
วัน  เดอืน  ปี กิจกรรมวิชาการ

12 ก.พ. -  11 ม.ีค. 59 - อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตล่ะตอนเรียนลงในระบบบริหารการศกึษา 

   http://iregis.dusit.ac.th ภาคการศกึษาที่ 1/2559

- คณะ/ศนูย์การศกึษายืนยันมคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตล่ะตอนเรียน ภาคการศกึษาที่ 1/2559

8 - 10 ม.ีค. 59 - นกัศกึษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่เตรียมยืนยันการลงทะเบยีนเรียน ภาคการศกึษาที่ 1/2559

11 - 24 ม.ีค. 59 - อาจารย์ที่ปรึกษาพจิารณาอนมุตักิารลงทะเบยีนเรียน ภาคการศกึษาที่ 1/2559

28 มี.ค. 59 - วันเปดิภาคการศึกษา

28 ม.ีค. - 11 เม.ย. 59 - ลงทะเบยีนเรียนเพิม่-ถอนรายวชิา ผ่านระบบบริหารการศกึษา   http://iregis.dusit.ac.th

- ย่ืนค าร้องขอลงทะเบยีนเรียน กรณีหนว่ยกติเกนิกวา่เกณฑท์ี่ก าหนด

- ย่ืนค าร้องขอลงทะเบยีน กรณีตดิคณุสมบตัไิมส่ามารถลงทะเบยีนเองได้

- ย่ืนค าร้องขอสอบเนื่องจากวัน-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวทิยาลยัจัดสอบใหซ้อ้นกนั

- อาจารย์ที่ปรึกษาพจิารณาอนมุตักิารลงทะเบยีนเรียน และเพิม่-ถอน ภาคการศกึษาที่ 1/2559

28 ม.ีค. - 22 ก.ค. 59 - นกัศกึษาภาคปกต ิ ตดิตอ่ขอแกร้ายวชิาที่ไดผ้ลการเรียน "I" กบัอาจารย์ผู้สอนของภาคการศกึษาที่ 2/2558

12 เม.ย. - 3 ม.ิย. 59 - นกัศกึษาย่ืนลงทะเบยีนลา่ชา้ผ่านระบบบริหารการศกึษา  http://iregis.dusit.ac.th

12 เม.ย. - 4 ม.ิย. 59 - อาจารย์ผู้สอนพจิารณาการย่ืนลงทะเบยีนลา่ชา้ผ่านระบบบริหารการศกึษา  http://iregis.dusit.ac.th 

   ภาคการศกึษาที่ 1/2559

- อาจารย์ที่ปรึกษาพจิารณาการลงทะเบยีนลา่ชา้ หลงัจากอาจารย์ผู้สอนพจิารณา

10 - 16 พ.ค. 59 - งดการเรียนการสอน ภาคการศกึษาที่ 1/2559 (นกัศกึษา 56 คณะวทิยาศาสตร์,คณะมนษุยศาสตร์ฯ, 

  คณะวทิยาการจัดการ, โรงเรียนการเรือน) เพือ่ด าเนนิการจัดสอบใหก้บันกัศกึษาภาคการศกึษาที่ 2/2558

12 พ.ค. 59 - วันสดุทา้ยที่อาจารย์สง่ตน้ฉบบัขอ้สอบกลางภาค ไปยังคณะ

13 พ.ค. 59 - คณะรวบรวมตน้ฉบบัขอ้สอบกลางภาค สง่มายังส านกัสง่เสริมวชิาการฯ

              เพือ่ใหก้จิกรรมวชิาการของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษามหาวทิยาลยัสวนดสุติ  ประจ าภาคการศกึษาที่  1 ปกีารศกึษา 2559

ด าเนนิไปดว้ยความเรียบร้อย และเกดิประสทิธภิาพตอ่การจัดการศกึษาของมหาวทิยาลยั ฯ  สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ

วา่ดว้ยการจัดการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ วา่ดว้ยการประเมนิผลการศกึษาระดบัปริญญาตรี

พ.ศ. 2548 ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ วา่ดว้ยการเกบ็เงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา ภาคปกต ิพ .ศ.  2549  และระเบยีบมหาวทิยาลยั

ราชภฏัสวนดสุติ วา่ดว้ยการเกบ็เงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิพ .ศ. 2555 และฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวทิยาลยัสวนดสุติ

เร่ือง   กจิกรรมวชิาการของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปกีารศึกษา  2559

.................................................................................

(นกัศกึษารหสั 56 คณะวทิยาศาสตร์ฯ,คณะมนษุยศาสตร์ฯ,คณะวทิยาการจัดการ,โรงเรียนการเรือน)

จึงก าหนดวันปฏบิตักิจิกรรมวชิาการดงันี้



16 พ.ค. 59 - ส านกัสง่เสริมวชิาการฯรวบรวมตน้ฉบบัขอ้สอบกลางภาค สง่ไปยังกราฟฟกิไซท ์เพือ่อัดส าเนา

23 - 27 พ.ค. 59 - สอบกลางภาค (เปน็วชิาที่คณะและศนูย์การศกึษาจัดสอบใหโ้ดยผู้สอนคมุสอบเอง)

6 ม.ิย. 59 - วันสดุทา้ยที่อาจารย์สง่ตน้ฉบบัขอ้สอบปลายภาค (ในตาราง) ไปยังคณะ

8 ม.ิย. 59 - คณะรวบรวมตน้ฉบบัขอ้สอบปลายภาค (ในตาราง) สง่มายังส านกัสง่เสริมวชิาการฯ

9 - 14 ม.ิย. 59 - อาจารย์ที่ปรึกษา/ศนูย์การศกึษา รวบรวมเอกสารใบรายงานการย่ืนขอส าเร็จการศกึษา

   น าสง่มายังส านกัสง่เสริมวชิาการฯ และยืนยันรายการผ่านระบบ http://iregis.dusit.ac.th

10 - 16 ม.ิย. 59 - ส านกัสง่เสริมวชิาการฯรวบรวมตน้ฉบบัขอ้สอบปลายภาค (ในตาราง) สง่ไปยังกราฟฟกิไซท ์เพือ่อัดส าเนา

17 ม.ิย. 59 - วันสดุทา้ยที่อาจารย์สง่ตน้ฉบบัขอ้สอบปลายภาค (นอกตาราง) ไปยังคณะ

20 ม.ิย. 59 - คณะรวบรวมตน้ฉบบัขอ้สอบปลายภาค (นอกตาราง) สง่มายังส านกัสง่เสริมวชิาการฯ

22 - 27 ม.ิย. 59 - ส านกัสง่เสริมวชิาการฯรวบรวมตน้ฉบบัขอ้สอบปลายภาค (นอกตาราง) สง่ไปยังกราฟฟกิไซท์

   เพือ่อัดส าเนา

28 - 30 ม.ิย. 59 - นกัศกึษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่เตรียมลงทะเบยีนจองรายวชิา ภาคการศกึษาที่ 2/2559

1 ก.ค. - 16 ส.ค. 59 - อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตล่ะตอนเรียนลงในระบบบริหารการศกึษา 

   ภาคการศกึษาที่ 2/2559

- หลกัสตูรสงักดั คณะ/โรงเรียน/ศนูย์การศกึษา ยืนยันมคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตล่ะตอนเรียน 

   ภาคการศกึษาที่ 2/2559

1 - 4 ก.ค. 59 - ผู้สอนอนมุตัยิกเลกิรายวชิาไดผ้ลการเรียนเปน็ W (Withdraw) ผ่านระบบบริหารการศกึษา 

   http://iregis.dusit.ac.th

1 - 14 ก.ค. 59 - นกัศกึษาภาคปกต ิยืนยันการลงทะเบยีนเรียน ภาคการศกึษาที่ 2/2559

- ขอเปดิรายวชิาตกคา้งกรณีคาดวา่จะส าเร็จการศกึษา แตร่ายวชิาไมเ่ปดิ (ตดิตอ่หลกัสตูร)

- ย่ืนค าร้องขอเรียนตา่งมหาวทิยาลยั กรณีรายวชิาไมเ่ปดิในมหาวทิยาลยั

1 - 15 ก.ค. 59 - อาจารย์ที่ปรึกษาพจิารณาอนมุตักิารลงทะเบยีนเรียน ภาคการศกึษาที่ 2/2559

11 ก.ค. 59 - รับ มสด. 6 (สเีขยีว) กรณีอาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)

14 ก.ค. 59 - วันสดุทา้ยของการจัดการเรียนการสอน และการท ากจิกรรมของนกัศกึษา ภาคปกติ

15 ก.ค. 59 - เปดิระบบบริหารการศกึษาคย์ีขอ้มลูการประเมนิผลการเรียนและการสอบ

15 - 22 ก.ค. 59 - สอบปลายภาครายวชิาที่คณะและศนูย์การศกึษาจัดสอบให ้(นอกตารางสอบปลายภาค)

   (งดกจิกรรมเสริมหลกัสตูรทัง้ในและนอกสถานที)่

25 - 29 ก.ค. 59 - สอบปลายภาครายวชิาที่สอบในตาราง (มหาวทิยาลยัจัดสอบให)้

   (งดกจิกรรมเสริมหลกัสตูรทัง้ในและนอกสถานที)่

25 ก.ค. - 1 ส.ค. 59 - ย่ืนค าร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศกึษาที่ 1/2559 ผ่านระบบบริหารการศกึษา

   http://iregis.dusit.ac.th

1 ส.ค. 59 - วันสดุทา้ยของการที่อาจารย์ผู้สอนสง่ผลการเรียนแก ้"I" ภาคการศกึษาที่ 2/2558 ส าหรับนกัศกึษาภาคปกต ิ

5 ส.ค. 59 - วันสดุทา้ยที่อาจารย์ประจ าศนูย์ฯสง่ผลการเรียนผ่านระบบบริหารการศกึษาและรายงานสรุปที่พมิพ์

   จากระบบ และมคอ.5 หรือ มคอ. 6 ไปยังหลกัสตูรที่นกัศกึษาลงทะเบยีน

- วันสดุทา้ยที่อาจารย์ประจ าในมหาวทิยาลยัสง่ผลการเรียนผ่านระบบบริหารการศกึษาและรายงานสรุป

   ที่พมิพจ์ากระบบ และ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ไปยังหลกัสตูรที่นกัศกึษาลงทะเบยีน



(ยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ส าหรับรายวิชาท่ีเปดิในมหาวิทยาลัยน าส่งผู้ประสานงานรายวิชา

 ส าหรับศูนยก์ารศึกษาเสนอผู้อ านวยการศูนยล์งนามก่อนน าส่งผู้ประสานงานรายวิชา)

8 ส.ค. 59 - วันสดุทา้ยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรสงักดัศนูย์การศกึษา ตรวจสอบผลการเรียนและลงนาม

   แลว้น าสง่ผู้อ านวยการศนูย์การศกึษาพจิารณาลงนาม

- วันสดุทา้ยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรรวบรวมผลการเรียน สง่ส านกังานคณบดคีณะ/โรงเรียน ตน้สงักดั

   เพือ่คณะ/โรงเรียน พจิารณาทวนสอบและอนมุตัผิลการเรียน

9 - 17 ส.ค. 59 - อาจารย์ผู้สอนด าเนนิการแกไ้ขผลการเรียนตามมตคิณะฯ หลงัผ่านกระบวนการทวนสอบจากคณะ/โรงเรียน

   (โดยประสานงานกลบัมายังส านกัสง่เสริมวชิาการฯ เพือ่ขอคนืสทิธิ์กลบัไปแกไ้ขผลการเรียนใหเ้รียบร้อย

   และน าสง่กลบัมายังคณะ/โรงเรียน พร้อมมคอ.5 หรือ มคอ.6

10 ส.ค. 59 - วันสดุทา้ยที่ศนูย์การศกึษาฯ รวบรวมผลการเรียนน าสง่ส านกังานคณบดคีณะ/โรงเรียนที่หลกัสตูรนั้นสงักดั 

   เพือ่คณะ/โรงเรียน พจิารณาทวนสอบและอนมุตัผิลการเรียน

- รายวชิาหมวดวชิาศกึษาทั่วไปทัง้ในมหาวทิยาลยัและศนูย์การศกึษาน าสง่ผู้ประสานงานรายวชิา

   ตามที่รายวชิาสงักดั ส านกังานคณบดคีณะวทิยาศาสตร์ฯ หรือคณะมนษุยศาสตร์ฯ

15 ส.ค. 59 - วันเปดิภาคการศกึษาที่ 2/2559 ภาคปกต ิ

17 ส.ค. 59 - วันสดุทา้ยที่อาจารย์ผู้สอนสามารถแกไ้ขผลการเรียน ผ่านระบบบริหารการศกึษา http://iregis.dusit.ac.th

   ตามมตคิณะฯหลงัผ่านกระบวนการทวนสอบจากคณะ/โรงเรียน 

- ประกาศตารางสอบส าหรับนกัศกึษาขาดสอบ ภาคการศกึษาที่ 1/2559

- อาจารย์ผู้สอนสง่ตน้ฉบบัขอ้สอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศกึษาที่ 1/2559

   มายังส านกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบยีน

18 - 22 ส.ค. 59 - คณะ/โรงเรียน พจิารณาทวนสอบและอนมุตัผิลการเรียน

24 ส.ค. 59 - คณะฯน าสง่ผลการเรียนที่พจิารณาอนมุตัมิายังส านกัสง่เสริมวชิาการฯเพือ่ประกาศผลการเรียน

27 - 28 ส.ค. 59 - จัดสอบใหก้บันกัศกึษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศกึษาที่ 1/2559

1. ไมอ่นญุาตใหจ้ัดการเรียนการสอนในวันหยุดนกัขัตฤกษ ์และวันหยุดชดเชยนกัขัตฤกษ์

2. การจัดการเรียนการสอน ระบบปกติ

  - กรณีรายวชิาจัดสอบนอกตารางสอบ จัดการเรียนการสอน 15 สปัดาห ์(สปัดาหท์ี่ 16 เปน็การสอบปลายภาค ผู้สอนจัดสอบเอง)

  - กรณีรายวชิาที่จัดสอบในตาราง จัดการเรียนการสอน 15 สปัดาห ์(มหาวทิยาลยัฯ จัดสอบใหส้ปัดาหท์ี่ 17-18)

3.  การสง่ตน้ฉบบัขอ้สอบอัดส าเนาลา่ชา้กวา่ก าหนดตอ้งบนัทกึขอ้ความขออนญุาตอัดส าเนาเสนอตอ่รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ

4.  กอ่นสอบปลายภาค 1 สปัดาห ์งดจัดกจิกรรมเสริมหลกัสตูรทัง้ในและนอกสถานที่

5. วันที่ 10 - 16 พ.ค. 59 งดการเรียนการสอน ภาคการศกึษาที่ 1/2559 (นกัศกึษา 56 คณะวทิยาศาสตร์,คณะมนษุยศาสตร์ฯ, 

    คณะวทิยาการจัดการ, โรงเรียนการเรือน) เพือ่ด าเนนิการจัดสอบใหก้บันกัศกึษาภาคการศกึษาที่ 2/2558

                                              ประกาศ    ณ   วันที่  28  กนัยายน  พ.ศ. 2558

หมายเหตุ



                                                 (รองศาสตราจารย์ ณัฏฐารมณ์    จุฑาภทัร)

               รองอธกิารบด ีปฏบิตักิารแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัสวนดสุติ


