
 

บัณฑิตวิทยาลัย   
  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

เรื่อง    ปฏิทินวชิาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี   
                         ประจาํภาคเรียนที่  2/2563 

    ---------------------------------------------------- 
  
เพ่ือใหการลงทะเบียนและการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาที่มี 

รายวิชาลงทะเบียนศกึษาในชัน้เรียน (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนไปตามระเบียบและขอบังคับ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 มหาวิทยาลยัฯ จึงกําหนดปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2563 
ดังเอกสารแนบทายประกาศ  
 
           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
                                      ประกาศ  ณ  วันที ่15 กันยายน 2563 

 
 

                                                          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนห บญุกําเนิด) 
                                                                รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
                                                                      คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
 



 

เอกสารแนบ 1 

ปฏิทินวิชาการ  ภาคเรียนที่ 2/2563 
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) 

                                 หลักสูตรปริญญาโท เขาศึกษาปการศึกษา  2563  

กิจกรรม / วันเดือนป นักศึกษาท่ีศึกษารายวิชาในชั้นเรียน 

1. ตรวจสอบตารางเรียน / ปฏิทินวิชาการ /และพิมพใบแจงชาํระเงิน  

ตรวจสอบที่ http://reg.sru.ac.th /  วันที่ 1 พฤศจกิายน 2563 
2. การชาํระเงินคาธรรมเนียมรายภาคเรียน 
   ณ  ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)  และ ธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) 28 พฤศจิกายน  -  7 ธันวาคม 2563 

3. เริ่มปรบัลงทะเบียนลาชา  วันละ 50 บาท (ไมเกิน 1,500 บาท) 8 ธันวาคม 2563 

4. วันสุดทายของการขอลาพักการเรียน (ภายใน 20 วัน นับแตวันเปดภาคเรียน) 17 ธันวาคม 2563 

5. วันสุดทายของการลงทะเบียนรกัษาสภาพนักศึกษา 28 ธันวาคม 2563 

6. วันแรกของการพนสภาพนักศึกษา   (คาคืนสภาพนักศึกษา 500 บาท) 29 ธันวาคม 2563 
7. วันสุดทายของการสงผลการเรียน  (สําหรบัอาจารย) 
อาจารยผูสอนสงผลการเรียนของนักศึกษาใหบัณฑิตวิทยาลยั   
โดยผานคณะภายใน 3 สัปดาห หลงัจากสอบปลายภาค 16 เมษายน 2564 

การสง มคอ. 3-7  ใหผูสอน ดําเนินการสงท่ีหลักสูตร 1 ชดุ   คณะ 1 ชุด  และ  บัณฑิตวิทยาลัย 1 ชุด 

8. วันสุดทายของการสง มคอ. 3 และ มคอ. 4 (สําหรบัอาจารย) 15 พฤศจิกายน 2563 

9. วันสุดทายของการสง มคอ. 5 และ มคอ. 6 (สําหรบัอาจารย) 26 เมษายน 2564 

10.วันสุดทายของการสงรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7 26 พฤษภาคม 2564 



 
 

กําหนดการปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2563 
ปริญญาโท  ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

  

30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 สัปดาหที่ 1 จัดการเรียนการสอน 8 – 12 กุมภาพันธ 2564 สัปดาหที่ 9 จัดการเรียนการสอน 

14 – 18 ธันวาคม 2563 สัปดาหที่ 2 จัดการเรียนการสอน 15 – 19 กุมภาพันธ 2564 สัปดาหที่ 10 จัดการเรียนการสอน 

21 – 25 ธันวาคม 2563 สัปดาหที่ 3 จัดการเรียนการสอน 22 – 26 กุมภาพันธ 2564 สัปดาหที่ 11 จัดการเรียนการสอน 

4 – 8 มกราคม 2564 สัปดาหที่ 4 จัดการเรียนการสอน 1 – 5 มีนาคม 2564 สัปดาหที่ 12 จัดการเรียนการสอน 

11 – 15 มกราคม 2564 สัปดาหที่ 5 จัดการเรียนการสอน 8 – 12 มีนาคม 2564 สัปดาหที่ 13 จัดการเรียนการสอน 

18 – 22 มกราคม 2564 สัปดาหที่ 6 จัดการเรียนการสอน 15 – 19 มีนาคม 2564 สัปดาหที่ 14 จัดการเรียนการสอน 

25 – 29 มกราคม 2564 สัปดาหที่ 7 จัดการเรียนการสอน 22 – 26 มีนาคม 2564 สัปดาหที่ 15 จัดการเรียนการสอน 

1 – 5 กุมภาพันธ 2564 สัปดาหที่ 8 จัดการเรียนการสอน 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 สัปดาหที่ 16 จัดการเรียนการสอน  
และสอบปลายภาคตามความเหมาะสม 

 
หมายเหตุ     วันสาํคัญทางศาสนา วันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันทีห่ยุดตามปปฏทิิน ใหหยุดการเรียนการสอน 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  


