ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 (นักศึกษาระบบ AEC)
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ รหัส 55 เปนตนไป
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ
โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง รหัส 57 เปนตนไป
และนักศึกษาคณะครุศาสตร รหัส 59 เปนตนไป
___________________________
เพื่อใหกิจกรรมวิชาการของอาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา
ที่ 1ปก ารศึก ษา 2562(ระบบ AEC)ดํา เนิน ไปดว ยความเรีย บรอ ย และเกิด ประสิท ธิภ าพตอ การจัด การศึก ษา
ของมหาวิทยาลัยฯ สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.
ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เรื่อง ขอกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กําหนดการเปดและการปดภาคการ
ศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562 พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการ
ศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคา
ธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวันปฏิบัติกิจกรรมวิชาการ ดังนี้
วัน เดือน ป
21 มิ.ย. 62
1 – 31 ก.ค. 62
11 – 12 ก.ค. 62

กิจกรรมวิชาการ
- วันสุดทายที่อาจารยผูสอน/ผูรับผิดชอบรายวิชา สงขอมูลหนังสือ/ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารประกอบการเรียน ไปยังคณะ/โรงเรียน
- อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตละตอนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- นักศึกษารหัส 61 ลงไป พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียน ภาคการ
ศึกษาที่ 1/2562

15 – 26 ก.ค. 62

- นักศึกษารหัส 61 ลงไป ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนในระบบบริหารการศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 1/2562
2 ส.ค. 62
- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวมไฟล มคอ.3 หรือ มคอ.4 สง
มายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ
5 – 14 ส.ค. 62
- นักศึกษารหัส 62 พบอาจารยที่ปรึกษาและยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่
1/2562
- อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนในระบบบริหารการศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 1/2562
15 ส.ค. 62
- วันเปดภาคการศึกษาที่ 1/2562
15 – 28 ส.ค. 62 - นักศึกษาลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2562
- อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอน ในระบบบริหาร
การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562
(นักศึกษาพิมพ มสด.13.2 ใบรายงานการลงทะเบียนเรียน นําสงอาจารยที่ปรึกษา/ผู
ประสานงานหลักสูตร)
- หลักสูตรทําบันทึกขอความขออนุญาตลงทะเบียนกรณีนักศึกษาติดคุณสมบัติไมสามารถ
ลงทะเบียนเองได
- ยื่นคํารองขอสอบเนื่องจากวัน-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยจัดสอบใหซอน
กัน
พนกําหนดการนี้แลวนักศึกษาขอลงทะเบียนลาชาตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ
15 ส.ค. – 26 ส.ค. - นักศึกษารหัส 59 เปนตนไป ติดตอขอแกรายวิชาที่ไดผลการเรียน "I" กับอาจารยผูสอน
62
ของภาคการศึกษาที่ 2/2561 และภาคการศึกษาฤดูรอน/2561
15 ส.ค. – 4 ธ.ค. 62 - นักศึกษารหัส 58 ลงไป ติดตอขอแกรายวิชาที่ไดผลการเรียน "I" กับอาจารยผูสอนของ
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และภาคการศึกษาฤดูรอน/2561
28 ส.ค. 62
- วันสุดทายของการทําบันทึกขอความขอเพิ่มรายชื่อและปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารยผู
สอนในระบบบริหารการศึกษา
29 ส.ค. 62
- วันสุดทายของการที่อาจารยผูสอนสงผลการเรียนแก "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ
ภาคการศึกษาฤดูรอน/2561 สําหรับนักศึกษารหัส 59 เปนตนไป
- เริ่มปรับการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา นักศึกษารหัส 58 ลงไป (วันละ 50
บาท แตไมเกิน 500 บาท)
29 ส.ค. – 4 ก.ย. 62 - นักศึกษาลงทะเบียนลาชา ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา พิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนลาชา ภาคการ
ศึกษาที่ 1/2562

- ปรับการขอลงทะเบียนเรียนลาชากวาเวลาที่กําหนด (ครั้งละ 500 บาท)
30 ส.ค. 62
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ เริ่มดําเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่
2/2561 และภาคการศึกษาฤดูรอน/2561 สําหรับนักศึกษารหัส 59 เปนตนไป จาก
คะแนนที่มีอยูตามเกณฑของอาจารยประจําวิชาหากนักศึกษายังไมสงงานตามกําหนด
2 ก.ย. – 16 ต.ค. 62 - ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ยื่นขอสําเร็จการศึกษาใน
ระบบบริหารการศึกษา เอกสารประกอบดูจากทายประกาศ และนําเอกสารการยื่นคํารอง
ขอสําเร็จการศึกษานําสงอาจารยที่ปรึกษา
9 – 12 ก.ย. 62
- อาจารยสงตนฉบับขอสอบกลางภาค ไปยังคณะ/โรงเรียน เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพ
13 ก.ย. 62
- คณะ/โรงเรียน รวบรวมตนฉบับขอสอบกลางภาค สงมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ
16 – 20 ก.ย. 62 - สํานักสงเสริมวิชาการฯ รวบรวมตนฉบับขอสอบกลางภาค ดําเนินการสงไปยังศูนย
บริการสื่อและสิ่งพิมพฯ เพื่ออัดสําเนา
3 – 9 ต.ค. 62
- สอบกลางภาค (เปนวิชาที่คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จัดสอบให
โดยผูสอนคุมสอบเอง)
10 – 24 ต.ค. 62 - นักศึกษายื่นคํารองขอยกเลิกรายวิชาไดผลการเรียนเปน W (Withdraw)
- กรณีนักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาและไดรับการอนุมัติแลวจะไมสามารถลงทะเบียนราย
วิชาที่ขอยกเลิกซ้ําในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ได
- กรณีนักศึกษากูเงินเรียนและยังคางชําระสามารถยื่นคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ
หรือวิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
15 - 18 ต.ค. 62 - อาจารยสงตนฉบับขอสอบปลายภาค (นอกตารางและในตาราง) ไปยังคณะ/โรงเรียน
เพื่อดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ
17 – 18 ต.ค. 62 - อาจารยที่ปรึกษาสังกัดคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวม
เอกสารคํารองการยื่นขอสําเร็จการศึกษานําสงมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ
21 ต.ค. 62
- คณะ/โรงเรียน รวบรวมตนฉบับขอสอบปลายภาค (นอกตารางและในตาราง) สงมายัง
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
22 ต.ค. – 11 พ.ย. - สํานักสงเสริมวิชาการฯ รวบรวมตนฉบับขอสอบปลายภาค (นอกตารางและในตาราง)
62
ดําเนินการสงไปยังศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพเพื่ออัดสําเนา
25 ต.ค. 62
- อาจารยผูสอนอนุมัติยกเลิกรายวิชาไดผลการเรียนเปน W (Withdraw)
7 พ.ย. – 30 ธ.ค. 62 - นักศึกษาเขาระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารยผูสอน
25 – 26 พ.ย. 62 - นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่
2/2562
27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62 - นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562
- นักศึกษาขอเปดรายวิชาเพิ่มกรณีรายวิชาไมเปด (ติดตอหลักสูตร)
- ยื่นคํารองขอเรียนตางมหาวิทยาลัย กรณีรายวิชาไมเปดในมหาวิทยาลัย

27 พ.ย. 62

- วันสุดทายของการจัดการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา
ภาคปกติภาคการศึกษาที่ 1/2562
- รับ มสด. 6 (สีเขียว) ที่คณะ/โรงเรียน กรณีอาจารยผูสอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)
28 พ.ย. 62
- เปดระบบ http://academic.dusit.ac.th บันทึกขอมูลการประเมินผลการเรียนและ
การสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2562
28 พ.ย. – 4 ธ.ค. 62 - สอบปลายภาครายวิชาที่ผูสอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)
6 – 13 ธ.ค. 62
- สอบปลายภาครายวิชาที่สอบในตาราง (มหาวิทยาลัยจัดสอบให)
6 – 17 ธ.ค. 62
- ยื่นคํารองขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562
19 ธ.ค. 62
- วันสุดทายของการที่อาจารยผูสอนสงผลการเรียนแก "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ
ภาคการศึกษาฤดูรอน/2561 สําหรับนักศึกษารหัส 58 ลงไป
20 ธ.ค. 62
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ เริ่มดําเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่
2/2561 และภาคการศึกษาฤดูรอน/2561 สําหรับนักศึกษารหัส 58 ลงไป จากคะแนนที่
มีอยูตามเกณฑของอาจารยประจําวิชาหากนักศึกษายังไมสงงานตามกําหนด
- วันสุดทายที่อาจารยประจําวิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง สงผลการเรียนผานระบบ
บริหารการศึกษาและรายงานสรุปที่พิมพจากระบบ และมคอ.5 หรือ มคอ. 6 ไปยังหลัก
สูตรที่นักศึกษาลงทะเบียน
- วันสุดทายที่อาจารยประจําในมหาวิทยาลัยสงผลการเรียนผานระบบบริหารการศึกษา
และรายงานสรุปที่พิมพจากระบบ และ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ไปยังหลักสูตรที่นักศึกษาลง
ทะเบียน
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดําเนินการดังนี้
1. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรเดิม นําสงผูประสานงานรายวิชา สําหรับ
วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง เสนอผูอํานวยการศูนยลงนามกอนนําสงผูประสาน
งานรายวิชา
2. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรฉบับใหม พ.ศ. 2559 ใหนําสงมายังสํานักสง
เสริมวิชาการฯ
25 ธ.ค. 62
- วันสุดทายที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังกัดวิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
ตรวจสอบผลการเรียนและลงนามแลวนําสงผูอํานวยการวิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่
ตั้งพิจารณาลงนาม
- วันสุดทายที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการเรียน สงสํานักงานคณบดี
คณะ/โรงเรียน ตนสังกัดเพื่อคณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
- วันสุดทายที่วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวมผลการเรียนนําสงสํานักงาน
คณบดีคณะ/โรงเรียนที่หลักสูตรนั้นสังกัดเพื่อคณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและ
อนุมัติผลการเรียน

26 – 30 ธ.ค. 62

27 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62

2 – 3 ม.ค. 63
3 ม.ค. 63
6 ม.ค. 63

7 ม.ค. 63
9 - 10 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63

6 ก.พ. 63

- รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรเดิม ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต/ศูนยการ
ศึกษานอกที่ตั้ง นําสงผูประสานงานรายวิชาตามที่รายวิชาสังกัด สํานักงานคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรฯ หรือคณะมนุษยศาสตรฯ
- อาจารยผูสอนดําเนินการแกไขผลการเรียนตามมติคณะ/โรงเรียน หลังผานกระบวนการ
ทวนสอบจากคณะ/โรงเรียน (โดยประสานงานกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อขอ
คืนสิทธิ์กลับไปแกไขผลการเรียนใหเรียบรอยและนําสงกลับมายังคณะ/โรงเรียน พรอม
มคอ.5 หรือ มคอ.6)
- ประกาศตารางสอบสําหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- วันสุดทายที่อาจารยผูสอนสามารถแกไขผลการเรียน ผานระบบ
http://academic.dusit.ac.th ตามมติคณะ/โรงเรียน หลังผานกระบวนการทวนสอบ
จากคณะ/โรงเรียน
- คณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
- วันสุดทายที่อาจารยผูสอนสงตนฉบับขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่
1/2562 มายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ
- คณะ/โรงเรียน นําสงผลการเรียนที่พิจารณาอนุมัติมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อ
ประกาศผลการเรียน
- วันสุดทายของการแกไขขอมูลและสงเอกสารเพิ่มเติมสําหรับผูที่ยื่นขอสําเร็จการศึกษา
มาแลวในภาคการศึกษาที่ 1/2562
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ ประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562
- จัดสอบใหกับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- วันสุดทายที่อาจารยผูสอนสงผลการเรียนแก M ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ เริ่มดําเนินการปรับคะแนนสวนที่เหลืออยูเปนศูนย แลว
ประเมินผลการเรียน M จากคะแนนที่มีอยูตามเกณฑของอาจารยประจําวิชา หากนัก
ศึกษาไมไดยื่นคํารองขอสอบและชําระคาธรรมเนียมกรณีขาดสอบ
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ ประกาศสถานภาพ นักศึกษารหัส 59 เปนตนไป รอการพินิจ
ภาคการศึกษาที่ 1/2562

หมายเหตุ
1. ไมอนุญาตใหจัดการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ
2. นักศึกษาจะตองดําเนินการกิจกรรมทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพนกําหนดการที่กําหนดไวจะไม
อนุญาตใหดําเนินการใดๆ
3. กอนสอบปลายภาค 1 สัปดาห และสัปดาหจัดสอบปลายภาคงดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถาน
ที่

4. เอกสารประกอบคํารองยื่นขอสําเร็จการศึกษา
- คํารองยื่นขอสําเร็จการศึกษา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
- สําเนาวุฒิการศึกษาเดิม 1 ฉบับ
- รูปถายสวมชุดครุยวิทยฐานะ 1½ นิ้ว พื้นหลังสีฟา จํานวน 2 รูป
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ชั้นยศ (ถามี)
- ใบเทียบโอนอบรม/ยกเวนรายวิชา (ถามี)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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