ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(นักศึกษารหัส 56 คณะวิทยาศาสตร์ฯ,คณะมนุษยศาสตร์ฯ,คณะวิทยาการจัดการ,โรงเรียนการเรือน)
.................................................................................
เพือ่ ให้กจิ กรรมวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย

และเกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปร
พ.ศ. 2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสติ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2549 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จึงกาหนดวันปฏิบตั กิ จิ กรรมวิชาการ ดังนี
วัน เดือน ปี
8 - 10 มี.ค. 59
11 - 23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59

กิจกรรมวิชาการ
- นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ เตรียมยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559
- นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559
- วันเปิดภาคการศึกษานักศึกษาภาคปกติ

28 มี.ค. - 11 เม.ย. 59 - ลงทะเบียนเรียนเพิม่ -ถอนรายวิชา ผ่านระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
- ยื่นคาร้องขอลงทะเบียนเรียน กรณีหน่วยกิตเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
- ยื่นคาร้องขอลงทะเบียน กรณีตดิ คุณสมบัตไิ ม่สามารถลงทะเบียนเองได้
- ยื่นคาร้องขอสอบเนื่องจากวัน-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยจัดสอบให้ซอ้ นกัน
พ้นกาหนดการนีแ้ ล้วนักศึกษาขอลงทะเบียนล่าช้าต้องชาระค่าธรรมเนียมตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ
28 มี.ค. - 29 เม.ย. 59 - ยื่นคาร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th หากนักศึกษาไม่ดาเนินการในเวลาที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อการเป็นนักศึกษา
28 มี.ค. - 22 ก.ค. 59 - นักศึกษาภาคปกติ ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอน
ของภาคการศึกษาที่ 2/2558
12 เม.ย. 59

- เริ่มเก็บค่าธรรมเนียม การขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด

12 เม.ย. - 3 มิ.ย. 59 - นักศึกษายื่นลงทะเบียนล่าช้าผ่านระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
12 เม.ย. - 30 มิ.ย. 59 - ยื่นขอยกเลิกรายวิชาได้ผลการเรียนเป็น W (Withdraw) ผ่านระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th (กรณีนกั ศึกษากู้เงินเรียนและยังค้างชาระสามารถยื่นคาร้องที่
สานักส่งเสริมวิชาการฯ หรือศูนย์การศึกษา)
- กรณีนกั ศึกษาขอยกเลิกรายวิชาและได้รับการอนุมตั แิ ล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาที่ขอยกเลิก
ซาในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได้
18 เม.ย. - 8 พ.ค. 59 - ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

22 เม.ย. - 8 มิ.ย. 59 - ผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ยื่นขอสาเร็จการศึกษาผ่านระบบบริหาร
การศึกษา http://iregis.dusit.ac.th เอกสารประกอบดูจากท้ายประกาศ และพิมพ์รายงานนาส่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
9 พ.ค. 59

- เริ่มปรับการชาระเงินค่าหน่วยกิตล่าช้า ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาภาคการศึกษา ภาคปกติ
วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท

10 - 16 พ.ค. 59

- งดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (นักศึกษา 56 คณะวิทยาศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์ฯ,
คณะวิทยาการจัดการ, โรงเรียนการเรือน) เพือ่ ดาเนินการจัดสอบให้กบั นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2558

23 - 27 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
9 - 14 มิ.ย. 59

- สอบกลางภาค (เป็นวิชาที่คณะและศูนย์การศึกษาจัดสอบให้โดยผู้สอนคุมสอบเอง)
- วันสุดท้ายของการที่นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2559
- อาจารย์ที่ปรึกษา/ศูนย์การศึกษา รวบรวมเอกสารใบรายงานการยื่นขอสาเร็จการศึกษา
นาส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ และยืนยันรายการผ่านระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th

28 - 30 มิ.ย. 59
1 - 14 ก.ค. 59

- นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ เตรียมยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- ขอเปิดรายวิชาตกค้างกรณีคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาไม่เปิด (ติดต่อหลักสูตร)
- ยื่นคาร้องขอเรียนต่างมหาวิทยาลัย กรณีรายวิชาไม่เปิดในมหาวิทยาลัย

14 ก.ค. 59

- วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน และการทากิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ

15 - 22 ก.ค. 59

- สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง) (งดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทังในและนอกสถานที)่

25 - 29 ก.ค. 59

- สอบปลายภาครายวิชาที่สอบในตาราง (มหาวิทยาลัยจัดสอบให้)
(งดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทังในและนอกสถานที)่

25 ก.ค. - 1 ส.ค. 59 - ยื่นคาร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th
1 ส.ค. 59

- วันสุดท้ายของการที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2558 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ

15 ส.ค. 59

- วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภาคปกติ

17 ส.ค. 59

- ประกาศตารางสอบสาหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

27 - 28 ส.ค. 59

- จัดสอบให้กบั นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ์
2. นักศึกษาจะต้องดาเนินการกิจกรรมทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนดการที่กาหนดไว้จะไม่อนุญาตให้
ดาเนินการใดๆ
3. วันที่ 10 - 16 พ.ค. 59 งดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (นักศึกษา 56 คณะวิทยาศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์ฯ,
คณะวิทยาการจัดการ, โรงเรียนการเรือน) เพือ่ ดาเนินการจัดสอบให้กบั นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2558
4. ก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ งดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทังในและนอกสถานที่
5. เอกสารประกอบใบยื่นขอสาเร็จการศึกษา
- รายงานการยื่นเรื่องขอจบ (พิมพ์ใบรายงานจากระบบ)
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ชันยศ

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- วุฒิการศึกษาเดิม (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง)
- ใบเทียบโอนอบรม , ยกเว้นรายวิชา (ถ้ามี)
- รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ 1½ นิว พืนหลังสีฟ้า จานวน 2 รูป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร)
รองอธิการบดี ปฏิบตั กิ ารแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสติ

