กำหนดส่ งข้ อสอบกลำงภำคกำรศึกษำที่ 1/2564
( สอบระหว่ำงวันที่ 23 – 28 สิ งหำคม 2564 )
ตำมหลักเกณฑ์ กำรใช้ บริกำรฯ พ.ศ. 2545
1. กำหนดส่ งข้อสอบให้งำนบริกำรงำนพิมพ์ เป็ นผู้พมิ พ์ต้นฉบับ (ไม่ น้อยกว่ ำ 10 วัน ไม่ รวมเสำร์ – อำทิตย์ )

ภำยในวันศุกร์ ที่ 6 สิ งหำคม 2564
2. กำหนดส่ งข้อสอบให้งำนบริ กำรงำนพิมพ์ กรณี อำจำรย์ ผู้สอนรับผิดชอบพิมพ์ต้นฉบับ

(ไม่ น้อยกว่ ำ 7 วัน ไม่ รวมเสำร์ – อำทิตย์ )

ภำยในวันพุธที่ 11 สิ งหำคม 2564
3. ข้อสอบที่ใช้สำหรับ Defend จะต้องส่ งก่อนวันที่ Defend ประมำณ 3 วัน
4. กรณี อำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชำไม่จดั สอบตำมตำรำงสอบหรื อจัดทำข้อสอบเอง โดยไม่ผำ่ นงำนบริ กำรงำนพิมพ์
ต้ องแจ้ งให้ งำนบริกำรงำนพิมพ์รับทรำบล่วงหน้ ำ 1 อำทิตย์ ก่อนกำรสอบ
5. งำนบริกำรงำนพิมพ์ จะงดรับผลิตสิ่ งพิมพ์ทไี่ ม่ ใช่ ข้อสอบ 2 สั ปดำห์ ก่อนกำรสอบ

หมำยเหตุ กรณีส่งข้อสอบไม่ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ฯ ของมหำวิทยำลัย ให้ อำจำรย์ ผ้สู อนเขียนแบบคำขอผลิตข้ อสอบเสนอ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อพิจำรณำต่ อไป
( นำงจีระวดี โพธิเวส )
งำนบริ กำรงำนพิมพ์

กำหนดส่ งข้ อสอบกลำงภำคกำรศึกษำที่ 2 /2564
( สอบระหว่ำงวันที่ 17 – 22 มกรำคม 2565 )

ตำมหลักเกณฑ์ กำรใช้ บริกำรฯ พ.ศ. 2545
1. กำหนดส่ งข้อสอบให้งำนบริกำรงำนพิมพ์ เป็ นผู้พมิ พ์ต้นฉบับ (ไม่ น้อยกว่ ำ 10 วัน ไม่ รวมเสำร์ – อำทิตย์ )

ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวำคม 2564
2. กำหนดส่ งข้อสอบให้งำนบริ กำรงำนพิมพ์ กรณี อำจำรย์ ผู้สอนรับผิดชอบพิมพ์ต้นฉบับ (ไม่ น้อยกว่ ำ 7 วัน ไม่ รวมเสำร์ – อำทิตย์ )

ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกรำคม 2565
3. ข้อสอบที่ใช้สำหรับ Defend จะต้องส่ งก่อนวันที่ Defend ประมำณ 3 วัน
4. กรณี อำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชำไม่จดั สอบตำมตำรำงสอบหรื อจัดทำข้อสอบเอง โดยไม่ผำ่ นงำนบริ กำรงำนพิมพ์
ต้ องแจ้ งให้ งำนบริกำรงำนพิมพ์รับทรำบล่วงหน้ ำ 1 อำทิตย์ ก่อนกำรสอบ
5. งำนบริกำรงำนพิมพ์ จะงดรับผลิตสิ่ งพิมพ์ทไี่ ม่ ใช่ ข้อสอบ 2 สั ปดำห์ ก่อนกำรสอบ

หมำยเหตุ กรณีส่งข้อสอบไม่ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ฯ ของมหำวิทยำลัย ให้ อำจำรย์ ผ้สู อนเขียนแบบคำขอผลิตข้ อสอบเสนอ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อพิจำรณำต่ อไป
( นำงจีระวดี โพธิเวส )
งำนบริ กำรงำนพิมพ์

กำหนดส่ งข้ อสอบกลำงภำคฤดูร้อน / 2564

( สอบระหว่ำงวันที่ 11 – 13 พฤษภำคม 2565 )

ตำมหลักเกณฑ์ กำรใช้ บริกำรฯ พ.ศ. 2545

1. กำหนดส่ งข้ อสอบให้ งำนบริกำรงำนพิมพ์ เป็ นผู้พมิ พ์ต้นฉบับ (ไม่ น้อยกว่ ำ 7 วัน ไม่ รวมเสำร์ – อำทิตย์ )

ภำยในวันศุกร์ ที่ 29 เมษำยน 2565
2. กำหนดส่ งข้ อสอบให้ งำนบริกำรงำนพิมพ์ กรณีอำจำรย์ ผู้สอนรับผิดชอบพิมพ์ต้นฉบับ (ไม่ น้อยกว่ ำ 5 วัน ไม่ รวมเสำร์ – อำทิตย์ )

ภำยในวันอังคำรที่ 3 พฤษภำคม 2565
3. ข้อสอบที่ใช้สำหรับ Defend จะต้องส่ งก่อนวันที่ Defend ประมำณ 3 วัน
4. กรณีอำจำรย์ ผู้รับผิดชอบวิชำไม่ จัดสอบตำมตำรำงสอบหรื อจัดทำข้ อสอบเอง โดยไม่ ผ่ำนงำนบริกำรงำนพิมพ์
ต้ องแจ้ ง่ให้ งำนบริกำรงำนพิมพ์รับทรำบล่วงหน้ ำ 1 อำทิตย์ ก่อนกำรสอบ
5. งำนบริกำรงำนพิมพ์ จะงดรับผลิตสิ่ งพิมพ์ทไี่ ม่ ใช่ ข้อสอบ 2 สั ปดำห์ ก่อนกำรสอบ

หมำยเหตุ กรณีส่งข้อสอบไม่ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ฯ ของมหำวิทยำลัย ให้ อำจำรย์ ผ้สู อนเขียนแบบคำขอผลิตข้ อสอบเสนอ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อพิจำรณำต่ อไป
( นำงจีระวดี โพธิเวส )
งำนบริ กำรงำนพิมพ์

