
๑ 

 

 

 
 
 

ประกาศวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
      เร่ือง กิจกรรมวิชาการวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ประจ าภาคเรียนที่ ๓ 

       ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี) 
      --------------------------------------------------- 

เพื่อให้การเรียนการสอน วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ระดับปริญญาตรี  ประจ าภาคเรียนที่ ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาสอดคล้องกับ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดตั้งและด าเนินงานวิทยาลัยการ
ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ลงวันที่ ๓  สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึง
ก าหนดวัน  เวลา  ปฏิบัติงานด้าน วิชาการ รายละเอียดกิจกรรมวิชาการ แนบท้ายประกาศดังนี้ 

 
ที ่

ที ่
กิจกรรมวิชาการ 

 

ก าหนดเวลา             
  ภาคปกติ  (เรียน จ.-ศ.)            

๑   การลงทะเบียนและยกเลิกรายวิชา ภาคเรียนที่ ๓ / ๒๕๖๐            
๑.๑ นักศึกษาและอาจารย์ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการได้ท่ี www.sisa.ssru.ac.th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๗ ก.พ. ๖๑ เป็นต้นไป 
๑.๒ วันสุดท้ายวิทยาลัยบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอบเข้าระบบท่ี www.reg.ssru.ac.th                    ๒๘ ก.พ. ๖๑ 
๑.๓ ประกาศตารางเรียนรวม บนอินเตอร์เน็ตท่ี www.sisa.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ๑๕ มี.ค. ๖๑ 
๑.๔ นักศึกษาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อเตรียมการลงทะเบียน              ๑ – ๒๐ เม.ย. ๖๑ 
๑.๕ นักศึกษาขอเปิดรายวิชาท่ีวิทยาลัย               ๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๑ 
๑.๖ การลงทะเบียนสมทบต่างมหาวิทยาลัยที่วิทยาลัย    ๑๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 
๑.๗ การลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ท่ี www.reg.ssru.ac.th        
      ๑) นักศึกษารหัส ๕๓-๕๘ ลงทะเบียน/เพ่ิมถอนรายวิชา          
      ๒ )นักศึกษารหัส ๕๙ ลงทะเบียน/เพ่ิมถอนรายวิชา        
      ๓) นักศึกษารหัส ๖๐  ลงทะเบียน/เพ่ิมถอนรายวิชา   

 
๒๖ เม.ย. - ๒ พ.ค.๖๑ 

๓ – ๙ พ.ค. ๖๑ 
๓ – ๙ พ.ค. ๖๑ 

๑.๙ นักศึกษาขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิตก าหนด/ลงทะเบียนร่วมฝึกฯเพื่อขอส าเร็จการศึกษา/ท่ีวิทยาลัยสังกัด ๒๖ เม.ย. ๖๑  - ๓๑ พ.ค.๖๑ 
๑.๑๐ นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าท่ีวิทยาลัย และช าระค่าธรรมเนียมปรับ ๒๐๐ บาท ท่ีจุดบริการ One Stop 
Service ชั้น 1 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม และส่งค าร้องท่ีวิทยาลัยด าเนินการ 

๑๐ พ.ค. ๖๑ – ๔ มิ.ย. ๖๑ 

๑.๑๑ อาจารย์ผู้สอนออกรายงานรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน ท่ี www.reg.ssru.ac.th ๒๖ พ.ค. ๖๑ 
๑.๑๒ การยกเลิกวิชาเรียนท่ีวิทยาลัย ท่ี www.reg.ssru.ac.th  ๒ – ๑๙ ก.ค. ๖๑ 

    ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การช าระเงินค่าลงทะเบียนและการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา               
๒.๑ นักศกึษาดาวน์โหลดใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนท่ี www.reg.ssru.ac.th          ๒๘ พ.ค. – ๕ มิ.ย. ๖๑ 
๒.๒ ช าระเงินผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรีอยุธยาทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา          ๒๘ พ.ค. – ๕ มิ.ย. ๖๑ 
๒.๓ นักศึกษาสมทบจากต่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษาตกค้างช าระเงินท่ีจุดบริการ One Stop Service             ๒๘ พ.ค. – ๕ มิ.ย. ๖๑ 
๒.๔ นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมการปรับการช าระค่าลงทะเบียนล่าช้าท่ีจุดบริการ One Stop Service  (วันละ 
๑๐๐ บาท)  หลังจากน้ีถือว่าหมดสิทธิ์การเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕๖๐          

๖ – ๒๘ มิ.ย. ๖๑ 

๒.๕ วันสุดท้ายของการช าระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ท่ีจุดบริการ One Stop Service       ๒๘ มิ.ย. ๖๑ 

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


๒ 

  
ที ่

ที ่
กิจกรรมวิชาการ 

 

ก าหนดเวลา             

  ภาคปกติ  (เรียน จ.-ศ.)            
๓. การเรียนและการสอบ     

๓.๑ วันแรกของการเรียนการสอน 
๓.๒ การยื่นค าร้องขอสอบภายหลังภาคเรียนท่ี ๒ / ๒๕๖๐  ท่ีวิทยาลัยท่ีสังกัด  
๓.๓ สัปดาห์การสอบกลางภาค (ดูรายละเอียดตารางสอบภายหลัง)   
๓.๔ นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ี  www.reg.ssru.ac.th 
      ๑) นักศึกษารหัส ๕๔-  ๕๘ ประเมินอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ท่ีปรึกษา 
      ๒) นักศึกษารหัส ๕๙ – ๖๐ ประเมินอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
๒๘ พ.ค. ๖๑ 

๒๘ พ.ค. – ๑๓ มิ.ย. ๖๑ 
ผูส้อนจัดสอบเอง 

 
๑ – ๗ ก.ค. ๖๑ 

๘ – ๑๔ ก.ค. ๖๑ 
๓.๕ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน    ๒๐ ก.ค. ๖๑ 

 ๓.๖ การสอนการชดเฉย (กรณีจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย) ๒๓-๒๔ ก.ค. ๖๑ 
 ๓.๗ สัปดาห์การสอบปลายภาค 

     ๑)สอบนอกตาราง (ผู้สอนจัดสอบเอง) 
     ๒)สอบในตารางท่ีสอบท่ีมหาวิทยาลัยจัดสอบให้ (ดูรายละเอียดตารางสอบภายหลัง) 
 

 
(ผู้สอนจัดสอบเอง) 
๒๕ – ๒๖ ก.ค. ๖๑ 

๔ 
 

การเทียบโอนผลการเรียน        
๔.๑ ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐     
     ๑) วันสุดท้ายนักศึกษาส่งค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนท่ีวิทยาลัย              

 
๔ พ.ค. ๖๑ 

     ๒) วันเริ่มช าระค่าปรับนักศึกษาส่งค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนล่าช้าท่ีวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมการปรับ (ฉบับละ 
๓๐๐ บาท ) 

๕ พ.ค. ๖๑ 

     ๓) วันสุดท้ายวิทยาลัย ส่งผลการอนุมัติเทียบโอนผลการเรียนท่ีกองบริการการศึกษา  ๕ มิ.ย. ๖๑ 
๔.๒ วันสุดท้ายวิทยาลัย ส่งผลการอนุมัติเทียบโอนผลการเรียนตามอัธยาศัยส าหรับนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาใน      
ภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๐ ท่ีกองบริการการศึกษา 
 

๓๑ มี.ค. ๖๑ 
 

๕ 
 
 

การส่งค่าระดับคะแนน             
๕.๑ การส่งค่าระดับคะแนนแก้ I ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐      
      ๑) อาจารย์ส่งผลการเรียนแก้ไขค่าระดับคะแนน I ฯลฯ ส าหรับนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาท่ีจะพ้น 
สภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบวัดผลท่ีวิทยาลัย      

 
 

๖ ก.ค. ๖๑ 
 

      ๒) วิทยาลัยส่งผลการเรียนแก้ไขค่าระดับคะแนน I ฯลฯ เข้าระบบงานทะเบียนฯท่ี reg.ssru.ac.th และส่งกอง
บริการการศึกษา    

๑๓ ก.ค. ๖๑ 

 ๕.๒ การส่งค่าระดับคะแนน ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๐  
๑) อาจารย์ส่งค่าระดับคะแนน ท่ี www.reg.ssru.ac.th และออกรายงานส่งวิทยาลัยฯ 

 
๓ ส.ค. ๖๑ 

๒) วิทยาลัยส่งผลการเรียนเข้าระบบงานทะเบียนฯ ท่ี www.reg.ssru.ac.th    ๗ ส.ค. ๖๑ 
๓) นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนประจ าภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ี www.reg.ssru.ac.th ๑๔ ส.ค. ๖๑ 

๖ ประกาศรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และประกาศผลการเรียนประจ าภาคเรียน  
     
๖.๑ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่ช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาท่ี www.reg.ssru.ac.th 

 
 

๑๑ ก.ค. ๖๑ 
 ๖.๒ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑ์ก าหนดท่ี www.reg.ssru.ac.th ๙ ส.ค. ๖๑ 
 ๖.๓ ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีพ้นสภาพตามระเบียบวัดผล ท่ี  www.reg.ssru.ac.th  และ www.sisa.ssru.ac.th ๒๒ ส.ค. ๖๑ 
   ๗  การขอส าเร็จการศึกษา  

 ๗.๑ นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา ท่ี  www.reg.ssru.ac.th         ๒๖ พ.ค. – ๒๘ มิ.ย. ๖๑ 
 ๗.๒ นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาล่าช้า  www.reg.ssru.ac.th      ๒๙ มิ.ย. – ๑๔ ส.ค. ๖๑ 
 ๗.๓ ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ท่ี www.reg.ssru.ac.th ๑๗ ก.ย. ๖๑ 
 ๗.๔ ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาล่าช้า ท่ี www.reg.ssru.ac.th ๑๗ ต.ค. ๖๑ 
   

๘. 
 

การช าระค่าลงทะเบียน และ การลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 
๘.๑ นักศึกษาและอาจารย์ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการได้ท่ี www.sisa.ssru.ac.th             

 
๑๕ มี.ค. ๖๑ เป็นต้นไป 

http://www.reg.ssru.ac.th/
http://www.rg.ssru.ac.th/
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๓ 

 

 
หมายเหต ุ: วันหยุดนักขัตฤกษแ์ละวันหยุดชดเชยของวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่มีการเรียนการสอน และ วันหยุดบริการ One stop Service ส านักงาน
อธิการบดี ยกเว้นเสียค่าธรรมเนียมปรับ 
 
      ประกาศ  ณ   วันท่ี   ๗  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
           (อาจารย์ ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ) 
         คณบดีวิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่   
        ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๘.๒ วันสุดท้ายวิทยาลัยบันทึกข้อมูลตารางเรียนตารางสอบท่ี www.reg.ssru.ac.th  
๘.๓ ประกาศตารางเรียนรวม ท่ี www.reg.ssru.ac.th                       

๒๐ มี.ค. ๖๑ 
๓๐ มี.ค. ๖๑ 

๙. วันปิดและเปิดภาคเรียน    
๙.๑ วันปิดภาคเรียนท่ี  ๓ /๒๕๖๐  
๙.๒ วันเปิดภาคเรียนท่ี ๑ /๒๕๖๑ 

 
๓ ส.ค. ๖๑ 

๑๕ ส.ค. ๖๑ 

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

