ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(นักศึกษารหัส 56 คณะวิทยาศาสตร์ฯ,คณะมนุษยศาสตร์ฯ,คณะวิทยาการจัดการ,โรงเรียนการเรือน)
.................................................................................
เพือ่ ให้กจิ กรรมวิชาการของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2549 และระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสติ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
จึงกาหนดวันปฏิบตั กิ จิ กรรมวิชาการดังนี้
วัน เดือน ปี

กิจกรรมวิชาการ

12 ก.พ. - 11 มี.ค. 59 - อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียนลงในระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th ภาคการศึกษาที่ 1/2559
- คณะ/ศูนย์การศึกษายืนยันมคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559
8 - 10 มี.ค. 59

- นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ เตรียมยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

11 - 24 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59

- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมตั กิ ารลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559
- วันเปิดภาคการศึกษา

28 มี.ค. - 11 เม.ย. 59 - ลงทะเบียนเรียนเพิม่ -ถอนรายวิชา ผ่านระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
- ยื่นคาร้องขอลงทะเบียนเรียน กรณีหน่วยกิตเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
- ยื่นคาร้องขอลงทะเบียน กรณีตดิ คุณสมบัตไิ ม่สามารถลงทะเบียนเองได้
- ยื่นคาร้องขอสอบเนื่องจากวัน-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยจัดสอบให้ซอ้ นกัน
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมตั กิ ารลงทะเบียนเรียน และเพิม่ -ถอน ภาคการศึกษาที่ 1/2559
28 มี.ค. - 22 ก.ค. 59 - นักศึกษาภาคปกติ ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของภาคการศึกษาที่ 2/2558
12 เม.ย. - 3 มิ.ย. 59 - นักศึกษายื่นลงทะเบียนล่าช้าผ่านระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
12 เม.ย. - 4 มิ.ย. 59 - อาจารย์ผู้สอนพิจารณาการยื่นลงทะเบียนล่าช้าผ่านระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาการลงทะเบียนล่าช้า หลังจากอาจารย์ผู้สอนพิจารณา
10 - 16 พ.ค. 59

- งดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (นักศึกษา 56 คณะวิทยาศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์ฯ,

12 พ.ค. 59

คณะวิทยาการจัดการ, โรงเรียนการเรือน) เพือ่ ดาเนินการจัดสอบให้กบั นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2558
- วันสุดท้ายที่อาจารย์สง่ ต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ไปยังคณะ

13 พ.ค. 59

- คณะรวบรวมต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ

16 พ.ค. 59
23 - 27 พ.ค. 59

- สานักส่งเสริมวิชาการฯรวบรวมต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ส่งไปยังกราฟฟิกไซท์ เพือ่ อัดสาเนา

6 มิ.ย. 59

- สอบกลางภาค (เป็นวิชาที่คณะและศูนย์การศึกษาจัดสอบให้โดยผู้สอนคุมสอบเอง)
- วันสุดท้ายที่อาจารย์สง่ ต้นฉบับข้อสอบปลายภาค (ในตาราง) ไปยังคณะ

8 มิ.ย. 59

- คณะรวบรวมต้นฉบับข้อสอบปลายภาค (ในตาราง) ส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ

9 - 14 มิ.ย. 59

- อาจารย์ที่ปรึกษา/ศูนย์การศึกษา รวบรวมเอกสารใบรายงานการยื่นขอสาเร็จการศึกษา

10 - 16 มิ.ย. 59

นาส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ และยืนยันรายการผ่านระบบ http://iregis.dusit.ac.th
- สานักส่งเสริมวิชาการฯรวบรวมต้นฉบับข้อสอบปลายภาค (ในตาราง) ส่งไปยังกราฟฟิกไซท์ เพือ่ อัดสาเนา

17 มิ.ย. 59

- วันสุดท้ายที่อาจารย์สง่ ต้นฉบับข้อสอบปลายภาค (นอกตาราง) ไปยังคณะ

20 มิ.ย. 59

- คณะรวบรวมต้นฉบับข้อสอบปลายภาค (นอกตาราง) ส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ

22 - 27 มิ.ย. 59

- สานักส่งเสริมวิชาการฯรวบรวมต้นฉบับข้อสอบปลายภาค (นอกตาราง) ส่งไปยังกราฟฟิกไซท์
เพือ่ อัดสาเนา

28 - 30 มิ.ย. 59

- นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ เตรียมลงทะเบียนจองรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2559

1 ก.ค. - 16 ส.ค. 59 - อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียนลงในระบบบริหารการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- หลักสูตรสังกัด คณะ/โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา ยืนยันมคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
1 - 4 ก.ค. 59

- ผู้สอนอนุมตั ยิ กเลิกรายวิชาได้ผลการเรียนเป็น W (Withdraw) ผ่านระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th

1 - 14 ก.ค. 59

- นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- ขอเปิดรายวิชาตกค้างกรณีคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาไม่เปิด (ติดต่อหลักสูตร)
- ยื่นคาร้องขอเรียนต่างมหาวิทยาลัย กรณีรายวิชาไม่เปิดในมหาวิทยาลัย

1 - 15 ก.ค. 59

- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมตั กิ ารลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559

11 ก.ค. 59

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

14 ก.ค. 59

- วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน และการทากิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ

15 ก.ค. 59

- เปิดระบบบริหารการศึกษาคีย์ข้อมูลการประเมินผลการเรียนและการสอบ

15 - 22 ก.ค. 59

- สอบปลายภาครายวิชาที่คณะและศูนย์การศึกษาจัดสอบให้ (นอกตารางสอบปลายภาค)
(งดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถานที)่

25 - 29 ก.ค. 59

- สอบปลายภาครายวิชาที่สอบในตาราง (มหาวิทยาลัยจัดสอบให้)
(งดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถานที)่

25 ก.ค. - 1 ส.ค. 59 - ยื่นคาร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th
1 ส.ค. 59

- วันสุดท้ายของการที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2558 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ

5 ส.ค. 59

- วันสุดท้ายที่อาจารย์ประจาศูนย์ฯส่งผลการเรียนผ่านระบบบริหารการศึกษาและรายงานสรุปที่พิมพ์
จากระบบ และมคอ.5 หรือ มคอ. 6 ไปยังหลักสูตรที่นกั ศึกษาลงทะเบียน
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยส่งผลการเรียนผ่านระบบบริหารการศึกษาและรายงานสรุป
ที่พิมพ์จากระบบ และ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ไปยังหลักสูตรที่นกั ศึกษาลงทะเบียน

(ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับรายวิชาที่เปิดในมหาวิทยาลัยนาส่งผูป้ ระสานงานรายวิชา
สาหรับศูนย์การศึกษาเสนอผูอ้ านวยการศูนย์ลงนามก่อนนาส่งผูป้ ระสานงานรายวิชา)
8 ส.ค. 59

- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังกัดศูนย์การศึกษา ตรวจสอบผลการเรียนและลงนาม
แล้วนาส่งผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิจารณาลงนาม
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการเรียน ส่งสานักงานคณบดีคณะ/โรงเรียน ต้นสังกัด
เพือ่ คณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมตั ผิ ลการเรียน

9 - 17 ส.ค. 59

- อาจารย์ผู้สอนดาเนินการแก้ไขผลการเรียนตามมติคณะฯ หลังผ่านกระบวนการทวนสอบจากคณะ/โรงเรียน
(โดยประสานงานกลับมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ เพือ่ ขอคืนสิทธิ์กลับไปแก้ไขผลการเรียนให้เรียบร้อย
และนาส่งกลับมายังคณะ/โรงเรียน พร้อมมคอ.5 หรือ มคอ.6

10 ส.ค. 59

- วันสุดท้ายที่ศนู ย์การศึกษาฯ รวบรวมผลการเรียนนาส่งสานักงานคณบดีคณะ/โรงเรียนที่หลักสูตรนั้นสังกัด
เพือ่ คณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมตั ผิ ลการเรียน
- รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานาส่งผู้ประสานงานรายวิชา
ตามที่รายวิชาสังกัด สานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ หรือคณะมนุษยศาสตร์ฯ

15 ส.ค. 59

- วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภาคปกติ

17 ส.ค. 59

- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนสามารถแก้ไขผลการเรียน ผ่านระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
ตามมติคณะฯหลังผ่านกระบวนการทวนสอบจากคณะ/โรงเรียน
- ประกาศตารางสอบสาหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
- อาจารย์ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559
มายังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

18 - 22 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
27 - 28 ส.ค. 59

- คณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมตั ผิ ลการเรียน
- คณะฯนาส่งผลการเรียนที่พิจารณาอนุมตั มิ ายังสานักส่งเสริมวิชาการฯเพือ่ ประกาศผลการเรียน
- จัดสอบให้กบั นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ์
2. การจัดการเรียนการสอน ระบบปกติ
- กรณีรายวิชาจัดสอบนอกตารางสอบ จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 16 เป็นการสอบปลายภาค ผู้สอนจัดสอบเอง)
- กรณีรายวิชาที่จัดสอบในตาราง จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห์ (มหาวิทยาลัยฯ จัดสอบให้สปั ดาห์ที่ 17-18)
3. การส่งต้นฉบับข้อสอบอัดสาเนาล่าช้ากว่ากาหนดต้องบันทึกข้อความขออนุญาตอัดสาเนาเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. ก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ งดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถานที่
5. วันที่ 10 - 16 พ.ค. 59 งดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (นักศึกษา 56 คณะวิทยาศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์ฯ,
คณะวิทยาการจัดการ, โรงเรียนการเรือน) เพือ่ ดาเนินการจัดสอบให้กบั นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2558

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร)
รองอธิการบดี ปฏิบตั กิ ารแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสติ

