
การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร 
         ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ ให้วางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ 

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

 
 

ค าชี้แจงการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สอบวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน  2563   

นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก2  
 
 

 นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก2 ในภาคการศึกษานี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาได้จนกว่าจะลงทะเบียนเรียนใหม่ 
ในภาคการศึกษาถัดไป 
 แผนการศึกษา ก2 จะมีการสอบ 2 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 เรียกว่า “การสอบกลางภาคการศึกษา” ก าหนดวันสอบ 1 วัน  
คือวันอาทิตย์ที่  29 พฤศจิกายน  2563  โดยมีคาบสอบ  4  คาบ  ๆ ละ 1 ชั่วโมงครึ่ง จะใช้เนื้อหาการสอบในเอกสารการสอน
หน่วยที่ 1-7 และครั้งที่ 2 เรียกว่า “การสอบปลายภาคการศึกษา” ก าหนดวันสอบ 2 วัน โดยมีคาบสอบวันละ 2 คาบ ๆ  ละ 2 ชั่วโมง 
จะใช้เนื้อหาการสอบในเอกสารการสอนหน่วยที่ 8-15 นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก2 จะต้องเข้าสอบทั้ง 2 ครั้ง ถ้าขาดสอบครั้งใด
ครั้งหนึ่งจะถือว่าการสอบไม่สมบูรณ์ ส าหรับวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 30 และอาทิตย์ที่ 
31 มกราคม 2564 
 มหาวิทยาลยัจะไมป่ระกาศผลสอบกลางภาค โดยผลการสอบทัง้หมดจะประกาศพร้อมกับการสอบปลายภาค 
การศึกษาในคราวเดียว หากสอบไม่ผา่นหรือการสอบไมส่มบูรณ์สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ โดยมหาวิทยาลัยก าหนด 
วันสอบซ่อมในวนัเสาร์และวันอาทิตย์ตน้เดือนพฤษภาคม 2564 
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1. ใบแจ้งก าหนดการสอบนี้เป็นการแจ้งสถานที่สอบ ชุดวิชาที่สอบ วัน เวลา และห้องสอบของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่เลือกแผนการศึกษา ก2 โปรดตรวจสอบสถานที่สอบอีกครั้ง  ถ้ามีข้อสงสัย
ติดต่อโทร. 02-504-7788, www.stou.ac.thบริการนักศึกษานักศึกษาปริญญาตรีการสอบก าหนดการสอบ
และสนามสอบรายบุคคล 
2. ห้ามนักศึกษาย้ายสนามสอบโดยเด็ดขาด เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ส ารองแบบทดสอบไว้ทุกสนามสอบทั่วประเทศ  
นักศึกษาจะต้องเข้าสอบสนามสอบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้เท่านั้น  
3. ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 2 ชุดวิชา ในวันและคาบเวลาเดียวกัน 
4. นักศึกษาที่เข้าสอบโรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กทม. และโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  
จ.นนทบุรี ขอให้ใช้รถประจ าทางสาธารณะ เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีสถานที่จอดรถไว้บริการ ส าหรับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ไม่อนุญาตให้น ารถเข้าภายในโรงเรียน เนื่องจากมีมาตรการคุมเข้มของทาง
โรงเรียน และนักศึกษาที่เข้าสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กทม. มหาวิทยาลัย ขอแจ้งให้ทราบว่ามีการเก็บค่าบริการจอดรถเพื่อเป็น
ค่าบ ารุงวัด   
5. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาเข้าสอบ 
ในระบบออนไลน์เป็นหลัก เพื่อลดการแพร่กระจายของการติดเชื้อ ลดการเดินทาง ลดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกัน 
เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้มีนักศึกษาบางรายไม่พร้อมจะเข้าสอบผ่านระบบออนไลน์ได้  มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดให้นักศึกษาเข้าสอบ  
ณ สนามสอบโดยปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติการเข้าสอบ ณ สนามสอบอย่างเคร่งครัด ส าหรับสนามสอบในต่างจังหวัดจะจัดสอบ
เพียงจังหวัดละ 1 สนามสอบ  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ขอให้นักศึกษาไปเข้าสอบตามสนามสอบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ใน 
ใบแจ้งก าหนดการสอบเท่านั้น 
6. นักศึกษาควรไปถึงสนามสอบก่อนก าหนดการสอบอย่างน้อย 30 นาที และให้ไปตรวจหมายเลขห้องสอบที่ระบุในใบแจ้ง
ก าหนดการสอบซึ่งจะตรงกับที่ติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบว่า ห้องสอบที่นักศึกษาสอบอยู่ที่อาคารใด  ชั้นใด หากมี
ข้อสงสัยประการใดติดต่อกองกลางสนามสอบ 
7. ในการเข้าสอบขอให้นักศึกษาเชื่อฟังกรรมการคุมสอบในห้องสอบ  เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่สนามสอบที่ให้ความอนุเคราะห์และ
อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
8. การใช้บตัรแสดงตนในการเข้าสอบ  ผู้เข้าสอบต้องมบีัตรแสดงตนเข้าสอบสองบัตร คือ บตัรประจ าตัวนักศึกษา  
และบัตรประจ าตัวประชาชน เพือ่แสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ กรณีขาดบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองบัตร ให้นักศึกษา 
ไปขอท าบัตรเข้าสอบที่กองกลางสนามสอบ  โดยน ารูปถ่ายซึ่งถา่ยมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 2 รูป 
9. นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 

    “นักศึกษาหญิงให้สวมเสื้อมีแขน กระโปรงไม่สั้นเหนือเข่า ไม่รัดรูป สีพื้น/สีเข้ม/ทรงสุภาพ  ไม่ใช้ผ้ายืดหรือผ้ายีนส์ หรือ
สวมแบบฟอร์มของหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด  ต้องไม่สวมเสื้อยืดคอกลมหรือคอเหลี่ยม รองเท้าทรงสุภาพ (รัดส้น/มีสน้)  
ห้ามโดยเด็ดขาด  คือ กางเกงขาสั้นหรือขาสามส่วน  เสื้อยืดคอกลม  เสื้อสายเดี่ยว เสื้อแขนกุด ผ้าลวดลายและสีฉูดฉาด 
รองเท้าแตะ หรือรองเท้าไม่มีส้น 

     นักศึกษาชายให้สวมเสื้อเชิ้ต เสื้อยืดคอปก กางเกงขายาวสีสุภาพ และสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง รองเท้าหุ้มส้น หรือมีสายรัด
ส้นกางเกงยีนส์ต้องสีสุภาพ  ห้ามโดยเด็ดขาด  คือ  สวมกางเกงยีนส์ชนิดที่มีรอยขาดเป็นที่ที่ เสื้อหรือกางเกงมีลวดลวย 
และสีฉูดฉาด เสื้อคอกลม กางเกงขาสั้น  และรองเท้าแตะ” 
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        ทั้งนี้ สนามสอบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จ.ล าปาง  และโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ. สงขลา ขอความร่วมมือ
นักศึกษาที่เข้าสอบไม่ให้สวมกางเกงยีนส์เข้าสอบโดยเด็ดขาด และมหาวิทยาลัยได้จัดท าภาพส าหรับเป็นแนวปฏิบัติใน
การแต่งกายเข้าสอบไว้เป็นตัวอย่างโดยสังเขปข้างล่างนี้ 

 

 

 
 

                           

                
 
 
 

 
 
 

 
 
 

สวมเสื้อมีปก กางเกง  
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 



 
 
 


