
 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรือ่ง  การสอบประมวลความรู นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีการจัดสอบออนไลน 
                  

  ตามทีบ่ัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีประกาศเรื่อง การสอบประมวลความรู นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยขอเลื่อนการจัดสอบประมวลความรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ออกไปกอนจนกวาสถานการณจะดีข้ึน น้ัน ซึ่งขณะน้ีเขตจังหวัดสุราษฎรธานี            

เริ่มคลี่คลาย แตจังหวัดอื่น ๆ ยังตองเฝาระวังตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อยางตอเน่ือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจึงใหจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง การดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานีในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๔ ลงวันที่  

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ น้ัน ดังน้ันบัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงกําหนดสอบประมวลความรูใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีการจัดสอบออนไลน ในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ น้ัน ประกอบดวย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (รุนท่ี ๑๒, ๑๓ แผน ข) หลักสูตร               

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (รุนท่ี ๑, ๒ แผน ข) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ (รุนท่ี ๑๖ แผน ข) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รุนท่ี ๙, ๑๐)  

  โดยใหนักศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 

  ๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (รุนท่ี ๑๒, ๑๓ แผน ข) 

   ๑.๑  ใหนักศึกษาเขาไปดาวนโหลดขอสอบจากเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://graduate.sru.ac.th              

เวลา ๐๘.๓๐ น. (สําหรับหมวดวิชาเฉพาะดาน) และใชเวลาในการทําขอสอบ ๓ ช่ัวโมง คือ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ - 

๑๒.๐๐ น. โดยใหนักศึกษาทุกทานพิมพขอสอบดวยโปรแกรม Microsoft word และ Save ช่ือไฟลเปนช่ือ               

ของนักศึกษา เชน นางสาวจิราพร ยมสงค (หมวดเฉพาะดาน).doc และพิมพชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

กํากับในทุกขอของกระดาษคําตอบ เพื่อความสะดวกในการแยกขอสอบและตรวจขอสอบ โดยสงขอสอบพรอมกัน          

ทางอีเมลลบัณฑิตวิทยาลัย (graduate@sru.ac.th) ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. หากสงหลังจากเวลาที่กําหนด              

ทางหลักสูตรจะไมตรวจขอสอบของทาน  

   ๑.๒  ใหนักศึกษาเขาไปดาวนโหลดขอสอบจากเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://graduate.sru.ac.th                       

เวลา ๑๒.๓๐ น. (สําหรับหมวดวิชาสัมพันธ) และใชเวลาในการทําขอสอบ ๓ ช่ัวโมง คือ ต้ังแตเวลา ๑๓.๐๐ - 

๑๖.๐๐ น. โดยใหนักศึกษาทุกทานพิมพขอสอบดวยโปรแกรม Microsoft word และ Save ช่ือไฟลเปนช่ือของ

นักศึกษา เชน นางสาวจิราพร ยมสงค (หมวดสัมพันธ).doc และพิมพชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา 

กํากับ ในทุกขอของกระดาษคําตอบ เพื่อความสะดวกในการแยกขอสอบและตรวจขอสอบ โดยสงขอสอบพรอมกัน

๒/โดยสง... 



~ ๒ ~ 

โดยสงขอสอบพรอมกันทางอีเมลลบัณฑิตวิทยาลัย (graduate@sru.ac.th) ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. หากสงหลังจาก

เวลาที่กําหนดทางหลักสูตรจะไมตรวจขอสอบของทาน 

  ๒. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (รุนท่ี ๑, ๒ แผน ข) 

   ๒.๑  ใหนักศึกษาเขาไปดาวนโหลดขอสอบจากเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://graduate.sru.ac.th              

เวลา ๐๘.๓๐ น. (สําหรับหมวดวิชาเฉพาะดาน) และใชเวลาในการทําขอสอบ ๓ ช่ัวโมง คือ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ - 

๑๒.๐๐ น. โดยใหนักศึกษาทุกทานพิมพขอสอบดวยโปรแกรม Microsoft word และ Save ช่ือไฟลเปนช่ือ               

ของนักศึกษา เชน นางสาวจิราพร ยมสงค (หมวดเฉพาะดาน).doc และพิมพชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

กํากับในทุกขอของกระดาษคําตอบ เพื่อความสะดวกในการแยกขอสอบและตรวจขอสอบ โดยสงขอสอบพรอมกัน          

ทางอีเมลลบัณฑิตวิทยาลัย (graduatesru@gmail.com) ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. หากสงหลังจากเวลาที่กําหนด              

ทางหลักสูตรจะไมตรวจขอสอบของทาน  

   ๒.๒  ใหนักศึกษาเขาไปดาวนโหลดขอสอบจากเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://graduate.sru.ac.th                       

เวลา ๑๒.๓๐ น. (สําหรับหมวดวิชาสัมพันธ) และใชเวลาในการทําขอสอบ ๓ ช่ัวโมง คือ ต้ังแตเวลา ๑๓.๐๐ - 

๑๖.๐๐ น. โดยใหนักศึกษาทุกทานพิมพขอสอบดวยโปรแกรม Microsoft word และ Save ช่ือไฟลเปนช่ือของ

นักศึกษา เชน นางสาวจิราพร ยมสงค (หมวดสัมพันธ).doc และพิมพชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา 

กํากับ ในทุกขอของกระดาษคําตอบ เพื่อความสะดวกในการแยกขอสอบและตรวจขอสอบ โดยสงขอสอบพรอมกัน

โดยสงขอสอบพรอมกันทางอีเมลลบัณฑิตวิทยาลัย (graduatesru@gmail.com) ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. หากสง

หลังจากเวลาที่กําหนดทางหลักสูตรจะไมตรวจขอสอบของทาน 

  ๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รุนท่ี ๑๖ แผน ข) 

   ๓.๑  ใหนักศึกษาเขาไปดาวนโหลดขอสอบจากเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://graduate.sru.ac.th              

เวลา ๐๘.๓๐ น. (สําหรับหมวดวิชาเฉพาะดาน) และใชเวลาในการทําขอสอบ ๓ ช่ัวโมง คือ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ - 

๑๒.๐๐ น. โดยใหนักศึกษาทุกทานพิมพขอสอบดวยโปรแกรม Microsoft word และ Save ช่ือไฟลเปนช่ือ               

ของนักศึกษา เชน นางสาวจิราพร ยมสงค (หมวดเฉพาะดาน).doc และพิมพชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

กํากับในทุกขอของกระดาษคําตอบ เพื่อความสะดวกในการแยกขอสอบและตรวจขอสอบ โดยสงขอสอบพรอมกัน          

ทางอีเมลลบัณฑิตวิทยาลัย (kusuma.cha@sru.ac.th) ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. หากสงหลังจากเวลาที่กําหนด              

ทางหลักสูตรจะไมตรวจขอสอบของทาน  

  ๔. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รุนท่ี ๙, ๑๐) 

   ๔.๑  ใหนักศึกษาเขาไปดาวนโหลดขอสอบจากเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย http://graduate.sru.ac.th              

เวลา ๐๘.๓๐ น. (สําหรับหมวดวิชาเฉพาะดาน) และใชเวลาในการทําขอสอบ ๓ ช่ัวโมง คือ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ - 

๑๒.๐๐ น. โดยใหนักศึกษาทุกทานพิมพขอสอบดวยโปรแกรม Microsoft word และ Save ช่ือไฟลเปนช่ือ               

ของนักศึกษา เชน นางสาวจิราพร ยมสงค (หมวดเฉพาะดาน).doc และพิมพชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

กํากับในทุกขอของกระดาษคําตอบ เพื่อความสะดวกในการแยกขอสอบและตรวจขอสอบ โดยสงขอสอบพรอมกัน          

ทางอีเมลลบัณฑิตวิทยาลัย (kusuma.cha@sru.ac.th) ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. หากสงหลังจากเวลาที่กําหนด              

ทางหลักสูตรจะไมตรวจขอสอบของทาน  
 

๓/หากมปีญหา... 



~ ๓ ~ 

  หากมีปญหาในการสงขอสอบ โทร. ๐๘๑ ๗๘๗ ๑๑๔๔ /๐๘๑ ๗๘๗ ๒๐๒๐ (นางสาวละอองดาว เย่ียมสวัสด์ิ)

  ๓.  ใหนักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบ เปนเงิน ๕๐๐ บาท  โดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ต้ังแตวันท่ี ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ รายละเอียดดังแผนภาพดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔  ประกาศผลการสอบประมวลความรูทางเว็บไซตที่ http://graduate.sru.ac.th 

และ http://reg.sru.ac.th/ 

 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

(อาจารย ดร.สมปราชญ  วุฒิจันทร) 

รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 


