ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 (ระบบเดิม)
นักศึกษารหัส 56 คณะวิทยาศาสตรฯ,คณะมนุษยศาสตรฯ,คณะวิทยาการจัดการ,โรงเรียนการเรือน
___________________________
เพื่อใหกิจกรรมวิชาการของอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษา
ที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2559 ดํ า เนิ น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพต อ การจั ด การศึ ก ษา
ของมหาวิทยาลัยฯ สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ
พ.ศ.2549 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องขอกําหนดการจัดการเรียนการสอนและ
การสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวันปฏิบัติกิจกรรมวิชาการ ดังนี้
วัน เดือน ป

กิจกรรมวิชาการ
- วันสุดทายที่อาจารยผูสอน/ผูรับผิดชอบรายวิชา สงขอมูลหนังสือ,ตํารา,เอกสารประกอบการส
13 มิ.ย. 59
อน
ไปยังคณะ/โรงเรียน เพื่อคณะ/โรงเรียน รวบรวมขอมูลสงมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ
1 ก.ค. - 11 ส.ค. 59 - อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตละตอนเรียนลงในระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- คณะ วิทยาเขต/ศูนยการศึกษา ยืนยันมคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตละตอนเรียน ภาคการศึกษาที่
2/2559
28 - 30 มิ.ย. 59 - นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
1 - 15 ก.ค. 59 - อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
15 ส.ค. 59
- วันเปดภาคการศึกษา
15 - 29 ส.ค. 59 - อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ผานระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th
- นักศึกษายื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียน กรณีหนวยกิตเกินกวาเกณฑที่กําหนด
- หลักสูตรทําบันทึกขอความขออนุญาตลงทะเบียนกรณีนักศึกษาติดคุณสมบัติไมสามารถลง
ทะเบียนเองได
- นักศึกษายื่นคํารองขอสอบเนื่องจากวัน-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยจัดสอบใหซอนกัน
พนกําหนดการนี้แลวนักศึกษาขอลงทะเบียนลาชาตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ

15 ส.ค. - 2 ธ.ค. - นักศึกษาภาคปกติ ติดตอขอแกรายวิชาที่ไดผลการเรียน "I" กับอาจารยผูสอนของภาคการศึกษา
59
1/2559
- นักศึกษายื่นลงทะเบียนลาชาผานระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th ภาคการ
30 ส.ค. - 6 ก.ย. 59
ศึกษาที่ 2/2559
- อาจารยผูสอนพิจารณาการยื่นลงทะเบียนลาชาผานระบบบริหารการศึกษา
30 ส.ค. - 7 ก.ย. 59
http://iregis.dusit.ac.th
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาการลงทะเบียนลาชา หลังจากอาจารยผูสอนพิจารณา
12 ก.ย. 59
- วันสุดทายที่อาจารยสงตนฉบับขอสอบกลางภาค ไปยังคณะ
14 ก.ย. 59
- คณะ/โรงเรียน รวบรวมตนฉบับขอสอบกลางภาค สงมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ
- สํานักสงเสริมวิชาการฯรวบรวมตนฉบับขอสอบกลางภาค สงไปยังศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพฯ
16 - 21 ก.ย. 59
เพื่ออัดสําเนา
3 - 7 ต.ค. 59 - สอบกลางภาค (เปนวิชาที่คณะ วิทยาเขต/ศูนยการศึกษาจัดสอบใหโดยผูสอนคุมสอบเอง)
- อาจารยที่ปรึกษารวบรวมเอกสารใบรายงานการยื่นขอสําเร็จการศึกษา นําสงมายังสํานักสงเสริม
17 - 19 ต.ค. 59
วิชาการฯ
28 ต.ค. 59
- วันสุดทายที่อาจารยสงตนฉบับขอสอบปลายภาค (นอกตารางและในตาราง) ไปยังคณะ
- คณะรวบรวมตนฉบับขอสอบปลายภาค (นอกตารางและในตาราง) สงมายังสํานักสงเสริม
31 ต.ค. 59
วิชาการฯ
- สํานักสงเสริมวิชาการฯรวบรวมตนฉบับขอสอบปลายภาค (นอกตารางและในตาราง) สงไปยัง
2 - 9 พ.ย. 59
ศูนยบริการสื่อ
และสิ่งพิมพฯ เพื่ออัดสําเนา
11 - 14 พ.ย. 59 - ผูสอนอนุมัติยกเลิกรายวิชาไดผลการเรียนเปน W (Withdraw) ผานระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th
25 พ.ย. 59
- วันสุดทายของการจัดการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ
- รับ มสด. 6 (สีเขียว) กรณีอาจารยผูสอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 59 - สอบปลายภาครายวิชาที่ผูสอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)
- เปดระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th คียขอมูลการประเมินผลการเรียนและ
28 พ.ย. 59
การสอบ
6 - 15 ธ.ค. 59 - สอบปลายภาครายวิชาที่สอบในตาราง (มหาวิทยาลัยจัดสอบให)
6 - 16 ธ.ค. 59 - ยื่นคํารองขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผานระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th
- นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูรอน ปการ
13 - 15 ธ.ค. 59
ศึกษา 2559
19 ธ.ค. 59
- วันสุดทายของการสงผลการเรียนแก "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2559 สําหรับนักศึกษาภาคปกติ
- วันสุดทายที่อาจารยประจําวิทยาเขต/ศูนยการศึกษา สงผลการเรียนผานระบบบริหารการศึกษา
23 ธ.ค. 59
และ
รายงานสรุปที่พิมพจากระบบ และมคอ.5 หรือ มคอ. 6 ไปยังหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียน

- วันสุดทายที่อาจารยประจําในมหาวิทยาลัยสงผลการเรียนผานระบบบริหารการศึกษาและ
รายงานสรุป
ที่พิมพจากระบบ และ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ไปยังหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียน
(ยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับรายวิชาที่เปดในมหาวิทยาลัยนําสงผูประสานงาน
รายวิชา
สําหรับวิทยาเขต/ศูนยการศึกษาเสนอผูอํานวยการศูนยลงนามกอนนําสงผูประสานงานรายวิชา)
- วันสุดทายที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังกัดวิทยาเขต/ศูนยการศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน
26 ธ.ค. 59
และลงนาม
แลวนําสงผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิจารณาลงนาม
- วันสุดทายที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการเรียน สงสํานักงานคณบดีคณะ/
โรงเรียน ตนสังกัด
เพื่อคณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
- อาจารยผูสอนดําเนินการแกไขผลการเรียนตามมติคณะฯ หลังผานกระบวนการทวนสอบจาก
28 ธ.ค. 59- 6 ม.ค. 60
คณะ/โรงเรียน
(โดยประสานงานกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อขอคืนสิทธิ์กลับไปแกไขผลการเรียนให
เรียบรอย
และนําสงกลับมายังคณะ/โรงเรียน พรอมมคอ.5 หรือ มคอ.6)
- วันสุดทายที่วิทยาเขต/ศูนยการศึกษาฯ รวบรวมผลการเรียนนําสงสํานักงานคณบดีคณะ/
28 ธ.ค. 59
โรงเรียนที่หลักสูตร
นั้นสังกัด เพื่อคณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
- รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานําสงผูประสานงาน
รายวิชา
ตามที่รายวิชาสังกัด สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ หรือคณะมนุษยศาสตรฯ
29 ธ.ค. 59 - 9 ม.ค. 60- คณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
4 ม.ค. 60
- ประกาศตารางสอบสําหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- อาจารยผูสอนสงตนฉบับขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559
มายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- วันสุดทายที่อาจารยผูสอนสามารถแกไขผลการเรียน ผานระบบบริหารการศึกษา
6 ม.ค. 60
http://iregis.dusit.ac.th
ตามมติคณะฯหลังผานกระบวนการทวนสอบจากคณะ/โรงเรียน
- คณะ/โรงเรียน นําสงผลการเรียนที่พิจารณาอนุมัติมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯเพื่อประกาศผล
12 ม.ค. 60
การเรียน
21 - 22 ม.ค. 60 - จัดสอบใหกับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- ประกาศรายชื่อนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑผาน
15 ก.พ. 60
ระบบบริหาร
การศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
หมายเหตุ

1. ไมอนุญาตใหจัดการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ
2. การจัดการเรียนการสอน ระบบปกติ
- กรณีรายวิชาจัดสอบนอกตารางสอบ จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห (สัปดาหที่ 16 เปนการสอบปลายภาค
ผูสอนจัดสอบเอง)
- กรณีรายวิชาที่จัดสอบในตาราง จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห (มหาวิทยาลัยฯ จัดสอบใหสัปดาหที่ 1718)
3. การสงตนฉบับขอสอบอัดสําเนาลาชากวากําหนดตองบันทึกขอความขออนุญาตอัดสําเนาเสนอตอรอง
อธิการบดีฝายวิชาการ
4. กอนสอบปลายภาค 1 สัปดาห และสัปดาหจัดสอบปลายภาคงดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถาน
ที่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
24 พ.ค. 59 เวลา 17:05:39 Non-PKI Simple Sign

