
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 

เรื่อง  กําหนดปฏิทินการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาโครงการความร$วมมือทางวิชาการ 
ระหว$างมหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด และ วิทยาลัยชุมชน รุ$นท่ี ๕ 

ประจําภาคปลาย ป)การศึกษา ๒๕๖๐ 
----------------------------------------- 

 ด�วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด เห็นสมควรกําหนดวันเป�ดภาคเรียน ปฏิทินการใช�ตารางเรียนและ 
กําหนดการต!างๆ  ของนักศึกษาโครงการความร!วมมือฯ ประจําภาคต�น ป+การศึกษา ๒๕๖๐ รุ!นท่ี ๕ รหัสหมู!เรียน 
๖๐๕๔๔๓๐๑๐ ดังรายละเอียดตามตาราง ต!อไปนี้ 
 

กําหนดการ วัน เดือน ป+ แนวปฏิบัต ิ
๑. เป0ดภาคเรียน  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ เร่ิมเรียนตามตารางเรียนมหาวทิยาลัยฯ กําหนด 

ตรวจสอบได�ท่ี http://academic.reru.ac.th 

๒. วันชําระเงนิลงทะเบียนเรียน  
 

๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
ถึง 

๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

ช!วงที่ ๑  นักศึกษาชาํระเงินค!าลงทะเบียนเรียน  
            จํานวน ๔,๐๐๐ บาท 

๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
ถึง 

๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

ช!วงที่ ๒  นักศึกษาชาํระเงินค!าลงทะเบียนเรียน  
             จํานวน ๔,๐๐๐ บาท 

๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
ถึง 

๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

นักศึกษาชาํระเงินค!าลงทะเบียนเรียนพร�อมชําระเงิน 
ค!าปรับล!าช�า วนัละ ๒๐ บาท ให�ชําระเงินและค!าปรับ 
ให�เสร็จสิ้นภายในกําหนดนี ้

หลังจาก 
๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลยัฯจะประกาศรายชือ่นักศึกษาพ�นสภาพ 
การเปMนนักศึกษา มีผลให�รายวชิาที่เรียนทัง้หมดเปMนโมฆะ 

๓. กําหนดการสอบกลางภาค อาจารยPผู�สอนดําเนนิการในช!วงระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน 

๔. กําหนดการสอบปลายภาค สัปดาหPสดุท�ายของการจัดการเรียนการสอนรายวชิานั้นๆ 

๕. วันสุดท�ายของภาคเรียน ๔  มีนาคม  ๒๕๖๑ วันสุดท�ายสิน้สุดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี ้

๖. กําหนดการส!งผลการเรียน ส!งผลการเรียน ถึง กลุ!มงานประมวลผลการศึกษา สาํนักวชิาการและประมวลผล  
ภายใน ๒ สัปดาหP หลังจากสอบปลายภาคแต!ละรายวิชานัน้  

ทั้งนี้ ให�ถือปฏิบัติตามประกาศ  ตั้งแต!วันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   เปMนต�นไป   

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
     
                       
                                                    (อาจารยP ดร.ธนาภรณP  พันทวี) 
     รองอธิการบดีฝUายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
               รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด 
 

(ย่ืนบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 ชําระเงิน ที่ฝ4ายการเงิน) 
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ตารางเรียน-ตารางสอน สําหรับนักศึกษาโครงการความร�วมมือทางวิชาการระหว�าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร!อยเอ็ด และ วิทยาลัยชุมชน รุ�นท่ี 5  

ประจําภาคปลาย ป*การศึกษา 2560 (เทอมท่ี 2)  ห!องเรียน 9402 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร8ธุรกิจ (รหัสหมู�เรียน 605443010) 

อาจารย8ท่ีปรึกษา อาจารย8 จีระพัฒน8  จูมกุมาร 
 

วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ช่ือวิชา หน�วยกิต อาจารย8ผู!สอน 

ชุดวิชาท่ี 1 
เดือน ตุลาคม 2560 
เวลา 08.00-12.00 น.  
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสาร#ท่ี 21 BBC2204  
การวิเคราะห#และออกแบบเว็บไซต# 
 
               
 
 

3(2-2-5)  
วันเสาร#ท่ี 28 

เดือน พฤศจิกายน 2660 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสาร#ท่ี 4 
วันเสาร#ท่ี 11  
วันเสาร#ท่ี 18 
วันเสาร#ท่ี 25 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนก�อนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ช�วงระยะเวลาสอบปลายภาค 
เดือน ตุลาคม 2560 
เวลา 08.00-12.00 น.  
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตย#ท่ี 22 BBC1103  
การภาษีอากรธุรกิจ 

3(3-0-6)  
วันอาทิตย#ท่ี 29 

เดือน พฤศจิกายน 2660
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตย#ท่ี 5 
วันอาทิตย#ท่ี12 
วันอาทิตย#ท่ี 19 
วันอาทิตย#ท่ี 26 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนก�อนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ช�วงระยะเวลาสอบปลายภาค 
ชุดวิชาท่ี 2 

เดือน ธันวาคม  2560 
เวลา 08.00-12.00 น.  
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสาร#ท่ี 9 
BBC1301 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
               
 
 

3(2-2-5)  
วันเสาร#ท่ี 16 
วันเสาร#ท่ี 23 

เดือน มกราคม  2561 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสาร#ท่ี 6 
วันเสาร#ท่ี 13 
วันเสาร#ท่ี 20 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนก�อนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ช�วงระยะเวลาสอบปลายภาค 
เดือน ธันวาคม  2560 
เวลา 08.00-12.00 น.  
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตย#ท่ี 10 BBA2102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)  
วันอาทิตย#ท่ี 17 
วันอาทิตย#ท่ี 24 

เดือน มกราคม  2561 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตย#ท่ี 7 
วันอาทิตย#ท่ี 14 

วันอาทิตย#ท่ี 21 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนก�อนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ช�วงระยะเวลาสอบปลายภาค 

อาจารย#ญาณกร  เขตศิริสุข 

อาจารย#อัจฉราภรณ#  จุฑาผาด 

อาจารย#ลลิตา  พิมทา 
อาจารย#สุพร  แก@วสะอาด 

อาจารย# ดร.ภัทริกา  ชินช�าง 
อาจารย#ดวงดาว  ภูครองจิตร 
อาจารย#จารุวรรณ  สุภาชัยวฒัน# 



2 

 

วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ช่ือวิชา หน�วยกิต อาจารย8ผู!สอน 

ชุดวิชาท่ี 3 
เดือน มกราคม 2561 
 

วันเสาร#ท่ี 27 BBC3206 
การประยุกต#ใช@คอมพิวเตอร#ด@านการ
ผลิตสื่อทางธุรกิจ 
 
               
 
 

3(2-2-5)  

เดือน กุมภาพันธ# 2561 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสาร#ท่ี 3 
วันเสาร#ท่ี 10 
วันเสาร#ท่ี17 
วันเสาร#ท่ี 24 

เดือน มีนาคม 2561 วันเสาร#ท่ี 3 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนก�อนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ช�วงระยะเวลาสอบปลายภาค 
 

เดือน มกราคม 2561 
 

วันอาทิตย#ท่ี 28 BBA2102 สถิติธุรกิจ 
 

3(3-0-6)  

เดือน กุมภาพันธ# 2561 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตย#ท่ี 4 
วันอาทิตย#ท่ี 11 
วันอาทิตย#ท่ี 18 
วันอาทิตย#ท่ี 25 

เดือน มีนาคม 2561 วันอาทิตย#ท่ี 4 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนก�อนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ช�วงระยะเวลาสอบปลายภาค 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 
 
 

(อาจารย# ดร.ธนาภรณ#  พันทวี) 
รองอธิการบดีฝGายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร@อยเอ็ด 

อาจารย#สุพจน#  บัวเลิง 

อาจารย# ดร.จุรีวัลย#  ภักดีวุฒ ิ


