
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง    เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สําหรับนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท  
 เขาศึกษา 2561-2563  และประกาศนียบัตรบัณฑิต เขาศึกษาป 2563 - 2564  มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําภาคเรียนที่ 1/2564 

    ---------------------------------------------------- 
 เพื่อใหการลงทะเบียนและการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สําหรับนักศึกษาที่มีรายวิชาลงทะเบียนศึกษาในช้ันเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนไปตาม
ระเบียบและขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
 มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ประจําภาคเรียนที ่
1/2564 ดังเอกสารแนบทายประกาศ  
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                   
 
                                                               ประกาศ  ณ  วันที่ 18 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564         
       

             
                 (ผศ.ดร.เสนห บุญกําเนิด) 
                          รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
                      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

             
                
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

เอกสารแนบ 1 
ปฏิทินวิชาการ  ภาคเรียนท่ี 1/2564 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)  
หลักสูตรปริญญาโท เขาศึกษาปการศึกษา  2561 - 2564 และประกาศนียบัตรบัณฑิต เขาศึกษาปการศึกษา  2563 - 2564  

กิจกรรม / วันเดือนป นักศึกษาท่ีศึกษารายวิชาในชั้นเรียน 

1. ตรวจสอบตารางเรียน / ปฏิทินวิชาการ /และพิมพใบแจงชําระเงิน   
1.1 นักศึกษาเขาศึกษาปการศึกษา 2561 - 2563 

ตรวจสอบที่ http://reg.sru.ac.th  ต้ังแตวันที่ 15 มิถุนายน 2564 

1.2  นักศึกษาเขาศึกษา ปการศึกษา 1/2564  25 มิถุนายน 2564 
2. นําใบแจงชําระเงิน ติดตอชําระเงิน  

   ณ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)         
            ณ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)              

        2.1 นักศึกษาเขาศึกษาปการศึกษา 2561 – 2563   10 กรกฎาคม – 25 กรกฎาคม 2564 

        2.2 นักศึกษาเขาศึกษา ปการศึกษา 1/2564           

               2.2.1  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู 25 – 29 มิถุนายน 2564 

               2.2.2  ระดับปรญิญาโท ทุกสาขาวิชา 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 

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

        3.1  นักศึกษาเขาศึกษาปการศึกษา 2561 - 2563 26 กรกฎาคม 2564 

        3.2  นักศึกษาเขาศึกษาปการศึกษา 1/2564 10 กรกฎาคม 2564 

4. วันสุดทายของการขอลาพักการเรียน (ภายใน 20 วัน นับแตวันเปดภาคเรียน) 29 กรกฎาคม 2564 

5. วันสุดทายของการลงทะเบียนรกัษาสภาพนักศึกษา 10 สิงหาคม 2564 

6. วันแรกของการพนสภาพนักศึกษา   (คาคืนสภาพนักศึกษา 1,000 บาท) 11 สิงหาคม 2564 
7. วันสุดทายของการสงผลการเรียน  (สําหรบัอาจารย)  
    อาจารยผูสอนสงผลการเรียนของนักศึกษาใหบัณฑติวิทยาลัย   
    โดยผานคณะภายใน 2 สัปดาห หลังจากสอบปลายภาค 

สัปดาหที่ 1 – 8  วันที่ 19 กันยายน 2564 
สัปดาหที่ 9 – 16 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 

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

8. วันสุดทายของการสง มคอ. 3 และ มคอ. 4 (สําหรบัอาจารย)     1 กรกฎาคม 2564 

9. วันสุดทายของการสง มคอ. 5 และ มคอ. 6 (สําหรบัอาจารย) 7 ธันวาคม 2564 

10.วันสุดทายของการสงรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7 7 มกราคม 2565 



 
กําหนดการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนท่ี 1/2564 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)  
หลักสูตรปริญญาโท เขาศึกษาปการศึกษา  2561 - 2564  และประกาศนียบัตรบัณฑิต เขาศึกษาปการศึกษา  2563 - 2564  

 (วันเปด – ปด ภาคเรียน วันท่ี 10 กรกฎาคม –  7 พฤศจิกายน 2564) 
 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี วัน เดือน ป สัปดาหท่ี 

10 – 11 กรกฎาคม 2564 สัปดาหที่ 1 จัดการเรียนการสอน 11 – 12 กันยายน 2564 สัปดาหที่ 9 จัดการเรียนการสอน 

17 – 18 กรกฎาคม 2564 สัปดาหที่ 2 จัดการเรียนการสอน 18 – 19 กันยายน 2564 
หยุดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยใชสถานที่ในการจัดสอบ ก.พ. 

24 – 25 กรกฎาคม 2564 
สัปดาหที่  3  ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
โดยไมตองเขาช้ันเรียน 

25 – 26 กันยายน 2564 สัปดาหที่ 10 จัดการเรียนการสอน 

31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 สัปดาหที่ 4 จัดการเรียนการสอน 2 – 3 ตุลาคม 2564 สัปดาหที่  11  จัดการเรียนการสอน 

7 – 8 สิงหาคม 2564 สัปดาหที่ 5 จัดการเรียนการสอน 9 – 10 ตุลาคม 2564 สัปดาหที่ 12  จัดการเรียนการสอน 

14 – 15 สิงหาคม 2564 สัปดาหที่ 6 จัดการเรียนการสอน 16 – 17 ตุลาคม 2564 สัปดาหที่ 13 จัดการเรียนการสอน 

21 – 22 สิงหาคม 2564 
หยุดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยใชสถานที่ในการจัดสอบ ก.พ. 

23 – 24 ตุลาคม 2564 
สัปดาหที่  14  ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
โดยไมตองเขาช้ันเรียน 

28 – 29 สิงหาคม 2564 สัปดาหที่ 7 จัดการเรียนการสอน 30 – 31 ตุลาคม 2564 สัปดาหที่ 15 จัดการเรียนการสอน 

4 – 5 กันยายน 2564 
สัปดาหที่ 8 จัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค 
ตามความเหมาะสม 

6 – 7 พฤศจิกายน 2564 
สัปดาหที่ 16 จัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค 
ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 


