
 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
 เฉพาะผูทีล่งทะเบียนรายวิชา ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2564 

    ---------------------------------------------------- 
 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง ปฏิทินวิชาการ ระดับ 
บัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) เฉพาะผูที่ลงทะเบียนรายวิชา ประจําภาคฤดูรอน  
ปการศึกษา 2564 กําหนดใหวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 เปนวันจัดการเรียนการสอนนั้น เนื่องจากวันอาทิตยที่ 
8 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีอนุเคราะหสถานที่ในการจัดสอบขอเขียนเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไปประจําป 2564 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) 
 ดังนั้น เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนและการสอบเปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จึงเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2564  
ดังเอกสารแนบทายประกาศ 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                     ประกาศ  ณ  วันที่  29 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5          

 

 

 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ชูพันธ อรรถพลพิพัฒน) 
                         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารแนบ 1 

    ปฏทิินวิชาการ ประจําภาคฤดูรอน ปการศกึษา 2564 
สําหรับนักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 
หลักสูตรปริญญาโท (เฉพาะผูที่ลงทะเบียนรายวิชา) 

กิจกรรม / วันเดือนป นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาในชั้นเรียน 

1. ตรวจสอบตารางเรียน / ปฏิทินวิชาการ /และพิมพใบแจงชําระเงิน
  ตรวจสอบท่ี http://reg.sru.ac.th 

ตั้งแตวันที่  1 เมษายน 2564 

2. การชําระเงินคาธรรมเนียมรายภาคเรียน

  -  นําใบแจงชําระเงิน ติดตอชําระเงิน 
 ธนาคารทหารไทยธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

23 เมษายน – 1 กรกฎาคม 2565 

3. เริ่มปรับลงทะเบียนลาชา วันละ 50 บาท (ไมเกิน 1,500 บาท) 2 กรกฎาคม 2565 

4. วันสุดทายของการขอลาพักการเรียน (ภายใน 20 วัน นับแตวันเปดภาคเรียน) 12 พฤษภาคม 2565 

5. วันสุดทายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา 1 กรกฎาคม 2565 

6. วันแรกของการพนสภาพนักศึกษา (คาคืนสภาพนักศึกษา 1,000 บาท) 2 กรกฎาคม 2565 

7. วันสุดทายของการสงผลการเรียน (สําหรับอาจารย)
อาจารยผูสอนสงผลการเรียนของนักศึกษาใหบัณฑิตวิทยาลัย
โดยผานคณะภายใน 2 สัปดาห หลังจากสอบปลายภาค

17 กรกฎาคม 2565 

การสง มคอ. 3 – 7  ผูสอนดําเนินการสง ณ หลักสูตร 1 ชุด คณะ 1 ชุด และบัณฑิตวิทยาลัย 1 ชุด 

8. วันสุดทายของการสง มคอ. 3 และ มคอ. 4 (สําหรับอาจารย) 1 เมษายน 2565 

9. วันสุดทายของการสง มคอ. 5 และ มคอ. 6 (สําหรับอาจารย) 3 สิงหาคม 2565 

10.วันสุดทายของการสงรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7 3 กันยายน 2565 



 

กําหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2564 
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปริญญาโท  

เขาศึกษาปการศึกษา 2564 (เฉพาะผูที่ลงทะเบียนรายวิชา) 
(วันเปด – ปด ภาคเรียน วันที่ 23 เมษายน 2565 – 3 กรกฎาคม 2565) 

 

วัน เดือน ป สัปดาหที่ 
23 – 24 เมษายน 2565 สัปดาหที่ ๑ จัดการเรียนการสอน 

30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 สัปดาหที่ 2 จัดการเรียนการสอน 

7 – 8 พฤษภาคม 2565 หยุดการเรียนการสอน (สอบ ก.พ.) 

14 – 15 พฤษภาคม 2565 หยุดการเรียนการสอน (สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2565) 

21 – 22 พฤษภาคม 2565 สัปดาหที่ 3 จัดการเรียนการสอน 

28 – 29 พฤษภาคม 2565 สัปดาหที่ 4 ศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยไมตองเขาชั้นเรียน  
(สอบสัมภาษณเขาศึกษาหลักสูตร ค.ม. การบรหิารการศึกษา และ สอบ ก.พ.)  

4 – 5 มิถุนายน 2565 สัปดาหที่ 5 จัดการเรียนการสอน 

11 – 12 มิถุนายน 2565 สัปดาหที่ 6 จัดการเรียนการสอน 

18 – 19 มิถุนายน 2565 สัปดาหที่ 7 จัดการเรียนการสอน 

25 – 26 มิถุนายน 2565 หยุดการเรียนการสอน (รายงานตัวนักศึกษาใหม) 

2 – 3 กรกฎาคม 2565 สัปดาหที่ 8 จัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาคตามความเหมาะสม 

 
 
 
 


