
                                                                                            ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
       ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๙-๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ การบันทึกข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ในระบบ E-education (ระดับปริญญาตรี) 

แผนกสาขา/แผนก
วิชาการคณะ/คณะ 

๑๔- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ การบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย  
(ประเภทโควตา) E-education (ระดับปริญญาตรี) 

ฝ่ายกจิการนักศึกษาฯ /
ฝ่ายพัฒนากีฬา 

 รายงานตัว ช าระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ค่าคู่มือ
นักศึกษา และค่าประกันของเสียหาย การลงทะเบียนเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ประเภทโควตา) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/ 
แผนกการเงินฯ 

๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายงานตัว ช าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
ค่าคู่มือนักศึกษา และค่าประกันของเสียหาย (ประเภททั่วไป รอบที่ ๑) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/ 
แผนกการเงินฯ 

๑-๒ เมษายน ๒๕๖๖ รายงานตัว ช าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
ค่าคู่มือนักศึกษา และค่าประกันของเสียหาย (ระดับปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/ 
แผนกการเงินฯ 

ไม่เกิน ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ การขอย้ายวิทยาเขต 
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/คณะ 

๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ส่งรายงาน มคอ. ๕/๖ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผู้สอน/แผนกสาขา 

๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ รวบรวมและสรุปรายงาน มคอ. ๕/๖ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ประเมินคุณภาพ มคอ. ๕/๖ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

๓-๔ เมษายน ๒๕๖๖ รายงานผลการประเมินคุณภาพ มคอ. ๕/๖ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

๕-๗ เมษายน ๒๕๖๖ ช่วงเวลาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้     
ที่ก าหนดใน มคอ.๓/๔ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

๑๗-๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ช่วงรายงานผลการติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร  
สิ้นภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
(การรายงานระดับคณะต่อคณะกรรมการประจ าคณะ) 

อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

 ช่วงการพิจารณากลั่นกรองการยกเว้นการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา “กรณี
นักศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์” ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖  
จากคณะกรรมการของคณะ  และน าเสนอต่อรองอธิการบดีฯ 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/คณะ 

 ช่วงการพิจารณากลั่นกรองการยกเว้นการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา “กรณี
นักศึกษามีความสามารถพิเศษทางการกีฬา” ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
จากฝ่ายพัฒนากีฬา และน าเสนอต่อรองอธิการบดีฯ 

นักศึกษา/ผูฝ้ึกสอน
กีฬา/ฝ่ายพัฒนากีฬา 



๒ 
 

                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ คณะน าเสนอรายงานผลการติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพ  
ระดับหลักสูตร สิ้นภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ ต่อรองอธิการบดีฯ  

อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ คณะส่งรายงานผลการติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพ  
ระดับหลักสูตร สิ้นภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ให้ฝ่ายวิชาการ เพ่ือจัดท าระดับวิทยาเขต 

อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
แผนกวิชาการคณะ/แผนก
วิจัยและประกันคณะ/คณะ 

๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ส่งรายงาน มคอ. ๓/๔ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผู้สอน/แผนกสาขา 

๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวบรวมและสรุปรายงาน มคอ. ๓/๔ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประเมินคุณภาพ มคอ. ๓/๔ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายงานผลการประเมินคุณภาพ  มคอ. ๓/๔ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะ/ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 

 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ “เตรียมความพร้อมก้าวสู่อุดมศึกษา” คณะ/ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 

พฤษภาคม ๒๕๖๖ ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและการ
เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา 

อ.ผู้รับผดิชอบหลักสตูร/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

พฤษภาคม ๒๕๖๖ การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
ให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี 

อ.ผู้สอน/อ.ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/แผนก
วิชาการคณะ/คณะ 

๑-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ การบันทึกข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
ในระบบ E-education (ระดับปริญญาโท) 

แผนกสาขา/แผนก
วิชาการคณะ/คณะ 

๑๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ การขอย้ายคณะ 
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/คณะ 

 การขอกลับเข้าศึกษาเนื่องจากลาพักการศึกษา 
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/คณะ 

 การยื่นค าร้องขอเปิดวิชาเรียนส าหรับนักศึกษาตกค้าง/นักศึกษาปกติ 
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
ผู้สอน/ แผนกสาขา/คณะ 

 การบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย 
(ระดับปริญญาตรี)  

แผนกสาขา/แผนก
วิชาการคณะ/คณะ 

 การลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ธนาคาร/แผนกการเงิน  
ครั้งที่ ๑ (ไม่เสียค่าปรับ) (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกการเงินฯ 



๓ 
 

                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
(ส่งรายงาน มคอ. ๗)  

อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
แผนกวิชาการ/คณะ 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันเปิดภาคการศึกษา ภาคตน้ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะ/ฝ่ายวิชาการ 

๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ การรายงานตัว ลงทะเบียน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่แผนกการเงิน 
ครั้งที่ ๒ (เสียค่าปรับ) (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกการเงินฯ 

 การขอผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 
 

นักศึกษา/อ.ผูส้อน/ 
อ.ที่ปรึกษา/แผนกสาขา/  
แผนกวิชาการคณะ/
คณะ/แผนกทะเบียนฯ 

 การขอลาพักการศึกษา (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 
 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/แผนกวิชาการ 

 การรักษาสภาพนักศึกษา (ระดับปริญญาโท) นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/แผนกวิชาการ 

 การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชา (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) นักศึกษา/อ.ผูส้อน/ 
อ.ที่ปรึกษา/แผนกสาขา/  
แผนกวิชาการคณะ/
คณะ/แผนกทะเบียนฯ 

ไม่เกิน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ การโอนย้ายผลการเรียนและเทียบผลการเรียน  
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

แผนกวิชาการคณะ/ 
คณะ/แผนกทะเบียนฯ 

ไม่เกนิ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ การส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) แผนกวิชาการคณะ/ 
คณะ/แผนกทะเบียนฯ 

ไม่เกิน ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ การลงทะเบียน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่แผนกการเงิน  
ครั้งที่ ๓ (เสียค่าปรับ) (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกการเงินฯ 

๑-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ การขอส าเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/แผนกวิชาการ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

แผนกทะเบียนฯ 

๑๕-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีไม่ช าระค่าลงทะเบียน)  
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/คณะ/ 
แผนกทะเบียนฯ 

๑๕ มิถุนายน – ๔ 
กันยายน ๒๕๖๖ 

การของดเรียนรายวิชา (ผลการเรียน W) 
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/แผนก
วิชาการคณะ/คณะ/
แผนกทะเบียนฯ 



๔ 
 

                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายงานจ านวนนักศึกษาทุกชั้นปี (ภายหลังการคืนสภาพ)  
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖  (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

แผนกทะเบียนฯ 

 รายงานจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
(ระดับปริญญาตรี) 

แผนกทะเบียนฯ 

๒๔-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จัดท าแผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
 

อ.ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร/ 
แผนกวิชาการคณะ/
คณะ/แผนกทะเบียนฯ/
แผนกหลักสูตรฯ 

๗-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ช่วงเวลารายงานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

แผนกวิชาการคณะ/  
แผนกทะเบียนฯ 

สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๖ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖  
“พลศึกษาเกมส์” ณ จังหวัดอ่างทอง 

คณะกรรมการฯ 

๑-๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ ช่วงประเมินการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ/แผนก
สาขา/งานวิชาการคณะ 

๑๑-๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ รายงานผลการประเมินการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

๒ กันยายน ๒๕๖๖ การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test) คณะ/ฝ่ายวิชาการ 

ไม่เกิน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ การประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ (มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐)  
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

อ.ผู้สอน/แผนก
วิชาการคณะ/คณะ 

๑๘-๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ช่วงการสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

คณะกรรมการฯ 

๑๘-๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ การส่งผลการเรียน  
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

อ.ผู้สอน/แผนกสาขา/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

๒-๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ แผนกหลักสูตรและแผนการเรียน จัดประชุมร่วม ๓ คณะพิจารณาภาระงาน  
การสอนและการจัดผู้สอนตามแผนการเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

แผนกสาขา/แผนก
วิชาการคณะ/คณะ/แผนก
หลักสูตรฯ/ฝ่ายวิชาการ 

๒-๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ คณะพิจารณา/อนุมัติผลการเรียน 
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

อ.ผู้สอน/แผนกสาขา/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ วันปิดภาคการศึกษา ภาคตน้ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะ/ฝ่ายวิชาการ 

๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา แผนกทะเบียนฯ 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันส าเร็จการศึกษา แผนกทะเบียนฯ 
วิทยาเขตก าหนด สอบวัดคุณสมบัติ (ระดับปริญญาโท)   แผนกบัณฑิตศึกษา/คณะ 

 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท) แผนกบัณฑติศึกษา/คณะ 

 การสอบวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท) แผนกบัณฑิตศึกษา/คณะ 



๕ 
 

                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ไม่เกิน ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ การขอย้ายวิทยาเขต 

(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/คณะ 

๒-๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ช่วงการพิจารณากลั่นกรองการยกเว้นการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา “กรณี
นักศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์” ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖  
จากคณะกรรมการของคณะ  และน าเสนอต่อรองอธิการบดีฯ 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/คณะ 

 ช่วงการพิจารณากลั่นกรองการยกเว้นการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา “กรณี
นักศึกษามีความสามารถพิเศษทางการกีฬา” ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
จากฝ่ายพัฒนากีฬา และน าเสนอต่อรองอธิการบดีฯ 

นักศึกษา/ผูฝ้ึกสอน
กีฬา/ฝ่ายพัฒนากีฬา 

ตุลาคม ๒๕๖๖ ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา
การยกเว้นการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

คณะกรรมการฯ/ 
ฝ่ายบรหิาร 

ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกาศผลการพิจารณาการยกเว้นการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ฝ่ายบรหิาร 

๒-๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ การบันทึกข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
ในระบบ E-education (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

แผนกสาขา/แผนก
วิชาการคณะ/คณะ 

๑๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ การขอย้ายคณะ 
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/คณะ 

 การขอกลับเข้าศึกษาเนื่องจากลาพักการศึกษา 
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/คณะ 

 การยื่นค าร้องขอเปิดวิชาเรียนส าหรับนักศึกษาตกค้าง/นักศึกษาปกติ 
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
ผู้สอน/แผนกสาขา/คณะ 

 การบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย 
(ระดับปริญญาตรี)  

แผนกสาขา/แผนก
วิชาการคณะ/คณะ 

 การลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ธนาคาร/งานการเงิน  
ครั้งที่ ๑ (ไม่เสียค่าปรับ) (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกการเงินฯ 

ไม่เกิน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ การโอนย้ายผลการเรียนและเทียบผลการเรียน  
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

แผนกวิชาการคณะ/คณะ
แผนกทะเบียนฯ 

๑๖-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส่งรายงาน มคอ. ๕/๖ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผู้สอน/แผนกสาขา 

 ส่งรายงาน มคอ. ๓/๔ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖  

 



๖ 
 

                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๒๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ รวบรวมและสรุปรายงาน มคอ. ๕/๖ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ แผนกวิชาการคณะ/

คณะ  รวบรวมและสรุปรายงาน มคอ. ๓/๔ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประเมินคุณภาพ มคอ. ๕/๖ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 

แผนกวิชาการ/คณะ  ประเมินคุณภาพ มคอ. ๓/๔ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 ช่วงเวลาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 

ทีก่ าหนดใน มคอ.๓/๔ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
แผนกวิชาการ/คณะ 

๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ รายงานผลการประเมินคุณภาพ มคอ. ๕/๖ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
แผนกวิชาการ/คณะ  รายงานผลการประเมินคุณภาพ มคอ. ๓/๔ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วันเปิดภาคการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะ/ฝ่ายวิชาการ 

๑-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ การรายงานตัว ลงทะเบียน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่แผนกการเงิน 
ครั้งที่ ๒ (เสียค่าปรับ) (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกการเงินฯ 

 การขอผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 
 

นักศึกษา/อ.ผูส้อน/ 
อ.ที่ปรึกษา/แผนกสาขา/  
แผนกวิชาการคณะ/
คณะ/แผนกทะเบียนฯ 

 การขอลาพักการศึกษา (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 
 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/แผนกวิชาการ 

 การรักษาสภาพนักศึกษา (ระดับปริญญาโท) นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/แผนกวิชาการ 

 การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชา (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) นักศึกษา/อ.ผูส้อน/ 
อ.ที่ปรึกษา/แผนกสาขา/  
แผนกวิชาการคณะ/
คณะ/แผนกทะเบียนฯ 

๑-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ การขอส าเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/แผนกวิชาการ 

ไม่เกิน ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ การส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) แผนกวิชาการคณะ/คณะ/
แผนกทะเบียนฯ 

๑๓-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ช่วงรายงานผลการติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร  
สิ้นภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖  
(การรายงานระดับคณะต่อคณะกรรมการประจ าคณะ) 

อ.ผู้รับผดิชอบหลักสตูร/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

 ช่วงรายงานการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ ระดับคณะ  
(การรายงานระดับคณะต่อคณะกรรมการประจ าคณะ) 

อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

 



๗ 
 

                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะน าเสนอรายงานผลการติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพ  

ระดับหลักสูตร สิ้นภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖  
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ ต่อรองอธิการบดีฯ  

อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

 คณะน าเสนอรายงานการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย ์ระดับคณะ 
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ ต่อรองอธิการบดีฯ 

อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะส่งรายงานผลการติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพ  
ระดับหลักสูตร สิ้นภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖  
ให้ฝ่ายวิชาการ เพื่อจัดท าระดับวิทยาเขต 

อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

 คณะส่งรายงานการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ ระดับคณะ  
ให้ฝ่ายวิชาการ เพื่อจัดท าระดับวิทยาเขต 

อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

ไม่เกิน ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ การลงทะเบียน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่แผนกการเงิน  
ครั้งที่ ๓ (เสียค่าปรับ) (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกการเงินฯ 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

แผนกทะเบียนฯ 

๑๕-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีไม่ช าระค่าลงทะเบียน)  
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/คณะ/ 
แผนกทะเบียนฯ 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

การของดเรียนรายวิชา (ผลการเรียน W) 
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/แผนก
วิชาการคณะ/คณะ/
แผนกทะเบียนฯ 

ไม่เกิน ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ การประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ (มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐)  
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

อ.ผู้สอน/แผนก
วิชาการคณะ/คณะ 

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test) คณะ/ฝ่ายวิชาการ 

๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๗ 

ช่วงการสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

คณะกรรมการฯ 

๑๙ กุมภาพันธ์ – ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๗ 

การส่งผลการเรียน  
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

อ.ผู้สอน/แผนกสาขา/
งานวิชาการคณะ/
คณะ 

๔-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะพิจารณา/อนุมัติผลการเรียน 
(ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 

อ.ผู้สอน/แผนกสาขา/
งานวิชาการคณะ/
คณะ 

 



๘ 
 

                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑ มีนาคม ๒๕๖๗ วันปิดภาคการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะ/ฝ่ายวิชาการ 

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ฝ่ายบรหิาร 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะ/ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ งานคืนสู่เหย้าพลศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปี ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาตามคะแนนเฉลี่ยสะสม แผนกทะเบียนฯ 

๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา แผนกทะเบียนฯ 

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ วันส าเร็จการศึกษา แผนกทะเบียนฯ 

วิทยาเขตก าหนด สอบวัดคุณสมบัติ (ระดับปริญญาโท) แผนกบัณฑิตศึกษา/คณะ 

 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท) แผนกบัณฑิตศึกษา/คณะ 

 การสอบวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท) แผนกบัณฑิตศึกษา/คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๔-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ การบันทึกข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ในระบบ E-education (ระดับปริญญาตรี) 

แผนกสาขา/แผนก
วิชาการคณะ/คณะ 

๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ การบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย 
(ระดับปริญญาตรี) 

แผนกสาขา/แผนก
วิชาการคณะ/คณะ 

 การยื่นค าร้องขอเปิดวิชาเรียนส าหรับนักศึกษาตกค้าง/นักศึกษาปกติ นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
ผู้สอน/ แผนกสาขา/คณะ 

 การลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ธนาคาร/แผนกการเงิน  
ครั้งที่ ๑ (ไม่เสียค่าปรับ) (ระดับปริญญาตรี) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกการเงินฯ 

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ วันเปิดภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะ/ฝ่ายวิชาการ 

๑๘-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ การขอผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
(ระดับปริญญาตรี) 
 

นักศึกษา/อ.ผูส้อน/ 
อ.ที่ปรึกษา/แผนกสาขา/  
แผนกวิชาการคณะ/
คณะ/แผนกทะเบียนฯ 

 การขอลาพักการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) 
 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/แผนกวิชาการ 

 การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชา (ระดับปริญญาตรี) นักศึกษา/อ.ผูส้อน/ 
อ.ที่ปรึกษา/แผนกสาขา/  
แผนกวิชาการคณะ/
คณะ/แผนกทะเบียนฯ 

๑๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ การขอส าเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/แผนกวิชาการ 

๑ เมษายน ๒๕๖๗ ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(ระดับปริญญาตรี) 

แผนกทะเบียนฯ 

๑-๓ เมษายน ๒๕๖๗ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีไม่ช าระค่าลงทะเบียน)  
(ระดับปริญญาตรี) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/คณะ/ 
แผนกทะเบียนฯ 

๒๕ มีนาคม – ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

การของดเรียนรายวิชา (ผลการเรียน W) 
(ระดับปริญญาตรี) 

นักศึกษา/อ.ที่ปรึกษา/
แผนกสาขา/แผนกวิชาการ
คณะ/คณะ/แผนกทะเบียนฯ 

ไม่เกิน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ (มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐)  
(ระดับปริญญาตรี) 

อ.ผูส้อน/แผนกวิชาการ
คณะ/คณะ 



๑๐ 
 

                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ช่วงการสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

(ระดับปริญญาตรี) 

คณะกรรมการฯ 

๘-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การส่งผลการเรียน  
(ระดับปริญญาตรี) 

อ.ผู้สอน/แผนกสาขา/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะพิจารณา/อนุมัติผลการเรียน 
(ระดับปริญญาตรี) 

อ.ผู้สอน/แผนกสาขา/
แผนกวิชาการคณะ/คณะ 

๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา แผนกทะเบียนฯ 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันส าเร็จการศึกษา แผนกทะเบียนฯ 

 


