ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ระบบเดิม)
นักศึกษาตกค้าง รหัส 54-56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,คณะวิทยาการจัดการ
โรงเรียนการเรือน,โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และนักศึกษาตกค้าง รหัส 54 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
........................................................................................................
เพื่อให้กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(ระบบเดิม) ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เรื่อง ข้อกาหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กาหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยจึงกาหนดวันปฏิบตั ิกิจกรรมวิชาการ ดังนี้
วัน เดือน ปี
11 - 29 มิ.ย. 61

กิจกรรมวิชาการ
- นักศึกษาติดต่อหลักสูตรเพื่อให้ผู้ประสานงานวิชาการ คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา ทาบันทึกขออนุญาต
เปิดรายวิชาสาหรับนักศึกษาที่ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม กรณี การไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา/การยกเลิก
รายวิชา/การปรับผลการเรียน/การลงทะเบียนเรียนที่ไม่ใช่ตามแผนการเรียนกาหนดไว้ในหลักสูตร
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ เปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาที่ได้รับอนุญาต
- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา ทาบันทึกส่งข้อมูลรายชื่อหนังสือ/ตารา/เอกสารประกอบการสอน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 มายังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถ Download แบบฟอร์ม
ส่งข้อมูลรายชื่อหนังสือ/ตารา/เอกสารประกอบการสอน ได้ที่ http://regis.dusit.ac.th หัวข้ออาจารย์/เจ้าหน้าที่
2 - 31 ก.ค. 61 - อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561
13 ก.ค. - 28 ส.ค. 61 - นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
2 ส.ค. 61
- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา รวบรวมไฟล์ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ
15 ส.ค. 61
- วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561
15 - 28 ส.ค. 61 - นักศึกษายื่นคาร้องลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 2/2561
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
28 ส.ค. 61
- วันสุดท้ายของการทาบันทึกข้อความขอเพิ่มรายชื่อและปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในระบบบริหารการศึกษา
- เริ่มปรับการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า (วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท)
29 ส.ค. 61
29 ส.ค. - 4 ก.ย. 61 - นักศึกษายื่นคาร้องลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 2/2561
- เก็บค่าธรรมเนียมการขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด 500 บาท
- อาจารย์ผู้สอนพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 2/2561
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาการลงทะเบียนล่าช้า หลังจากอาจารย์ผู้สอนพิจารณา
3 ก.ย. - 17 ต.ค. 61 - ผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา เอกสารประกอบดูจากท้าย
ประกาศ และนาเอกสารการยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษานาส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
18 - 19 ต.ค. 61 - อาจารย์ที่ปรึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา รวบรวมเอกสารคาร้องการยื่นขอสาเร็จการศึกษา นาส่งมายัง
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
24 ม.ค. 62
- วันสุดท้ายของการแก้ไขข้อมูลและส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับผูท้ ี่ยนื่ ขอสาเร็จการศึกษามาแล้วในภาคการศึกษาที่ 2/2561

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ์
2. การจัดการเรียนการสอน ระบบปกติ
- กรณีรายวิชาจัดสอบนอกตารางสอบ จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 16 เป็นการสอบปลายภาค ผู้สอนจัดสอบเอง)
- กรณีรายวิชาที่จัดสอบในตาราง จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห์ (มหาวิทยาลัยฯ จัดสอบให้สัปดาห์ที่ 17-18)
3. ก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ และสัปดาห์จัดสอบปลายภาคงดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถานที่
4. เอกสารประกอบคาร้องยื่นขอสาเร็จการศึกษา
- คาร้องยื่นขอสาเร็จการศึกษา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
- สาเนาวุฒกิ ารศึกษาเดิม 1 ฉบับ
- รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ 1½ นิ้ว พื้นหลังสีฟา้ จานวน 2 รูป
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ชั้นยศ (ถ้ามี)
- ใบเทียบโอนอบรม/ยกเว้นรายวิชา (ถ้ามี)
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบตั ิการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

