ประกาศมหาว�ทยาล�ยสวนด�ส�ต
เร��อง ก�จกรรมว�ชาการของอาจารย���สอนและอาจารย�ท�ปร�กษา
ภาคการศ�กษาท�� 1 ป�การศ�กษา 2563 (น�กศ�กษาระบบ AEC)
น�กศ�กษาคณะพยาบาลศาสตร� โรงเร�ยนการท�องเท��ยวและการบร�การ รห�ส 56 เป�นต�นไป
น�กศ�กษาคณะมน�ษยศาสตร�และส�งคมศาสตร� คณะว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย� คณะว�ทยาการจ�ดการ
โรงเร�ยนการเร�อน และโรงเร�ยนกฎหมายและการเม�อง รห�ส 57 เป�นต�นไป
และน�กศ�กษาคณะคร�ศาสตร� รห�ส 60 เป�นต�นไป
___________________________
เพ��อให�ก�จกรรมว�ชาการของอาจารย�ผ�สอนและอาจารย�ท�ปร�กษา มหาว�ทยาล�ยสวนด�ส�ต ภาคการศ�กษาท�� 1
ป�การศ�กษา 2563 (ระบบ AEC) ด�าเน�นไปด�วยความเร�ยบร�อย และเก�ดประส�ทธ�ภาพต�อการจ�ดการศ�กษา
ของมหาว�ทยาล�ยฯ สอดคล�องก�บข�อบ�งค�บมหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏสวนด�ส�ต ว�าด�วย การจ�ดการศ�กษาระด�บปร�ญญาตร� พ.
ศ. 2548 ประกาศ ณ ว�นท�� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ข�อบ�งค�บมหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏสวนด�ส�ต ว�าด�วย การประเม�นผล
การศ�กษาระด�บปร�ญญาตร� พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ ว�นท�� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ประกาศมหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏ
สวนด�ส�ต เร��อง ข�อก�าหนดการจ�ดการเร�ยนการสอนและการสอบมหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏสวนด�ส�ต ประกาศ ณ ว�นท�� 30
พฤศจ�กายน พ.ศ. 2553 ข�อบ�งค�บมหาว�ทยาล�ยสวนด�ส�ต ว�าด�วย การจ�ดการศ�กษาระด�บปร�ญญาตร� พ.ศ. 2559
ประกาศ ณ ว�นท�� 24 ม�ถ�นายน พ.ศ. 2559 ข�อบ�งค�บมหาว�ทยาล�ยสวนด�ส�ต ว�าด�วย การจ�ดการศ�กษาระด�บปร�ญญา
ตร� (ฉบ�บท�� 2) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ ว�นท�� 30 ส�งหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศมหาว�ทยาล�ยสวนด�ส�ต เร��อง ก�าหนด
การเป�ดและการป�ดภาคการศ�กษาของน�กศ�กษาภาคปกต� ประจ�าป�การศ�กษา 2563 ประกาศ ณ ว�นท�� 23 มกราคม พ.
ศ. 2563 ระเบ�ยบมหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏสวนด�ส�ต ว�าด�วย การเก�บเง�นค�าธรรมเน�ยมการศ�กษา ภาคปกต� พ.ศ. 2555
ประกาศ ณ ว�นท�� 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555 และระเบ�ยบมหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏสวนด�ส�ต ว�าด�วย การเก�บเง�นค�า
ธรรมเน�ยมการศ�กษาน�กศ�กษาระด�บปร�ญญาตร� ภาคปกต� (ฉบ�บท�� 2) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ ว�นท�� 31 ต�ลาคม พ.
ศ.2557 ระเบ�ยบมหาว�ทยาล�ยสวนด�ส�ต เร��อง การเก�บเง�นค�าธรรมเน�ยม น�กศ�กษาระด�บปร�ญญาตร� ภาคปกต� พ.ศ.
2559 ประกาศ ณ ว�นท�� 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ประกาศมหาว�ทยาล�ยสวนด�ส�ต เร��อง อ�ตราค�าธรรมเน�ยมการศ�กษา
น�กศ�กษาระด�บปร�ญญาตร� ภาคปกต� พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ ว�นท�� 17 ส�งหาคม พ.ศ.2559 ประกาศมหาว�ทยาล�ย
เร��อง อ�ตราค�าธรรมเน�ยมของมหาว�ทยาล�ย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ ว�นท�� 17 ส�งหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศ
มหาว�ทยาล�ยสวนด�ส�ต เร��อง อ�ตราค�าธรรมเน�ยมการศ�กษา น�กศ�กษาระด�บปร�ญญาตร� ภาคปกต� พ.ศ. 2560 ประกาศ
ณ ว�นท�� 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มหาว�ทยาล�ยจ�งก�าหนดว�นปฏ�บ�ต�ก�จกรรมว�ชาการ ด�งน��
ว�น เด�อน ป�

ก�จกรรมว�ชาการ

22 ม�.ย. 63

- ว�นส�ดท�ายท��อาจารย�ผ�สอน/ผ��ร�บผ�ดชอบรายว�ชา ส�งข�อม�ลหน�งส�อ/ต�ารา/เอกสาร
ประกอบการเร�ยน ไปย�งคณะ/โรงเร�ยน

1 – 29 ก.ค. 63

- อาจารย�ผ�สอนจ�ดท�า มคอ.3 หร�อ มคอ.4 ของแต�ละตอนเร�ยน ภาคการศ�กษาท��
1/2563 พร�อมท��งจ�ดส�งไฟล� ไปย�งคณะ/โรงเร�ยน/ว�ทยาเขต/ศ�นย�การศ�กษานอกท��ต�ง

13 – 14 ก.ค. 63

- น�กศ�กษาพบอาจารย�ท�ปร�กษาเพ��อเตร�ยมย�นย�นการลงทะเบ�ยน ภาคการศ�กษาท��
1/2563
15 – 24 ก.ค. 63

- น�กศ�กษาย�นย�นการลงทะเบ�ยนเร�ยน ภาคการศ�กษาท�� 1/2563
- อาจารย�ท�ปร�กษาพ�จารณาอน�ม�ต�การลงทะเบ�ยนเร�ยนในระบบบร�หารการศ�กษา
ภาคการศ�กษาท�� 1/2563

29 ก.ค. 63

- ว�นส�ดท�ายท��อาจารย�ผ�สอนจ�ดส�งไฟล� มคอ.3 หร�อ มคอ.4 ของแต�ละตอนเร�ยน
ภาคการศ�กษาท�� 1/2563 ไปย�งคณะ/โรงเร�ยน/ว�ทยาเขต/ศ�นย�การศ�กษานอกท��ต�ง

31 ก.ค. 63

- คณะ/โรงเร�ยน/ว�ทยาเขต/ศ�นย�การศ�กษานอกท��ต�ง รวบรวมไฟล� มคอ.3 หร�อ
มคอ.4 ส�งมาย�งส�าน�กส�งเสร�มว�ชาการฯ

5 – 14 ส.ค. 63

- น�กศ�กษารห�ส 63 พบอาจารย�ท�ปร�กษาและย�นย�นการลงทะเบ�ยนเร�ยน ภาคการ
ศ�กษาท�� 1/2563
- อาจารย�ท�ปร�กษาพ�จารณาอน�ม�ต�การลงทะเบ�ยนเร�ยนในระบบบร�หารการศ�กษา
ภาคการศ�กษาท�� 1/2563

17 ส.ค. 63

- ว�นเป�ดภาคการศ�กษาท�� 1/2563
- เร��มปร�บการช�าระค�าธรรมเน�ยมการศ�กษาล�าช�า น�กศ�กษารห�ส 59 เป�นต�นไป (ว�น
ละ 50 บาท แต�ไม�เก�น 1,000 บาท)

17 – 31 ส.ค. 63

- น�กศ�กษาลงทะเบ�ยนเร�ยน และเพ��ม-ถอนรายว�ชาภาคการศ�กษาท�� 1/2563
- อาจารย�ท�ปร�กษาพ�จารณาอน�ม�ต�การลงทะเบ�ยนเร�ยน และเพ��ม-ถอน ในระบบ
บร�หารการศ�กษา ภาคการศ�กษาท�� 1/2563
(น�กศ�กษาพ�มพ� มสด.13.2 ใบรายงานการลงทะเบ�ยนเร�ยน น�าส�งอาจารย�ท�
ปร�กษา/ผ��ประสานงานหล�กส�ตร)
- หล�กส�ตรท�าบ�นท�กข�อความขออน�ญาตลงทะเบ�ยนกรณ�น�กศ�กษาต�ดค�ณสมบ�ต�ไม�
สามารถลงทะเบ�ยนเองได�
- ย��นค�าร�องขอสอบเน��องจากว�น-เวลา สอบปลายภาคท��มหาว�ทยาล�ยจ�ดสอบให�ซ�อน
ก�น
พ�นก�าหนดการน��แล�วน�กศ�กษาขอลงทะเบ�ยนล�าช�าต�องช�าระค�า
ธรรมเน�ยมตามประกาศของมหาว�ทยาล�ยฯ
- น�กศ�กษาย��นค�าร�องขอร�กษาสภาพ ส�าหร�บน�กศ�กษาท��ไม�ประสงค�จะลงทะเบ�ยน
เร�ยน

17 – 28 ส.ค. 63
17 ส.ค. – 4 ธ.ค. 63

- น�กศ�กษารห�ส 59 เป�นต�นไป ต�ดต�อขอแก�รายว�ชาท��ได�ผลการเร�ยน "I" ก�บอาจารย�ผ�
สอนของภาคการศ�กษาท�� 2/2562 และภาคการศ�กษาฤด�ร�อน/2562

- น�กศ�กษารห�ส 58 ลงไป ต�ดต�อขอแก�รายว�ชาท��ได�ผลการเร�ยน "I" ก�บอาจารย�ผ�สอน
ของภาคการศ�กษาท�� 2/2562 และภาคการศ�กษาฤด�ร�อน/2562
31 ส.ค. 63

- ว�นส�ดท�ายของการท�าบ�นท�กข�อความขอเพ��มรายช��อและปร�บเปล��ยนรายช��ออาจารย�
ผ��สอนในระบบบร�หารการศ�กษา
- ว�นส�ดท�ายของการท��อาจารย�ผ�สอนส�งผลการเร�ยนแก� "I" ภาคการศ�กษาท�� 2/2562
และภาคการศ�กษาฤด�ร�อน/2562 ส�าหร�บ น�กศ�กษารห�ส 59 เป�นต�นไป

1 – 7 ก.ย. 63

- น�กศ�กษาลงทะเบ�ยนเร�ยนล�าช�า ภาคการศ�กษาท�� 1/2563
- อาจารย�ท�ปร�กษาและอาจารย�ผ�สอน พ�จารณาอน�ม�ต�การลงทะเบ�ยนเร�ยนล�าช�า
ภาคการศ�กษาท�� 1/2563
- ปร�บการขอลงทะเบ�ยนเร�ยนล�าช�ากว�าเวลาท��ก�าหนด (คร��งละ 500 บาท)

1 ก.ย. 63

- เร��มปร�บการขอลงทะเบ�ยนเร�ยนล�าช�ากว�าเวลาท��ก�าหนด (คร��งละ 500 บาท)
- เร��มปร�บการช�าระค�าธรรมเน�ยมการศ�กษาล�าช�า น�กศ�กษารห�ส 58 ลงไป (ว�นละ 50
บาท แต�ไม�เก�น 500 บาท)
- ส�าน�กส�งเสร�มว�ชาการฯ เร��มด�าเน�นการประเม�นผลการเร�ยน "I" ภาคการศ�กษาท��
2/2562 และภาคการศ�กษาฤด�ร�อน/2562 ส�าหร�บน�กศ�กษารห�ส 59 เป�นต�นไป จาก
คะแนนท��ม�อย��ตามเกณ��ของอาจารย�ประจ�าว�ชาหากน�กศ�กษาย�งไม�ส�งงานตาม
ก�าหนด และปร�บผลการเร�ยนในรายว�ชาเล�อกท��สอบตกเป�น W

1 ก.ย. – 15 ต.ค.
63

- ผ��ท�คาดว�าจะส�าเร�จการศ�กษา ภาคการศ�กษาท�� 1/2563 ย��นขอส�าเร�จการศ�กษาใน
ระบบบร�หารการศ�กษา เอกสารประกอบด�จากท�ายประกาศ และน�าเอกสารการย��น
ค�าร�องขอส�าเร�จการศ�กษาน�าส�งอาจารย�ท�ปร�กษา

8 – 11 ก.ย. 63

- อาจารย�ส�งต�นฉบ�บข�อสอบกลางภาค ไปย�งคณะ/โรงเร�ยน เพ��อด�าเน�นการตรวจ
สอบค�ณภาพ

14 ก.ย. 63

- คณะ/โรงเร�ยน รวบรวมต�นฉบ�บข�อสอบกลางภาค ส�งมาย�งส�าน�กส�งเสร�มว�ชาการฯ

15 – 22 ก.ย. 63

- ส�าน�กส�งเสร�มว�ชาการฯ รวบรวมต�นฉบ�บข�อสอบกลางภาค ด�าเน�นการส�งไปย�งศ�นย�
บร�การส��อและส��งพ�มพ�กราฟฟ�คไซท�เพ��ออ�ดส�าเนา

5 – 9 ต.ค. 63

- สอบกลางภาค (เป�นว�ชาท��คณะ/โรงเร�ยน/ว�ทยาเขต/ศ�นย�การศ�กษานอกท��ต�ง จ�ด
สอบให�โดยผ��สอนค�มสอบเอง)

9 – 22 ต.ค. 63

- น�กศ�กษาย��นค�าร�องขอยกเล�กรายว�ชาได�ผลการเร�ยนเป�น W (Withdraw)
- กรณ�น�กศ�กษาขอยกเล�กรายว�ชาและได�ร�บการอน�ม�ต�แล�วจะไม�สามารถลงทะเบ�ยน
รายว�ชาท��ขอยกเล�กซ��าในภาคการศ�กษาท�� 1/2563 ได�

- กรณ�น�กศ�กษาก��เง�นเร�ยนและย�งค�างช�าระสามารถย��นค�าร�องท��ส�าน�กส�งเสร�ม
ว�ชาการฯ หร�อว�ทยาเขต/ศ�นย�การศ�กษานอกท��ต�ง
14 – 19 ต.ค. 63

- อาจารย�ส�งต�นฉบ�บข�อสอบปลายภาค (นอกตารางและในตาราง) ไปย�งคณะ/
โรงเร�ยน เพ��อด�าเน�นการตรวจสอบค�ณภาพ

16 – 19 ต.ค. 63

- อาจารย�ท�ปร�กษาส�งก�ดคณะ/โรงเร�ยน/ว�ทยาเขต/ศ�นย�การศ�กษานอกท��ต�ง รวบรวม
เอกสารค�าร�องการย��นขอส�าเร�จการศ�กษาน�าส�งมาย�งส�าน�กส�งเสร�มว�ชาการฯ

20 – 22 ต.ค. 63

- คณะ/โรงเร�ยน รวบรวมต�นฉบ�บข�อสอบปลายภาค (นอกตารางและในตาราง) ส�ง
มาย�งส�าน�กส�งเสร�มว�ชาการฯ

26 ต.ค. 63

- อาจารย�ผ�สอนอน�ม�ต�ยกเล�กรายว�ชาได�ผลการเร�ยนเป�น W (Withdraw)

26 ต.ค. – 12 พ.ย. - ส�าน�กส�งเสร�มว�ชาการฯ รวบรวมต�นฉบ�บข�อสอบปลายภาค (นอกตารางและใน
63
ตาราง) ด�าเน�นการส�งไปย�งศ�นย�บร�การส��อและส��งพ�มพ�กราฟฟ�คไซท�เพ��ออ�ดส�าเนา
9 พ.ย. – 30 ธ.ค.
63

- น�กศ�กษาเข�าระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพ��อประเม�นอาจารย�ผ�สอน

25 – 26 พ.ย. 63

- น�กศ�กษาพบอาจารย�ท�ปร�กษาเพ��อเตร�ยมย�นย�นการลงทะเบ�ยน ภาคการศ�กษาท��
2/2563

27 พ.ย. – 8 ธ.ค.
63

- น�กศ�กษาย�นย�นการลงทะเบ�ยนเร�ยน ภาคการศ�กษาท�� 2/2563
- น�กศ�กษาขอเป�ดรายว�ชาเพ��มกรณ�รายว�ชาไม�เป�ด (ต�ดต�อหล�กส�ตร)
- ย��นค�าร�องขอเร�ยนต�างมหาว�ทยาล�ย กรณ�รายว�ชาไม�เป�ดในมหาว�ทยาล�ย

27 พ.ย. 63

ว�นส�ดท�ายของการจ�ดการเร�ยนการสอน และการท�าก�จกรรมของน�กศ�กษา ภาคการ
ศ�กษาท�� 1/2563
- ร�บ มสด. 6 (ส�เข�ยว) ท��คณะ/โรงเร�ยน กรณ�อาจารย�ผ�สอนจ�ดสอบเอง (นอกตาราง)

30 พ.ย. 63

- เป�ดระบบบร�หารการศ�กษาบ�นท�กข�อม�ลการประเม�นผลการเร�ยนและการสอบ
ภาคการศ�กษาท�� 1/2563

30 พ.ย. – 4 ธ.ค.
63

- สอบปลายภาครายว�ชาท��ผ�สอนจ�ดสอบเอง (นอกตาราง)

8 – 15 ธ.ค. 63

- สอบปลายภาครายว�ชาท��สอบในตาราง (มหาว�ทยาล�ยจ�ดสอบให�)

8 – 17 ธ.ค. 63

- ย��นค�าร�องขอสอบ กรณ�ขาดสอบปลายภาค ภาคการศ�กษาท�� 1/2563

21 ธ.ค. 63
22 ธ.ค. 63

- ว�นส�ดท�ายของการท��อาจารย�ผ�สอนส�งผลการเร�ยนแก� "I" ภาคการศ�กษาท�� 2/2562
และภาคการศ�กษาฤด�ร�อน/2562 ส�าหร�บน�กศ�กษารห�ส 58 ลงไป

- ส�าน�กส�งเสร�มว�ชาการฯ เร��มด�าเน�นการประเม�นผลการเร�ยน "I" ภาคการศ�กษาท��
2/2562 และภาคการศ�กษาฤด�ร�อน/2562 ส�าหร�บ น�กศ�กษารห�ส 58 ลงไป จาก
คะแนนท��ม�อย��ตามเกณ��ของอาจารย�ประจ�าว�ชาหากน�กศ�กษาย�งไม�ส�งงานตาม
ก�าหนด และปร�บผลการเร�ยนในรายว�ชาเล�อกท��สอบตกเป�น W
- ว�นส�ดท�ายท��อาจารย�ประจ�าว�ทยาเขต/ศ�นย�การศ�กษานอกท��ต�ง ส�งผลการเร�ยนผ�าน
ระบบบร�หารการศ�กษาและรายงานสร�ปท��พ�มพ�จากระบบ และมคอ.5 หร�อ มคอ. 6
ไปย�งหล�กส�ตรท��น�กศ�กษาลงทะเบ�ยน
- ว�นส�ดท�ายท��อาจารย�ประจ�าในมหาว�ทยาล�ยส�งผลการเร�ยนผ�านระบบบร�หารการ
ศ�กษาและรายงานสร�ปท��พ�มพ�จากระบบ และ มคอ.5 หร�อ มคอ.6 ไปย�งหล�กส�ตรท��
น�กศ�กษาลงทะเบ�ยน
รายว�ชาหมวดว�ชาศ�กษาท��วไป ด�าเน�นการด�งน��
1. รายว�ชาหมวดว�ชาศ�กษาท��วไปหล�กส�ตรเด�ม น�าส�งผ��ประสานงานรายว�ชา ส�าหร�บ
ว�ทยาเขต/ศ�นย�การศ�กษานอกท��ต�ง เสนอผ��อ�านวยการศ�นย�ลงนามก�อนน�าส�งผ��
ประสานงานรายว�ชา
2. รายว�ชาหมวดว�ชาศ�กษาท��วไป หล�กส�ตรฉบ�บใหม� พ.ศ. 2559 ให�น�าส�งมาย�ง
ส�าน�กส�งเสร�มว�ชาการฯ
25 ธ.ค. 63

- ว�นส�ดท�ายท��อาจารย�ผ�ร�บผ�ดชอบหล�กส�ตรส�งก�ดว�ทยาเขต/ศ�นย�การศ�กษานอกท��ต�ง
ตรวจสอบผลการเร�ยนและลงนามแล�วน�าส�งผ��อ�านวยการว�ทยาเขต/ศ�นย�การศ�กษา
นอกท��ต�ง พ�จารณาลงนาม
- ว�นส�ดท�ายท��อาจารย�ผ�ร�บผ�ดชอบหล�กส�ตรรวบรวมผลการเร�ยน ส�งส�าน�กงานคณบด�
คณะ/โรงเร�ยน ต�นส�งก�ดเพ��อคณะ/โรงเร�ยน พ�จารณาทวนสอบและอน�ม�ต�ผลการ
เร�ยน
- ว�นส�ดท�ายท��ว�ทยาเขต/ศ�นย�การศ�กษานอกท��ต�ง รวบรวมผลการเร�ยนน�าส�งส�าน�ก
งานคณบด�คณะ/โรงเร�ยนท��หล�กส�ตรน��นส�งก�ดเพ��อคณะ/โรงเร�ยน พ�จารณาทวนสอบ
และอน�ม�ต�ผลการเร�ยน
- รายว�ชาหมวดว�ชาศ�กษาท��วไปหล�กส�ตรเด�ม ท��งในมหาว�ทยาล�ย ว�ทยาเขต/ศ�นย�การ
ศ�กษานอกท��ต�ง น�าส�งผ��ประสานงานรายว�ชาตามท��รายว�ชาส�งก�ด ส�าน�กงานคณบด�
คณะว�ทยาศาสตร�ฯ หร�อคณะมน�ษยศาสตร�ฯ
- ประกาศตารางสอบส�าหร�บน�กศ�กษาขาดสอบ ภาคการศ�กษาท�� 1/2563

28 – 30 ธ.ค. 63

- อาจารย�ผ�สอนด�าเน�นการแก�ไขผลการเร�ยนตามมต�คณะ/โรงเร�ยน หล�ง
ผ�านกระบวนการทวนสอบจากคณะ/โรงเร�ยน (โดยประสานงานกล�บมาย�งส�าน�กส�ง
เสร�มว�ชาการฯ เพ��อขอค�นส�ทธ��กล�บไปแก�ไขผลการเร�ยนให�เร�ยบร�อยและน�าส�งกล�บ
มาย�งคณะ/โรงเร�ยน พร�อม มคอ.5 หร�อ มคอ.6)

29 ธ.ค. 63
30 ธ.ค. 63
4 – 5 ม.ค. 64
6 ม.ค. 64

- ว�นส�ดท�ายท��อาจารย�ผ�สอนส�งต�นฉบ�บข�อสอบ กรณ�ขาดสอบปลายภาค ภาคการ
ศ�กษาท�� 1/2563 มาย�งส�าน�กส�งเสร�มว�ชาการฯ
- ว�นส�ดท�ายท��อาจารย�ผ�สอนสามารถแก�ไขผลการเร�ยน ตามมต�หล�งผ�านกระบวนการ
ทวนสอบจากคณะ/โรงเร�ยน
- คณะ/โรงเร�ยน พ�จารณาทวนสอบและอน�ม�ต�ผลการเร�ยน
- คณะ/โรงเร�ยน น�าส�งผลการเร�ยนท��พ�จารณาอน�ม�ต�มาย�งส�าน�กส�งเสร�มว�ชาการฯ
เพ��อประกาศผลการเร�ยน
- ว�นส�ดท�ายของการแก�ไขข�อม�ลและส�งเอกสารเพ��มเต�มส�าหร�บผ��ท�ย�นขอส�าเร�จการ
ศ�กษามาแล�ว ในภาคการศ�กษาท�� 1//2563

7 ม.ค. 64

- ส�าน�กส�งเสร�มว�ชาการฯ ประกาศผลการเร�ยนภาคการศ�กษาท�� 1/2563

7 – 8 ม.ค. 64

- จ�ดสอบให�ก�บน�กศ�กษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศ�กษาท�� 1/2563

20 ม.ค. 64

- ว�นส�ดท�ายท��อาจารย�ผ�สอนส�งผลการเร�ยนแก� M ภาคการศ�กษาท�� 1/2563

22 ม.ค. 64

- ส�าน�กส�งเสร�มว�ชาการฯ เร��มด�าเน�นการปร�บคะแนนส�วนท��เหล�ออย��เป�นศ�นย� แล�ว
ประเม�นผลการเร�ยน M จากคะแนนท��ม�อย��ตามเกณ��ของอาจารย�ประจ�าว�ชา หาก
น�กศ�กษาไม�ได�ย�นค�าร�องขอสอบและช�าระค�าธรรมเน�ยมกรณ�ขาดสอบ และปร�บผล
การเร�ยนในรายว�ชาเล�อกท��สอบตกเป�น W

หมายเหต�
1. ไม�อน�ญาตให�จ�ดการเร�ยนการสอนในว�นหย�ดน�กข�ตฤกษ� และว�นหย�ดชดเชยน�กข�ตฤกษ�
2. การจ�ดการเร�ยนการสอน ระบบปกต�
- กรณ�รายว�ชาจ�ดสอบนอกตารางสอบ จ�ดการเร�ยนการสอน 15 ส�ปดาห� (ส�ปดาห�ท� 16 เป�นการสอบปลายภาค
ผ��สอนจ�ดสอบเอง)
18)

- กรณ�รายว�ชาท��จ�ดสอบในตาราง จ�ดการเร�ยนการสอน 15 ส�ปดาห� (มหาว�ทยาล�ยฯ จ�ดสอบให�ส�ปดาห�ท� 17-

3. ก�อนสอบปลายภาค 1 ส�ปดาห� และส�ปดาห�จ�ดสอบปลายภาคงดจ�ดก�จกรรมเสร�มหล�กส�ตรท��งในและนอกสถานท��
4. การส�งต�นฉบ�บข�อสอบอ�ดส�าเนาล�าช�ากว�าก�าหนดต�องบ�นท�กข�อความขออน�ญาตอ�ดส�าเนาเสนอต�อรองอธ�การบด�
��ายว�ชาการ
5. เอกสารประกอบค�าร�องย��นขอส�าเร�จการศ�กษา
- ค�าร�องย��นขอส�าเร�จการศ�กษา

- ส�าเนาบ�ตรประจ�าต�วประชาชน 1 ฉบ�บ
- ร�ปถ�ายสวมช�ดคร�ยว�ทยฐานะ 1½ น��ว พ��นหล�งส�ฟ�า จ�านวน 2 ร�ป
- หล�กฐานการเปล��ยนช��อ - สก�ล ช��นยศ (ถ�าม�)
- ส�าเนาบ�ตรคนพ�การ (ถ�าม�)

ประกาศ ณ ว�นท�� ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

(ดร.ส�วมาลย� ม�วงประเสร�ฐ)
รองอ��การบด� ป��บ�ต�การแทนอ��การบด�มหาว�ทยาล�ยสวน
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