ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง กิจกรรมวิชาการของผูประสานงานหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 (นักศึกษาระบบ AEC)
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ
___________________________
เพื่อใหกิจกรรมวิชาการของผูประสานงานหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา หลักสูตรบริหาร
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562(ระบบ AEC)ดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.
ศ. 2548 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.
ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กําหนดการเปดและการปดภาคการ
ศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 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 การเก็บเงินคา
ธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 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 มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวันปฏิบัติกิจกรรมวิชาการ ดังนี้
วัน เดือน ป
7 พ.ค. – 5 มิ.ย. 62

กิจกรรมวิชาการ
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จัดทําขอมูลรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปและจํานวนนักศึกษาของทุกหลักสูตรตามแผนการศึกษาที่ตองเปดสอนในภาคการ
ศึกษาที่ 1/2562
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จัดตารางเรียนตารางสอนและ
อาจารยผูสอน รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามแผนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2562
สําหรับนักศึกษารหัส 60-61
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง เปดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ในระบบบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สําหรับนักศึกษารหัส 60-61
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ จัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยผูสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาค
การศึกษาที่ 1/2562 สําหรับนักศึกษารหัส 60-61

3 – 5 มิ.ย. 62

6 – 7 มิ.ย. 62

10 – 28 มิ.ย. 62

21 มิ.ย. 62
24 มิ.ย. 62

- สํานักสงเสริมวิชาการฯ แจงคําสั่งแตงตั้งอาจารยผูสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการ
ศึกษาที่ 1/2562 สําหรับนักศึกษารหัส 60-61 ไปยังคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ประกาศตารางเรียนตารางสอนราย
วิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับนักศึกษารหัส 60-61 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในระบบ
บริหารการศึกษา พรอมทั้งแจงตารางเรียนตารางสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไปยังคณะ/
โรงเรียน/หลักสูตร
- หลักสูตรเตรียมรายวิชาที่จะเปดในภาคการศึกษาที่ 1/2562 จัดแยกตามหลักสูตรและรหัสป
การศึกษานําเสนอ คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง เสนอรายชื่ออาจารยพิเศษมายังสํานักสง
เสริมวิชาการฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ จัดทําขอมูลรายวิชาตามแผนการเรียน แจงไปยังคณะ/โรงเรียน และ
ตรวจสอบขอมูลหนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารประกอบการเรียน ภาคการ
ศึกษาที่ 1/2562
- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง แจงตารางเรียนตารางสอนรายวิชาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป สําหรับนักศึกษารหัส 60-61 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ไปยังหลักสูตรฯ เพื่อ
ดําเนินการจัดตารางเรียนรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะตามแผนการศึกษาของหลักสูตรตอไป
- หลักสูตรจัดตารางเรียนตารางสอนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีตามแผนการศึกษา นําเสนอ
คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง พิจารณานําสงมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ
- หลักสูตร/กลุมวิชา ที่ประสงคจะเปดรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีใหกับนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
บันทึกแจงมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ
- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จัดตารางเรียนตารางสอนและพิจารณา
อาจารยผูสอนรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรนําเสนอ
- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวมรายวิชาที่จะเรียนขามคณะ/
โรงเรียน สงขอผูสอนไปยังคณะ/โรงเรียนที่เกี่ยวของ (กรณีหลักสูตรเปดการเรียนการสอน ณ
วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ที่ผูสอนยังไมครบสงขอผูสอนไปยังคณะ/โรงเรียนตนสังกัด)
- คณะ/โรงเรียน พิจารณาจัดอาจารยผูสอนใหกับคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่
ตั้ง ที่ขอผูสอนขามคณะ/โรงเรียน และวิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ที่ผูสอนยังไมครบ
แจงกลับไปยังสวนงานที่ขอ
- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง แจงผูประสานงานวิชาการประจําหลักสูตร/
วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง บันทึกตารางเรียนตารางสอนสําหรับนักศึกษารหัส 61 ลงไป
เขาในระบบบริหารการศึกษา
- ผูประสานงานวิชาการหลักสูตร/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ประกาศรายวิชาใหนัก
ศึกษาลงทะเบียนในระบบบริหารการศึกษา (เมนู 212) เพื่อเตรียมแจงใหนักศึกษารหัส 61 ลงไป
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562
- วันสุดทายที่อาจารยผูสอน/ผูรับผิดชอบรายวิชา สงขอมูลหนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการ
สอน/เอกสารประกอบการเรียน ไปยังคณะ/โรงเรียน

1 – 31 ก.ค. 62
1 – 3 ก.ค. 62

3 - 19 ก.ค. 62

11 – 12 ก.ค. 62
15 – 26 ก.ค. 62

22 ก.ค. – 2 ส.ค. 62

2 ส.ค. 62
5 – 9 ส.ค. 62
5 – 14 ส.ค. 62

- คณะ/โรงเรียน รวบรวมขอมูลหนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารประกอบการ
เรียน แจงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ
- อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแตละตอนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- สํานักสงเสริมวิชาการฯพิจารณาเปดตารางเรียนตารางสอนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีในระบบ
บริหารการศึกษา
- สํานักสงเสริมวิชาการฯประกาศตารางเรียนตารางสอนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี แจงไปยัง
คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง/หลักสูตร
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จัดตารางเรียนตารางสอนและ
อาจารยผูสอน รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามแผนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2562
สําหรับนักศึกษารหัส 62
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง เปดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ในระบบบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สําหรับนักศึกษารหัส 62
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ จัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยผูสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ
เพิ่มเติม) ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สําหรับนักศึกษารหัส 62
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ แจงคําสั่งแตงตั้งอาจารยผูสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการ
ศึกษาที่ 1/2562 สําหรับนักศึกษารหัส 62 ไปยังคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่
ตั้ง
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ประกาศตารางเรียนตารางสอนราย
วิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับนักศึกษารหัส 62 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในระบบบริหาร
การศึกษา พรอมทั้งแจงตารางเรียนตารางสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไปยังคณะ/
โรงเรียน/หลักสูตร
- นักศึกษารหัส 61 ลงไป พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมยืนยันการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่
1/2562
- นักศึกษารหัส 61 ลงไป ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนในระบบบริหารการศึกษา ภาคการศึกษา
ที่ 1/2562
- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง แจงผูประสานงานวิชาการประจําหลักสูตร/
วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง บันทึกตารางเรียนตารางสอนนักศึกษารหัส 62 เขาในระบบ
บริหารการศึกษา
- ผูประสานงานวิชาการหลักสูตร/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ประกาศรายวิชาใหนัก
ศึกษาลงทะเบียนในระบบบริหารการศึกษา (เมนู 212) เพื่อเตรียมแจงใหนักศึกษารหัส 62 ลง
ทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562
- คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวมไฟล มคอ.3 หรือ มคอ.4 สงมายัง
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ จัดวันและเวลาสอบบันทึกเขาในระบบบริหารการศึกษา
- นักศึกษารหัส 62 พบอาจารยที่ปรึกษาและยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่
1/2562

- อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนในระบบบริหารการศึกษา ภาคการศึกษา
ที่ 1/2562
15 ส.ค. – 16 ก.ย. 62 - นักศึกษารหัส 57 เปนตนไป ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
28 ส.ค. 62
- วันสุดทายของการทําบันทึกขอความขอเพิ่มรายชื่อและปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารยผูสอนใน
ระบบบริหารการศึกษา
2 ก.ย. 62
- วันเปดภาคการศึกษาที่ 1/2562 (นักศึกษากลุม B)
2 ก.ย. – 29 พ.ย. 62 - ออกฝกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (นักศึกษากลุม A)
2 – 16 ก.ย. 62
- นักศึกษาลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2562
- อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอน ในระบบบริหารการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
(นักศึกษาพิมพ มสด.13.2 ใบรายงานการลงทะเบียนเรียน นําสงอาจารยที่ปรึกษา/ผูประสาน
งานหลักสูตร)
2 – 27 ก.ย. 62
- นักศึกษารหัส 59 เปนตนไป ติดตอขอแกรายวิชาที่ไดผลการเรียน "I" กับอาจารยผูสอนของ
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และภาคการศึกษาฤดูรอน/2561
2 ก.ย. 62 – 21 ก.พ. 63 - นักศึกษารหัส 57-58 ติดตอขอแกรายวิชาที่ไดผลการเรียน "I" กับอาจารยผูสอนของภาคการ
ศึกษาที่ 2/2561 และภาคการศึกษาฤดูรอน/2561
2 ก.ย. – 16 ต.ค. 62 - ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระบบบริหาร
การศึกษา เอกสารประกอบดูจากทายประกาศ และนําเอกสารการยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา
นําสงอาจารยที่ปรึกษา
17 – 23 ก.ย. 62
- นักศึกษาลงทะเบียนเรียนลาชา ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน พิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนลาชา ภาคการศึกษาที่
1/2562
- ปรับการขอลงทะเบียนเรียนลาชากวาเวลาที่กําหนด (ครั้งละ 500 บาท)
1 ต.ค. 62
- วันสุดทายของการที่อาจารยผูสอนสงผลการเรียนแก "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และภาคการ
ศึกษาฤดูรอน/2561 สําหรับนักศึกษารหัส 59 เปนตนไป
2 ต.ค. 62
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ เริ่มดําเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ
ภาคการศึกษาฤดูรอน/2561 สําหรับนักศึกษารหัส 59 เปนตนไป จากคะแนนที่มีอยูตามเกณฑ
ของอาจารยประจําวิชาหาก นักศึกษายังไมสงงานตามกําหนด
11 – 17 ต.ค. 62
- อาจารยสงตนฉบับขอสอบปลายภาค ที่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ
17 – 18 ต.ค. 62
- อาจารยที่ปรึกษาสังกัดคณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง รวบรวมเอกสารคํา
รองการยื่นขอสําเร็จการศึกษานําสงมายังสํานักสงเสริมวิชาการฯ
18 ต.ค. 62
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก รวบรวมตนฉบับขอสอบปลายภาค สงมายังสํานักสงเสริม
วิชาการฯ
21 – 31 ต.ค. 62
- สํานักสงเสริมวิชาการฯรวบรวมตนฉบับขอสอบปลายภาค ดําเนินการสงไปยังศูนยบริการสื่อ
และสิ่งพิมพเพื่ออัดสําเนา
7 – 29 พ.ย. 62
- นักศึกษาเขาระบบ http://eassessment.dusit.ac.th เพื่อประเมินอาจารยผูสอน
27 พ.ย. 62
- รับ มสด. 6 (สีเขียว) ที่คณะวิทยาการจัดการ

27 – 29 พ.ย. 62
2 ธ.ค. 62
2 ธ.ค. 62 - 28 ก.พ. 63
3 - 9 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62
17 ธ.ค. 62

26 - 28 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63
2 มี.ค. 63

2 - 9 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63

- สอบปลายภาค นอกตาราง (นักศึกษากลุม B)
- วันเปดภาคการศึกษาที่ 1/2562 (นักศึกษากลุม A)
- ออกฝกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (นักศึกษากลุม B)
- อาจารยผูสอนสงผลการเรียนของนักศึกษากลุม B ผานระบบบริหารการศึกษาและรายงานสรุป
ที่พิมพจากระบบ และ มคอ.5 ไปยังสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมผลการเรียนของนักศึกษากลุม B สงสํานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ เพื่อคณะฯ พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
- คณะวิทยาการจัดการพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษากลุม B
- คณะวิทยาการจัดการนําสงผลการเรียนของนักศึกษากลุม B ที่พิจารณาอนุมัติมายังสํานักสง
เสริมวิชาการฯเพื่อประกาศผลการเรียน
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ ประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 (นักศึกษากลุม B)
- สอบปลายภาค นอกตาราง (นักศึกษากลุม A)
- วันสุดทายของการที่อาจารยผูสอนสงผลการเรียนแก "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และภาคการ
ศึกษาฤดูรอน/2561 สําหรับนักศึกษารหัส 57-58
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ เริ่มดําเนินการประเมินผลการเรียน "I" ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ
ภาคการศึกษาฤดูรอน/2561 สําหรับนักศึกษารหัส 57-58 จากคะแนนที่มีอยูตามเกณฑของ
อาจารยประจําวิชาหากนักศึกษายังไมสงงานตามกําหนด
- อาจารยผูสอนสงผลการเรียนของนักศึกษากลุม A ผานระบบบริหารการศึกษาและรายงานสรุป
ที่พิมพจากระบบ และ มคอ.5 ไปยังสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมผลการเรียนของนักศึกษากลุม A สงสํานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ เพื่อคณะฯ พิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน
- คณะวิทยาการจัดการพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษากลุม A
- คณะวิทยาการจัดการนําสงผลการเรียนของนักศึกษากลุม A ที่พิจารณาอนุมัติมายังสํานักสง
เสริมวิชาการฯเพื่อประกาศผลการเรียน
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ ประกาศผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 (นักศึกษากลุม A)

หมายเหตุ
1. นักศึกษา กลุม A หมายถึง นักศึกษาที่ออกฝกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (ชวงเดือน ก.ย. – พ.ย. 62) และเรียนใน
มหาวิทยาลัย (ชวงเดือน ธ.ค. 62 – ก.พ. 63)
2. นักศึกษา กลุม B หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัย (ชวงเดือน ก.ย. – พ.ย. 62)
และที่ออกฝกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (ชวงเดือน ธ.ค. 62 – ก.พ. 63 )
3. ขอสอบสําหรับสอบปลายภาค ทางสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ดําเนินการจัดสงขอสอบรายวิชาละ 2 ชุด (ขอสอบคู
ขนาน) สําหรับนักศึกษา กลุม B (สอบวันที่ 27 – 29 พ.ย. 62) นักศึกษากลุม A (สอบวันที่ 26 – 28 ก.พ. 63)
4. นักศึกษาจะตองดําเนินการกิจกรรมทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพนกําหนดการที่กําหนดไวจะไมอนุญาตให
ดําเนินการใดๆ

5. การสงตนฉบับขอสอบอัดสําเนาลาชากวากําหนดตองบันทึกขอความขออนุญาตอัดสําเนาเสนอตอรองอธิการบดีฝาย
วิชาการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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