ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 (ระบบ AEC)
นักศึกษารหัส 56 คณะครุศาสตร,โรงเรียนการทองเที่ยวฯ,คณะพยาบาลศาสตร
นักศึกษารหัส 57-59 ทุกคณะ
.................................................................................
เพื่อใหกิจกรรมวิชาการของอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ค. พ.ศ.2548 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ค. พ.ศ.2548 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องขอกําหนด
การจัดการเรียนการสอนและการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. พ.ศ.2553 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิ.ย. พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องกําหนดการ
เปดและการปดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2559 พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 13 ส.ค. พ.ศ.2559 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 25 พ.ค. พ.ศ.2555 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ
วันที่ 31 ต.ค. พ.ศ.2557 ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ
ณ วันที่ 29 ก.ค. พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2559
ประกาศ ณ วันที่ 17 ส.ค. พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 ส.ค.
พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวันปฏิบัติกิจกรรมวิชาการ ดังนี้
วัน เดือน ป
31 ต.ค. - 25 พ.ย. 59

กิจกรรมวิชาการ
- อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตละตอนเรียนลงในระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษา ยืนยันมคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตละตอนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559

23 - 25 พ.ย. 59
28 พ.ย. - 9 ธ.ค. 59
16 ม.ค. 60

- นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- วันเปดภาคการศึกษาที่ 2/2559

16 - 30 ม.ค. 60

- อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ผานระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
- หลักสูตรทําบันทึกขออนุญาตลงทะเบียนกรณีนักศึกษาติดคุณสมบัติไมสามารถลงทะเบียนเองได
- นักศึกษายื่นคํารองขอสอบเนื่องจากวัน-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยจัดสอบใหซอนกัน
พนกําหนดการนี้แลวนักศึกษาขอลงทะเบียนลาชาตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

16 - 25 ม.ค. 60

- นักศึกษารหัส 59 ติดตอขอแกรายวิชาที่ไดผลการเรียน "I" กับอาจารยผูสอนของภาคการศึกษาที่ 1/2559

16 ม.ค. - 12 พ.ค. 60

- นักศึกษารหัส 56-58 ติดตอขอแกรายวิชาที่ไดผลการเรียน "I" กับอาจารยผูสอนของภาคการศึกษาที่ 1/2559

30 ม.ค. 60

- วันสุดทายของการที่อาจารยผูสอนสงผลการเรียนแก "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2559 สําหรับนักศึกษารหัส 59

31 ม.ค. - 6 ก.พ. 60

- นักศึกษายื่นลงทะเบียนลาชาผานระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th ภาคการศึกษาที่ 2/2559

31 ม.ค. - 7 ก.พ. 60

- อาจารยผูสอนพิจารณาการยื่นลงทะเบียนลาชาผานระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาการลงทะเบียนลาชา หลังจากอาจารยผูสอนพิจารณา

1 - 6 ก.พ. 60
7 - 8 ก.พ. 60
9 - 24 ก.พ. 60
6 - 10 มี.ค. 60
22 - 27 มี.ค. 60
25 - 27 มี.ค. 60
28 - 29 มี.ค. 60
30 มี.ค. - 12 เม.ย. 60
3 - 4 เม.ย. 60
27 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
1 - 12 พ.ค. 60
8 - 12 พ.ค. 60
15 - 22 พ.ค. 60
15 - 29 พ.ค. 60
16 - 24 พ.ค. 60

22 พ.ค. 60
30 พ.ค. 60

- อาจารยสงตนฉบับขอสอบกลางภาค ไปยังคณะ/โรงเรียน
- คณะ/โรงเรียน รวบรวมตนฉบับขอสอบกลางภาค สงมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ รวบรวมตนฉบับขอสอบกลางภาค เพื่อดําเนินการตรวจสอบคุณภาพและสงไปยังศูนยบริการ
สื่อและสิ่งพิมพฯอัดสําเนา
- สอบกลางภาค (เปนวิชาที่คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษาจัดสอบใหโดยผูสอนคุมสอบเอง)
- วันสุดทายที่อาจารยสงตนฉบับขอสอบปลายภาค (นอกตารางและในตาราง) ไปยังคณะ/โรงเรียน
- ผูสอนอนุมัติยกเลิกรายวิชาไดผลการเรียนเปน W (Withdraw) ผานระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th
- คณะ/โรงเรียน รวบรวมตนฉบับขอสอบปลายภาค (นอกตารางและในตาราง) สงมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ
- สํานักสงเสริมวิชาการฯรวบรวมตนฉบับขอสอบปลายภาค (นอกตารางและในตาราง) เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพและสงไปยังศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพอัดสําเนา
- อาจารยที่ปรึกษา รวบรวมเอกสารใบรายงานการยื่นขอสําเร็จการศึกษา นําสงมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ
- รับ มสด. 6 (สีเขียว) ที่คณะ/โรงเรียน กรณีอาจารยผูสอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)
- วันสุดทายของการจัดการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- เปดระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th คียขอมูลการประเมินผลการเรียนและการสอบ
- สอบปลายภาครายวิชาที่ผูสอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)
- นักศึกษาที่มีแผนการเรียนภาคการศึกษาฤดูรอน พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2559
- สอบปลายภาครายวิชาที่สอบในตาราง (มหาวิทยาลัยจัดสอบให)
- ยื่นคํารองขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผานระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th
- นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2559
- ขอเปดรายวิชาตกคางกรณีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา แตรายวิชาไมเปด (ติดตอหลักสูตร)
- ยื่นคํารองขอเรียนตางมหาวิทยาลัย กรณีรายวิชาไมเปดในมหาวิทยาลัย
- วันสุดทายของการที่อาจารยผูสอนสงผลการเรียนแก "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2559 สําหรับนักศึกษารหัส 56-58
- วันสุดทายที่อาจารยประจําวิทยาเขต/ศูนยการศึกษา สงผลการเรียนผานระบบบริหารการศึกษาและรายงานสรุปที่พิมพ

จากระบบ และมคอ.5 หรือ มคอ. 6 ไปยังหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียน
- วันสุดทายที่อาจารยประจําในมหาวิทยาลัยสงผลการเรียนผานระบบบริหารการศึกษาและรายงานสรุป
ที่พิมพจากระบบ และ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ไปยังหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียน
(ยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับรายวิชาที่เปดในมหาวิทยาลัยนําสงผูประสานงานรายวิชา
31 พ.ค. 60

1 มิ.ย. 60

สําหรับ วิทยาเขต/ศูนยการศึกษาเสนอผูอํานวยการศูนยลงนามกอนนําสงผูประสานงานรายวิชา)
- วันสุดทายที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังกัดวิทยาเขต/ศูนยการศึกษา ตรวจสอบผลการเรียนและลงนาม
แลวนําสงผูอํานวยการวิทยาเขต/ศูนยการศึกษาพิจารณาลงนาม
- วันสุดทายที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการเรียน สงสํานักงานคณบดีคณะ/โรงเรียน ตนสังกัด
เพื่อคณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
- วันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2559

2 มิ.ย. 60

2 - 9 มิ.ย. 60

5 - 15 มิ.ย. 60
5 มิ.ย. 60

9 มิ.ย. 60
19 มิ.ย. 60
10 - 11 มิ.ย. 60
3 - 7 ก.ค. 60

- วันสุดทายที่วิทยาเขต/ศูนยการศึกษาฯ รวบรวมผลการเรียนนําสงสํานักงานคณบดีคณะ/โรงเรียนที่หลักสูตรนั้น
สังกัดเพื่อคณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
- รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งในมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต/ศูนยการศึกษานําสงผูประสานงานรายวิชา
ตามที่รายวิชาสังกัด สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ หรือคณะมนุษยศาสตรฯ
- อาจารยผูสอนดําเนินการแกไขผลการเรียนตามมติคณะ/โรงเรียน หลังผานกระบวนการทวนสอบจากคณะ/โรงเรียน
(โดยประสานงานกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อขอคืนสิทธิ์กลับไปแกไขผลการเรียนใหเรียบรอย
และนําสงกลับมายังคณะ/โรงเรียน พรอม มคอ.5 หรือ มคอ.6)
- คณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
- ประกาศตารางสอบสําหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- อาจารยผูสอนสงตนฉบับขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559
มายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- วันสุดทายที่อาจารยผูสอนสามารถแกไขผลการเรียน ผานระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
ตามมติคณะ/โรงเรียน หลังผานกระบวนการทวนสอบจากคณะ/โรงเรียน
- คณะ/โรงเรียน นําสงผลการเรียนที่พิจารณาอนุมัติมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯเพื่อประกาศผลการเรียน
- จัดสอบใหกับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- ประกาศรายชื่อนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ ผาน http://regis.dusit.ac.th

หมายเหตุ
1. ไมอนุญาตใหจัดการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ
2. การจัดการเรียนการสอน ระบบปกติ
- กรณีรายวิชาจัดสอบนอกตารางสอบ จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห (สัปดาหที่ 16 เปนการสอบปลายภาค ผูสอนจัดสอบเอง)
- กรณีรายวิชาที่จัดสอบในตาราง จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห (มหาวิทยาลัยฯ จัดสอบใหสัปดาหที่ 17-18)
3. การสงตนฉบับขอสอบอัดสําเนาลาชากวากําหนดตองบันทึกขอความขออนุญาตอัดสําเนาเสนอตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. กอนสอบปลายภาค 1 สัปดาห และสัปดาหจัดสอบปลายภาคงดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถานที่
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

(ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต
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