ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2561 (ระบบเดิม)
นักศึกษาตกค้าง รหัส 54-56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,คณะวิทยาการจัดการ
โรงเรียนการเรือน,โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และนักศึกษาตกค้าง รหัส 54 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
.................................................................................
เพื่อให้กิจกรรมวิชาการของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
(ระบบเดิม) ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เรื่อง ข้อกาหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ เรื่อง กาหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือ่ ง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจึงกาหนดวันปฏิบตั ิกิจกรรมวิชาการ ดังนี้
วัน เดือน ปี
กิจกรรมวิชาการ
26 พ.ย. - 12 ธ.ค. 61 - นักศึกษาติดต่อหลักสูตรเพื่อให้ผู้ประสานงานวิชาการ คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา
ทาบันทึกขออนุญาตเปิดรายวิชาสาหรับนักศึกษาที่ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม กรณี การไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินผลรายวิชา/การยกเลิกรายวิชา/การปรับผลการเรียน/การลงทะเบียนเรียนที่ไม่ใช่ตามแผน
การเรียนกาหนดไว้ในหลักสูตร
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ เปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาที่ได้รับอนุญาต
13 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 - อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา รวบรวมเอกสาร มคอ.3 หรือ มคอ.4 พร้อมไฟล์
7 ม.ค. 62
ส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ
14 ม.ค. 62
- วันเปิดภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2561
14 - 21 ม.ค. 62 - นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
21 ม.ค. 62
22 - 28 ม.ค. 62

- วันสุดท้ายของการทาบันทึกข้อความขอเพิ่มรายชื่อและปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในระบบบริหารการศึกษา
- นักศึกษายื่นคาร้องลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
- เก็บค่าธรรมเนียมการขอลงทะเบียนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด 500 บาท
- อาจารย์ผู้สอนพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาการลงทะเบียนล่าช้า หลังจากอาจารย์ผู้สอนพิจารณา

วัน เดือน ปี
18 - 22 ม.ค. 62

กิจกรรมวิชาการ
- อาจารย์ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ไปยังคณะ/โรงเรียน เพื่อดาเนินการตรวจสอบคุณภาพ

22 ม.ค. - 11 ก.พ. 62 - นักศึกษายื่นคาร้องขอยกเลิกรายวิชาได้ผลการเรียนเป็น W (Withdraw)
(กรณีนักศึกษากู้เงินเรียนและยังค้างชาระสามารถยื่นคาร้องที่สานักส่งเสริมวิชาการฯ หรือวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา)
- กรณีนักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาและได้รับการอนุมัติแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาที่ขอยกเลิกซ้า
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ได้
- คณะ/โรงเรียน รวบรวมต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ
23 ม.ค. 62
24 - 28 ม.ค. 62 - สานักส่งเสริมวิชาการฯ รวบรวมต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ดาเนินการส่งไปยังศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ฯ
เพื่ออัดสาเนา
4 - 8 ก.พ. 62
- สอบกลางภาค (เป็นวิชาที่คณะ/โรงเรียน และวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษาจัดสอบให้ โดยผู้สอนคุมสอบเอง)
12 - 13 ก.พ. 62

- อาจารย์ผู้สอนอนุมัติยกเลิกรายวิชาได้ผลการเรียนเป็น W (Withdraw)

13 - 18 ก.พ. 62

- อาจารย์ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค (นอกตาราง) ไปยังคณะ/โรงเรียน เพื่อดาเนินการตรวจสอบคุณภาพ

20 ก.พ. 62
18 - 20 ก.พ. 62

- คณะ/โรงเรียน รวบรวมต้นฉบับข้อสอบปลายภาค (นอกตาราง) ส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ
- อาจารย์ที่ปรึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา รวบรวมเอกสารคาร้องการยื่นขอสาเร็จการศึกษา
นาส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ

21 - 25 ก.พ. 62

- สานักส่งเสริมวิชาการฯ รวบรวมต้นฉบับข้อสอบปลายภาค (นอกตาราง) ดาเนินการส่งไปยัง
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์เพื่ออัดสาเนา

1 มี.ค. 62
4 - 8 มี.ค. 62

- อาจารย์ผู้สอนรับ มสด. 6 (สีเขียว) ที่คณะ/โรงเรียน
- สัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน และการทากิจกรรมของนักศึกษา
กาหนดวันสอนชดเชยสาหรับวันหยุดราชการ คือวันที่ 11 มีนาคม 2562
- สอบปลายภาค (ผู้สอนจัดสอบเองทุกรายวิชา)

4 มี.ค. 62
4 - 12 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62

- เปิดระบบบริหารการศึกษาเพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนและการสอบ
- ยื่นคาร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ประจาวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา ส่งผลการเรียนผ่านระบบบริหารการศึกษา
และรายงานสรุปที่พมิ พ์จากระบบ และมคอ.5 หรือ มคอ. 6 ไปยังหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียน
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยส่งผลการเรียนผ่านระบบบริหารการศึกษาและรายงานสรุป
ที่พมิ พ์จากระบบและ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ไปยังหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียน
(ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับรายวิชาที่เปิดในมหาวิทยาลัยนาส่งผู้ประสานงาน
รายวิชาสาหรับวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา เสนอผู้อานวยการลงนามก่อนนาส่งผู้ประสานงานรายวิชา)

18 มี.ค. 62

- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังกัด วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน
และลงนามแล้วนาส่งผู้อานวยการ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษาพิจารณาลงนาม
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการเรียน ส่งสานักงานคณบดีคณะ/โรงเรียน
ต้นสังกัดเพื่อคณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน

19 มี.ค. 62

- วันสุดท้ายที่ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษาฯ รวบรวมผลการเรียนนาส่งสานักงานคณบดีคณะ/โรงเรียน
ที่หลักสูตรนั้นสังกัดเพื่อคณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
- รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งในมหาวิทยาลัยและ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานาส่งผู้ประสานงาน
รายวิชาตามที่รายวิชาสังกัดสานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ หรือคณะมนุษยศาสตร์ฯ

วัน เดือน ปี
19 - 22 มี.ค. 62

กิจกรรมวิชาการ
- อาจารย์ผู้สอนดาเนินการแก้ไขผลการเรียนตามมติคณะฯ หลังผ่านกระบวนการทวนสอบจากคณะ/โรงเรียน
(โดยประสานงานกลับมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อขอคืนสิทธิก์ ลับไปแก้ไขผลการเรียนให้เรียบร้อย
และนาส่งกลับมายังคณะ/โรงเรียน พร้อม มคอ.5 หรือ มคอ.6)

21 มี.ค. 62

- ประกาศตารางสอบสาหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
- อาจารย์ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค มายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ

22 มี.ค. 62

- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนสามารถแก้ไขผลการเรียน ตามมติคณะฯ หลังผ่านกระบวนการทวนสอบ
จากคณะ/โรงเรียน

25 - 29 มี.ค. 62

- คณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน

28 มี.ค. 62

- จัดสอบให้กับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

2 เม.ย. 62

- คณะ/โรงเรียน นาส่งผลการเรียนที่พจิ ารณาอนุมัติมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อประกาศผลการเรียน
- วันสุดท้ายของการแก้ไขข้อมูลและส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับผู้ที่ยื่นขอสาเร็จการศึกษามาแล้ว
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

3 เม.ย. 62

- สานักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

11 เม.ย. 62

- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ M ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

12 เม.ย. 62

- สานักส่งเสริมวิชาการฯ เริ่มดาเนินการปรับคะแนนส่วนที่เหลืออยู่เป็นศูนย์ แล้วประเมินผลการเรียน M
จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจาวิชา หากนักศึกษาไม่ได้ยื่นคาร้องขอสอบและ
ชาระค่าธรรมเนียมกรณีขาดสอบ

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ์
2. กาหนดวันสอนชดเชยสาหรับวันหยุดราชการ คือ วันที่ 11 มีนาคม 2562
3. ให้นักศึกษาดาเนินการกิจกรรมทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนดการที่กาหนด ไม่อนุญาตให้ดาเนินการ
4. การส่งต้นฉบับข้อสอบอัดสาเนาล่าช้ากว่ากาหนดต้องบันทึกข้อความขออนุญาตอัดสาเนาเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. ก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ และสัปดาห์ที่จัดสอบปลายภาคงดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถานที่
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบตั ิการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

