ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 (ระบบ AEC)
นักศึกษารหัส 56 คณะครุศาสตร,โรงเรียนการทองเที่ยวฯ,คณะพยาบาลศาสตร
นักศึกษารหัส 57-59 ทุกคณะ
___________________________
เพื่อใหกิจกรรมวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สอดคลองกับขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2549 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวน
ดุสิต วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อ งขอกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบมหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวันปฏิบัติกิจกรรมวิชาการ ดังนี้
วัน เดือน ป
12 - 14 ก.ค. 59
15 - 26 ก.ค. 59
15 ก.ค. - 14 ส.ค. 59
15 ส.ค. 59

กิจกรรมวิชาการ
- นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559
- นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559
- นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
- วันเปดภาคการศึกษานักศึกษาภาคปกติ
- เริ่มปรับการชําระคาบํารุงการศึกษาลาชา ภาคปกติ (วันละ 50 บาท แตไมเกิน 500 บาท)
15 - 29 ส.ค. 59 - ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ผานระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
- ยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียน กรณีหนวยกิตเกินกวาเกณฑที่กําหนด
- หลักสูตรทําบันทึกขอความขออนุญาตลงทะเบียนกรณีนักศึกษาติดคุณสมบัติไมสามารถลงทะเบียนเองได
- ยื่นคํารองขอสอบเนื่องจากวัน-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยจัดสอบใหซอนกัน
พนกําหนดการนี้แลวนักศึกษาขอลงทะเบียนลาชาตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ
15 ส.ค. - 15 ก.ย. 59 - ยื่นคํารองขอรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาที่ไมประสงคจะลงทะเบียนเรียนผานระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th
15 ส.ค. - 2 ธ.ค. - นักศึกษาภาคปกติ ติดตอขอแกรายวิชาที่ไดผลการเรียน "I" กับอาจารยผูสอนของภาคการศึกษาที่
59
2/2558
30 ส.ค. 59
- เริ่มเก็บคาธรรมเนียม การขอลงทะเบียนเรียนลาชากวาเวลาที่กําหนด
- นักศึกษายื่นลงทะเบียนลาชาผานระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th ภาคการศึกษาที่
30 ส.ค. - 6 ก.ย. 59
1/2559

- ยื่นขอยกเลิกรายวิชาไดผลการเรียนเปน W (Withdraw) ผานระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th
(กรณีนักศึกษากูเงินเรียนและยังคางชําระสามารถยื่นคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ หรือวิทยาเขต/ศูนย
การศึกษา)
- กรณีนักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาและไดรับการอนุมัติแลวจะไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาที่ขอยกเลิกซ้ํา
ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได
- ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559 ยื่นขอสําเร็จการศึกษา ผานระบบบริหารการ
1 ก.ย. - 14 ต.ค. 59
ศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th เอกสารประกอบดูจากทายประกาศ และพิมพรายงานนําสงอาจารยที่
ปรึกษา
6 ก.ย. 59
- วันสุดทายของการที่นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนลาชา ภาคการศึกษาที่ 1/2559
3 - 7 ต.ค. 59 - สอบกลางภาค (เปนวิชาที่คณะ วิทยาเขต/ศูนยการศึกษาจัดสอบใหโดยผูสอนคุมสอบเอง)
23 - 25 พ.ย. 59 - นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
25 พ.ย. 59
- วันสุดทายของการจัดการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ
28 พ.ย. - 9 ธ.ค. 59 - นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- ขอเปดรายวิชาเพิ่มกรณีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาแตรายวิชาไมเปด (ติดตอหลักสูตร)
- ยื่นคํารองขอเรียนตางมหาวิทยาลัย กรณีรายวิชาไมเปดในมหาวิทยาลัย
28 พ.ย. 59 -15 ม.ค.
- นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2559
60
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 59 - สอบปลายภาครายวิชาที่ผูสอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)
6 - 15 ธ.ค. 59 - สอบปลายภาครายวิชาที่สอบในตาราง (มหาวิทยาลัยจัดสอบให)
6 - 16 ธ.ค. 59 - ยื่นคํารองขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผานระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th
19 ธ.ค. 59
- วันสุดทายของการสงผลการเรียนแก "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2558 สําหรับนักศึกษาภาคปกติ
4 ม.ค. 60
- ประกาศตารางสอบสําหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
21 - 22 ม.ค. 60 - จัดสอบใหกับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559
30 ส.ค. - 10 พ.ย. 59

หมายเหตุ
1. ไมอนุญาตใหจัดการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ
2. นักศึกษาจะตองดําเนินการกิจกรรมทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพนกําหนดการ ที่กําหนดไว
จะไมอนุญาตให
ดําเนินการใดๆ
3. เอกสารประกอบใบยื่นขอสําเร็จการศึกษา
- รายงานการยื่นเรื่องขอจบ (พิมพใบรายงานจากระบบ)
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ชั้นยศ (ถามี)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- วุฒิการศึกษาเดิม (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตอเนื่อง)
- ใบเทียบโอนอบรม , ยกเวนรายวิชา (ถามี)
- รูปถายสวมชุดครุยวิทยฐานะ 1½ นิ้ว พื้นหลังสีฟา จํานวน 2 รูป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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