
การปฏิบัติเกี่ยวกับเคร่ืองมือสื่อสาร 
 ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ ให้วางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ ห้ามถ่ายภาพใด ๆ ภายในบริเวณ
ห้องสอบ หากพบเห็นว่านักศึกษาฝ่าฝืน มหาวิทยาลัย จะด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการสอบไล่ ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551 หมวด 3 แนวปฏิบัติการเข้าสอบของนักศึกษา 

 
นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก1 และ ก2 

***ต้องเข้าสอบให้ตรงตามชุดวิชาและตรงตามแผนการศึกษาที่เลือกไว้*** 
 นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก1:  ใช้เนื้อหาการสอบในเอกสารการสอนหน่วยที่ 1-15 ใช้เวลาในการ 
ท าแบบทดสอบคาบละ 3 ชั่วโมง คาบที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. และคาบที่ 2 เวลา 13.30-16.30 น. 
 นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก2:  ใช้เนื้อหาการสอบในเอกสารการสอนหน่วยที่ 8-15 ใช้เวลาในการ 
ท าแบบทดสอบคาบละ 2 ชั่วโมง คาบที่ 1 เวลา 09.00-11.00 น. และคาบที่ 2 เวลา 13.30 -15.30 น. นักศึกษาที่ 
ขาดสอบคร้ังใดครั้งหนึ่งของแผนการศึกษา ก2 ถือว่าการสอบไม่สมบูรณ์ และมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบคร้ังเดียว
หลังจากการสอบปลายภาค 
 นักศึกษาที่มีทั้ง 2 แผนการศึกษา (ก1 และ ก2): จะได้รับใบแจ้งก าหนดการสอบ 2 ใบ โดยจะได้รับใบแจง้ 
ก าหนดการสอบของแผนการศึกษา ก1 ก่อน และตามด้วยใบแจ้งก าหนดการสอบของแผนการศึกษา ก2 หากสอบไม่ผา่น 
หรือไม่ได้เข้าสอบ นักศึกษาต้องท าการลงทะเบียนสอบซ่อม โดยใช้เนื้อหาการสอบในเอกสารการสอนหน่วยที่ 1-15  
และขอให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมหลังจากทราบผลการสอบโดยด่วน 
 
 

 
 

ค ำชี้แจงการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ในวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 
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ค าชี้แจงการสอบปลายภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2562  
1. ใบแจ้งก าหนดการสอบนี้เป็นการแจ้งสถานที่สอบ ชุดวิชาที่สอบ วัน เวลา และห้องสอบ ของนักศึกษาหรือผู้เรียน ที่จะเข้าสอบปลายภาค 
 การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โปรดตรวจสอบสถานที่สอบอีกคร้ัง ถ้ามีข้อสงสัยติดต่อโทร. 02-504-7788 และ

 www.stou.ac.th/main/         บริการนักศึกษา        นักศึกษาระดับปริญญาตรี       การสอบ        ก าหนดการสอบ 
 และสนามสอบรายบุคคล 
2. ห้ามนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาตามตารางข้างล่างนี้ ย้ายสนามสอบหรือไปขอท าบัตรเข้าสอบห้องสอบส ารองโดยเด็ดขาด 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้ส ารองแบบทดสอบไว้ในทุกสนามสอบทั่วประเทศ ทั้งแผนการศึกษา ก1 และ ก2 รวมทั้งสิ้น 112 ชุดวิชา ดังนั้น  
        ขอให้นักศึกษาเข้าสอบตามสนามสอบที่มหาวิทยาลัยก าหนดเท่านั้น  

 

วันเสาร์ที ่12 กันยายน 2563 (เวลา 09.00-12.00 น.) วันเสาร์ที ่12 กันยายน 2563 (เวลา 13.30-16.30 น.) 
11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 10163 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
11201 คณิตศาสตร์ส าหรับสังคมศาสตร์ 16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 
16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร 16421 การบริหารงานโทรทัศน์ 
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 16424 การบริหารงานภาพยนตร์ 
16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 16427 การบริหารงานโฆษณา 
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 
26405 การศึกษาทางไกล 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย 16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน 
32421 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ 20101 พ้ืนฐานการศึกษา 
32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญชีเฉพาะกิจการ 24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 
32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเคร่ืองดื่ม 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ 
33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด 32320 การบัญชีขั้นกลาง 1 
33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินส าหรับนักปกครองท้องที่ 
33436 การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด 33308 นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ 
33440 การบริหารงานสรรพสามิต 33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร 
40205 กฎหมายธุรกิจ 33437 การบริหารงานราชทัณฑ์ 

41004 เสริมประสบการณ์ผู้น าชุมชน 41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ 

41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน 
55306 เภสัชพฤกษศาสตร์ 53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 
55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย 
60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ 
70411 อนามัยชุมชน   
70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน   
70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ   
82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ   

92222 การบัญชี การเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์     
92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์     
92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์     
92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์     
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์   
93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง   
97406 เทคนิคหลังพิมพ์     
97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้มทางอุตสาหกรรม     
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์   

http://www.stou.ac.th/main/%20%20%20%20%20%20%20%20บริการนักศึกษา
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3. นักศึกษาทีเ่ข้าสอบโรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ , โรงเรียนสารวิทยา  กทม., โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กทม., และ โรงเรียนวัดน้อยนพคณุ กทม.  
 ขอให้ใช้รถประจ าทางสาธารณะเนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีสถานที่จอดรถไว้บริการ 
4. นักศึกษาที่เข้าสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กทม. มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งให้ทราบว่ามีการเก็บคา่บรกิารที่จอดรถเพื่อเป็นค่าบ ารุงวัด  
 ส าหรับโรงเรยีนยุพราชวทิยาลัย จ.เชียงใหม่ ไม่อนุญาตให้น ารถเข้าภายในโรงเรียน เนื่องจากมีมาตราการคุมเข้มของทางโรงเรียน และ 
     โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม ขอให้จอดรถบริเวณวดัห้วยจรเข ้
5. นักศึกษาควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอยา่งน้อย 30 นาที และให้ไปตรวจหมายเลขห้องสอบทีร่ะบุในใบแจ้งก าหนดการสอบ ซึ่งจะตรงกับ 
 ที่ติดไว้ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบว่า ห้องสอบที่นักศึกษา/ผู้เรียนจะเข้าสอบอยู่ที่อาคารใด ช้ันใด หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ 
 กองกลางสนามสอบ 
6. การใช้บัตรแสดงตนในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบต้องมีบัตรแสดงตนเข้าสอบสองบัตร คือ บัตรประจ าตัวนักศึกษา และบัตรประจ าตัวประชาชน 
 เพื่อแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ กรณีขาดบัตรอยา่งใดอย่างหนึ่งหรอืท้ังสองบัตร ขอให้นักศึกษาน ารูปถ่ายซึ่งถ่ายมาแล้วไมเ่กิน 6 เดือน  
     ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ไปขอท าบัตรเข้าสอบที่กองกลางสนามสอบ 
   

วันอาทิตย์ท่ี 13 กันยายน 2563 (เวลา 09.00-12.00 น.) วันอาทิตย์ท่ี 13 กันยายน 2563 (เวลา 13.30-16.30 น.) 
11012 ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ 11013 ภาษาเขมรเพ่ือการท่องเที่ยว 

11307 ภาษาอังกฤษส าหรับช่าง 20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 

11308 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 24412 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย 

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ 26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ 
16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการจัดการ 
16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน 32406 การจัดการสินเชื่อ 
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว 
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ  และการโรงแรม 
32204 การบัญชีขั้นต้น 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการ 
32205 การบัญชีขั้นกลาง 2    ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ  
32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์  และสิ่งแวดล้อม 
33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับนักปกครองท้องที่ 53202 การสาธารณสุขทั่วไป 
33411 การแรงงานสัมพันธ์ 53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข 
33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 55308 เวชกรรมแผนไทย 
33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 
33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี 55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2 
33441 การตรวจสอบ และการควบคุมการจัดเก็บภาษี 70314 การผลิตและการใช้อาหาร 
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70323 สุขภาพเด็ก 
53303 การจัดการสาธารณภัย 70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข 90202 การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ 
55315 นวดแผนไทย 2 97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและ 
55326 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  เทคนิคการผลิต 
55329 นวดแผนไทย 2 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
60338 เทคโนโลยีและความจ าเริญทางเศรษฐกิจ 97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
70311 ชีวเคมีพ้ืนฐาน   
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
96410 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการบัญชกีารเงินและการบัญชีเพ่ือการจัดการ   
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7. การเข้าสอบขอให้นักศึกษาเช่ือฟังกรรมการคุมสอบในห้องสอบ เพื่อเป็นการให้เกียรติแกส่นามสอบที่ให้ความอนุเคราะห์และอ านวย

ความสะดวกให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
8. นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

“นักศึกษาหญิง ให้สวมเสื้อมีแขน กระโปรงไม่สั้นเหนือเข่า ไม่รดัรูป สีพื้น/สเีข้ม/ทรงสุภาพ  ไม่ใช้ผ้ายดืหรือผา้ยีนส์ หรือสวมแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานท่ีนักศึกษาสังกัด ต้องไม่สวมเสื้อยดืคอกลมหรือคอเหลี่ยม รองเท้าทรงสุภาพ (รดัส้น/มสี้น) ห้ามโดยเด็ดขาด คือ กางเกงขาสั้น 
หรือขาสามส่วน เสื้อยืดคอกลม เสือ้สายเดีย่ว เสื้อแขนกุด ผ้าลวดลายและสีฉูดฉาด รองเท้าแตะหรือรองเท้าไม่มสี้น 
 นักศึกษาชาย ให้สวมเสื้อเช้ิต เสื้อยืดคอปก กางเกงขายาวสสีุภาพ และสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรดัส้น กางเกงยีนส์
ต้องสีสุภาพ ห้ามโดยเด็ดขาด คือ สวมกางเกงยีนส์ชนิดที่มรีอยขาดเป็นที่ท่ี เสื้อหรือกางเกงมลีวดลวยและสีฉดูฉาด เสื้อคอกลม กางเกงขาสั้น  
และรองเท้าแตะ” 
 ทั้งนี้ สนามสอบโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กทม. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง และโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา ขอความร่วมมือนักศึกษา
ที่เข้าสอบไม่สวมกางเกงยีนส์เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด และมหาวิทยาลัยได้จัดท าภาพส าหรับเป็นแนวปฏิบัติในการแต่งกายเข้าสอบ ไว้เป็นตัวอย่าง
โดยสังเขปข้างล่างนี้ 

สวมเสื้อ กำงเกง 
รองเท้ำทรงสุภำพ 

เสื้อยืดแขนสัน้ คอปก สวมกำงเกงยีนส์ 
สีและทรงสุภำพ 

รองเท้ำหุ้มส้นหรือมีสำยรดัสน้ 

สวมเสื้อเชิ้ตแขนสัน้ กำงเกงขำยำว 
สีและทรงสุภำพ 

รองเท้ำหุ้มส้นหรือมีสำยรดัสน้ 
 

สวมเสื้อเชิ้ตแขนยำว กำงเกงขำยำว 
สีและทรงสุภำพ 

รองเท้ำหุ้มส้นหรือมีสำยรดัสน้ 

กำรแต่งกำยของนักศึกษำชำย 

กำรแต่งกำยของนักศึกษำหญิง 

สวมเสื้อมีแขน กระโปรงไม่ส้ันเหนอืเข่ำ 
รองเท้ำทรงสุภำพ(รดัสน้/มีสน้) 

กำรแต่งกำยของนกัศกึษำมุสลิม
รองเท้ำทรงสุภำพ (รดัสน้/มีสน้) 






