
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธานี 

  เรื่อง    เปลี่ยนแปลงปฏทิินวิชาการ ระดบับัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สาํหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑติวชิาชพีคร ู

        เขาศึกษาปการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจาํภาคเรียนที่ 1/2561 

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

            

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เขาศึกษาปการศึกษา 2561  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ไปแลวนั้น 

เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอย ตามขอกําหนดมาตรฐานของคุรุสภา  

บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่  1/2561 สําหรับนักศึกษาดังกลาว  

ในสัปดาหที่ 9 – 11  ดังเอกสารแนบทายประกาศ 

 

           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

                                  ประกาศ  ณ  วันที่  20  กันยายน พ.ศ.2561 

 

 

                 (ดร.วัฒนา  รัตนพรหม) 

                              คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษารายวิชาในชนัเรียน 

 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู รุ่นที  

เขา้ศึกษา  



 

เอกสารแนบ 1 

         ปฏิทนิวิชาการ  ภาคเรียนที่ 1/2561 

สําหรับนักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  เขาศึกษาปการศึกษา 2561  

กิจกรรม / วันเดือนป นักศกึษาที่ศึกษารายวิชาในช้ันเรียน 

1. ตรวจสอบตารางเรียน / ปฏิทินวิชาการ /และพิมพใบแจงชําระเงิน   

- นักศึกษาเขาศึกษาปการศึกษา 2561  (วันรายงานตัว)                   11 สิงหาคม 2561 

2. การชําระเงินคาธรรมเนียมรายภาคเรียน (วันรายงานตัว) 11 สิงหาคม 2561 

3. เริ่มปรับลงทะเบียนลาชา  วันละ 50 บาท (ไมเกิน 1,500 บาท) 18  สิงหาคม 2561 

4. วันแรกของการพนสภาพนักศึกษา   (คาคืนสภาพนักศึกษา 1,000 บาท) 19  กันยายน 2561 

5. วันสุดทายของการสงผลการเรียน  (สําหรับอาจารย)  

    อาจารยผูสอนสงผลการเรียนของนักศึกษาใหบัณฑิตวิทยาลัย   

    โดยผานคณะภายใน 3 สัปดาห หลังจากสอบปลายภาค 

สัปดาหที่ 1 – 8  วันที่  28 ตุลาคม 2561 

สัปดาหที่ 9 – 16  วันที่ 6 มกราคม 2561 

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

6. วันสุดทายของการสง มคอ. 3 และ มคอ. 4 (สําหรับอาจารย)     1 สิงหาคม 2561 

7. วันสุดทายของการสง มคอ. 5 และ มคอ. 6 (สําหรับอาจารย) 22 มกราคม 2562 

8.วันสุดทายของการสงรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7 22 กุมภาพันธ 2562 



 
เปลี่ยนแปลง กําหนดการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนท่ี 1/2561 

สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รุนท่ี 18 เขาศึกษาปการศึกษา 2561  

(วันเปด – ปด ภาคเรียน วันท่ี 18 สิงหาคม – 16 ธันวาคม 2561) 

 

วัน เดือน ป สัปดาหที่ วัน เดือน ป สัปดาหที่ 

18 – 19 สิงหาคม 2561 สัปดาหที่ 1 จัดการเรียนการสอน 20 – 21 ตุลาคม 2561 สัปดาหที่ 9 จัดการเรียนการสอน 

25 – 26 สิงหาคม 2561 สัปดาหที่ 2 จัดการเรียนการสอน 27 – 28 ตุลาคม 2561 สัปดาหที่ 10 จัดการเรียนการสอน 

1 – 2 กันยายน 2561 สัปดาหท่ี  3  จัดการเรียนการสอน 3 – 4  พฤศจิกายน 2561 สัปดาหที่ 11 จัดการเรียนการสอน 

8 – 9 กันยายน 2561 สัปดาหที่ 4 จัดการเรียนการสอน 10 – 11 พฤศจิกายน 2561 สัปดาหที่ 12 ศึกษาคนควาดวยตนเองโดยไมตองเขาช้ันเรียน 

15 – 16 กันยายน 2561 สัปดาหที่ 5 จัดการเรียนการสอน 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 สัปดาหท่ี  13  จัดการเรียนการสอน 

22 – 23 กันยายน 2561 สัปดาหที่ 6 ศึกษาคนควาดวยตนเองโดยไมตองเขาช้ันเรียน 24 – 25 พฤศจิกายน 2561 สัปดาหท่ี 14 จัดการเรียนการสอน 

29 – 30 กันยายน 2561 สัปดาหที่ 7 จัดการเรียนการสอน 1 – 2 ธันวาคม 2561 สัปดาหที่ 15 จัดการเรียนการสอน 

6 – 7  ตุลาคม 2561 สัปดาหที่ 8 จัดการเรียนการสอน 8 – 9 ธันวาคม 2561 วันหยุดนักขัตฤกษ 

13 – 14 ตุลาคม 2561 วันหยุดนักขัตฤกษ 15 – 16 ธันวาคม 2561 
สัปดาหที่ 16 จัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 


