
 
 
 
 
 

ประกาศส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง กิจกรรมวิชาการ ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
.................................................... 

 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 
๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนด วัน - เวลาปฏิบัติงานด้านวิชาการ รายละเอียด
ตามก าหนดกิจกรรมวิชาการของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ กิจกรรมวิชาการ ก าหนดเวลา 
๑ การช าระค่าลงทะเบียน  

๑.๑ ประกาศตารางเรียนรวม ที่ www.gen-ed.ssru.ac.th ๑ พ.ย. ๖๕ 
๑.๒ นักศึกษาดาวน์โหลดใบแจ้งการช าระค่าลงทะเบียน ที่ 

reg.ssru.ac.th 
๒๓ พ.ย. - ๒๐ ธ.ค. ๖๕ 

๑.๓ นักศึกษาช าระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาที่
ก าหนด 

๒๓ พ.ย. - ๒๐ ธ.ค. ๖๕ 

๒ การลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ที่ reg.ssru.ac.th   
๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ที ่

reg.ssru.ac.th 
 

      ๑) นักศึกษารหัส ๕๘ - ๖๒ ลงทะเบียน/เพ่ิม-ถอนรายวิชา ๒๓ พ.ย. - ๒๐ ธ.ค. ๖๕ 
      ๒) นักศึกษารหัส ๖๓ ลงทะเบียน/เพ่ิม-ถอนรายวิชา ๒๔ พ.ย. - ๒๐ ธ.ค. ๖๕ 

  ๓) นักศึกษารหัส ๖๔ ลงทะเบียน/เพ่ิม-ถอนรายวิชา ๒๘ พ.ย. - ๒๐ ธ.ค. ๖๕ 
  ๔) นักศึกษารหัส ๖๕ ลงทะเบียน/เพ่ิม-ถอนรายวิชา ๒๙ พ.ย. - ๒๐ ธ.ค. ๖๕ 

๒.๒ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ออกรายงานรายชื่อนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ที่ reg.ssru.ac.th 

๒๙ พ.ย. ๖๕ 

๓ การเรียนการสอนและการยกเลิกรายวิชา (W)  
๓.๑ วันแรกของการเรียนการสอน ๑ ธ.ค. ๖๕ (ภาคปกติ) 

๓ ธ.ค. ๖๕ (ภาคพิเศษ) 
๓.๒ นักศึกษายกเลิกรายวิชาเรียน (W) ที่ reg.ssru.ac.th ๑ มี.ค. - ๒๒ ม.ีค. ๖๖ 
๓.๓ นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนของส านักฯ ที่ www.gen-

ed.ssru.ac.th 
๑ มี.ค. - ๓๑ ม.ีค. ๖๖ 

๓.๔ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน  ๒๒ มี.ค. ๖๖ (ภาคปกติ) 
๒๕ มี.ค. ๖๖ (ภาคพิเศษ) 
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