ประกำศมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชำกำรของผู้ประสำนงำนหลักสูตร อำจำรย์ที่ปรึกษำ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ระบบ AEC)
นักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป และนักศึกษาตกค้างระบบ AEC
........................................................................................................
เพือ่ ให้กิจกรรมวิชำกำรของผู้ประสำนงำนหลักสูตร อำจำรย์ทปี่ รึกษำ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 (ระบบ AEC)
ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภำพต่อกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยฯ สอดคล้องกับข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต
ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2548 ประกำศ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2548 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต ว่ำด้วย
กำรประเมินผลกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2548 ประกำศ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2548 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ข้อ
กำหนดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรสอบมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต ประกำศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ประกำศมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดกำร
เปิดและกำรปิดภำคกำรศึกษำของนักศึกษำภำคปกติ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 พ.ศ. 2561 ประกำศ ณ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ระเบียบ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต ว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคปกติ พ.ศ. 2555 ประกำศ ณ วันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ.2555 และ
ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต ว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำนักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกำศ
ณ วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ.2557 ระเบียบมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เรื่อง กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียม นักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ พ.ศ. 2559 ประกำศ
ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ.2559 ประกำศมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ นักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ พ.ศ. 2559
ประกำศ ณ วันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ.2559 ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วันที่ 17 สิงหำคม
พ.ศ. 2559 ประกำศมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ นักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ พ .ศ. 2560 ประกำศ ณ วันที่

19 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 มหำวิทยำลัยจึงกำหนดวันปฏิบตั ิกิจกรรมวิชำกำร ดังนี้
วัน เดือน ปี
1 - 5 มิ.ย. 61

กิจกรรมวิชาการ
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ จัดทำข้อมูลรำยวิชำตำมแผนกำรเรียน แจ้งไปยังคณะ/โรงเรียน และตรวจสอบข้อมูล
หนังสือ/ตำรำ/เอกสำรประกอบกำรสอน/เอกสำรประกอบกำรเรียน ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ จัดวันและเวลำเรียนรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
นักศึกษารหัส 59 - 60 ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561 แจ้งไปยังคณะ/โรงเรียน พร้อมทั้งเปิดรำยวิชำในระบบ
บริหำรกำรศึกษำ
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ ประกำศรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทัว่ ไปให้นักศึกษำลงทะเบียนเรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561 นักศึกษารหัส 59 - 60
11 - 29 มิ.ย. 61 - หลักสูตรสังกัดในมหำวิทยำลัย/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ พิจำรณำจัดวัน เวลำ อำจำรย์ผู้สอน รำยวิชำตำมแผน
กำรเรียน เตรียมรำยวิชำที่จะเปิดในภำคกำรศึกษำที่ 1/2561 จัดแยกตำมหลักสูตรและรหัสปีกำรศึกษำ
- หลักสูตรรวบรวมรำยวิชำที่จะเรียนข้ำมคณะ นำส่งคณะ/โรงเรียน เพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
- วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำส่งขอผู้สอนที่ยังไม่ครบไปยังคณะ/โรงเรียน
- คณะ/โรงเรียน พิจำรณำจัดอำจำรย์ผู้สอนให้กับคณะ/โรงเรียน/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำอื่น
- ผู้ประสำนงำนวิชำกำรหลักสูตร/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ บันทึกตารางเรียนนักศึกษารหัส 60 ลงไป
เข้ำในระบบบริหำรกำรศึกษำ
- ผู้ประสำนงำนวิชำกำรหลักสูตร/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ ประกำศรำยวิชำให้นักศึกษำลงทะเบียนเรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561 นักศึกษารหัส 60 ลงไป
11 มิ.ย. - 6 ก.ค. 61 - คณะ/โรงเรียน/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ เสนอรำยชื่ออำจำรย์พเิ ศษมำยังสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติอำจำรย์
14 มิ.ย. 61
- วันสุดท้ำยที่อำจำรย์ผสู้ อน/ผูร้ ับผิดชอบรำยวิชำ ส่งข้อมูลหนังสือ /ตำรำ/เอกสำรประกอบกำรสอน/เอกสำรประกอบ
กำรเรียน ไปยังคณะ/โรงเรียน

วัน เดือน ปี
15 มิ.ย. 61
2 - 31 ก.ค. 61
11 - 12 ก.ค. 61
13 - 24 ก.ค. 61
13 ก.ค. - 14 ส.ค. 61
13 ก.ค. - 28 ส.ค. 61
23 - 26 ก.ค. 61

31 ก.ค. - 3 ส.ค. 61

2 ส.ค. 61
6 - 10 ส.ค. 61
15 ส.ค. 61
15 - 28 ส.ค. 61
28 ส.ค. 61
29 ส.ค. - 4 ก.ย. 61
29 ส.ค. 61
3 ก.ย. - 17 ต.ค. 61
18 - 19 ต.ค. 61
24 ม.ค. 62

กิจกรรมวิชาการ
- คณะ/โรงเรียน รวบรวมข้อมูลหนังสือ/ตำรำ/เอกสำรประกอบกำรสอน/เอกสำรประกอบกำรเรียน แจ้งกลับมำยัง
สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
- อำจำรย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียน ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561
- นักศึกษารหัส 60 ลงไป พบอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อเตรียมยืนยันกำรลงทะเบียนเรียน ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561
- นักศึกษารหัส 60 ลงไป ยืนยันกำรลงทะเบียนเรียน ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561
- อำจำรย์ที่ปรึกษำพิจำรณำอนุมัติกำรลงทะเบียนเรียน นักศึกษารหัส 60 ลงไป ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561
- นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
- นักศึกษารหัส 58 ลงไป ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ จัดวันและเวลำเรียนรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
นักศึกษารหัส 61 ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561 แจ้งไปยังคณะ/โรงเรียน พร้อมทั้งเปิดรำยวิชำ
ในระบบบริหำรกำรศึกษำ
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ ประกำศรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทัว่ ไปให้นักศึกษำลงทะเบียนเรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561 นักศึกษารหัส 61
- ผู้ประสำนงำนวิชำกำรหลักสูตร/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ บันทึกตำรำงเรียนนักศึกษารหัส 61
เข้ำในระบบบริหำรกำรศึกษำ
- ผู้ประสำนงำนวิชำกำรหลักสูตร/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ ประกำศรำยวิชำให้นักศึกษำลงทะเบียนเรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561 นักศึกษารหัส 61
- คณะ/โรงเรียน/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ รวบรวมไฟล์ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ส่งมำยังสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ จัดวันและเวลำสอบบันทึกเข้ำในระบบบริหำรกำรศึกษำ
- วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561
- เริ่มปรับกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำล่ำช้ำ นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป (วันละ 50 บำท แต่ไม่เกิน 1,000 บำท)
- นักศึกษำยื่นคำร้องลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรำยวิชำภำคกำรศึกษำที่ 1/2561
- อำจำรย์ที่ปรึกษำพิจำรณำอนุมัติกำรลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอน ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561
- วันสุดท้ำยของกำรทำบันทึกข้อควำมขอเพิ่มรำยชื่อและปรับเปลี่ยนรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนในระบบบริหำรกำรศึกษำ
- นักศึกษำยื่นคำร้องลงทะเบียนล่ำช้ำ ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561
- อำจำรย์ที่ปรึกษำพิจำรณำอนุมัติกำรลงทะเบียนเรียนล่ำช้ำ ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561
- เริ่มปรับกำรขอลงทะเบียนเรียนล่ำช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด (ครั้งละ 500 บำท)
- เริ่มปรับกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำล่ำช้ำ นักศึกษารหัส 58 ลงไป (วันละ 50 บำท แต่ไม่เกิน 500 บำท)
- ผู้ที่คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561 ยื่นคำร้องขอสำเร็จกำรศึกษำ เอกสำรประกอบดูจำก
ท้ำยประกำศ และนำเอกสำรกำรยื่นคำร้องขอสำเร็จกำรศึกษำนำส่งอำจำรย์ที่ปรึกษำ
- อำจำรย์ที่ปรึกษำสังกัดคณะ/โรงเรียน/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำรวบรวมเอกสำรคำร้องกำรยื่นขอสำเร็จกำรศึกษำ
นำส่งมำยังสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
- วันสุดท้ำยของกำรแก้ไขข้อมูลและส่งเอกสำรเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ยื่นขอสำเร็จกำรศึกษำมำแล้วในภำคกำรศึกษำที่ 1/2561

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญำตให้จัดกำรเรียนกำรสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ์
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ระบบปกติ
- กรณีรำยวิชำจัดสอบนอกตำรำงสอบ จัดกำรเรียนกำรสอน 15 สัปดำห์ (สัปดำห์ที่ 16 เป็นกำรสอบปลำยภำค ผู้สอนจัดสอบเอง)
- กรณีรำยวิชำที่จัดสอบในตำรำง จัดกำรเรียนกำรสอน 15 สัปดำห์ (มหำวิทยำลัยฯ จัดสอบให้สัปดำห์ที่ 17-18)
3. ก่อนสอบปลำยภำค 1 สัปดำห์ และสัปดำห์จัดสอบปลำยภำคงดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถำนที่
4. คุณสมบัติของอำจำรย์พเิ ศษเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ว่ำด้วย อำจำรย์พเิ ศษ พ.ศ. 2560
และข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559

5. เอกสำรประกอบใบยื่นขอสำเร็จกำรศึกษำ
- คำร้องยื่นขอสำเร็จกำรศึกษำ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน 1 ฉบับ
- สำเนำวุฒกิ ำรศึกษำเดิม 1 ฉบับ
- รูปถ่ำยสวมชุดครุยวิทยฐำนะ 1½ นิ้ว พื้นหลังสีฟำ้ จำนวน 2 รูป
- หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ - สกุล ชั้นยศ (ถ้ำมี)
- ใบเทียบโอนอบรม/ยกเว้นรำยวิชำ (ถ้ำมี)
ประกำศ ณ วันที่ 16 พฤษภำคม 2561

(ดร.สุวมำลย์ ม่วงประเสริฐ)
รองอธิกำรบดี ปฏิบตั ิกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวนดุสิต

