ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาระบบ AEC)
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ รหัส 55 เป็นต้นไป
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนการเรือน
และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง รหัส 57 เป็นต้นไป และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 59 เป็นต้นไป
........................................................................................................
เพื่อให้กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ระบบ AEC) ดาเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิ ต ว่าด้ว ย การจั ดการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2548 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ข้อกาหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กาหนดการเปิดและการปิด
ภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562 พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ระเบียบ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ สวนดุ สิ ต ว่าด้ว ย การเก็บ เงินค่ าธรรมเนีย มการศึ ก ษา ภาคปกติ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วั นที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ.2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การ
เก็บเงินค่าธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่า ธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่
17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิท ยาลัย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิ ทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่า ธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจึงกาหนดวันปฏิบัติกิจกรรมวิชาการ ดังนี้
วัน เดือน ปี
25 – 26 พ.ย. 62
27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62

กิจกรรมวิชาการ
- นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562
- นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนในระบบบริหารการศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 2/2562
27 พ.ย. 62 – 14 ม.ค. 63 - นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
27 พ.ย. 62 – 28 ม.ค. 63 - นักศึกษารหัส 58 ลงไป ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
15 ม.ค. 63
- วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562
- เริ่มปรับการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป (วันละ 50 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท)
15 – 28 ม.ค. 63
- นักศึกษาลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 2/2562

15 – 27 ม.ค. 63
15 ม.ค. – 11 พ.ค. 63
29 ม.ค. 63

29 ม.ค. – 4 ก.พ. 63
30 ม.ค. 63
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. – 30 มี.ค. 63
4 – 10 มี.ค. 63
11 – 24 มี.ค. 63

25 – 26 มี.ค. 63
1 – 3 เม.ย. 63
8 เม.ย. – 29 พ.ค. 63

- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอน ในระบบบริหาร
การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
(นักศึกษาพิมพ์ มสด.13.2 ใบรายงานการลงทะเบียนเรียน นาส่งอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้
ประสานงานหลักสูตร)
- หลักสูตรทาบันทึกข้อความขออนุญาตลงทะเบียนกรณีนักศึกษาติดคุณสมบัติไม่สามารถ
ลงทะเบียนเองได้
- ยื่นคาร้องขอสอบเนื่องจากวัน-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยจัดสอบให้ซ้อนกัน
พ้นกาหนดการนี้แล้วนักศึกษาขอลงทะเบียนล่าช้าต้องชาระค่าธรรมเนียมตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ
- นักศึกษายื่นคาร้องขอรักษาสภาพ สาหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
- นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของ
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- นักศึกษารหัส 58 ลงไป ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของภาค
การศึกษาที่ 1/2562
- วันสุดท้ายของการที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาหรับ
นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป
- เริ่มปรับการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า นักศึกษารหัส 58 ลงไป (วันละ 50 บาท แต่
ไม่เกิน 500 บาท)
- เริ่มปรับการขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด (ครั้งละ 500 บาท)
- นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 2/2562
- อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน พิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษา
ที่ 2/2562
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ เริ่มดาเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2562
สาหรับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจาวิชา
หากนักศึกษายังไม่ส่งงานตามกาหนด และปรับผลการเรียนในรายวิชาเลือกที่สอบตกเป็น W
- คณะพยาบาลศาสตร์นาส่งผลการเรียนนักศึกษารหัส 59 ที่พิจารณาอนุมัติ มายังสานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อประกาศผลการเรียน
- ผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ยื่นขอสาเร็จการศึกษาในระบบ
บริหารการศึกษา เอกสารประกอบดูจากท้ายประกาศ และนาเอกสารการยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษานาส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
- สอบกลางภาค (เป็นวิชาที่คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา จัดสอบให้
โดยผู้สอนคุมสอบเอง)
- นักศึกษายื่นคาร้องขอยกเลิกรายวิชาได้ผลการเรียนเป็น W (Withdraw)
- กรณีนักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาและได้รับการอนุมัติแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาที่
ขอยกเลิกซ้าในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้
- กรณีนักศึกษากู้เงินเรียนและยังค้างชาระสามารถยื่นคาร้องที่สานักส่งเสริมวิชาการฯ หรือ
วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
- อาจารย์ผู้สอนอนุมัติยกเลิกรายวิชาได้ผลการเรียนเป็น W (Withdraw)
- อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัดคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวมเอกสารคา
ร้องการยื่นขอสาเร็จการศึกษานาส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ
- นักศึกษาเข้าระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน

27 – 28 เม.ย. 63
28 เม.ย. 63
29 เม.ย. – 8 พ.ค. 63
29 เม.ย. – 11 พ.ค. 63
12 – 20 พ.ค. 63
12 – 21 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63
22 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63
2 มิ.ย. 63
9 – 10 มิ.ย. 63
10 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63
22 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63

25 มิ.ย. 63

- นักศึกษาที่มีแผนการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
- วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน และการทากิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
- นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
- ขอเปิดรายวิชาตกค้างกรณีคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาไม่เปิด (ติดต่อหลักสูตร)
- ยื่นคาร้องขอเรียนต่างมหาวิทยาลัย กรณีรายวิชาไม่เปิดในมหาวิทยาลัย
- สอบปลายภาครายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)
- สอบปลายภาครายวิชาที่สอบในตาราง (มหาวิทยาลัยจัดสอบให้)
- ยื่นคาร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562
- วันสุดท้ายของการที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาหรับ
นักศึกษารหัส 58 ลงไป
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ เริ่มดาเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2562
สาหรับนักศึกษารหัส 58 ลงไป จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจาวิชา
หากนักศึกษายังไม่ส่งงานตามกาหนด และปรับผลการเรียนในรายวิชาเลือกที่สอบตกเป็น W
- วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
- ประกาศตารางสอบสาหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2562
- จัดสอบให้กับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562
- วันสุดท้ายของการแก้ไขข้อมูลและส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับผู้ที่ยื่นขอสาเร็จการศึกษามาแล้ว
ในภาคการศึกษาที่ 2/2562
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ M ภาคการศึกษาที่ 2/2562
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ เริ่มดาเนินการปรับคะแนนส่วนที่เหลืออยู่เป็นศูนย์ แล้วประเมินผล
การเรียน M จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจาวิชา หากนักศึกษาไม่ได้ยื่นคาร้อง
ขอสอบและชาระค่าธรรมเนียมกรณีขาดสอบ และปรับผลการเรียนในรายวิชาเลือกที่สอบตก
เป็น W
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ จาแนกสถานภาพ นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ภาคการศึกษาที่
2/2562
- ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
ผ่าน http://regis.dusit.ac.th

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ์
2. นักศึกษาจะต้องดาเนินการกิจกรรมทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนดการที่กาหนดไว้จะไม่อนุญาต
ให้ดาเนินการใดๆ
3. ก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ และสัปดาห์จัดสอบปลายภาคงดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถานที่
4. เอกสารประกอบคาร้องยื่นขอสาเร็จการศึกษา

- คาร้องยื่นขอสาเร็จการศึกษา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
- สาเนาวุฒิการศึกษาเดิม 1 ฉบับ
- รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ 1½ นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า จานวน 2 รูป
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ชั้นยศ (ถ้ามี)
- ใบเทียบโอนอบรม/ยกเว้นรายวิชา (ถ้ามี)
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

