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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
.................................................................................
เพื่อให้กิจกรรมวิชาการของอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ฯ สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องข้อกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยฯ
จึงกําหนดวันปฏิบัติกิจกรรมวิชาการดังนี้
วัน เดือน ปี
1 พ.ย. 55
1 - 14 พ.ย. 55

กิจกรรมวิชาการ
- วันเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ และภาคปกติ (นอกเวลา) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
- ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ยื่นคําร้องขอถอนรายวิชาและขอเปลี่ยนตอนเรียน
- ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามภาค
- ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนเรียน กรณีหน่วยกิตเกินกว่าเกณฑ์ท่กี ําหนด
- ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน กรณีติดคุณสมบัติไม่สามารถลงทะเบียนเองได้
- ยื่นคําร้องขอสอบเนื่องจากวัน-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยจัดสอบให้ซ้อนกัน
1 พ.ย. 55 - 20 มี.ค. 56 - นักศึกษาภาคปกติ และภาคปกติ (นอกเวลา) ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์
ผู้สอนของภาคการศึกษาที่ 1/2555
3 พ.ย. 55
- วันเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ (นอกเวลา) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
- วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับอัดสําเนา ข้อสอบกลางภาค
3 ธ.ค. 55
13 - 26 ธ.ค. 55
7 ม.ค. 56
23 - 27 ม.ค. 56

- สอบกลางภาค (เป็นวิชาที่คณะและศูนย์การศึกษาจัดสอบให้โดยผู้สอนคุมสอบเอง)
- วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับอัดสําเนา ข้อสอบปลายภาค
- นักศึกษาภาคปกติ (นอกเวลา) พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมลงทะเบียนจองรายวิชา
ภาคการศึกษา3/2555

27 ม.ค. 56
28-30 ม.ค. 56

- วันสุดท้ายของการที่นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 2/2555
- ผู้สอนอนุมัติยกเลิกรายวิชาได้ผลการเรียนเป็น W (Withdraw) ผ่านระบบบริหารการศึกษา
http://webregis.dusit.ac.th

1 ก.พ. 56
6 - 8 ก.พ. 56
10 ก.พ. 56

- ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาครายวิชาที่สอบนอกตาราง เพื่อขออัดสําเนาข้อสอบ
- นักศึกษาภาคปกติพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมลงทะเบียนจองรายวิชา ภาคการศึกษา1/2556
- วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ
และภาคปกติ (นอกเวลา) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมวิชาการ

11 ก.พ. 56

- รับ มสด. 6 (สีเขียว) กรณีอาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)

11 - 20 ก.พ. 56

- นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนจองรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2556
- ขอเปิดรายวิชาเพิ่มกรณีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาแต่รายวิชาไม่เปิด (ติดต่อหลักสูตร)

13 ก.พ. 56

- วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน และทํากิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ (นอกเวลา)
(เรียนวันจันทร์-ศุกร์)

14 - 20 ก.พ. 56
14 ก.พ. - 15 มี.ค. 56
15 ก.พ. 56

- สอบปลายภาครายวิชาที่คณะและศูนย์การศึกษาจัดสอบให้ (นอกตารางสอบปลายภาค)
- เปิดระบบบริหารการศึกษาคีย์ข้อมูลการประเมินผลการเรียนและการสอบ
- คณะ/ศูนย์การศึกษารวบรวมมคอ.3 หรือมคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ส่งมายังสํานักส่งเสริมวิชาการฯ
หรือนําขึ้น Website คณะ/ศูนย์การศึกษา

21 ก.พ. - 1 มี.ค. 56

- สอบปลายภาครายวิชาที่สอบในตาราง (มหาวิทยาลัยจัดสอบให้)

21 ก.พ. - 5 มี.ค. 56

- ยื่นคําร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ณ สํานักส่งเสริมวิชาการฯ
หรือ ศูนย์การศึกษา

8 มี.ค. 56

- วันสุดท้ายที่อาจารย์ประจําศูนย์ฯ ส่งผลการเรียนและ มคอ.5 หรือมคอ.6 ที่ศูนย์การศึกษา

12 มี.ค. 56

- ศูนย์การศึกษารวบรวมผลการเรียนส่งฝ่ายเลขานุการ ศูนย์การศึกษา
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัยส่งผลการเรียนและ มคอ.5 หรือมคอ.6 ที่คณะฯ
เพื่อที่คณะฯอนุมัติผลการเรียน

15 มี.ค. 56

- ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์การศึกษา รวบรวมผลการเรียนส่งที่คณะฯ เพื่อที่คณะฯ อนุมัติผลการเรียน
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ส่งผลการเรียนผ่านระบบบริหารการศึกษา

18 มี.ค. 56

- วันเปิดภาคการศึกษาที่ 3/2555

20 มี.ค. 56

- วันสุดท้ายที่คณะฯส่งผลการเรียนที่อนุมัติแล้วมายังสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2555 สําหรับนักศึกษาภาคปกติ
และภาคปกติ(นอกเวลา)

20 มี.ค. 56

- ประกาศตารางสอบสําหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2555
- อาจารย์ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบ นศ.ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2555 มายัง
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ

30 - 31 มี.ค. 56

- จัดสอบให้กับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2555

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ์
2. การจัดการเรียนการสอน ระบบปกติ
- กรณีรายวิชาจัดสอบนอกตารางสอบ จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 16 เป็นการสอบปลายภาค ผู้สอนจัดสอบเอง)
- กรณีรายวิชาที่จัดสอบในตาราง จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห์ (มหาวิทยาลัยฯ จัดสอบให้สัปดาห์ที่ 17-18)
3. การส่งต้นฉบับข้อสอบอัดสําเนาล่าช้ากว่ากําหนดต้องบันทึกข้อความขออนุญาตอัดสําเนาเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. ก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ งดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถานที่
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ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย์ ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

