ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ระบบ AEC)
นักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป และนักศึกษาตกค้างระบบ AEC
.................................................................................
เพือ่ ให้กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ระบบ AEC) ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย

และเกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ข้อกาหนด
การจัดการเรียนการสอนและการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กาหนดการ
เปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555 และระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2559
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม
พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ .ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจึงกาหนดวันปฏิบตั ิกิจกรรมวิชาการ ดังนี้

วัน เดือน ปี
11 - 12 ก.ค. 61
13 - 24 ก.ค. 61

กิจกรรมวิชาการ
- นักศึกษารหัส 60 ลงไป พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- นักศึกษารหัส 60 ลงไป ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน นักศึกษารหัส 60 ลงไป ภาคการศึกษาที่ 1/2561
13 ก.ค. - 14 ส.ค. 61 - นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
13 ก.ค. - 28 ส.ค. 61 - นักศึกษารหัส 58 ลงไป ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
15 ส.ค. 61
- วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561
- เริ่มปรับการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป (วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท)
15 - 28 ส.ค. 61

- นักศึกษายื่นคาร้องลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2561
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอน ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- หลักสูตรทาบันทึกข้อความขออนุญาตลงทะเบียนกรณีนักศึกษาติดคุณสมบัติไม่สามารถลงทะเบียนเองได้
- ยื่นคาร้องขอสอบเนื่องจากวัน-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยจัดสอบให้ซ้อนกัน

พ้นกาหนดการนี้แล้วนักศึกษาขอลงทะเบียนล่าช้าต้องชาระค่าธรรมเนียมตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ
15 ส.ค. - 13 ก.ย. 61 - นักศึกษายื่นคาร้องขอรักษาสภาพ สาหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
15 - 24 ส.ค. 61 - นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผสู้ อนของภาคการศึกษาที่ 2/2560
15 ส.ค. - 4 ธ.ค. 61 - นักศึกษารหัส 58 ลงไป ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของภาคการศึกษาที่ 2/2560

วัน เดือน ปี
29 ส.ค. 61

29 ส.ค. - 4 ก.ย. 61

30 ส.ค. 61

3 ก.ย. - 17 ต.ค. 61
3 - 9 ต.ค. 61
10 - 24 ต.ค. 61

18 - 19 ต.ค. 61
7 พ.ย. - 14 ธ.ค. 61
23 - 26 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61
27 พ.ย. - 7 ธ.ค. 61

28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61
6 - 14 ธ.ค. 61
6 - 17 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61

8 ม.ค. 62
16 ม.ค. 62
19 - 20 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62
4 ก.พ. 62
5 ก.พ. 62

7 ก.พ. 62

กิจกรรมวิชาการ
- วันสุดท้ายของการที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2560 สาหรับนักศึกษารหัส 59
เป็นต้นไป
- เริ่มปรับการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า นักศึกษารหัส 58 ลงไป (วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท)
- นักศึกษายื่นคาร้องลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- ปรับการขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด (ครั้งละ 500 บาท)
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ เริ่มดาเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2560
สาหรับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจาวิชา
หากนักศึกษายังไม่ส่งงานตามกาหนด
- ผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา เอกสารประกอบดูจาก
ท้ายประกาศ และนาเอกสารการยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษานาส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
- สอบกลางภาค (เป็นวิชาที่คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา จัดสอบให้โดยผู้สอนคุมสอบเอง)
- นักศึกษายื่นคาร้องขอยกเลิกรายวิชาได้ผลการเรียนเป็น W (Withdraw)
- กรณีนักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาและได้รับการอนุมัติแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาที่ขอยกเลิกซ้าในภาคการ
ศึกษาที่ 1/2561 ได้
- อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัดคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษารวบรวมเอกสารคาร้องการยื่นขอสาเร็จการศึกษา
นาส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ
- นักศึกษาเข้าระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน
- นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561
- วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน และการทากิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561
- นักศึกษาขอเปิดรายวิชาเพิ่มกรณีรายวิชาไม่เปิด (ติดต่อหลักสูตร)
- ยื่นคาร้องขอเรียนต่างมหาวิทยาลัย กรณีรายวิชาไม่เปิดในมหาวิทยาลัย
- สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)
- สอบปลายภาครายวิชาที่สอบในตาราง (มหาวิทยาลัยจัดสอบให้)
- ยื่นคาร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- วันสุดท้ายของการทีอ่ าจารย์ผสู้ อนส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2560 สาหรับนักศึกษารหัส 58 ลงไป
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ เริ่มดาเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2560
สาหรับนักศึกษารหัส 58 ลงไป จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจาวิชา
หากนักศึกษายังไม่ส่งงานตามกาหนด
- ประกาศตารางสอบสาหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561
- จัดสอบให้กับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- วันสุดท้ายของการแก้ไขข้อมูลและส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับผู้ที่ยื่นขอสาเร็จการศึกษามาแล้วในภาคการศึกษาที่ 1/2561

- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ M ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ เริ่มดาเนินการปรับคะแนนส่วนที่เหลืออยู่เป็นศูนย์ แล้วประเมินผลการเรียน M
จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจาวิชา หากนักศึกษาไม่ได้ยื่นคาร้องขอสอบและ
ชาระค่าธรรมเนียมกรณีขาดสอบ
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศสถานภาพ นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป รอการพินิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ์
2. นักศึกษาจะต้องดาเนินการกิจกรรมทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนดการที่กาหนดไว้จะไม่อนุญาตให้ดาเนินการใดๆ

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

