
  
     ประกาศวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

       เรื่อง กิจกรรมวิชาการวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและสื่อใหม่ ประจ าภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ส าหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี) 

                            ---------------------------------------------------      
     เพื่อให้การเรียนการสอน วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ า

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดตั้งและด าเนินงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อ
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดวัน เวลา ปฏิบัติงานด้านวิชาการ รายละเอียดกิจกรรมวิชาการดังต่อไปน้ี 

 
 
ท่ี 

ท่ี 
กิจกรรมวิชาการ 

 
ก าหนดเวลา             

  ภาคปกติ  (เรียน จ.-ศ.)            

๑ การลงทะเบ ียนและยกเลิกรายวชิา ภาคเร ียนท ี่ ๒/๒๕๕๙  
 ๑.๑ น ักศกึษาและอาจารยดาวนโหลดปฏิท ินว ิชาการได ท ี่ www.sisa.ssru.ac.th ๕ ต.ค. ๕๙ เปนตนไป 
 ๑.๒ ว ันส ุดท้ายว ิทยาลย ั บ ันท ึกขอมูลตารางเรียนตารางสอบท ี่ www.reg.ssru.ac.th ๗ ก.ย. ๕๙ 
 ๑.๓ ประกาศตารางเรียนรวม ท ี่ reg.ssru.ac.th และ www.sisa.ssru.ac.th ๓๐ ก.ย. ๕๙ 
 ๑.๔ อาจารยท ี่ปรึกษารับตารางเรย ี นท ี่ว ิทยาลย ั พบนักศกึษา เพ ื่อเตรียมการลงทะเบ ียน ๒ - ๑๖ พ.ย. ๕๙ 
 ๑.๕ น ักศกึษาขอเปด รายว ิชาท ี่วิทยาลัย ๒๖ ต.ค. - ๔ พ.ย. ๕๙ 
 ๑.๖ ว ิทยาลย ั แนะน  าน ักศกึษารหัส ๕๙ ทดสอบระบบลงทะเบยีนเรียนดวยตนเอง 

 (Free Enrollment) ท ี่ reg.ssru.ac.th 
๑ - ๑๘ พ.ย. ๕๙ 

 ๑.๗ การลงทะเบย ี นสมทบตางมหาว ิทยาล ัยท ี่ว ิทยาล ัย ๘ - ๒๑ ธ.ค. ๕๙ 
   ๑.๘  การลงทะเบ ียนดวยตนเอง (Free Enrollment) ท ี่ reg.ssru.ac.th  

 ๑) น ักศกึษารหัส ๕๙ ลงทะเบ ียน/เพ่ิม-ถอนรายวิชา ๒๑ - ๒๘ พ.ย. .๕๙ 
 ๒) น ักศกึษารหัส ๕๘ ลงทะเบ ียน/เพ่ิม-ถอนรายวิชา ๒๙ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๕๙ 
 ๓) น ักศกึษารหัส ๕๗ ลงทะเบ ียน/เพ่ิม-ถอนรายวิชา ๗ - ๑๔ ธ.ค. ๕๙ 
 ๔) น ักศกึษารหัส ๕๖ ลงทะเบ ียน/เพ่ิม-ถอนรายวิชา ๑๕ - ๒๒ ธ.ค. ๕๙ 

 
 
 

 ๑.๙  น ักศกึษาลงทะเบ ียนลาชาที่ว ิทยาลย ั และช  าระคาธรรมเน ียมปรับ ๒๐๐ บาท 
  ท ี่จุดบริการ One Stop Service ส  าน ักงานศนูย์การศึกษา ช ั้น ๑ 

 

๕-๗, ๙-๑๓ ม.ค. ๖๐ 

 ๑.๑๐ อาจารยผส ู อนออกรายงานรายช ื่อน ักศกึษาลงทะเบ ียน ท ี่ reg.ssru.ac.th ๕ ม.ค. ๖๐ 
 ๑.๑๑ การยกเล ิกว ิชาเรียนที่ว ิทยาล ัย ๒๒ มี.ค. - ๕ เม.ย. ๖๐ 

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


- ๒ - 
 
 

ท่ี 
 

กิจกรรมว ิชาการ 
ก าหนดเวลา 

นักศ ึกษา ท ุกประเภท 
๒ การช  าระเง ินคาลงทะเบ ียนและการร ักษาสภาพการเปนนักศก ึ ษา  

๒.๑ น ักศกึษาดาวนโหลดใบแจงการช  าระเง ินคาลงทะเบ ียน ที่ reg.ssru.ac.th ๖ - ๑๔ ม.ค. ๖๐ 
๒.๒ ช  าระเง ินผานธนาคารท ี่ก  าหนด และเคานเตอรเซอรวส ิ ท ุกสาขา ๖ - ๑๔ ม.ค. ๖๐ 
๒.๓ น ักศกึษาสมทบจากตางมหาว ิทยาล ัยและน ักศึกษาตกคางช  าระเง ิน ท ี่จุดบริการ    
One Stop Service 

๖ - ๑๔ ม.ค. ๖๐ 

๒.๔ นักศกึษาช  าระเง ินคาธรรมเนย ี มการปรับการลงทะเบ ียนเรียนล่าชาท ี่จุดบริการ 
One Stop Service (วันละ ๑๐๐ บาท) หล ังจากน ี้ถ ือวาหมดสท ิ ธ ิ์การเรียนใน ภาค
เรียนท ี่ ๒/๒๕๕๙ 

๑๖ ม.ค.- ๗ ก.พ. ๖๐ 

๒.๕ ว ันส ุดทายของการช  าระเง ินเพ ื่อรักษาสภาพการเปนน ักศกึษาท ี่จุดบริการ         
One Stop Service 

๗ ก.พ. ๖๐ 

๓ การเรียนและการสอบ  
๓.๑ ว ันแรกของการเรียนการสอน ๕ ม.ค. ๖๐ 
๓.๒ การยืน่ค ารองขอสอบภายหลง ั ภาคเรียนท ี่ ๑/๒๕๕๙ ท ี่วท ิ ยาล ัย ๕ - ๓๐ ม.ค. ๖๐ 
๓.๓ ส ัปดาหการสอบกลางภาค (ดร ู ายละเอ ียดตารางสอบภายหล ัง) ๒๒ - ๒๔ ก.พ. ๖๐ 
๓.๔ น ักศกึษาประเมินอาจารยผส ู อน และอาจารยท ี่ปรึกษา ท ี่ reg.ssru.ac.th  

๑) น ักศกึษารหัส ๕๙ ประเมินอาจารยผ ์ผู้สอนและอาจารยท ี่ปรึกษา ๒๒ - ๒๘ มี.ค. ๖๐ 
๒) น ักศกึษารหัส ๕๘ ประเมินอาจารย ์ผู้สอนและอาจารยท ี่ปรึกษา ๒๙ มี.ค. - ๔ เม.ย. ๖๐ 

๓) น ักศกึษารหัส ๕๗-๕๑ ประเมินอาจารย์ผผู้สอนและอาจารยท ี่ปรึกษา ๕ - ๑๒ เม.ย. ๖๐ 
๓.๕ ว ันส ุดทายของการเรียนการสอน ๒๖ เม.ย. ๖๐ 

 ๓.๖ การสอนชดเชย (กรณ ีจ าเปน็และไดรับอน ุมต ัติจากมหาว ิทยาลย ั ) ๒๗-๒๘ เม.ย. ๖๐ 
  ๓.๗ ส ัปดาหการสอบปลายภาค  

 ๑) สอบนอกตาราง (ผู้สอนจัดสอบเอง) ผู้สอนจัดสอบเอง 
 ๒) สอบในตารางสอบท ี่มหาวท ิ ยาล ัยจัดสอบให 

        (ดูรายละเอ ียดตารางสอบภายหล ัง) 
๒ - ๔ พ.ค. ๖๐ 

(ปกต/ ิ พ ิเศษ จ.-ศ.)  
 ๔ การเท ียบโอนผลการเรียน 

๔.๑ ส  าหรบัน ักศึกษาท ี่เขาศึกษาภาคเรย ี นท ี่ ๑/๒๕๕๙ 
๑) ว ันส ุดท ้ายน ักศกึษาสงค ารอ งขอเท ียบโอนผลการเรย ี นท ี่ว ิทยาล ัย 

 
 
 

๔ พ.ค. ๖๐  
   ๒) น ักศกึษาสงค ารองขอเท ียบโอนผลการเรียนล่าชาท ี่คณะตองช  าระเง ิน 

คาธรรมเน ียมการปรบ ั  (ฉบับละ ๓๐๐ บาท) 
๑๔ พ.ค. ๖๐ เปนตนไป 

 
 ๓) ว ันส ุดท ้ายว ิทยาล ัย สง ผลการอน ุมต ั  ิเท ียบโอนผลการเรย ี นที่กองบริการการศึกษา 

 
๕ มิ.ย. ๖๐  

  ๔.๒ ว ันส ุดท ้ายว ิทยาลย ั  สงผลการอน ุมัติเทย ี บโอนผลการเรียนตามอ ัธยาศัย 
ส  าหรบัน ักศกึษาท ี่จะส  าเร็จการศึกษาในภาคเรียนท ี่ ๒/๒๕๕๙ ท ี่กองบริการ
การศึกษา 

๓๑ มี.ค. ๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 

ท่ี กิจกรรมว ิชาการ 
ก าหนดเวลา 

   นักศ ึกษา ท ุกประเภท 

๕ การสงคาระดับคะแนน 
๕.๑ การสงคาระด ับคะแนนแก I ภาคเร ียนท ี่ ๑/๒๕๕๙ 

๑) อาจารยสงผลการเรียนแก ้ไ ขค่าระดับคะแนน I ฯลฯ ส  าหรับน ักศกึษาท ี่จะส  าเร็จ
การศึกษาและน ักศกึษาท ี่จะพนสภาพการเปนนก ั ศกึษาตามระเบ ียบว ัดผลท ี่ว ิทยาล ัย 

๗ เม.ย.๖๐ 

๒) ว ิทยาล ัยสงผลการเรย ี นแก ้ไ ขคาระดับคะแนน I ฯลฯ ทีก่องบริการการศึกษา ๑๒ เม.ย. ๖๐ 

๕.๒ การสงคาระด ับคะแนน ภาคเร ียนท ี่ ๒/๒๕๕๙ 
๑) อาจารยส ่งค่าระดับคะแนน ท ี่ rg.ssru.ac.th และออกรายงานสงว ิทยาล ัย ๑๑ พ.ค. ๖๐ 

๒) ว ิทยาล ัยสงผลการเรย ี นเขาระบบงานทะเบ ียนฯ ท ี่ rg.ssru.ac.th ๑๗ พ.ค. ๖๐ 
๖ การประกาศรายช ื่อพนสภาพการเปนนักศ ึกษา และประกาศผลการเรียนประจ า 

ภาคเร ียน 

๖.๑ ประกาศรายช ื่อน ักศกึษาพนสภาพการเปนน ักศกึษาไมช  าระคารักษาสภาพการ 
 เปนน ักศกึษาตามว ันเวลาทม ี่ หาว ิทยาลย ั ก  าหนด ท ี่ reg.ssru.ac.th 

๒๔ ก.พ. ๖๐ 

๖.๒ ประกาศรายช ื่อน ักศกึษาพนสภาพการเปนน ักศกึษาเน ื่องจากระยะเวลาศึกษา 
 เก ินเกณฑก  าหนด ท ี่ reg.ssru.ac.th 

๑๘ พ.ค. ๖๐ 

๖.๔ น ักศกึษาตรวจสอบผลการเรย ี นประจ าภาคเรียนท ี่ ๒ ที่ reg.ssru.ac.th ๒๖ พ.ค. ๖๐ 
๖.๓ ประกาศรายช ื่อน ักศกึษาพนสภาพตามระเบ ียบวด ั ผล ท ี่ reg.ssru.ac.th ๖ มิ.ย. ๖๐ 

๗ การขอส าเร  จการศ ึกษา 
๗.๑ น ักศกึษายืน่ค ารองขอส  าเร็จการศึกษาทีจุ่ดบริการ One Stop Service ๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๐ 
๗.๒ น ักศกึษายืน่ค ารองขอส  าเร็จการศึกษาลาชาทีจุ่ดบริการ One Stop Service ๑ ก.พ. - ๒๖ พ.ค. ๖๐ 
๗.๓ ประกาศรายช ื่อน ักศกึษาท ี่ส  าเร็จการศกึษาท ี่ reg.ssru.ac.th ๒๒ มิ.ย. ๖๐ 
๗.๔ ประกาศรายช ื่อน ักศกึษาท ี่ส  าเร็จการศกึษาลาชาท ี่ reg.ssru.ac.th ๒๑ ก.ค. ๖๐ 

๘ การลงทะเบ ียนภาคเร ียนท ี่ ๓/๒๕๕๙ และ ๑/๒๕๖๐ 

๘.๑ น ักศกึษาและอาจารยดาวนโหลดปฏิท ินว ิชาการได ท ี่ www.sisa.ssru.ac.th  ๑๘ ม.ค. ๖๐ 
๘.๒ วนัสุดท้ายวทิยาลัยบันทึกข้อมูลตารางเรยีนตารางสอบที� 
www.reg.ssru.ac.th  

๑๕ ม.ค. ๖๐ 

๘.๓ ประกาศตารางเรียนรวม ท ี่ www.sisa.ssru.ac.th       ๑๓ ก.พ. ๖๐ 

๙ วันปิดและเปิดภาคเรยีน 

๙.๑ วนัปิดภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๙            ๑๕ พ.ค. ๖๐ 

๙.๓ ว นัเปิดภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๐ ๑๕ ส.ค.๖๐ 

   ประกาศ ณ ว ันท ี่  ๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(อ.ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ) 
คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

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



