
 

   ประกาศบัณฑิตวทิยาลัย  

   มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี  

เรื่อง    ปฏิทินวชิาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ/พิเศษ) สําหรบันักศึกษาระดับปริญญาโท  

  เขาศึกษาปการศึกษา  2/2557  - 2/2559 ที่ศกึษารายวิชาครบตามหลกัสูตรและ 

  กําลังดาํเนินการจัดทาํวิทยานิพนธ และคนควาอิสระ มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี  

  ประจาํภาคเรียนที ่1/2562 

---------------------------------------------------- 

           เพ่ือใหการลงทะเบียนและการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร และอยูในขั้นตอนดําเนินการทําวิทยานิพนธ และคนควาอิสระ 

เปนไปตามระเบียบและขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่   

1/2562 ดังเอกสารแนบทายประกาศ  

 

           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 

             

                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัฒนา รัตนพรหม) 

           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

กําลังดําเนนิการจัดทําวิทยานิพนธ คนควาอิสระ   

ป.โท รหสั 57-59 



 
เอกสารแนบ 1  

         ปฏิทินวิชาการ  ภาคเรียนที่ 1/2562 

กิจกรรม / วันเดือนป สําหรับนักศึกษากําลังดําเนินการจัดทํา  วิทยานิพนธ / ภาคนิพนธ /คนควาอิสระ 

  (ไมมีรายวิชาลงทะเบยีนในช้ันเรยีน) 

 นักศึกษาปริญญาโท  เขาศึกษาปการศึกษา  2/2557  - 2/2559 

1. ตรวจสอบตารางเรียน / ปฏิทินวิชาการ /และพิมพใบแจงชําระเงิน   

    ตรวจสอบที่ http://reg.sru.ac.th วันที่ 16 สิงหาคม 2562 

2. วันเปด - ปดภาคเรียน  24 สิงหาคม – 22 ธันวาคม 2562 

3. การชําระเงินคาธรรมเนียมรายภาคเรียน  

    3.1  นําใบแจงชําระเงิน ติดตอชําระเงิน ณ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  

           ฟรีคาธรรมเนียมธนาคาร 24 สิงหาคม – 24 กันยายน 2562 

    3.2  นําใบแจงชําระเงิน ติดตอชําระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

           คาธรรมเนียมธนาคาร  10 บาท 24 สิงหาคม – 24 กันยายน 2562 

4. วันสุดทายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา 24 กันยายน 2562 

5. วันแรกของการพนสภาพนักศึกษา   (คาคืนสภาพนักศึกษา 1,000 บาท) 25 กันยายน 2562 

ระยะเวลาดําเนินการเพ่ือใหสําเร็จการศึกษาภายในภาคเรยีนท่ี 1/2562 

การดําเนินการ  เขาศึกษาปการศึกษา  2/2557 - 2/2559  

ดําเนินการสอบ 5 บท ใหแลวเสร็จ สิงหาคม 2562 

สงเลมฉบับสมบูรณ (ถาเปนวิทยานิพนธตองแนบใบตอบรับตีพิมพเผยแพร) กันยายน 2562 

เสนอพิจารณากลั่นกรองอนุมัติผลการศึกษาโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตุลาคม 2562 

เสนอพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาตอสภาวิชาการ 
พฤศจิกายน 2562 

เสนอพิจารณาอนุมัติใหปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ  ผูท่ีตองรักษาสภาพนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา คอืผูท่ีไมมีรายวชิาลงทะเบียนในช้ันเรยีน  

และมีสถานภาพปกติ หรือยงัไมสําเร็จการศึกษา  ณ วันแรกของการเปดเรียนแตละภาคการศึกษา 
 



 
กําหนดการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1/2562 

สําหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปริญญาโท เขาศึกษาปการศึกษา  2557 – 2559   

(วันเปด – ปด ภาคเรียน วันท่ี 24 สิงหาคม – 22 ธันวาคม 2562) 

 

วัน เดือน ป สัปดาหท่ี วัน เดือน ป สัปดาหที่ 

24 – 25 สิงหาคม 2562 สัปดาหที่ 1 จัดการเรียนการสอน 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 สัปดาหท่ี 9 จัดการเรียนการสอน 

31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 สัปดาหที่ 2 จัดการเรียนการสอน 9 – 10 พฤศจิกายน 2562 สัปดาหท่ี 10 จัดการเรียนการสอน 

7 – 8 กันยายน 2562 สัปดาหที่  3  จัดการเรียนการสอน 16 – 17 พฤศจิกายน 2562 สัปดาหท่ี 11 จัดการเรียนการสอน 

14 – 15 กันยายน 2562 สัปดาหที่ 4 ศึกษาคนควาดวยตนเองโดยไมตองเขาชั้นเรียน 23 – 24 พฤศจิกายน 2562 สัปดาหท่ี 12 จัดการเรียนการสอน 

21 – 22 กันยายน 2562 สัปดาหที่ 5 จัดการเรียนการสอน 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 สัปดาหท่ี 13 จัดการเรียนการสอน 

28 – 29 กันยายน 2562 สัปดาหที่ 6 จัดการเรียนการสอน 7 – 8 ธันวาคม 2562 สัปดาหท่ี 14 ศึกษาคนควาดวยตนเองโดยไมตองเขาชั้นเรียน 

5 – 6 ตุลาคม 2562 สัปดาหที่ 7 จัดการเรียนการสอน 14 – 15 ธันวาคม 2562 สัปดาหท่ี 15 จัดการเรียนการสอน 

12 – 13 ตุลาคม 2562 วันหยุดนักขัตฤกษ 21 – 22 ธันวาคม 2562 
สัปดาหท่ี 16 จัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค 

ตามความเหมาะสม 

19 – 20 ตุลาคม 2562 

 

สัปดาหที่ 8 จัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค 

ตามความเหมาะสม 
  

26 – 27 ตุลาคม 2562 หยุดการเรียนการสอน   

 
 


