ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 (นักศึกษาระบบ AEC)
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ รหัส 55 เปนตนไป
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ
โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง รหัส 57 เปนตนไป
และนักศึกษาคณะครุศาสตร รหัส 59 เปนตนไป
___________________________
เพื่อใหกิจกรรมวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 (ระบบ
AEC) ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สอดคลองกับขอ
บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29
กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอกําหนดการ
จัดการเรียนการสอนและการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ขอ
บังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กําหนดการเปดและการปดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ
ประจําปการศึกษา 2562 พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555
และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บ
เงินคาธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจึง
กําหนดวันปฏิบัติกิจกรรมวิชาการ ดังนี้
วัน เดือน ป
11 – 12 ก.ค. 62
15 – 26 ก.ค. 62

กิจกรรมวิชาการ
- นักศึกษารหัส 61 ลงไป พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียน ภาคการ
ศึกษาที่ 1/2562
- นักศึกษารหัส 61 ลงไป ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนในระบบบริหารการศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 1/2562
- นักศึกษารหัส 59 เปนตนไป ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

15 ก.ค. – 14 ส.ค.
62
15 ก.ค. – 28 ส.ค.
62
5 – 14 ส.ค. 62

15 ส.ค. 62

15 – 28 ส.ค. 62

- นักศึกษารหัส 58 ลงไป ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
- นักศึกษารหัส 62 พบอาจารยที่ปรึกษาและยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่
1/2562
- อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนในระบบบริหารการศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 1/2562
- วันเปดภาคการศึกษาที่ 1/2562
- เริ่มปรับการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา นักศึกษารหัส 59 เปนตนไป (วันละ 50
บาท แตไมเกิน 1,000 บาท
- นักศึกษาลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2562
- อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอน ในระบบบริหาร
การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562
(นักศึกษาพิมพ มสด.13.2 ใบรายงานการลงทะเบียนเรียน นําสงอาจารยที่ปรึกษา/ผู
ประสานงานหลักสูตร)
- หลักสูตรทําบันทึกขอความขออนุญาตลงทะเบียนกรณีนักศึกษาติดคุณสมบัติไมสามารถ
ลงทะเบียนเองได
- ยื่นคํารองขอสอบเนื่องจากวัน-เวลา สอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยจัดสอบใหซอน
กัน
พนกําหนดการนี้แลวนักศึกษาขอลงทะเบียนลาชาตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ
- นักศึกษายื่นคํารองขอรักษาสภาพ สําหรับนักศึกษาที่ไมประสงคจะลงทะเบียนเรียน

15 ส.ค. – 13 ก.ย.
62
15 ส.ค. – 26 ส.ค. - นักศึกษารหัส 59 เปนตนไป ติดตอขอแกรายวิชาที่ไดผลการเรียน "I" กับอาจารยผูสอน
62
ของภาคการศึกษาที่ 2/2561 และภาคการศึกษาฤดูรอน/2561
15 ส.ค. – 4 ธ.ค. 62 - นักศึกษารหัส 58 ลงไป ติดตอขอแกรายวิชาที่ไดผลการเรียน "I" กับอาจารยผูสอนของ
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และภาคการศึกษาฤดูรอน/2561
29 ส.ค. 62
- วันสุดทายของการที่อาจารยผูสอนสงผลการเรียนแก "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ
ภาคการศึกษาฤดูรอน/2561 สําหรับนักศึกษารหัส 59 เปนตนไป
- เริ่มปรับการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา นักศึกษารหัส 58 ลงไป (วันละ 50
บาท แตไมเกิน 500 บาท)
- เริ่มปรับการขอลงทะเบียนเรียนลาชากวาเวลาที่กําหนด (ครั้งละ 500 บาท)
29 ส.ค. – 4 ก.ย. 62 - นักศึกษาลงทะเบียนลาชา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

30 ส.ค. 62

2 ก.ย. – 16 ต.ค. 62

3 – 9 ต.ค. 62
10 – 24 ต.ค. 62

17 – 18 ต.ค. 62
7 พ.ย. – 30 ธ.ค. 62
25 – 26 พ.ย. 62
27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62

27 พ.ย. 62
28 พ.ย. – 4 ธ.ค. 62
6 – 13 ธ.ค. 62
6 – 17 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62

- อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา พิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนลาชา ภาคการ
ศึกษาที่ 1/2562
- ปรับการขอลงทะเบียนเรียนลาชากวาเวลาที่กําหนด (ครั้งละ 500 บาท)
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ เริ่มดําเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่
2/2561 และภาคการศึกษาฤดูรอน/2561 สําหรับนักศึกษารหัส 59 เปนตนไป จาก
คะแนนที่มีอยูตามเกณฑของอาจารยประจําวิชาหากนักศึกษายังไมสงงานตามกําหนด
- ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ยื่นขอสําเร็จการศึกษาใน
ระบบบริหารการศึกษา เอกสารประกอบดูจากทายประกาศ และนําเอกสารการยื่นคํา
รองขอสําเร็จการศึกษานําสงอาจารยที่ปรึกษา
- สอบกลางภาค (เปนวิชาที่คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จัดสอบให
โดยผูสอนคุมสอบเอง)
- นักศึกษายื่นคํารองขอยกเลิกรายวิชาไดผลการเรียนเปน W (Withdraw)
- กรณีนักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาและไดรับการอนุมัติแลวจะไมสามารถลงทะเบียนราย
วิชาที่ขอยกเลิกซ้ําในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ได
- กรณีนักศึกษากูเงินเรียนและยังคางชําระสามารถยื่นคํารองที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ
หรือวิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
- อาจารยที่ปรึกษาสังกัดคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวม
เอกสารคํารองการยื่นขอสําเร็จการศึกษานําสงมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ
- นักศึกษาเขาระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารยผูสอน
- นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่
2/2562
- นักศึกษาภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562
- นักศึกษาขอเปดรายวิชาเพิ่มกรณีรายวิชาไมเปด (ติดตอหลักสูตร)
- ยื่นคํารองขอเรียนตางมหาวิทยาลัย กรณีรายวิชาไมเปดในมหาวิทยาลัย
- วันสุดทายของการจัดการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา
ภาคปกติภาคการศึกษาที่ 1/2562
- สอบปลายภาครายวิชาที่ผูสอนจัดสอบเอง (นอกตาราง)
- สอบปลายภาครายวิชาที่สอบในตาราง (มหาวิทยาลัยจัดสอบให)
- ยื่นคํารองขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- วันสุดทายของการที่อาจารยผูสอนสงผลการเรียนแก "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ
ภาคการศึกษาฤดูรอน/2561 สําหรับนักศึกษารหัส 58 ลงไป
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ เริ่มดําเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่
2/2561 และภาคการศึกษาฤดูรอน/2561 สําหรับนักศึกษารหัส 58 ลงไป จากคะแนนที่
มีอยูตามเกณฑของอาจารยประจําวิชาหากนักศึกษายังไมสงงานตามกําหนด

27 ธ.ค. 62
6 ม.ค. 63
7 ม.ค. 63
9 - 10 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63

6 ก.พ. 63

- ประกาศตารางสอบสําหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- วันสุดทายของการแกไขขอมูลและสงเอกสารเพิ่มเติมสําหรับผูที่ยื่นขอสําเร็จการศึกษา
มาแลวในภาคการศึกษาที่ 1/2562
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ ประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562
- จัดสอบใหกับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- วันสุดทายที่อาจารยผูสอนสงผลการเรียนแก M ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ เริ่มดําเนินการปรับคะแนนสวนที่เหลืออยูเปนศูนย แลว
ประเมินผลการเรียน M จากคะแนนที่มีอยูตามเกณฑของอาจารยประจําวิชา หากนัก
ศึกษาไมไดยื่นคํารองขอสอบและชําระคาธรรมเนียมกรณีขาดสอบ
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ ประกาศสถานภาพ นักศึกษารหัส 59 เปนตนไป รอการ
พินิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

หมายเหตุ
1. ไมอนุญาตใหจัดการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ
2. นักศึกษาจะตองดําเนินการกิจกรรมทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพนกําหนดการที่กําหนดไวจะไม
อนุญาตใหดําเนินการใดๆ
3. กอนสอบปลายภาค 1 สัปดาห และสัปดาหจัดสอบปลายภาคงดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกสถาน
ที่
4. เอกสารประกอบคํารองยื่นขอสําเร็จการศึกษา
- คํารองยื่นขอสําเร็จการศึกษา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
- สําเนาวุฒิการศึกษาเดิม 1 ฉบับ
- รูปถายสวมชุดครุยวิทยฐานะ 1½ นิ้ว พื้นหลังสีฟา จํานวน 2 รูป
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ชั้นยศ (ถามี)
- ใบเทียบโอนอบรม/ยกเวนรายวิชา (ถามี)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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