คำชี้แจงการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ในวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร
ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ ให้วางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ ห้ามถ่ายภาพใด ๆ ภายในบริเวณ
ห้องสอบ หากพบเห็นว่านักศึกษาฝ่าฝืน มหาวิทยาลัย จะดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการสอบไล่ ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551 หมวด 3 แนวปฏิบัติการเข้าสอบของนักศึกษา

นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก1 และ ก2
***ต้องเข้าสอบให้ตรงตามชุดวิชาและตรงตามแผนการศึกษาที่เลือกไว้***
นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก1: ใช้เนื้อหาการสอบในเอกสารการสอนหน่วยที่ 1-15 ใช้เวลาในการ
ทาแบบทดสอบคาบละ 3 ชั่วโมง คาบที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. และคาบที่ 2 เวลา 13.30-16.30 น.
นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก2: ใช้เนื้อหาการสอบในเอกสารการสอนหน่วยที่ 8-15 ใช้เวลาในการทา
แบบทดสอบคาบละ 2 ชั่วโมง คาบที่ 1 เวลา 09.00-11.00 น. และคาบที่ 2 เวลา 13.30 -15.30 น. นักศึกษาที่
ขาดสอบครั้งใดครั้งหนึ่งของแผนการศึกษา ก2 ถือว่าการสอบไม่สมบูรณ์ และมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบในครั้งเดียว
หลังจากการสอบปลายภาค
นักศึกษาทั้ง 2 แผนการศึกษา (ก1 และ ก2): จะได้รับใบแจ้งกาหนดการสอบ 2 ใบ โดยจะได้รับใบแจ้ง
กาหนดการสอบของแผนการศึกษา ก1 ก่อน และตามด้วยใบกาหนดการสอบของแผนการศึกษา ก2 หากสอบไม่ผา่ น
หรือไม่ได้เข้าสอบ นักศึกษาต้องทาการลงทะเบียนสอบซ่อม โดยใช้เนื้อหาการสอบในเอกสารการสอนหน่วยที่ 1-15

กาหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563
การลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยขอให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม
หลังจากทราบผลการสอบโดยด่วน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตามช่วงเวลาดังนี้
1. ชุดวิชาที่มีลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัยล้วน ประกาศผลสอบประมาณวันที่ 10 มีนาคม 2563
กาหนดลงทะเบียนสอบซ่อมระหว่างวันที่ 1-18 มีนาคม 2563
2. ชุดวิชาที่มีลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัยผสมอัตนัย ประกาศผลสอบประมาณวันที่ 15 มีนาคม 2563
กาหนดลงทะเบียนสอบซ่อมระหว่างวันที่ 1-18 มีนาคม 2563
3. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาที่มีฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ประกาศผลสอบประมาณวันที่ 20 มีนาคม 2563
ให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้
สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ถ้าประสงค์จะเข้าสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2562 สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ตั้งแต่วันที่ 1-18 มีนาคม 2563
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมมหาวิทยาลัยฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2563 โดยเด็ดขาด นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารการเรียน
การสอนได้ที่ www.stou.ac.th

2

คาชี้แจงการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1. ใบแจ้งกาหนดการสอบนี้เป็นการแจ้งสถานที่สอบ ชุดวิชาที่สอบ วัน เวลา และห้องสอบ ของนักศึกษาหรือผู้เรียน ที่จะเข้าสอบ ปลายภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โปรดตรวจสอบสถานที่สอบอีกครั้ง ถ้ามีข้อสงสัยติดต่อโทร. 02-504-7788 และ

www.stou.ac.th/main/
และสนามสอบรายบุคคล

บริการนักศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

การสอบ

กาหนดการสอบ

2. ห้ามนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาตามตารางข้างล่างนี้ ย้ายสนามสอบหรือไปขอทาบัตรเข้าสอบห้องสอบสารองโดยเด็ดขาด
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้สารองแบบทดสอบไว้ในทุกสนามสอบทั่วประเทศ ทั้งแผนการศึกษา ก1 และ ก2 รวมทั้งสิ้น 101 ชุดวิชา ดังนั้น
ขอให้นักศึกษาเข้าสอบตามสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกาหนดเท่านั้น หากมีความจาเป็นให้เขียนคาร้องโดยระบุเหตุผลความจาเป็นและส่งทาง
โทรสาร 02-503-2742 ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 (เวลา 09.00-12.00 น.)
11008
16360
16440
16445
16448
16452
24403
24404
24405
32201
32205
32301
32310
32401
33206
33308
53203
53304
55310
55311
55313
55325
60331
70201
70433
70434
91209
92217
92424
97403
97431

ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะ
และสร้างเสริมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
การบัญชีขั้นกลาง 2
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด
นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่
สุขภาพกับการพัฒนา
การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข
นวดแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
ผดุงครรภ์แผนไทย
นวดแผนไทย 1
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาที่อยู่อาศัย
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ
การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 (เวลา 13.30-16.30 น.)
20101
26404
31411
32204
32426
32466
33306
33452
55317
55319
57301
61408
70324
82422
97101
97214

พื้นฐานการศึกษา
หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
การจัดการทรัพยากรอาคาร
การบัญชีขั้นต้น
การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการ
ปกครองท้องที่
กฎหมายอาญาสาหรับนักปกครองท้องที่
เวชกรรมแผนไทย 1
การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
อนามัยครอบครัว
มหาอานาจกับการเมืองโลก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
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วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 (เวลา 09.00-12.00 น.)
11010
16361
26301
30203
31311
32361
32422
32445
33203
33435
33439
40103
41002
52307
53405
55304
55312
55314
55328
57203
70203
70311
70421
92221
92423
97410
97433
99311

พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร
การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
หลักการประกันภัย
การบัญชีระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
กฎหมายเกษตร
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง
สาหรับผู้นาชุมชน
อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข
หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
เภสัชกรรมแผนไทย 1
ทางเลือกสาหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ชีวเคมีพื้นฐาน
กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์
วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
การจัดการธุรกิจการพิมพ์
การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและ
การจัดการโครงการ
ระบบสานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 (เวลา 13.30-16.30 น.)
16338
16344
16347
16359
20401
24402
26403
26407
32322
32481
33445
41001
41004
41452
53202
53406
55320
60499
70431
91421
92322
92411
92425
93446
94433
97432

การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
การพูดและการแสดงสาหรับวิทยุกระจายเสียง
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร
และการวางแผนภาษี
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่
กฎหมายเกี่ยวกับผู้นาชุมชน
เสริมประสบการณ์ผู้นาชุมชน
สถาบันระหว่างประเทศ
การสาธารณสุขทั่วไป
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
ร่างกายมนุษย์
ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (มีฝึกปฏิบัติ)
ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์

3. นักศึกษาทีเ่ ข้าสอบโรงเรียนสารวิทยา กทม. โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กทม. และโรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ขอให้ใช้รถประจาทางสาธารณะ
เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีสถานที่จอดรถไว้บริการ
4. นักศึกษาที่เข้าสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กทม. มหาวิทยาลัย ขอแจ้งให้ทราบว่าทางโรงเรียนมีการเก็บค่าบริการที่จอดรถ
เพื่อเป็นค่าบารุงวัด ส่วนโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม ขอให้จอดรถบริเวณวัดห้วยจรเข้
5. นักศึกษาควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที และให้ไปตรวจหมายเลขห้องสอบทีร่ ะบุในใบแจ้งกาหนดการสอบ ซึ่งจะตรงกับ
ที่ติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบว่า ห้องสอบที่นักศึกษา/ผู้เรียนจะเข้าสอบอยู่ที่อาคารใด ชั้นใด หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ
กองกลางสนามสอบ
6. การใช้บัตรแสดงตนในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบต้องมีบัตรแสดงตนเข้าสอบสองบัตร คือ บัตรประจาตัวนักศึกษา และบัตรประจาตัวประชาชน
เพื่อแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ กรณีขาดบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองบัตร ให้นักศึกษาไปขอทาบัตรเข้าสอบที่กองกลางสนามสอบ
โดยนารูปถ่ายซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
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7. การเข้าสอบขอให้นักศึกษาเชื่อฟังกรรมการคุมสอบในห้องสอบ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่สนามสอบที่ให้ความอนุเคราะห์และอานวย
ความสะดวกให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
8. นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
“นักศึกษาหญิง ให้สวมเสื้อมีแขน กระโปรงไม่สั้นเหนือเข่า ไม่รดั รูป สีพื้น/สีเข้ม/ทรงสุภาพ ไม่ใช้ผ้ายืดหรือผ้ายีนส์ หรือสวมแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด ต้องไม่สวมเสื้อยืดคอกลมหรือคอเหลี่ยม รองเท้าทรงสุภาพ (รัดส้น/มีส้น) ห้ามโดยเด็ดขาด คือ กางเกงขาสั้น
หรือขาสามส่วน เสื้อยืดคอกลม เสือ้ สายเดีย่ ว เสื้อแขนกุด ผ้าลวดลายและสีฉูดฉาด รองเท้าแตะหรือรองเท้าไม่มสี ้น
นักศึกษาชาย ให้สวมเสื้อเชิ้ต เสื้อยืดคอปก กางเกงขายาวสีสุภาพ และสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น กางเกงยีนส์
ต้องสีสุภาพ ห้ามโดยเด็ดขาด คือ สวมกางเกงยีนส์ชนิดที่มรี อยขาดเป็นที่ที่ เสื้อหรือกางเกงมีลวดลวยและสีฉดู ฉาด เสื้อคอกลม กางเกงขาสั้น
และรองเท้าแตะ”
ทั้งนี้ สนามสอบโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กทม. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลาปาง และโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา ขอความร่วมมือนักศึกษา
ที่เข้าสอบไม่สวมกางเกงยีนส์เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด และมหาวิทยาลัยได้จัดทาภาพสาหรับเป็นแนวปฏิบัติในการแต่งกายเข้าสอบ ไว้เป็นตัวอย่าง
โดยสังเขปข้างล่างนี้

กำรแต่งกำยของนักศึกษำชำย

สวมเสื้อเชิ้ตแขนยำว กำงเกงขำยำว
สีและทรงสุภำพ
รองเท้ำหุ้มส้นหรือมีสำยรัดส้น

สวมเสื้อเชิ้ตแขนสัน้ กำงเกงขำยำว
สีและทรงสุภำพ
รองเท้ำหุ้มส้นหรือมีสำยรัดส้น

เสื้อยืดแขนสัน้ คอปก สวมกำงเกงยีนส์
สีและทรงสุภำพ
รองเท้ำหุ้มส้นหรือมีสำยรัดส้น

กำรแต่งกำยของนักศึกษำหญิง

สวมเสื้อมีแขน กระโปรงไม่สั้นเหนือเข่ำ
รองเท้ำทรงสุภำพ(รัดส้น/มีสน้ )

สวมเสื้อ กำงเกง
รองเท้ำทรงสุภำพ

กำรแต่งกำยของนักศึกษำมุสลิม
รองเท้ำทรงสุภำพ (รัดส้น/มีส้น)
ำทรงสุภำพ

