ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 (ระบบ AEC)
นักศึกษารหัส 56 คณะครุศาสตร,โรงเรียนการทองเที่ยวฯ,คณะพยาบาลศาสตร
นักศึกษารหัส 57-59 ทุกคณะ
.................................................................................
เพื่อใหกิจกรรมวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย
และเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ค. พ.ศ.2548 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ค. พ.ศ.2548 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องขอกําหนดการจัดการเรียนการสอน
และการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. พ.ศ.2553 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิ.ย. พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องกําหนดการเปดและการปดภาคการ
ศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2559 พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 13 ส.ค. พ.ศ.2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 25 พ.ค. พ.ศ.2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. พ.ศ.2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ค. พ.ศ.
2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 17
ส.ค. พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 ส.ค. พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัย
จึงกําหนดวันปฏิบัติกิจกรรมวิชาการ ดังนี้

วัน เดือน ป
23 - 25 พ.ย. 59
28 พ.ย. - 9 ธ.ค. 59
28 พ.ย. 59 - 15 ม.ค. 60
28 พ.ย. 59 - 30 ม.ค. 60
16 ม.ค. 60
16 - 30 ม.ค. 60

กิจกรรมวิชาการ
- นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- นักศึกษารหัส 59 ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
- นักศึกษารหัส 56 - 58 ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
- วันเปดภาคการศึกษาที่ 2/2559
- เริ่มปรับการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา นักศึกษารหัส 59 (วันละ 50 บาท แตไมเกิน 1,000 บาท)
- ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ผานระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
- หลักสูตรทําบันทึกขอความขออนุญาตลงทะเบียนกรณีนักศึกษาติดคุณสมบัติไมสามารถลงทะเบียนเองได

16 ม.ค. - 15 ก.พ. 60
16 - 25 ม.ค. 60
16 ม.ค. - 12 พ.ค. 60
30 ม.ค. 60
31 ม.ค. - 6 ก.พ. 60
31 ม.ค. 60

- ยื่นคํารองขอสอบเนื่องจากวัน-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยจัดสอบใหซอนกัน
พนกําหนดการนี้แลวนักศึกษาขอลงทะเบียนลาชาตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ
- ยื่นคํารองขอรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาที่ไมประสงคจะลงทะเบียนเรียนผานระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th
- นักศึกษารหัส 59 ติดตอขอแกรายวิชาที่ไดผลการเรียน "I" กับอาจารยผูสอนของภาคการศึกษาที่ 1/2559
- นักศึกษารหัส 56-58 ติดตอขอแกรายวิชาที่ไดผลการเรียน "I" กับอาจารยผูสอนของภาคการศึกษาที่ 1/2559
- วันสุดทายของการที่อาจารยผูสอนสงผลการเรียนแก "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2559 สําหรับนักศึกษารหัส 59
- นักศึกษายื่นลงทะเบียนลาชาผานระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th ภาคการศึกษาที่ 2/2559

- เริ่มปรับการขอลงทะเบียนเรียนลาชากวาเวลาที่กําหนด (ครั้งละ 500 บาท)
- เริ่มปรับการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา นักศึกษารหัส 56 - 58 (วันละ 50 บาท แตไมเกิน 500 บาท)

15 ก.พ.- 31 มี.ค. 60
6 - 10 มี.ค. 60
11 - 24 มี.ค. 60

- ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ยื่นขอสําเร็จการศึกษาผานระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th เอกสารประกอบดูจากทายประกาศ และพิมพรายงานนําสง
อาจารยที่ปรึกษา
- สอบกลางภาค (เปนวิชาที่คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษา จัดสอบใหโดยผูสอนคุมสอบเอง)
- ยื่นขอยกเลิกรายวิชาไดผลการเรียนเปน W (Withdraw) ผานระบบบริหารการศึกษา http://iregis.dusit.ac.th
(กรณีนักศึกษากูเงินเรียนและยังคางชําระสามารถยื่นคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ หรือวิทยาเขต/ศูนยการศึกษา)

28 เม.ย. 60
1 - 12 พ.ค. 60
8 - 12 พ.ค. 60
15 - 22 พ.ค. 60
15 - 29 พ.ค. 60
16 - 24 พ.ค. 60
22 พ.ค. 60
1 มิ.ย. 60
5 มิ.ย. 60
10 - 11 มิ.ย. 60
3 - 7 ก.ค. 60

- กรณีนักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาและไดรับการอนุมัติแลวจะไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาที่ขอยกเลิก
ซ้ําในภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได
- วันสุดทายของการจัดการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- สอบปลายภาครายวิชาที่ผูสอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)
- นักศึกษาที่มีแผนการเรียนภาคการศึกษาฤดูรอน พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2559
- สอบปลายภาครายวิชาที่สอบในตาราง (มหาวิทยาลัยจัดสอบให)
- ยื่นคํารองขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผานระบบบริหารการศึกษา
http://iregis.dusit.ac.th
- นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2559
- ขอเปดรายวิชาตกคางกรณีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา แตรายวิชาไมเปด (ติดตอหลักสูตร)
- ยื่นคํารองขอเรียนตางมหาวิทยาลัย กรณีรายวิชาไมเปดในมหาวิทยาลัย
- วันสุดทายของการที่อาจารยผูสอนสงผลการเรียนแก "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2559 สําหรับนักศึกษารหัส 56-58

- วันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2559
- ประกาศตารางสอบสําหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- จัดสอบใหกับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559
- ประกาศรายชื่อนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ
ผาน http://regis.dusit.ac.th

หมายเหตุ
1. ไมอนุญาตใหจัดการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ
2. นักศึกษาจะตองดําเนินการกิจกรรมทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพนกําหนดการที่กําหนดไวจะไมอนุญาตใหดําเนินการใดๆ
3. กอนสอบปลายภาค 1 สัปดาห และสัปดาหจัดสอบปลายภาคงดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถานที่
4. เอกสารประกอบใบยื่นขอสําเร็จการศึกษา
- รายงานการยื่นเรื่องขอสําเร็จการศึกษา (พิมพใบรายงานจากระบบ)
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ชั้นยศ (ถามี)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- วุฒิการศึกษาเดิม
- ใบเทียบโอนอบรม/ยกเวนรายวิชา (ถามี)
- รูปถายสวมชุดครุยวิทยฐานะ 1½ นิ้ว พื้นหลังสีฟา จํานวน 2 รูป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

(ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต
12 ต.ค. 59 เวลา 22:41:36 Non-PKI Simple Sign

