
ค ำชี้แจงกำรสอบไล่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559  
1. ใบแจ้งก ำหนดกำรสอบนี้ เป็นกำรแจ้งสถำนที่สอบ ชุดวิชำที่สอบ วัน เวลำ และห้องสอบ ของนักศึกษำหรือผู้ เรียน  ที่จะเข้ำสอบไล ่
 ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 โปรดตรวจสอบสถำนที่สอบอีกคร้ัง  ถ้ำมีข้อสงสัยติดต่อโทร . 02-504-7788, 02-504-7231-6 
 www.stou.ac.th ปริญญำตรีข้อมูลกำรสอบและสนำมสอบ 
2. ห้ำมนักศึกษำที่ลงทะเบียนชุดวิชำตำมตำรำงข้ำงล่ำงนี้ ย้ำยสนำมสอบหรือไปขอท ำบัตรเข้ำสอบห้องสอบส ำรองโดยเด็ดขำด เนื่องจำก 
    มหำวิทยำลัยฯ ไม่ได้ส ำรองแบบทดสอบไว้ในทุกสนำมสอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 124 ชุดวิชำ ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษำเข้ำสอบตำมสนำมสอบที ่
    มหำวิทยำลัยก ำหนดเท่ำนั้น  หำกมีควำมจ ำเป็นให้เขียนค ำร้องโดยระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นและส่งทำงโทรสำร  02-503-2742  ภำยในวันที่  
    7  กรกฎำคม  2560 

วันเสำร์ที ่ 29  กรกฎำคม  2560  (เวลำ 09.00-12.00  น.) วันเสำร์ที ่ 29  กรกฎำคม  2560  (เวลำ 13.30-16.30  น.) 
16339 กำรข่ำวข้ันสูงและกำรบรรณำธิกร  11009 ภำษำและวัฒนธรรมจีน  
16343 กำรเขียนบทวิทยุกระจำยเสียง 11017 ภำษำเขมรเพื่อกำรท่องเที่ยว 1 
16419 กำรจัดรำยกำรโทรทัศน์ 16418 กำรบริหำรงำนวิทยุกระจำยเสียง 
20202 วิทยำกำรกำรสอน 16421 กำรบริหำรงำนโทรทัศน์ 
21313 วรรณกรรมและลีลำคดีระดับปฐมวัยศึกษำ 16424 กำรบริหำรงำนภำพยนตร์ 
21325 กำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ 16441 กำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์
21412 กำรสร้ำงเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษำ 16462 ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำรชุมชน 
21421 กำรสอนกลุ่มสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิต 20101 พื้นฐำนกำรศึกษำ 
22212 ภำษำไทย 2:  กำรประพันธ์ส ำหรับครู 21323 กำรสอนกลุ่มทักษะ 1:  ภำษำไทย 
22232 สังคมศึกษำ 2:  ประวัติศำสตร์ส ำหรับคร ู 21411 กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษำ 
22303 กำรจัดระบบกำรสอนกำรงำนและอำชีพ 22411 กำรสอนภำษำไทย 
22402 ประชำกรและประชำกรศึกษำ 22414 ภำษำไทย 7: วรรณคดีวิจำรณ์ส ำหรับคร ู
22403 วิทยำกำรสิ่งแวดล้อมส ำหรับโรงเรียนและชุมชน 22415 ภำษำไทย  8: คติชนวิทยำส ำหรับครู 
22441 กำรสอนวิทยำศำสตร ์ 22431 กำรสอนสังคมศึกษำ 
22452 แคลคลูัสขั้นสูงและสมกำรดิฟเฟอเรนเชียล 22434 จริยศึกษำ 
32361 ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวของไทย 22449 วิทยำศำสตร์ชีวภำพกำยภำพ 2 
32421 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้และกำรวิเครำะห์โครงกำร 22451 กำรสอนคณิตศำสตร ์
32429 กำรบัญชีรัฐบำล กำรบัญชีกองทุน และกำรบัญชีเฉพำะกิจกำร 24402 กำรพัฒนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
32476 กำรตลำดสถำบันและกำรตลำดบริกำร 30203 กำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร 
33436 กำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำควำมผิด 32201 คณิตศำสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 
33440 กำรบริหำรงำนสรรพสำมิต 32320 กำรบัญชีขั้นกลำง 1 
40205 กฎหมำยธุรกิจ 33308 นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผนกำรปกครองท้องท่ี 
41004 เสริมประสบกำรณ์ผู้น ำชุมชน 33437 กำรบริหำรงำนรำชทัณฑ์ 
41402 ระบบกฎหมำยไทยและต่ำงประเทศ 53404 กำรบริหำรระบบข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณสุข 
55306 เภสัชพฤกษศำสตร ์ 55316 กำรฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย 
55307 กำรฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศำสตร์และเภสชักรรมแผนไทย 55330 กำรฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย 
55324 กำรฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศำสตร์และเภสชักรรมแผนไทย 70204 กำรจัดกำรทรัพยำกรครอบครัวและชุมชน 
70421 กิจกรรมและประสบกำรณ์เยำวชน 71114 กำรจัดกำรและเทคนิคกำรบริกำรในโรงแรม 
70422 ปัญหำเด็กและเยำวชนกับกำรส่งเสริมอำชีพ 71216 กำรวิเครำะห์ระบบกำรจัดกำรงำนโรงแรมและภัตตำคำร 
71113 เทคโนโลยีอำหำรและเครื่องดื่ม 97216 เทคโนโลยีกระบวนกำรพิมพ ์
71330 เศรษฐศำสตรส์ ำหรับธุรกิจอำหำร 97424 กลยุทธ์กำรจัดกำรระบบปฏิบัติกำรในอุตสำหกรรม 
71431 กำรจัดกำรธุรกิจอำหำรเพื่อกำรส่งออก     
71433 ผลิตภัณฑ์อำหำร     
82319 ระบบกำรเมืองเปรียบเทียบ     
92424 กำรบริหำรธุรกิจเฉพำะสหกรณ์     
93447 กำรจัดกำรกำรผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง     
97214 วัสดุทำงกำรพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์     
97406 เทคนิคหลังพิมพ์     
97422 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้และกำรวิเครำะห์แนวโน้มทำงอุตสำหกรรม     

        
 

(โปรดพลิกด้ำนหลัง) 
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วันอำทิตย์ท่ี  30  กรกฎำคม  2560  (เวลำ 09.00-12.00  น.) วันอำทิตย์ท่ี  30  กรกฎำคม  2560  (เวลำ 13.30-16.30  น.) 
11012 ภำษำเขมรเชิงธุรกิจ  20401 ประสบกำรณ์วิชำชีพศึกษำศำสตร์ 
11308 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเกษตร 21422 กำรสอนกลุ่มสร้ำงเสริมลักษณะนิสัย 
16423 กำรผลิตภำพยนตร์ขั้นสูง 22242 วิทยำศำสตร์ 2: วิทยำศำสตร์กำยภำพและเทคโนโลยี 
16446 กำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงข้ันสูง 22252 คณิตศำสตร์ 2: แคลคลูัสเบื้องต้น 
16449 กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ข้ันสูง 22312 ภำษำไทย 4: วรรณคดีส ำหรับคร ู
16463 กำรวำงแผน กำรออกแบบ และกำรผลิตสือ่ชุมชน 22332 สังคมศึกษำ 4: สังคมวิทยำ-มำนุษยวิทยำส ำหรับคร ู
20201 พัฒนศึกษำ 22352 คณิตศำสตร์ 4: พัฒนำกำรของคณิตศำสตร ์
21311 พฤติกรรมกำรสอนปฐมวัยศึกษำ 22448 วิทยำศำสตร์ชีวภำพกำยภำพ 1 
21321 พฤติกรรมกำรสอนประถมศึกษำ 32308 เศรษฐศำสตร์ประยุกต์เพื่อกำรจัดกำร 
21324 กำรสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศำสตร ์ 32321 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
22301 พฤติกรรมกำรสอนมัธยมศึกษำ 32485 ควำมรู้เฉพำะอำชีพมัคคุเทศก์และกำรบริกำรในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
22306 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 41007 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
22342 วิทยำศำสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต 53202 กำรสำธำรณสุขท่ัวไป 
32205 กำรบัญชีขั้นกลำง 2 53305 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในงำนสำธำรณสุข 
32417 กำรจัดกำรและกำรบัญชีธนำคำรพำณิชย์ 55308 เวชกรรมแผนไทย 
33307 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนส ำหรับนักปกครองท้องที่ 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 
33434 กฎหมำยเกี่ยวกับงำนรำชทัณฑ์ 55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2 
33438 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดเก็บภำษี 55332 เวชกรรมแผนไทย 2 
33441 กำรตรวจสอบ และกำรควบคุมกำรจัดเกบ็ภำษี 70314 กำรผลิตและกำรใช้อำหำร 
53303 กำรจัดกำรสำธำรณภัย 71219 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรโรงแรมและภัตตำคำร 
53406 ประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรสำธำรณสุข 90202 กำรบริหำรงำนส่งเสริมกำรเกษตรและสหกรณ์ 
55312 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย 92425 ประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจสหกรณ์ 
55315 นวดแผนไทย 2 97318 กำรออกแบบทำงกำรพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
55326 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย 97432 ประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีกำรพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ์ 
55329 นวดแผนไทย 2     
60338 เทคโนโลยีและควำมจ ำเริญทำงเศรษฐกิจ     
71217 ระบบสำรสนเทศในงำนโรงแรมและภัตตำคำร     
71218 กำรพัฒนำบุคลำกรในงำนโรงแรมและภัตตำคำร     
71333 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจอำหำร     
97407 กำรจัดกำรทำงกำรผลิตและกำรควบคุมคณุภำพทำงกำรพิมพ์     

        
 
 

3. นักศึกษำเข้ำสอบโรงเรียนสำรวิทยำ  กทม.  โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กทม.  และโรงเรียนสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร ขอให้ใช้รถประจ ำทำง
สำธำรณะ เนื่องจำกทำงโรงเรียนไม่มีสถำนท่ีจอดรถไว้บริกำร 

4. นักศึกษำควรไปถึงสนำมสอบก่อนก ำหนดกำรสอบอย่ำงน้อย 30 นำที และให้ไปตรวจหมำยเลขห้องสอบที่ระบุในใบแจ้งก ำหนดกำรสอบซึ่งจะ 
ตรงกับที่ติดไว้ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ของสนำมสอบว่ำ ห้องสอบที่นักศึกษำ/ผู้เรียนจะเข้ำสอบอยู่ที่อำคำรใด  ช้ันใด หำกมีข้อสงสัยประกำรใดติดต่อ
กองกลำงสนำมสอบ 

5. โรงเรียนรำชินีบูรณะ  จังหวัดนครปฐม  ไม่เปิดเป็นสนำมสอบในกำรสอบครั้งนี้ ขอให้นักศึกษำเข้ำสอบตำมสนำมสอบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
มหำวิทยำลยัก ำหนดให้โรงเรียนเทศบำล ๑ วัดพระงำม (สำมัคคีพิทยำ) และโรงเรียนเทศบำล ๒ วัดเสนหำ (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม 
เป็นสนำมสอบทดแทน  

6. กำรใช้บัตรแสดงตนในกำรเข้ำสอบ  ผู้เข้ำสอบต้องมีบัตรแสดงตนเข้ำสอบสองบัตร คือ บัตรประจ ำตัวนักศึกษำ และบัตรประจ ำตัวประชำชน 
          เพื่อแสดงตนต่อกรรมกำรคุมสอบ  กรณีขำดบัตรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทั้งสองบัตร  ให้นักศึกษำไปขอท ำบัตร เข้ำสอบที่กองกลำงสนำมสอบ 

     โดยน ำรูปถ่ำยซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว  จ ำนวน  2  รูป 
7. ในกำรเข้ำสอบขอให้นักศึกษำเช่ือฟังกรรมกำรคุมสอบในห้องสอบ  เพื่อเป็นกำรให้เกียรติแก่สนำมสอบที่ให้ควำมอนุเครำะห์และอ ำนวย 

ควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัย 
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8. นักศึกษำต้องแต่งกำยใหสุ้ภำพเรียบร้อย 

               “นักศึกษำหญิง ให้สวมเสื้อมีแขน กระโปรงไม่สั้นเหนือเข่ำ ไม่รัดรูป สีพื้น/สีเข้ม/ทรงสุภำพ  ไม่ใช้ผ้ำยืดหรือผ้ำยนีส์ หรือสวมแบบฟอร์มของ
หน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัด  ต้องไม่สวมเสื้อยืดคอกลมหรือคอเหลี่ยม รองเท้ำทรงสุภำพ (รัดส้น/มีส้น) ห้ำมโดยเด็ดขำด คือ กำงเกงขำสั้นหรือขำสำมส่วน  
เสื้อยืดคอกลม  เสื้อสำยเดี่ยว  เสื้อแขนกุด ผ้ำลวดลำยและสีฉูดฉำด รองเท้ำแตะหรือรองเท้ำไม่มีสน้ 
 นักศึกษำชำยให้สวมเสื้อเช้ิต เสื้อยืดคอปก กำงเกงขำยำวสีสุภำพ และสอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง รองเท้ำหุ้มส้นหรือมีสำยรัดส้น กำงเกงยีนส์ต้องสีสุภำพ 
ห้ำมโดยเด็ดขำด คือ สวมกำงเกงยีนส์ชนิดที่มีรอยขำดเป็นที่ท่ี เสื้อหรือกำงเกงมีลวดลวยและสีฉูดฉำด เสื้อคอกลม กำงเกงขำสั้น และรองเท้ำแตะ” 
 ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยได้จัดท ำภำพส ำหรับเป็นแนวปฏิบัติในกำรแต่งกำยเข้ำสอบไว้เป็นตัวอย่ำงโดยสังเขปข้ำงล่ำงนี ้
 
 

                           

                
 
 
 
 

                     
 
   

 

          หมำยเหตุ  นักศึกษำที่เข้ำสอบที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กทม.  โรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย จ.ล ำปำง และโรงเรียนมหำวชิรำวุธ จ. สงขลำ    
                       ขอให้แต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อย 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 



 
 

 

                             กำรปฏิบัติเกี่ยวกับเคร่ืองมือสื่อสำร 
          ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ ให้วำงไว้ใต้เก้ำอี้ที่นั่งสอบ  

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


