
 
 
 
 

ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง  ปฏิทินการเรยีนการสอนและการจัดกจิกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ภาคพิเศษ 

ประจ าภาคการศึกษาที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
(เฉพาะนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น ๙) 

____________________________ 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ภาคพิเศษ   
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดี บัณฑิตวิทยาลัยจึงก าหนดปฏิทินการเรียนการสอน                              
และการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๑๐ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันหยุด  วันรัฐธรรมนูญ 
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ - 

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา บันทึกข้อมูลยืนยนัการลงทะเบยีนรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา 
ทาง Internet 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เปิดภาคการศึกษาท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 วันเร่ิมต้นยื่นค าร้องที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๙ ช้ัน ๘ 
  ขอแก้ระดับคะแนน  I  และ  M 
  ขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา/ขอเรียนร่วม/ขอเปิดสอนกรณีพเิศษ 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ -  
๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา พิมพ์ใบ ทบ.๖ ผ่านระบบบริการการศึกษาทาง  Internet  
และช าระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๑  ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ                            
(นักศึกษาที่มีความประสงค์จะช าระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายท้ังหมดเพียงคร้ังเดียว ให้ช าระเงินภายในก าหนด
ระยะเวลาของงวดที่ ๑ เท่านั้น) โดยไม่เสียค่าปรับ  หากพ้นก าหนดนี้ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ 

๑๗ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาในการลงทะเบียนล่าชา้ (ส าหรับนักศึกษาท่ียังไม่ได้ท าการยืนยันการลงทะเบียน) 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันหยุด  วันสิ้นปี 

มกราคม ๒๕๖๖ 

๑ มกราคม ๒๕๖๖ วันหยุด  วันขึ้นปีใหม่ 
๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ วันหยุด เนื่องจากเป็นวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (สอบสมัภาษณ)์ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ภาคปกต ิ 

(บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ) 
๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ วันสุดท้ายของ 

  การช าระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๑ โดยไม่เสียค่าปรับ  หากพ้นก าหนดนี้ ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ 
  ขอแก้ระดับคะแนน  I  และ  M 
  ขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา/ขอเรียนร่วม/ขอเปิดสอนกรณีพเิศษ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖ -   
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา  ช าระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ ๒  พิมพ์ใบลงทะเบียน  ทบ.๖   
ผ่านระบบบริการการศึกษาทาง  Internet และช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  
7-Eleven ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยไม่เสียค่าปรับ  หากพ้นก าหนดนี้ ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ   
(หากนักศกึษามีปัญหาเร่ืองการช าระค่าลงทะเบียน ให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันสุดท้ายของการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖) 

มีนาคม ๒๕๖๖ 

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชางวดที่ ๒  โดยไม่เสียค่าปรับ  หากพ้นก าหนดนี้ ต้องเสียค่าปรับ 
ตามระเบียบการเงินฯ 

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา  หากพ้นก าหนดนี้ 
นักศึกษาไมม่ีสิทธิช์ าระค่าลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศกึษา 



-๒- 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

เมษายน ๒๕๖๖ 

๒ เมษายน ๒๕๖๖ วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอลาพักการเรียน 
๑๕ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ วันหยุด  วันสงกรานต์ 

๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน  ภาคการศึกษาท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ สอบปลายภาค ประจ าภาคการศกึษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ -  
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

วันปิดภาคการศึกษา ส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส่งผลการเรียนถึงสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส่งผลการเรียนถึงบัณฑิตวิทยาลัย 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส่งผลการเรียนถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เปิดภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 

หมายเหตุ    กรณีมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรมีการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนเป็นอย่างอื่น หรือมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่ต้องปิดสถานศึกษาซ้อนทับ 
 ปฏิทินการศึกษา  ให้ผูส้อนจัดท าบันทึกสอนชดเชยด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม และให้เวลาการจัดการเรยีนการสอนชดเชย 
 เทียบเท่ากับเวลาปกต ิ

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๘   พฤศจกิายน   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

   
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ทานอก) 
  คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
 
 
 
 
ที ่  ๐๐๖๗/๒๕๖๕ 


