
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
เรื่อง  กําหนดปฏิทินการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการ 

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และ วิทยาลัยชุมชน รุนท่ี ๕ 

ประจําภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
----------------------------------------- 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เห็นสมควรกําหนดวันเปดภาคเรียน ปฏิทินการใชตารางเรียนและ 

กําหนดการตางๆ  ของนักศึกษาโครงการความรวมมือฯ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๐ รุนที่ ๕ รหัสหมูเรียน 

๖๐๕๓๖๑๐๑๐ ดังรายละเอียดตามตาราง ตอไปน้ี 
กําหนดการ วัน เดือน ป แนวปฏิบัต ิ

๑.  เปดภาคเรียน  ๙  กันยายน  ๒๕๖๐ เร่ิมเรียนตามตารางเรียนมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

ตรวจสอบไดที่ http://academic.reru.ac.th 

๒. วันชําระเงินลงทะเบียนเรียน  

 

๙ – ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
 

ชวงท่ี ๑  นักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  
            จํานวน ๔,๐๐๐ บาท 

๒๕  กันยายน  ๒๕๖๐ 
ถึง 

๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

ชวงท่ี ๒  นักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  
             จํานวน ๔,๐๐๐ บาท 

๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
ถึง 

๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

นักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนพรอมชําระเงิน 
คาปรับลาชา วันละ ๒๐ บาท ใหชําระเงินและคาปรับ 
ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดน้ี 

หลังจาก 
๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อนักศึกษาพนสภาพ 
การเปนนักศึกษา มีผลใหรายวิชาท่ีเรียนท้ังหมดเปนโมฆะ 

๓. กําหนดการสอบกลางภาค อาจารยผูสอนดําเนินการในชวงระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน 

๔. กําหนดการสอบปลายภาค สัปดาหสุดทายของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาน้ัน  ๆ

๕. วันสุดทายของภาคเรียน ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๑ วันสุดทายสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคเรียนน้ี 

๖.  กําหนดการสงผลการเรียน สงผลการเรียน ถึง กลุมงานประมวลผลการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล  

ภายใน ๒ สัปดาห หลังจากสอบปลายภาคแตละรายวิชาน้ัน  

ท้ังน้ี ใหถือปฏิบัติตามประกาศ  ตั้งแตวันท่ี  ๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เปนตนไป   

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

     

                       

                                                    (อาจารย ดร.ธนาภรณ  พนัทวี) 

     รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 

               รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

(ย่ืนบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 ชําระเงิน ที่ฝายการเงิน) 
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ตารางเรียน-ตารางสอน สําหรับนักศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และ วิทยาลัยชุมชน รุนท่ี 5  

ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2560 (เทอมท่ี 2)  หองเรียน 9402 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน (รหัสหมูเรียน 605361010) 

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารย ดร.ชนาใจ  หมื่นไธสง  
 

วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 
ชุดวิชาท่ี 1 

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

วันเสารที ่9 
BLA1601 แนวคิดและทฤษฏีการ
ปกครองทองถ่ิน 
 
 
 

3(3-0-6)  
วันเสารที ่16 

วันเสารที ่23 
วันเสารที ่30 

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

วันเสารที ่7 

วันเสารที ่14 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

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

วันอาทิตยที่ 10 BPA1505 การบริหารการเงินและ 
การคลังสาธารณะ               
 

3(3-0-6)  

วันอาทิตยที ่17 

วันอาทิตยที ่24 
เดือน ตุลาคม  2560 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่1 
วันอาทิตยที่ 8 

วันอาทิตยที่ 15 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

ชุดวิชาท่ี 2 

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

วันเสารที ่21 
 
BLW2315 กฎหมายอาญาสําหรับ 
รัฐประศาสนศาสตร 
 
 
 

3(3-0-6  
วันเสารที ่28 

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

วันเสารที ่4 
วันเสารที ่11 
วันเสารที ่18 

วันเสารที ่25 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

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

วันอาทิตยที่ 22  
BPA2502 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
 
 

3(3-0-6)  
วันอาทิตยที่ 29 

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

วันอาทิตยที ่5 

วันอาทิตยที ่12 

วันอาทิตยที่ 19 
วันอาทิตยที่ 26 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

อาจารย ดร.ชนาใจ  หมื่นไธสง 
 

อาจารยอัจฉรียา  พัฒนสระคู 

อาจารยปริเยศ  พรหมประสิทธิ 

อาจารยสุพัฒนา  ศรีบุตรดี 

 

อาจารย ดร.จิราพร  บาริศร ี

อาจารยนภัสภรณ  พิมพสวรรค 
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วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 
ชุดวิชาท่ี 3 

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

วันเสารที ่9  
BLA2601 สังคมและวัฒนธรรม 
ชุมชนทองถ่ิน 
 
 
 

3(3-0-6  
วันเสารที ่16 
วันเสารที ่23 

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

วันเสารที ่6 

วันเสารที ่13 
วันเสารที ่20 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

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

วันอาทิตยที่ 10  
BLA2605 การวางแผนและการบริหาร
โครงการสวนทองถ่ิน 
 
 

3(3-0-6)  
วันอาทิตยที ่17 

วันอาทิตยที ่24 

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

วันอาทิตยที่ 7 
วันอาทิตยที ่14 

วันอาทิตยที ่21 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

 

   ประกาศ ณ วันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 

 
(อาจารย ดร.ธนาภรณ  พันทวี) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

อาจารย ดร.ชนาใจ  หมื่นไธสง 
อาจารย ดร.วรฉัตร วรวิรรณ 

อาจารยธรรมรัตน  สินธุเดช 

อาจารยนภัสภรณ  พิมพสวรรค 


