ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาระบบ AEC)
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ
........................................................................................................
เพื่ อ ให้ กิ จ กรรมวิ ช าการของผู้ ป ระสานงานหลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู้ ส อน อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2562 (ระบบ AEC) ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต เรื่อง ข้อกาหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่ อง
กาหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562 พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22
มกราคม พ.ศ. 2562 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2555
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 29
กรกฎาคม พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจึงกาหนดวันปฏิบัติกิจกรรม
วิชาการ ดังนี้
วัน เดือน ปี
กิจกรรมวิชาการ
23 ก.ย. – 24 ต.ค. 62 - สานักส่งเสริมวิชาการฯ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จัดทาข้อมูลรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปและจานวนนักศึกษาของทุกหลักสูตรตามแผนการศึกษาที่ต้องเปิดสอนในภาคการศึกษาที่
2/2562
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จัดตารางเรียนตารางสอนและ
อาจารย์ผู้สอน รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามแผนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เปิดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน
ระบบบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 2/2562

- สานักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ไปยังคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประกาศตารางเรียนตารางสอน
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในระบบบริหารการศึกษา พร้อมทั้งแจ้ง
ตารางเรียนตารางสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไปยังคณะ/โรงเรียน/หลักสูตร
- หลักสูตรเตรียมรายวิชาที่จะเปิดในภาคการศึกษาที่ 2/2562 จัดแยกตามหลักสูตรและรหัสปี
การศึกษานาเสนอ คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษมายังสานักส่งเสริม
วิชาการฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์
1 – 18 ต.ค. 62
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ จัดทาข้อมูลรายวิชาตามแผนการเรียน แจ้งไปยังคณะ/โรงเรียน และ
ตรวจสอบข้อมูลหนังสือ/ตารา/เอกสารประกอบการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562
25 – 28 ต.ค. 62 - คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง แจ้งตารางเรียนตารางสอนรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ไปยังหลักสูตรฯ เพื่อดาเนินการจัดตารางเรียนรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะตามแผนการศึกษาของหลักสูตรต่อไป
29 ต.ค. – 15 พ.ย. 62 - หลักสูตรจัดตารางเรียนตารางสอนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีตามแผนการศึกษา นาเสนอคณะ/
โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง พิจารณานาส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ
- หลักสูตร/กลุ่มวิชา ที่ประสงค์จะเปิดรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
บันทึกแจ้งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ
- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จัดตารางเรียนตารางสอนและพิจารณา
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรนาเสนอ
- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวมรายวิชาที่จะเรียนข้ามคณะ/โรงเรียน
ส่งขอผู้สอนไปยังคณะ/โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง (กรณีหลักสูตรเปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขต/
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่ผู้สอนยังไม่ครบส่งขอผู้สอนไปยังคณะ/โรงเรียนต้นสังกัด)
- คณะ/โรงเรียน พิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอนให้กับคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอก
ทีต่ ง้ั ที่ขอผู้สอนข้ามคณะ/โรงเรียน และวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่ผู้สอนยังไม่ครบแจ้ง
กลับไปยังส่วนงานที่ขอ
- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง แจ้งผู้ประสานงานวิชาการประจาหลักสูตร/
วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง บันทึกตารางเรียนตารางสอนเข้าในระบบบริหารการศึกษา
- ผู้ประสานงานวิชาการหลักสูตร/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประกาศรายวิชาให้นักศึกษา
ลงทะเบียนในระบบบริหารการศึกษา (เมนู 212) เพื่อเตรียมแจ้งให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา
ที่ 2/2562
1 – 21 พ.ย. 62
- อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละตอนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562
8 พ.ย. 62
- วันสุดท้ายที่อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา ส่งข้อมูลหนังสือ/ตารา/เอกสารประกอบการ
เรียน ไปยังคณะ/โรงเรียน
12 พ.ย. 62
- คณะ/โรงเรียน รวบรวมข้อมูลหนังสือ/ตารา/เอกสารประกอบการเรียน แจ้งกลับมายังสานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ
18 – 22 พ.ย. 62 - สานักส่งเสริมวิชาการฯพิจารณาเปิดตารางเรียนตารางสอนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีในระบบ
บริหารการศึกษา
- สานักส่งเสริมวิชาการฯประกาศตารางเรียนตารางสอนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี แจ้งไปยัง
คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง/หลักสูตร

22 – 25 พ.ย. 62
25 – 26 พ.ย. 62
27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62
6 – 10 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
14 ก.พ. – 16 มี.ค. 63
17 ก.พ. – 30 มี.ค. 63
2 มี.ค. 63
2 มี.ค. – 29 พ.ค. 63
2 – 16 มี.ค. 63

2 – 27 มี.ค. 63
2 มี.ค. – 27 ส.ค. 63
17 – 23 มี.ค. 63

1 เม.ย. 63
2 เม.ย. 63
1 – 3 เม.ย. 63
17 – 23 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63
27 เม.ย. – 5 พ.ค. 63
28 เม.ย. 63

- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวมไฟล์ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ส่งมายัง
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
- นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562
- นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนในระบบบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่
2/2562
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ จัดวันและเวลาสอบบันทึกเข้าในระบบบริหารการศึกษา
- วันสุดท้ายของการทาบันทึกข้อความขอเพิ่มรายชื่อและปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในระบบ
บริหารการศึกษา
- นักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ยื่นขอสาเร็จการศึกษาในระบบบริหาร
การศึกษา เอกสารประกอบดูจากท้ายประกาศ และนาเอกสารการยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
นาส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
- วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 (นักศึกษากลุ่ม B)
- ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (นักศึกษากลุ่ม A)
- นักศึกษาลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 2/2562
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอน ในระบบบริหารการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
(นักศึกษาพิมพ์ มสด.13.2 ใบรายงานการลงทะเบียนเรียน นาส่งอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ประสานงาน
หลักสูตร)
- นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของภาค
การศึกษาที่ 1/2562
- นักศึกษารหัส 57-58 ติดต่อขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน "I" กับอาจารย์ผู้สอนของภาค
การศึกษาที่ 1/2562
- นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 2/2562
- อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน พิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่
2/2562
- ปรับการขอลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด (ครั้งละ 500 บาท)
- วันสุดท้ายของการที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาหรับ
นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ เริ่มดาเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาหรับ
นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจาวิชาหาก นักศึกษา
ยังไม่ส่งงานตามกาหนด และปรับผลการเรียนในรายวิชาเลือกที่สอบตกเป็น W
- อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัดคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวมเอกสารคาร้อง
การยื่นขอสาเร็จการศึกษานาส่งมายังสานักส่งเสริมวิชาการฯ
- อาจารย์ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ที่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รวบรวมต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ส่งมายังสานักส่งเสริม
วิชาการฯ
- สานักส่งเสริมวิชาการฯรวบรวมต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ดาเนินการส่งไปยังศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์เพื่ออัดสาเนา
- รับ มสด. 6 (สีเขียว) ที่คณะวิทยาการจัดการ

15 – 29 พ.ค. 63
27 – 29 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63
1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 63
1 – 11 มิ.ย. 63
10 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63
15 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63
27 – 31 ส.ค. 63
31 ส.ค. 63
1 ก.ย. 63
1 – 10 ก.ย. 63
11 ก.ย. 63
14 ก.ย. 63
16 ก.ย. 63

- นักศึกษาเข้าระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน
- สอบปลายภาค นอกตาราง (นักศึกษากลุ่ม B)
- วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 (นักศึกษากลุ่ม A)
- ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (นักศึกษากลุ่ม B)
- อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนของนักศึกษากลุ่ม B ผ่านระบบบริหารการศึกษาและรายงานสรุปที่
พิมพ์จากระบบ และ มคอ.5 ไปยังสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- วันสุดท้ายของการแก้ไขข้อมูลและส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับผู้ที่ยื่นขอสาเร็จการศึกษามาแล้ว
ในภาคการศึกษาที่ 2/2562
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมผลการเรียนของนักศึกษากลุ่ม B ส่งสานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ เพื่อคณะฯ พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
- คณะวิทยาการจัดการพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษากลุ่ม B
- คณะวิทยาการจัดการนาส่งผลการเรียนของนักศึกษากลุ่ม B ที่พิจารณาอนุมัติมายังสานัก
ส่งเสริมวิชาการฯเพื่อประกาศผลการเรียน
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (นักศึกษากลุ่ม B)
- สอบปลายภาค นอกตาราง (นักศึกษากลุ่ม A)
- วันสุดท้ายของการที่อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาหรับ
นักศึกษารหัส 57-58
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ เริ่มดาเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาหรับ
นักศึกษารหัส 57-58 จากคะแนนที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจาวิชาหากนักศึกษายังไม่ส่ง
งานตามกาหนด และปรับผลการเรียนในรายวิชาเลือกที่สอบตกเป็น W
- อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนของนักศึกษากลุ่ม A ผ่านระบบบริหารการศึกษาและรายงานสรุป
ที่พิมพ์จากระบบ และ มคอ.5 ไปยังสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมผลการเรียนของนักศึกษากลุ่ม A ส่งสานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ เพื่อคณะฯ พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
- คณะวิทยาการจัดการพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษากลุ่ม A
- คณะวิทยาการจัดการนาส่งผลการเรียนของนักศึกษากลุ่ม A ที่พิจารณาอนุมัติมายังสานัก
ส่งเสริมวิชาการฯเพื่อประกาศผลการเรียน
- สานักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 (นักศึกษากลุ่ม A)

หมายเหตุ
1. นักศึกษา กลุ่ม A หมายถึง นักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (ช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. 63)
และเรียนในมหาวิทยาลัย (ช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. 63)
2. นักศึกษา กลุ่ม B หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัย (ช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. 63) และที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ
สถานประกอบการ (ช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. 63 )
3. ข้อสอบสาหรับสอบปลายภาค ทางสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ดาเนินการจัดส่งข้อสอบรายวิชาละ 2 ชุด
(ข้อสอบคู่ขนาน) สาหรับนักศึกษา กลุ่ม B (สอบวันที่ 27 - 29 พ.ค. 63) นักศึกษากลุ่ม A (สอบวันที่ 27 - 31 ส.ค.
63)

4. นักศึกษาจะต้องดาเนินการกิจกรรมทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนดการที่กาหนดไว้จะไม่
อนุญาตให้ดาเนินการใดๆ
5. การส่งต้นฉบับข้อสอบอัดสาเนาล่าช้ากว่ากาหนดต้องบันทึกข้อความขออนุญาตอัดสาเนาเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

