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ค ำชี้แจงกำรสอบไล่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560  
1.   ใบแจ้งก าหนดการสอบน้ีเป็นการแจ้งสถานท่ีสอบ ชุดวิชาท่ีสอบ วัน เวลา และห้องสอบ ของนักศึกษาหรือผู้เรียน ท่ีจะเข้าสอบไลภ่าคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  
       2560  โปรดตรวจสอบสถำนท่ีสอบอีกครั้ง  ถ้ำมีข้อสงสัยติดต่อโทร. 02-504-7788, 02-504-7231-6  www.stou.ac.th ปริญญำตรีข้อมูลกำรสอบ 
       และสนำมสอบ 

2.  ห้ำมนักศึกษำท่ีลงทะเบียนชุดวิชำตำมตำรำงข้ำงล่ำงน้ี ย้ำยสนำมสอบหรือไปขอท ำบัตรเข้ำสอบห้องสอบส ำรองโดยเด็ดขำด เน่ืองจากมหาวิทยาลัย 
      ไม่ได้ส ารองแบบทดสอบไว้ในทุกสนามสอบท่ัวประเทศ รวมท้ังสิ้น 76 ชุดวิชา ดังน้ัน จึงขอให้นักศึกษาเข้าสอบตามสนามสอบท่ีมหาวิทยาลัยก า หนดเท่าน้ัน   
       หากมีความจ าเป็นให้เขียนค าร้องโดยระบุเหตุผลความจ าเป็นและส่งทางโทรสาร  02-503-2742  ภำยในวันท่ี  26  ธันวำคม  2560 

วันเสำร์ที ่ 27  มกรำคม  2561  (เวลำ 09.00-12.00  น.) วันอำทิตย์ท่ี  28  มกรำคม  2561  (เวลำ 09.00-12.00  น.) 
16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 11012 ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ 
16440 การเขียนส าหรับสื่อสิ่งพิมพ ์ 16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน 
16445 การจัดและการผลติรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน 
16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย 
24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์ 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 
24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์ 32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 
24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ 32422 หลักการประกันภัย 
32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 32445 การบัญชีระหว่างประเทศ 
32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับนักปกครองท้องที่ 
32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน 33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องท่ี 33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 
53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข 40103 กฎหมายเกษตร 
55310 นวดแผนไทย 1 52307 อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข 
55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย 55304 แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 
55313 ผดุงครรภ์แผนไทย 55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
55325 นวดแผนไทย 1 55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1 
55327 ผดุงครรภ์แผนไทย 55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
60331 เศรษฐศาสตรภ์ูมิภาคและเมือง 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1 
70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 57203 ทางเลือกส าหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข 
70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ์ 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ 

วันเสำร์ที ่ 27  มกรำคม  2561  (เวลำ 13.30-16.30  น.) 92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 

11017 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 1 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ ์
20101 พื้นฐานการศึกษา 99311 ระบบส านักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร วันอำทิตย์ท่ี  28  มกรำคม  2561  (เวลำ 13.30-16.30  น.) 
32204 การบัญชีขั้นต้น 16344 การพูดและการแสดงส าหรับวิทยุกระจายเสียง 
32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง 16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน 
32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 
33452 กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองท้องที่ 24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
55317 เวชกรรมแผนไทย 1 32322 การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี 
55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 41004 เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน 
57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 53202 การสาธารณสุขท่ัวไป 
61408 เศรษฐศาสตร์การจดัการขนส่งและโลจสิตกิส์ 53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข 
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์ 55320 ร่างกายมนุษย์ 

    70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร ์
    92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ 
    92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ 

    93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (มีฝกึปฏิบัติ) 

    93448 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว ์

    97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ 
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                             กำรปฏิบัติเกีย่วกับเครื่องมือสื่อสำร 
          ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ ให้วำงไว้ใต้เก้ำอี้ที่นั่งสอบ  

ห้ำมถ่ำยภำพใด ๆ ภำยในบริเวณห้องสอบ หำกพบเห็นว่ำนักศึกษำฝ่ำฝืน มหำวิทยำลัย  
จะด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบไล่ ระดับปริญญำตรี พ.ศ.2551  หมวด 3     
แนวปฏิบัติกำรเข้ำสอบของนักศึกษำ 

 

ประกำศเลื่อนก ำหนดวันสอบไล่ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 
 

จากเดิมวันเสาร์ท่ี 28 และวันอาทิตย์ท่ี 29 กรกฎาคม 2561 
 

เป็นวันเสำร์ที่ 21 และวันอำทิตย์ท่ี 22 กรกฎำคม 2561 
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3.   นักศึกษำต้องแต่งกำยใหสุ้ภำพเรียบร้อย 
                “นักศึกษาหญิงให้สวมเสื้อมีแขน กระโปรงไม่สั้นเหนือเข่า ไม่รัดรูป สีพื้น/สีเข้ม/ทรงสุภาพ  ไม่ใช้ผ้ายืดหรือผ้ายนีส์ หรือสวมแบบฟอร์มของ 
หน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด  ต้องไม่สวมเสื้อยืดคอกลมหรือคอเหลี่ยม รองเท้าทรงสุภาพ (รัดส้น/มีส้น) ห้ำมโดยเด็ดขำด คือ กางเกงขาสั้นหรือขาสามส่วน  
เสื้อยืดคอกลม  เสื้อสายเดี่ยว  เสื้อแขนกุด ผ้าลวดลายและสีฉูดฉาด รองเท้าแตะหรือรองเท้าไม่มีสน้ 

 นักศึกษาชายให้สวมเสื้อเช้ิต เสื้อยืดคอปก กางเกงขายาวสีสุภาพ และสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น กางเกงยีนส์ต้อง 
       สสีุภาพ ห้ำมโดยเด็ดขำด คือ สวมกางเกงยีนส์ชนิดที่มีรอยขาดเป็นที่ท่ี เสื้อหรือกางเกงมีลวดลวยและสีฉูดฉาด เสื้อคอกลม กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ” 
 ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยได้จัดท ำภำพส ำหรับเป็นแนวปฏิบัติในกำรแต่งกำยเข้ำสอบไว้เป็นตัวอย่ำงโดยสังเขปข้ำงล่ำงนี ้
                                                         
                                                             

                           

                
 
 
 
 

                     
 
   

 

          หมำยเหตุ  นักศึกษาที่เข้าสอบที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กทม.   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง   และโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ. สงขลา    
                       ขอให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ำมสวมกำงเกงยีนส์เข้ำสอบโดยเด็ดขำด 

 

สวมเสื้อ กำงเกง ชุดสูท 
รองเท้ำทรงสุภำพ 

เสื้อยืดแขนสัน้ คอปก สวมกำงเกงยีนส ์
สีและทรงสุภำพ 

รองเท้ำหุ้มส้นหรือมีสำยรัดส้น 

สวมเสื้อเชิ้ตแขนสัน้ กำงเกงขำยำว                
สีและทรงสุภำพ 

รองเท้ำหุ้มส้นหรือมีสำยรัดส้น 
 
 
 
 
 

สวมเสื้อเชิ้ตแขนยำว กำงเกงขำยำว 
สีและทรงสุภำพ 

รองเท้ำหุ้มส้นหรือมีสำยรัดส้น 

 กำรแต่งกำยของนักศึกษำชำย 

กำรแต่งกำยของนักศึกษำหญิง 

สวมเสื้อมีแขน กระโปรงไม่สั้นเหนือเข่ำ 
รองเท้ำทรงสุภำพ(รัดส้น/มีสน้) 

กำรแต่งกำยของนักศึกษำมุสลมิ
รองเท้ำทรงสุภำพ (รัดส้น/มีส้น)

ำทรงสุภำพ 
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 4.  นักศึกษาเข้าสอบโรงเรียนสารวิทยา  กทม.  โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กทม.  และโรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ขอให้ใช้ 
      รถประจ าทางสาธารณะ เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีสถานท่ีจอดรถไว้บริการ 
  5.  สนามสอบโรงเรียนนครนายก จังหวัดนครนายก ในวันท่ี 27-28 มกราคม 2561 เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย จึงขอ 
       ความร่วมมือ ขอให้นักศึกษาวางแผนการเดินทางมาเข้าสอบ เพราะการจราจรอาจติดขัด 
  6.  นักศึกษาควรไปถึงสนามสอบก่อนก าหนดการสอบอย่างน้อย 30 นาที และให้ไปตรวจหมายเลขห้องสอบที่ระบุในใบแจ้งก าหนดการสอบ 
       ซึ่งจะตรงกับที่ติดไว้ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบว่า ห้องสอบที่นักศึกษา/ผู้เรียนจะเข้าสอบอยู่ที่อาคารใด  ช้ันใด หากมีข้อสงสัยประการใด 
      ติดต่อกองกลางสนามสอบ 
   7.  กำรใช้บัตรแสดงตนในกำรเข้ำสอบ  ผู้เข้าสอบต้องมีบัตรแสดงตนเข้าสอบสองบัตร คือ บัตรประจ ำตัวนักศึกษำ และบัตรประจ ำตัวประชำชน 
       เพื่อแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ  กรณีขาดบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองบัตร  ให้นักศึกษาไปขอท าบัตรเข้าสอบที่กองกลาง 
      สนามสอบ  โดยน ารูปถ่ายซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  2  รูป 
  8.  ในการเข้าสอบขอให้นักศึกษาเชื่อฟังกรรมการคมุสอบในห้องสอบ  เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่สนามสอบที่ให้ความอนุเคราะห์และอ านวย 
      ความสะดวกให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

                                              ********************** 

 
 
 

 
 

 

            กำรลงทะเบียนสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
 

 มสธ. ก าหนดรับลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-18 มีนาคม 2560 โดยขอให้
นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมหลังจากทราบผลการสอบโดยด่วน   ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศผลสอบไล่ภาคการศึกษาที่  1  
ปีการศึกษา 2560 ตามลักษณะข้อสอบ ดังนี ้
        1. ชุดวชิาที่เป็นข้อสอบปรนัยล้วน ประกาศผลสอบวนัที่ 7 มีนาคม 2561  
        2. ชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยและอัตนยัในชุดวิชาเดียวกัน ประกาศผลสอบวนัที่ 14 มีนาคม 2561 
        3. ชุดวิชาประสบการณ์วชิาชพีและชุดวิชาที่มฝีึกปฏิบัติ ประกาศผลสอบวนัที่ 24 มีนาคม 2561 
        ส าหรับนักศึกษาที่ไมไ่ด้เข้าสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560  ถ้าประสงค์จะเข้าสอบซ่อมภาคการศึกษา 
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560  สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมไดต้ั้งแต่วนัที่ 1-18  มีนาคม 2561 
        นักศึกษาที่ไมไ่ด้ลงทะเบยีนสอบซ่อมมหาวิทยาลัยฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
(วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561) โดยเด็ดขาด นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลสอบ และติดตามข้อมูลข่าวสารการเรียน 
การสอนได้ที่ www.stou.ac.th 

http://www.stou.ac.th/



