
 

 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธานี 

เรื่อง  ปฏิทินวชิาการ ระดับบัณฑิตศกึษา (ภาคพิเศษ) สาํหรบันักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชพีคร ู

              เขาศกึษาปการศกึษา 2561  มหาวทิยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธานี ประจาํภาคเรียนที่ 2/2561 

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

           เพ่ือใหการลงทะเบียนและการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู เขาศึกษาปการศึกษา 2561 เปนไปตามระเบียบและขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

และระเบียบอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวของ  

 มหาวทิยาลัยฯ จึงกําหนดปฏทิินวชิาการนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา ประจาํภาคเรียนที ่2/2561 

ดังเอกสารแนบทายประกาศ  

 

           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

                                  ประกาศ  ณ  วันที่  12 พฤศจกิายน พ.ศ.2561 

 

 

                            (ดร.เกวลิน องัคณานนท) 

                                 รองคณบดี ปฏิบัติราชการแทน 

                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษารายวิชาในชนัเรียน 

 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู รุ่นที  

เขา้ศึกษา  



 

เอกสารแนบ 1 

         ปฏิทนิวิชาการ  ภาคเรียนที่ 2/2561 

สําหรับนักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  เขาศึกษาปการศึกษา 2561  

 

กิจกรรม / วันเดือนป นักศกึษาที่ศึกษารายวิชาในช้ันเรียน 

1. ตรวจสอบตารางเรียน / ปฏิทินวิชาการ /และพิมพใบแจงชําระเงิน   

1.1 นักศึกษาเขาศึกษาปการศึกษา 2561 

ตรวจสอบที่ http://reg.sru.ac.th  ตั้งแตวันที่  23 ธันวาคม 2561 

2. การชําระเงินคาธรรมเนียมรายภาคเรียน  

    2.1 นักศึกษาเขาศึกษาปการศึกษา 2561 

-  นําใบแจงชําระเงิน ติดตอชําระเงิน  

   ณ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  ฟรีคาธรรมเนียมธนาคาร        

             ณ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) คาธรรมเนียมธนาคาร  10 บาท 12– 25 มกราคม 2562 

3. เริ่มปรับลงทะเบียนลาชา  วันละ 50 บาท (ไมเกิน 1,500 บาท) 26 มกราคม 2562 

4. วันสุดทายของการขอลาพักการเรียน (ภายใน 20 วัน นับแตวันเปดภาคเรียน) 31 มกราคม 2562 

5. วันสุดทายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา 12 กุมภาพันธ 2562 

6. วันแรกของการพนสภาพนักศึกษา   (คาคืนสภาพนักศึกษา 1,000 บาท) 13 กุมภาพันธ  2562 

7. วันสุดทายของการสงผลการเรียน  (สําหรับอาจารย)  

    อาจารยผูสอนสงผลการเรียนของนักศึกษาใหบัณฑิตวิทยาลัย   

    โดยผานคณะภายใน 3 สัปดาห หลังจากสอบปลายภาค 

สัปดาหที่ 1 – 8  วันที่  31 มกราคม 2562 

สัปดาหที่ 9 – 16  วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 

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

8. วันสุดทายของการสง มคอ. 3 และ มคอ. 4 (สําหรับอาจารย)     5 มกราคม 2562 

9. วันสุดทายของการสง มคอ. 5 และ มคอ. 6 (สําหรับอาจารย) 5 มิถุนายน 2562 

10.วันสุดทายของการสงรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7 5 กรกฎาคม 2562 



 
กําหนดการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนท่ี 2/2561 

สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เขาศึกษาปการศึกษา 2561  

(วันเปด – ปด ภาคเรียน วันท่ี 12 มกราคม – 5 พฤษภาคม 2562) 

 

วัน เดือน ป สัปดาหที่ วัน เดือน ป สัปดาหที่ 

12 – 13 มกราคม 2562 สัปดาหที่ 1 จัดการเรียนการสอน 9 – 10 มีนาคม 2562 สัปดาหที่ 9 จัดการเรียนการสอน 

19 – 20 มกราคม 2562 สัปดาหที่ 2 จัดการเรียนการสอน 16 – 17 มีนาคม 2562 สัปดาหที่ 10 จัดการเรียนการสอน 

26 – 27 มกราคม 2562 สัปดาหท่ี  3  จัดการเรียนการสอน 23 – 24 มีนาคม 2562 สัปดาหที่ 11 จัดการเรียนการสอน 

2 – 3 กุมภาพันธ 2562 สัปดาหที่ 4 ศึกษาคนควาดวยตนเองโดยไมตองเขาช้ันเรียน 30 – 31 มีนาคม 2562 สัปดาหที่ 12 จัดการเรียนการสอน 

9 – 10 กุมภาพันธ 2562 สัปดาหที่ 5 จัดการเรียนการสอน 6 – 7 เมษายน 2562 สัปดาหที่ 13 ศึกษาคนควาดวยตนเองโดยไมตองเขาช้ันเรียน 

16 – 17 กุมภาพันธ 2562 สัปดาหที่ 6 จัดการเรียนการสอน 13 – 14 เมษายน 2562 วันหยุดนักขัตฤกษ 

23 – 24 กุมภาพันธ 2562 สัปดาหที่ 7 จัดการเรียนการสอน 20 – 21 เมษายน 2562 สัปดาหท่ี 14  จัดการเรียนการสอน 

2 – 3 มีนาคม 2562 
สัปดาหที่ 8 จัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค 

ตามความเหมาะสม 
27 – 28 เมษายน 2562 สัปดาหที่ 15 จัดการเรียนการสอน 

  4 – 5 พฤษภาคม 2562 
สัปดาหที่ 16 จัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 


