ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นักศึกษารหัส 58 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาตกค้ างหลั กสู ตรปริ ญญาตรี 5 ปี
........................................................................................................
เพื่อให้กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษารหัส 58 คณะครุ
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิท ธิภาพต่ อการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องข้อกาหนด
การจัดการเรียนการสอนและการสอบมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กาหนดการเปิดและการปิดภาคการศึ กษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562 พ.ศ.
2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนีย ม
การศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.
2557 ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลั ย
พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจึงกาหนดวันปฏิบัติ
กิจกรรมวิชาการดังนี้
วัน เดือน ปี
กิจกรรมวิชาการ
25 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 - หลักสูตรรวบรวมรายชื่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้ค ณะฯ
9 - 19 เม.ย. 62
- หลักสูตร วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งเตรียมรายวิชาที่จะเปิดในภาคการศึก ษาที่ 1/2562
- หลักสูตร วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง พิจารณาจัดวัน เวลา และอาจารย์ผู้สอน
- คณะแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ทราบ (กรณี วิทยาเขต/
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ขออาจารย์ผู้สอน)
- ผู้ประสานงานวิชาการสาขาวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ศิลปศึ กษา บันทึกตารางเรียนภาคการศึกษา
ที่ 1/2562 เข้าระบบบริหารการศึกษา ประกาศรายวิชาพร้อมลงทะเบียนเรียน
- ผู้ประสานงานวิชาการคณะครุศาสตร์ รวบรวมรายวิชาที่จะเปิดในภาคการศึกษาที่ 1/2562
ส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อบัน ทึกตารางเรียนเข้าระบบบริหารการศึกษา

วัน เดือน ปี
22 - 26 เม.ย. 62
23 - 24 เม.ย. 62
25 เม.ย. - 3 พ.ค. 62
25 เม.ย. - 28 พ.ค. 62
26 เม.ย. - 10 พ.ค. 62
30 เม.ย. 62
15 พ.ค. 62
15 - 28 พ.ค. 62

15 พ.ค. - 13 มิ.ย. 62
28 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62
29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

29 พ.ค. - 20 มิ.ย. 62

29 พ.ค. - 12 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62
13 - 14 มิ.ย. 62

กิจกรรมวิชาการ
- อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศรายวิชาพร้อมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- คณะ/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวมไฟล์ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ส่งมายังสานักส่งเสริม
วิชาการฯ
- วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เริ่มฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึก ษา)
- นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2562
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน ภาคการศึกษาที่
1/2562
- ยื่นคาร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา สาหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ภาค
การศึกษาที่ 1/2562
- วันสุดท้ายของการทาบันทึกข้อความขอเพิ่มรายชื่อและปรับ เปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในระบบ
บริหารการศึกษา
- เริ่มปรับการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า (วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท)
- นักศึกษายื่นคาร้องลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- เก็บค่าธรรมเนียมการขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด 500 บาท
- อาจารย์ผู้สอนพิจารณาการยื่นลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาการลงทะเบียนล่าช้า หลังจากอาจารย์ผู้สอนพิจารณา
- นักศึกษายื่นคาร้องขอยกเลิกรายวิชาได้ผลการเรียนเป็น W (Withdraw)
(กรณีนักศึกษากู้เงินเรียนและยังค้างชาระสามารถยื่นคาร้องที่สานักส่ง เสริมวิ ชาการฯ หรือวิทยา
เขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง)
- ผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา เอกสาร
ประกอบดูจากท้ายประกาศ และนาเอกสารการยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษานาส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
- นักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1
- อาจารย์ที่ปรึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวมเอกสารคาร้องการยื่นขอสาเร็จ
การศึกษา นาส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ

14 มิ.ย. 62

- นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1
- นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1
- นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1
- นักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1

21 มิ.ย. 62
10 ก.ค. 62

- อาจารย์ผู้สอนอนุมัติยกเลิกรายวิชาได้ผลการเรียนเป็น W (Withdraw)
- นักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 2

วัน เดือน ปี
19 ก.ค. 62

14 ส.ค. 62
16 ส.ค. 62

20 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62
3 - 4 ต.ค. 62

4 ต.ค. 62
7 ต.ค. 62

15 ต.ค. 62

16 ต.ค. 62

กิจกรรมวิชาการ
- นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 2
- นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 2
- นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 2
- นักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 2
- นักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 3
- นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 3
- นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 3
- นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 3
- นักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 3
- อาจารย์ผู้สอนรับ มสด. 6 (สีเขียว) ที่คณะครุศาสตร์
- วันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- นักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 4
ปัจฉิมนิเทศ และแสดงนิทรรศการของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึก ษา
- นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 4
ปัจฉิมนิเทศ และแสดงนิทรรศการของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึก ษา
- นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 4 ปัจฉิม
นิเทศ และแสดงนิทรรศการของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึ กษา
- นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 4 ปัจฉิมนิเทศ
และแสดงนิทรรศการของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึก ษา
- นักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 4 ปัจฉิม
นิเทศ และแสดงนิทรรศการของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึ กษา
- วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และภาคการศึกษาฤดูร้อน/
2561 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ
- เปิดระบบบริหารการศึกษาบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนและการสอบ ภาคการศึกษาที่
1/2562
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ เริ่มดาเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2561
และภาคการศึกษาฤดูร้อ น/2561 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของ
อาจารย์ประจาวิชา หากนักศึกษายังไม่ส่งงานตามกาหนด
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ประจา วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ส่งผลการเรียนผ่านระบบบริหาร
การศึกษาและรายงานสรุปที่พิมพ์จากระบบ และมคอ.5 หรือ มคอ. 6 ไปยังหลักสูตรที่นักศึกษา
ลงทะเบียน
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยส่งผลการเรียนผ่านระบบบริหารการศึกษาและรายงาน
สรุปที่พิมพ์จากระบบ และ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ไปยังหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียน
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังกัดวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ ตั้ง ตรวจสอบผล
การเรียนและลงนามแล้วนาส่งผู้อานวยการวิทยาเขต/ศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้ง พิจารณาลงนาม
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการเรียน ส่งสานักงานคณบดีคณะต้นสังกัด
เพื่อคณะพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน

วัน เดือน ปี
17 ต.ค. 62
18 - 22 ต.ค. 62
24 - 25 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62
28 ต.ค. 62
29 ต.ค. 62
7 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62

กิจกรรมวิชาการ
- วันสุดท้ายที่วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวมผลการเรียนนาส่งสานักงานคณบดีคณะที่
หลักสูตรนั้นสังกัดเพื่อคณะพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
- อาจารย์ผู้สอนดาเนินการแก้ไขผลการเรียนตามมติคณะฯ หลังผ่านกระบวนการทวนสอบจากคณะ
(โดยประสานงานกลับมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อขอคืนสิทธิ์กลับไปแก้ไขผลการเรียนให้
เรียบร้อย และนาส่งกลับมายังคณะ พร้อมมคอ.5 หรือ มคอ.6)
- คณะพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
- วันสุดท้ายของการแก้ไขข้อมูลและส่งเอกสารเพิ่ มเติมสาหรับผู้ที่ยื่น ขอสาเร็จการศึก ษามาแล้ วใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- คณะนาส่งผลการเรียนที่พิจารณาอนุมัติมายังสานักส่งเสริ มวิชาการฯ เพื่อประกาศผลการเรียน
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ M ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ เริ่มดาเนินการปรับคะแนนส่วนที่เหลืออยู่เป็นศูนย์ แล้วประเมินผลการ
เรียน M จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจาวิชา หากนักศึกษาไม่ได้ยื่นคาร้อง
ขอสอบและชาระค่าธรรมเนียมกรณีขาดสอบ

หมายเหตุ
1. นักศึกษาจะต้องดาเนินการกิจกรรมทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนดการที่กาหนดไว้จะไม่อนุญาตให
ดาเนินการใดๆ
2. เอกสารประกอบคาร้องยื่นขอสาเร็จการศึกษา
- คาร้องยื่นขอสาเร็จการศึกษา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
- สาเนาวุฒิการศึกษาเดิม 1 ฉบับ
- รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ 1½ นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า จานวน 2 รูป
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ชั้นยศ (ถ้ามี)
- ใบเทียบโอนอบรม/ยกเว้นรายวิชา (ถ้ามี)
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

