ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
นักศึกษารหัส 58 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาตกค้างหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
........................................................................................................
เพื่อให้กิจกรรมวิชาการของนักศึกษารหัส 58 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี) คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาตกค้างหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องข้อกาหนด
การจัดการเรียนการสอนและการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กาหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562 พ.ศ.
2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่า
ด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 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. 2559ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.
2560 มหาวิทยาลัยจึงกาหนดวันปฏิบัติกิจกรรมวิชาการดังนี้
วัน เดือน ปี
3 – 13 ม.ค. 63

กิจกรรมวิชาการ
- นักศึกษาติดต่อหลักสูตรเพื่อให้ผู้ประสานงานวิชาการ สาขาวิชา/คณะ/วิทยาเขต/ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ทาบันทึกขออนุญาตเปิดรายวิชาสาหรับนักศึกษาที่ต้องลงทะเบียนเรียน
เพิ่มเติม กรณี การไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา/การยกเลิกรายวิชา/การปรับผลการ
เรียน/การลงทะเบียนเรียนที่ไม่ใช่ตามแผนการเรียนกาหนดไว้ในหลักสูตร
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ เปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาที่ได้รับ
อนุญาต

16 ม.ค. – 24 ก.พ. 63 - นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
17 ก.พ. 63

- วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

17 – 24 ก.พ. 63

- นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน ภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

25 ก.พ. 63

- เริ่มปรับการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า (วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท)

25 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 - นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
- เก็บค่าธรรมเนียมการขอลงทะเบียนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด 500 บาท
- อาจารย์ผู้สอนพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาการลงทะเบียนล่าช้า หลังจากอาจารย์ผู้สอนพิจารณา
25 ก.พ. – 13 มี.ค. 63 - นักศึกษายื่นคาร้องขอยกเลิกรายวิชาได้ผลการเรียนเป็น W (Withdraw)
(กรณีนักศึกษากู้เงินเรียนและยังค้างชาระสามารถยื่นคาร้องที่สานักส่งเสริมวิชาการฯ หรือ
วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง)
- กรณีนักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาและได้รับการอนุมัติแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาที่
ขอยกเลิกซ้า ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ได้
2 มี.ค. 63

- วันสุดท้ายของการที่นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา
2562

3 – 17 มี.ค. 63

- ผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษา เอกสารประกอบดูจากท้ายประกาศ และนาเอกสารการยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษานาส่งอาจารย์ที่ปรึกษา

9 – 13 มี.ค. 63

- สอบกลางภาค (เป็นวิชาที่คณะ/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จัดสอบให้ โดยผู้สอนคุม
สอบเอง)

16 – 17 มี.ค. 63

- อาจารย์ผู้สอนอนุมัติยกเลิกรายวิชาได้ผลการเรียนเป็น W (Withdraw)

18 – 20 มี.ค. 63

- อาจารย์ที่ปรึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวมเอกสารคาร้องการยื่นขอสาเร็จ
การศึกษา นาส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ

7 – 20 เม.ย. 63

- สัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน และการทากิจกรรมของนักศึกษา
- สอบปลายภาค (ผู้สอนจัดสอบเองทุกรายวิชา)

7 – 21 เม.ย. 63

- ยื่นคาร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

24 เม.ย. 63

- ประกาศตารางสอบสาหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา
2562

29 เม.ย. 63

- จัดสอบให้กับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

11 พ.ค. 63

- วันสุดท้ายของการแก้ไขข้อมูลและส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับผู้ที่ยื่นขอสาเร็จการศึกษามาแล้ว
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

12 พ.ค. 63

- สานักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

14 พ.ค. 63

- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ M ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

15 พ.ค. 63

- สานักส่งเสริมวิชาการฯ เริ่มดาเนินการปรับคะแนนส่วนที่เหลืออยู่เป็นศูนย์ แล้วประเมินผล
การเรียน M จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจาวิชา หากนักศึกษาไม่ได้ยื่นคาร้อง
ขอสอบและชาระค่าธรรมเนียมกรณีขาดสอบ

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ์
2. นักศึกษาจะต้องดาเนินการกิจกรรมทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดหากพ้นกาหนดการที่
กาหนดไว้จะไม่อนุญาตให้ดาเนินการใดๆ
3. ก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ และสัปดาห์ที่จัดสอบปลายภาคงดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งใน
และนอกสถานที่
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

