ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
27-29 มิ.ย. 59 ประชุมการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
15 ก.ค. 59
ส่งมคอ.3/4 ภาคการศึกษา 1/2559
21 ก.ค. 59
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลับเข้าวิทยาลัยฯ
เตรียมกิจกรรมรับน้องใหม่
21-22 ก.ค. 59 วิพากษ์ มคอ.3/4 ภาคการศึกษา 1/2559
25 ก.ค. 59
นักศึกษาใหม่รายงานตัว
26ก.ค.-11ส.ค. ปฐมนิเทศ และกิจกรรมรับน้องใหม่
59
27 ก.ค. 59
นักศึกษาหลักสู ตร สบ. ชั้นปีที่ 3 และ 4 กลับเข้า
วิทยาลัยฯ
๒๘ ก.ค. 59
อาจารย์พบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4
1-11 ส.ค. 59 - ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4
- ลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2559

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มวิชาการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
กลุ่มกิจการนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
กลุ่มวิชาการ/กลุ่มกิจการนักศึกษา
กลุ่มวิชาการ/กลุ่มกิจการนักศึกษา/
สโมสรนักศึกษา
กลุ่มกิจการนักศึกษา

กลุ่มวิชาการ/กลุ่มกิจการนักศึกษา
- กลุ่มวิชาการ/กลุ่มกิจการนักศึกษา
- งานทะเบียนและประมวลผล
กลุ่มวิชาการ
15 ส.ค. 59
เปิดเรียนภาคการศึกษา 1/2559
ทุกหลักสูตร
15-26 ส.ค. 59 ถอน/เพิ่มรายวิชาภาคการศึกษา 1/2559
งานทะเบียนและประมวลผล
กลุ่มวิชาการ
22-26 ส.ค. 59 ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตรทันตสาธารณสุข
ภาคสนาม หลักสูตร สบ.
(ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 4
25 ส.ค. 59
ประชุมครูพี่เลี้ยงฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม หลักสูตร หลักสูตรทันตสาธารณสุข
สบ.(ทันตสาธารณสุข)
1 ก.ย. 59
นักศึกษาหลักสูตรสบ. (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตสาธารณสุข
ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

วัน เดือน ปี
กิจกรรม
12-16 ก.ย. 59 อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาคให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
16 ก.ย. 59
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมข้อสอบกลาง
ภาคส่งให้ประธานหลักสูตร
19-23 ก.ย. 59 อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาคให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
23 ก.ย. 59 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมข้อสอบกลาง
ภาคส่งให้ประธานหลักสูตร
23 ก.ย. 59
ประธานหลักสูตรรวบรวมข้อสอบกลางภาคส่งให้งาน
ทะเบียนและประมวลผลเพื่อวิพากษ์ข้อสอบ
30 ก.ย. 59 - ประธานหลักสูตรรวบรวมข้อสอบกลางภาคส่งให้งาน
ทะเบียนและประมวลผลเพื่อวิพากษ์ข้อสอบ
- กิจกรรมโครงการวันพระบิดา
26-30 ก.ย. 59 วิพากษ์ข้อสอบกลางภาคหลักสูตร สบ.
3-7 ต.ค. 59

วิพากษ์ข้อสอบกลางภาคหลักสูตร ปวส.

10-14 ต.ค. 59
17-20 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
24-28 ต.ค. 59

สอบกลางภาค 1/2559 หลักสูตร สบ.
สอบกลางภาค 1/2559 หลักสูตร ปวส.
กิจกรรมโครงการวันทันตสาธารณสุข
อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

31 ต.ค.4 พ.ย. 59

อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

14-18 พ.ย. 59 อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค 1/2559 ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
18 พ.ย. 59

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมข้อสอบปลาย
ภาค 1/2559 ส่งให้ประธานหลักสูตร

21-25 พ.ย. 59 อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค 1/2559 ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
25 พ.ย. 59

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมข้อสอบปลาย
ภาค 1/2559 ส่งให้ประธานหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรสบ.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตรสบ.
อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรปวส.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตรปวส.
ประธานหลักสูตร หลักสูตรสบ.
- ประธานหลักสูตร หลักสูตรปวส.
- กลุ่มวิชาการ
คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ
หลักสูตร สบ./งานทะเบียนและ
ประมวลผล
คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ
หลักสูตร ปวส./งานทะเบียนและ
ประมวลผล
คณะกรรมการคุมสอบ
คณะกรรมการคุมสอบ
หลักสูตรทันตสาธารณสุข
อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร สบ.
อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร ปวส.
อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร สบ.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตร สบ.
อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร ปวส.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตร ปวส.

วัน เดือน ปี
25 พ.ย. 59

กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตรรวบรวมข้อสอบปลายภาคส่งให้งาน ประธานหลักสูตร หลักสูตร สบ.
ทะเบียนและประมวลผลเพื่อวิพากษ์ข้อสอบ

2 ธ.ค. 59

ประธานหลักสูตรรวบรวมข้อสอบปลายภาคส่งให้
งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อวิพากษ์ข้อสอบ
วิพากษ์ข้อสอบปลายภาค 1/2559 หลักสูตร สบ.

28 พ.ย.-2 ธ.ค.
59

ประธานหลักสูตร หลักสูตร ปวส.

2 ธ.ค. 59

คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ
หลักสูตร สบ. /งานทะเบียนและ
ประมวลผล
หลักสูตรทัตสาธารณสุข

21 ธ.ค. 59

อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร สบ.

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ทันต
สาธารณสุข) ชั้นปีที่ 4 กลับเข้าวิทยาลัย
4 ธ.ค. 59
ส่งมคอ.3/4 ภาคการศึกษา 2/2559
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
6-9 ธ.ค. 59 วิพากษ์ข้อสอบปลายภาค 1/2559 หลักสูตร ปวส. คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ
หลักสูตร ปวส. /งานทะเบียนและ
ประมวลผล
13-16 ธ.ค. 59 - สอบปลายภาค 1/2559 หลักสูตร สบ.
- คณะกรรมการคุมสอบ/กลุ่ม
- นักศึกษาหลักสูตรสบ. (ทันตสาธารณสุข)
วิชาการ
ชั้นปีที่ 4 นาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
- หลักสูตรสบ. (ทันตสาธารณสุข)
- วิพากษ์มคอ. 3/4 ภาคการศึกษา ๒/2559
- หลักสูตรสบ. (สาธารณสุขชุมชน)
19-23 ธ.ค. 59 สอบปลายภาค 1/2559 หลักสูตร ปวส.
คณะกรรมการคุมสอบ/กลุ่มวิชาการ
20 ธ.ค. 59
ประชุมครูพี่เลี้ยงฝึกปฏิบัติงานหลักสูตร สบ. (ทันต หลักสูตรทันตสาธารณสุข
สาธารณสุข) ชั้นปีที่ 4
อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
19-23 ธ.ค. 59 กิจกรรมซ่อมเสริมนศ.ที่ไม่ผ่านการประเมิน
19-30 ธ.ค. 59 ลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2559
23 ธ.ค. 59
ปิดเรียนภาคการศึกษา 1/2559
26-30 ธ.ค. 59 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่งผลการประเมิน
(คะแนน+เกรด) ให้ประธานหลักสูตร และนาเข้าผล
การประเมินสู่ระบบฐานข้อมูลน.ศ.
30 ธ.ค. 59
4 ม.ค. 60
4-6 ม.ค. 60

ปิดเรียนภาคการศึกษา 1/2559
เปิดเรียนภาคการศึกษา 2/2559
ปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม นักศึกษา
หลักสูตรสบ. (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 4

อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา หลักสูตร สบ.
งานทะเบียนและประมวลผล
กลุ่มวิชาการ
หลักสูตร สบ.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร ปวส.
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรทันตสาธารณสุข

วัน เดือน ปี
4-13 ม.ค. 60
9 ม.ค. 60

กิจกรรม
ถอน/เพิ่มรายวิชาภาคการศึกษา 2/2559
นักศึกษาหลักสูตรสบ. (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 4
ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
16-20 ม.ค.
วิพากษ์ข้อสอบกลางภาค หลักสูตร ปวส. ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษา 2/2559
16 ม.ค. 60 นักศึกษาหลักสูตรสบ. (สาธารณสุขชุมชน) ชั้นปีที่ 4
ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
23 ม.ค. 60 ส่งมคอ.5/6 ภาคการศึกษา 1/2559
พร้อมทั้งนาเข้าสู่ระบบ Open TQF
30 ม.ค. 60 ส่งมคอ.5/6 ภาคการศึกษา 1/2559
พร้อมทั้งนาเข้าสู่ระบบ Open TQF
30 ม.ค.-3 ก.พ. อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค 2/2559 ให้
60
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
3 ก.พ. 60
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมข้อสอบกลาง
ภาค 2/2559 ส่งให้ประธานหลักสูตร
6-10 ก.พ. 60 อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค 2/2559 ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
10 ก.พ. 60 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมข้อสอบกลาง
ภาค 2/2559 ส่งให้ประธานหลักสูตร
10 ก.พ. 60 ประธานหลักสูตรรวบรวมข้อสอบกลางภาค
2/2559 ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผล
17 ก.พ. 60 ประธานหลักสูตรรวบรวมข้อสอบกลางภาค
2/2559 ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผล
13-17 ก.พ. 60 วิพากษ์ข้อสอบกลางภาค หลักสูตร สบ.
ภาคการศึกษา 2/2559
20-24 ก.พ. 60 วิพากษ์ข้อสอบกลางภาค หลักสูตร ปวส.
ภาคการศึกษา 2/2559

ผู้รับผิดชอบ
งานทะเบียนและประมวลผล
หลักสูตรทันตสาธารณสุข
คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ/งาน
ทะเบียนและประมวลผล
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตร สบ.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตร ปวส.
อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร สบ.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตร สบ.
อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร ปวส.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตร ปวส.
ประธานหลักสูตร หลักสูตร สบ.
ประธานหลักสูตร หลักสูตร ปวส.

คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ/งาน
ทะเบียนและประมวลผล
คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ/งาน
ทะเบียนและประมวลผล
สอบปลายภาค หลักสูตร ปวส. ภาคการศึกษา 2/2559 คณะกรรมการคุมสอบ/กลุ่มวิชาการ
27 ก.พ.-3 มี.ค. สอบกลางภาค หลักสูตร สบ.
คณะกรรมการคุมสอบ/กลุ่มวิชาการ
60
ภาคการศึกษา 2/2559
13-17 มี.ค. 60 อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร สบ.
รายวิชา
20-24 มี.ค. 60 อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร ปวส.
รายวิชา
27 มี.ค. 60 นักศึกษาหลักสูตร ปวส. ชั้นปีที่ 2 ออกฝึก
หลักสูตร ปวส.
ปฏิบัติงาน รพ.ส.ต.

วัน เดือน ปี
7 เม.ย. 60

กิจกรรม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร สบ. กลับจากแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานภาคสนาม
3-7 เม.ย. 60 อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค 2/2559 ให้กับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
7 เม.ย. 60
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมข้อสอบปลาย
ภาค 2/2559 ส่งให้กับประธานหลักสูตร
3-19 เม.ย. 60 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร สบ. เตรียมความพร้อม
การจัดโครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข
10-11 เม.ย. 60 อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค 2/2559 ให้กับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
10-21 เม.ย. 60 นาเสนอผลการฝึกปฏิบัติภาคสนามฝึกประสบการณ์
สาธารณสุขชุมชน 3
11 เม.ย. 60 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมข้อสอบปลาย
ภาค 2/2559 ส่งให้กับประธานหลักสูตร
20 เม.ย. 60 ประชุมอบรมครูพี่เลี้ยงฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
หลักสูตรสบ. (สาธารณสุขชุมชน)
ฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 2
20 เม.ย. 60 โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข
21 เม.ย. 60 ประธานหลักสูตรรวบรวมข้อสอบปลายภาค
2/2559 ส่งให้กับงานทะเบียนและประมวลผล
22 เม.ย. 60 ส่งมคอ.3/4 ภาคฤดูร้อน/2559
28 เม.ย. 60

ประธานหลักสูตรรวบรวมข้อสอบปลายภาค
2/2559 ส่งให้กับงานทะเบียนและประมวลผล
24-28 เม.ย. 60 วิพากษ์ข้อสอบปลายภาค หลักสูตร สบ.
ภาคการศึกษา 2/2559
24-28 เม.ย. 60 เตรียมความพร้อมก่อนสอบรวบยอด
1-4 พ.ค. 60 วิพากษ์ขอ้ สอบปลายภาค หลักสูตรปวส.
ภาคการศึกษา 2/2559
1-4 พ.ค. 60 สอบปลายภาค หลักสูตร สบ.ภาคการศึกษา 2/2559
3 พ.ค. 60
สอบรวบยอดนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร สบ.
8-10 พ.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรสบ.
8-12 พ.ค. 60 นักศึกษาหลักสูตร ปวส.ชั้นปีที่ 2 กลับเข้าวิทยาลัยฯ
นาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน รพ.ส.ต.
10 พ.ค. 60

อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร สบ.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตร สบ.
หลักสูตร สบ.
อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร ปวส.
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตรปวส.
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
กลุม่ วิชาการ
ประธานหลักสูตร หลักสูตร สบ.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตร ปวส.
ประธานหลักสูตร หลักสูตร ปวส.
คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ/งาน
ทะเบียนและประมวลผล
หลักสูตร สบ.
คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ/งาน
ทะเบียนและประมวลผล
คณะกรรมการคุมสอบ/กลุ่มวิชาการ
คณะกรรมการสอบรวบยอด
กลุ่มวิชาการ/กลุ่มกิจการนักศึกษา
หลักสูตร ปวส.
อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร สบ.

วัน เดือน ปี
กิจกรรม
11-12 พ.ค. 60 กิจกรรมซ่อมเสริมน.ศ.ที่ไม่ผ่านการประเมิน
12 พ.ค. 60

12 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60

- ประกาศผลการสอบรวบยอด
- คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับรองการสาเร็จ
การศึกษา

ปิดเรียนภาคการศึกษา 2/2559
นักศึกษาหลักสูตร ปวส. ชั้นปีที่ 2 ออกฝึก
ปฏิบัติงานภาคสนาม
17 พ.ค. 60 อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
15-19 พ.ค. 60 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่งผลการประเมิน
(คะแนน + เกรด) ให้กับประธานหลักสูตร และ
นาเข้าผลการประเมินสู่ระบบฐานข้อมูลน.ศ.
15-19 พ.ค. 60 Return demon.
สัมมนาครูพี่เลี้ยงฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 1
18-19 พ.ค. 60 กิจกรรมซ่อมเสริมน.ศ.ที่ไม่ผ่านการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิด ชอบ
รายวิชา หลักสูตร สบ.
- กลุม่ วิชาการ
- คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
สุพรรณบุรี
หลักสูตร สบ.
หลักสูตร ปวส.
อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร ปวส.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตรปวส.
หลักสูตรสบ. (สาธารณสุขชุมชน)

อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิด ชอบ
รายวิชา หลักสูตร ปวส.
19 พ.ค. 60 ปิดเรียนภาคการศึกษา 2/2559
หลักสูตร ปวส.
22 พ.ค.60
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน/2559
หลักสูตร ปวส.
22 พ.ค. 60 นักศึกษาหลักสูตรสบ. (สาธารณสุขชุมชน) ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
ฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 1
22-26 พ.ค. 60 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่งผลการประเมิน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
(คะแนน + เกรด) ให้กับประธานหลักสูตร และ
หลักสูตร สบ.
นาเข้าผลการประเมินสู่ระบบฐานข้อมูลน.ศ.
29 พ.ค. 60 นักศึกษาหลักสูตรสบ. (สาธารณสุขชุมชน) ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
ฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 2
30 พ.ค. 60 ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร สบ. ทั้ง 2 สาขาวิชา รับ งานทะเบียนและประมวลผล กลุ่ม
หนังสือส่งตัว และใบรายงานผลการเรียน
วิชาการ
(Transcript)
1 มิ.ย. 60
ผู้สาเร็จการศึกษารายงานตัวต้นสังกัด
หลักสูตร สบ.
12 มิ.ย. 60
ส่งมคอ.5/6 ภาคการศึกษา 2/2556
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
พร้อมทั้งนาเข้าสู่ระบบ Open TQF
หลักสูตร สบ.
12-16 มิ.ย. 60 วิพากษ์ข้อสอบ หลักสูตรปวส. ปี 1
คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ/งาน
ภาคการศึกษา 3/2559
ทะเบียนและประมวลผล

วัน เดือน ปี
19 มิ.ย. 60

กิจกรรม
ส่งมคอ.5/6 ภาคการศึกษา 2/2559

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร ปวส.
อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร ปวส.

26-30 มิ.ย. 60 อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาคให้กับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
30 มิ.ย. 60
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมข้อสอบปลาย อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ภาคส่งให้ประธานหลักสูตร
หลักสูตร ปวส.
26-30 มิ.ย. 60 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่ระบุไว้ใน
คณะกรรมการทวนสอบ
มคอ.3/4 (สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ร้อยละ 50/
ปีการศึกษา สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ร้อยละ 25/
ปีการศึกษา)
7 ก.ค. 60

ประธานหลักสูตรรวบรวมข้อสอบปลายภาคส่งให้
งานทะเบียนและประมวลผล
10-14 ก.ค. 60 วิพากษ์ข้อสอบปลายภาค หลักสูตร ปวส.
ภาคฤดูร้อน/2559

ประธานหลักสูตร หลักสูตร ปวส.
คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ/งาน
ทะเบียนและประมวลผล

10-14 ก.ค. 60 นักศึกษาหลักสูตร ปวส. ชั้นปีที่ 2 กลับเข้าวิทยาลัย หลักสูตร ปวส.
นาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบรวบยอด
12 ก.ค. 60
ส่งมคอ. 7 หลักสูตรสบ.
ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
20 ก.ค. 60
นักศึกษาหลักสูตร ปวส. สอบรวบยอด
กลุ่มวิชาการ
24-28 ก.ค. 60 สอบปลายภาค หลักสูตร ปวส. ชั้นปีที่ 1
คณะกรรมการคุมสอบ
ภาคฤดูร้อน/2559
27 ก.ค. 60
- ประกาศผลการสอบรวบยอดหลักสูตร ปวส.
- กลุ่มวิชาการ
- คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับรองการสาเร็จ - คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการ
การศึกษา
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
สุพรรณบุรี
- พิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา หลักสูตรปวส. - กลุ่มวิชาการ/กลุ่มกิจการนักศึกษา
28 ก.ค. 60
- ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรปวส. รับหนังสือส่งตัว - งานทะเบียนและประมวลผล
และใบรายงานผลการเรียน (Transcript)
- หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
- นักศึกษาหลักสูตรสบ. (สาธารณสุขชุมชน) ชั้นปีที่
2 และ 3 กลับจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
31 ก.ค. -4 ส.ค. สรุปผลการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 1
60
และ 2
1 ส.ค. 60
ผู้สาเร็จการศึกษารายงานตัวต้นสังกัด

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตร ปวส.

2 ส.ค. 60
วัน เดือน ปี
3-4 ส.ค. 60

อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
กิจกรรม
กิจกรรมซ่อมเสริม น.ศ.ที่ไม่ผ่านการประเมิน

4 ส.ค. 60
7-11 ส.ค. 60

ปิดเรียนภาคฤดูร้อน/2559
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่งผลการประเมิน
(คะแนน + เกรด) ให้กับประธานหลักสูตร และ
นาเข้าผลการประเมินสู่ระบบฐานข้อมูลน.ศ.

4 ก.ย. 60

ส่งมคอ.5/6 ภาคฤดูร้อน/2556
พร้อมทั้งนาเข้าสู่ระบบ Open TQF
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่ระบุไว้ใน
มคอ.3/4 (ร้อยละ 50/ปีการศึกษา)
ส่งมคอ. 7

18-22 ก.ย.60
4 ต.ค. 60

อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร ปวส.
ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา หลักสูตร ปวส.
หลักสูตร ปวส.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตร ปวส.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตรปวส.
คณะกรรมการทวนสอบ หลักสูตร
ปวส.
ประธานหลักสูตรปวส.

