
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   กิจกรรมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ประจําภาคเรียนที่ ๓ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

___________________________

เพ่ือใหการดําเนินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐

เปนไปดวยความเรียบรอยเปนผลดีตอการจัดการศึกษาและสอดคลองกับระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา วาดวยการบริหารการเงินในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

๒๕๖๐ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กําหนดเวลาพนสภาพเปนนักศึกษา

สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ และคําสั่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ท่ี ๓๖๓/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี นั้น

                      บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดวันเวลา ปฏิบัติงานดานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาดังตอไปนี้

ท่ี กิจกรรมวิชาการ

กําหนดวันเวลา

นักศึกษา ทุก

ประเภท

๑ การลงทะเบียนและยกเลิกรายวิชาเรียน ภาคเรียนฤดูรอน/๒๕๖๐(๓/๒๕๖๐)

๑.๑ วันสุดทายบัณฑิตวิทยาลัยสงขอมูลตารางเรียนตารางสอน

เขาระบบงานหลักสูตรและการสอน reg.ssru.ac.th/rg/
๒๘ ก.พ. ๖๑

๑.๒ นักศึกษาและอาจารยดาวนโหลดปฏิทินวิชาการได

ท่ี www.grad.ssru.ac.th
๑๗ มี.ค. ๖๑

๑.๓ ประกาศตารางเรียนรวมที ่reg.ssru.ac.th ๑๕ มี.ค. ๖๑

๑.๔ นักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือเตรียมการลงทะเบียนเรียน ๑๒๐ เม.ย. ๖๑

๑.๕ นักศึกษาขอเปดรายวิชาท่ีคณะ/วิทยาลัยที่สังกัด ๑๓๑ มี.ค. ๖๑

๑.๖ การเพิ่มถอน รายวิชา
๒๖ เม.ย.๙ พ.ค.

๖๑

๑.๗ อาจารยผูสอนออกรายงานชื่อนักศึกษาลงทะเบียนท่ี reg.ssru.ac.th ๒๖ พ.ค. ๖๑

๑.๘ การขอยกเลิกวิชาเรียนที ่reg.ssru.ac.th ๒๑๙ ก.ค. ๖๑

๒ การชําระเงินคาลงทะเบียนและการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา

๒.๑ นักศึกษาดาวนโหลดใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียนที ่reg.ssru.ac.th
๒๘ พ.ค.๕ มิ.ย.

๖๑

๒.๒ ชําระเงินผานธนาคารท่ีกําหนด และเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขา
๒๘ พ.ค.๕ มิ.ย.

๖๑

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

(ยกเวนนักศึกษาเขาใหมของแตละภาคการศึกษา) วันละ ๑๐๐ บาทแตไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท

ท่ีจุดบริการ One Stop Service (หลังจากนี้ถือวาหมดสิทธิ์การเรียนในภาคเรียนที่

๒/๒๕๖๐)

๖๒๘ มิ.ย. ๖๑

๒.๔ วันสุดทายของการชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพการเปนนักศึกษาที่จุดบริการ One Stop

Service*
๒๘ มิ.ย. ๖๑

๓ การเรียนและการสอน

๓.๑ วันแรกของการเรียนการสอน

๒๘ พ.ค. ๖๑

(ปกติ/พิเศษ จ.ศ.)

๒๖ พ.ค. ๖๑

(พิเศษ ส.อา.)

๓.๒ วันสุดทายของการเรียนการสอน

๒๐ ก.ค. ๖๑

(ปกติ/พิเศษ จ.ศ.)

๑๕ ก.ค. ๖๑

(พิเศษ ส.อา.)

๓.๓ สอบวัดความรูพื้นฐานคอมพิวเตอร
ทุกวันพุธแรกของ

เดือน

๓.๔ สอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ

 สาขาวิชาสงรายชื่อคณะกรรมการออกขอสอบ ตรวจขอสอบ 
และสงขอสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัย

๒๔ เม.ย. ๖๑

 นักศึกษายื่นคํารอง (บว.๒๖ ผานหลักสูตร) ๘ พ.ค. ๖๑

 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ ๑๔ พ.ค. ๖๑

 กําหนดสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ๑๙ พ.ค. ๖๑

 ประกาศผลสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ๗ มิ.ย. ๖๑

๓.๕ วันสุดทายของการสอบปองกันวิทยานิพนธ/คนควาอิสระสําหรับนักศึกษาที่ครบระยะ

เวลาตามหลักสูตร
๘ ก.ค. ๖๑

๓.๖ วันสุดทายของการยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ๑๕ ส.ค. ๖๑

๓.๗ การสอนชดเชย (กรณีจําเปนและไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย)

๒๓๒๔ ก.ค. ๖๑

(ปกติ/พิเศษ จ.ศ.)

๒๑๒๒ ก.ค. ๖๑

(พิเศษ ส.อา.)

๓.๘ นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษา ที ่www.reg.ssru.ac.th/rg ๑๑๔ ก.ค. ๖๑

๔
 

การสงคาระดับคะแนน และประกาศผลการเรียน
๔.๑ การสงคาระดับคะแนนแก I และ T ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

   ๑) อาจารยสงผลการเรียนแกไขคาระดับคะแนน I และ T สําหรับ

นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่จะพนสภาพการเปนนักศึกษา

ตามระเบียบวัดผลท่ีคณะ/วิทยาลัยท่ี reg.ssru.ac.th และออกรายงานสงที่คณะ/

วิทยาลัย 

๖ ก.ค. ๖๑

   ๒) คณะ/วิทยาลัยสงผลการเรียนแกไขคาระดับคะแนน I 

และ T  เขาระบบทะเบียนฯ ท่ี reg.ssru.ac.th และสงกองบริการการศึกษา 
๑๓ ก.ค. ๖๑

๔.๒ การสงคาระดับคะแนน ภาคเรียนฤดูรอน/๒๕๖๐(๓/๒๕๖๐)

   ๑) อาจารยสงคาระดับคะแนน ท่ี  reg.ssru.ac.th และออกรายงาน

สงประธานสาขาเพื่อเขาคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ

คาระดับคะแนน และ ประธานสาขาสงรายงานท่ีผานการอนุมัติแลว

๓ ส.ค. ๖๑

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


คาระดับคะแนน และ ประธานสาขาสงรายงานท่ีผานการอนุมัติแลว

มายังบัณฑิตวิทยาลัย

   ๒) บัณฑิตวิทยาลัยสงผลการเรียนท่ีอนุมัติแลวบนระบบอินเตอรเน็ต ที่ reg.ssru.ac.th เขา
ระบบงานทะเบียน

๗ ส.ค. ๖๑

   ๓) นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนประจําภาคที ่reg.ssru.ac.th ๑๔ ส.ค. ๖๑

๕

 

 

  การประกาศรายชื่อพนสภาพการเปนนักศึกษา

  ๕.๑ ประกาศรายช่ือพนสภาพนักศึกษาที่ไมรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 

 ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท่ี reg.ssru.ac.th
๑๑ ก.ค. ๖๑

  ๕.๒ ประกาศรายช่ือนักศึกษาพนสภาพนักศึกษา

เน่ืองจากระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑกําหนดที ่reg.ssru.ac.th
๙ ส.ค. ๖๑

  ๕.๓ ประกาศรายช่ือนักศึกษาพนสภาพตามระเบียบวัดผล ท่ี  reg.ssru.ac.th ๒๒ ส.ค. ๖๑

๖ การชําระคาลงทะเบียนและลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

๖.๑ นักศึกษาและอาจารยดาวนโหลดปฏิทินวิชาการไดที ่grad.ssru.ac.th
๒๕ มี.ค. ๖๑

เปนตนไป

๖.๒ วันสุดทายบัณฑิตวิทยาลัยสงขอมูลตารางเรียนตารางสอน

เขาระบบงานหลักสูตรและแผนการสอน ที ่reg.ssru.ac.th/rg/
๒๐ มี.ค. ๖๑

๖.๓ ประกาศตารางเรียนรวม ท่ื reg.ssru.ac.th ๓๐ มี.ค. ๖๑

๗ วันปดและเปดภาคเรียน

๗.๑ วันปดภาคฤดูรอน/๒๕๖๐(๓/๒๕๖๐) ๓ ส.ค. ๖๑

๗.๒ วันเปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

๑๕ ส.ค. ๖๑

(ปกติ/พิเศษ จ.ศ.)

๑๘ ส.ค. ๖๑

(พิเศษ ส.อา.)

 

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


 

  ๒  

 

หมายเหตุ * นักศึกษาที่ตองชําระเพ่ือรักษาสภาพการเปนนักศึกษาไดแก

                ๑. นักศึกษาท่ีชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนสุดทายครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา

                ๒. นักศึกษาท่ีชําระคารักษาสภาพเปนนักศึกษาไวแลวเมื่อภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ แตยังไมสําเร็จการศึกษา

                ๓. นักศึกษาท่ีขอลาพักการศึกษา คือ ไมสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๐ ได

                ** วันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดชดเชยของวันนักขัตฤกษไมมีการเรียนการสอน

 

                      จึงประกาศมาเพ่ือทราบและปฏิบัติ

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

  (ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
28มี.ค.61  เวลา 11:14:00  NonPKI Server Sign

 Signature Code : OQAzADcARgA4ADgAMwBE

 

 


