
๑ 
 
 

 
 
 

ประกาศวิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

      เร่ือง กิจกรรมวิชาการวิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ประจําภาคเรียนฤดูรอน  
       ปการศึกษา ๒๕๖๑ (สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี)    

      ---------------------------------------------------   

เพ่ือใหการเรียนการสอน วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี ๓  ป
การศึกษา ๒๕๖๑ เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษาสอดคลองกับ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการจัดตั้งและดําเนินงานวิทยาลัยการ
ภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการรับจายเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงกําหนดวัน - เวลา  
ปฏิบัติงานดาน วิชาการ รายละเอียดกิจกรรมวิชาการ แนบทายประกาศดังน้ี 

 
ท่ี 

 
กิจกรรมวิชาการ 

 

กําหนดเวลา               
  ภาคปกติ  (เรียน จ.-ศ.)              

๑   การชําระเงินคาลงทะเบียนและการลงทะเบียน             
๑.๑ นักศึกษาและอาจารยดาวนโหลดปฏิทินวิชาการไดท่ี www.sisa.ssru.ac.th                                                                                                                                                                                                                                 ๑๑ ก.พ. ๖๒ เปนตนไป   

๑.๒ วันสุดทายวิทยาลัยบันทึกขอมูลตารางเรียนตารางสอบเขาระบบท่ี www.reg.ssru.ac.th         ๒๘ ก.พ. ๖๒   
๑.๓ ประกาศตารางเรียนรวม บนอินเตอรเน็ตท่ี www.sisa.ssru.ac.th , www.reg.ssru.ac.th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ๑๕ มี.ค. ๖๒ 
๑.๔ นักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือเตรียมการลงทะเบียน             ๑ – ๒๐ เม.ย. ๖๒   
๑.๕ นักศึกษาขอเปดรายวิชาท่ี วิทยาลัยสังกัด   ๑ – ๓๐ เม.ย. ๖๒   
๑.๖ การลงทะเบียนสมทบตางมหาวิทยาลัย ท่ี วิทยาลัยสังกัด   ๑ – ๓๐ เม.ย. ๖๒   
๑.๗ นักศึกษาดาวนโหลดใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียน ท่ี www.reg.ssru.ac.th      ๒๙ เม.ย. – ๑๐ พ.ค. ๖๒    
๑.๘ ชําระเงินคาลงทะเบียนท่ีผานธนาคาร/เคานเตอรเซอรวิสทุกสาขาท่ีกําหนด     ๒๙ เม.ย. – ๑๐ พ.ค. ๖๒    
๑.๙ การลงทะเบียนดวยตนเอง (Free Enrollment) ท่ี www.reg.ssru.ac.th   
      ๑) นักศึกษารหัส ๕๖ - ๕๙ ลงทะเบียน/เพ่ิมถอนรายวิชา           
      ๒) นักศึกษารหัส ๖๐ – ๖๑ ลงทะเบียน/เพ่ิมถอนรายวิชา         

 
๑๓ – ๑๙ พ.ค.๖๒  
๒๐ – ๒๔ พ.ค.๖๒  

๑.๑๐ นักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการปรับการชําระคาลงทะเบียนลาชาท่ีจุดบริการ One Stop Service      
(วันละ ๑๐๐ บาท) หลังจากน้ีถือวาหมดสิทธ์ิการเรียนในภาคเรียนฤดูรอน/๒๕๖๑    

๑๓ พ.ค.๖๑ – ๑๖ มิ.ย. ๖๒ 
 

๑.๑๑ นักศึกษาลงทะเบียนลาชาท่ีวิทยาลัย ชําระคาธรรมเนียมปรับ ๒๐๐ บาท ท่ีจุดบริการ One Stop Service   
ชั้น ๑ ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม และสงคํารองท่ีวิทยาลัยดําเนินการ   

๒๕ พ.ค. – ๒๕ มิ.ย. ๖๒ 
 

๑.๑๒ นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิตกําหนด/ลงทะเบียนรวมฝกฯ เพ่ือขอสําเร็จการศึกษา ท่ีวิทยาลัย ๑๓ พ.ค. – ๑๓ มิ.ย. ๖๒ 
๑.๑๓ นักศึกษาสมทบจากตางมหาวิทยาลัยชําระเงินท่ีจุดบริการ One Stop Service             ๒๕ พ.ค. – ๒๘ มิ.ย. ๖๒ 
๑.๑๔ นักศึกษาขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา กรณีพนสภาพดวยเหตุตาย/ตามเกณฑการวัดผล/นักศึกษารหัส 
๕๖  - ๕๙ ลงทะเบียนไมเปนไปตามประกาศกําหนดท่ีวิทยาลัย        

๒๕ พ.ค. – ๒๕ มิ.ย. ๖๒ 

๑.๑๕ อาจารยผูสอนออกรายงานรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนท่ี www.reg.ssru.ac.th            ๒๕ พ.ค. ๖๒ เปนตนไป 
๑.๑๖ วันสุดทายของการชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ท่ีจุดบริการ One Stop Service ๒๕ มิ.ย. ๖๒ 
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๒ 
  

ท่ี 
 

กิจกรรมวิชาการ 

 

กําหนดเวลา             

  ภาคปกติ  (เรียน จ.-ศ.)            

   ๒. การเรียนและการสอบ     
๒.๑ วันแรกของการเรียนการสอน 
๒.๒ การยื่นคํารองขอสอบภายหลังภาคเรียนท่ี ๒/ ๒๕๖๑  ท่ีวิทยาลัยท่ีสังกัด  
๒.๓ สัปดาหการสอบกลางภาค (ดูรายละเอียดตารางสอบภายหลัง)   
๒.๔ นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน และอาจารยท่ีปรึกษา ท่ี  www.reg.ssru.ac.th 

 
๒๗ พ.ค. ๖๒ 

๒๕ พ.ค.– ๑๓ มิ.ย. ๖๒ 
ผูสอนจัดสอบเอง 

    ๑ – ๑๙ ก.ค. ๖๒ 

๒.๕ นักศึกษายกเลิกวิชาเรียน ท่ี  www.reg.ssru.ac.th ๑ – ๑๕ ก.ค. ๖๒ 
๒.๖ วันสุดทายของการเรียนการสอน    ๑๙ ก.ค. ๖๒ 

๓. ๒.๗ การสอนการชดเฉย (กรณีจําเปนและไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย) ๒๒ - ๒๔ ก.ค. ๖๒ 
๒.๘ สัปดาหการสอบปลายภาค 
     ๑) สอบนอกตาราง (ผูสอนจัดสอบเอง) 
     ๒) สอบในตารางท่ีสอบท่ีมหาวิทยาลัยจัดสอบให (ดูรายละเอียดตารางสอบภายหลัง) 

 
(ผูสอนจัดสอบเอง) 
๒๕ – ๒๖ ก.ค. ๖๒ 

การเทียบโอนผลการเรียน        
๓.๑ สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาภาคเรียนท่ี ๒๕๖๑     
     ๑) วันสุดทายนักศึกษาสงคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนท่ีวิทยาลัย              

 
๑๕ พ.ค. ๖๒ 

 
 
 
 
 
 

     ๒) นักศึกษาสงคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนลาชาท่ีวิทยาลัย ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการปรับ 
         (ฉบับละ ๓๐๐ บาท ) 

๑๕ พ.ค. ๖๒ 

     ๓) วันสุดทายวิทยาลัย สงผลการอนุมัติเทียบโอนผลการเรียนท่ีกองบริการการศึกษา  ๓๐ ก.ย. ๖๒ 

๓.๒ วันสุดทายวิทยาลัย สงผลการอนุมัติเทียบโอนผลการเรียนตามอัธยาศัยสําหรับนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาใน      
ภาคเรียนภาคฤดูรอน/๒๕๖๑ (๓/๒๕๖๑) ท่ีกองบริการการศึกษา 

๑๙ ก.ค. ๖๒ 

  ๔. 
 
 
 

การสงคาระดับคะแนนและประกาศผลการเรียน               
๔.๑ การสงคาระดับคะแนนแก I ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑    
      ๑) อาจารยสงผลการเรียนแกไขคาระดับคะแนน I ฯลฯ สําหรับนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาท่ีจะพน       
สภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบวัดผล ท่ี reg.ssru.ac.th และออกรายงานสงท่ีวิทยาลัย  

 
 

๖ ก.ค. ๖๒  

      ๒) วิทยาลัยสงผลการเรียนแกไขคาระดับคะแนน I ท่ี www.reg.ssru.ac.th ๑๒ ก.ค. ๖๒  
 ๔.๒ การสงคาระดับคะแนน ภาคฤดูรอน/๒๕๖๑ (๓/๒๕๖๑) 
       ๑) อาจารยสงคาระดับคะแนน ท่ี reg.ssru.ac.th และออกรายงานสงท่ีวิทยาลัย  

 
๒ ส.ค. ๖๒  

       ๒) วิทยาลัยสงผลการเรียนเขาระบบงานทะเบียนฯ ท่ี www.reg.ssru.ac.th ๖ ส.ค. ๖๒  
       ๓) นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนประจําภาคเรียน ท่ี www.reg.ssru.ac.th ๑๔ ส.ค. ๖๒ 

๕. 
 

การประกาศรายชื่อพนสภาพการเปนนักศึกษา 
๕.๑ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาไมชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ตามวันเวลาท่ี 
มหาวิทยาลัยกําหนด ท่ี www.reg.ssru.ac.th 

 
       ๑๐ ก.ค. ๖๒ 

๕.๒ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาเน่ืองจากระยะเวลาศึกษาเกินเกณฑกําหนดท่ี  
www.reg.ssru.ac.th   

๘ ส.ค. ๖๒ 

๕.๓ ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีพนสภาพตามระเบียบวัดผล ท่ี  www.reg.ssru.ac.th ๒๓ ส.ค.๖๒    
   ๖. 
  

การขอสําเร็จการศึกษา   
๖.๑ นักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา ท่ี  www.reg.ssru.ac.th         ๒๕ พ.ค. – ๒๘ มิ.ย. ๖๒   
๖.๒ นักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาลาชา  www.reg.ssru.ac.th ๒๙ มิ.ย. – ๑๔ ส.ค.๖๒   

๖.๓ ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ท่ี www.reg.ssru.ac.th  ๑๗ ก.ย. ๖๒   
๖.๔ ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาลาชา ท่ี www.reg.ssru.ac.th ๑๗ ต.ค. ๖๒   

   ๗.  การลงทะเบียนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒   
๗.๑ นักศึกษาและอาจารยดาวนโหลดปฏิทินวิชาการไดท่ี www.sisa.ssru.ac.th 
                

 
๑๗ ก.พ. ๖๒ เปนตนไป 
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๓ 
 

หมายเหต ุ: วันหยดุนักขัตฤกษและวันหยุดชดเชยของวันหยุดนักขตัฤกษไมมกีารเรียนการสอน   
 

 

      ประกาศ  ณ     วันท่ี  ๘ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

 
           (อาจารย ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาต)ิ 
         คณบดีวิทยาลยัการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม   
        ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 ๗.๒ วันสุดทายวิทยาลัยบันทึกขอมูลตารางเรียนตารางสอบท่ี www.reg.ssru.ac.th   
๗.๓ ประกาศตารางเรียนรวม ท่ี www.reg.ssru.ac.th 
               

๒๕ มี.ค. ๖๒   
๓๐ มี.ค. ๖๒  

 วันปดและเปดภาคเรียน     
๘.๑ วันปดภาคเรียนฤดูรอน/๒๕๖๑  (๓/๒๕๖๑) 
๘.๓ วันเปดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ 

 
๘ ส.ค. ๖๒ 

๑๕ ส.ค. ๖๒ 
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	การชำระเงินค่าลงทะเบียนและการลงทะเบียน           

