
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   กิจกรรมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

___________________________

เพ่ือใหการดําเนินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒

เปนไปดวยความเรียบรอยเปนผลดีตอการจัดการศึกษาและสอดคลองกับระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา วาดวยการบริหารการเงินในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

๒๕๖๐ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กําหนดเวลาพนสภาพเปนนักศึกษา

สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษาครบระยะเวลาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ และคําสั่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ท่ี ๓๖๓/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี น้ัน

                      บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดวันเวลา ปฏิบัติงานดานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาดังตอไปน้ี

ท่ี กิจกรรมวิชาการ กําหนดวันเวลา

นักศึกษา ทุกประเภท

๑ การชําระเงินคาลงทะเบียนและการลงทะเบียน

๑.๑ วันสุดทายบัณฑิตวิทยาลัยสงขอมูลตารางเรียนตารางสอน

เขาระบบงานหลักสูตรและการสอน reg.ssru.ac.th/rg/

๒๕ มี.ค. ๖๒

๑.๒ นักศึกษาและอาจารยดาวนโหลดปฏิทินวิชาการได

ท่ี www.grad.ssru.ac.th

๑๘ ก.พ. ๖๒ เปนตน

ไป

๑.๓ ประกาศตารางเรียนรวมท่ี reg.ssru.ac.th ๓๐ มี.ค. ๖๒

๑.๔ นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือเตรียมการลงทะเบียนเรียน ๑๕ มิ.ย.๒๑ ก.ค. ๖๒

๑.๕ นักศึกษาขอเปดรายวิชาที่คณะ/วิทยาลัยที่สังกัด ๑๕ พ.ค.๑๒ ก.ค. ๖๒

๑.๖ นักศึกษาดาวนโหลดใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ท่ี reg.ssru.ac.th

๑๑๕ ก.ค. ๖๒

๑.๗ นักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนท่ีธนาคาร/เคานเตอรเซอรวิส

ทุกสาขาท่ีกําหนด

๑๑๕ ก.ค. ๖๒

๑.๘ นักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการปรับการชําระคาลงทะเบียนลาชา  ๑๘ ก.ค.๑๔ ส.ค. ๖๒

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


ท่ีจุดบริการ One Stop Service (วันละ ๑๐๐ บาทแตไมเกิน ๒,๐๐๐

บาท) 

 หลังจากน้ีถือวาหมดสิทธิ์ การเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

๑.๙ นักศึกษาประสงคลงทะเบียนยื่นคํารองขอลงทะเบียนลาชา

ท่ีหลักสูตร

๑๓ ส.ค.๑๖ ก.ค. ๖๒

๑.๑๐ นักศึกษาขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา กรณีพนสภาพ

ดวยเหตตุาย/ตามเกณฑการวัดผล/นักศึกษา ๕๔๕๙ 

 ลงทะเบียนไมเปนไปตามประกาศกําหนดท่ีคณะ/วิทยาลัย

๑๕ ส.ค.๑๖ ก.ย. ๖๒

๑.๑๑ อาจารยผูสอนออกรายงานชื่อนักศึกษาลงทะเบียน

ท่ี reg.ssru.ac.th

๑๕ ส.ค. ๖๒ เปนตนไป

๑.๑๒ วันสุดทายของการชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพการเปนนักศึกษา

ท่ีจุดบริการ One Stop Service*

๑๖ ก.ย. ๖๒

๒ การเรียนและการสอน

๒.๑ วันแรกของการเรียนการสอน ๑๕ ส.ค. ๖๒

(ปกติ/พิเศษ จ.ศ)

๑๗ ส.ค. ๖๒

 (พิเศษ ส.อา.)

๒.๒ นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา 

ท่ี reg.ssru.ac.th

๒๕ ต.ค.๒๕ พ.ย. ๖๒

๒.๓ นักศึกษายกเลิกวิชาเรียน ท่ี reg.ssru.ac.th ๑๑๒๙ พ.ย. ๖๒

๒.๔ วันสุดทายของการเรียนการสอน ๓ ธ.ค. ๖๒

(ปกติ/พิเศษ จ.ศ)

๓๐ พ.ย. ๖๒

(พิเศษ ส.อา.)

๒.๕ สอบวัดความรูพ้ืนฐานคอมพิวเตอร ๔ ก.ย.,๒ ต.ค.

,๖ พ.ย. ๖๒

๒.๖ สอบวัดความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ๗ ก.ย.,๕ ต.ค.

,๒ พ.ย. ๖๒

๒.๗ สอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ

    สาขาวิชาสงรายชื่อคณะกรรมการออกขอสอบ ตรวจขอสอบ 

และสงขอสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัย

๓ ก.ค. ๖๒

    นักศึกษายื่นคํารอง (บว.๒๖ ผานหลักสูตร) ๑๐ ก.ค. ๖๒

    บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบและสถานท่ีสอบ ๒๓ ก.ค. ๖๒

    สอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ๒๗ ก.ค. ๖๒

    ประกาศผลสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ๑๙ ส.ค. ๖๒



๒.๘ วันสุดทายของการสอบปองกันวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ

สําหรับนักศึกษาท่ีครบระยะเวลาตามหลักสูตร

๙ พ.ย. ๖๒

๒.๙ วันสุดทายของการยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ทุกวันที่ ๑๕ 

ของทุกเดือน

๑๖ ธ.ค. ๖๒

๒.๑๐ การสอนชดเชย (กรณีจําเปนและไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย) ๔,๖ ธ.ค. ๖๒

(ปกติ/พิเศษ จ.ศ)

๑ ธ.ค. ๖๒

(พิเศษ ส.อา.)

๓

 

การเทียบโอนผลการเรียน

๓.๑ สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาภาคเรียนที่ ๒๕๖๒

 ๑) วันสุดทายนักศึกษาสงคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน

ท่ีคณะ/วิทยาลัย

 

๑๔ พ.ค. ๖๓

(ปกติ/พิเศษ จ.ศ.)

๑๔ ส.ค. ๖๓

(พิเศษ ส.อา.)

  ๒) วันสุดทายคณะสงผลการอนุมัติเทียบโอนผลการเรียน

ท่ีกองบริการการศึกษา

๑๕ ก.ย. ๖๓

๔ การสงคาระดับคะแนนและประกาศผลการเรียน

๔.๑ การสงคาระดบัคะแนนแก I ภาคเรยีนฤดรูอน/๒๕๖๑

 ๑) อาจารยสงผลการเรียนแกไขคาระดับคะแนน I ฯลฯ

 สําหรับนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาท่ีจะพนสภาพ

การเปนนักศึกษาตามระเบียบวัดผลท่ีคณะ/วิทยาลัย

 

๘ พ.ย. ๖๒

  ๒) คณะ/วิทยาลัยสงผลการเรียนแกไขคาระดับคะแนน I ฯลฯ ๑๔ พ.ย. ๖๒

๔.๒ การสงคาระดับคะแนน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

 ๑) อาจารยสงคาระดับคะแนน และออกรายงานสงคณะ/วิทยาลัย

ท่ี reg.ssru.ac.th

 

๑๙ ธ.ค. ๖๒

  ๒) คณะ/วิทยาลัยสงผลการเรียนเขาระบบงานทะเบียนฯ 

ท่ี reg.ssru.ac.th

๒๔ ธ.ค. ๖๒

๔.๒ นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนที่ reg.ssru.ac.th ๓ ม.ค. ๖๓

๕

 

 

 การประกาศรายชื่อพนสภาพการเปนนักศึกษา

  ๕.๑ ประกาศรายชื่อพนสภาพนักศึกษาท่ีไมรักษาสภาพการเปนนักศึกษา 

 ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท่ี reg.ssru.ac.th

๑ ต.ค. ๖๒

  ๕.๒ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพนสภาพนักศึกษาเนื่องจากระยะเวลา

การศึกษาเกินเกณฑกําหนดท่ี reg.ssru.ac.th

๑๓ ธ.ค. ๖๒

  ๕.๓ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพนสภาพตามระเบียบวัดผล 

ท่ี reg.ssru.ac.th

๑๐ ม.ค. ๖๓



๖ การลงทะเบียนภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒

๖.๑ นักศึกษาและอาจารยดาวนโหลดปฏิทินวิชาการได

ท่ี grad.ssru.ac.th

๒๙ ก.ย. ๖๒

๖.๒ วันสุดทายบัณฑิตวิทยาลัยสงขอมูลตารางเรียนตารางสอน

เขาระบบงานหลักสูตรและแผนการสอน ท่ี reg.ssru.ac.th/rg/

๑๖ ต.ค. ๖๒

๖.๓ ประกาศตารางเรียนรวม ทื ่reg.ssru.ac.th ๑ พ.ย. ๖๒

๗

 

วันปดและเปดภาคเรียน

๗.๑ วันปดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ ๒๐ ธ.ค. ๖๒

๗.๒ วันเปดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ๖ ม.ค. ๖๓

(ปกติ/พิเศษ จ.ศ.)

๕ ม.ค. ๖๓

(พิเศษ ส.อา.)

 

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


  ๒  

หมายเหตุ * นักศึกษาท่ีตองชําระเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาไดแก

                ๑. นักศึกษาท่ีชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนสุดทายครบตามหลักสูตรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา

                ๒. นักศึกษาท่ีชําระคารักษาสภาพเปนนักศึกษาไวแลวเมื่อภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๑ แตยังไมสําเร็จการศึกษา

                ๓. นักศึกษาท่ีขอลาพักการศึกษา คือ ไมสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ได

                ** วันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดชดเชยของวันนักขัตฤกษไมมีการเรียนการสอน

                      จึงประกาศมาเพื่อทราบและปฏิบัติ

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

  (ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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