
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธานี 

       เรื่อง  เปลี่ยนแปลงปฏิทินวชิาการ ระดับบัณฑิตศกึษา (ภาคพิเศษ) สําหรบันักศึกษาระดับปริญญาโท 

และระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชพีครู เขาศึกษา ปการศกึษา 2560 ประจาํภาคเรียนที่ 

2/2560 

    ---------------------------------------------------- 

 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องปฏิทินวิชาการระดับ

ปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เขาศึกษา ปการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 

ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 กําหนดปฏิทินการจัดเรียนการสอนไปแลวน้ัน  เนื่องจาก วันที่ 21 มกราคม 

2561 มหาวิทยาลัยไดใชสถานที่เพ่ือสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2560 

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 

 ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 เปนไปดวยความ

เรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จึงขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ 

  วันที่  6 – 7   มกราคม 2561  จัดการเรียนการสอน   

  วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561    หยุดการเรียนการสอน  

 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

                 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณะ บรรจง) 

                                        รองอธิการบดี 

                                         รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

ศึกษารายวชิาในชนัเรียน 

 ป.โท  และ ป.บณัฑิต รหสั 60 



 

เอกสารแนบ 1 

         เปลี่ยนแปลงปฏิทนิวิชาการ  ภาคเรียนที่ 2/2560 

สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู 

เขาศึกษา ปการศึกษา 2560  

 

กิจกรรม / วันเดือนป 

 

นักศกึษาที่ศึกษารายวิชาในช้ันเรียน 

ป.โท และ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  

เขาศึกษา 2560  

1. ตรวจสอบตารางเรียน / ปฏิทินวิชาการ /และพิมพใบแจงชําระเงิน  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 

2. การชําระเงินคาธรรมเนียมรายภาคเรียน  

     -  นําใบแจงชําระเงิน ติดตอชําระเงิน  

   ณ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  ฟรีคาธรรมเนียมธนาคาร        

             ณ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) คาธรรมเนียมธนาคาร  10 บาท 18 พฤศจิกายน – 26 พฤศจิกายน 2560 

3. เริ่มปรับลงทะเบียนลาชา  วันละ 50 บาท (ไมเกิน 1,500 บาท) 27 พฤศจิกายน 2560 

4. วันสุดทายของการขอลาพักการเรียน  (ภายใน 20 วัน หลังจากเปดภาคเรียน) 7 ธันวาคม 2560 

5. วันสุดทายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา 18 ธันวาคม 2560 

6. วันแรกของการพนสภาพนักศึกษา   (คาคืนสภาพนักศึกษา ๑,๐๐๐ บาท) 19 ธันวาคม 2560 

7. วันสุดทายของการสงผลการเรียน  (สําหรับอาจารย)  

    อาจารยผูสอนสงผลการเรียนของนักศึกษาใหบัณฑิตวิทยาลัย   

    โดยผานคณะภายใน ๓ สัปดาห หลังจากสอบปลายภาค 

สัปดาหที่ 1- 8  วันที่  11 กุมภาพันธ 2561 

สัปดาหที่ 9 – 16  วันที ่8 เมษายน 2561 

การสง มคอ. 3-7  ใหผูสอน ดําเนนิการสงที่หลักสูตร 1 ชุด   คณะ 1 ชุด  และ  บัณฑิตวทิยาลัย 1 ชุด 

8. วันสุดทายของการสง มคอ. 3 และ มคอ. 4 (สําหรบัอาจารย)     1 พฤศจิกายน 2560 

9. วันสุดทายของการสง มคอ. 5 และ มคอ. 6 (สําหรับอาจารย) 18 เมษายน 2561 

10.วันสุดทายของการสงรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7 18 พฤษภาคม 2561 



 
 

เอกสารแนบ 2 
 

 เปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนท่ี 2/2560 

สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ูเขาศึกษา ปการศึกษา 2560  

(วันเปด – ปด ภาคเรียน วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2560 – 18 มีนาคม 2561) 

 

18 – 19 พฤศจิกายน 2560 สัปดาหที่ 1 จัดการเรียนการสอน 27 – 28 มกราคม 2561 สัปดาหท่ี 9 จัดการเรียนการสอน 

25 – 26 พฤศจิกายน 2560 สัปดาหที่ 2 จัดการเรียนการสอน 3 – 4 กุมภาพันธ 2561 สัปดาหท่ี 10 จัดการเรียนการสอน 

2 – 3 ธันวาคม 2560 สัปดาหที่ 3 จัดการเรียนการสอน 10 – 11 กุมภาพันธ 2561 สัปดาหท่ี 11 จัดการเรียนการสอน 

9 – 10 ธันวาคม 2560 วันหยุดนักขัตฤกษ 17 – 18 กุมภาพันธ 2561 สัปดาหที่ 12 ศึกษาคนควาดวยตนเองโดยไมตองเขาชั้นเรียน 

16 – 17 ธันวาคม 2560 สัปดาหที่  4  จัดการเรียนการสอน 24 – 25 กุมภาพันธ 2561 สัปดาหท่ี 13 จัดการเรียนการสอน 

23 – 24 ธันวาคม 2560 สัปดาหที่ 5 จดัการเรียนการสอน 3 – 4 มีนาคม 2561 สัปดาหท่ี 14  จัดการเรียนการสอน 

30 – 31 ธันวาคม 2560 สัปดาหที่ 6  ศกึษาคนควาดวยตนเองโดยไมตองเขาชัน้เรียน 10 – 11 มีนาคม 2561 สัปดาหท่ี 15 จัดการเรียนการสอน 

6 – 7 มกราคม 2561 สัปดาหที่ 7 จัดการเรียนการสอน 17 – 18 มีนาคม 2561 
สัปดาหท่ี 16 จัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค 

ตามความเหมาะสม 

13 – 14 มกราคม 2561 
สัปดาหที่ 8 จัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค 

ตามความเหมาะสม 
  

20 – 21 มกราคม 2561 หยุดการเรียนการสอน (ใชสถานท่ีสอบตํารวจ)   

 


