ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง กิจกรรมวิชาการ ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อให้การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๕ แห่งระเบียบสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี
(ต่ อ เนื่ อ ง) ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบี ย บสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ว่ า ด้ ว ยการรั บ จ่ า ยเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา จึงกาหนดวัน - เวลา ปฏิบัติงานด้านวิชาการ รายละเอียดตามกาหนดกิจกรรมวิชาการ ดังต่อไปนี้
ที่

กิจกรรมวิชาการ

๑.

การชาระเงินค่าลงทะเบียนและการลงทะเบียน
๑.๑ นักศึกษาและอาจารย์ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการได้ ที่ reg.sstu.ac.th
๑.๒ วันสุดท้ายคณะ/วิทยาลัยบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอบที่ reg.ssru.ac.th
๑.๓ ประกาศตารางเรียน ที่ reg.ssru.ac.th
๑.๔ นักศึกษาขอเปิดรายวิชาที่คณะ/วิทยาลัยทีส่ ังกัด
๑.๕ นักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ เตรียมการลงทะเบียน
๑.๖ การลงทะเบียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย ที่คณะ/วิทยาลัยทีส่ ังกัด
๑.๗ นักศึกษาดาวน์โหลดใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียน ที่ reg.ssru.ac.th
๑.๘ นักศึกษาชาระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ทุกสาขา ตามที่กาหนด
๑.๙ การลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ที่ reg.ssru.ac.th
๑) นักศึกษารหัส ๕๕-๖๐ ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา
๒) นักศึกษารหัส ๖๑-๖๒ ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา
๑.๑๐ นักศึกษาชาระเงินค่าธรรมเนียมการปรับการชาระค่าลงทะเบียนล่าช้าที่จุด
บริการ One Stop Service (วันละ ๑๐๐ บาท) หลังจากนี้ถือว่าหมดสิทธิ์การเรียน
ในภาคเรียนฤดูร้อน/๒๕๖๒
๑.๑๑ นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าที่คณะ/วิทยาลัยทีส่ ังกัด ชาระค่าธรรมเนียมปรับ
๒๐๐ บาท ที่จุดบริการ One Stop Service สานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ และส่งคา
ร้องที่คณะ/วิทยาลัยดาเนินการ

กาหนดเวลา
นักศึกษา ทุกประเภท
๓๑ ม.ค. ๖๓ เป็นต้นไป
๒๘ ก.พ. ๖๓
๑๕ มี.ค. ๖๓
๑๖ มี.ค. - ๑๐ เม.ย. ๖๓
๑ - ๒๙ มี.ค. ๖๓
๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๓
๓๐ มี.ค. - ๑๖ เม.ย.๖๓
๓๐ มี.ค. - ๑๖ เม.ย.๖๓
๒๐ - ๒๖ เม.ย.๖๓
๒๗ เม.ย. - ๓ พ.ค.๖๓
๑๗ เม.ย. - ๑๓ พ.ค. ๖๓
๒๐ เม.ย. - ๕ มิ.ย. ๖๓

-๒ที่

๒.

กิจกรรมวิชาการ
๑.๑๒ นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตกาหนด/ลงทะเบียนร่วมฝึกฯ
เพื่อขอสาเร็จการศึกษา ที่คณะ/วิทยาลัยที่สังกัด
๑.๑๓ นักศึกษาสมทบจากต่างมหาวิทยาลัยชาระเงินที่จุดบริการ One Stop
Service
๑.๑๔ นักศึกษาขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีพ้นสภาพด้วยเหตุตาย/ตาม
เกณฑ์การวัดผล/นักศึกษารหัส ๕๕-๕๙ ลงทะเบียนไม่เป็นไปตามประกาศกาหนด
ที่คณะ/วิทยาลัย
๑.๑๕ อาจารย์ผสู้ อนออกรายงานรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน ที่ reg.ssru.ac.th
๑.๑๖ วันสุดท้ายของการชาระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่จุดบริการ
One Stop Service
การเรียนและการสอบ
๒.๑ วันแรกของการเรียนการสอน

๒.๒ การยื่นคาร้องขอสอบภายหลังภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ที่คณะ/วิทยาลัย
๒.๓ สัปดาห์การสอบกลางภาค (ดูรายละเอียดตารางสอบภายหลัง)
๒.๔ นักศึกษาประเมินอาจารย์ผสู้ อนและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ reg.ssru.ac.th
๒.๕ นักศึกษายกเลิกวิชาเรียน ที่ reg.ssru.ac.th
๒.๖ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน

๒.๗ การสอนชดเชย (กรณีจาเป็นและได้รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย)
๒.๘ สัปดาห์การสอบปลายภาค
๑) สอบนอกตาราง (ผูส้ อนจัดสอบเอง)
๒) สอบในตารางสอบที่สถาบันจัดสอบให้ (ดูรายละเอียดตารางสอบภายหลัง)

กาหนดเวลา
นักศึกษา ทุกประเภท
๒๐ เม.ย.- ๒๒ พ.ค. ๖๓
๑ – ๓๐ เม.ย. ๖๓
๕ พ.ค. – ๕ มิ.ย.๖๓
๕ พ.ค. ๖๓ เป็นต้นไป
๘ มิ.ย.๖๓
๕ พ.ค. ๖๓
(ปกติ/พิเศษ จ.-ศ)
๙ พ.ค. ๖๓
(พิเศษ ส.-อา.)
๗ พ.ค. - ๘ มิ.ย. ๖๓
(พิเศษ จ.-ศ,ส.-อา.)
ผู้สอนจัดสอบเอง
๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓
๙ - ๒๔ มิ.ย.- ๖๓
๑ ก.ค. ๖๓
(ปกติ/พิเศษ จ.-ศ)
๒๘ มิ.ย. ๖๓
(พิเศษ ส.-อา.)
๓๐ มิ.ย.- ๑ ก.ค. ๖๓
(ปกติ/พิเศษ จ.-ศ)
ผู้สอนจัดสอบเอง
๒-๓ ก.ค. ๖๓
(ปกติ/พิเศษ จ.-ศ.)
๔ ก.ค. ๖๓
(พิเศษ ส.-อา.)

-๓ที่
๓.

กิจกรรมวิชาการ
การเทียบโอนผลการเรียน
๓.๑ สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑) วันสุดท้ายนักศึกษาส่งคาร้องขอเทียบโอนผลการเรียนที่คณะ/วิทยาลัย

๒) นักศึกษาส่งคาร้องขอเทียบโอนผลการเรียนล่าช้าที่คณะ ต้องชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการปรับ (ฉบับละ ๓๐๐ บาท)

๔.

๕.

๖.

๓) วันสุดท้ายคณะส่งผลการอนุมัติเทียบโอนผลการเรียนที่กองบริการการศึกษา
๓.๒ วันสุดท้ายคณะ/วิทยาลัยส่งผลการอนุมตั ิเทียบโอนผลกาเรียนตามอัธยาศัย
สาหรับนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน/๒๕๖๒ (๓/๒๕๖๒)
ที่กองบริการการศึกษา
การส่งค่าระดับคะแนนและประกาศผลการเรียน
๔.๑ การส่งค่าระดับคะแนนแก้ I ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
๑) อาจารย์ส่งผลการเรียนแก้ไขค่าระดับคะแนน I ฯลฯ
สาหรับนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ตามระเบียบวัดผลที่คณะ/วิทยาลัย
๒) คณะ/วิทยาลัยส่งผลการเรียนแก้ไขค่าระดับคะแนน I ที่ reg.ssru.ac.th
๔.๒ การส่งค่าระดับคะแนน ภาคเรียนฤดูร้อน/๒๕๖๒ (๓/๒๕๖๒)
๑) อาจารย์ส่งค่าระดับคะแนนและออกรายงานส่งคณะ/วิทยาลัยที่
reg.ssru.ac.th
๒) คณะ/วิทยาลัยส่งผลการเรียนเข้าระบบงานทะเบียนฯ ที่ reg.ssru.ac.th
๓) นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนประจาภาคเรียน ที่ reg.ssru.ac.th
การประกาศรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๕.๑ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่ชาระค่ารักษาสภาพการ
เป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๕.๒ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากระยะเวลาศึกษา
เกินเกณฑ์กาหนด ที่ reg.ssru.ac.th
๕.๓ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพตามระเบียบวัดผล ที่ reg.ssru.ac.th
การขอสาเร็จการศึกษา
๖.๑ นักศึกษายื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th
๖.๒ นักศึกษายื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th
๖.๓ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th
๖.๔ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th

กาหนดเวลา
นักศึกษา ทุกประเภท
๑๔ พ.ค. ๖๓
(ปกติ/พิเศษ จ.-ศ.)
๑๔ ส.ค. ๖๓
(พิเศษ ส.-อา.)
๑๕ พ.ค. ๖๓ เป็นต้นไป
(ปกติ/พิเศษ จ.-ศ.)
๑๕ ส.ค.๖๓ เป็นต้นไป
(พิเศษ ส.-อา.)
๑๕ ก.ย. ๖๓
๓๐ มิ.ย. ๖๓

๑๒ มิ.ย. ๖๓
๑๙ มิ.ย. ๖๓
๑๔ ก.ค. ๖๓
๑๗ ก.ค. ๖๓
๒๑ ก.ค. ๖๓
๑๗ มิ.ย. ๖๓
๑๖ ก.ค. ๖๓
๒๗ ก.ค. ๖๓
๗ พ.ค.- ๗ มิ.ย. ๖๓
๘ มิ.ย.- ๙ ก.ค. ๖๓
๓๐ ส.ค. ๖๓
๓๐ ก.ย. ๖๓

-๔ที่

กาหนดเวลา
นักศึกษา ทุกประเภท

กิจกรรมวิชาการ

๗.

การลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

๘.

๗.๑ นักศึกษาและอาจารย์ดาวน์โหลดประกาศกิจกรรมวิชาการได้ที่ reg.ssru.ac.th
๗.๒ วันสุดท้ายคณะ/วิทยาลัยบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอบที่ reg.ssru.ac.th
๗.๓ ประกาศตารางเรียนรวม ที่ reg.ssru.ac.th
วันปิดและปิดภาคเรียน

๑๗ ก.พ. ๖๓ เป็นต้นไป
๒๕ มี.ค. ๖๓
๓๐ มี.ค. ๖๓

๘.๑ วันปิดภาคเรียนฤดูร้อน/๒๕๖๒ (๓/๒๕๖๒)

๘ ก.ค. ๖๓

๘.๒ วันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

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

หมายเหตุ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชยของวันนักขัตฤกษ์ไม่มีการเรียนการสอน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)
อธิการบดี
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