
วัน  เดือน  ปี กิจกรรมวิชาการ

11 - 12 ก.ค. 61 - นักศึกษารหสั 60 ลงไป พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบยีนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

13 - 24 ก.ค. 61 - นักศึกษารหสั 60 ลงไป ยืนยันการลงทะเบยีนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

- อาจารย์ที่ปรึกษาพจิารณาอนุมัติการลงทะเบยีนเรียน นักศึกษารหสั 60 ลงไป ภาคการศึกษาที่ 1/2561

13 ก.ค. - 14 ส.ค. 61 - นักศึกษารหสั 59 เปน็ต้นไป ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา

13 ก.ค. - 28 ส.ค. 61 - นักศึกษารหสั 58 ลงไป ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา

15 ส.ค. 61 - วันเปดิภาคการศึกษาที่ 1/2561

- เร่ิมปรับการช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษาล่าช้า นักศึกษารหสั 59 เปน็ตน้ไป (วันละ 50 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,000 บาท)

15 - 28 ส.ค. 61 - นักศึกษายื่นค าร้องลงทะเบยีนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวชิาภาคการศึกษาที่ 1/2561

- อาจารย์ที่ปรึกษาพจิารณาอนุมัติการลงทะเบยีนเรียน และเพิ่ม-ถอน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

- หลักสูตรท าบนัทกึข้อความขออนุญาตลงทะเบยีนกรณีนักศึกษาติดคุณสมบติัไม่สามารถลงทะเบยีนเองได้

- ยื่นค าร้องขอสอบเนื่องจากวนั-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวทิยาลัยจัดสอบใหซ้้อนกัน

  พ้นก าหนดการน้ีแล้วนักศึกษาขอลงทะเบยีนล่าช้าต้องช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศ
  ของมหาวิทยาลัยฯ

15 ส.ค. - 13 ก.ย. 61 - นักศึกษายื่นค าร้องขอรักษาสภาพ ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบยีนเรียน
15 - 24 ส.ค. 61 - นักศึกษารหสั 59 เปน็ตน้ไป ติดต่อขอแกร้ายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กบัอาจารย์ผู้สอนของภาคการศึกษาที่ 2/2560

15 ส.ค. - 4 ธ.ค. 61 - นักศึกษารหสั 58 ลงไป ติดต่อขอแก้รายวชิาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของภาคการศึกษาที่ 2/2560

.................................................................................

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ประกาศ ณ วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2548  ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต เร่ือง ข้อก าหนด

ประกาศ ณ วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ประกาศมหาวทิยาลัย เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2559  ประกาศ ณ วนัที่ 17 สิงหาคม
พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง อตัราค่าธรรมเนยีมการศึกษา นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ .ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่  

และเกิดประสิทธภิาพต่อการจัดการศึกษาของมหาวทิยาลัยฯ สอดคล้องกับข้อบงัคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต วา่ด้วย การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ว่าด้วย การเกบ็เงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ 

       เพือ่ให้กิจกรรมวชิาการของนักศึกษา มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา 2561 (ระบบ AEC) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

การจัดการเรียนการสอนและการสอบมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที ่30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553   ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ณ วนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ.2559  ประกาศมหาวทิยาลัยสวนดุสิต เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2559

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  มหาวทิยาลัยจึงก าหนดวนัปฏบิติักิจกรรมวชิาการ ดังนี้

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  ประกาศ ณ วันที ่24 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง ก าหนดการ

วันที ่31 ตุลาคม พ.ศ.2557 ระเบยีบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ว่าด้วย การเกบ็เงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา ภาคปกติ พ .ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555 และระเบยีบ

ประกาศมหาวทิยาลัยสวนดุสิต

เร่ือง   กิจกรรมวชิาการของนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่  1  ปกีารศึกษา 2561 (ระบบ AEC)

นักศึกษารหสั 57 เปน็ต้นไป และนักศึกษาตกค้างระบบ AEC 

เปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 7 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ระเบียบ

ระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2548   ประกาศ  ณ  วนัที ่ 29  กรกฎาคม พ.ศ.2548 ข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วา่ด้วย การประเมินผล        



วัน  เดือน  ปี กิจกรรมวิชาการ
29 ส.ค. 61 - วันสุดทา้ยของการที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรยีนแก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ส าหรบันักศึกษารหสั 59

  เปน็ต้นไป
- เร่ิมปรับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า นักศึกษารหสั 58 ลงไป (วนัละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท)

29 ส.ค. - 4 ก.ย. 61 - นักศึกษายื่นค าร้องลงทะเบยีนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา พจิารณาอนุมัติการลงทะเบยีนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- ปรับการขอลงทะเบยีนเรียนล่าช้ากวา่เวลาที่ก าหนด (คร้ังละ 500 บาท)

30 ส.ค. 61 - ส านักส่งเสริมวชิาการฯ เร่ิมด าเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2560
  ส าหรบันักศึกษารหสั 59 เปน็ต้นไป จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจ าวชิา
  หากนักศึกษายังไม่ส่งงานตามก าหนด

3 ก.ย. - 17 ต.ค. 61 - ผู้ที่คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561  ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา เอกสารประกอบดูจาก
  ทา้ยประกาศ และน าเอกสารการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาน าส่งอาจารย์ที่ปรึกษา

3 - 9 ต.ค. 61 - สอบกลางภาค (เปน็วชิาที่คณะ/โรงเรียน/วทิยาเขต/ศูนย์การศึกษา จัดสอบใหโ้ดยผู้สอนคุมสอบเอง)
10 - 24 ต.ค. 61 - นักศึกษายื่นค าร้องขอยกเลิกรายวชิาได้ผลการเรียนเปน็ W (Withdraw) 

- กรณีนักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาและได้รับการอนุมัติแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาที่ขอยกเลิกซ้ าในภาคการ
  ศึกษาที่ 1/2561 ได้

18 - 19 ต.ค. 61 - อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัดคณะ/โรงเรียน/วทิยาเขต/ศูนย์การศึกษารวบรวมเอกสารค าร้องการยื่นขอส าเร็จการศึกษา
  น าส่งมายังส านักส่งเสริมวชิาการฯ

7 พ.ย. - 14 ธ.ค. 61 - นักศึกษาเข้าระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน 
23 - 26 พ.ย. 61 - นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบยีน ภาคการศึกษาที่ 2/2561

27 พ.ย. 61 - วนัสุดทา้ยของการจัดการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
27 พ.ย. - 7 ธ.ค. 61 - นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบยีนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561

- นักศึกษาขอเปดิรายวชิาเพิ่มกรณีรายวชิาไม่เปดิ (ติดต่อหลักสูตร)
- ยื่นค าร้องขอเรียนต่างมหาวทิยาลัย กรณีรายวชิาไม่เปดิในมหาวทิยาลัย

28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61 - สอบปลายภาครายวชิาที่ผู้สอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)
6 - 14 ธ.ค. 61 - สอบปลายภาครายวชิาที่สอบในตาราง (มหาวทิยาลัยจัดสอบให)้
6 - 17 ธ.ค. 61 - ยื่นค าร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561

19 ธ.ค. 61 - วันสุดทา้ยของการทีอ่าจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคการศึกษาที ่2/2560 ส าหรับนักศึกษารหสั 58 ลงไป
20 ธ.ค. 61 - ส านักส่งเสริมวชิาการฯ เร่ิมด าเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2560

  ส าหรบันักศึกษารหสั 58 ลงไป จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจ าวชิา
  หากนักศึกษายังไม่ส่งงานตามก าหนด

8 ม.ค. 62 - ประกาศตารางสอบส าหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
16 ม.ค. 62 - ส านักส่งเสริมวชิาการฯ ประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561

19 - 20 ม.ค. 62 - จัดสอบใหก้ับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561
24 ม.ค. 62 - วนัสุดท้ายของการแกไ้ขข้อมูลและส่งเอกสารเพิ่มเติมส าหรับผู้ที่ยื่นขอส าเร็จการศึกษามาแล้วในภาคการศึกษาที่ 1/2561
4 ก.พ. 62 - วนัสุดทา้ยที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ M ภาคการศึกษาที่ 1/2561
5 ก.พ. 62 - ส านักส่งเสริมวชิาการฯ เร่ิมด าเนินการปรับคะแนนส่วนที่เหลืออยู่เปน็ศูนย์ แล้วประเมินผลการเรียน M 

  จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจ าวชิา หากนักศึกษาไม่ได้ยื่นค าร้องขอสอบและ
  ช าระค่าธรรมเนียมกรณีขาดสอบ

7 ก.พ. 62 - ส านักส่งเสริมวชิาการฯ ประกาศสถานภาพ นักศึกษารหสั 59 เปน็ต้นไป รอการพนิิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

หมายเหตุ
   1. ไม่อนุญาตใหจ้ัดการเรียนการสอนในวนัหยุดนักขัตฤกษ ์และวนัหยุดชดเชยนักขัตฤกษ์
   2. นักศึกษาจะต้องด าเนินการกิจกรรมทางวชิาการตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด หากพน้ก าหนดการที่ก าหนดไวจ้ะไม่อนุญาตใหด้ าเนินการใดๆ



                                                            ประกาศ ณ วนัที่ 16 พฤษภาคม 2561

(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
รองอธกิารบดี ปฏบิติัการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลัยสวนดุสิต

            - ใบเทยีบโอนอบรม/ยกเวน้รายวชิา (ถ้าม)ี

   3.  ก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห ์และสัปดาหจ์ัดสอบปลายภาคงดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถานที่
   4. เอกสารประกอบค าร้องยื่นขอส าเร็จการศึกษา

            - ค าร้องยื่นขอส าเร็จการศึกษา 

            - ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบบั

            - ส าเนาวฒิุการศึกษาเดิม 1 ฉบบั

            - หลักฐานการเปล่ียนชื่อ - สกุล ชั้นยศ (ถ้าม)ี
            - รูปถ่ายสวมชุดครุยวทิยฐานะ 1½ นิ้ว พื้นหลังสีฟา้ จ านวน 2 รูป


