
 

 

 

 
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                         
เรื่อง  กิจกรรมวิชาการ  ประจ าภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  
เพ่ือให้การเรียนการสอนของนักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย   และเกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๑  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  ภาคปกติ  พ.ศ. ๒๔๕๘    
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  ภาคพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาต่อภาคเรียนส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาค เรียนส าหรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑    มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จึงก าหนดวัน - เวลา  ปฏิบัติงานด้านวิชาการ  รายละเอียดตามก าหนดกิจกรรมวิชาการ  แนบ
ท้ายประกาศนี ้

 

ที ่ กิจกรรมวิชาการ 
ก าหนดเวลา 

นักศึกษา ทุกประเภท 
 ๑ การลงทะเบียนและยกเลิกรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘   

๑.๑ นักศึกษาและอาจารย์ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการได้ ที่ reg.ssru.ac.th ๒๖ ม.ค. ๕๙ เป็นต้นไป 
๑.๒ วันสุดท้ายคณะ/วิทยาลยับันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอบที่ 
       reg.ssru.ac.th/rg/ 

๑๐ ก.พ. ๕๙ 

๑.๓ ประกาศตารางเรียนรวม ท่ี reg.ssru.ac.th ๑๐ มี.ค. ๕๙ 
๑.๔ อาจารย์ที่ปรึกษารับตารางเรยีนที่คณะ/วิทยาลยัที่สังกัด และพบนักศึกษา 
      เพื่อเตรียมการลงทะเบียน 

 ๑๘ - ๓๐ เม.ย. ๕๙  
 

๑.๕ นักศึกษาขอเปดิรายวิชาที่คณะ/วิทยาลัยทีส่ังกัด ๑ - ๓๐ เม.ย.  ๕๙ 
๑.๖ การลงทะเบยีนสมทบต่างมหาวิทยาลัย ท่ีคณะ/วิทยาลัยทีส่ังกัด ๑๘ - ๓๐ เม.ย. ๕๙ 
๑.๗  การลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)  ที่ reg.ssru.ac.th  
      ๑) นักศึกษารหัส ๕๑-๕๕ ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา  ๒๒ - ๒๘ เม.ย. .๕๙ 
      ๒) นักศึกษารหัส ๕๖ ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา  ๒๙ เม.ย. - ๕ พ.ค. ๕๙ 
      ๓) นักศึกษารหัส ๕๗ ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา          ๖ - ๑๒ พ.ค. ๕๙ 
      ๔) นักศึกษารหัส ๕๘ ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา     ๑๓ - ๑๙ พ.ค. ๕๙ 
๑.๙  นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าที่คณะ/วิทยาลยัที่สังกัด และช าระคา่ธรรมเนียมปรับ 
        ๒๐๐ บาท  ที่จุดบริการ One Stop Service ส านักงานอธิการบดี ช้ัน ๑ 

   ๓๐ พ.ค. - ๗ มิ.ย. ๕๙ 

๑.๑๐ อาจารย์ผูส้อนออกรายงานรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน ที่ reg.ssru.ac.th/rg ๓๐ พ.ค. ๕๙ 
๑.๑๑ การยกเลิกวิชาเรียน ที่คณะ/วิทยาลัยทีส่ังกัด ๑ - ๑๒ ก.ค. ๕๙ 

 

 

 

 



- ๒ - 
 

ที ่ กิจกรรมวิชาการ 
ก าหนดเวลา 

นักศึกษา ทุกประเภท 
๒ การช าระเงินค่าลงทะเบียน และการรักษาสภาพการเป็นนักศกึษา  

๒.๑ นักศึกษาดาวน์โหลดใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียน ที ่reg.ssru.ac.th ๓๐ พ.ค. - ๗ มิ.ย. ๕๙ 
๒.๒ ช าระเงินผ่านธนาคารที่ก าหนด และเคาน์เตอร์เซอร์วสิทุกสาขา ๓๐ พ.ค. - ๗ มิ.ย. ๕๙ 
๒.๓ นักศึกษาสมทบจากต่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษาตกคา้งช าระเงิน 
      ที่จุดบริการ One Stop Service   

๓๐ พ.ค. - ๗ มิ.ย. ๕๙ 

๒.๔ วันเริ่มช าระเงินค่าธรรมเนยีมการปรับ ท่ีจุดบริการ One Stop Service  
       (วันละ ๕๐ บาท)  

๘ ม.ิย. ๕๙ 

๒.๕ วันสุดท้ายการผ่อนผันการช าระเงิน ที่จุดบริการ One Stop Service  
       หลังจากนี้ถือว่าหมดสิทธ์ิการเรียนในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘ 

๑๗ ก.ค. ๕๙ 

๒.๖ วันสุดท้ายของการช าระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ที่จุดบริการ 
      One Stop Service   

๓๐ มิ.ย. ๕๙ 

๓   การเรียนและการสอบ  
๓.๑ วันแรกของการเรียนการสอน ๓๐ พ.ค. ๕๙ 

 (ปกติ/พิเศษ จ.-ศ) 
๔ ม.ิย. ๕๙ 

 (พิเศษ ส.-อา.) 
๓.๒ การยื่นค าร้องขอสอบภายหลงัภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ ที่คณะ/วทิยาลัยที่สังกัด ๓๐ พ.ค. - ๑๓ มิ.ย. ๕๙

(พิเศษ จ.-ศ/ส.-อา.) 
๓.๓ สัปดาห์การสอบกลางภาค (ดรูายละเอียดตารางสอบภายหลัง) ผู้สอนจัดสอบเอง 
๓.๔ นักศึกษาประเมินอาจารย์ผูส้อน และอาจารย์ที่ปรึกษา ที ่reg.ssru.ac.th  
       ๑) นักศึกษารหัส ๕๑-๕๖  ประเมินอาจารยผ์ูส้อน และอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ - ๗ ก.ค. ๕๙ 
       ๒) นักศึกษารหัส ๕๗-๕๘ ประเมินอาจารยผ์ู้สอน และอาจารยท์ี่ปรึกษา  ๘ - ๑๔ ก.ค. ๕๙ 
๓.๕ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ๒๒ ก.ค. ๕๙ 

 (ปกติ/พิเศษ จ.-ศ) 
๒๔ ก.ค. ๕๙ 

 (พิเศษ ส.-อา.) 
๓.๖ การสอนชดเชย (กรณีจ าเป็นและได้รับอนุมตัิจากมหาวิทยาลยั)        ๒๕- ๒๗ ก.ค. ๕๙ 

 (ปกติ/พิเศษ จ.-ศ) 
๓๐ ก.ค. ๕๙ 
(พิเศษ ส.-อา.) 

๓.๗ สัปดาห์การสอบปลายภาค  
      ๑) สอบนอกตาราง (ผูส้อนจดัสอบเอง) ผู้สอนจัดสอบเอง 
      ๒) สอบในตารางสอบที่สถาบันจัดสอบให้ (ดูรายละเอียดตารางสอบภายหลัง) ๒๘ - ๒๙ ก.ค. ๕๙ 

 (ปกติ/พิเศษ จ.-ศ.) 
         ๓๑ ก.ค. ๕๙ 

 (พิเศษ ส.-อา.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓ - 
 

ที ่ กิจกรรมวิชาการ 
ก าหนดเวลา 

นักศึกษา ทุกประเภท 
๔ 
 

การเทียบโอนผลการเรียน 
๔.๑ ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๕๘  
     ๑) วันสุดท้ายนักศึกษาส่งค ารอ้งขอเทียบโอนผลการเรยีนที่คณะ/วิทยาลัยทีส่ังกัด 

 
 

๑๕ พ.ค. ๕๙ (ปกติ) 
๕ ส.ค. ๕๙  

(พิเศษ จ.-ศ./ส.-อา.) 
     ๒) นักศึกษาส่งค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนลา่ช้าที่คณะ ต้องช าระเงิน 
         ค่าธรรมเนียมการปรบั (ฉบับละ ๑๐๐ บาท) 

๑๔ พ.ค. ๕๙ เป็นต้นไป 
 (ปกติ) 

๖ ส.ค.๕๙ เป็นต้นไป 
(พิเศษ จ.-ศ./ส.-อา.) 

    ๓) วันสุดท้ายคณะ/วิทยาลัย สง่ผลการอนุมตัิเทียบโอนผลการเรยีนที่ 
        กองบริการการศึกษา 

๑๓ มิ.ย. ๕๙ (ปกติ) 
๕ ก.ย. ๕๙  

(พิเศษ จ.-ศ./ส.-อา.) 
๔.๒ วันสุดท้ายคณะ/วิทยาลยั ส่งผลการอนุมัติเทยีบโอนผลกาเรียนตามอัธยาศัย 
      ส าหรับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘  
      ที่กองบริการการศึกษา 

๒๖ ก.ค. ๕๙ 

๕  การส่งค่าระดับคะแนน  
๕.๑ การส่งค่าระดับคะแนนแก้ I ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
     ๑) อาจารย์ส่งผลการเรียนแก้ไขค่าระดับคะแนน I ฯลฯ ส าหรับนักศึกษา 
         ที่จะส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาท่ีจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
         ตามระเบียบวัดผลที่คณะ/ วิทยาลัย 

 
๑๑ ก.ค. ๕๙ 

     ๒) คณะ/วิทยาลัยส่งผลการเรยีนแก้ไขค่าระดับคะแนน I ฯลฯ   
         ทีก่องบริการการศึกษา 

๑๔ ก.ค. ๕๙ 

๕.๒ การส่งค่าระดับคะแนน ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘  
    ๑)  อาจารย์ส่งค่าระดับคะแนน ที่ rg.ssru.ac.th  และออกรายงานส่งคณะ/  
         วิทยาลัย   

๕ ส.ค. ๕๙ 

    ๒)  คณะ/วิทยาลัยส่งผลการเรยีนเข้าระบบงานทะเบียนฯ ที่ rg.ssru.ac.th   ๙ ส.ค. ๕๙ 
๖ การประกาศรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และประกาศผลการเรียนประจ า

ภาคเรียน 
 

๖.๑ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่ช าระค่ารักษาสภาพการ 
      เป็น นักศึกษาตามวันเวลาทีม่หาวิทยาลยัก าหนด ที่  reg.ssru.ac.th 

๑๓ ก.ค. ๕๙ 

๖.๒ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากระยะเวลาศึกษา 
       เกินเกณฑ์ก าหนด ท่ี  reg.ssru.ac.th 

๑๑ ส.ค. ๕๙ 

๖.๔ นักศึกษาตรวจสอบผลการเรยีนประจ าภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘  
      ที่ http://reg.ssru.ac.th 

๑๕ ส.ค. ๕๙ 

๖.๓ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพตามระเบียบวดัผล ท่ี reg.ssru.ac.th ๒๖ ส.ค. ๕๙ 
  
 

 
 
 
 
 

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


- ๔ - 
 

ที ่ กิจกรรมวิชาการ 
ก าหนดเวลา 

นักศึกษา ทุกประเภท 
๗ การขอส าเร็จการศึกษา  

๗.๑ นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา ที่จุดบริการ One Stop Service ๓๐ พ.ค. - ๑๗ มิ.ย. ๕๙ 
๗.๒ นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาล่าช้า  ท่ีจุดบริการ One Stop Service ๑๘  มิ.ย. - ๑๑ ส.ค. ๕๙ 
๗.๓ ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ท่ี  reg.ssru.ac.th ๑๖ ก.ย. ๕๙ 
๗.๔ ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาล่าช้า ท่ี reg.ssru.ac.th ๑๗ ต.ค. ๕๙ 

๘ การลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙   

๘.๑ นักศึกษาและอาจารย์ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการได้ ที่ reg.ssru.ac.th ๒๖ ม.ค. ๕๙ เป็นต้นไป 
๘.๒ วันสุดท้ายคณะ/วิทยาลยับันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอบที่  
       reg.ssru.ac.th/rg/ 

๑๐ ก.พ. ๕๙ 

๘.๓ ประกาศตารางเรียนรวม ท่ี reg.ssru.ac.th ๑๐ มี.ค. ๕๙ 

๙ วันปิดและเปิดภาคเรียน  

๙.๑ วันปิดภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๘ ๕ ส.ค. ๕๙ 

๙.๒ วันเปดิภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ๑๕ ส.ค.๕๙ 
(ปกติ/พิเศษ จ.-ศ.) 

๒๐ ส.ค. ๕๙ 
(พิเศษ ส.-อา.) 

หมายเหตุ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชยของวันนักขัตฤกษ์ไม่มีการเรยีนการสอน         
 

 

 

 ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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