นโยบาย
เกี่ยวกับระบบอาจารยท่ปี รึกษา
ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีนโยบายใหนิสิตทุกคนไดมีอาจารยที่ปรึกษาสําหรับ
แนะนําดานวิชาการ และชวยเหลือใหคําปรึกษาในดานสวนตัว อารมณ สังคม เพื่อใหนิสิตทุกคน
ไดมีโอกาสประสบความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน และเปนผูที่พัฒนาตนเองจนเต็มความสามารถ
ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยจะไดแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา เพื่อมอบหมายใหดแู ลนิสิต
ในกลุม โดยแบงตามชั้นเรียน และสาขาวิชาของนิสิต ผลการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษานี้ทาง
มหาวิทยาลัยถือวาเปนผลงานสําคัญในการพิจารณาความดีความชอบในการทํางานของอาจารยเชน
เดียวกับการสอนหรือการทํางานบริหารประเภทตางๆ

คุณสมบัติของอาจารยท่ปี รึกษา
อาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เปนผูที่มหาวิทยาลัยแตงตัง้ โดยเลือกจากคณาจารยที่มีคณ
ุ สมบัติเหมะสม
3. เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี มีจิตใจอยากชวยเหลือผูอื่น
4. เปนผูทรงไวซงึ่ จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา

จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา
1. อาจารยที่ปรึกษาจะตองรักษาความลับเกี่ยวกับขอมูลอันเปนเรื่องสวนตัวของนิสิตในกรณี
ที่จําเปนตองนําเรื่องมาปรึกษากับเพื่อนรวมงานเพื่อหาทางชวยเหลือควรปกปดหลักฐาน
แสดงตัวนิสิต เชน ชื่อ สกุล
2. อาจารยที่ปรึกษาจะตองพยายามชวยเหลือนิสิตจนสุดความสามารถ ถาหากนิสิตมีปญ
 หา
ที่เกินความสามารถที่จะชวยได ควรสงตอไปใหผูเชีย่ วชาญ เชน แพทย นักกฎหมาย
จิตแพทย นักจิตวิทยาคลินิก นักแนะแนว ทําการชวยเหลือโดยพลัน
คูมือการใชงานระบบสําหรับอาจารยผูสอน
1 จาก 6

จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา (ตอ)
3. อาจารยที่ปรึกษาจะตองคํานึงถึงสวัสดิภาพ ผลดี ผลราย อันจะเกิดกับนิสิตกระทําใดๆ
ที่เกี่ยวกับนิสิต ไมเพิกเฉยบายเบี่ยงในกรณีที่จะชวยนิสิตได และไมกระทําใดที่อาจทํา
ใหนิสิตไดรับผลเสียหายโดยไมเปนธรรม
4. อาจารยที่ปรึกษาจะตองยึดมัน่ ในคุณธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิต ทําให
นิสิตเกิดศรัทธาเชื่อถือ

หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาที่พึงมีตอนิสิต
1. ใหคําแนะนําในดานวิชาการเชน การเลือกวิชาเรียน โปรแกรมการเรียน (แผนการเรียน)
การแกอุปสรรคปญหาในการเรียนวิชาตางๆ ใหขอมูลแกนิสิตในเรื่องหลักสูตรและ
รายละเอียดของวิชา
2. ใหขอมูลที่ถูกตองแกนิสิตในเรื่องกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
เพื่อนิสิตจะไดปฏิบัติตนไดเหมาะสม และใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพ และ
บริการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดใหแกนิสิตเพื่อนิสิตจะไดรับประโยชนตามสิทธิอันพึงมี
3. จัดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวนิสิตที่อยูในความดูแล โดยมีระเบียนสะสมประจําตัวนิสิต
แตละคน เพือ่ ประโยชนในการใหคําปรึกษา และการใหความชวยเหลือดานการเงิน
และอื่นๆ
4. ใหคําแนะนําแกนิสิตที่มีปญหาสวนตัว เชน เรื่องการปรับตัว ครอบครัว ควรจัด
ตารางเวลา (Office Hours) ไวเปนพิเศษเพื่อใหโอกาสนิสิตมาพบเพือ่ ขอคําปรึกษาและ
พยายามหาทางชวยนิสิตแกปญหา ถาเปนปญหาที่เกินความสามารถก็แนะนําใหไปหาผู
ที่จะชวยเหลือไดตอไป
5. ชวยใหนิสิตพัฒนาตนเองในดานตางๆ เชนดานสังคม และบุคลิกภาพ โดยสงเสริม
นิสิตใหเขารวมในกิจกรรมตางๆ ฝกเปลี่ยนนิสิตไมพึงประสงค ตั้งเปาหมายชีวิต
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริการนิสิต มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานที่เกีย่ วของกับนิสิต
ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน เปนกรรมการคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา ออกใบรับรอง
ความประพฤติของนิสิตใหแกผูที่ขอมา ฯลฯ

คูมือการใชงานระบบสําหรับอาจารยผูสอน
2 จาก 6

หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาที่พึงมีตอมหาวิทยาลัย
1. เปนผูเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง ผูบริหาร อาจารย และนิสิตทําใหเกิดความ
สมัครสมานกันในชุมชนมหาวิทยาลัย ในกรณีที่เกิดเหตุการณ หรือปญหาใดที่จําเปนตอง
มีการติดตอสื่อสาร หรือหาขอมูลโดยเร็ว อาจารยที่ปรึกษาก็จะเปนสื่อกลางระหวาง
สถาบันกับนิสิต
2. เปนผูที่นําเอานโยบายดานบริหาร วิชาการ และกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ
ใหเกิดผลดีตอการดําเนินงานในมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม
3. เปนผูที่จะปอนขอมูลยอนกลับ (Feed Back) มายังผูบริหารและนักวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับการเรียน และปญหาตางๆ ของนิสิต เสนอแนะให
มหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรตางๆ ใหสนองความตองการของผูเรียนและสังคม
ปจจุบัน ตลอดจนปรับปรุงบริการนิสิตดานตางๆ ใหพฒ
ั นาตอไป

การปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา
เมื่ออาจารยที่ปรึกษาไดรับแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตกลุมใดก็ควรเริ่มดําเนินการ
เปนขั้นตอนดังนี้
1. นัดพบนิสิตทัง้ กลุม เพื่อสรางสัมพันธ และทําความคุนเคย
2. แนะนําชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร การวางแผนการศึกษา วิธีเลือกรายวิชาเรียน
วิธีลงทะเบียนเรียน การเรียนในมหาวิทยาลัยบอกใหนิสิตทราบเรื่องสถานที่ทํางาน
ของอาจารย เวลาที่จัดใหวางในตารางเวลา สําหรับใหนิสิตมาขอพบ จัดทําประกาศ
ใหทราบโดยทัว่ กัน
3. ใหนิสิตทําแบบสํารวจปญหาของตนเองแลวนํามาวิเคราะหดู
4. รับฟงปญหา และใหคําปรึกษาแกนิสิตในความดูแล
5. นัดพบเปนรายบุคคลอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
6. ดูแลนัดพบนิสิตเปนกลุมอยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง

คูมือการใชงานระบบสําหรับอาจารยผูสอน
3 จาก 6

ทุนการศึกษาและความชวยเหลือดานการเงิน
1. อาจารยที่ปรึกษาควรสังเกตและสอบถามในเรื่องความตองการ ความชวยเหลือดาน
การเงินของนิสิตที่อยูในความดูแล
2. เมื่อทางฝายจัดเรื่องทุนการศึกษาแจงเรื่องทุน หรือมีประกาศเรื่องทุนใหรีบแจงนิสิตที่มี
ความเดือดรอนทางการเงินใหทราบ เพื่อจะไดไปสมัครและเขียนใหการสนับสนุนใน
กรณีที่สามารถทําได
3. เมื่อทางฝายจัดเรื่องทุนการศึกษาเชิญมาเปนกรรมการพิจารณาทุนก็ใหความรวมมือดวยดี
เพราะจะเปนโอกาสที่จะไดรับทราบความทุกขรอนของนิสิตอื่นๆ เปรียบเทียบกับนิสิต
ในความดูแลของอาจารยดว ย
4. อาจารยที่ปรึกษาควรจะแนะนําใหนิสิตลองหางานพิเศษทําเพื่อชวยตัวเอง และถาเปนไป
ไดอาจารยทกุ ทานควรจะชวยกันหางานใหนิสิตทํา
5. ในกรณีที่นิสิตในความดูแลไดขอยืมเงินทุนหมุนเวียนของมหาวิทยาลัยไปใชจาย เมื่อถึง
กําหนดใชซึ่งทางเจาหนาทีแ่ จงไป ขอใหอาจารยที่ปรึกษาถือเปนหนาที่ที่จะชวยติดตาม
ทวงเงินคืนใหแกมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปชวยนิสิตที่เดือดรอนทางการเงินรายอื่นๆ ตอไป

งานดานวิชาการของอาจารยท่ีปรึกษาและแนวการปฏิบัติ
อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีหนาที่แนะแนวทางใหนิสิตเลือกวิชาเรียนใหครบ และตรงตาม
หลักสูตร ทั้งชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต ทีม่ ีความสมบูรณเพื่อชวยใหนิสิตเปนผูมีการศึกษาครบถวน
ทั้งดานวิชาชีพและความรูทวั่ ไป
โดยมีแนวปฏิบัตดิ งั นี้
1. กอนที่มหาวิทยาลัยจะเปดภาคเรียน ทางกองบริการการศึกษาจะจัดสงคูมือการเรียนและ
จัดประชุมใหขอมูลอาจารยที่ปรึกษาในเรื่องการลงทะเบียน การเลือกวิชาเรียน และวิชา
ที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา อาจารยที่ปรึกษาจะตองเขารวมประชุมและทําความ
เขาใจกับขอมูล
2. ควรจัดเวลาและอํานวยความสะดวกแกนิสติ ในการติดตอขอรับคําปรึกษา โดยเฉพาะ
ระหวางชวงเวลาของการลงทะเบียน

คูมือการใชงานระบบสําหรับอาจารยผูสอน
4 จาก 6

งานดานวิชาการของอาจารยท่ีปรึกษาและแนวการปฏิบัติ (ตอ)
ในชวงเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนวันลงทะเบียนเรียน อาจารยทปี่ รึกษาตองอยู
ปฏิบัติหนาที่ โดยนั่งประจําสถานที่ที่นิสิตจะติดตอขอรับคําปรึกษา หรือขอใหเซ็นอนุมัติการเรียน
วิชาได ถาหากมีเหตุขัดของใดๆ ก็ตองแจงใหหัวหนาภาควิชาทราบ เพื่อจะไดจดั อาจารยผูอื่นให
คําแนะนํานิสติ แทน
3. แนะนําการเลือกวิชาเรียนแกนิสิตโดยอาศัยหลักสูตร ตารางสอน ขอบังคับและระเบียบ
ตางๆ ฯลฯ ใหพิจารณาดูปริมาณและความเหมาะสมของวิชาตามความสามารถของนิสิต
ดวย แลวจึงอนุมัติในใบวางแผนการเรียนของนิสิตในแตละภาคการศึกษาหากพบปญหา
ตางๆ ในคูมือการเรียน เชนรายวิชาเรียนที่เปดเรียนยังไมครบถวน หรือไมถูกตอง ให
ดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นกอนที่นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียน
4. ใหนิสิตทําแผนการเรียน 2 ชุด สําหรับนิสิต 1 ชุด และอาจารยที่ปรึกษาเพื่อแนะแนว
การเรียนครั้งตอไป 1 ชุด
5. เมื่อนิสิตตองการ ขอถอน เพิ่ม – ลด งดเรียนรายวิชา หรือการโอน ยาย เปลี่ยนแปลง
ใดๆ อาจารยที่ปรึกษาโปรดแนะใหนิสิตไปขอยื่นคํารองที่งานทะเบียนนิสิตและสถิติ
กองบริการการศึกษาทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ เพื่องานทะเบียนนิสิตและสถิติ
จะไดบันทึกขอมูลที่จําเปนใหอาจารยที่ปรึกษา หรือหัวหนาภาควิชาทราบหรืออนุมัติ
แลวแตกรณี (ดูคาํ แนะนําการลงทะเบียนเรียนไดจาก http://www.swu.ac.th หรือ
http://supreme.swu.ac.th/register/index.php (เมนูคูมือการเรียนระดับปริญญาตรี)
เมื่ออาจารยที่ปรึกษาบันทึกความเห็นแลวสงผานขั้นตอนที่กําหนดไวในแบบฟอรม
(ไมควรใหนิสติ เปนผูเดินหนังสือเอง)
ผลของคํารอง นิสิตจะตองไปรับทราบที่งานทะเบียนนิสิตและสถิติ กองบริการการศึกษา
ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ นิสิตจะไดรับคําสั่งใหนําความมาแจงแกอาจารยทปี่ รึกษาเพื่อการแนะ
แนวการเรียนครั้งตอไป
ในกรณีการเพิ่ม - ลดรายวิชา อาจารยที่ปรึกษาควรซักถามถึงสาเหตุที่นิสิตจะขอเพิ่ม - ลดวิชา
กอน หากนิสติ เขาใจผิดหรือขอมูลไมเพียงพอ ใหตดิ ตอหาขอมูลจากกองบริการการศึกษา มาแจงให
ทราบ/ตรวจสอบดูวาวิชาที่เพิ่ม – ลดนั้น มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตรหรือตอขอบังคับ หรือ
ระเบียบตางๆ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือไม หากถูกตองตาม
ขอบังคับดังกลาว ก็ใหนิสติ ยื่นคํารองตอคณบดีโดยผานอาจารยที่ปรึกษาซึ่งใหขอมูลและความเห็นใน
ขั้นตน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณบดีดวย เมื่อไดรับอนุมัติแลวควรบันทึกลงในแผนการศึกษา
ของนิสิตใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
6. จัดสงเอกสารตางๆ ที่ไดรับจากกองบริการการศึกษาหรือหนวยงานอื่นๆ ใหแกนิสิต
-----------------------------คูมือการใชงานระบบสําหรับอาจารยผูสอน
5 จาก 6

หมายเลขโทรศัพทที่เกี่ยวของ
กองบริการการศึกษาจัดใหมีบุคลากรสําหรับใหคาํ แนะนําปรึกษา ดูแลและรับผิดชอบ นิสิตระดับปริญญา
ตรีแตละคณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา ดังนี้

ชื่อ – สกุล
1. นางสุพรรณี

รับผิดชอบนิสิตสังกัดคณะ/วิทยาลัย

เชษฐเชาวลิต ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
างานทะเบียนนิสิตและสถิติ
2. นายบัญชา
นิ่มประเสริฐ หั-ใหวหน
คําปรึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต
- คณะวิทยาศาสตร
3. นายศิลปชัย
ธูปสุวรรณ
- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
4. นายปญญพนต ปญญา
- คณะศิลปกรรมศาสตร
- คณะมนุษยศาสตร
5. นางพรรณี
บางขา
- คณะสหเวชศาสตร
- คณะศึกษาศาสตร,
6. นางสารินา
ทองแสง
- คณะแพทยศาสตร
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
7. น.ส.ศิรินนั ท
ผองวรรณ
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะพลศึกษา
8. นางเสาวลักษณ อภิวาท
- คณะทันตแพทยศาสตร
- คณะสังคมศาสตร
9. น.ส.ฉลวย
ปานแดง
- สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายฯ
10. น.ส.กฤติกา กนกแกว
- วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
- ระบบการลงทะเบียนเรียน
11. น.ส.จิตราวดี เรืองไพศาล - เอกสารการลงทะเบียนสําหรับนิสิต/
อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน
- การบันทึกผลการเรียน (เกรด)
- คณะพยาบาลศาสตร
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และ
12. นางระยอง
ตันสกุล
- งานทะเบียนนิสิตฯ (องครักษ)
- คณะเภสัชศาสตร
และ
13. น.ส.ธวพร
สุวรรณเนตร - งานทะเบียนนิสิตฯ (องครักษ)
หัวหนางานจัดการเรียนการสอน
14. นายธรรมรัตน ประสาทพจน -ประสานงานการจัดตารางสอน
เกีย่ วกับการเปด-ปดรายวิชา
-ประสานงานการจัดตารางสอน
15. น.ส.อริสรา
เรืองยศ
เกีย่ วกับการเปด-ปดรายวิชา
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
16. น.ส.นวลปรางค คุมภกันต
(ประสานงานหลักสูตร)
----------------------------

โทรศัพท
0-2649-5710 ภายใน 5615
0-2649-5720 ภายใน 5662
0-2649-5718 ภายใน 5614
0-2649-5718 ภายใน 5614
0-2649-5718 ภายใน 5614
0-2649-5718 ภายใน 5614
0-2649-5720 ภายใน 5662
0-2649-5720 ภายใน 5662
0-2649-5720 ภายใน 5662
0-2649-5718 ภายใน 5614
0-2649-5718 ภายใน 5614

0-2649-5715 ภายใน 1032
0-2649-5715 ภายใน 1032
0-2649-5719 ภายใน 5617
0-2649-5719 ภายใน 5617
0-2649-5721 ภายใน 5674

คูมือการใชงานระบบสําหรับอาจารยผูสอน
6 จาก 6
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ตัวอยางการพนสภาพนิสิต ตามขอบังคับ มศว ระดับปริญญาตรี
ขอ 29.3.4 เมื่อคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50
ตัวอยาง 1
ชั้นปที่

ภาคเรียนที่

GPA สะสม

1

1

1.05

2

1.49

มี GPA สะสมต่ํากวา 1.50
สภาพนิสิต
ยังไมพนสภาพนิสิตเนื่องจากภาคเรียนแรกไมถอื เปน GPA สะสม
(GPA สะสมจะตองตั้งแต 2 ภาคเรียนเปนตนไป)
พนสภาพนิสติ (GPA สะสมไมถึง 1.50)

หมายเหตุ นิสิตชั้นปที่ 2-6 หากภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งมี GPA สะสม (ไมใช GPA ประจําภาคเรียนนั้นๆ ) ต่ํากวา 1.50
ถือวาพนสภาพนิสติ ในภาคเรียนนั้นเลย นิสิตภาคปกติจะไมคดิ สภาพนิสิตในภาคเรียนฤดูรอน
(นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูรอนได)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอ 29.3.5 เปนนิสิตสภาพรอพินิจที่มีคาระดับขัน้ เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75
เปนเวลา 2 ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน (หรือ Pro ต่ํา)
ตัวอยาง 1
ชั้นปที่

ภาคเรียนที่

GPA สะสม

1

1

1.05

2

1.59

1
2

1.65
1.74

2

มี GPA สะสมต่ํากวา 1.75
สภาพนิสิต
ยังไมพนสภาพนิสิตเนื่องจากภาคเรียนแรกไมถอื เปน GPA สะสม
(GPA สะสมจะตองตั้งแต 2 ภาคเรียนเปนตนไป)

เขาสูสภาพรอพินิจ
(GPA สะสมตั้งแต 1.50 -1.99 ถือวาเขาสูสภาพรอพินิจ)
รอพินิจครั้งที่ 1 (Pro ต่ําครั้งที่ 1) (GPA สะสมต่ํากวา 1.75)

พนสภาพนิสติ (GPA สะสมไมถึง 1.75 / Pro ต่ําครั้งที่ 2)

ตัวอยาง 2 มี GPA สะสมตั้งแต 1.50 – 1.99 สลับกันไปมา
ชั้นปที่

ภาคเรียนที่

GPA สะสม

1

1

1.05

2

1.55

1
2
1

1.65
1.79
1.74

2
3

สภาพนิสิต
ยังไมพนสภาพนิสิตเนื่องจากภาคเรียนแรกไมถอื เปน GPA สะสม
(GPA สะสมจะตองตั้งแต 2 ภาคเรียนเปนตนไป)

เขาสูสภาพรอพินิจ
(GPA สะสมตั้งแต 1.50 -1.99 ถือวาเขาสูสภาพรอพินิจ)
รอพินิจครั้งที่ 1 (Pro ต่ําครั้งที่ 1) (GPA สะสมต่ํากวา 1.75)
รอพินิจครั้งที่ 2 (Pro สูงครั้งที่ 1) (GPA สะสมสูงกวา 1.75)

พนสภาพนิสติ (GPA สะสมไมถึง 1.75 / Pro ต่ําครั้งที่ 2)

งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา โทร. 02-6495719 ภายใน 5617
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ตัวอยาง 3 มี GPA สะสมสูงกวา 2.00 คั่นระหวางภาคเรียน (1)
ชั้นปที่

1

ภาคเรียนที่

1

GPA สะสม

สภาพนิสิต

1.05

ยังไมพนสภาพนิสิตเนื่องจากภาคเรียนแรกไมถอื เปน GPA สะสม
(GPA สะสมจะตองตั้งแต 2 ภาคเรียนเปนตนไป)

2

2
1

2.05
1.65

3

2
1

1.72
1.74

ปกติ
เขาสูสภาพรอพินิจ
(GPA สะสมตั้งแต 1.50 -1.99 ถือวาเขาสูสภาพรอพินิจ)
รอพินิจครั้งที่ 1 (Pro ต่ําครั้งที่ 1) (GPA สะสมต่ํากวา 1.75)

พนสภาพนิสติ (GPA สะสมไมถึง 1.75 / Pro ต่ําครั้งที่ 2)

ตัวอยาง 4 มี GPA สะสมสูงกวา 2.00 คั่นระหวางภาคเรียน (2)
ชั้นปที่

1

ภาคเรียนที่

1

GPA สะสม

1.05

2

1.59

3

1
2
1

1.65
2.05
1.65

4

2
1

1.70
1.74

2

สภาพนิสิต
ยังไมพนสภาพนิสิตเนื่องจากภาคเรียนแรกไมถอื เปน GPA สะสม
(GPA สะสมจะตองตั้งแต 2 ภาคเรียนเปนตนไป)

เขาสูสภาพรอพินิจ
(GPA สะสมตั้งแต 1.50 -1.99 ถือวาเขาสูสภาพรอพินิจ)
รอพินิจครั้งที่ 1 (Pro ต่ําครั้งที่ 1) (GPA สะสมต่ํากวา 1.75)
ปกติ
เขาสูสภาพรอพินิจ (เขาสูสภาพรอพินิจใหมเนือ่ งจากภาคเรียนที่
รอพินิจครั้งที่ 1

พนสภาพนิสติ

2 มี GPA สะสมสูงกวา 2.00 แลว)
(Pro ต่ําครั้งที่ 1) (GPA สะสมต่ํากวา 1.75)
(GPA สะสมไมถึง 1.75 / Pro ต่ําครั้งที่ 2)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอ 29.3.6 เปนนิสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน
(มีคาระดับขัน้ เฉลี่ยสะสมสูงกวา 1.75 แตไมถึง 2.00 (หรือ Pro สูง)
ตัวอยาง 1 มี GPA สะสมตั้งแต 1.50 – 1.99
ชั้นปที่

ภาคเรียนที่

GPA สะสม

1

1

1.05

2

1.59

1
2
1
2

1.75
1.85
1.90
1.99

2
3

สภาพนิสิต
ยังไมพนสภาพนิสิตเนื่องจากภาคเรียนแรกไมถอื เปน GPA สะสม
(GPA สะสมจะตองตั้งแต 2 ภาคเรียนเปนตนไป)

เขาสูสภาพรอพินิจ
(GPA สะสมตั้งแต 1.50 -1.99 ถือวาเขาสูสภาพรอพินิจ)
รอพินิจครั้งที่ 1 (Pro สูงครั้งที่ 1) (GPA สะสมสูงกวา 1.75)
รอพินิจครั้งที่ 2 (Pro สูงครั้งที่ 2) (GPA สะสมสูงกวา 1.75)
รอพินิจครั้งที่ 3 (Pro สูงครั้งที่ 3) (GPA สะสมสูงกวา 1.75)

พนสภาพนิสติ (GPA สะสมไมถึง 2.00 / Pro สูงครั้งที่ 4)

งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา โทร. 02-6495719 ภายใน 5617
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ตัวอยาง 2 มี GPA สะสมตั้งแต 1.50 – 1.99 สลับกันไปมา
ชั้นปที่

ภาคเรียนที่

GPA สะสม

1

1

1.05

2

1.55

1
2
1
2

1.65
1.79
1.85
1.74

2
3

สภาพนิสิต
ยังไมพนสภาพนิสิตเนื่องจากภาคเรียนแรกไมถอื เปน GPA สะสม
(GPA สะสมจะตองตั้งแต 2 ภาคเรียนเปนตนไป)

เขาสูสภาพรอพินิจ
(GPA สะสมตั้งแต 1.50 -1.99 ถือวาเขาสูสภาพรอพินิจ)
รอพินิจครั้งที่ 1 (Pro ต่ําครั้งที่ 1) (GPA สะสมต่ํากวา 1.75)
รอพินิจครั้งที่ 2 (Pro สูงครั้งที่ 1) (GPA สะสมสูงกวา 1.75)
รอพินิจครั้งที่ 3 (Pro สูงครั้งที่ 2) (GPA สะสมสูงกวา 1.75)

พนสภาพนิสติ (GPA สะสมไมถึง 2.00 / Pro ต่ําครั้งที่ 2
/ Pro รวมครั้งที่ 4)

ตัวอยาง 3 มี GPA สะสมสูงกวา 2.00 คั่นระหวางภาคเรียน
ชั้นปที่

ภาคเรียนที่

GPA สะสม

1

1

1.05

2

1.59

1
2

2.05
1.85

1
2
1
2

1.90
1.85
1.90
1.99

2
3
4

สภาพนิสิต
ยังไมพนสภาพนิสิตเนื่องจากภาคเรียนแรกไมถอื เปน GPA สะสม
(GPA สะสมจะตองตั้งแต 2 ภาคเรียนเปนตนไป)

เขาสูสภาพรอพินิจ
(GPA สะสมตั้งแต 1.50 -1.99 ถือวาเขาสูสภาพรอพินิจ)
ปกติ
เขาสูสภาพรอพินิจ (เขาสูสภาพรอพินิจใหมเนือ่ งจากภาคเรียนที่

1 มี GPA สะสมสูงกวา 2.00 แลว)
รอพินิจครั้งที่ 1 (Pro สูงครั้งที่ 1) (GPA สะสมสูงกวา 1.75)
รอพินิจครั้งที่ 2 (Pro สูงครั้งที่ 2) (GPA สะสมสูงกวา 1.75)
รอพินิจครั้งที่ 3 (Pro สูงครั้งที่ 3) (GPA สะสมสูงกวา 1.75)
พนสภาพนิสติ (GPA สะสมไมถึง 2.00 / Pro สูงครั้งที่ 4)

งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา โทร. 02-6495719 ภายใน 5617
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ปฏิทินการดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกูยืม
ที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ประจําปการศึกษา 2555
-------------------------------กิจกรรม

ประเภทผูกูยืม

วัน/เดือน/ป

เวลา

สถานที่ /หมายเหตุ

5 ก.ย. 55
7 ก.ย. 55
12 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55

13.00-16.00
13.00-16.00
08.30-12.00
13.00-16.00

หอง 101 อาคารเรียนรวม (องครักษ)
หอประชุมใหญ (ประสานมิตร)
หอประชุมใหญ (ประสานมิตร)
หอง 101 อาคารเรียนรวม (องครักษ)

รายเกา มศว

1-29 มิ.ย. 55

24 ชั่วโมง

ไมเคยกูยืมกับ มศว

1-29 มิ.ย. 55

24 ชั่วโมง

รายเกา มศว
1. ปฐมนิเทศ
ไมเคยกูยืมกับ มศว

2. สมัครขอกูยืมใน เว็บไซต
3. ตรวจหลักฐานและ
เอกสารประกอบการกูยืม

4. สัมภาษณ และประกาศ
รายชื่ออนุมัติ
5. เซ็น/สงสัญญา

หมายเหตุ

ไมเคยกูยืมกับ มศว

http://www.studentloan.or.th หรือ
http://supreme.swu.ac.th/loan
http://www.studentloan.or.th หรือ
http://supreme.swu.ac.th/loan
กองกิจการนิสิต ประสานมิตร และ

2-13 ก.ค. 55

08.30-16.30 องครักษ (ใหดูประกาศจาก
http://supreme.swu.ac.th/loan
http://www.studentloan.or.th หรือ
จะแจงใหทราบตอไป (นิสิตติดตามอยางใกลชิด)
http://supreme.swu.ac.th/loan
กองกิจการนิสิต
http://www.studentloan.or.th หรือ
ทุกประเภทผูกูที่ยังไมเคยทําสัญญาในระบบกับ มศว
http://supreme.swu.ac.th/loan
จะแจงใหทราบตอไป (นิสิตติดตามอยางใกลชิด)
กองกิจการนิสิต

1. ประเภทผูกูรายเกา มศว
หมายถึง ผูกูตอเนื่องสถาบันเดิม มศว ที่เคยกูยืมกับ มศว มาแลว
ประเภทผูที่ไมเคยกูย ืมกับ มศว หมายถึง ผูกูรายใหมที่ไมเคยกูยืมมากอนและผูกูตอเนื่องโอนยาย
สถาบันฯ ที่เคยกูยืมกับสถาบันอื่นแตไมเคยกูยืมกับ มศว มากอน ทุกชั้นป
2. กําหนดการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขอใหนิสิตติดตามอยางใกลชิด
3. หากมีขอสงสัย ใหติดตอสอบถามกับเจาหนาที่กองทุนฯ โดยตรงหรือโทรศัพท 0-2258-9589
4. ขอใหนิสิตปฏิบัติตามกําหนดการโดยเครงครัด มิฉะนั้นถือวาสละสิทธิ์การกูยืมฯในปการศึกษา
ดังกลาว

------------------------------งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา โทร. 02-6495719 ภายใน 5617
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นักศึกษาวิชาทหาร
นิสิตชายและหญิง ที่ประสงคจะสมัครเรียนวิชาทหาร ชัน้ ปที่ 3 – 5 สอบถามรายละเอียด
ได ที่ คุณ ดวงสมร ทวี สุข งานสวัสดิการนิสิต กองกิจ การนิสิต มศว ประสานมิ ตร และมศว
องครักษ โทร. 02-2589589 , 02-2609547 0-2649-5000 ตอ 5355

การผอนผันราชการทหาร
นิสิตชายอายุ 21 ปบริบูรณ ตองดําเนินการขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร
กองประจําการ ในปที่ไดรบั หมายเรียก สอบถามรายละเอียดไดที่งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต
มศว ประสานมิตร และมศว องครักษ คุณดวงสมร ทวีสุข โทร. 02-2589589 , 02-2609547
0-2649-5000 ตอ 5355

การประกันอุบัติเหตุนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทําประกันอุบัติเหตุกลุมใหแกนิสิตทุกคน ทุกชั้นป ทุกระดับ
โดยใหความคุม ครองดังนี้
1. นิสิตชั้นปที่ 1 ตั้งแตวนั ที่ 28 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
2. นิสติ ชั้นปอื่นๆ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
จํานวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทใหความคุมครองผูเอาประกันภัย ดังนี้
1. ผลประโยชนพื้นฐาน (กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต) จํานวน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถวน) ตอคน
2. ผลประโยชนคารักษาพยาบาล จํานวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน)
ตอการเกิดอุบตั ิเหตุ 1 ครั้ง
3. ผลประโยชนกรณีเสียชีวิตนอกเหนือจากอุบัติเหตุ จํานวน 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
นิสิตเรียนที่ มศว องครักษ ประสบอุบัติเหตุสามารถไปรับการรักษาพยาบาล ณ ศูนย
การแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดโดยไมตองชําระคารักษาพยาบาล
ในวงเงิน 16,000 บาท
งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา โทร. 02-6495719 ภายใน 5617
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การประกันอุบัติเหตุนิสิต (ตอ)
นิสิตเรียนที่ มศว ประสานมิตร ประสบอุบัติเหตุสามารถไปรับการรักษาพยาบาลไดโดย
ไมตองชําระคารักษาพยาบาล ในวงเงิน 16,000 บาท (รายชื่อโรงพยาบาลจะแจงใหทราบภายหลัง)
ทั้งนี้ นิสติ จะตองแสดงบัตรประจําตัวผูเอาประกัน และบัตรประจําตัวนิสิต ตอศูนยการ
แพทยสมเด็จพระเทพฯ หรือโรงพยาบาลที่เขารับการรักษาพยาบาล
กรณีนิสิตไดรับอุบัติเหตุแลวไปรักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิกอื่น ๆ นิสิตตองสํารอง
คารักษาพยาบาลไปกอน แลวจึงนําใบเสร็จ ใบรับรองแพทย(ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ)
ไปดําเนินการเบิกเงินคืนไดที่
ประสานมิตร งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารสํานักงานอธิการบดี
(อาคาร 9) ชั้น 1 โทร.5355 หรือ 02-2589589 , 02-2609547
องครักษ
งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารกีฬา 2 ชั้น 1
หมายเหตุ หากนิสิตประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หรือกรณีเสียชีวิตนอกเหนือจากอุบตั ิเหตุทั้งนี้
อาจารยที่ปรึกษานิสิตจะตองเปนผูเสนอเรื่องผานคณะ ไปยังงานกองกิจการนิสิต
เพื่อจะไดดําเนินการสงเอกสารหลักฐานไปยังบริษัทประกันตอไป หรือ สอบถาม
รายละเอียดไดที่ งานสวัสดิการนิสิต โทร.5355 หรือ 02-2589589 , 02-2609547

การทําประกันสุขภาพถวนหนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงคใหนิสิตเรียนที่ มศว องครักษ และ มศว
ประสานมิตร ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถวนหนา เพื่อใหนิสิตมีหลักประกันในการรักษา
พยาบาลกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน และตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในขณะที่กําลังศึกษาอยูใน มศว
ใหไดรับการรักษาพยาบาลและพบแพทยไดทันทวงทีและตอเนื่อง โดยไมตองกังวลเรื่องคารักษา
พยาบาลจนทําใหขาดโอกาสในการรักษาพยาบาล ทั้งนี้รัฐบาลจะเปนผูรับผิดชอบจายคารักษา
พยาบาลแทน และเปนการประกันสุขภาพใหแกนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดังรายละเอียดตางๆ ตอไปนี้

1. ผูมีสิทธิ
ผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา คือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย ไมมีสวัสดิการ
ดานการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให (ผูท ี่มีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลที่รัฐบาลจัดให ไดแก
ขาราชการและลูกจางประจําของรัฐพนักงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ คนภายในครอบครัวที่มีสิทธิ)
งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา โทร. 02-6495719 ภายใน 5617
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การประกันสุขภาพถวนหนา (ตอ)
2. การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
2.1 นิสิตเรียนที่ มศว องครักษ
 นิสิตเรียนที่ มศว องครักษ ชั้นปที่ 1 - 6 ขึ้นทะเบียนไดที่ งานสิทธิประโยชน
และกองทุนสุขภาพเหมาจาย ชั้น 6 โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ติดตอ คุณณัฐชญา ปนนอย และ คุณธัญวรัตน อัครเดชาวัต
 นิสิต มศว องครักษ ที่มีบัตรประกันสุขภาพถวนหนาจากภูมิลําเนาเดิมแลว
ใหติดตอขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลไดที่ โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.2 นิสิตเรียนที่ มศว ประสานมิตร
 นิสิตเรียนที่ มศว ประสานมิตร ติดตอลงทะเบียนทําบัตรประกันสุขภาพถวนหนา
ไดที่ สํานักงานเขตที่อยูใกลบาน
 นิสิตเรียนที่ มศว ประสานมิตร ที่มีบัตรประกันสุขภาพถวนหนาจากภูมิลําเนาเดิม
หรือจากโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ แลว ใหติดตอขอเปลี่ยนสถาน
พยาบาลไดที่สํานักงานเขตใกลบานเพือ่ เปลี่ยนยายสถานพยาบาล
สําหรับนิสิตเรียนที่ มศว ประสานมิตร และมีบัตรประกันสุขภาพถวนหนาอยูแลว ขอเปลี่ยนสถาน
พยาบาล กรณีที่พักอาศัยอยูจริงไมตรงกับทะเบียนบาน ใหแสดงหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
1. สําเนาทะเบียนบานของบุคคลที่ตนไปพักอาศัยอยู พรอมหนังสือรับรองของเจาบาน
2. เอกสารหรือหลักฐานอื่น เชน สัญญาเชาที่พัก ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พัก
ใบเสร็จรับเงินคาโทรศัพท ฯลฯ ที่แสดงวาผูขอลงทะเบียนไดพักอาศัยอยูในพื้นที่นั้นๆ จริง
3. หลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถวนหนา
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด (รับรองสําเนา)
2. สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อผูสมัคร จํานวน 2 ชุด (รับรองสําเนา)
4. การเขารับการรักษาพยาบาล
นิสิตที่ทําประกันสุขภาพถวนหนา เจ็บปวยเขารับการรักษาพยาบาล ดังนี้
1. นิสิต มศว องครักษ เขารับการรักษาไดที่ รพ.ศูนยการแพทยฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
2. นิสิต มศว ประสานมิตร เขารับการรักษาพยาบาลเบือ้ งตน ไดที่คลินิกสุขภาพนิสิต
ตึกคลินิกทันตกรรม ชั้น 2 ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. และสถานพยาบาลที่นิสิตได
ลงทะเบียนการทําบัตรประกันสุขภาพถวนหนากับสํานักงานเขต
งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา โทร. 02-6495719 ภายใน 5617
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การเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

การเขารวมกิจกรรมสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาตั้งแตปก ารศึกษา 2549 เปนตนไป
1. นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปขึ้นไป (ประกอบดวยกิจกรรม 3 กลุมกิจกรรม
นิสิตจะตองปฏิบัติกิจกรรมรวมทัง้ สิน้ ไมนอ ยกวา 8 กิจกรรม)
ประเภทกิจกรรม
บังคับ
เลือก
กลุมกิจกรรม
หมายเหตุ
1. กิจกรรมมหาวิทยาลัย/ คณะ

3

2

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ/
จริยธรรม

2

3. กิจกรรมจัดโดยองคกรนิสติ
หรือองคกรภายนอก

1

รวม

3

5

กิจกรรมบังคับ คือกิจกรรมงานวันปฐมนิเทศ,

วันไหวครู, คายพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมเลือก คือกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เชน
วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ,วันพระราช
ทานปริญญาบัตร, วันสถาปนามหาวิทยาลัย,
วันสถาปนาคณะฯลฯ
คือกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ/จริยธรรม/ศิลปะวัฒนธรรม/ศาสนา/สงเสริมสํานึกความเปนไทย/
โครงการสงเสริมความรูเรื่องโรคเอดส/โครงการ
สงเสริมความรูเรื่องสิ่งเสพติด, การบริจาคโลหิต
และกิจกรรมเพิ่มพูนความรู ฯลฯ ที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
คือกิจกรรมที่จดั โดยองคกรนิสิต (องคการนิสิต
สภานิสิต สโมสรนิสิต และชมรมตางๆ) หรือ
องคกรภายนอกที่นิสิตไดไปเขารวมกิจกรรมมา

รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 8 กิจกรรม

นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป (ประกอบดวยกิจกรรม 2 กลุมกิจกรรม
นิสิตจะตองปฏิบัติกิจกรรมรวมทัง้ สิน้ ไมนอ ยกวา 3 กิจกรรม)
ประเภทกิจกรรม
กลุมกิจกรรม
หมายเหตุ
บังคับ
เลือก

2.

1. กิจกรรมมหาวิทยาลัย/ คณะ
2. กิจกรรมจัดโดยองคกรนิสติ
หรือองคกรภายนอก
รวม
หมายเหตุ

2

กิจกรรมบังคับ คือกิจกรรมงานวันปฐมนิเทศ
1

และวันไหวครู
คือกิจกรรมที่จดั โดยองคกรนิสิต (องคการนิสิต
สภานิสิต สโมสรนิสิต และชมรมตางๆ) หรือ
องคกรภายนอกที่นิสิตไดไปเขารวมกิจกรรมมา

2
1
รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 3 กิจกรรม
หากมีขอสงสัยตางๆเกี่ยวกับหลักสูตรกิจกรรมนิสิต โทร.0-2649-5657,
0-2649-5658 ภายใน 5351,5353
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กําหนดการยื่นขอจบการศึกษาทาง INTERNET ประจําปการศึกษา 2555
ภาคเรียน

วัน/เดือน/ป

1/2555
2/2555
3/2555

จ 2 ก.ค. 55 – จ 20 ส.ค. 55
จ 19 พ.ย. 55 – จ 14 ม.ค. 56
อ 2 – ส 27 เม.ย. 56

วันสุดทายยื่นเอกสารขอจบ
ถึงกองบริการการศึกษา
อ 21 ส.ค. 55
อ 15 ม.ค. 56
จ 29 เม.ย. 56

นิสิตที่ไมยนื่ ขอจบการศึกษาผานอินเทอรเน็ตและยื่นเอกสารตามกําหนดเวลา จะไมจบการศึกษา

คําชี้แจงสําหรับนิสิตที่จะแจงจบการศึกษาและขอรับปริญญาผานอินเทอรเนต
1. นิสิตที่จะแจงจบการศึกษาและขอรับปริญญาผานอินเทอรเนต จะตองแจงขอมูลกอน ดังนี้
1.1 นิสิตที่จะตองเลือกวิชาโท ตองสงใบแจงวิชาโทที่กองบริการการศึกษากอนแจงจบการศึกษา
1.2 นิสิตที่รายวิชามีรหัสวิชา ชื่อวิชา ไมตรงกับหลักสูตร ตองยื่นคํารองขอเรียนแทนกอนแจงจบ
การศึกษา
1.3 นิสิตสาขาวิชาดังตอไปนี้ ตองแจงกลุมสาขาวิชาที่เลือกเรียนกอนแจงจบการศึกษา
1.3.1 สาขาวิชารัฐศาสตร
1.3.2 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล
1.3.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
1.3.4 สาขาวิชาวัสดุศาสตร (อัญมณีและเครื่องประดับ)
1.4 นิสิตสาขาวิชาดังตอไปนี้ ตองแจงรหัสวิชาที่เรียนเปนวิชาเอกเลือกกอนแจงจบการศึกษา
1.4.1 นิสิตคณะสังคมศาสตรทุกสาขาวิชาที่มีวิชาเอก/วิชาเอกเลือกตรงกับวิชาโท
1.4.2 สาขาวิชาเซรามิกส
1.4.3 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
1.4.4 สาขาวิชาศิลปะเครื่องประดับ
1.5 นิสิตที่เลือกวิชาโทศิลปะการแสดง ตองแจงรหัสวิชาที่เรียนเปนวิชาโทเลือกกอนแจงจบ
การศึกษา
1.6 นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ตองแจงวาเรียนวิชาเอกเดี่ยว (ไมมีวชิ า) หรือเอก-โท (มีวิชาโท)
กอนแจงจบการศึกษา
2. ระบบคอมพิวเตอรจะจัดวิชาเขาหมวดวิชาตางๆ อัตโนมัติ เมื่อครบหมวดนั้นๆ แลว วิชาที่เกินจะปดไป
หมวดวิชาเลือกเสรี
3. หากวิชาอยูไมตรงหมวดวิชา ขอใหนิสิตติดตอกองบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบรายวิชาใน
โครงสรางหลักสูตรกอนกดบันทึกแจงจบการศึกษาในอินเทอรเนต
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คําชี้แจงสําหรับนิสิตที่จะแจงจบการศึกษาและขอรับปริญญาผานอินเทอรเนต (ตอ)
4. นิสิตที่ยังทํากิจกรรมไมครบ สามารถสงใบแจงจบการศึกษาที่ยังมีกิจกรรมไมครบไดเลย และนิสิตตอง
ทํากิจกรรมใหครบภายในภาคเรียนที่แจงจบการศึกษา หากกิจกรรมไมครบจะไมจบการศึกษา
5. การชําระเงินภาคเรียนสุดทาย
สําหรับนิสิตกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา สามารถสงใบแจงจบการศึกษาที่มียอดหนี้คาง
คาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนสุดทายไดเลย
สําหรับนิสิตปกติ (ไมใชนิสิตทุน) หากนิสิตไมชําระเงินใหครบถวนกอนบันทึกแจงจบการศึกษา
วิชาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนสุดทายจะไมปรากฏในโครงสรางหลักสูตร นิสิตจะแจงจบการศึกษาใน
ภาคเรียนนั้นไมได
6. หากเลยกําหนดแจงจบการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ ไปแลว นิสิตไมไดยนื่ เอกสารแจงจบการศึกษาที่
กองบริการการศึกษาในวันเวลาที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา นิสิตตองแจงจบการศึกษาและจบ
การศึกษาในภาคเรียนถัดไป
------------------------------

งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา โทร. 02-6495719 ภายใน 5617

คูมือการใชงานระบบสําหรับอาจารยผูสอน
8 จาก 8

