
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   แกไขกิจกรรมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ สําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

___________________________

                      เพื่อใหการดําเนินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐

เปนไปดวยความเรียบรอยเปนผลดีตอการจัดการศึกษาและสอดคลองกับระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา วาดวยการบริหารการเงินในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

๒๕๕๔ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กําหนดเวลาพนสภาพเปนนักศึกษา

สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ และคําสั่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ท่ี ๓๑๐๖/๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอํานาจใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี นั้น

                      บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดวันเวลา ปฏิบัติงานดานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ดังตอไปน้ี

ที่ กิจกรรมวิชาการ

กําหนดวันเวลา

นักศึกษา 

 ทุกประเภท

๑

การลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

๑.๑ วันสุดทายบัณฑิตวิทยาลัยสงขอมูลตารางเรียนตารางสอน

เขาระบบงานหลักสูตรและการสอน reg.ssru.ac.th/rg/
๒๘ ก.พ. ๖๐

๑.๒ นักศึกษาและอาจารยดาวนโหลดปฏิทินวิชาการ

ไดท่ี www.grad.ssru.ac.th
๒๕ มี.ค. ๖๐
เปนตนไป

๑.๓ ประกาศตารางเรียนรวมที ่reg.ssru.ac.th ๑๕ มี.ค. ๖๐

๑.๔ นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการลงทะเบียนเรียน

๑๘๒๙ เม.ย. ๖๐
(ปกติ)

๒๓ มิ.ย.๓ ก.ค. ๖๐
(พิเศษ)

๑.๕ นักศึกษาขอเปดรายวิชาท่ีคณะ/วิทยาลัยที่สังกัด ๑๒๐ มิ.ย. ๖๐
๑.๖ การเพ่ิมถอน รายวิชา ๑๒ ก.ค.๗ ส.ค. ๖๐
๑.๗ อาจารยผูสอนออกรายงานชื่อนักศึกษาลงทะเบียนที ่reg.ssru.ac.th ๑๕ ส.ค. ๖๐

๑.๘ การขอยกเลิกวิชาเรียนท่ี reg.ssru.ac.th
๑๑๔ 

 พ.ย. ๖๐

๒

การชําระเงิน (ที่งานการเงิน สํานักงานอธิการบดี)
๒.๑ นักศึกษาใหม (เขาศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐) 

ชําระเงินคาลงทะเบียนท่ีจุดบริการ One Stop Service หลังจากนี้ถือวา

ไมประสงคเขาศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

๒๙ ก.ค.๓ ส.ค. ๖๐

๒.๒ นักศึกษาดาวนโหลดใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียนที ่reg.ssru.ac.th ๑๕๒๓ ส.ค. ๖๐

๒.๓ ชําระเงินผานธนาคารท่ีกําหนด และเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขา
๑๕๒๓ 
 ส.ค. ๖๐

๒.๔ วันเริ่มชําระเงินคาธรรมเนียมการปรับ 

(ยกเวนนักศึกษาเขาใหมของแตละภาคการศึกษา) 
วันละ ๑๐๐ บาทแตไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท ที่จุดบริการ One Stop Service 

(หลังจากนี้ถือวาหมดสิทธิ์การเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐)

๒๔ ส.ค.๑๕ ก.ย. ๖๐

๒.๕ วันสุดทายของการชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาที่จุดบริการ 
One Stop Service*

๑๕ ก.ย. ๖๐

 

http://www.grad.ssru.ac.th/
http://www.reg.ssru.ac.th/
http://www.reg.ssru.ac.th/


  ๒  

                      กิจกรรมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐

ที่ กิจกรรมวิชาการ

กําหนดวันเวลา

นักศึกษา 

 ทุกประเภท

 ๓

 

การเรียนและการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

๓.๑ วันแรกของการเรียนการสอน

๑๕ ส.ค.๖๐
(ปกติ/พิเศษ จ.ศ.)

๑๙ ส.ค. ๖๐
(พิเศษ ส.อา.)

๓.๒ วันสุดทายของการเรียนการสอน

๔ ธ.ค. ๖๐
(ปกติ/พิเศษ จ.ศ.)

๒๖ พ.ย. ๖๐
(พิเศษ ส.อา.)

๓.๓ สอบวัดความรูพ้ืนฐานคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ ๖ ส.ค. ๖๐

๓.๔ สอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ

           ๑) สาขาวิชาสงรายชื่อคณะกรรมการออกขอสอบ ตรวจขอสอบ และ

        สงขอสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัย
๑๖ พ.ย. ๖๐

            ๒) นักศึกษายื่นคํารอง (บว.๒๖ ผานหลักสูตร) ๑ ธ.ค. ๖๐

            ๓) บัณฑิตวทิยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ ๘ ธ.ค. ๖๐

           ๔) กําหนดสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ๑๖ ธ.ค. ๖๐

           ๕) ประกาศผลสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ๕ ม.ค. ๖๑

๓.๕ วันสุดทายของการสอบปองกันวิทยานิพนธ/คนควาอิสระสําหรับนักศึกษา

ที่ครบระยะเวลาตามหลักสูตร
๕ พ.ย. ๖๐

๓.๖ วันสุดทายของการยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ๑๕ ธ.ค. ๖๐

๓.๗ การสอนชดเชย (กรณีจําเปนและไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย)

๖๗ ธ.ค.๖๐
(ปกติ/พิเศษ จ.ศ.)

๒๓ ธ.ค.๖๐
(พิเศษ ส.อา.)

๓.๘ นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษา 

ที ่www.reg.ssru.ac.th/rg
๒๕ ต.ค.๑๗ พ.ย. ๖๐

๔

 
 

การสงคาระดับคะแนน และประกาศผลการเรียน
๔.๑ การสงคาระดับคะแนนแก I และ T ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ และ ๓/๒๕๕๙
   อาจารยสงผลการเรียนแกไขคาระดับคะแนน I และ T  ๑๕ พ.ย. ๖๐
๔.๒ การสงคาระดับคะแนน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
   ๑) อาจารยสงคาระดับคะแนนบน ที่  reg.ssru.ac.th 
และออกรายงานสงประธานสาขาเพ่ือเขาคณะกรรมการฯ 

 พิจารณาอนุมัติคาระดับคะแนน
๑๙ ธ.ค. ๖๐

   ๒) ประธานสาขาสงรายงานท่ีผานการอนุมัติแลวมายังบัณฑิตวิทยาลัย ๒๐ ธ.ค. ๖๐

   ๓) บัณฑิตวิทยาลัยสงผลการเรียนที่อนุมัติแลวบนระบบอินเตอรเน็ต 

ที่ reg.ssru.ac.th เขาระบบงานทะเบียน
๒๒ ธ.ค. ๖๐

๔.๓ นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนประจําภาคที ่reg.ssru.ac.th ๒๘ ธ.ค. ๖๐

 

http://www.rg.ssru.ac.th/
http://www.rg.ssru.ac.th/


  ๓  

กิจกรรมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐

ที่ กิจกรรมวิชาการ

กําหนดวันเวลา

นักศึกษา ทุกประเภท

 ๕

 

 

 การประกาศรายชื่อพนสภาพการเปนนักศึกษา

  ๕.๑ ประกาศรายชื่อพนสภาพนักศึกษาที่ไมรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 

  ตามวันเวลาที่ มหาวิทยาลัยกําหนด ที ่reg.ssru.ac.th
๒๙ ก.ย. ๖๐

  ๕.๒ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพนสภาพนักศึกษาเนื่องจากระยะเวลาการศึกษา

  เกินเกณฑกําหนดที ่reg.ssru.ac.th
๑๕ ธ.ค. ๖๐

  ๕.๓ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพนสภาพตามระเบียบวัดผล ที่  reg.ssru.ac.th ๑๒ ม.ค. ๖๑

๖

การลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

๖.๑ นักศึกษาและอาจารยดาวนโหลดปฏิทินวิชาการไดที ่grad.ssru.ac.th ๒๙ ก.ย. ๖๐
เปนตนไป

๖.๒ วันสุดทายบัณฑิตวิทยาลัยสงขอมูลตารางเรียนตารางสอนเขาระบบงานหลักสูตร

และแผนการสอน ที ่reg.ssru.ac.th/rg/
๑๕ ต.ค. ๖๐

๖.๓ ประกาศตารางเรียนรวม ทื ่reg.ssru.ac.th ๑ พ.ย. ๖๐

๗

วันปดและเปดภาคเรียน

๗.๑ วันปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ๒๐ ธ.ค. ๖๐

๗.๒ วันเปดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

๕ ม.ค. ๖๑
(ปกติ/พิเศษ จ.ศ.)

๖ ม.ค. ๖๑
(พิเศษ ส.อา.)

 

หมายเหต ุ   * นักศึกษาท่ีตองชําระเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ไดแก

                ๑. นักศึกษาที่ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนสุดทายครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จ

การศึกษา

                ๒. นักศึกษาที่ชําระคารักษาสภาพเปนนักศึกษาไวแลวเมื่อภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๙ แตยังไมสําเร็จ

การศึกษา

                ๓. นักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา คือ ไมสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ได

                ** วันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดชดเชยของวันนักขัตฤกษไมมีการเรียนการสอน

                      จึงประกาศมาเพื่อทราบและปฏิบัติ

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

  (ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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