
วัน  เดือน  ปี กิจกรรมวิชาการ
2 - 31 ก.ค. 61 - อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561
11 - 12 ก.ค. 61 - นักศึกษารหสั 60 ลงไป พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบยีนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561
13 - 24 ก.ค. 61 - อาจารย์ที่ปรึกษาพจิารณาอนุมัติการลงทะเบยีนเรียน นักศึกษารหสั 60 ลงไป ภาคการศึกษาที่ 1/2561

2 ส.ค. 61 - คณะ/โรงเรียน/วทิยาเขต/ศูนย์การศึกษา รวบรวมไฟล์ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ส่งมายังส านักส่งเสริมวชิาการฯ

15 ส.ค. 61 - วันเปดิภาคการศึกษาที่ 1/2561

15 - 28 ส.ค. 61 - อาจารย์ที่ปรึกษาพจิารณาอนุมัติการลงทะเบยีนเรียน และเพิ่ม-ถอน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

- นักศึกษายื่นค าร้องลงทะเบยีนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวชิาภาคการศึกษาที่ 1/2561

- หลักสูตรท าบนัทกึขออนุญาตลงทะเบยีนกรณีนักศึกษาติดคุณสมบติัไม่สามารถลงทะเบยีนเองได้

- นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบเนื่องจากวนั-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวทิยาลัยจัดสอบใหซ้้อนกัน

  พ้นก าหนดการน้ีแล้วนักศึกษาขอลงทะเบยีนล่าช้าต้องช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

28 ส.ค. 61 - วนัสุดทา้ยของการท าบนัทกึข้อความขอเพิ่มรายชื่อและปรับเปล่ียนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในระบบบริหารการศึกษา

15 - 24 ส.ค. 61 - นักศึกษารหสั 59 เปน็ตน้ไป ติดต่อขอแกร้ายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กบัอาจารย์ผู้สอนของภาคการศึกษาที่ 2/2560

15 ส.ค. - 4 ธ.ค. 61 - นักศึกษารหสั 58 ลงไป ติดต่อขอแก้รายวชิาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของภาคการศึกษาที่ 2/2560

29 ส.ค. 61 - วันสุดทา้ยของการที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรยีนแก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ส าหรบันักศึกษารหสั 59

  เปน็ต้นไป

29 ส.ค. - 4 ก.ย. 61 - นักศึกษายื่นค าร้องลงทะเบยีนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2561

- อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา พจิารณาอนุมัติการลงทะเบยีนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศมหาวทิยาลัยสวนดุสิต

เร่ือง   กิจกรรมวชิาการของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่  1  ปกีารศึกษา  2561 (ระบบ AEC)

.................................................................................
นักศึกษารหสั 57 เปน็ต้นไป และนักศึกษาตกค้างระบบ AEC 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ว่าด้วย การเกบ็เงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ 

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกดิประสิทธิภาพต่อการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกบัขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ว่าด้วย        

การประเมนิผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2548  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต เร่ือง ข้อก าหนด

การจัดการเรียนการสอนและการสอบมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที ่30 พฤศจิกายน พ.ศ.2553   ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  มหาวทิยาลัยจึงก าหนดวนัปฏบิติักิจกรรมวชิาการ ดังนี้
พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง อตัราค่าธรรมเนยีมการศึกษา นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ .ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่  

          เพือ่ใหก้ิจกรรมวิชาการของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ทีป่รึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที ่ 1  ปกีารศึกษา 2561 (ระบบ AEC)

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ว่าด้วย การเกบ็เงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา ภาคปกติ พ .ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555 และระเบยีบ

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  ประกาศ ณ วันที่ 24 มถิุนายน พ.ศ.2559  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ืองก าหนดการ
เปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 7 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระเบียบ

วนัที ่31 ตุลาคม พ.ศ.2557 ระเบียบมหาวทิยาลัยสวนดุสิต เร่ือง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ 
ณ วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559  ประกาศมหาวทิยาลัยสวนดุสิต เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559
ประกาศ ณ วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ประกาศมหาวทิยาลัย เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2559  ประกาศ ณ วนัที่ 17 สิงหาคม



วัน  เดือน  ปี กิจกรรมวิชาการ

30 ส.ค. 61 - ส านักส่งเสริมวชิาการฯ เร่ิมด าเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2560

  ส าหรบันักศึกษารหสั 59 เปน็ต้นไป จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจ าวชิา

  หากนักศึกษายังไม่ส่งงานตามก าหนด

10 - 13 ก.ย. 61 - อาจารย์ส่งต้นฉบบัข้อสอบกลางภาค ไปยังคณะ/โรงเรียน เพื่อด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ

14 ก.ย. 61 - คณะ/โรงเรียน รวบรวมต้นฉบบัข้อสอบกลางภาค ส่งมายังส านักส่งเสริมวชิาการฯ

17 - 21 ก.ย. 61 - ส านักส่งเสริมวชิาการฯ รวบรวมต้นฉบบัข้อสอบกลางภาค ด าเนินการส่งไปยังศูนย์บริการส่ือและส่ิงพมิพ์

  เพื่ออัดส าเนา

3 - 9 ต.ค. 61 - สอบกลางภาค (เปน็วชิาที่คณะ/โรงเรียน/วทิยาเขต/ศูนย์การศึกษา จัดสอบใหโ้ดยผู้สอนคุมสอบเอง)

18 - 19 ต.ค. 61 - อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัดคณะ/โรงเรียน/วทิยาเขต/ศูนย์การศึกษารวบรวมเอกสารค าร้องการยื่นขอส าเร็จการศึกษา

  น าส่งมายังส านักส่งเสริมวชิาการฯ

25 - 26 ต.ค. 61 - อาจารย์ผู้สอนอนุมัติยกเลิกรายวชิาได้ผลการเรียนเปน็ W (Withdraw) 

29 ต.ค. - 1 พ.ย. 61 - อาจารย์ส่งต้นฉบบัข้อสอบปลายภาค (นอกตารางและในตาราง) ไปยังคณะ/โรงเรียน เพื่อด าเนินการ

  ตรวจสอบคุณภาพ

2 พ.ย. 61 - คณะ/โรงเรียน รวบรวมต้นฉบบัข้อสอบปลายภาค (นอกตารางและในตาราง) ส่งมายังส านักส่งเสริม

  วชิาการฯ

5 - 12 พ.ย. 61 - ส านักส่งเสริมวชิาการฯ รวบรวมต้นฉบบัข้อสอบปลายภาค (นอกตารางและในตาราง) ด าเนินการส่งไปยัง

  ศูนย์บริการส่ือและส่ิงพมิพเ์พื่ออัดส าเนา

7 พ.ย. - 14 ธ.ค. 61 - นักศึกษาเข้าระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน 

23 - 26 พ.ย. 61 - นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบยีน ภาคการศึกษาที่ 2/2561

27 พ.ย. 61 - วนัสุดทา้ยของการจัดการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

- รับ มสด. 6 (สีเขียว) ที่คณะ/โรงเรียน กรณีอาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง) 

27 พ.ย. - 7 ธ.ค. 61 - นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบยีนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561

- นักศึกษาขอเปดิรายวชิาเพิ่มกรณีรายวชิาไม่เปดิ (ติดต่อหลักสูตร)

- ยื่นค าร้องขอเรียนต่างมหาวทิยาลัย กรณีรายวชิาไม่เปดิในมหาวทิยาลัย

28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61 - สอบปลายภาครายวชิาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)

28 พ.ย. 61 - เปิดระบบ http://academic.dusit.ac.th บันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนและการสอบ ภาคการศึกษาที ่1/2561

6 - 14 ธ.ค. 61 - สอบปลายภาครายวชิาที่สอบในตาราง (มหาวทิยาลัยจัดสอบให)้

6 - 17 ธ.ค. 61 - ยื่นค าร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561

19 ธ.ค. 61 - วันสุดทา้ยของการทีอ่าจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคการศึกษาที ่2/2560 ส าหรับนักศึกษารหสั 58 ลงไป

20 ธ.ค. 61 - ส านักส่งเสริมวชิาการฯ เร่ิมด าเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2560

  ส าหรบันักศึกษารหสั 58 ลงไป จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจ าวชิา

  หากนักศึกษายังไม่ส่งงานตามก าหนด

25 ธ.ค. 61 - วนัสุดทา้ยที่อาจารย์ประจ าวทิยาเขต/ศูนย์การศึกษา ส่งผลการเรียนผ่านระบบบริหารการศึกษาและรายงาน

   สรุปที่พมิพจ์ากระบบ และมคอ.5 หรือ มคอ. 6 ไปยังหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบยีน

- วนัสุดทา้ยที่อาจารย์ประจ าในมหาวทิยาลัยส่งผลการเรียนผ่านระบบบริหารการศึกษาและรายงานสรุป

   ที่พมิพจ์ากระบบ และ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ไปยังหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบยีน



วัน  เดือน  ปี กิจกรรมวิชาการ

  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด าเนินการดังน้ี

  1. รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไปหลักสูตรเดิม น าส่งผู้ประสานงานรายวชิา ส าหรับ วทิยาเขต/

  ศูนย์การศึกษา เสนอผู้อ านวยการศูนย์ลงนามก่อนน าส่งผู้ประสานงานรายวชิา

  2. รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไปหลักสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2559 ใหน้ าส่งมายังส านักส่งเสริมวชิาการฯ 

27 ธ.ค. 61 - วนัสุดทา้ยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังกัดวทิยาเขต/ศูนย์การศึกษา ตรวจสอบผลการเรียนและลงนาม

   แล้วน าส่งผู้อ านวยการวทิยาเขต/ศูนย์การศึกษาพจิารณาลงนาม

- วนัสุดทา้ยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการเรียน ส่งส านักงานคณบดีคณะ/โรงเรียน ต้นสังกัด

   เพื่อคณะ/โรงเรียน พจิารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน

28 ธ.ค. 61 - วนัสุดทา้ยที่วทิยาเขต/ศูนย์การศึกษาฯ รวบรวมผลการเรียนน าส่งส านักงานคณบดีคณะ/โรงเรียน

   ที่หลักสูตรนั้นสังกัดเพื่อคณะ/โรงเรียน พจิารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน

- รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไปหลักสูตรเดิม ทั้งในมหาวทิยาลัย วทิยาเขต/ศูนย์การศึกษา น าส่ง

   ผู้ประสานงานรายวชิาตามที่รายวชิาสังกัด ส านักงานคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ฯ หรือคณะมนุษยศาสตร์ฯ

28 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 - อาจารยผู้์สอนด าเนินการแกไ้ขผลการเรียนตามมติคณะ/โรงเรียน หลังผ่านกระบวนการทวนสอบจากคณะ/โรงเรียน

   (โดยประสานงานกลับมายังส านักส่งเสริมวชิาการฯ เพื่อขอคืนสิทธิก์ลับไปแก้ไขผลการเรียนใหเ้รียบร้อย

   และน าส่งกลับมายังคณะ/โรงเรียน พร้อม มคอ.5 หรือ มคอ.6)

2 - 10 ม.ค. 62 - คณะ/โรงเรียน พจิารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน

4 ม.ค. 62 - วนัสุดทา้ยที่อาจารย์ผู้สอนสามารถแก้ไขผลการเรียน ผ่านระบบ http://academic.dusit.ac.th

   ตามมติคณะ/โรงเรียน หลังผ่านกระบวนการทวนสอบจากคณะ/โรงเรียน 

8 ม.ค. 62 - ประกาศตารางสอบส าหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

- อาจารย์ผู้สอนส่งต้นฉบบัข้อสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 มายังส านักส่งเสริม

  วชิาการและงานทะเบยีน

14 ม.ค. 62 - คณะ/โรงเรียน น าส่งผลการเรียนที่พจิารณาอนุมัติมายังส านักส่งเสริมวชิาการฯเพื่อประกาศผลการเรียน

16 ม.ค. 62 - ส านักส่งเสริมวชิาการฯ ประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561

19 - 20 ม.ค. 62 - จัดสอบใหก้ับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561

4 ก.พ. 62 - วนัสุดทา้ยที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ M ภาคการศึกษาที่ 1/2561

5 ก.พ. 62 - ส านักส่งเสริมวชิาการฯ เร่ิมด าเนินการปรับคะแนนส่วนที่เหลืออยู่เปน็ศูนย์ แล้วประเมินผลการเรียน M 

  จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจ าวชิา หากนักศึกษาไม่ได้ยื่นค าร้องขอสอบและ

  ช าระค่าธรรมเนียมกรณีขาดสอบ

7 ก.พ. 62 - ส านักส่งเสริมวชิาการฯ ประกาศสถานภาพ นักศึกษารหสั 59 เปน็ต้นไป รอการพนิิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตใหจ้ัดการเรียนการสอนในวนัหยุดนักขัตฤกษ ์และวนัหยุดชดเชยนักขัตฤกษ์
2. การจัดการเรียนการสอน ระบบปกติ
  - กรณีรายวชิาจัดสอบนอกตารางสอบ จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห ์(สัปดาหท์ี่ 16 เปน็การสอบปลายภาค ผู้สอนจัดสอบเอง)
  - กรณีรายวชิาที่จัดสอบในตาราง จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห ์(มหาวทิยาลัยฯ จัดสอบใหสั้ปดาหท์ี่ 17-18)
3.  การส่งต้นฉบบัข้อสอบอัดส าเนาล่าช้ากวา่ก าหนดต้องบนัทกึข้อความขออนุญาตอัดส าเนาเสนอต่อรองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
4.  ก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห ์และสัปดาหจ์ัดสอบปลายภาคงดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถานที่



ประกาศ ณ วนัที่ 16 พฤษภาคม 2561

(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
รองอธกิารบดี ปฏบิติัการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลัยสวนดุสิต


