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ค าชี้แจงการสอบไลภ่าคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
1. ใบแจ้งก ำหนดกำรสอบนี้เป็นกำรแจ้งสถำนท่ีสอบ ชุดวิชำที่สอบ วัน เวลำ และห้องสอบ ของนักศึกษำหรือผู้เรียน ที่จะเข้ำสอบไล ่
ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 โปรดตรวจสอบสถานที่สอบอีกคร้ัง  ถ้ามีข้อสงสัยติดต่อโทร. 02-504-7788, 02-504-7231-6 
www.stou.ac.th ปริญญาตรีข้อมูลการสอบและสนามสอบ 
2. ห้ามนักศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวิชาตามตารางข้างล่างนี้ ย้ายสนามสอบหรือไปขอท าบัตรเข้าสอบห้องสอบส ารองโดยเด็ดขาด 

เนื่องจำกมหำวิทยำลัยฯ ไม่ได้ส ำรองแบบทดสอบไวใ้นทุกสนำมสอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 93 ชุดวิชำ ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษำเข้ำสอบ 
ตำมสนำมสอบที่มหำวิทยำลัยก ำหนดเท่ำน้ัน  หำกมีควำมจ ำเป็นให้เขียนค ำร้องโดยระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นและส่งทำงโทรสำร  02-503-2742
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 
 

วันเสาร์ที ่ 21  กรกฎาคม  2561  (เวลา 09.00-12.00  น.) วันเสาร์ที ่ 21  กรกฎาคม  2561  (เวลา 13.30-16.30  น.) 
16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร  16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16421 การบริหารงานโทรทัศน์ 

16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

21421 การสอนกลุ่มสร้างเสรมิประสบการณ์ชวีิต 16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชมุชน 

32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 20101 พื้นฐานการศึกษา 

32421 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ 22434 จริยศึกษา 

32429 การบัญชีรัฐบาล การบญัชีกองทุน และการบัญชีเฉพาะกิจการ 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2 

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ 24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีน 

33436 การปฏบิัตติ่อผู้กระท าความผิด 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 

33440 การบริหารงานสรรพสามิต 32201 คณิตศาสตรแ์ละสถิตเิพื่อธุรกิจ 

40205 กฎหมายธุรกิจ 32320 การบัญชีขั้นกลาง 1 

41004 เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน 33305 กฎหมายแพ่ง พาณชิย์ และทีด่ิน ส าหรับนักปกครองท้องที่ 

41402 ระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ 33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ 

55306 เภสัชพฤกษศาสตร ์ 33437 การบริหารงานราชทณัฑ์ 

55307 การฝึกปฏิบตัิเภสัชพฤกษศาสตรแ์ละเภสัชกรรมแผนไทย 53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 

70411 อนามัยชุมชน 55316 การฝึกปฏิบตัินวดแผนไทย 

70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน 70324 อนามัยครอบครัว 

70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ 

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ   

92223 การจัดการการเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์   

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ ์   

92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ ์   

93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (มี ฝึกปฏิบัติ)   

97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจภุัณฑ ์   

97406 เทคนิคหลังพิมพ ์   

97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้มทาง   

 
อุตสาหกรรม 
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วันอาทิตย์ท่ี  22  กรกฎาคม  2561  (เวลา 09.00-12.00  น.) วันอาทิตย์ท่ี  22  กรกฎาคม  2561  (เวลา 13.30-16.30  น.) 

11012 ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ  11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 

11307 ภาษาอังกฤษส าหรบัชา่ง 20401 ประสบการณ์วชิาชีพศึกษาศาสตร์ 

11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี 

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ ์ 32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ 

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 32321 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 32481 ประสบการณ์วชิาชีพการจัดการการทอ่งเที่ยว และการโรงแรม 

16455 การรณรงค์และผลติงานโฆษณา 32485   ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ และการบริการใน 

16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

20201 พัฒนศึกษา 41007 การพัฒนาผลิตภัณฑช์ุมชน 

21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร ์ 41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม 

26404 หลักการเรียนรูแ้ละเทคนิคการฝึกอบรม 53202 การสาธารณสขุทั่วไป 

32204 การบัญชีขั้นต้น 53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข 

32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 55308 เวชกรรมแผนไทย 

32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณชิย์ 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 

33420 การบริหารราชการส่วนภมูิภาค 55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2 

33434 กฎหมายเกี่ยวกบังานราชทณัฑ์ 70314 การผลิตและการใช้อาหาร 

33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเกบ็ภาษี 70431 ประสบการณ์วชิาชีพคหกรรมศาสตร ์

33441 การตรวจสอบ และการควบคุมการจดัเก็บภาษี 90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 

53303  การจัดการสาธารณภัย 92425 ประสบการณ์วชิาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ 

53406 ประสบการณ์วชิาชีพบริหารสาธารณสขุ 94433 ประสบการณ์วชิาชีพธรุกิจการเกษตร 

55312 ประสบการณ์วชิาชีพการแพทย์แผนไทย 97318 การออกแบบทางการพิมพแ์ละบรรจภุณัฑ์ 

55315 นวดแผนไทย 2 97432 ประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจภุัณฑ์ 

55326 ประสบการณ์วชิาชีพการแพทย์แผนไทย   

55329 นวดแผนไทย 2   

60338 เทคโนโลยีและความจ าเริญทางเศรษฐกิจ   

60343 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   

92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

97407 การจัดการทางการผลติและการควบคมุคุณภาพทางการพิมพ์   

 

3. นักศึกษำเข้ำสอบโรงเรียนสำรวิทยำ  กทม.  โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กทม.  และโรงเรียนสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร   
ขอให้ใช้รถประจ ำทำงสำธำรณะ เนื่องจำกทำงโรงเรียนไม่มีสถำนท่ีจอดรถไว้บริกำร 
4. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กทม. ไม่ได้เป็นสนามสอบ ขอให้นักศึกษำเข้ำสอบตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
5. นักศึกษำควรไปถึงสนำมสอบก่อนก ำหนดกำรสอบอย่ำงน้อย 30 นำที และให้ไปตรวจหมำยเลขห้องสอบที่ระบุในใบแจ้งก ำหนดกำรสอบ 
ซึ่งจะตรงกับที่ติดไว้ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ของสนำมสอบว่ำ ห้องสอบที่นักศึกษำ/ผู้เรียนจะเข้ำสอบอยู่ที่อำคำรใด  ช้ันใด หำกมีข้อสงสัยประกำรใด
ติดต่อกองกลำงสนำมสอบ 
6. การใช้บัตรแสดงตนในการเข้าสอบ  ผู้เข้ำสอบต้องมีบัตรแสดงตนเข้ำสอบสองบัตร คือ บัตรประจ าตัวนักศึกษา และบัตรประจ าตัวประชาชน 

     เพื่อแสดงตนต่อกรรมกำรคุมสอบ  กรณีขำดบัตรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือท้ังสองบัตร  ให้นักศึกษำไปขอท ำบัตรเข้ำสอบที่กองกลำงสนำมสอบ 
    โดยน ำรูปถ่ำยซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว  จ ำนวน 2 รูป 

7. ในกำรเข้ำสอบขอให้นักศึกษำเช่ือฟังกรรมกำรคุมสอบในห้องสอบ  เพื่อเป็นกำรให้เกียรติแก่สนำมสอบที่ให้ควำมอนุเครำะห์และอ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัย 
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8. นักศึกษาต้องแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย 
    “นักศึกษำหญิง ให้สวมเสื้อมีแขน กระโปรงไม่สั้นเหนือเข่ำ ไม่รัดรูป สีพื้น/สีเข้ม/ทรงสุภำพ  ไม่ใช้ผ้ำยืดหรือผ้ำยีนส์ หรือสวมแบบฟอร์มของ
หน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัด  ต้องไม่สวมเสื้อยืดคอกลมหรือคอเหลี่ยม  รองเท้ำทรงสุภำพ  (รัดส้น/มีส้น)  ห้ามโดยเด็ดขาด  คือ  กำงเกงขำสั้นหรือ
ขำสำมส่วน เสื้อยืดคอกลม  เสื้อสำยเดี่ยว  เสื้อแขนกุด ผ้ำลวดลำยและสีฉูดฉำด รองเท้ำแตะหรือรองเท้ำไม่มีสน้ 
   นักศึกษำชำยให้สวมเสื้อเช้ิต เสื้อยืดคอปก กำงเกงขำยำวสีสุภำพ และสอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง รองเท้ำหุ้มส้นหรือมีสำยรัดส้น กำงเกงยีนส์
ต้องสีสุภำพ ห้ามโดยเด็ดขาด คือ สวมกำงเกงยีนส์ชนิดที่มีรอยขำดเป็นที่ที่ เสื้อหรือกำงเกงมีลวดลวยและสีฉูดฉำด เสื้อคอกลม กำงเกงขำสั้น และ
รองเท้ำแตะ”  
   ทั้งนี้  สนามสอบโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กทม.  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จ.ล าปาง  และโรงเรียนมหาวชิราวุธ  จ. สงขลา               
ขอความร่วมมือนักศึกษาท่ีเข้าสอบไม่สวมกางเกงยีนส์เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  และมหาวิทยาลัยได้จัดท าภาพส าหรับเป็นแนวปฏิบัติใน
การแต่งกายเข้าสอบไว้เป็นตัวอย่างโดยสังเขปข้างล่างนี้ 

 

 

                           

                
 
 
 
 

                     
 
   

สวมเสื้อ กางเกง ชุดสูท 
รองเท้าทรงสุภาพ 

เสื้อยืดแขนสัน้ คอปก สวมกางเกงยีนส ์
สีและทรงสุภาพ 

รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น 

สวมเสื้อเชิ้ตแขนสัน้ กางเกงขายาว                
สีและทรงสุภาพ 

รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น 
 
 
 
 
 

สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว 
สีและทรงสุภาพ 

รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น 

การแต่งกายของนักศึกษาชาย 

การแต่งกายของนักศึกษาหญิง 

สวมเสื้อมีแขน กระโปรงไม่สั้นเหนือเข่า 
รองเท้าทรงสุภาพ(รัดส้น/มีสน้) 

การแต่งกายของนักศึกษามุสลมิ
รองเท้าทรงสุภาพ (รัดส้น/มีส้น)

าทรงสุภาพ 



                             การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร 
          ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ ให้วางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ  

ห้ามถ่ายภาพใด ๆ ภายในบริเวณห้องสอบ หากพบเห็นว่านักศึกษาฝ่าฝืน มหาวิทยาลัย  
จะด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการสอบไล่ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551  หมวด 3     
แนวปฏิบัติการเข้าสอบของนักศึกษา 

ก าหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 

 
      มสธ.ก ำหนดรับลงทะเบียนสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่  2  ปีกำรศึกษำ 2560 โดยขอให้นักศึกษำลงทะเบียน
สอบซ่อมหลังจำกทรำบผลกำรสอบโดยด่วน   ซึ่งมหำวิทยำลัยจะประกำศผลกำรสอบไล่ภำคกำรศึกษำท่ี  2  
ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นช่วงเวลำดังนี้ 
 1 ชุดวิชำที่เป็นข้อสอบปรนัยล้วนจะประกำศผลสอบประมำณวันที่ 5 กันยำยน  2561 ก ำหนดลงทะเบียน
สอบซ่อมระหว่างวันที่ 1-17 กันยายน 2561 
 2. ชุดวิชำที่มีข้อสอบปรนัยและอัตนัยในชุดวิชำเดียวกันจะประกำศผลสอบประมำณวันที่ 12 กันยำยน 2561 
ก ำหนดลงทะเบียนสอบซ่อมระหว่างวันที่ 1-17 กันยายน 2561 
  3. ชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพและชุดวิชำที่มีฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  จะประกำศผลสอบประมำณ 
วันที่ 22 กันยำยน 2561 ให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมภายในวันที่ 22 กันยายน 2561 ได้ 

ส ำหรับนักศึกษำทีไ่ม่ได้เข้าสอบไล่ภำคกำรศึกษำที่  2  ปีกำรศึกษำ  2560  ถ้ำประสงค์จะเข้ำสอบซ่อม 
ภำคกำรศึกษำที ่2 ปีกำรศึกษำ 2560 สำมำรถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ตั้งแต่ 1-17 กันยำยน  2561 
      นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมมหาวิทยาลัยฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 โดยเด็ดขาด  นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบผลสอบ
และติดตำมข้อมูลข่ำวสำรกำรเรียนกำรสอนได้ท่ี www.stou.ac.th 

ค าชี้แจงการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


