
 
ระเบียบมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

วา่ดว้ย การวดัและประเมินผลการศึกษาในระบบวดัผลตามความพร้อม 
ของนกัศึกษารายบุคคลดว้ยคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 เพื่อให้การด าเนินการสอบตามความพร้อมของนกัศึกษารายบุคคลดว้ยคอมพิวเตอร์  เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย อาศยัอ านาจตามความในขอ้ ๖  ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย การศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  และมติท่ีประชุมสภาวชิาการ  คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑
และคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๔ และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ์น 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ อธิการบดีจึงก าหนดระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑   ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย การวดัและประเมินผล
การศึกษาในระบบวดัผลตามความพร้อมของนกัศึกษารายบุคคลดว้ยคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 ขอ้ ๒ ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓ ในระเบียบน้ี 

“ระบบการสอบตามความพร้อม”  หมายความวา่  ระบบวดัผลตามความพร้อมของนกัศึกษา
รายบุคคลดว้ยคอมพิวเตอร์  ใหบ้ริการการสอบเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความสามารถของ
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนสามารถเขา้สอบไดใ้นช่วงเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดก่อนการสอบไล่ 
ประจ าภาค  
 “บุคลากรด าเนินการสอบ” หมายความวา่ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากมหาวิทยาลยัใหมี้หนา้ท่ีประสานงาน 
ควบคุม ดูแล และด าเนินการจดักิจกรรมการสอบตามความพร้อมของมหาวิทยาลยัให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 
 “นกัศึกษา”   หมายความวา่   นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 “คะแนน” หมายความวา่   คะแนนจากการสอบของนกัศึกษาในระบบวดัผลตามความพร้อมของ
นกัศึกษาดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 “ชุดวชิา”    หมายความวา่    ชุดวิชาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดใหเ้ป็นชุดวิชาท่ีเปิดสอบในระบบการสอบ
ตามความพร้อม 
 ขอ้ ๔  ใหม้หาวิทยาลยัจดัใหมี้การสอบตามความพร้อมประจ าภาคการศึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนด 
 ขอ้ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อ านาจออกประกาศ ค าสั่ง เพื่อปฏิบติัให้
เป็นไปตามระเบียบน้ี 
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หมวด ๑  
 การเข้าสอบตามความพร้อมของผู้สมัครสอบ 

 
ขอ้ ๖  ผูส้มคัรสอบตามความพร้อม   ตอ้งเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาท่ีเปิดสอบตามความ

พร้อมในภาคการศึกษานั้น   
 ขอ้ ๗  การสมคัรสอบตามความพร้อม  ก าหนดใหส้มคัรสอบตามรอบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  

ส าหรับวธีิการและขั้นตอนการสมคัรสอบตามความพร้อม  ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 ขอ้ ๘  นกัศึกษาสามารถสมคัรสอบตามความพร้อมในแต่ละชุดวชิาได ้๑ คร้ังต่อ ๑ ภาคการศึกษา 
ขอ้ ๙  หากนกัศึกษาเขา้สอบตามความพร้อมและสอบไม่ผา่น  มีสิทธิเขา้สอบไล่ประจ าภาคการศึกษาใน

ชุดวชิานั้นได ้  
 ขอ้ ๑๐  นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตนในการเขา้สอบ ดงัน้ี 

 (๑)  แสดงบตัรประจ าตวันกัศึกษาและบตัรประจ าตวัประชาชนในการเขา้สอบ 
ในกรณีท่ีไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวันกัศึกษาบตัรใดบตัรหน่ึงมาแสดง

ในการเขา้สอบ  ใหย้ืน่ค  าร้องขอท าบตัรเขา้สอบกบัผูป้ระสานงานการสอบ โดยน ารูปถ่ายท่ีเหมือนกนั
ขนาดหน่ึงน้ิว ท่ีถ่ายไม่เกินหกเดือน จ านวนสองรูป มาขอท าบตัรเขา้สอบ ทั้งน้ีบตัรเขา้สอบจะใชไ้ดเ้ฉพาะ
การสอบรอบนั้นเท่านั้น ในกรณีไม่มีทั้งสองบตัรไม่อนุญาตใหเ้ขา้สอบ   

(๒)  เขา้สอบได ้๑ ชุดวิชาในวนัและเวลาเดียวกนั ตามท่ีแสดงความจ านงไวก้บัมหาวทิยาลยั   
(๓)  เขา้หรือออกจากหอ้งสอบไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 
(๔)  เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าแนะน าของกรรมการคุมสอบ 
(๕)  หา้มนกัศึกษาน าวสัดุอุปกรณ์ใด ๆ  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบเขา้ห้องสอบ  
(๖)  นกัศึกษาตอ้งไม่กระท าการหรือมีพฤติกรรมอนัเป็นการทุจริตในการสอบ  
(๗)  นกัศึกษาตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการรบกวนผูเ้ขา้สอบรายอ่ืน 
(๘)  นกัศึกษาตอ้งแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม 
(๙)  หา้มนกัศึกษาเขา้หอ้งสอบหลงัจากเวลาท่ีมหาวทิยาลยัเร่ิมท าการสอบไปแลว้ ๓๐ นาที 

และหา้มออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๔๕ นาที นบัแต่เร่ิมท าการสอบ 
 ขอ้ ๑๑  ค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาในการสอบตามความพร้อมใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 

หมวด ๒ 
การประเมินผลการสอบ  

 
 ขอ้ ๑๒  เม่ือการสอบตามความพร้อมของนกัศึกษาเสร็จส้ิน  นกัศึกษาจะไดรั้บแจง้ผลการสอบของ

ตนวา่ สอบผา่นหรือไม่ผา่น โดยไม่แสดงผลเป็นคะแนนสอบ   
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 ขอ้  ๑๓  มหาวทิยาลยัจะออกใบแจง้ผลการสอบตามความพร้อมให้ภายหลงัสอบเสร็จวา่ผา่น
หรือไม่ผา่นอยา่งไม่เป็นทางการ ส าหรับผลการสอบอยา่งเป็นทางการ มหาวทิยาลยัจะส่งใหน้กัศึกษาพร้อม
กบัการประกาศผลการสอบประจ าภาคการศึกษานั้น  

 ขอ้ ๑๔  การประเมินผลการสอบตามความพร้อมในแต่ละชุดวชิาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ 
และเง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด   เกณฑก์ารตดัสินผลสอบ ใชเ้กณฑก์ารตดัสินผลสอบตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ว่าดว้ย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  

ขอ้ ๑๕ นกัศึกษาท่ีสอบผา่นในระบบวดัผลตามความพร้อมแลว้  หากนกัศึกษาเขา้สอบไล่ประจ า
ภาคการศึกษานั้นอีก  ใหถื้อผลการสอบของระบบวดัผลตามความพร้อมเป็นหลกั  

นกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นในระบบวดัผลตามความพร้อม  สามารถเขา้สอบไล่ประจ าภาคการศึกษา
นั้นไดอี้ก  และถา้สอบไล่ผา่นใหใ้ชผ้ลการสอบผา่นของการสอบไล่นั้น 

 
หมวด ๓ 

บุคลากรด าเนินการสอบ 
 

ขอ้ ๑๖ บุคลากรด าเนินการสอบประกอบดว้ย ผูป้ระสานงานการสอบ  กรรมการคุมสอบ และ 
เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 

ขอ้ ๑๗  ผูป้ระสานงานการสอบ มีหนา้ท่ี   ดงัน้ี 
  (๑)   ตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามสอบและควบคุมการด าเนินงานของกรรมการคุมสอบ  
  (๒)  อนุญาตให้นกัศึกษาเขา้สอบไดเ้ป็นกรณีพิเศษ หลงัจากเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดให้
เร่ิมท าการสอบไปแลว้ ๓๐ นาที แต่มาไม่เกินกวา่เวลา ๔๕ นาทีนบัแต่เร่ิมท าการสอบ 
  (๓)  ยบัย ั้งการกระท าอนัเป็นการทุจริตการสอบท่ีเกิดข้ึนในสนามสอบ 
 (๔)  สั่งการในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการสอบ 
 ขอ้ ๑๘   กรรมการคุมสอบมีหนา้ท่ี   ดงัน้ี 

(๑)   ตรวจความเรียบร้อยภายในห้องสอบและก าหนดท่ีนัง่สอบ 
          (๒)  จดัเตรียมแบบทดสอบ ให้ตรงกบัชุดวชิาท่ีนกัศึกษาเขา้สอบ 
          (๓)   ตรวจบตัรประจ าตวันกัศึกษาและบตัรประจ าตวัประชาชนให้ตรงกบับญัชีรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้
สอบและให้ลงลายมือช่ือโดยดูวา่รูปถ่ายของทั้งสองบตัรกบัผูเ้ขา้สอบเป็นบุคคลคนเดียวกนัและลายมือช่ือในบตัร
กบัลายมือช่ือท่ีลงในใบลงลายมือช่ือผูเ้ขา้สอบเหมือนกนั ถา้รูปถ่ายท่ีปรากฏไม่ใช่บุคคลคนเดียวกนัและลายมือช่ือ
ไม่เหมือนกนัหา้มมิให้เขา้สอบ 

(๔)  ไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาเขา้หอ้งสอบหลงัจากเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้ร่ิมท าการสอบ
ไปแลว้ ๓๐  นาที และหา้มนกัศึกษาท่ีเขา้สอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา  ๔๕  นาทีนบัแต่เร่ิมท าการสอบ 
หากมีเหตุจ าเป็นให้นกัศึกษาอยูใ่นการควบคุมของกรรมการคุมสอบอยา่งใกลชิ้ด 
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(๕)   ควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบ หากพบพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตใหท้  า
รายงานพร้อมแนบพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เสนอต่อผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนและวดัผล 

(๖) รักษาความลบัของแบบทดสอบโดยไม่อ่านหรือไม่ใหบุ้คคลอ่ืนอ่านแบบทดสอบ ยกเวน้
นกัศึกษาท่ีเขา้สอบในชุดวชิานั้นเท่านั้น  

(๗)  ตกัเตือนนกัศึกษาท่ีไม่ปฏิบติัตามระเบียบ ค าสั่ง หรือค าแนะน าของกรรมการคุมสอบ 
(๘) เชิญนกัศึกษาท่ีไม่ปฏิบติัตามระเบียบ ค าสั่ง หรือค าแนะน าของกรรมการคุมสอบออกจาก

หอ้งสอบหลงัจากท่ีไดต้กัเตือนแลว้ 
ขอ้ ๑๙  เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ มีหนา้ท่ี   ดงัน้ี 

(๑)  ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภยัระบบงานคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แม่ข่าย และระบบ
เครือข่าย 

(๒)  ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภยัระบบฐานขอ้มูลขอ้สอบท่ีใชใ้นการสอบใหมี้ความ
ปลอดภยัท่ีสุดจากการลกัลอบหรือโจมตีจากผูท่ี้ไม่ประสงคดี์ 

(๓)  ดูแล แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งส่วนท่ีเป็นลูกข่าย แม่ข่าย และระบบเครือข่าย ใหส้ามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(๔)  ใหค้  าแนะน าการใชง้านระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ตลอดจนการรักษาความปลอดภยั
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการสอบ 

(๕)  ประสานงานการใชง้านหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อยและ
ปลอดภยั 
 ขอ้  ๒๐   ค่าตอบแทนของบุคลากรด าเนินการสอบให้เป็นไปตามประกาศท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
       
                 ประกาศ  ณ วนัท่ี  ๙  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
       (ลงนาม) 
 
                รองศาสตราจารย ์ดร.ปราณี      สังขะตะวรรธน์ 
                         อธิการบดีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 


