
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เร่ือง กิจกรรมวิชาการของอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 
(นักศึกษารหัส 56 คณะวิทยาศาสตรฯ,คณะมนุษยศาสตรฯ,คณะวิทยาการจัดการ,โรงเรียนการเรือน) 

___________________________

เพื่อใหกิจกรรมวิชาการของอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ฯ สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.  2549  
และระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ พ.ศ. 2555 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 จึงกําหนดวันปฏิบัติกิจกรรมวิชาการดังน้ี

วัน เดือน ป กิจกรรมวิชาการ

12 ก.พ. - 11 มี.ค. 
59

- อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตละตอนเรียนลงในระบบบริหารการศึกษา

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

- คณะ/ศูนยการศึกษายืนยันมคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตละตอนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

8 - 10 มี.ค. 59 - นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2559

11 - 24 มี.ค. 59 - อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

28 มี.ค. 59 - วันเปดภาคการศึกษา

28 มี.ค. - 11 เม.ย. 
59

- ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ผานระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th

- ย่ืนคํารองขอลงทะเบียนเรียน กรณีหนวยกิตเกินกวาเกณฑท่ีกําหนด

- ย่ืนคํารองขอลงทะเบียน กรณีติดคุณสมบัติไมสามารถลงทะเบียนเองได

- ย่ืนคํารองขอสอบเน่ืองจากวัน-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยจัดสอบใหซอนกัน

- อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

28 มี.ค. - 22 ก.ค. 
59

- นักศึกษาภาคปกติ ติดตอขอแกรายวิชาท่ีไดผลการเรียน "I" กับอาจารยผูสอนของภาคการศึกษาที่ 
2/2558

12 เม.ย. - 3 มิ.ย. 59 - นักศึกษาย่ืนลงทะเบียนลาชาผานระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th

12 เม.ย. - 4 มิ.ย. 59
- อาจารยผูสอนพิจารณาการย่ืนลงทะเบียนลาชาผานระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th

ภาคการศึกษาท่ี 1/2559

- อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาการลงทะเบียนลาชา หลังจากอาจารยผูสอนพิจารณา

6 - 13 พ.ค. 59 - งดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (นักศึกษา 56 คณะวิทยาศาสตร,คณะมนุษยศาสตรฯ,



คณะวิทยาการจัดการ, โรงเรียนการเรือน) เพื่อดําเนินการจัดสอบใหกับนักศึกษาภาคการศึกษาท่ี 
2/2558

12 พ.ค. 59 - วันสุดทายท่ีอาจารยสงตนฉบับขอสอบกลางภาค ไปยังคณะ

13 พ.ค. 59 - คณะรวบรวมตนฉบับขอสอบกลางภาค สงมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ

16 พ.ค. 59 - สํานักสงเสริมวิชาการฯรวบรวมตนฉบับขอสอบกลางภาค สงไปยังกราฟฟกไซท เพื่ออัดสําเนา

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

6 มิ.ย. 59 - วันสุดทายท่ีอาจารยสงตนฉบับขอสอบปลายภาค (ในตาราง) ไปยังคณะ

8 มิ.ย. 59 - คณะรวบรวมตนฉบับขอสอบปลายภาค (ในตาราง) สงมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ

9 - 14 มิ.ย. 59 - อาจารยที่ปรึกษา/ศูนยการศึกษา รวบรวมเอกสารใบรายงานการย่ืนขอสําเร็จการศึกษา

นําสงมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ และยืนยันรายการผานระบบ http://iregis.dusit.ac.th

10 - 16 มิ.ย. 59
- สํานักสงเสริมวิชาการฯรวบรวมตนฉบับขอสอบปลายภาค (ในตาราง) สงไปยังกราฟฟกไซท เพ่ืออัด
สําเนา

17 มิ.ย. 59 - วันสุดทายท่ีอาจารยสงตนฉบับขอสอบปลายภาค (นอกตาราง) ไปยังคณะ

20 มิ.ย. 59 - คณะรวบรวมตนฉบับขอสอบปลายภาค (นอกตาราง) สงมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ

22 - 27 มิ.ย. 59 - สํานักสงเสริมวิชาการฯรวบรวมตนฉบับขอสอบปลายภาค (นอกตาราง) สงไปยังกราฟฟกไซท

เพื่ออัดสําเนา

28 - 30 มิ.ย. 59 - นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมลงทะเบียนจองรายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 2/2559

1 ก.ค. - 16 ส.ค. 59 - อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตละตอนเรียนลงในระบบบริหารการศึกษา

ภาคการศึกษาท่ี 2/2559

- หลักสูตรสังกัด คณะ/โรงเรียน/ศูนยการศึกษา ยืนยันมคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตละตอนเรียน

ภาคการศึกษาท่ี 2/2559

1 - 4 ก.ค. 59 - ผูสอนอนุมัติยกเลิกรายวิชาไดผลการเรียนเปน W (Withdraw) ผานระบบบริหารการศึกษา

http://iregis.dusit.ac.th

1 - 14 ก.ค. 59 - นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559

- ขอเปดรายวิชาตกคางกรณีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา แตรายวิชาไมเปด (ติดตอหลักสูตร)

- ย่ืนคํารองขอเรียนตางมหาวิทยาลัย กรณีรายวิชาไมเปดในมหาวิทยาลัย

1 - 15 ก.ค. 59 - อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559

11 ก.ค. 59 - รับ มสด. 6 (สีเขียว) กรณีอาจารยผูสอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)

14 ก.ค. 59 - วันสุดทายของการจัดการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ

15 ก.ค. 59 - เปดระบบบริหารการศึกษาคียขอมูลการประเมินผลการเรียนและการสอบ

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

(งดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถานท่ี)

25 - 29 ก.ค. 59 - สอบปลายภาครายวิชาท่ีสอบในตาราง (มหาวิทยาลัยจัดสอบให)

(งดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถานท่ี)

25 ก.ค. - 1 ส.ค. 59 - ย่ืนคํารองขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ผานระบบบริหารการศึกษา

http://iregis.dusit.ac.th



หมายเหตุ
1. ไมอนุญาตใหจัดการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ
2. การจัดการเรียนการสอน ระบบปกติ

- กรณีรายวิชาจัดสอบนอกตารางสอบ จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห (สัปดาหท่ี 16 เปนการสอบปลายภาค 
ผูสอนจัดสอบเอง) 

- กรณีรายวิชาที่จัดสอบในตาราง จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห (มหาวิทยาลัยฯ จัดสอบใหสัปดาหที่ 17-

1 ส.ค. 59
- วันสุดทายของการท่ีอาจารยผูสอนสงผลการเรียนแก "I" ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 สําหรับนักศึกษา
ภาคปกติ

5 ส.ค. 59 - วันสุดทายท่ีอาจารยประจําศูนยฯสงผลการเรียนผานระบบบริหารการศึกษาและรายงานสรุปท่ีพิมพ

จากระบบ และมคอ.5 หรือ มคอ. 6 ไปยังหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียน

- วันสุดทายท่ีอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยสงผลการเรียนผานระบบบริหารการศึกษาและรายงานสรุป

ท่ีพิมพจากระบบ และ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ไปยังหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียน

(ยกเวนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับรายวิชาที่เปดในมหาวิทยาลัยนําสงผูประสานงานรายวิชา

สําหรับศูนยการศึกษาเสนอผูอํานวยการศูนยลงนามกอนนําสงผูประสานงานรายวิชา)

8 ส.ค. 59 - วันสุดทายท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังกัดศูนยการศึกษา ตรวจสอบผลการเรียนและลงนาม

แลวนําสงผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิจารณาลงนาม

- วันสุดทายท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการเรียน สงสํานักงานคณบดีคณะ/โรงเรียน ตน
สังกัด

เพื่อคณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน

9 - 17 ส.ค. 59
- อาจารยผูสอนดําเนินการแกไขผลการเรียนตามมติคณะฯ หลังผานกระบวนการทวนสอบจากคณะ/
โรงเรียน

(โดยประสานงานกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อขอคืนสิทธ์ิกลับไปแกไขผลการเรียนใหเรียบ
รอย

และนําสงกลับมายังคณะ/โรงเรียน พรอมมคอ.5 หรือ มคอ.6

10 ส.ค. 59
- วันสุดทายท่ีศูนยการศึกษาฯ รวบรวมผลการเรียนนําสงสํานักงานคณบดีคณะ/โรงเรียนที่หลักสูตรน้ัน
สังกัด

เพื่อคณะ/โรงเรียน พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน

- รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังในมหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษานําสงผูประสานงานรายวิชา

ตามที่รายวิชาสังกัด สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ หรือคณะมนุษยศาสตรฯ

17 ส.ค. 59 - วันเปดภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ภาคปกติ

- วันสุดทายท่ีอาจารยผูสอนสามารถแกไขผลการเรียน ผานระบบบริหารการศึกษา 
http://iregis.dusit.ac.th

ตามมติคณะฯหลังผานกระบวนการทวนสอบจากคณะ/โรงเรียน

- ประกาศตารางสอบสําหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

- อาจารยผูสอนสงตนฉบับขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559

มายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

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

24 ส.ค. 59 - คณะฯนําสงผลการเรียนท่ีพิจารณาอนุมัติมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯเพื่อประกาศผลการเรียน

27 - 28 ส.ค. 59 - จัดสอบใหกับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559



18) 
3.  การสงตนฉบับขอสอบอัดสําเนาลาชากวากําหนดตองบันทึกขอความขออนุญาตอัดสําเนาเสนอตอรอง
อธิการบดีฝายวิชาการ
4.  กอนสอบปลายภาค 1 สัปดาห งดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังในและนอกสถานท่ี
5. วันท่ี 6 - 13 พ.ค. 59 งดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (นักศึกษา 56 คณะวิทยาศาสตร,คณะ
มนุษยศาสตรฯ, คณะวิทยาการจัดการ, โรงเรียนการเรือน) เพื่อดําเนินการจัดสอบใหกับนักศึกษาภาคการศึกษาท่ี 
2/2558 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐารมณ จุฑาภัทร)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต
28 ก.ย. 58  เวลา 13:37:55  Non-PKI Simple Sign




