ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง กิจกรรมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา
___________________________
เพื่อใหการดําเนินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนไปดวยความ
เรียบรอยเปนผลดีตอการจัดการศึกษาและสอดคลองกับระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวย
การบริหารการเงินในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เรื่องอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กําหนดเวลาพนสภาพเปนนักศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ศึกษาครบ
ระยะเวลาตามหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๓ และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๓๖๓/๒๕๖๐ เรื่อง
การมอบอํานาจใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี นั้น
บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดวัน-เวลา ปฏิบัติงานดานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาดังตอไปนี้
ที่

กิจกรรมวิชาการ
ภาคเรียนที่ ๑

๑

การชําระเงินคาลงทะเบียนและการลงทะเบียน
๑.๑ นักศึกษาและอาจารยดาวนโหลดปฏิทินวิชาการ
ไดที่ www.grad.ssru.ac.th
๑.๒ วันสุดทายบัณฑิตวิทยาลัยสงขอมูลตารางเรียนตารางสอนเขาระบบงาน
หลักสูตรและการสอน reg.ssru.ac.th/rg/
๑.๓ ประกาศตารางเรียนรวมที่ reg.ssru.ac.th
๑.๔ นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการลงทะเบียนเรียน

๑.๕ หลักสูตรขอเปดรายวิชาที่คณะ/วิทยาลัยที่สังกัด
๑.๖ นักศึกษาดาวนโหลดใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียน ที่ reg.ssru.ac.th
๑.๗ นักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนที่ธนาคาร/เคานเตอรเซอรวิสทุกสาขาที่
กําหนด
๑.๘ นักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการปรับการชําระคาลงทะเบียนลาชาที่จุด
บริการ One Stop Service (วันละ๑๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท) หลัง
จากนี้ถือวาหมดสิทธิ์
๑.๙ นักศึกษาประสงคลงทะเบียนยื่นคํารองขอลงทะเบียนลาชาที่หลักสูตร
๑.๑๐ นักศึกษาขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา กรณีพนสภาพดวยเหตุตาย/
ตามเกณฑการวัดผล/นักศึกษา ๕๔-๕๙ ลงทะเบียนไมเปนไปตามประกาศ

กําหนดวันเวลา
ภาคเรียนที่ ๒

ภาคเรียนที่ ๓

๘ พ.ค.๖๓ เปนตนไป
๒๐ มี.ค.๖๓

๓๑ ส.ค.๖๓

๓๐ มี.ค.๖๓
๑๕ ก.ย.๖๓
๑-๓๐
๑-๑๒ ต.ค.๖๓
เม.ย.๖๓(ปกติ)
๑-๓๑ พ.ค.๖๓
(พิเศษ)
๑ พ.ค.-๑๐
๑-๒๒ ต.ค.๖๓
มิ.ย.๖๓
๑๙ มิ.ย.-๓๑
๒๖ ต.ค.-๑๑
ส.ค.๖๓
พ.ย.๖๓
๑๙ มิ.ย.-๓๑
๒๖ ต.ค.-๑๑
ส.ค.๖๓
พ.ย.๖๓
๑๒ พ.ย.-๙ ธ.ค.๖๓

๓๑ ม.ค.๖๔
๑๕ ก.พ.๖๔
๑-๑๘ มี.ค.๖๔

๑-๑๙ มี.ค.๖๔
๑๙ มี.ค.-๑
เม.ย๖๔
๑๙ มี.ค.-๑
เม.ย๖๔
๒
เม.ย.-๕พ.ค.๖๔

๑๙ มิ.ย.-๑๐
ส.ค.๖๓

๑๓ พ.ย.๖๓-๘
ม.ค.๖๔

๒ เม.ย.-๒๐
พ.ค.๖๔

๑๐ ก.ค.-๓๑
ส.ค.๖๓

๑-๓๐ ธ.ค.๖๓

๒๐ เม.ย.-๒๐
พ.ค.๖๔

กําหนดที่คณะ/วิทยาลัย
๑.๑๑ อาจารยผูสอนออกรายงานชื่อนักศึกษาลงทะเบียนที่ reg.ssru.ac.th
๑.๑๒ วันสุดทายของการชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาที่จุด
บริการ One Stop Service*
๒

การเรียนและการสอน
๒.๑ วันแรกของการเรียนการสอน

๑ ธ.ค.๖๓
เปนตนไป

๒๐ เม.ย.๖๔
เปนตนไป

๓๑ ส.ค.๖๓

๘ ม.ค.๖๔

๒๐ พ.ค.๖๔

๒.๒ นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา ที่ reg.ssru.ac.th

๑๐ ก.ค.๖๓
(ปกติ/พิเศษ จ.ศ)
๑๑ ก.ค.๖๓
(พิเศษ ส.-อา.)
๑-๓๐ ต.ค.๖๓

๒.๓ หลักสูตรยกเลิกวิชาเรียน ที่ reg.ssru.ac.th

๕-๒๘ ต.ค.๖๓

๒.๔ วันสุดทายของการเรียนการสอน

๒.๕ สอบวัดความรูพื้นฐานคอมพิวเตอร
- สาขาวิชารวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ประสงคสอบวัดความรูพื้นฐาน
คอมพิวเตอร สงบัณฑิตวิทยาลัยกอนวันสอบ 7 วัน
๒.๖ สอบวัดความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชารวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ประสงคสอบวัดความรูพื้นฐานภาษา
อังกฤษ สงบัณฑิตวิทยาลัยกอนวันสอบ 7 วัน
๒.๗ สอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ
- สาขาวิชาสงรายชื่อคณะกรรมการออกขอสอบ ตรวจขอสอบ และสง
ขอสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัย
- นักศึกษายื่นคํารอง (บว.๒๖ ผานหลักสูตร)
- บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
- สอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ
- ประกาศผลสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ
๒.๘ วันสุดทายของการสอบปองกันวิทยานิพนธ/คนควาอิสระสําหรับนักศึกษาที่
ครบระยะเวลาตามหลักสูตร
๒.๙ วันสุดทายของการยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
๒.๑๐ การสอนชดเชย (กรณีจําเปนและไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย)

๓

๙ ก.ค.๖๓
เปนตนไป

๑ ธ.ค.๖๓
๒๐ เม.ย.๖๔
(ปกติ/พิเศษ จ.-ศ) (ปกติ/พิเศษ จ.๖ ธ.ค.๖๓
ศ)
(พิเศษ ส.-อา.) ๒๔ เม.ย.๖๔
(พิเศษ ส.-อา.)
๑-๓๑ มี.ค.๖๔ ๑-๑๘ มิ.ย.๖๔
๑-๑๙ มี.ค.๖๔

๒๔ พ.ค.-๑๑
มิ.ย.๖๔
๒๙ ต.ค.๖๓
๒๒ มี.ค.๖๔
๑๔ มิ.ย.๖๔
(ปกติ/พิเศษ จ.- (ปกติ/พิเศษ จ.-ศ) (ปกติ/พิเศษ จ.ศ)
๒๘ มี.ค.๖๔
ศ)
๒๕ ต.ค.๖๓
(พิเศษ ส.-อา.) ๑๓ มิ.ย.๖๔
(พิเศษ ส.-อา.)
(พิเศษ ส.-อา.)
วันพุธแรกของทุกเดือน

วันเสารแรกของทุกเดือน

๒๐ พ.ค.๖๓

๑๖ ต.ค. ๖๓

๑ มี.ค.๖๔

๒๐ พ.ค.๖๓
๑๐ มิ.ย.๖๓
๒๐ มิ.ย.๖๓
๑๐ ก.ค.๖๓
๑๗ ก.ย. ๖๓

๑๖ ต.ค. ๖๓
๑๘ พ.ย.๖๓
๒๘ พ.ย.๖๓
๒๑ ธ.ค.๖๓
๒๔ ก.พ. ๖๔

๑ มี.ค.๖๔
๑ เม.ย.๖๔
๑๐ เม.ย.๖๔
๕ พ.ค.๖๓
๒๑ เม.ย. ๖๔

๑๒ ก.ค.-๑๒
พ.ย. ๖๓
๓๐ ต.ค.,๒-๓
พ.ย.๖๓ (ปกติ/
พิเศษ จ.-ศ)
๓๑ ต.ค.,๑
พ.ย.๖๓
(พิเศษ ส.-อา.)

๑๒ ธ.ค.๖๓-๑๒ ๑๒ พ.ค.-๑๒
เม.ย. ๖๔
มิ.ย. ๖๔
๒๓-๒๖,๒๙-๓๐ ๑๕-๑๘ มิ.ย.๖๔
มี.ค.๖๔ (ปกติ/ (ปกติ/พิเศษ จ.พิเศษ จ.-ศ)
ศ)
๓ เม.ย.๖๔
๑๙ มิ.ย.๖๔
(พิเศษ ส.-อา.) (พิเศษ ส.-อา.)

การเทียบโอนผลการเรียน
๓.๑ สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาภาคเรียนที่ ๒๕๖๓
๑) วันสุดทายนักศึกษาสงคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนที่คณะ/วิทยาลัย

๒) วันสุดทายคณะสงผลการอนุมัติเทียบโอนผลการเรียนที่กองบริการการ

๒ เม.ย.๖๔
(ปกติ/พิเศษ จ.-ศ.)
๒๒ มิ.ย.๖๔
(พิเศษ ส.-อา.)
๒ พ.ค.๖๔

ศึกษา

๔

(ปกติ/พิเศษ จ.-ศ.)
๒๒ ก.ค.๖๔
(พิเศษ ส.-อา.)

การสงคาระดับคะแนนและประกาศผลการเรียน
๔.๑ อาจารยสงผลการเรียนแกไขคาระดับคะแนน I ฯลฯ
สําหรับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่จะพนสภาพการเปน
นักศึกษาตามระเบียบวัดผลที่คณะ/วิทยาลัย ที่ reg.ssru.ac.th และออกรายงาน
สงที่คณะ/วิทยาลัย
๑) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ และภาคเรียนฤดูรอน/๒๕๖๒

๒ ต.ค.๖๓

-

-

๒) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

-

๒๕ ก.พ.๖๔

-

๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

-

-

๑ มิ.ย.๖๔

๘ ต.ค.๖๓

๑๐ มี.ค.๖๔

๔ มิ.ย.๖๔

๑๙ พ.ย.๖๓

๙ เม.ย.๖๔

๒๙ มิ.ย.๖๔

๒๔ พ.ย.๖๓
๓๐ พ.ย.๖๓

๒๐ เม.ย.๖๔
๒๓ เม.ย.๖๔

๒ ก.ค.๖๔
๗ ก.ค.๖๔

๒๕ ก.ย.๖๓

๑๙ ม.ค.๖๔

๒ มิ.ย.๖๔

๑๓ พ.ย.๖๓

๕ เม.ย.๖๔

๒๕ มิ.ย.๖๔

๑๑ ธ.ค.๖๓

๗ พ.ค.๖๔

๑๖ ก.ค.๖๔

๔) คณะ/วิทยาลัยสงผลการเรียนแกไขคาระดับคะแนน I ฯลฯ ที่ reg.ssru.ac.th
๔.๒ การสงคาระดับคะแนน
๑) อาจารยสงคาระดับคะแนน และออกรายงานสงคณะ/วิทยาลัยที่
reg.ssru.ac.th
๒) คณะ/วิทยาลัยสงผลการเรียนเขาระบบงานทะเบียนฯ ที่ reg.ssru.ac.th
๔.๓ นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนที่ reg.ssru.ac.th
๕ การประกาศรายชื่อพนสภาพการเปนนักศึกษา
๕.๑ ประกาศรายชื่อพนสภาพนักศึกษาที่ไมรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ตามวัน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่ reg.ssru.ac.th
๕.๒ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพนสภาพนักศึกษาเนื่องจากระยะเวลาการศึกษาเกิน
เกณฑกําหนดที่ reg.ssru.ac.th
๕.๓ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพนสภาพตามระเบียบวัดผล ที่ reg.ssru.ac.th
๖ การลงทะเบียนปการศึกษา๒๕๖๔
๖.๑ นักศึกษาและอาจารยดาวนโหลดปฏิทินวิชาการไดที่ grad.ssru.ac.th
๖.๒ วันสุดทายบัณฑิตวิทยาลัยสงขอมูลตารางเรียนตารางสอนเขาระบบงาน
หลักสูตรและแผนการสอน ที่ reg.ssru.ac.th/rg/
๖.๓ ประกาศตารางเรียนรวม ทื่ reg.ssru.ac.th
๗ วันปดและเปดภาคเรียน
๗.๑ วันปดภาคเรียนปการศึกษา๒๕๖๓
๗.๒ วันเปดภาคเรียนปการศึกษา๒๕๖๔

๑๑ ก.พ.๖๔ เปนตนไป
๓๑ ม.ค.๖๔
๓๑ ส.ค.๖๔
๓๑ ม.ค.๖๕
๒๘ ก.พ.๖๓

๓๐ ก.ค.๖๔

๒๐ พ.ย.๖๓
๑๖ เม.ย.๖๔
๑๒ ก.ค.๖๔
๑ ธ.ค.๖๔
(ปกติ/พิเศษ จ.-ศ.) (ปกติ/พิเศษ จ.-ศ.)
๑๐ ก.ค.๖๔
๔ ธ.ค.๖๔
(พิเศษ ส.-อา.)
(พิเศษ ส.-อา.)

หมายเหตุ วันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดชดเชยของวันนักขัตฤกษไมมีการเรียนการสอน
จึงประกาศมาเพื่อทราบและปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

(ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)

๒๘ ก.พ.๖๕
๓๐ มิ.ย.๖๔
๒๐ เม.ย.๖๕
(ปกติ/พิเศษ จ.ศ.)
๒๔ เม.ย.๖๕
(พิเศษ ส.-อา.)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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