ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(นักศึกษารหัส 54-57 คณะครุศาสตร์, นักศึกษารหัส 55-57 โรงเรียนการท่องเที่ยว
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ทุกรหัส ,นักศึกษารหัส 57 ทุกคณะ )
.................................................................................
เพื่อให้กิจกรรมวิชาการของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2557ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ สอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2549 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2555 จึงกําหนดวันปฏิบัติกิจกรรมวิชาการดังนี้
วัน เดือน ปี

กิจกรรมวิชาการ

31 ต.ค. - 28 พ.ย. 57 - อาจารย์ผู้สอนจัดทํา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียนลงในระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th ภาคการศึกษาที่ 2/2557
- คณะ/ศูนย์การศึกษายืนยันมคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2557
10 - 12 พ.ย. 57

- นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2557

13 - 25 พ.ย. 57
15 ม.ค. 58

- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2557
- วันเปิดภาคการศึกษา

15 - 28 ม.ค. 58

- ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ผ่านระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
- ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามภาค
- ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนเรียน กรณีหน่วยกิตเกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
- ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน กรณีติดคุณสมบัติไม่สามารถลงทะเบียนเองได้
- ยื่นคําร้องขอสอบเนื่องจากวัน-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยจัดสอบให้ซ้อนกัน
พ้นกําหนดการนี้แล้วนักศึกษาขอลงทะเบียนล่าช้าต้องชําระค่าธรรมเนียมตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอน ภาคการศึกษาที่ 2/2557

15 ม.ค. - 7 พ.ค. 58 - นักศึกษาภาคปกติ ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอน
ของภาคการศึกษาที่ 1/2557
29 ม.ค. - 23 ก.พ. 58 - นักศึกษายื่นลงทะเบียนล่าช้าผ่านระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
29 ม.ค. - 24 ก.พ. 58 - อาจารย์ผู้สอนพิจารณาการยื่นลงทะเบียนล่าช้าผ่านระบบบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557

16 ก.พ. 58

- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาการลงทะเบียนล่าช้า หลังจากอาจารย์ผู้สอนพิจารณา
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ไปยังคณะ

18 ก.พ. 58

- คณะ/โรงเรียน รวบรวมต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ส่งมายังสํานักส่งเสริมวิชาการฯ

20 - 26 ก.พ. 58
5 - 11 มี.ค. 58

- สํานักส่งเสริมวิชาการฯรวบรวมต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ส่งไปยังกราฟฟิกไซท์ เพื่ออัดสําเนา

27 มี.ค. 58

- สอบกลางภาค (เป็นวิชาที่คณะและศูนย์การศึกษาจัดสอบให้โดยผู้สอนคุมสอบเอง)
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค (ในตาราง) ไปยังคณะ

30 มี.ค. 58

- คณะรวบรวมต้นฉบับข้อสอบปลายภาค (ในตาราง) ส่งมายังสํานักส่งเสริมวิชาการฯ

1 - 7 เม.ย. 58

- สํานักส่งเสริมวิชาการฯรวบรวมต้นฉบับข้อสอบปลายภาค (ในตาราง) ส่งไปยังกราฟฟิกไซท์เพื่ออัดสําเนา

1 - 3 เม.ย. 58

- อาจารย์ที่ปรึกษา/ศูนย์การศึกษา รวบรวมเอกสารใบรายงานการยื่นขอสําเร็จการศึกษา นําส่งมายัง

6 เม.ย. 58

สํานักส่งเสริมวิชาการฯ
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค (นอกตาราง) ไปยังคณะ

7 เม.ย. 58

- คณะรวบรวมต้นฉบับข้อสอบปลายภาค (นอกตาราง) ส่งมายังสํานักส่งเสริมวิชาการฯ

8 - 17 เม.ย. 58

- สํานักส่งเสริมวิชาการฯรวบรวมต้นฉบับข้อสอบปลายภาค (นอกตาราง) ส่งไปยังกราฟฟิกไซท์
เพื่ออัดสําเนา

17 - 19 เม.ย. 58

- ผู้สอนอนุมัติยกเลิกรายวิชาได้ผลการเรียนเป็น W (Withdraw) ผ่านระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th

29 เม.ย. 58

- วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ
- รับ มสด. 6 (สีเขียว) กรณีอาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)

30 เม.ย. - 7 พ.ค. 58 - สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)
30 เม.ย. 58
8 - 15 พ.ค. 58

- เปิดระบบบริหารการศึกษาคีย์ข้อมูลการประเมินผลการเรียนและการสอบ
- สอบปลายภาครายวิชาที่สอบในตาราง (มหาวิทยาลัยจัดสอบให้)
- งดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (นักศึกษา 54-56 คณะวิทยาศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์ฯ,
คณะวิทยาการจัดการ, โรงเรียนการเรือน) เพื่อดําเนินการจัดสอบให้กับนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2557

8 - 19 พ.ค. 58

- ยื่นคําร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2557
ผ่านระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th

13 - 15 พ.ค. 58

- นักศึกษาที่มีแผนการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

18 - 27 พ.ค. 58

- นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
- ขอเปิดรายวิชาเพิ่มกรณีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาแต่รายวิชาไม่เปิด (ติดต่อหลักสูตร)
- ยื่นคําร้องขอเรียนต่างมหาวิทยาลัย กรณีรายวิชาไม่เปิดในมหาวิทยาลัย

18 - 31 พ.ค. 58

- อาจารย์ผู้สอนจัดทํา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียนลงในระบบบริหารการศึกษา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
- หลักสูตรสังกัด คณะ/โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา ยืนยันมคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

21 พ.ค. 58

- วันสุดท้ายที่อาจารย์ประจําศูนย์ฯส่งผลการเรียนผ่านระบบบริหารการศึกษาและรายงานสรุปที่พิมพ์
จากระบบ และมคอ.5 หรือ มคอ. 6 ไปยังหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียน

- วันสุดท้ายที่อาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัยส่งผลการเรียนผ่านระบบบริหารการศึกษาและรายงานสรุป
ที่พิมพ์จากระบบ และ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ไปยังหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียน
(ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับรายวิชาที่เปิดในมหาวิทยาลัยนําส่งผู้ประสานงานรายวิชา
สําหรับศูนย์การศึกษาเสนอผู้อํานวยการศูนย์ลงนามก่อนนําส่งผู้ประสานงานรายวิชา)
25 พ.ค. 58

- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังกัดศูนย์การศึกษา ตรวจสอบผลการเรียนและลงนาม
แล้วนําส่งผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิจารณาลงนาม
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการเรียน ส่งสํานักงานคณบดีคณะ/โรงเรียน ต้นสังกัด
เพื่อคณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน

25 พ.ค.-2 มิ.ย. 58 - อาจารย์ผู้สอนดําเนินการแก้ไขผลการเรียนตามมติคณะฯ หลังผ่านกระบวนการทวนสอบจากคณะ/โรงเรียน
(โดยประสานงานกลับมายังสํานักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อขอคืนสิทธิ์กลับไปแก้ไขผลการเรียนให้เรียบร้อย
และนําส่งกลับมายังคณะ/โรงเรียน พร้อมมคอ.5 หรือ มคอ.6
27 พ.ค. 58

- วันสุดท้ายที่ศูนย์การศึกษาฯ รวบรวมผลการเรียนนําส่งสํานักงานคณบดีคณะ/โรงเรียนที่หลักสูตรนั้นสังกัด
เพื่อคณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
- รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานําส่งผู้ประสานงานรายวิชา
ตามที่รายวิชาสังกัด สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ หรือคณะมนุษยศาสตร์ฯ

28 พ.ค. 58

- วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2557 สําหรับนักศึกษาภาคปกติ

28 พ.ค. - 5 มิ.ย. 58 - คณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
2 มิ.ย. 58

- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนสามารถแก้ไขผลการเรียน ผ่านระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
ตามมติคณะฯหลังผ่านกระบวนการทวนสอบจากคณะ/โรงเรียน
- ประกาศตารางสอบสําหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
- อาจารย์ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มายังสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ภาคปกติ

8 มิ.ย. 58

- คณะ/โรงเรียน นําส่งผลการเรียนที่พิจารณาอนุมัติมายังสํานักส่งเสริมวิชาการฯเพื่อประกาศผลการเรียน

13 - 14 มิ.ย. 58

- จัดสอบให้กับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2557

20 - 25 มิ.ย. 58

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากมีผลการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์
ผ่านระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th

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
5. วันที่ 8 - 15 พ.ค. 58 งดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (นักศึกษา 54-56 คณะวิทยาศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์ฯ,

คณะวิทยาการจัดการ, โรงเรียนการเรือน) เพื่อดําเนินการจัดสอบให้กับนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2557
6. กําหนดวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 58 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องกําหนด
วันเปิดและปิดภาคเรียน นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2557

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

