ประกำศมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชำกำรของผู้ประสำนงำนหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ที่ปรึกษำ และนักศึกษำ
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ระบบ AEC)
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ
........................................................................................................
เพื่อให้กจิ กรรมวิชำกำรของผู้ประสำนงำนหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ที่ปรึกษำ และนักศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก คณะวิทยำกำรจัดกำร ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 (ระบบ AEC) ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภำพ
ต่อกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยฯ สอดคล้องกับข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2548
ประกำศ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2548 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต ว่ำด้วย กำรประเมินผลกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2548
ประกำศ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2548 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสติ เรื่อง ข้อกำหนดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรสอบมหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนดุสิต ประกำศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559
ประกำศ ณ วันที่ 24 มิถนุ ำยน พ.ศ. 2559 ประกำศมหำวิทยำลัยสวนดุสติ เรื่อง กำหนดกำรเปิดและกำรปิดภำคกำรศึกษำของนักศึกษำภำคปกติ
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 พ.ศ. 2561 ประกำศ ณ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต ว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ ภำคปกติ พ.ศ. 2555 ประกำศ ณ วันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 และระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต ว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำนักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกำศ ณ วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2557 ระเบียบมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เรื่อง
กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียม นักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 ประกำศมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำนักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ.2559 ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง
อัตรำค่ำธรรมเนียมของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2559 ประกำศมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ นักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ พ.ศ. 2560 ประกำศ ณ วันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 มหำวิทยำลัยจึงกำหนดวันปฏิบตั ิกิจกรรม
วิชำกำร ดังนี้
วัน เดือน ปี
กิจกรรมวิชาการ
17 ก.ย. - 24 ต.ค. 61 - สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ จัดทำข้อมูลรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและจำนวน
นักศึกษำของทุกหลักสูตรตำมแผนกำรศึกษำที่ต้องเปิดสอนในภำคกำรศึกษำที่ 2/2561
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ จัดตำรำงเรียนตำรำงสอนและอำจำรย์ผู้สอน รำยวิชำหมวด
วิชำศึกษำทั่วไปตำมแผนกำรศึกษำภำคกำรศึกษำที่ 2/2561
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ เปิดรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไปในระบบบริหำรกำรศึกษำ
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2561
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ภำคกำรศึกษำที่ 2/2561
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ภำคกำรศึกษำที่ 2/2561
ไปยังคณะ/โรงเรียน/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ ประกำศตำรำงเรียนตำรำงสอนรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ในระบบบริหำรกำรศึกษำ พร้อมทั้งแจ้งตำรำงเรียนตำรำงสอนรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไปยังคณะ/โรงเรียน/
หลักสูตร
1 - 19 ต.ค. 61
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ จัดทำข้อมูลรำยวิชำตำมแผนกำรเรียน แจ้งไปยังคณะ/โรงเรียน และตรวจสอบข้อมูล
หนังสือ/ตำรำ/เอกสำรประกอบกำรสอน/เอกสำรประกอบกำรเรียน ภำคกำรศึกษำที่ 2/2561
25 - 26 ต.ค. 61 - คณะ/โรงเรียน/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ แจ้งตำรำงเรียนตำรำงสอนรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ไปยังหลักสูตรฯ เพื่อดำเนินกำรจัดตำรำงเรียนรำยวิชำหมวดวิชำเฉพำะตำมแผนกำรศึกษำของหลักสูตรต่อไป

วัน เดือน ปี
กิจกรรมวิชาการ
29 ต.ค. - 15 พ.ย. 61 - หลักสูตรเตรียมรำยวิชำที่จะเปิดในภำคกำรศึกษำที่ 2/2561 จัดแยกตำมหลักสูตรและรหัสปีกำรศึกษำ
นำเสนอ คณะ/โรงเรียน/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ
- หลักสูตรจัดตำรำงเรียนตำรำงสอนรำยวิชำหมวดวิชำเลือกเสรีตำมแผนกำรศึกษำ นำเสนอคณะ/โรงเรียน/
วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ พิจำรณำนำส่งมำยังสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
- หลักสูตร/กลุ่มวิชำ ที่ประสงค์จะเปิดรำยวิชำหมวดวิชำเลือกเสรีให้กับนักศึกษำลงทะเบียนเรียนบันทึกแจ้ง
มำยังสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
- คณะ/โรงเรียน/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ จัดตำรำงเรียนตำรำงสอนและพิจำรณำอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำ
หมวดวิชำเฉพำะตำมแผนกำรศึกษำที่หลักสูตรนำเสนอ
- คณะ/โรงเรียน/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ รวบรวมรำยวิชำที่จะเรียนข้ำมคณะ/โรงเรียน ส่งขอผู้สอนไปยัง
คณะ/โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง (กรณีหลักสูตรเปิดกำรเรียนกำรสอน ณ วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำที่ผู้สอนยังไม่ครบ
ส่งขอผู้สอนไปยังคณะ/โรงเรียนต้นสังกัด)
- คณะ/โรงเรียน พิจำรณำจัดอำจำรย์ผู้สอนให้กับคณะ/โรงเรียน/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ ที่ขอผู้สอนข้ำม
คณะ/โรงเรียน และวิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำที่ผู้สอนยังไม่ครบแจ้งกลับไปยังส่วนงำนที่ขอ
- คณะ/โรงเรียน/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ แจ้งผู้ประสำนงำนวิชำกำรประจำหลักสูตร/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ
บันทึกตำรำงเรียนตำรำงสอนเข้ำในระบบบริหำรกำรศึกษำ
- ผู้ประสำนงำนวิชำกำรหลักสูตร/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ ประกำศรำยวิชำเพื่อแจ้งให้นักศึกษำลงทะเบียน
เรียนภำคกำรศึกษำที่ 2/2561
1 - 21 พ.ย. 61
- อำจำรย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียน ภำคกำรศึกษำที่ 2/2561
9 พ.ย. 61
- วันสุดท้ำยที่อำจำรย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ส่งข้อมูลหนังสือ/ตำรำ/เอกสำรประกอบกำรสอน/เอกสำรประกอบ
กำรเรียน ไปยังคณะวิทยำกำรจัดกำร
12 พ.ย. 61
- คณะ/โรงเรียน รวบรวมข้อมูลหนังสือ/ตำรำ/เอกสำรประกอบกำรสอน/เอกสำรประกอบกำรเรียน แจ้งกลับมำยัง
สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
16 - 22 พ.ย. 61 - สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯพิจำรณำเปิดตำรำงเรียนตำรำงสอนรำยวิชำหมวดวิชำเลือกเสรีในระบบบริหำรกำรศึกษำ
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯประกำศตำรำงเรียนตำรำงสอนรำยวิชำหมวดวิชำเลือกเสรี แจ้งไปยังคณะ/โรงเรียน
วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำ/หลักสูตร
22 - 23 พ.ย. 61 - คณะวิทยำกำรจัดกำร รวบรวมไฟล์ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ส่งมำยังสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
23 - 26 พ.ย. 61 - นักศึกษำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อเตรียมยืนยันกำรลงทะเบียน ภำคกำรศึกษำที่ 2/2561
27 พ.ย. - 7 ธ.ค. 61 - นักศึกษำภำคปกติ ยืนยันกำรลงทะเบียนเรียน ภำคกำรศึกษำที่ 2/2561
- อำจำรย์ที่ปรึกษำพิจำรณำอนุมัติกำรลงทะเบียนเรียน ภำคกำรศึกษำที่ 2/2561
15 ก.พ. - 14 มี.ค. 62 - นักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป ชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
15 ก.พ. - 29 มี.ค. 62 - ผู้ที่คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำที่ 2/2561 ยื่นคำร้องขอสำเร็จกำรศึกษำ เอกสำรประกอบดูจำก
ท้ำยประกำศ และนำเอกสำรกำรยื่นคำร้องขอสำเร็จกำรศึกษำนำส่งอำจำรย์ที่ปรึกษำ
1 มี.ค. 62
- วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561 (นักศึกษากลุ่ม B)
1 มี.ค. - 31 พ.ค. 62 - ออกฝึกปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ (นักศึกษากลุ่ม A)
1 - 14 มี.ค. 62
- นักศึกษำยื่นคำร้องลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรำยวิชำภำคกำรศึกษำที่ 2/2561
- อำจำรย์ที่ปรึกษำพิจำรณำอนุมัติกำรลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอน ภำคกำรศึกษำที่ 2/2561
(นักศึกษำพิมพ์ มสด.13.2 ใบรำยงำนกำรลงทะเบียนเรียน นำส่งอำจำรย์ที่ปรึกษำ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร)
- นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ติดต่อขอแก้รำยวิชำที่ได้ผลกำรเรียน "I" กับอำจำรย์ผู้สอนของภำคกำรศึกษำที่ 1/2561
1 - 27 มี.ค. 62
1 มี.ค. - 27 ส.ค. 62 - นักศึกษารหัส 57-58 ติดต่อขอแก้รำยวิชำที่ได้ผลกำรเรียน "I" กับอำจำรย์ผู้สอนของภำคกำรศึกษำที่ 1/2561

วัน เดือน ปี
1 เม.ย. 62
2 เม.ย. 62

กิจกรรมวิชาการ
- วันสุดท้ำยของกำรที่อำจำรย์ผู้สอนส่งผลกำรเรียนแก้ "I" ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561 สาหรับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ เริ่มดำเนินกำรประเมินผลกำรเรียน "I" ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561
สาหรับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป จำกคะแนนที่มีอยู่ตำมเกณฑ์ของอำจำรย์ประจำวิชำหำกนักศึกษำ
ยังไม่ส่งงำนตำมกำหนด
1 - 3 เม.ย. 62
- อำจำรย์ที่ปรึกษำสังกัดคณะ/โรงเรียน/วิทยำเขต/ศูนย์กำรศึกษำรวบรวมเอกสำรคำร้องกำรยื่นขอสำเร็จกำรศึกษำ
นำส่งมำยังสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
18 - 24 เม.ย. 62 - อำจำรย์ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ที่สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก เพื่อตรวจสอบคุณภำพ
- สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก รวบรวมต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ส่งมำยังสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
25 เม.ย. 62
26 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 - สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯรวบรวมต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ดำเนินกำรส่งไปยังศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์ฯ
เพื่ออัดสำเนำ
29 เม.ย. 62
- รับ มสด. 6 (สีเขียว) ที่คณะวิทยำกำรจัดกำร
17 - 31 พ.ค. 62 - นักศึกษำเข้ำระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอำจำรย์ผู้สอน
29 - 31 พ.ค. 62 - สอบปลำยภำค นอกตำรำง (นักศึกษากลุ่ม B)
3 มิ.ย. 62
- วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561 (นักศึกษากลุ่ม A)
3 มิ.ย. - 30 ส.ค. 62 - ออกฝึกปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ (นักศึกษากลุ่ม B)
- อำจำรย์ผู้สอนส่งผลกำรเรียนของนักศึกษากลุ่ม B ผ่ำนระบบบริหำรกำรศึกษำและรำยงำนสรุปที่พมิ พ์จำกระบบ
3 - 11 มิ.ย. 62
และ มคอ.5 ไปยังสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก
- อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมผลกำรเรียนของนักศึกษากลุ่ม B ส่งสำนักงำนคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
12 มิ.ย. 62
เพื่อคณะฯ พิจำรณำทวนสอบและอนุมัติผลกำรเรียน
- คณะวิทยำกำรจัดกำรพิจำรณำทวนสอบและอนุมัติผลกำรเรียนของนักศึกษากลุ่ม B
13 มิ.ย. 62
- คณะวิทยำกำรจัดกำรนำส่งผลกำรเรียนของนักศึกษากลุ่ม B ที่พจิ ำรณำอนุมัติมำยังสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
17 มิ.ย. 62
เพื่อประกำศผลกำรเรียน
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ ประกำศผลกำรเรียนภำคกำรศึกษำที่ 2/2561 (นักศึกษากลุ่ม B)
28 - 30 ส.ค. 62 - สอบปลำยภำค นอกตำรำง (นักศึกษากลุ่ม A)
- วันสุดท้ำยของกำรที่อำจำรย์ผู้สอนส่งผลกำรเรียนแก้ "I" ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561 สาหรับนักศึกษารหัส 57-58
30 ส.ค. 62
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ เริ่มดำเนินกำรประเมินผลกำรเรียน "I" ภำคกำรศึกษำที่ 1/2561
2 ก.ย. 62
สาหรับนักศึกษารหัส 57-58 จำกคะแนนที่มีอยู่ตำมเกณฑ์ของอำจำรย์ประจำวิชำ
หำกนักศึกษำยังไม่ส่งงำนตำมกำหนด
- อำจำรย์ผู้สอนส่งผลกำรเรียนของนักศึกษากลุ่ม A ผ่ำนระบบบริหำรกำรศึกษำและรำยงำนสรุปที่พมิ พ์จำกระบบ
2 - 10 ก.ย. 62
และ มคอ.5 ไปยังสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก
- อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมผลกำรเรียนของนักศึกษากลุ่ม A ส่งสำนักงำนคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
11 ก.ย. 62
เพื่อคณะฯ พิจำรณำทวนสอบและอนุมัติผลกำรเรียน
- คณะวิทยำกำรจัดกำรพิจำรณำทวนสอบและอนุมัติผลกำรเรียนของนักศึกษากลุ่ม A
13 ก.ย. 62
- คณะวิทยำกำรจัดกำร นำส่งผลกำรเรียนของนักศึกษากลุ่ม A ที่พจิ ำรณำอนุมัติมำยังสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
17 ก.ย. 62
เพื่อประกำศผลกำรเรียน
- สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ ประกำศผลกำรเรียนภำคกำรศึกษำที่ 2/2561 (นักศึกษากลุ่ม A)
หมายเหตุ
1. นักศึกษา กลุ่ม A หมำยถึง นักศึกษำที่ออกฝึกปฏิบตั ิงำน ณ สถำนประกอบกำร (ช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. 62)
และเรียนในมหำวิทยำลัย (ช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. 62)
2. นักศึกษา กลุ่ม B หมำยถึง นักศึกษำที่เรียนในมหำวิทยำลัย (ช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. 62)
และที่ออกฝึกปฏิบตั ิงำน ณ สถำนประกอบกำร (ช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. 62 )

3. ข้อสอบสำหรับสอบปลำยภำค ทำงสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก ดำเนินกำรจัดส่งข้อสอบรำยวิชำละ 2 ชุด (ข้อสอบคู่ขนำน) สำหรับนักศึกษำ
กลุ่ม B (สอบวันที่ 29 - 31 พ.ค. 62) นักศึกษำกลุ่ม A (สอบวันที่ 28 - 30 ส.ค. 62)
4. นักศึกษำจะต้องดำเนินกำรกิจกรรมทำงวิชำกำรตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด หำกพ้นกำหนดกำรที่กำหนดไว้จะไม่อนุญำตให้ดำเนินกำรใดๆ
5. กำรส่งต้นฉบับข้อสอบอัดสำเนำล่ำช้ำกว่ำกำหนดต้องบันทึกข้อควำมขออนุญำตอัดสำเนำเสนอต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
ประกำศ ณ วันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๑

(ดร.สุวมำลย์ ม่วงประเสริฐ)
รองอธิกำรบดี ปฏิบตั ิกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวนดุสิต

