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ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้มีการจัดสอบแบบ
ระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่
เอ้ือประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อมโดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับ
นักศึกษาในระบบทางไกล  
 ระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) เป็นระบบ

การสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่และ

ภารกิจหลักในความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในการตอบสนองต่องานที่มหาวิทยาลัยได้

มอบหมายให้และถือว่าเป็นหน้าที่หลักตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในการรองรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม และงานบริการการศึกษาในระบบการเรียนการสอนทางไกลของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญในภารกิจนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งในฐานะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงได้จัดท า “คู่มือปฏิบัติงานระบบการสอบตาม

ความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.” ขึ้น เพ่ือให้

ผู้ปฏิบัติงานแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรในหน่วยงานและบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในส่วน

ภูมิภาค ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนกระบวนงานของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล

ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งได้ท าการเผยแพร่ ”คู่มือปฏิบัติงานระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษา

รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.” ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์วิทย

พัฒนา มสธ.อุดรธานี อีกช่องทางหนึ่ง โดยหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะอ านวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง

และหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลได้

ศึกษาตามความพร้อมและความสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ถือว่าเป็นกระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล

ที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามเดิมของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หั วรัชกาลที่  7 และทรงลงพระปรมาภิ ไธยในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2521 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยโดยมี

ปณิธานยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบ

อาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับทุกคน เพ่ือสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการ

จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อ

ออนไลน์ และวิธีการอ่ืนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ 

 ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้มีการจัดสอบแบบ
ระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่
เอ้ือประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อมโดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนักศึกษาสามารถทราบผลการสอบ
ของชุดวิชาที่เข้าสอบได้ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการสอบ (กรณีชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยและอัตนัย จะทราบผล
ภายใน 15 วันหลังสอบ) นักศึกษาที่สอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาอีก  แต่หากนักศึกษาสอบ
ไม่ผ่านยังสามารถเข้าสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาได้อีกหนึ่งครั้ง   และหากยังสอบไล่ไม่ผ่านสามารถ
ลงทะเบียนสอบซ่อมได้อีก ระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in 
Exam) มีการจัดสอบปีละสองครั้ง โดยก าหนดให้สอบก่อนการสอบประจ าภาคไล่ก่อน 1 เดือน ในภาค
การศึกษาที่ 1 จะมีการสอบในช่วงเดือนธันวาคม และในภาคการศึกษาที่ 2 จะมีการสอบในช่วงเดือนมิถุนายน 
ซึ่งมีการจัดสอบ ณ มสธ. นนทบุรี และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ทั่วประเทศ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ส าหรับนักศึกษาในระบบทางไกล  
 ระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) เป็นระบบ

การสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่และ

ภารกิจหลักในความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ในการตอบสนองต่องานที่มหาวิทยาลัยได้

มอบหมายให้และถือว่าเป็นหน้าที่หลักตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. คือ 1) เพ่ือรองรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม และงานบริการการศึกษาในระบบการเรียนการสอนทางไกลของ
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) เพ่ือเป็นตัวแทนในการให้บริการสื่อการศึกษาและเทคโนโลยีต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย 3) เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค                

4) เพื่อสนันสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชและองค์กรอ่ืนที่มี

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 5) เพื่อด าเนินการกิจกรรมอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งในฐานะที่เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่หลักในความรับผิดชอบในระบบ

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ตั้งแต่จัดเตรียมความ

พร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อมทั้งตรวจสอบการ

ท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ทดสอบ

ระบบการสอบ ประสานงานกับผู้ประสานงานการสอบภายในมหาวิทยาลัยทั้งส านักคอมพิวเตอร์ ส านัก

ทะเบียนและวัดผล ให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนสอบแก่ผู้เข้าสอบ และเมื่อเกิดปัญหามีการแก้ไขปัญหาได้

อย่างทันท่วงที พร้อมจัดท ารายงานสรุปผลเมื่อท าการสอบเสร็จสิ้น ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญนี้จึงได้

จัดท าคู่มือปฏิบัติงานระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in 

Exam) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.” ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร

ในหน่วยงานและบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในส่วนภูมิภาค ได้ศึกษาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

เป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 
 1. เพ่ือจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ 

(Walk-in Exam) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

 2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานแทน หรือผู้ที่เก่ียวข้องทั้งบุคลากรในหน่วยงานและบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา 

มสธ. ในส่วนภูมิภาค ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนกระบวนงานของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษา

รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) 

3. เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษา

รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) 
 

1.3 ขอบเขตของคูม่ือ 
 การจ ัดท  าคู ่ม ือปฏ ิบ ัต ิงาน  ระบบการสอบตามความพร้อมของน ักศึกษารายบ ุคคลด ้วย

คอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)  ของศูนยวิทยพัฒนา มสธ. เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่งานบริการสื่อ

และเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมีขอบเขตของรายละเอียดและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนงานของ

ระบบการสอบ โดยมีวิธีการท างานตั้งแต่การลงทะเบียนสอบของผู้เข้าสอบ การเตรียมความพร้อมและการ

ตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์

ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด การควบคุมระบบการสอบ และจัดท ารายงาน
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สรุปการปฏิบัติราชการเมื่อท าการสอบเสร็จสิ้น มีการประสานงานกับผู้ประสานงานการสอบภายใน

มหาวิทยาลัยทั้งส านักคอมพิวเตอร์ ส านักทะเบียนและวัดผล นอกจากนี้ยังได้เรียบเรียงถึงปัญหาอุปสรรค

พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานไว้ เพ่ือป้องกันความผิดพลาดและง่ายต่อ

การปฏิบัติงานจริง ก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธภาพสูงสุดในการท างาน 
 

1.4 นิยำมศัพท์ 
ระบบกำรสอบตำมควำมพร้อมของนักศึกษำรำยบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์(Walk-in Exam) 

หมำยถึง  ระบบการวัดและประเมินผลสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ น าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน

การจัดท าคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ มีการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและสร้างแบบทดสอบที่มีคุณภาพ

ได้หลายชุดจากกระบวนการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นระบบที่เอ้ือประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียน

โครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอ

สอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักศึกษาในระบบการเรียนการสอนทางไกล 

ระบบกำรสอบฯ Walk-in Exam หมายถึงระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล

ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ หมายถึงผู้ปฏิบัติงานในระบบการสอบฯ Walk-in Exam ซึ่งอาจหมายถึงตัว

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในส่วนภูมิภาค 

ผู้เข้ำสอบ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam ในภาคการศึกษานั้นๆ 

ชุดวิชำ หมายถึง ชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนดให้เป็นชุดวิชาที่เปิดสอบในระบบ
การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) 

คะแนน หมายถึง คะแนนจากการสอบของนักศึกษาในระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษา
รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบกำรสอบ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล

ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ส าหรับควบคุมระบบการสอบฯ Walk-in Exam ทั้งหมด 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เข้าสอบใช้ในระบบการสอบตาม

ความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)  

 ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ หมายถึง กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกน ามาเชื่อมต่อกัน

เพ่ือให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้ 

 ระบบอินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครือข่ายใหญ่ และเครือข่ายย่อย จ านวน

มาก เชื่อมต่อกัน เป็นจ านวนหลายร้อยล้านเครื่อง ซึ่งใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่เป็นรูปภาพ ข้อความ และ

เสียง โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีผู้ใช้งานกระจายอยู่ทั่วโลก หรือเรียกว่า “เครือข่ายสาธารณะ” 
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 ระบบอินทรำเน็ต หมายถึง ระบบเครือข่ายภายในองค์กร เป็นบริการ และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

เหมือนกับอินเทอร์เน็ตแต่จะเปิดให้ใช้เฉพาะสมาชิกในองค์กรเท่านั้น เป็นการจ ากัดขอบเขตการใช้งาน ในการ

ใช้งานอินทราเน็ตจะต้องใช้โปรโตคอล และ IP เหมือนกับอินเทอร์เน็ต  

IP Address (internet Protocol Address) หมายถึง หมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละ 

เครื่องในระบบเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลแบบ TCP/IP    

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) หมายถึง มาตรฐานการ 

สื่อสารและส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นที่นิยมมากท่ีสุดในปัจจุบัน 

โปรแกรม Symantec หมายถึง โปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันไวรัส และมัลแวร์ขั้นสูง 

ไฟร์วอลล์ ระบบป้องกันการบุกรุกภัยคุกคามที่มุ่งเป้ามายังองค์กรโดยเฉพาะ มีระบบควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ 

และระบบควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชัน เพ่ือให้สร้างความปลอดภัยบนเครื่องลูกข่ายสามารถตรวจจับและ

ตรวจสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบต่างๆได้อย่างแม่นย าและมีประสิทธิภาพ  

E-Ticket หมายถึง ใบส าคัญที่ผู้เข้าสอบใช้แสดงสิทธิ์ในการเข้าสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ด้วยระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ซึ่ ง

ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล นักศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่สอบ เวลาสอบ สถานที่สอบ อาคารที่สอบ ห้อง

สอบ เลขท่ีนั่งสอบ รหัสตารางสอบ รหัสนักศึกษา และรหัสบัตรเข้าห้องสอบ 

ระบบสำรสนเทศงำนทะเบียนนักศึกษำออนไลน์ หมายถึง ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาที่เก็บข้อมูล

ต่างๆ ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลการลงทะเบียนที่ได้จากระบบงานนี้จะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูล

ส าหรับตรวจสอบการลงทะเบียนสอบตามความพร้อมของนักศึกษา และเป็นระบบที่รับคะแนนเฉพาะผู้ที่สอบ

ผ่านจากระบบจัดการการสอบถ่ายโอนเข้าสู่ระบบนี้ เพ่ือใช้ในการประมวลผลสอบปลายภาคต่อไป 

ระบบสำรสนเทศงำนทะเบียนนักศึกษำและงำนบริกำรกำรศึกษำ หมายถึง สารสนเทศผ่านเว็บไซต์

เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

1.5 ประโยชนที่ได้รับจำกกำรจัดท ำคู่มือ 
 1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. มีคู่มือปฏิบัติงาน ระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล

ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ของศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. ไว้ปฏิบัติงาน 

 2. ผู้ปฏิบัติงานแทนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรในหน่วยงานและบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

ในส่วนภูมิภาค ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและทราบถึงวิธีการและขั้นตอนกระบวนงานของระบบการ

สอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) 

3. เป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบการสอบตามความ

พร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) 



 
 

บทท่ี 2 

วิเคราะห์งาน 
 

2.1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2.1.1 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปิด เป็นความพยายามที่รัฐบาลจะขยายโอกาสเพื่อการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแก่ป ระชาชน ให้ม ากที่ สุด  แนวคิดนี ้ ได้ เคยน ามาใช้แล้ว ในประ เทศไทยโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2476 ได้จัดการศึกษาระบบ "ตลาดวิชา" รับ

นักศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก ไม่บังคับให้เข้าฟังบรรยาย แต่ยังคงใช้วิธีการจัดการศึกษาในลักษณะ

เดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไป คือใช้ชั้นเรียนเป็นหลัก นักศึกษาอาจศึกษาได้ด้วยตนเอง หรืออาจเข้าฟังบรรยาย 

หรือไปพบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยได้ ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ เปลี่ยนมาเป็นระบบจ ากัดการรับ

นักศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยปิดอ่ืนๆ  

ในปี พ.ศ. 2514 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาขึ้นอีกแห่งหนึ่ง คือ มหาวิท ยาลัย

รามค าแหง ซึ่งเปิดหลักสูตรการศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระยะที่เปิดสอนในระบบตลาดวิชา 

และสามารถรับนักศึกษาได้เป็นจ านวนมาก แต่ยังคงจัดการศึกษาโดยอาศัยชั้นเรียนเป็นหลักเช่นเดียวกัน ท าให้

มหาวิทยาลัยรามค าแหงประสบปัญหาต่าง ๆ เป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาคารสถานที่เรียนไม่

สามารถขยายให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี หากมหาวิทยาลัยรามค าแหงจะขยายการจัด

การศึกษาที่ด าเนินการอยู่นี้ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนแล้ว รัฐบาลและมหาวิทยาลัยจะต้อง

รับภาระหนักในด้านการลงทุนซึ่งเพ่ิมข้ึนทุกปีไม่มีวันสิ้นสุดเพ่ือเป็นการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลจึงได้

จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นอีกแห่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ด าเนินการสอนโดยใช้ระบบการ

สอนทางไกล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานชื่อ "มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช" ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งทรงด ารงพระอิสริยยศ เป็น "กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา" และพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์ น ามาประกอบกับเจดีย์

ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจ ามหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงลง

พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยจึงก าหนดวันที่ 5 กันยายน 

ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย 



6 
 

ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีอ านาจให้ปริญญา และ

ประกาศนียบัตรที่มีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืน ๆ ทุกประการ 

ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้มีพระ

บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดแรก รวมทั้งได้มีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีคนแรก 

 2.1.2 ปณิธาน 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต 

มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ

สาหรับประชาชนทุกคน เพ่ือสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอน

ทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และวิธีการอ่ืนที่ผู้เรียน

สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ 

 2.1.3 วิสัยทัศน์ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลกที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล ให้

การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 

 2.1.4 พันธกิจ 

 1. พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิตบัณฑิตแต่ละระดับเพ่ือ

ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 

2. วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

3. บริการวิชาการโดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และองค์กรสถาบันในสังคม เพ่ือน าไปสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ 

4. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย 

5. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

6. พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลก 

2.1.5 เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนา มสธ. ให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิด ทางไกลชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมน าความรู้และ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อ

การพัฒนาสังคมและประเทศ 

3. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาสู่ระบบการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (https://www.stou.ac.th/main/aboutstou.html) 
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2.2 ศูนยว์ิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราชที่มีการจัดตั้งขึ้นในทุกส่วนภูมิภาคของประเทศ เพ่ือให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาใน

ระบบการศึกษาทางไกลและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไปที่ส่วนกลาง โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ในส่วน

ภูมิภาคมีทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  อุบลราชธานี  ล าปาง  สุโขทัย  นครสวรรค์ 

นครนายก จันทบุรี  เพชรบุรี  นครศรีธรรมราช และ ยะลา   

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. มีโครงสร้างการบริหารงานขึ้นตรงกับอธิการบดี มีรองอธิการบดีที่อธิการบดี 

มอบหมายให้ก ากับดูแลภารกิจที่มีตอ่มหาวิทยาลัย 

2.2.1 โครงสร้างการบริหารศูนยวิ์ทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.1 โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

2.2.2 ภาระหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละงาน 

- งานอํานวยการและธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน งาน

บัญชี  งานพัสดุครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย งานประกันคุณภาพ 

การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ การควบคุมภายใน การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การจัดท า

รายงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีที่กํากับดูแล 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง 

งานอํานวยการ          

และธุรการ 

งานส่งเสริมและ  

บริการการศึกษา 

งานบริการสื่อและ       

เทคโนโลยกีารศึกษา 
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- งานส่งเสริมและบริการการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ การรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

การจ าหน่ายระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษา การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การรับลงทะเบียนของนักศึกษาทุก

ระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  การตอบ

ค าถามนักศึกษา การรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการ การพัฒนาและ

ส่งเสริมเครือข่ายการให้บริการการศึกษาในท้องถิ่น การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต 

การจัดกิจกรรมรวมกับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ความร่ วมมือกับองค์กรอ่ืนในท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

- งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการห้องสมุดและ

สื่อการศึกษา การบริการเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆ การผลิตสื่อพ้ืนฐาน ประสานการเชื่อมโยงเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์และ

คอมพิวเตอร์ การสร้างเครือขา่ยระหว่างห้องสมุดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ที่มา : สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย (2550). ประกาศเรื่อง การปรับโครงสร้างการบริหารศูนย์วิทยพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2550 

 

2.3 โครงสร้างการบริหารงานของศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 

กรกฎาคม พ.ศ.2540 และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2541 มีพ้ืนที่ ทั้งสิ้นจ านวน 20.8 ไร่ 

ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านค ากลิ้ง ต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีภารกิจในการให้บริการทางการศึกษาและวิชาการต่อนักศึกษาและ

ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย ภารกิจต่อประชาชนและชุมชน รับผิดชอบในการให้บริการครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียง 

11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด อุดรธานี ขอนแก่น  สกลนคร  กาฬสินธุ์  หนองคาย  เลย  ชัยภูมิ  หนองบัวล าภู  

มหาสารคาม บึงกาฬ และนครราชสีมา โดยมีโครงสร้างการบริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการ

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
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2.3.1 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีบทบาทหน้าที ่ในการให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาใน

ระบบ การศึกษาทางไกล และหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมอบหมาย ดังนี้  

 งานอํานวยการและธุรการ  

รับผิดชอบงานสารบรรณ  ธุรการ  งานพัสดุและงานอาคารสถานที่  งานยานพาหนะ  

งานรักษาความปลอดภัย งานงบประมาณและการเงิน งานบัญชี งานบุคคล การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การประชาสัมพันธ์ การอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการจัด

กิจกรรมของศูนย์ฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

นางเยียรยง  ไชยรัตน์ 

งานอํานวยการและธุรการ งานส่งเสริมและบริการการศึกษา งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

นายนันทวุฒิ  อินทร์งาม 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปชํานาญการ
นางสาวสายใจ  อินทะพุฒ 

พนักงานทั่วไป    
นางทองสุข  จันทร์ชมภู 

 

พนักงานทั่วไป 
นางสาวชนากานต์  ปานสุวรรณ 

 

พนักงานขับรถยนต ์
นายปยิะทัต อุลานันท์ 

นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 

นางบรรณสรณ ์พลเทพ 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

นางวสุภา อินทรพานิช  

นักวิชาการศึกษา 
นางสาวอังสุมา กุณโฮง 

 

ช่างศิลป ์

นายอนันฐชัย ทองถิน 

บรรณารักษ์ชํานาญการ 
นางพรรษชล  แข็งขัน 

 

บรรณารักษ์ชํานาญการ 

นายก้องธนัสถ์  โชคเจริญพศุตม ์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
นายคมสนั  มูลอามาตย ์

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นางปฏิมา  พุทธน 

นักวิชาการศึกษา 
นางกัณฐิกา มะโนมัย  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ชํานาญการพิเศษ 

พรนภา  นวนมะณี 

 

นักวิชาการศึกษา   
นายชัชวลั วันทะไชย 

คนสวน 
นายจําป ี ปัสสา 

พนักงานขับรถยนต ์
นายธนาทรัพย ์คําคูณเมือง 

 

แผนภาพที่ 2.2 โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี พ.ศ.2563 
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 งานส่งเสริมและบริการการศึกษา 

รับผิดชอบการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ แนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่

นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น การรับสมัครและงานทะเบียนนักศึกษาทุกระดับการศึกษา การรองรับ

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย อาทิ สัมมนาบัณฑิตศึกษา อบรมประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตเตรียม

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การปัจฉิมนิเทศ  การตอบค าถาม  การจัดนิทรรศการ  การดูแลมาตรฐาน

เครือข่ายการให้บริการในท้องถิ่น สนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิตศึกษา การบริการทาง

วิชาการแก่สังคมในลักษณะต่างๆ การจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอ่ืนในท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์

มหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

รับผิดชอบการให้บริการห้องสมุด  การให้บริการสื ่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยผลิต  

การบริการเทคโนโลยีการศึกษาทุกรูปแบบ การผลิตสื่อพ้ืนฐาน บริการสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

ประสานการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ดูแลและบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ การสร้างเครือข่ายระหว่างห้องสมุดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและส่วนกลาง การจัดท าเว็บไซต์ของ

ศูนย์ฯ ควบคุมดูแลการจัดการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference จัดการสอบตามระบบการสอบ

ตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) และระบบการทดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing) การควบคุมระบบเสียง ภาพ ห้องประชุมสัมมนา 

การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ดูแลซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุ สปอตวิทยุ การส่งเสริม

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.3.2 อัตรากําลังของงานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี รับผิดชอบการให้บริการ 

ห้องสมุดและสื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยผลิต การบริการเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆ การผลิตสื่อพ้ืนฐาน 

ประสานการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การ 

บ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ การสร้างเครือข่ายระหว่างห้องสมุดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ การ

จัดท าเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ควบคุมดูแลการจัดการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference จัดการสอบ

ตามระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) และระบบการ

ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing) และ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm
http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm
http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm
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ส าหรับอัตราก าลังในการปฏิบัติงานของงานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ปัจจุบัน มี 5 ต าแหน่ง 

ดังนี้ 

1. นางพรรษชล  แข็งขัน   ต าแหน่งบรรณารักษ์ ช านาญการ 

หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

2. นายก้องธนัสถ์  โชคเจริญพศุตม์ ต าแหน่งบรรณารักษ์ ช านาญการ 

3. นางสาวพรนภา  นวนมะณี  ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 

4. นางปฏิมา  พุทธน   ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5. นายคมสัน  มูลอามาตย์  ต าแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยแสดงโครงสร้างอัตราก าลังและรายละเอียดภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 2.3 โครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศกึษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

นางพรรษชล  แข็งขัน(หัวหน้างาน) 
 

นางพรรษชล  แข็งขัน 

บรรณารักษ์ ชํานาญการ 

นายก้องธนสัถ์ โชคเจริญพศุตม ์

บรรณารักษ์ ชํานาญการ 

นางสาวพรนภา   นวนมะณ ี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชาํนาญการพิเศษ 
 

นายคมสนั  มูลอามาตย ์

ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

- จัดท าแผนงบประมาณงานบรกิารสือ่ฯ 

- จัดหาและคัดเลอืกทรัพยากรสารสนเทศ 

- แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานบรกิารสื่อฯ 

- ให้ค าปรึกษาแนะน าปรับปรุงแก้ไขติดตามและ

ประเมนิผล 

- ท าบัตรสมาชกิห้องสมดุ 

- ลงทะเบียนวารสาร 

- ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ(โสตทัศน์) 

- จัดเก็บสื่อการศกึษา บริการสื่อการศกึษา 

- บริการค้นสารสนเทศ บริการตอบค าถามช่วย

การคน้คว้า บริการระหว่างห้องสมุด 

- พบปะเครอืข่ายศูนย์บรกิารการศกึษาเฉพาะกิจ

มุม มสธ. 

- สร้างเครือข่ายบริการห้องสมุดในเขตพื้นทีฯ่ 

- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุแก่นกัศึกษา 

- จัดมมุสารสนเทศห้องสมุด 

- รายงานสถิติ(รายเดือน ไตรมาส รายปี) 

- งานโครงการ/กิจกรรม 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

- ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ(สิ่งพิมพ์) 

- ตรวจรับ ลงทะเบียน หนังสอืพิมพ ์

- บริการยืมคืนสือ่การศกึษา 

- บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 

- แนะน าการใช้ห้องสมุด 

- บริการระหว่างห้องสมุด 

- จัดเก็บสื่อการศกึษาขึน้ชั้น 

- รวบรวมจดัเก็บสถิติห้องสมุด(รายวัน) 

- ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรัพยากรสารสนเทศ 

- พบปะเครอืข่ายศูนย์บรกิารการศกึษาเฉพาะกิจ

มุม มสธ. 

- จัดแสดงข่าวเด่นรอบสัปดาห์ วนัส าคัญในรอบปี 

- จัดแสดงสื่อการศกึษาใหม ่

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

- บันทกึภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหวกิจกรรมทัง้

ภายใน/ภายนอกศูนย์ฯ 

- ควบคุมการใช้อุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ ์

- ควบคุมการเลอืกและการผลิตและการเตรยีม

โสตทัศนูปกรณ ์

- จัดหาวัสดอุุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพิ่มเติม/

ทดแทนที่ช ารุด 

- ผลิตส่ือและวดิีทศัน ์จดัท าสปอต 

- ควบคุม ดแูลการเก็บรกัษาโสตทัศนูปกรณ์ 

- จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

- จัดท าข่าวประชาสัมพนัธก์ิจกรรมของศูนยฯ 

- รายงานยุทธศาสตร ์6 เพิ่มของศนูย์ฯ 

- วางแผนและจัดการด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

- บริการแนะน าการใช้ส่ือโสตฯแก่ผู้ใช้บรกิาร 

- ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในหอ้งประชุม/

สัมมนา 

- รวบรวมจดัเก็บสถิติปฏิบัติงาน 

- งานโครงการ 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

- งานติดตั้ง ดูแล ซ่อมบํารุง ระบบ

คอมพิวเตอร์ 

- งานดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์และให้บริการ 

Video Conference 

- ควบคุมดูแลการถา่ยทอดสัญญาณ 

Webcasting 

- งานศึกษาและพัฒนาเว็บไซตข์องศูนยว์ทิย

พัฒนา มสธ.อุดรธาน ี

- งานควบคุมระบบการสอบฯ Walk-in Exam 

และการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษฯ STOU-

EPT (E-Testing) 

- งานให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณห้์องประชุม 

สัมมนา 

- งานให้บริการด้านวิชาการต่างๆ 

- งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

- ตรวจแก้ ทดสอบ ซอ่มบ ารุง ติดตั้ง ปรับแต่ง

ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณอ์ิเลก็ทรอนกิส์ 

- จัดหาอุปกรณอ์ิเลก็ทรอนกิส ์

- จัดท าสถิตแิละบันทึกประวัตกิารซ่อมบ ารงุ

อุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์

- ควบคมุดูแลระบบภาพ  เสียง แสง ห้อง

ประชมุสัมมนา 

- ควบคมุการใช้งานเครื่องเสียงนอกสถานที่พรอ้ม

สัญญาณต่างๆ  

- บันทกึ/ตัดต่อ/ส าเนารายการวทิยุกระจายเสียง 

- ประสานและด าเนินการควบคมุการใช้ห้องประชุม/

สัมมนา 

- ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในหอ้งประชุม/

สัมมนา 

- รวบรวมจดัเก็บสถิติปฏิบัติงาน 

- งานโครงการ 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

นางปฏิมา  พุทธน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm
http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm
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2.4 บทบาทหน้าที่ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญการ มีดังนี้ 
2.4.1 บทบาทเทียบเท่ามาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ  ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่

ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข

ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ

งานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง ทดสอบ
คุณสมบัติด้านเทคนิคของเครื่องและอุปกรณ์ เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
หน่วยงาน ทันสมัย และตรงตามความต้องการ และลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน 

(2) ออกแบบระบบงาน ข้อมูล การประมวลผล การสื่อสาร ระบบข่ายงาน ชุดค าสั่ง และฐานข้อมูล ที่
ยากและซับซ้อนที่ได้วางแผนไว้แล้วตามความต้องการของหน่วยงาน ติดตั้ง บ ารุ งรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ระบบอุปกรณ์ต่างๆ ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งประยุกต์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

(3) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบ เผยแพร่ผลงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือ
ก าหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(4) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที ่เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพ่ือให้ขอ้มูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 

 ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม

แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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 3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 

(1) ให้ค าปรึกษา แนะน า  นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

(2) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

(3) จัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
ด้วยตนเอง 

2.4.2 หน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องของตําแหน่งเลขที่  112  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของศูนย์

วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ 

งานที่ 1 งานติดตั้ง ดูแล ซ่อมบํารุง ระบบคอมพิวเตอร์  
         มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่
การศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงาน
ประยุกต์ และระบบสารสนเทศ เพ่ือเสนอหัวหน้างาน และผู้อ านวยการ ด าเนินการพิจารณาจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตลอดถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม/ทดแทนคอมพิวเตอร์ที่ช ารุด และผู้ปฏิบัติ งานได้
ด าเนินการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน มีความทันสมัย และตรงตามความต้องการ และลักษณะการ
ใช้งานของหน่วยงาน ตลอดถึงทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
ส าเร็จรูป ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมทั้งตรวจสอบการเข้าถึงการท างานบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

งานที่ 2 งานดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
         มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในหน่วยงานให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้
อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้ ควบคุมความปลอดภัย (Security System)  ของระบบเครือข่าย และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ดูแลให้โปรแกรมตรวจจับไวรัสสามารถท างานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อีกท้ังได้ด าเนินการติดตั้ง ควบคุม ดูแล 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของระบบการฝึกอบรมและการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น 
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Microsoft Lync , WebEx , Web Casting , โปรแกรม Skype พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์และแผนส ารองเมื่อ
เกิดปัญหาทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ด าเนินการตรวจสอบการรับและจัดส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของหน่วยงาน ลบจดหมายขยะต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  
 งานที่ 3 งานศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ 
         มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่เก่ียวกับงานพัฒนาเว็บไซต์โดยผู้ปฏิบัติได้รวบรวมข้อมูล

ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการจัดท าเว็บไซต์ ระดมความคิดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และออกแบบ โดยเลือกใช้

โปรแกรมที่ทันสมัย และหลากหลายในการพัฒนา อาทิ ใช้โปรแกรม  Adobe Dreamweaver CS6, Adobe 

Photoshop CS6  ในการพัฒนาเว็บไซต์ ใช้โปรแกรม FileZilla Client ในการ Upload ข้อมูล และใช้

โปรแกรม Swish Max ในการท าภาพเคลื่อนไหว เพ่ือให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอ 

งานที่ 4 งานควบคุมระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Walk-in Exam) และการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)  
         มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวกับระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษา

รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) และการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

STOU-EPT (E-Testing) โดยผู้ปฏิบัติงานได้จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อมทั้ง

ตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทดสอบระบบการสอบ ประสานงานกับผู้ประสานงานการสอบภายในมหาวิทยาลัยทั้งส านักคอมพิวเตอร์ 

ส านักทะเบียนและวัดผล ให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนสอบแก่ผู้เข้าสอบ และเมื่อเกิดปัญหาก็มีการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างทันท่วงที พร้อมจัดท ารายงานสรุปผลเมื่อท าการสอบเสร็จสิ้น 

งานที ่5 งานให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์  
         มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ ผู้ปฏิบัติงาน

ได้จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายทึบแสง เครื่องเสียง 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ  ทั้งสัมมนาเสริม

ปริญญาโท  สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มสธ. (STOU ONLINE) รวมทั้งกิจกรรมโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ 

และหน่วยงานอื่นๆ ที่เช่าใช้ห้องประชุม  

งานที่ 6 งานให้บริการงานห้องสมุด 
         มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติในการให้บริการงานห้องสมุด  ผู้ปฏิบัติ งานได้

ให้บริการงานห้องสมุดแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยบริการยืมคืนหนังสือด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

MATRIX ท าบัตรห้องสมุด สืบค้นข้อมูลหนังสือ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บริการอินเทอร์เน็ต และการถ่าย

เอกสาร 

http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm
http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm
http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm
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งานที่ 7 งานให้บริการด้านวิชาการต่างๆ 

         มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติในงานให้ บริการด้านวิชาการต่างๆ อาทิ 
ด าเนินการจัดกิจกรรม/การฝึกอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ รวมถึงให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่บุคลากรในหน่วยงาน หน่วยงาน
ภายนอก นักเรียน นักศึกษา และผู้รับบริการ  

-    จัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
ด้วยตนเอง 

-   จัดฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่ผู้ร่วมงาน  เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางด้านการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯรวมทั้งให้บริการตอบ  
ค าถาม/ปัญหา และให้ค าแนะน าแก่กลุ่มนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น Line@ 
Facebook Line รวมถึงทางโทรศัพท์ และที่มาติดต่อด้วยตนเอง เป็นการสนับสนุนระบบการเรียนการสอน
ทางไกลได้เป็นอย่างดี  
 งานที่ 8 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1. เป็นคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
2. เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
3. ป็นคณะท างานการจัดการความรู้(KM) 
4. เป็นคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. เป็นเจ้าหน้าที่ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
6. เป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของศูนย์ฯ 
7. เป็นคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของศูนย์ฯ 
8. เป็นคณะท างานในกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ 

ฯลฯ 
 

 

 

 



 
 

 
 

บทท่ี 3 

องค์ประกอบของระบบงาน 
 

ระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) หรือระบบ

การสอบฯ Walk-in Exam เป็นระบบการวัดและประเมินผลสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่น า

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการสอบ โดยข้อสอบที่น ามาใช้ส าหรับการสอบเป็นข้อสอบที่ผ่านการวิเคราะห์และ

ปรับปรุงจนเป็นข้อสอบที่มีคุณภาพและถูกจัดเก็บไว้ในคลังข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยระบบ

การสอบฯ Walk-in Exam เป็นระบบที่เอ้ือประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มี

ความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้ เข้าสอบ ก่อนโดยไม่ต้องรอสอบไล่ เมื่อสิ้นภาค

การศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักศึกษาในระบบทางไกล ระบบการสอบฯ Walk-in Exam เปิด

ให้นักศึกษาได้ท าการสอบก่อนการสอบไล่ประจ าภาค 1 เดือน โดยเปิดสอบในเดือนมิถุนายน ส าหรับการสอบ

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 และเดือนธันวาคม ส าหรับภาคการศึกษาท่ี 1 

ในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ 

(Walk-in Exam) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งได้ท าการศึกษาระเบียบของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราชและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย

คอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) และได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบงาน โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาใน

ระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 
 เพ่ือให้การด าเนินการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่า

ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2547 และมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 

2551 และครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินครั้ง

ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 อธิการบดีจึงก าหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การวัดและประเมินผล

การศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
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ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

 “ระบบการสอบตามความพร้อม” หมายความว่า ระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษา

รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้บริการการสอบเพ่ือตอบสนองความต้องการและความสามารถของนักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนสามารถเข้าสอบได้ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดก่อนการสอบไล่ประจ าภาค 

“บุคลากรด าเนินการสอบ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีหน้าที่

ประสานงาน ควบคุม ดูแล และด าเนินการจัดกิจกรรมการสอบตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดย

เรียยบร้อย 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

“คะแนน” หมายความว่า คะแนนจากการสอบของนักศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อม

ของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ 

“ชุดวิชา” หมายความว่า ชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นชุดวิชาที่เปิดสอบในระบบการ

สอบตามความพร้อม 

ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบตามความพร้อมประจ าภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติให้

เป็นไปตามระเบียบนี้ (ดูรายละเอียดภาคผนวก 2) 

 

3.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 3.2.1 ระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 

จากการวิเคราะห์ระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ของ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้พัฒนาระบบขึ้นในลักษณะเป็น Web-based Application กล่าวคือเป็น

ระบบที่ประมวลผลบนบราวเซอร์ เช่น Chrome Internet Explorer หรือ Netscape Navigator ดังผังแสดง

ขั้นตอนและการเชื่อมโยงของระบบการวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้ วยคอมพิวเตอร์ดังนี้ 

(สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2550) 
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แผนภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดเชิงระบบของระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศกึษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ 

ที่มา สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2553: 8 
 

จากผังระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ เมื่อวิเคราะห์การ 

ด าเนินงานในแต่ละส่วน ประกอบด้วยระบบย่อย ที่เก่ียวข้องกัน 4 ระบบ ดังนี้ 

1) ระบบลงทะเบียนสอบ เป็นระบบที่ใช้ส าหรับรับลงทะเบียนสอบ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติจะ 

สมัครสอบตามความพร้อม จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบตามความพร้อมในภาคการศึกษานั้น 

โดยระบุชุดวิชาที่ต้องการสอบตามความพร้อม ระบบลงทะเบียนสอบจะตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน 

ก่อน เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติแล้วจึงให้นักศึกษาระบุ วันเวลา และสถานที่สอบพร้อมช าระเงิน ระบบจะ 

ประมวลผลการลงทะเบียนสอบ ตลอดจนตอบรับการลงทะเบียนสอบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะท าการถ่ายโอน 

ข้อมูลการลงทะเบียนสอบเข้าสู่ระบบการจัดการการสอบ โดยวิธีการถ่ายโอนในลักษณะ Offline 

2) ระบบคลังข้อสอบของ มสธ. เป็นระบบที่มหาวิทยาลัยใช้ เก็บข้อสอบทั้งหมดอย่างถาวรใน 

ลักษณะฐานข้อมูล (Database) ข้อสอบในระบบคลังข้อสอบแต่ละข้อจะถูกระบุว่าใช้ส าหรับสอบแบบ 

กระดาษเท่านั้น หรือใช้ส าหรับทั้งสอบแบบกระดาษและสอบด้วย Walk-in ข้อสอบที่ระบุว่าใช้จัดสอบ 

Walk-in เท่านั้นที่จะน ามาใช้สอบ Walk-in ได้ ระบบคลังข้อสอบของ มสธ. ประกอบด้วยระบบงานย่อย 

ได้แก่ ระบบจัดการคลังข้อสอบ ระบบจัดการชุดแบบทดสอบ (ระบบสุ่มข้อสอบ) ระบบตรวจทานข้อสอบ 

ข้อสอบ Walk-in ที่จัดฉบับและได้รับการตรวจทานเรียบร้อยแล้วจะถูกถ่ายโอนเข้าสู่ระบบการจัดการการ 

สอบ ด้วยวิธีการถ่ายโอนแบบ Offline 
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3) ระบบการบริหารจัดการการสอบ เป้นระบบที่รับข้อสอบที่ถ่ายโอนจากระบบคลังข้อสอบของ 

มสธ. เฉพาะชุดวิชาที่จัดสอบ และข้อมูลการลงทะเบียนสอบจากฐานข้อมูลลงทะเบียนสอบ แล้วด าเนินการ  

จัดการการสอบ โดยประกอบด้วยระบบงานย่อย ได้แก่ ระบบการสอบ ระบบควบคุมการสอบ ระบบ

ตรวจข้อสอบปรนัย ระบบจัดการแบบสอบถาม ระบบพิมพ์ผลการสอบ ระบบรายงานการสอบ ระบบ  

จัดการผลสอบ ระบบเก็บประวัติการสอบของบุคคลและของข้อสอบ  

ส าหรับชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัยจะมีระบบผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย ใช้ส าหรับก าหนดผู้ตรวจข้อสอบ  

อัตนัย จ านวนนักศึกษาที่ต้องการให้ตรวจ ระบบตรวจข้อสอบอัตนัย ที่สามารถตรวจจากหน้าจอ หรือพิมพ์  

ค าตอบของนักศึกษาออกมาให้ตรวจพร้อมบันทึกคะแนนอัตนัยเข้าระบบ 

4) ระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ เป็นระบบฐานข้อมูลนักศึกษาที่เก็บข้อมูลต่างๆ 

ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลการลงทะเบียนที่ได้จากระบบงานนี้จะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับ  

ตรวจสอบการลงทะเบียนสอบตามความพร้อมของนักศึกษา และเป็นระบบที่รับคะแนนเฉพาะผู้ที่สอบผ่าน 

จากระบบจัดการการสอบถ่ายโอนเข้าสู่ระบบนี้ เพ่ือใช้ในการประมวลผลสอบปลายภาคต่อไป 

3.2.2 ลักษณะข้อสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ลักษณะข้อสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระดับปริญญาตรีมี 2 รูปแบบ คือ ข้อสอบ 

ปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก และข้อสอบเขียนตอบแบบตอบยาวหรือที่ เรียกว่าข้อสอบอัตนัย 

แบบทดสอบจึงมี 3 ลักษณะ คือ แบบทดสอบที่มีข้อสอบปรนัยล้วน แบบทดสอบที่มีข้อสอบปรนัยผสม 

ข้อสอบอัตนัย และแบบทดสอบที่มีข้อสอบอัตนัยล้วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดในแต่ละชุดวิชานั้น ส าหรับ 

การสอบไล่ - ซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1 และการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 โดยทั่วไปจะมีจ านวนข้อสอบ 

ปรนัยแบบเลือกตอบ ในแต่ละชุดวิชาจ านวน 120 ข้อ จากเนื้อหาในเอกสารการสอน 15 หน่วยๆ ละ 8 ข้อ 

ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง ส าหรับชุดวิชาที่มีการค านวณหรือชุดวิชาภาษาอังกฤษ จะลดข้อสอบปรนัย 

แบบเลือกตอบเหลือ หน่วยละ 6 - 7 ข้อ รวมเป็นชุดวิชาละ 90 - 105 ข้อ เช่น ชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

มีจ านวนข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 90 ข้อ ชุดวิชาภาษาอังกฤษมีจ านวนข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 

100 ข้อ เป็นต้น ส าหรับชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยผสมอัตนัยเป็นชุดวิชาที่ต้องการวัดทักษะการเขียน 

การบรรยายของนักศึกษาซึ่งโดยทั่วไปจะใช้หลักการค านวณว่าจะมีข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบเป็นจ านวน 

เท่าใดและอัตนัยเป็นจ านวนเท่าใดจากเวลาที่ใช้ในการสอบ 3 ชั่วโมง โดยมีหลักคิด คือ ข้อสอบปรนัยแบบ 

เลือกตอบ 1 ข้อใช้เวลาในการตอบ 1 นาที 30 วินาที หากออกข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 60 ข้อ 60 

คะแนน ใช้เวลาในการสอบ 90 นาที และข้อสอบอัตนัยใช้เวลาในการตอบ 1 ข้อ 30 นาที หากออกข้อสอบ 

อัตนัย 3 ข้อ 60 คะแนน ใช้เวลาในการสอบ 90 นาที และในบางชุดวิชาที่ต้องการวัดทักษะเฉพาะ เช่น 

ชุดวิชาทักษะการแปลภาษาอังกฤษจะออกข้อสอบเป็นแบบอัตนัยทั้งฉบับ จ านวน 3 ข้อ แต่ทั้งนี้คะแนน 

รวมเท่ากับ 120 คะแนนเท่ากันไม่ว่าจะออกข้อสอบแบบปรนัยทั้ งฉบับหรือปรนัยผสมอัตนัยก็ตาม 
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ส่วนข้อสอบในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ มีจ านวนคาบในการสอบ 3 คาบ 

เวลาที่ใช้ในการสอบแต่ละชุดวิชาเหลือเพียง 2 ชั่วโมง 30 นาที จึงต้องลดจ านวนข้อสอบลงเป็น 100 ข้อ หรือ 

น้อยกว่านี้ตามลักษณะของชุดวิชาเช่นกัน (ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557) 

 3.2.3 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 

 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่

ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam ในภาคการศึกษานั้นๆ และจะต้องลงทะเบียนเรียนใน

ชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam ผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราชก่อนเนื่องจากข้อมูลการลงทะเบียนที่ได้จากระบบงานนี้จะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับ 

ตรวจสอบการลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam ต่อไป ซ่ึงแต่ละชุดวิชาเลือกสอบได้เพียง 1 คาบ 

 3.2.4 วิธีการสมัครสอบ 

นักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรสามารถกรอกและยื่นใบสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ http://www.stou.ac.th ภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ 

มสธ. แล้ว คลิกที่เมนู สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์(Walk – in Exam)

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ชุดวิชาละ 300 บาท สามารถช าระเงินโดยตัดบัญชี KTB Online หรือเคาน์เตอร์

ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ ซึ่งนักศึกษาจะต้องช าระเงินภายใน 48 ชั่วโมง กรณีไม่ช าระเงินภายใน 48 ชั่วโมง 

นักศึกษาจะถูกตัดชื่อออกเพ่ือให้สิทธิ์นักศึกษาคนอ่ืน เมื่อด าเนินการลงทะเบียนสอบส าเร็จ ระบบจะส่งเมล์

ตอบรับการลงทะเบียนสอบ แจ้งชุดวิชา วัน-เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ พร้อมทั้งรหัสส าหรับเข้าระบบ

สอบ ที่เรียกว่า E-Ticket 
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3.3 องค์ประกอบของระบบงานระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย

คอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
 การจัดสอบแบบระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in 

Exam) มีการจัดสอบ  ณ  มสธ. นนทบุรี  และศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. 10 แห่ง  ทั่วประเทศ    ซึ่งการจัดสอบ 

ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จะมีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานที่ใช้เฉพาะของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. โดยมี

องค์ประกอบของระบบงานระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  

(Walk-in Exam) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงาน ดังนี้  

ส่วนงานที่ 1 การด าเนินการก่อนการสอบ  

 การลงทะเบียนสอบของผู้เข้าสอบในระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย

คอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) 

 การเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

 การตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

พร้อมเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการสอบ 

ส่วนงานที่ 2 การด าเนินการระหว่างการสอบ 

 การควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  

(Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ 

 ส่วนงานที่ 3 การด าเนินการหลังสอบเสร็จ 

 จัดท ารายงานสรุปการปฏิบัติราชการของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล

ด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam)  
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3.3.1 แผนผังภาพรวมองค์ประกอบของระบบงานระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

การด าเนินการก่อนการสอบ การด าเนินการระหว่างการสอบ การด าเนินการหลังสอบเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 3.2 แผนผังภาพรวมองค์ประกอบระบบงานระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

 

มีปัญหา 

เร่ิมต้น 

ลงทะเบียนสอบของผู้เข้าสอบ 

ผู้เข้าสอบลงทะเบียนสอบ  

ด้วยตนเอง 

ผู้เข้าสอบลงทะเบียนสอบ 

ผ่านทางศูนย์ฯ 
จัดเตรียมความพร้อมของ 

เครื่องคอมพิวเตอร ์

สมัครสอบ สมัครสอบ 

ติดต่อประสานงานกับ

คณะท างาน มสธ.ส่วนกลาง 

 ตรวจสอบการท างาน

ของเครื่องคอมพิวเตอร ์

 

รอเขา้สอบตามวนั เวลาที่สมคัร 

ไม่มีปัญหา 
ติดต่อประสานงานกับ

ผู้รับผิดชอบการสอบ 

ส านักคอมพิวเตอร ์

มีปัญหา 

ควบคุมระบบการสอบฯ 

Walk-in Exam ไม่มีปัญหา 

จบการท างาน 

จดัท ารายงานสรุปการ

ปฏิบัติราชการของระบบการ

สอบฯ Walk-in Exam 
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ภาพรวมองค์ประกอบของระบบงานระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย

คอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงาน และมีวิธีการด าเนินการ

ในแต่ละส่วนงาน ดังนี้  

ส่วนงานที่ 1 การด าเนินการก่อนการสอบ เป็นขั้นตอนการด าเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนการ

สอบในระบบการสอบฯ Walk-in Exam ซึ่งมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

 การลงทะเบียนสอบของผู้เข้าสอบในระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษา

รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) 

 เมื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดให้ลงทะเบียนสอบ ผู้ที่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนสอบจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam ผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนสอบผ่านระบบลงทะเบียนสอบ Walk-in 

Exam ได้ เนื่องจากข้อมูลการลงทะเบียนนี้จะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับตรวจสอบการลงทะเบียนสอบ 

Walk-in Exam ต่อไป ผู ้ที ่ประสงค์ที ่จะลงทะเบียนสอบสามารถศึกษารายละเอียดได้ที ่เว ็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการลงทะเบียนสอบสามารถท าได้ 2 กรณี คือ 

- กรณีที่ผู้เข้าสอบลงทะเบียนสอบด้วยตนเอง 

- กรณีที่ผู้เข้าสอบลงทะเบียนสอบผ่านทางศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

ในกรณีที่ผู้เข้าสอบท าการลงทะเบียนสอบแล้วเกิดปัญหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะท าหน้าที่ติดต่อ

ประสานงานกับคณะท างาน มสธ.ส่วนกลาง เพ่ือตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดข้ึนและท าการแก้ไขต่อไป 

 การเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้รับบันทึกข้อความแจ้งเรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่  เตรียมความ

พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับก าหนดการสอบตามวัน เวลาสอบ สถานที่สอบ จ านวนผู้

เข้าสอบสูงสุดต่อคาบ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบการสอบฯ Walk-in Exam และจะต้องจัดเตรียม

สถานที่และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการสอบทั้งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม

ระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยระบบการสอบฯ Walk-in Exam จะ

ใช้ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต  ซึ่ งจะมีการก าหนดหมายเลข IP Address ที่ ใช้ เฉพาะห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ในการจ ากัดขอบเขตการใช้งานให้อยู่เฉพาะภายในเครือข่ายของหน่วยงานเท่านั้นเพ่ือความ

ปลอดภัยของข้อสอบ และติดตั้งโปรแกรม Symantec Endpoint Protection ในการรักษาความปลอดภัย 

ป้องกันภัยคุกคามที่มุ่งเป้ามายังหน่วยงานโดยเฉพาะ และควบคุมการเข้าถึงการใช้งานโปรแกรม Microsoft 

Office โปรแกรมการค านวณ ควบคุมการใช้งาน USB และไดร์ฟบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อไม่ให้ผู้เข้าสอบ

สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือกระท าการใดๆภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เพ่ือให้ระบบการสอบฯ Walk-in 

Exam เป็นการสอบท่ียึดมาตรฐานเดียวกันกับระบบการสอบปกต ิ 
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 การตรวจสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่อง

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อมเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสอบ 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้รับบันทึกข้อความแจ้งเรื่องการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบการ

สอบฯ Walk-in Exam โดยให้ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์

ลูกข่ายตามเอกสารประกอบการตรวจสอบระบบส าหรับเครื่องลูกข่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ท าการ

ประสานงานกับผู้รับผิดชอบการสอบ ส านักคอมพิวเตอร์ให้ด าเนินการควบคุมการใช้อุปกรณ์และแอพพลิเคชัน 

(Lock Policy) ของโปรแกรม Symantec Endpoint Protection ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส าหรับผู้เข้า

สอบและปิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากนั้นท าการตรวจสอบตามเอกสารประกอบและท าการจัดส่ง

เอกสารไปยังผู้รับผิดชอบการสอบ ส านักคอมพิวเตอร์ ก่อนวันที่ท าการสอบตามตาราง 1 สัปดาห์ จากนั้น

จัดเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสารการสอบ วิดีโอแนะน าการท าข้อสอบ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการสอบเช่น 

กระดานไวท์บอร์ดพร้อมปากกาส าหรับเขียนเพ่ือใช้ส าหรับผู้เข้าสอบในชุดวิชาที่มีการค านวณ 

ส่วนงานที่ 2 การดําเนินการระหว่างการสอบ  เป็นขั้นตอนการด าเนินงานในขณะที่ผู้เข้าสอบ

ด าเนินการสอบในระบบการสอบฯ Walk-in Exam ซึ่งมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

  การควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย

คอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีหน้าที่หลักในการควบคุมการท างานของระบบการสอบฯ Walk-in Exam 

ซึ่งต้องท าหน้าที่ในการควบคุม ดูแล รักษา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการสอบ ทั้งในส่วนของระบบ

สอบ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ค าปรึกษา 

แนะน าการใช้งานในระบบการสอบฯ Walk-in Exam แก่ผู้เข้าสอบ ให้การสอบด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ส่วนงานที่ 3 การดําเนินการหลังสอบเสร็จ เป็นขั้นตอนการด าเนินงานเมื่อด าเนินการสอบแล้วเสร็จ 

จะต้องจัดท ารายงานสรุปการปฏิบัติราชการของระบบการสอบฯ Walk-in Exam เพ่ือส่งให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

  จัดทํารายงานสรุปการปฏิบัต ิราชการของระบบการสอบตามความพร้อมของ

นักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam)  

เมื่อด าเนินการสอบตามระบบการสอบฯ Walk-in Exam เสร็จสิ้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ใน

การจัดท ารายงานตามแบบฟอร์มรายงานสรุปการปฏิบัติราชการประสานงานการสอบในระบบการสอบฯ Walk-

in Exam ที่ทางส านักทะเบียนและวัดผลจัดท าขึ้น และจัดท ารายงานสรุปผลการจัดสอบในระบบการสอบฯ 

Walk-in Exam  ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ยื่นเสนอต่อผู้

ประสานงานการสอบเพ่ือเซ็นรับทราบ จากนั้นงานอ านวยการและธุรการจัดท าบันทึกส่งพร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร

ฉบับจริงให้ทางส านักทะเบียนและวัดผล เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนงานในระบบการสอบฯ Walk-in Exam 
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3.3.2 ระบบการสอบฯ Walk-in Exam เป็นภาระงานหลักที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจําศูนย์วิทย

พัฒนา มสธ. ต้องดําเนินการ โดยเริ่มจากขั้นตอนการดําเนินการก่อนการสอบ การดําเนินการระหว่างการสอบ 

และการดําเนินการหลังสอบเสร็จ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนการดําเนินการมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) การดําเนินการก่อนการสอบ 

1.1) การลงทะเบียนสอบของผู้เข้าสอบในระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษา

รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 3.3 การลงทะเบียนสอบของผู้เข้าสอบในระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล 

ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) 

 

 

จบการท างาน  

ก าหนดรหสัผ่าน 

พิมพ์ใบช าระเงิน 

สมัครสมาชิกใหม ่
ติดต่อคณะท างาน มสธ.

ส่วนกลาง 

เข้าสู่ระบบลงทะเบียนสอบ 

ช าระเงินท่ีธนาคาร 

ช าระเงินผ่าน 

KTB Online 

ติดต่อคณะท างาน มสธ.

ส่วนกลาง 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ไม่ได้รับ E-mail 

ยืนยันตัวตน 

ได้รับ E-mail ยืนยันตัวตน 

ตรวจสอบและลงทะเบียนผ่าน 

ตรวจสอบและ

ลงทะเบยีนผ่าน 
ลงทะเบยีนไม่ผ่าน 

ตรวจสอบความผดิพลาด 

ตรวจสอบผ่าน 

แจ้งผู้เข้าสอบ 

ชําระตามวันและเวลาที่กําหนด 

ไม่ชําระตามวันและเวลาที่กําหนด 

ผู้เข้าสอบลงทะเบียนสอบ Walk in Exam 

จบการท างาน  

1 
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การลงทะเบียนสอบของผู้เข้าสอบในระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย

คอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผู ้เข้าสอบที ่ประสงค์จะลงทะเบียนสอบในระบบการสอบฯ Walk-in Exam จะต้องเป็น

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ลงทะเบียน

เรียนในชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam ในภาคการศึกษานั้นๆ และจะต้องลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่

เปิดสอบ Walk-in Exam ผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราชก่อน เนื่องจากข้อมูลการลงทะเบียนที่ได้จากระบบงานนี้จะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับตรวจสอบ

การลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam ต่อไป ซึ่งแตล่ะชุดวิชาเลือกสอบได้เพียง 1 คาบ 

2. การลงทะเบียนสมัครสอบครั้งแรกจ าเป็นต้องสมัครสมาชิกใหม่ก่อนเสมอเพ่ือเป็นการยืนยันตัวตน

ของการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งการสมัครสมาชิก ผู้เข้าสอบจะต้องมี E-mail ที่

สามารถเข้าใช้งานได้เนื่องจากระบบจะส่ง E-mail เพ่ือยืนยันตัวตนไปยังผู้สมัคร ถ้าสมัครไปแล้วแต่ไม่ได้รับ  

E-mail ยืนยันตัวตน นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะต้องติดต่อไปยังคณะท างาน มสธ.ส่วนกลาง เพ่ือตรวจสอบ

ความผิดพลาดแล้วด าเนินการแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป 

3. เมื่อได้รับ E-mail ยืนยันตัวตนแล้ว ผู้เข้าสอบก็ท าการก าหนดรหัสผ่านเพ่ือ Login เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam 

4. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนส าเร็จแล้ว ผู้เข้าสอบก็ท าการเลือกชุดวิชาที่จะสอบ เลือก

สถานที่สอบ เลือกวันและเวลาในการสอบ  

 ในกรณีที่ลงทะเบียนผ่าน ผู้เข้าสอบสามารถเลือกวิชาการช าระเงินซึ่งสามารถเลือกช าระเงินได้ 2 วิธี 

- การช าระเงินผ่านทางระบบ KTB Online เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนสอบ 

- การช าระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ผู้เข้าสอบจะต้องพิมพ์ใบช าระเงินเพ่ือไปช าระที่ 

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตามวันและเวลาที่ก าหนด เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนสอบ แต่ถ้าไม่ไป

ช าระเงินตามวันและเวลาที่ก าหนด ก็จะต้องท าการลงทะเบียนสอบใหม่อีกครั้ง 

 ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่ผ่าน นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะต้องติดต่อไปยังคณะท างาน มสธ.ส่วนกลาง

เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าสอบว่าถูกต้องตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้หรือไม่ ถ้าถูกต้องก็ท า

การแก้ไขข้อผิดผลาด แล้วด าเนินการแจ้งให้นักศึกษาทราบและด าเนินการต่อไป 
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1.2) การเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 3.4 การเตรียมความพร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดหมายเลข IP Address ประจ าเครื่อง 

ติดตั้งโปรแกรม Symantec Endpoint Protection  อัพเดทโปรแกรม 

ติดตั้งเครื่องพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบ 

* Url ส าหรับเครื่องควบคุมระบบการสอบ 

* Url ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอรล์กูข่าย สร้าง Shortcut ระบบการสอบ Walk-in Exam 

ท าการควบคุมการท างานของไดรฟ์เครื่องคอมพิวเตอรล์ูกข่าย 

เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคมุระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

จบการท างาน 

2 
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การเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

เพ่ือใช้ส าหรับการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) จะมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แยกเป็น 2 ส่วนคือส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่

ใช้ส าหรับควบคุมระบบการสอบ และ ส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ใช้ส าหรับผู้เข้าสอบ 

2. จะต้องมีการก าหนดหมายเลข IP Address ประจ าเครื่อง ที่ทางส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช จัดสรรมาให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 32 หมายเลข เพ่ือใช้ส าหรับห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยในระบบการสอบฯ Walk-in 

Exam โดยใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 31 เครื่อง และส าหรับเครื่อง Printer อีก 1 เครื่อง  

3. ติดตั้งโปรแกรม Symantec Endpoint Protection ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการ

สอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพ่ือสร้างความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถตรวจจับและตรวจ

สนองต่อภัยคุกคามรูปแบบต่างๆได้อย่างแม่นย าและมีประสิทธิภาพ และการควบคุมการใช้อุปกรณ์และแอพ

พลิเคชัน (Lock Policy) เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์และไม่สามารถ

ใช้งาน USB และไดร์ฟบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมค านวณ และ โปรแกรม Microsoft Office ได้ และ

จะต้องอัปเดตโปรแกรมให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

4. ติดตั้งเครื่องพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบ เพ่ือใช้ส าหรับการพิมพ์ผลการ

สอบของผู้เข้าสอบ และพิมพ์สรุปผลการสอบทั้งหมด 

5. สร้าง Shortcut ระบบการสอบฯ Walk-in Exam เพื ่อเข้าสู ่ระบบการสอบ ซึ ่งทางส าน ัก

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะก าหนด URL มาให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ซึ่งจะมี URL ที่ใช้

ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบ และ URL ที่ใช้ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของผู้เข้าสอบ 

6. ท าการควบคุมการท างานของไดร์ฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เข้าสอบเข้าถึง

ข้อมูลหรือกระท าการใดๆ ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการสอบ  
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1.3) การตรวจสอบการทํางานของเครื ่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและ

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อมเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แผนภาพที่ 3.5 การตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

พร้อมเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ผ่าน 

ได้รับบันทึกการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

 

ผ่าน  

ติดต่อผู้รับผิดชอบการสอบ ส านักคอมพิวเตอร์เพื่อท าการควบคุมการใช้อุปกรณ์และแอพพลิเคชัน 

(Lock Policy) ของโปรแกรม Symantec Endpoint Protection 

และปิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 

ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามเอกสาร 

การตรวจสอบเครื่อง Client Walk-in Exam 

เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสอบ Walk-in Exam 

ส่ง E-mail ไปยังผู้รับผิดชอบการสอบ ส านักคอมพิวเตอร ์

 

จบการท างาน 

3 
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การตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องลูกข่ายก่อน

วันที ่ท าการสอบตามตาราง 1 สัปดาห์ พร้อมเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสอบ  จะมีราย 

ละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้รับบันทึกข้อความแจ้งให้ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายโดย

ด าเนินการดาวน์โหลดเอกสารการตรวจสอบเครื่องลูกข่าย Client Walk-in Exam จาก  URL ดังต่อไปนี้ 

http://202.28.103.31  

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ติดต่อประสานงานไปยังผู ้รับผิดชอบการสอบ ส านักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือแจ้งให้ด าเนินการควบคุมการใช้อุปกรณ์และแอพพลิเคชัน (Lock 

Policy) ของโปรแกรม Symantec Endpoint Protection ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส าหรับผู้เข้าสอบ 

และปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่อง

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย  

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและ

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายตามเอกสารการตรวจสอบเครื่อง Client Walk-in Exam  

4. เมื ่อตรวจสอบครบถ้วนก็ด าเนินการจัดส่งเอกสารกลับไปยังผู ้รับผิดชอบ การสอบ  ส านัก

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านทาง E-mail แต่ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดก็ติดต่อกลับไป

ยังผู้รับผิดชอบการสอบ ส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าการแก้ไขและด าเนินการตรวจสอบอีกครั้ง 

5. จัดเตรียมเอกสารการสอบทั้งหมด คือใบรายชื่อผู ้เข้าสอบ ใบลงลายมือชื่อผู ้เข้าสอบ และ    

E-Ticket ผู้เข้าสอบ พร้อมทั้ง วิดีโอแนะน าการท าข้อสอบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสอบเช่น กระดานไวท์

บอร์ดพร้อมปากกาส าหรับเขียน เพ่ือใช้ส าหรับผู้เข้าสอบในชุดวิชาที่มีการค านวณ 
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 2) การดําเนินการระหว่างการสอบ 

2.1) การควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล

ด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 3.6 การควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย

คอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ 
 

เปิดเข้าทดสอบระบบ 

ฉายวิดีโอแนะน าการท าข้อสอบ 

ผู้ประสานงานการสอบช้ีแจงกฏระเบียบ 

ผู้ควบคุมระบบสอบ Login เข้าสู่ระบบสอบ 

ผ่าน 

ไม่มีปัญหา 

ไม่ผ่าน 

เกิดปญัหา 

แก้ไขปญัหาเสร็จ 

แก้ไขปญัหาเสร็จ 

ผู้ควบคุมระบบสอบตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 
ผู้เข้าสอบ Login เข้าสู่ระบบสอบ 

ลงมือท าข้อสอบ 

ส่งข้อสอบ 

ยุติการสอบท้ังห้อง 

ปิดห้องสอบ 

แก้ไขปัญหา/หยดุการสอบช่ัวคราว 

หรือหยุดการสอบช่ัวคราวท้ังห้อง 

เริ่มการสอบ 

พิมพ์ผลสอบรายบคุคล 

พิมพ์ผลการจัดสอบ 

จบการท างาน 

4 
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การควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์   

(Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ควบคุมระบบสอบท าการ Login เข้าสู่ระบบการสอบฯ Walk-in Exam โดย รหัสตารางสอบ ชื่อ

ผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ที่ใช้ในการ Login ซึ่งทางคณะท างาน มสธ.ส่วนกลาง จะแจ้งให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทราบผ่านทาง E-mail  

2. ผู้ควบคุมระบบสอบท าการเปิดเข้าทดสอบระบบ เพ่ือให้ผู้เข้าสอบได้ท าการทดลองใช้งานระบบ

ก่อนทีจ่ะลงมือสอบจริง  

3. ผู้ควบคุมระบบสอบท าการเปิดวิดีโอแนะน าการท าข้อสอบให้ผู้เข้าสอบได้ท าความเข้าใจเห็นถึง

ขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆในการท าข้อสอบ จากนั้นผู้ประสานงานการสอบชี้แจงกฎระเบียบของการสอบ  

4. ผู้เข้าสอบท าการ Login เข้าสู่ระบบสอบ โดยพิมพ์รหัสตารางสอบ รหัสประจ าตัวนักศึกษา และ

รหัสบัตรเข้าสอบ ตาม E-Ticket ที่ผู้เข้าสอบแต่ละคนได้รับ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบ

สอบได ้ไม่ว่าเป็นกรณีใดๆ ทางผู้ควบคุมระบบสอบจะท าการตรวจสอบความผิดพลาดและแก้ไขปัญหาในทันที 

5. ผู้ควบคุมระบบสอบท าการเปิดเริ่มการสอบเพ่ือให้ผู้เข้าสอบลงมือท าข้อสอบได้ 

6. ผู้เข้าสอบลงมือท าข้อสอบตามเวลาที่ก าหนด หากเกิดกรณีข้อผิดผลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 

เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าสอบมีปัญหา ปัญหาการแจ้งข้อผิดพลาดของระบบการสอบ ปัญหาในเรื่อง

แบบทดสอบ ไฟฟ้าดับระหว่างการสอบ เป็นต้น ทางผู้ควบคุมระบบสอบจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาในทันที

หรือติดต่อประสานงานกับคณะท างาน มสธ.ส่วนกลางเพ่ือให้การสอบด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง หากเป็นกรณี

ไฟฟ้าดับอาจจะต้องมีการยุติการสอบชั่วคราวและเมื่อเหตุการณ์เป็นปกติก็ท าการสอบต่อไปจนแล้วเสร็จ 

7. เมื่อผู้เข้าสอบท าการสอบเสร็จก็จะส่งผลสอบมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ควบคุมระบบสอบ เพ่ือให้ผู้

ควบคุมระบบสอบท าการพิมพ์ผลสอบให้กับผู้เข้าสอบเป็นรายบุคคล 

8. เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบหรือผู้เข้าสอบทุกคนท าข้อสอบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ควบคุมระบบสอบจะท าการ

ยุติการสอบท้ังห้อง จากนั้นท าการปิดห้องสอบ 

9. ผู้ควบคุมระบบสอบจะท าการบันทึกผลสอบนักศึกษาท้ังห้อง เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานทางการศึกษา

และพิมพ์ผลการจัดสอบทั้งห้องเพ่ือจัดท ารายงานสรุปผลไปยังส านักทะเบียนและวัดผล เป็นอันเสร็จสิ้น

กระบวนการสอบ 
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3) การดําเนินการหลังสอบเสร็จ 

3.1) จัดทํารายงานสรุปการปฏิบัติราชการของระบบการสอบตามความพร้อมของ

นักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

แผนภาพที่ 3.7 จัดทํารายงานสรุปการปฏิบัติราชการของระบบการสอบฯ Walk-in Exam 
 

การรายงานสรุปการปฏิบัติราชการของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล

ด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์สรุปรายงานการปฏิบัติราชการประสานงานการสอบตามความพร้อมของ

นักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ตามแบบฟอร์มรายงานที่ทางส านักทะเบียนและวัดผล

จัดท าขึ้น และรายงานสรุปผลการจัดสอบในระบบการสอบฯ Walk-in Exam ประจ าภาคการศึกษา 

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ด าเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ได้แก่  

1) ใบเซ็นชื่อส าหรับผู้เข้าสอบ (เอกสารฉบับจริง)  

2) รายงานการปฏิบัติราชการประสานงานการสอบในระบบการสอบฯ Walk-in Exam   

3) รายงานสรุปผลการจัดสอบในระบบการสอบฯ Walk-in Exam   

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์น าเสนอรายงานให้ผู้ประสานงานการสอบตรวจสอบและเซ็นรับทราบ 

4. งานอ านวยการและธุรการจัดท าบันทึกข้อความจัดส่งเอกสารถึงส านักทะเบียนและวัดผล  

5. งานอ านวยการและธุรการจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้ทางส านักทะเบียนและวัดผล เป็นอันเสร็จสิ้น 

ทุกกระบวนงานในระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) 

ในส่วนของขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย

คอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) ของศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. จะกล่าวในบทตอ่ไป 

นักวิชาการคอมพิวเตอรส์รุปรายงานผลการสอบ 

- รายงานการปฏิบั ติ ราชการประสานงาน     

การสอบในระบบการสอบฯ Walk-in Exam   

- รายงานสรุปผลการจัดสอบในระบบการสอบฯ 

Walk-in Exam ประจ าภาคการศึกษา  

 
นักวิชาการคอมพิวเตอรร์วบรวมเอกสารการสอบ 

ผู้ประสานงานการสอบตรวจสอบข้อมูล/รับทราบ 

งานอ านวยการและธรุการจดัท าบนัทึกส่ง 

งานอ านวยการและธรุการจดัส่งส านักทะเบียนและวัดผล 

จบการท างาน 

5 

- ใบเซ็นชื่อส าหรับผู้เข้าสอบ(เอกสารฉบับจริง)  

- รายงานการปฏิบั ติ ราชการประสานงาน     

การสอบในระบบการสอบฯ Walk-in Exam   

- รายงานสรุปผลการจัดสอบในระบบการสอบฯ 

Walk-in Exam   



 
 

บทท่ี 4 

ขั้นตอนและวิธีการปฏบิัติงาน 
ระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) เป็นระบบ

การวัดและประเมินผลสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดท าคลัง

ข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ มีการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและสร้างแบบทดสอบที่มีคุณภาพได้หลายชุด

จากกระบวนการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นระบบที่เอ้ือประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรี ยนโครงการ

สัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อมโดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อ

สิ้นภาคการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักศึกษาในระบบทางไกล  

องค์ประกอบของระบบงานระบบการสอบตามความพร้อมของน ักศึกษารายบ ุคคลด ้วย

คอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ดังรายละเอียดในบทที่ 3 สามารถอธิบายขั้นตอน

และวิธีการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงาน ดังนี้  

4.1 ส่วนงานที่ 1 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการด าเนินการก่อนการสอบ  

4.1.1 การลงทะเบียนสอบของผู้เข้าสอบในระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษา

รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) 

4.1.2 การเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่อง

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

4.1.3 การตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่อง

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อมเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการสอบ 

4.2 ส่วนงานที่ 2 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการด าเนินการระหว่างการสอบ 

4.2.1 การควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย

คอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ 

4.3 ส่วนงานที่ 3 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการด าเนินการหลังสอบเสร็จ 

4.3.1 จัดท ารายงานสรุปการปฏิบัติราชการของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษา

รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam)  

 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานทั้ง 3 ส่วนงานจะท างานเชื่อมโยงกัน ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

โดยละเอียด ดังนี้ 
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4.1 ส่วนงานที่ 1 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการด าเนินการก่อนการสอบ  

4.1.1 การลงทะเบียนสอบของผู้เข้าสอบในระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam)  

1) ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบของผู้เข้าสอบในระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) 
 ผู้เข้าสอบ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กรณีที่ผู้เข้าสอบมาสมัคร ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะท างาน มสธ.ส่วนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ตรวจสอบผ่าน 

ตรวจสอบและลงทะเบียนผ่าน 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ 

ไม่ช าระตามวันและเวลาที่ก าหนด 

จบการท างาน  

ได้รับ E-mail ยืนยันตัวตน 

เริ่มต้น 

ผู้เข้าสอบลงทะเบยีนสอบ Walk in Exam 

สมัครสมาชิก

ใหม่ 

ติดต่อคณะท างาน  

มสธ.ส่วนกลาง 

เข้าสูร่ะบบลงทะเบียน

สอบ 

ไม่ได้รับ E-mail 

ยืนยันตัวตน 

ตรวจสอบและ

ลงทะเบยีนผ่าน 

ตรวจสอบความผดิพลาด 

แจ้งผู้เข้าสอบยืนยันตัวตน 

ติดต่อคณะท างาน  

มสธ.ส่วนกลาง 

 

ลงทะเบยีนไม่ผ่าน ช าระเงินผ่าน 

KTB Online 

ช าระเงินท่ีธนาคาร 

ช าระตามวันและเวลาที่ก าหนด 

ก าหนดรหัสผ่าน 

พิมพ์ใบช าระเงิน 

จบการท างาน  

แผนภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบของผู้เข้าสอบในระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) 
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2) วิธีปฏิบัติงานการลงทะเบียนสอบของผู้เข้าสอบในระบบการสอบตามความพร้อมของ

นักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) 

ขั้นตอนที่ 1  ผู้เข้าสอบลงทะเบียนสอบ Walk in Exam 

  ผู้เข้าสอบมีความประสงค์จะลงทะเบียนสอบในระบบการสอบฯ Walk-in Exam ต้องมี

คุณสมบัติในเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เข้าสอบว่าจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิ

บัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam ในภาค

การศึกษานั้นๆ และจะต้องลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam ผ่านระบบสารสนเทศ

งานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อน ซึ่งมีรายละเอียดการลงทะเบียนสอบ

ตามข้ันตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 2  สมัครสมาชิกใหม่ (กรณีที่ผู้เข้าสอบมาสมัคร ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.) 

 ในกรณีที่ผู้เข้าสอบไม่มีพ้ืนฐานทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการท างานด้วยระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต นักวิชาการคอมพิวเตอร์จึงได้ด าเนินการลงทะเบียนสอบให้แก่ผู้เข้าสอบ โดยมีวิธี

ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

(2.1) เปิดเว็บเบราว์เซอร์(Web Browser) ด้วยโปรแกรม Internet Explorer หรือ Google Chrome  

และเข้าสู่เว็บไซด์ของ มสธ. ที่ http://www.stou.ac.th เลือกหัวข้อ”สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษา

รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)” ดังภาพที่ 4.1 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงภาพหน้าเว็บไซด์ของ มสธ. ในการเข้าไปสมัครสอบ Walk-in Exam 
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(2.2) เมื่อคลิกเข้าไปเพื่อสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  

(Walk-in Exam) จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 4.2 ซึ่งภายในหน้าจอนี้จะแสดงรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ ค าแนะน า การแต่งกาย ชุดวิชาที่เปิดสอบ ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับ

อัตนัย วันลงทะเบียนสอบ คุณสมบัติ ค่าธรรมเนียม การช าระเงิน การประกาศผลสอบ การสอบถามข้อมูล

เพ่ิมเติม ลงทะเบียนสอบ พิมพ์ E-Ticket เพ่ือใช้เข้าสอบ บริการตอบค าถาม ส่งข้อความที่เฟสบุ๊คถามไพฑูรย์ 

ซึ่งผู้ใช้สามารถอ่านรายละเอียดแต่ละหัวข้อได้ตามลิงค์ท่ีให้ไว้ในข้างต้น  

 
ภาพที่ 4.2 แสดงภาพรายละเอียดของระบบการสอบฯ Walk-in Exam 

 

(2.3) คลิกท่ี”ลงทะเบียนสอบ” จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 4.3  ซึ่งในข้ันตอนแรกของการสมัครสอบ  

ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องท าการสมัครสมาชิกใหม่ก่อนเพียงครั้งเดียว เพ่ือเป็นการยืนยันตัวตนก่อนจะเข้าสู่ระบบ

การสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) 

 
ภาพที่ 4.3 แสดงภาพหน้าจอของระบบลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam 
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(2.4) คลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิกใหม่  จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 4.4 ซึ่งภายใน

หน้าจอนี้ ผู้เข้าสอบจะต้องท าการกรอกรหัสนักศึกษา และ เลขประจ าตัวประชาชน ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก 

ถัดไป 

 
ภาพที่ 4.4 แสดงภาพการกรอกรายละเอียดข้อมูลประเภทสมาชิก 

 

 ในกรณีที่ผู้เข้าสอบเคยสมัครสมาชิกไปแล้ว ระบบจะท าการแจ้งเตือนว่ารหัสนักศึกษานี้เคยสมัคร

สมาชิกแล้ว ดังภาพที่ 4.5 ซ่ึงผู้เข้าสอบแต่ละคนจะท าการสมัครสมาชิกใหม่ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และสามารถ

ใช้ Username , Password ที่สมัครไว้ครั้งแรก Login เข้าสู่ระบบเพ่ือสมัครสอบได้ตลอดการศึกษา 

 
ภาพที่ 4.5 แสดงภาพกรณีที่ผู้เข้าสอบเคยสมัครสมาชิกไปแล้ว 
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(2.5) เมื่อคลิกปุ่ม”ถัดไป”แล้ว ก็จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 4.6 หน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอเก่ียวกับ

ข้อมูลส่วนบุคคลนักศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย * ก ากับอยู่ และจะเน้นย้ าใน

ช่องของ E-mail ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากระบบจะท าการส่งข้อมูลให้ผู้เข้าสอบยืนยันตัวตนและ

ก าหนดรหัสผ่าน เพ่ือใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบในการสมัครสอบ เมื่อผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้

คลิกท่ีปุ่ม”ยืนยันการสมัคร” 

 
ภาพที่ 4.6 แสดงภาพการกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 เมื่อคลิกท่ีปุ่ม”ยืนยันการสมัคร” แล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 4.7 ระบบจะแสดงหน้าจอผลการ

บันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกใหม่ และแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบว่า”กรุณายืนยันการสมัครทาง E-mail” ซ่ึงผู้เข้า

สอบจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนและก าหนดรหัสผ่านยัง E-mail ที่สมัครไว้ 

 
ภาพที่ 4.7 แสดงภาพรายละเอียดการสมัครสมาชิกใหม ่
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(2.6) ระบบจะท าการส่ง E-mail เพ่ือให้ผู้เข้าสอบยืนยันตัวตน ดังภาพที่ 4.8 ให้ผู้เข้าสอบคลิกที่ลิงค์

เพ่ือยืนยันชื่อบัญชีของผู้เข้าสอบภายใน 24 ชั่วโมง  

 
ภาพที่ 4.8 แสดงภาพรายละเอียดการส่งอีเมล์ยืนยันตัวตนไปยังผู้สมัคร 

 

(2.7) ในกรณีที่ผู้เข้าสอบไม่ได้รับ E-mail ยืนยันตัวตน นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะประสานงานไปยัง

คณะท างาน มสธ.ส่วนกลาง โดยการแจ้งรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัทพ์ เพ่ือตรวจสอบความผิดพลาด

และแจ้งผลให้แก่ผู้เข้าสอบทราบต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 3  ก าหนดรหัสผ่าน 

เมื่อผู้เข้าสอบได้รับ E-mail เพ่ือยืนยันตัวตนแล้ว จากนั้นให้ก าหนดรหัสผ่านจ านวน 8 ตัวอักษร 

และคลิกตกลง ดังภาพที่ 4.9 เพ่ือเข้าสู่ระบบในขั้นตอนต่อไป 

 
ภาพที่ 4.9 แสดงภาพหน้าจอการก าหนดรหัสผ่าน 
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 ขั้นตอนที่ 4  เข้าสู่ระบบลงทะเบียนสอบ 

(4.1) การเข้าสู่ระบบการสมัครสอบ ให้คลิกท่ีปุ่ม”เข้าสู่ระบบ”  จากนั้นให้ผู้เข้าสอบ

ระบุรหัสนักศึกษา และ รหัสผ่าน และคลิกเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 4.10 

 
ภาพที่ 4.10 แสดงภาพหน้าจอการ Login เข้าสู่ระบบลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam 

 

(4.2) เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 4.11 ระบบจะแสดงหน้าจอการเข้าใช้งาน

ระบบ โดยแสดงชื่อของผู้เข้าสอบที่ Login เข้าสู่ระบบ ซึ่งภายในหน้าจอนี้จะมีแท็บแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- รายละเอียดตารางสอบ หมายถึง ระบบจะท าการประมวลผลให้โดยอัตโนมัติว่า ผู้เข้าสอบสามารถจะ

ลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam ได้กี่ชุดวิชา และ มีชุดวิชาใดบ้าง และผู้เข้าสอบสามารถเลือกสถานที่สอบ 

เลือกวันสอบ เลือกเวลาสอบได้ตามความต้องการ และแต่ละชุดวิชาเลือกสอบได้เพียง 1 คาบ 

- รายการรอช าระเงิน หมายถึง ผู้เข้าสอบได้ผ่านกระบวนการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว และรอการช าระ

เงินซึ่งสามารถพิมพ์ใบช าระเงินไปช าระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร 

- รายการลงทะเบียนส าเร็จ หมายถึง ผู้เข้าสอบได้ท าการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว และรอเข้าสอบตาม

สถานที่ วันและเวลาที่เลือก 

- ประวัติการท ารายการ หมายถึง ผู้เข้าสอบสามารถดูประวัติการท ารายการได้ตามสถานการณ์ ประวัติ

การท ารายการ ประกอบด้วย รายการที่ท า รายการส าเร็จ รายการที่ท ารายการไม่ส าเร็จ รายการรอช าระเงิน 

และรายการที่หมดเวลาในการให้บริการ 
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ภาพที่ 4.11 แสดงภาพหน้าจอการเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam เป็นรายบุคคล 

 

(4.3) เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ผู้เข้าสอบก็ท าการสมัครสอบโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(4.3.1) เลือกชุดวิชาที่ต้องการจะสมัครสอบ ดังภาพที่ 4.12 

 
ภาพที่ 4.12 แสดงภาพหน้าจอการเลือกชุดวิชาท่ีต้องการจะสมัครสอบ 

 

(4.3.2) เลือกสถานที่สอบซึ่งจะมีทั้งในส่วนกลางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์

วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง ดังภาพที่ 4.13 
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ภาพที่ 4.13 แสดงภาพหน้าจอการเลือกสถานที่สอบ 

 

(4.3.3) เลือกวันสอบ ซึ่งระบบจะมีการแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบว่าในภาคการศึกษานั้นๆ จะมี

การเปิดให้สอบในระบบการสอบฯ Walk-in Exam ในวันใดบ้าง ดังภาพที่ 4.14 

 
ภาพที่ 4.14 แสดงภาพหน้าจอการเลือกวันสอบ 

 

(4.3.4) เลือกช่วงเวลาสอบ ซึ่งจะเปิดสอบ 2 ช่วงเวลาคือภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. 

และภาคบ่ายเวลา 13.30 – 16.30 น. ระบบจะมีการแจ้งให้ทราบว่า ณ ขณะนั้นมีที่นั่งคงเหลือก่ีที่นั่ง ซึ่งถ้าท่ี

นั่งในช่วงเวลาหรือวันสอบนั้นเต็ม ก็สามารถเลือกวันสอบอ่ืนๆ ได้ตามที่มหาวิทยาลัยเปิดสอบ ดังภาพที่ 4.15 
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ภาพที่ 4.15 แสดงภาพหน้าจอการเลือกเวลาสอบ 

 

(4.3.5) เมื่อผู้เข้าสอบเลือกชุดวิชา สถานที่สอบ วันสอบและช่วงเวลาสอบเรียบร้อยแล้ว 

ระบบจะมีการแจ้งเตือนรายละเอียดที่ผู้เข้าสอบได้เลือกไว้ ดังภาพที่ 4.16 จากนั้นคลิกเลือกตกลง ระบบก็จะ

ท าการประมวลผลโดยอัตโนมัติเพื่อเข้าไปในรายการรอยืนยัน เพ่ือจะท าขั้นตอนถัดไป  

 
ภาพที่ 4.16 แสดงภาพหน้าจอสรุปรายละเอียดการสมัครสอบ 

 

(4.3.6) ในกรณีท่ีผู้เข้าสอบสามารถสมัครสอบได้มากกว่า 1 ชุดวชิา ผู้เข้าสอบสามารถคลิกที่

ปุ่ม “เพ่ิมชุดวิชา”  ดังภาพที่ 4.17 และด าเนินการท าตามข้ันตอนที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
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ภาพที่ 4.17 แสดงภาพหน้าจอการเพ่ิมชุดวิชาในการสมัครสอบ 

 

(4.4) ในกรณีที่เกิดปัญหาระบบไม่แสดงชุดวิชาที่ผู้เข้าสอบได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นที่

เปิดในระบบสอบฯ Walk-in Exam นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการตรวจสอบการ

ลงทะเบียนเรียนในระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษาและงานบริการการศึกษาที่หน้าเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย หรือตรวจสอบหลักฐานการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ผู้เข้าสอบแจ้ง ถ้าพบว่าเบื้องต้นได้มี

การลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam ในภาคการศึกษานั้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะ

ประสานกับผู้รับผิดชอบระบบสอบ ส านักทะเบียนและวัดผล เพ่ือตรวจสอบความผิดพลาดและแจ้งผู้เข้าสอบ

ในล าดับถัดไป 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีมีรายการที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ (เช่น ที่นั่งสอบเต็ม นักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ) 

รายการนั้นจะแสดงเป็นแถบสีแดงและผู้เข้าสอบจะไม่สามารถคลิกปุ่ม”ยืนยันการท ารายการ”  

ให้ท าการลบรายการที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้โดยการคลิกเครื่องหมาย”ลบข้อมูล”  หรือในกรณี

ทีผู่้เข้าสอบต้องการยกเลิกการสมัครสอบในชุดวิชานั้น ก็สามารถคลิกที่เครื่องหมาย”ลบข้อมูล”ได้ ดังภาพที่ 4.18 

 
ภาพที่ 4.18 แสดงภาพหน้าจอการลบข้อมูลในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ 
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ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์ใบช าระเงิน 

(5.1) เมื่อท าการส ารองที่นั่งสอบเสร็จสิ้นแล้ว ก็ถึงกระบวนการช าระเงิน โดยคลิกที่แท็บ”รายการรอ

ช าระเงิน”  หรือคลิกที่ตะกร้ารถเข็น  ก็จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 4.19 

ระบบจะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดต่างๆของชุดวิชาที่เลือกสอบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม”ช าระเงิน”  

 
ภาพที่ 4.19 แสดงภาพหน้าจอรายการรอช าระเงิน 

 

(5.2) เมื่อคลิกที่ปุ่ม”ช าระเงิน” ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 4.20 จะเห็นได้ว่าผู้เข้าสอบสามารถ

เลือกช าระเงินได้ 2 ช่องทางคือ KTB Online และ เคาน์เตอร์ธนาคาร , KTB netbank , Krungthai NEXT 

 ซึ่งเมื่อผู้เข้าสอบท าการเลือกช่องทางการช าระเงินเรียบร้อย ก็

ให้คลิกท่ีปุ่ม”ยืนยันการท ารายการ”  

 
ภาพที่ 4.20 แสดงภาพหน้าจอช่องทางการช าระเงิน 
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(5.3) ในการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ระบบจะแสดงหน้าจอ รายการช าระเงินและลงทะเบียน

ส าเร็จ ดังภาพที่ 4.21 ให้คลิกที่ปุ่ม”พิมพ์ใบช าระเงิน”  เพ่ือสั่งพิมพ์ใบช าระเงิน ดังภาพ 4.22 

ให้ผู้เข้าสอบน าไปช าระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ภายใน 48 ชั่วโมง 

 
ภาพที่ 4.21 แสดงภาพหน้าจอรายการช าระเงินและลงทะเบียนส าเร็จ 

 

 
ภาพที่ 4.22 แสดงภาพหน้าจอตัวอย่างใบแจ้งการช าระเงิน 

ตัวอย่าง 
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ขั้นตอนที่ 6 ช าระเงิน 

(6.1) เมื่อพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เข้าสอบไปช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ภายใน 48 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ชุดวิชาละ 300 บาท กรณีไม่ช าระเงินภายใน 48 ชั่วโมง ผู้เข้า

สอบจะถูกตัดชื่อออกเพ่ือให้สิทธิ์ผู้เข้าสอบคนอ่ืน 

(6.2) ในกรณีช าระเงินผ่าน KTB Online ระบบจะแสดงหน้าจอของ ธนาคารเพ่ือให้ผู้ใช้งานท าการ

ช าระเงิน เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายการช าระเงินและลงทะเบียนส าเร็จ ดังภาพ   

ที่ 4.23 

 
ภาพที่ 4.23 แสดงภาพหน้าจอการลงทะเบียนผ่าน KTB Online ส าเร็จ 

 

(6.3) ผู้ เข้าสอบสามารถดูรายการลงทะเบียนที่ท ารายการส าเร็จได้ โดยคลิกที่ แท็บ”รายการ

ลงทะเบียนส าเร็จ”  ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 4.24 ซึ่งจะแสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับการสอบท้ังหมด 

 
ภาพที่ 4.24 แสดงภาพหน้าจอรายการลงทะเบียนส าเร็จ 
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(6.4) ผู้ เข้าสอบสามารถดูประวัติการท ารายการได้ โดยคลิกที่ แท็บ”ประวัติการท ารายการ”

 ซึ่งสามารถดูประวัติการท ารายการได้ตามสถานะการท ารายการ ประกอบด้วย รายการที่ท า  

รายการส าเร็จ รายการที่ท ารายการไม่ส าเร็จ รายการรอช าระเงิน และรายการที่หมดเวลาในการให้บริการ ดัง

ภาพที่ 4.25 

 
ภาพที่ 4.25 แสดงภาพหน้าจอประวัติการท ารายการ 

 

ผู้เข้าสอบสามารถกดปุ่ม  เพ่ือดูรายละเอียดชุดวิชาที่ลงทะเบียนได้ หรือกดปุ่ม  เพ่ือ

พิมพ์ใบช าระเงินได้ โดยสามารถใช้ได้กับการเลือกช่องทางการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น 

ผู้เข้าสอบสามารถกดปุ่ม  เพ่ือยกเลิกการลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ท าการช าระเงินได้ 

โดยสามารถใช้ได้กับการเลือกช่องทางการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น  
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4.1.2 การเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

1) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดหมายเลข IP Address ประจ าเครื่อง 

ติดตั้งโปรแกรม Symantec Endpoint Protection  อัปเดตโปรแกรม 

ติดตั้งเครื่องพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบ 

* Url ส าหรับเครื่องควบคุมระบบการสอบ 

* Url ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอรล์กูข่าย สร้าง Shortcut ระบบการสอบฯ Walk-in Exam 

ท าการควบคุมการท างานของไดร์ฟเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

เตรยีมเครื่องคอมพิวเตอรค์วบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอรล์ูกข่าย 

จบการท างาน 

เริ่มต้น 

แผนภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
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2) วิธีปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่อง

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

ขั้นตอนที่ 1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้รับบันทึกข้อความแจ้งเรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ เตรียม

ความพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับก าหนดการสอบตามวัน เวลาสอบ สถานที่สอบ 

จ านวนผู้เข้าสอบสูงสุดต่อคาบ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบการสอบฯ Walk-in Exam ซึ่งทาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ต้องจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แยกเป็น 2 ส่วนคือ (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับ

ควบคุมระบบการสอบ และ (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ใช้ส าหรับผู้เข้าสอบ โดยจะต้องมีการตรวจสอบ

ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นว่าสามารถเข้าสู่หน้าจอเริ่มต้นใช้งานระบบปฏิบัติการ 

Windows ได้ หากพบปัญหาจะต้องด าเนินการแก้ไขให้มีความพร้อมในการใช้งานได้เป็นปกติ (รายละเอียด

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข จะขอกล่าวในบทที่ 5) อีกทั้งจะต้องตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และในส่วนของโปรแกรมรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2  ก าหนดหมายเลข IP Address ประจ าเครือ่ง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะต้องมีการก าหนดหมายเลข IP Address ประจ าเครื่อง ที่ทาง

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสรรมาให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 32 หมายเลข เพ่ือใช้

ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยในระบบ

การสอบฯ Walk-in Exam โดยใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 31 เครื่อง และส าหรับเครื่อง Printer อีก 1 เครื่อง 

ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องใหม่จะต้องก าหนดหมายเลข IP Address ประจ าเครื่องก่อนทุกครั้ง 

โดยมีวิธีปฏิบัติงานดังนี้ 

(2.1) คลิกขวาที่ Icon Network ที่อยู่บน Desktop หรือคลิก Start เลือก Control Panel และคลิก

ที่ Network จากนั้นเลือก Properties ดังหมายเลข  ดังภาพที่ 4.26 

 

 
1 

ภาพที่ 4.26 แสดงภาพการเลือก Properties Icon Network 
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(2.2) คลิกเลือก Local Area Connection ดังหมายเลข  ดั งภาพที่  4.27 และคลิกเลือก 

properties ดังหมายเลข  เพ่ือเข้าไปก าหนดหมายเลข IP Address ดังภาพที่ 4.28 

 
ภาพที่ 4.27 แสดงภาพการเลือก Local Area Connection 

 

 
ภาพที่ 4.28 แสดงภาพการเลือก Properties 

 

(2.3) คลิกเลือก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ดังหมายเลข  และคลิก Properties 

ดังหมายเลข  ดังภาพที่ 4.29 

3 

2 
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ภาพที่ 4.29 แสดงภาพ Local Area Connection Properties 

 

(2.4) ท าการตั้งค่า IP Address , Subnet mask , Gateway , DNS server ดังหมายเลข  ที่

ส านักคอมพิวเตอร์จัดสรรมาให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 32 หมายเลข เพ่ือ

ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 31 เครื่อง และส าหรับเครื่อง Printer อีก 1 เครื่อง ดังนี้ 

IP Address : อยู่ในช่วง 172.30.29.11 – 172.30.29.42 

Subnet mask : 255.255.255.0 

Default gateway : 172.30.29.1  

Preferred DNS server : 202.28.103.38 

Alternate DNS server : 202.28.103.39 

จากนั้นคลิก OK ดังหมายเลข  เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการก าหนด IP Address ประจ าเครื่อง ดังภาพที่ 4.30 

 
ภาพที่ 4.30 แสดงภาพการก าหนด IP Address ประจ าเคร่ือง 

*** ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีการก าหนดหมายเลข IP Address ประจ าเครื่องไว้แล้ว จะต้องมี

การตรวจสอบอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดในหัวข้อ 4.1.3 

 IP Address ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

6 

7 

4 

5 
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ขั้นตอนที่ 3  ติดตั้งโปรแกรม Symantec Endpoint Protection 

ท าการติดตั้งโปรแกรม Symantec Endpoint Protection ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม

ระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  เพ่ือสร้างความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถ

ตรวจจับและตรวจสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบต่างๆได้อย่างแม่นย าและมีประสิทธิภาพ และล็อค Policy เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์และไม่สามารถใช้งาน USB โปรแกรมค านวณ 

และ โปรแกรม Microsoft Office ได ้และจะต้องอัปเดตโปรแกรมให้เป็นปัจจุบันเสมอ โดยมีวิธีปฏิบัติงานดังนี้ 

(3.1) ดาวน์โหลดโปรแกรม Symantec Endpoint Protection ที่ http://202.28.103.31 เลือก 

Symantec_NewVersion_2019 เลือก SEP 14.2-2019 เลือก My Company_WIN64BIT เลือก 

Symantec Endpoint Protection version 14.2.4815.1101– English เลือก setup.exe ดังหมายเลข  

ดังภาพที่ 4.31 

 
ภาพที่ 4.31 แสดงภาพหน้าต่างดาวน์โหลดโปรแกรม Symantec Endpoint Protection 

 

(3.2) เมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็ท าการติดตั้ง โดยคลิกที่ตัว setup.exe  เลือก “เปิด” ดังหมายเลข  

ดังภาพที ่ 4.32 จากนั้นคลิกเลือก “Run” ดังหมายเลข  และคลิก “Yes” ดังหมายเลข  จากนั้นรอ

จนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งเสร็จ และเม่ือติดตั้งเสร็จให้รีสตาร์ทเครื่อง ดังหมายเลข  ดังภาพที่ 4.33 เป็นอัน

เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม Symantec Endpoint Protection 

1 
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ภาพที่ 4.32 แสดงภาพเร่ิมต้นการติดต้ังโปรแกรม Symantec Endpoint Protection 

 

 

 
ภาพที่ 4.33 แสดงภาพขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม Symantec Endpoint Protection 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

2 
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(3.3) เมื่อบูทเข้าสู่ windows ใหม่อีกครั้ง ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Symantec  จากนั้นคลิกที่ค า

ว่า “Yes” ดังหมายเลข  ดังภาพที่ 4.34 เพ่ือเข้าสู่โปรแกรม และท าการอัพเดทโปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 4.34 แสดงภาพการเข้าสู่โปรแกรม Symantec Endpoint Protection 

 

(3.4) เมื่อเข้าสู่โปรแกรม ให้คลิกท่ีค าว่า LiveUpdate…. ดังหมายเลข  และโปรแกรมก็จะเริ่มท า

การอัปเดต เมื่อท าการ  อัปเดตเสร็จสิ้นก็ให้คลิกที่ค าว่า “Close” ดังหมายเลข   ดังภาพที่ 4.35 

 
ภาพที่ 4.35 แสดงภาพการอัปเดตโปรแกรม Symantec Endpoint Protection 

 

(3.5) โปรแกรมก็จะท าการอัปเดตจนเป็นปัจจุบัน ดังภาพที่ 4.36 

 
ภาพที่ 4.36 แสดงภาพเสร็จสิ้นการอัปเดตโปรแกรม Symantec Endpoint Protection 

6 

7 

8 
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ขั้นตอนที่ 4  ติดตั้งเครื่องพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบ 

ท าการติดตั้งเครื่องพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบ เพ่ือใช้ส าหรับการ

พิมพ์ผลการสอบของผู้เข้าสอบ และพิมพ์สรุปผลการสอบทั้งหมด โดยมีวิธีปฏิบัติงานดังนี้ 

(4.1) ติดตั้งผ่านแผ่น CD driver โดยใส่แผ่น CD ลงไปยัง CD-ROM เริ่ม Samsung Software 

Installer ใช้ในกรณีที่เป็นการติดตั้งเครื่องพิมพ์ Samsung ดังภาพที่ 4.37 หรือหากในกรณีท่ีใช้เครื่องพิมพ์

ยี่ห้อ/รุ่นอื่นให้ท าการศึกษาวิธีติดตั้งจากคู่มือที่มากับเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะมีวิธีการติดตั้งท่ีคล้ายคลึงกัน 

 
ภาพที่ 4.37 แสดงภาพตัวอย่างการเร่ิม Samsung Printer Installer 

 

(4.2) เลือกประเภทการตั้งค่า เลือกซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่จะติดตั้ง จากนั้นระบบก็จะเริ่มท าการติดตั้ง
จนกว่าติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ หน้าต่าง Setup Completed จะปรากฏขึ้น คลิก Finish เพ่ือปิดหน้าต่าง ดังภาพที่ 4.38 

 
ภาพที่ 4.38 แสดงภาพตัวอย่างหน้าต่าง Setup Completed 
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ขั้นตอนที่ 5  สร้าง Shortcut ระบบการสอบฯ Walk-in Exam 

ท าการสร้าง Shortcut ระบบการสอบฯ Walk-in Exam เพ่ือเข้าสู่ระบบการสอบ ซึ่งทาง

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ก าหนด URL มาให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ซึ่งจะมี URL 

ที่ใช้ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบ และ URL ที่ใช้ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของผู้

เข้าสอบ โดยมีวิธีปฏิบัติงานดังนี้ 

(5.1) คลิกซ้ายปุ่ม Start จากนั้นเลือกท่ี Google Chrome ดังหมายเลข  จากนั้นคลิกขวาที่ icon 

Google Chrome แล้วเลือกเมนู Send to ดังหมายเลข  และเลือก Desktop (create shortcut) ดัง

หมายเลข  เพ่ือสร้าง Shortcut ไปที่ Desktop ดังภาพที่ 4.39 

 
ภาพที่ 4.39 แสดงภาพการสร้าง shortcut Google Chrome ไปที่ Desktop 

 

(5.2) จะปรากฏ Shortcut ของ Google Chrome บนหน้า Desktop ดังภาพที่ 4.40 

 
ภาพที่ 4.40 แสดงภาพ Google Chrome บนหน้า Desktop 

 

1 

 

2 

 
3 
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(5.3) จากนั้นคลิกขวาที่ Shortcut แล้วเลือกเมนู Properties ดังภาพที่ 4.41 

 
ภาพที่ 4.41 แสดงภาพการเลือก Properties ของ Google Chrome 

 

(5.4) จะปรากฏหน้าต่าง Google Chrome Properties ที่แท็บ Shortcut ในช่อง Target ให้เพ่ิม

ข้อความ“ --app=URL ส าหรับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.” ต่อท้ายจากข้อความเดิมโดยเว้นวรรคหนึ่งครั้ง ซึ่งทาง

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ก าหนด URL มาให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. แต่ละแห่ง 

ยกตัวอย่าง URL ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ดังภาพที่ 4.42 

ตัวอย่างห้องสอบศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
URL ส าหรับครื่องผู้ควบคุมระบบสอบ http://192.168.3.100:9094/WIEII-

WEBUI/Content_StaffExam/staff_exam_login.xhtml 
URL ส าหรับครื่องลูกข่ายผู้เข้าสอบ http://192.168.3.100:9094 

 

 ภาพที่ 4.42 แสดงภาพการระบุ URL ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของระบบการสอบฯ Walk-in Exam 
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(5.5) จากนั้นเปลี่ยน Icon ของ Shortcut โดยกดปุ่ม Change Icon และเลือก Icon ที่ต้องการ และ

จากนั้นที่แทบ General ให้แก้ชื่อเป็น “Walk-in Exam” แล้วกดปุ่ม “OK” ดังภาพที่ 4.43 

 

 
ภาพที่ 4.43 แสดงภาพการเปลี่ยน Icon และชื่อของ Shortcut เป็นของระบบการสอบฯ Walk-in Exam 

 

ขั้นตอนที่ 6 ท าการควบคุมการท างานของไดร์ฟเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

  ในการควบคุมการท างานของไดร์ฟเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ใช้ในการสอบเพ่ือไม่ให้ผู้

เข้าสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือกระท าการใดๆภายในเครื ่องคอมพิวเตอร์ได้  ในกรณีของเครื ่อง

คอมพิวเตอร์ลูกข่ายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ประกอบด้วยไดร์ฟ C , D 

E และ F ดังภาพ 4.44 โดยมีวิธีปฏิบัติงานดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.44 แสดงภาพไดร์ฟเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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(6.1) ขั้นตอนการควบคุมการท างานของไดร์ฟ สามารถท าได้หลายวิธี แต่ในที่นี้ขอเสนอ 2 วิธี 

ดังต่อไปนี้ 

วิธีที่ 1 การควบคุมโดยการใช้โปรแกรม  

ทางส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดท าเป็นไฟล์ .reg  ซึ่งเป็นไฟล์ Registry ของ Windows เป็นไฟล์แบบ

ข้อความที่สร้างขึ้นโดยการส่งออกค่าจาก Registry  และสามารถใช้เพ่ือเพ่ิมหรือเปลี่ยนค่าใน Registry  ได้ ซึ่ง

มีอยู่ด้วยกัน 2 ไฟล์คือ DisableDrive_Run และ EnableDrive_Run ดังวิธีการต่อไปนี้ 

(1.1) ท าการดาวน์โหลดไฟล์ DisableDrive_Run (Registry ส าหรับการควบคุมการท างานของไดร์ฟ)  

และ ไฟล์  EnableDrive_Run (Registry ส าหรับยกเลิกการควบคุมการท างานของไดร์ฟ) จาก URL : 

http://202.28.103.31/ เลือก Walk-in-Exam-Drive-run ดังหมายเลข  และเลือกดาวน์ โหลดไฟล์ 

DisableDrive_Run และไฟล์ EnableDrive_Run ดังหมายเลข  ดังภาพที่ 4.45 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.45 แสดงภาพการดาวน์โหลดไฟล์ DisableDrive_Run และ EableDrive_Run 

 

(1.2) ท าการติดตั้งไฟล์ DisableDrive_Run โดยการเลือกไฟล์ในต าแหน่งที่ดาวน์โหลดเก็บไว้ จากนั้น

ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวไฟล์ DisableDrive_Run ดังหมายเลข  คลิก “Yes” ดังหมายเลข  และ “Yes” ดัง

หมายเลข  และ “OK” ดังหมายเลข  จากนั้นรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

ควบคุมการท างานของไดร์ฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 4.46 
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ภาพที่ 4.46 แสดงภาพขั้นตอนการติดต้ังไฟล์ DisableDrive_Run 

 

วิธีที่ 2 การควบคุมโดยการ Setup ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้  

(2.1) คลิกขวาที่  My Computer เลือก Manage ดังหมายเลข  จะปรากฏหน้าจอ Computer 

Management ดังภาพที่ 4.47 จากนั้นคลิก Storage  เลือก Disk Management ดังหมายเลข  จะปรากฎ

หน้าจอแสดงไดร์ฟและพ้ืนที่ในแต่ละไดร์ฟ ดังภาพที่ 4.48  

 
ภาพที่ 4.47 แสดงภาพหน้าจอ Computer Management 
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ภาพที่ 4.48 แสดงภาพรายละเอียดของไดร์ฟในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

(2.2) ในที่นี้จะยกตัวอย่างการควบคุมการท างานของไดร์ฟ D ท าการคลิกขวาที่ไดร์ฟ D ดังหมายเลข  

แล้วเลือก Change Drive and Letter and Paths… ดังหมายเลข  ดังภาพที่ 4.49 

 
ภาพที่ 4.49 แสดงภาพตัวอย่างการควบคุมการท างานของไดร์ฟ D 

 

(2.3) จะปรากฎหน้าจอ Change Drive Letter and Paths for… จากนั้นกด “Remove” ดังหมาย 

เลข  และกด “Yes” ดังหมายเลข   เป็นอันเสร็จสิ้นการควบคุมการท างานของไดร์ฟ D ดังภาพที่ 4.50 
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ภาพที่ 4.50 แสดงภาพขั้นตอนการควบคุมการท างานของไดร์ฟ D 

  

*** ท าการควบคุมการท างานของไดร์ฟอ่ืนๆ ด้วยวิธีการเดียวกันตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น 

เมื่อท าการควบคุมการท างานของทุกไดร์ฟแล้วก็จะไม่สามารถมองเห็นไดร์ฟต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีก 

ดังภาพที่ 4.51 

 
ภาพที่ 4.51 แสดงภาพการซ่อนไดร์ฟทั้งหมดในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  

การควบคุมการท างานของไดร์ฟเครื่องคอมพิวเตอร์กระท าเมื่อมีการจัดการสอบตามระบบการสอบฯ

Walk-in Exam เพ่ือไม่ให้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือกระท าการใดๆภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

และเมื่อท าการสอบเสร็จสิ้น จะต้องท าการยกเลิกการควบคุมการท างานของไดร์ฟเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี สามารถใช้

งานในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นได้ตามปกติ 
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(6.2) ขั้นตอนวิธีการยกเลิกการควบคุมการท างานของไดร์ฟ ก็สามารถท าได้ 2 วิธีเช่นเดียวกัน 

วิธีที่ 1 การควบคุมโดยการใช้โปรแกรม 

ท าการติดตั้งไฟล์ EnableDrive_Run โดยการเลือกไฟล์ในต าแหน่งที่ดาวน์โหลดเก็บไว้ จากนั้น

ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวไฟล์ EnableDrive_Run  ดังหมายเลข  คลิก “Yes” ดังหมายเลข  และ “Yes” ดัง

หมายเลข  และ “OK” ดังหมายเลข  จากนั้นรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

ยกเลิกการควบคุมการท างานของไดร์ฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 4.52 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.52 แสดงภาพขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม EnableDrive_Run  
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วิธีที่ 2 การควบคุมโดยการ Setup ที่เครื่องคอมพิวเตอร์  

(2.1) คลิกขวาที่  My Computer เล ือก Manage ดังหมายเลข  จะปรากฏหน้าจอ Computer 

Management จากนั้นคลิก Storage  เลือก Disk Management ดังหมายเลข  จะปรากฎหน้าจอแสดง

ไดร์ฟของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่จะเห็นได้ว่าไดร์ฟ data , Recovery ซึ่งก็คือไดร์ฟ D และ E ยังคงถูกควบคุม

การท างานอยู่ ดังภาพที่ 4.53 

 

 
ภาพที่ 4.53 แสดงภาพของไดร์ฟในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ถูกควบคุมการใช้งาน 

 

(2.2) คลิกขวาที่ data ซึ่งก็คือไดร์ฟ D แล้วเลือก  Change Drive and Letter and Paths… ดัง

หมายเลข  จากนั้นคลิกเลือก Add ดังหมายเลข  จะปรากฏหน้าจอ Add Drive Letter or Part 

จากนั้นเราสามารถก าหนดไดร์ฟของเราได้ว่าจะให้เป็นไดร์ฟไหนในช่องของ Assign the following drive 

letter ดังหมายเลข  ซึ่งในที่นี่จะเลือกไดร์ฟ data เป็นไดร์ฟ D จากนั้นกด OK ดังหมายเลข  ก็เป็นการ

เสร็จสิ้นกระบวนการยกเลิกการควบคุมการท างานของไดร์ฟของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังขั้นตอนตามภาพ       

ที่ 4.54 
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ภาพที่ 4.54 แสดงภาพขั้นตอนการยกเลิกการควบคุมการท างานของไดร์ฟ 

 

(2.3) ถ้าจะท าการยกเลิกการควบคุมการท างานของไดร์ฟอ่ืนๆ ก็ท าแบบเดียวกันกับวิธีการที่กล่าวมา

ในข้างต้น และเมื่อท าการยกเลิกการควบคุมการท างานของทุกไดร์ฟแล้ว ก็จะสามารถมองเห็นไดร์ฟต่างๆ ใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ปรากฎดังภาพที่ 4.55 และสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ 

ภาพที่ 4.55 แสดงภาพไดร์ฟของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
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4.1.3 การตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อมเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสอบ 

1) ขั้นตอนการตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย พร้อมเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่

เกี่ยวกับการสอบ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ผู้รับผิดชอบการสอบ ส านกัคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เริ่มต้น 

ไดร้ับบันทึกการตรวจสอบเครือ่งคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

 

ผ่าน  

ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรต์ามเอกสาร 

การตรวจสอบเครื่อง Client Walk-in Exam 

เตรยีมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสอบ Walk-in Exam 

ส่ง E-mail ไปยังผู้รับผิดชอบการสอบ ส านักคอมพิวเตอร ์

 

ติดต่อผู้รับผิดชอบการสอบ ส านักคอมพิวเตอร์เพื่อท า

การควบคุมการใช้อุปกรณ์และแอพพลิเคชัน (Lock Policy)

ของโปรแกรม Symantec Endpoint Protection 

และปิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 

ไม่ผ่าน 

จบการท างาน 

ผ่าน 

แผนภาพที่ 4.3 ขั้นตอนการตรวจสอบการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อมเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสอบ 
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2) วิธีปฏิบัติงานการตรวจสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและ

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อมเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสอบ 

 ขั้นตอนที่ 1 ได้รับบันทึกการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่อง

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้รับบันทึกข้อความแจ้งเรื่องการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของ

ระบบการสอบฯ Walk-in Exam โดยให้ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่อง

คอมพิวเตอร์ลูกข่ายตามเอกสารประกอบการตรวจสอบระบบส าหรับเครื่องลูกข่าย และท าการจัดส่งเอกสาร

ไปยังผู้รับผิดชอบการสอบ ส านักคอมพิวเตอร์ ก่อนวันที่ท าการสอบตามตาราง 1 สัปดาห์ ดังภาพที่ 4.56 

 

ตัวอย่าง 
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ภาพที่ 4.56 แสดงภาพบันทึกข้อความเร่ืองขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ เตรียมความพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 

ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อผู้รับผิดชอบการสอบ สํานักคอมพิวเตอร์เพื่อทําการควบคุมการใช้อุปกรณ์และ

แอพพลิเคชัน (Lock Policy) ของโปรแกรม Symantec Endpoint Protection และปิดระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบการสอบ ส านักคอมพิวเตอร์ ใน

การควบคุมการใช้ อุปกรณ์ และแอพพลิ เคชัน  (Lock Policy) ของโปรแกรม Symantec Endpoint 

Protection เพ่ือควบคุมการเข้าถึงการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมการค านวณ ควบคุมการ

ใช้งาน USB และไดร์ฟบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อไม่ให้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือกระท าการใดๆ

ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เป็นการสอบที่ยึดมาตรฐานเดียวกันกับระบบการสอบปกติ  และปิดระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อความปลอดภัยของข้อสอบและเป็นการป้องกันรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคาม

ต่างๆ และจ ากัดขอบเขตการใช้งานให้อยู่เฉพาะภายในเครือข่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทย

พัฒนา มสธ. เท่านั้น 

 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามเอกสารการตรวจสอบเครื่อง Client Walk-in Exam 

(3.1) ด าเนินการดาวน์โหลดเอกสารการตรวจสอบเครื่อง Client_Walk-in Exam ได้จาก URL :   

http://202.28.103.31 คลิกเลือก”เอกสารการตรวจสอบเครื่อง Client_WalkinExam“ดังหมายเลข  
และ เลือกดาวน์โหลด”เอกสารตรวจสอบการเรียกใช้งานระบบส าหรับ Client 2016-04-25 R13.docx” ดัง
หมายเลข  ซึ่งเป็นไฟล์ Microsoft Word ดังภาพที่ 4.57 และจะได้เอกสารดังภาพที่ 4.58 
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ภาพที่ 4.57 แสดงภาพขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารเอกสารการตรวจสอบเคร่ือง Client Walk-in Exam 

 

 
ภาพที่ 4.58 แสดงภาพเอกสารประกอบการตรวจสอบระบบสาํหรับเคร่ืองลูกข่าย  
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(3.2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ด าเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและ

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายตามเอกสารการตรวจสอบเครื่อง Client_Walk-in Exam ดังภาพที่ 4.59 

 
ภาพที่ 4.59 แสดงภาพตัวอย่างการตรวจสอบระบบสําหรับเคร่ืองลูกข่าย 
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ในกรณีที่ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเกิดปัญหาของการที่โปรแกรม Symantec Endpoint 

Protection ไม่สามารถควบคุมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมเครื่องค านวณ หรือควบคุม

การใช้งานของ USB ได้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์จะต้องติดต่อประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบการสอบ ส านัก

คอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบความผิดพลาดเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น ตรวจสอบหมายเลข IP Address 

ของเครื่องที่มีปัญหาว่า ได้ท าการดึงเข้ากลุ่มหรือไม่ หรือ ท าการอัปเดตโปรแกรม Symantec Endpoint 

Protection ใหม่อีกครั้ง หรือถอนการติดตั้งโปรแกรม Symantec Endpoint Protection และท าการติดตั้ง

ใหม่ จากนั้นด าเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งเพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการสอบต่อไป 

 และในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องยังคงใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์จะต้องติดต่อประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบการสอบ ส านักคอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบความ

ผิดพลาดเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการแจ้งหมายเลข IP Address เพ่ือตรวจสอบว่าหมายเลข IP Address 

ของเครื่องที่มีปัญหาได้ท าการดึงเข้ากลุ่มหรือไม่ จากนั้นด าเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง

เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการสอบต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 4 ส่ง E-mail ไปยังผู้รับผิดชอบการสอบ สํานักคอมพิวเตอร์ 

  เมื่อนักวิชาการคอมพิวเตอร์ด าเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามเอกสารการ

ตรวจสอบเครื่อง Client Walk-in Exam แล้วเสร็จครบถ้วน ก็ด าเนินการจัดส่งเอกสารผ่านทาง E-mail ไปยัง

ผู้รับผิดชอบการสอบ ส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ก่อนวันที่ท าการสอบตามตาราง 1 สัปดาห์ 

 ขั้นตอนที่ 5 เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสอบ Walk-in Exam 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารรายละเอียดส าหรับการสอบ และ

อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการสอบ Walk-in Exam โดยมีวิธีปฏิบัติงานดังนี้ 

(5.1) จัดพิมพ์ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ   ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบส าหรับรับ TICKET  ใบลงลายมือชื่อผู้

เข้าสอบส าหรับส านักคอมพิวเตอร์   ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบส าหรับรับลงชื่อเข้าสอบ  และ  จัดพิมพ์        

E-Ticket ให้กับผู้เข้าสอบ ซึ่งเอกสารทั้งหมดคณะท างาน มสธ.ส่วนกลาง จะจัดส่งทาง E-mail ของนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่มีการสอบ ดังภาพที่ 4.60 – 4.64 
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ภาพที่ 4.60 แสดงภาพตัวอย่างใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

 

 

 
ภาพที่ 4.61 แสดงภาพตัวอย่างใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบสําหรับรับ TICKET 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 



76 
 

 
ภาพที่ 4.62 แสดงภาพตัวอย่างใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบสําหรับสํานักคอมพิวเตอร์ 

 

 

 
ภาพที่ 4.63 แสดงภาพตัวอย่างใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบสําหรับรับลงชื่อเข้าสอบ 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 
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ภาพที่ 4.64 แสดงภาพตัวอย่าง E-Ticket ในการเข้าสอบ 

 

 **หมายเหตุ** ในกรณีที่ได้รับรายละเอียดส าหรับการสอบ Walk-in Exam ผ่านทาง E-mail ล่าช้า 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ก็สามารถด าเนินการเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารการสอบในระบบการสอบฯ Walk-

in Exam ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(5.1.1) คลิกเลือกไอคอน Walk-in Exam ที่อยู่บนหน้าจอ Desktop  

เพ่ือเข้าสู่ระบบการสอบฯ Walk-in Exam จากนั้นให้กรอกข้อมูลรหัสตารางสอบ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ดัง

หมายเลข  ตามที่คณะท างาน มสธ. ส่วนกลาง เป็นผู้ก าหนดให้และจัดส่งมายัง E-mail ของผู้ควบคุมระบบ

สอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. แต่ละแห่ง ดังภาพที่ 4.65 จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ 

ตัวอย่าง 
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ภาพที่ 4.65 แสดงภาพหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบการสอบฯ Walk-in Exam 

 

(5.1.2) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอหลักของระบบ  ให้เลือกคลิกที ่ “พิมพ์ใบ

รายชื่อนักศึกษา” ดังหมายเลข  เพ่ือพิมพ์ใบรายชื่อผู้เข้าสอบส าหรับติดหน้าห้องสอบ ใบลงลายมือชื่อผู้

เข้าสอบส าหรับรับ TICKET  ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบส าหรับส านักคอมพิวเตอร์   และใบลงลายมือชื่อผู้เข้า

สอบส าหรับรับลงชื่อเข้าสอบ ดังภาพที่ 4.66   

 
ภาพที่ 4.66 แสดงภาพหน้าจอการพิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา 

 

(5.1.3) ในการพิมพ์ E-Ticket ส าหรับผู้เข้าสอบ ให้เลือกคลิกที่ “รายละเอียดการสอบ” 

ดังหมายเลข  และเลือก “พิมพ์ Ticket ทั้งห้อง” ดังหมายเลข  ดังภาพที่ 4.67 

พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา 

พิมพ์รายละเอียด รหัสตารางสอบ 

ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เพ่ือเข้าสู่

ระบบการสอบฯ Walk-in Exam 
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ภาพที่ 4.67 แสดงภาพหน้าจอขั้นตอนการพิมพ์ E-Ticket ผู้เข้าสอบ 

 

(5.2) จัดเตรียมวิดีโอแนะน าการท าข้อสอบ ซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดจากได้จาก URL : 

http://202.28.103.31 คลิกเลือก VDO_WalkinExam_New.zip ดังหมายเลข  และวิดีโอก็จะท าการ

โหลด ดังหมายเลข  ดังภาพที่ 4.68 

 
 

ภาพที่ 4.68 แสดงภาพการดาวน์โหลดวิดีโอแนะนําการทําข้อสอบ 
 

(5.3) จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการสอบ Walk-in Exam เช่น กระดานไวท์บอร์ด แปรงลบกระดาน 

พร้อมปากกาส าหรับเขียน เพ่ือใช้ส าหรับผู้เข้าสอบในชุดวิชาที่มีการค านวณ หรือ ผู้เข้าสอบอ่ืนที่ต้องการใช้

ส าหรับจดบันทึกแนวความคิดในการท าข้อสอบ

เลือกรายละเอียดการสอบ 

 กําลังดาวน์โหลด 

คลิกเลือกเพ่ือดาวน์โหลด 

เลือกพิมพ ์Ticket ทั้งห้อง 
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4.2 ส่วนงานที่ 2 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการดําเนินการระหว่างการสอบ 

4.2.1 การควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์   (Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ 

1) ขั้นตอนการควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์   (Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ 

ผู้ประสานงานการสอบ ผู้เข้าสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์/คณะทํางาน มสธ.ส่วนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

เปิดเข้าทดสอบระบบ 

ฉายวิดีโอแนะน าการท าข้อสอบ 

ผู้ควบคุมระบบสอบ Login เข้าสู่ระบบสอบ 

เริ่มต้น 

ผู้ประสานงานการสอบช้ีแจง     

กฏระเบียบ 

ผู้เข้าสอบ Login 

เข้าสู่ระบบสอบ 
ผู้ควบคุมระบบสอบตรวจสอบความถูกต้อง 

ลงมือท าข้อสอบ 

เริ่มการสอบ 

A 

แก้ไขปัญหา/หยดุการสอบช่ัวคราว 

หรือหยุดการสอบช่ัวคราวท้ังห้อง 

ไม่ผ่าน 

แก้ไขปญัหาเสร็จ 

ผ่าน 

ไม่มีปัญหา 

เกิดปญัหา 

แก้ไขปญัหาเสร็จ 

แผนภาพที่ 4.4 ขั้นตอนการควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศกึษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ 

 
 



81 

1) ขั้นตอนการควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย

คอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ (ต่อ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4.4 ขั้นตอนการควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศกึษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  

(Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A 

ส่งข้อสอบ 

ยุติการสอบทั้งห้อง 

ปิดห้องสอบ 

พิมพ์ผลสอบรายบุคคล 

พิมพ์ผลการจัดสอบ 

จบการท างาน 

 11 

 12 
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2) วิธีปฏิบัติงานการควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล

ด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ควบคุมระบบสอบ Login เข้าสู่ระบบสอบ 

ผู้ควบคุมระบบสอบท ำกำร Login เข้ำสู่ระบบกำรสอบฯ Walk-in Exam โดย รหัสตำรำง

สอบ ชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน ที่ใช้ในกำร Login ทำงคณะท ำงำน มสธ.ส่วนกลำง จะแจ้งไปยัง E-mail ของ

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. แต่ละแห่ง กำร Login เข้ำสู่ระบบกำรสอบฯ Walk-in 

Exam มีวิธีปฏิบัติงำนดังนี้ 

(1.1) คลิกเลือกไอคอน Walk-in Exam ที่อยู่บนหน้ำจอ Desktop  เพ่ือ

เข้ำสู่ระบบควบคุมกำรสอบ ซึ่งจะปรำกฎหน้ำจอ ดังภำพที่ 4.69 จำกนั้นให้กรอกข้อมูลรหัสตำรำงสอบ ชื่อ

ผู้ใช้งำน และรหัสผ่ำน ตำมที่คณะท ำงำน มสธ.ส่วนกลำงเป็นผู้ก ำหนดให้ และจะส่งมำยัง E-mail ของ

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. แต่ละแห่ง จำกนั้นคลิกเข้ำสู่ระบบ 

 
ภาพที่ 4.69 แสดงภาพหน้าจอ Login เข้าระบบควบคุมการสอบ Walk-in Exam 

 

(1.2) เมื่อเข้ำสู่ระบบแล้วจะปรำกฏหน้ำจอหลักของระบบ ซึ่งจะมีเมนูหลักในกำรท ำงำนประกอบด้วย  

- ปุ่มควบคุมกำรสอบ 

- ปุ่มรำยละเอียดกำรสอบ 

- ปุ่มพิมพ์รำยชื่อนักศึกษำ 

- ปุ่มพิมพ์ผลสอบนักศึกษำทั้งห้อง 

- ปุ่มพิมพ์ผลกำรจัดสอบ 



83 
 

ดังภำพที่ 4.70 ซึ่งแต่ละเมนูจะท ำหน้ำที่แตกต่ำงกันไป ดังจะกล่ำวในรำยละเอียดถัดไป 

 
ภาพที่ 4.70 แสดงภาพหน้าจอหลักของระบบควบคมุการสอบ 

 

(1.3) เมื่อคลิกที่เมนู “ควบคุมกำรสอบ” จะปรำกฏหน้ำจอดังภำพที่ 4.71 ซึ่ง

เมนูนี้จะส ำคัญเป็นอย่ำงมำกเนื่องจำกใช้ในกำรควบคุมระบบกำรสอบทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มเปิดเข้ำทดสอบระบบ 

จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนกำรสอบ และแสดงถึงรำยละเอียดสถำนที่สอบ ประเภทกำรจัดสอบ วันเวลำของ

กำรสอบและรำยละเอียดของผู้เข้ำสอบทุกคน 

 
ภาพที่ 4.71 แสดงภาพหน้าจอควบคุมการสอบ 
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 ขั้นตอนที่ 2 เปิดเข้าทดสอบระบบ 

ผู้ควบคุมระบบสอบจะต้องท ำกำรเปิดเข้ำทดสอบระบบก่อนทุกครั้งที่จะเริ่มท ำกำรสอบ 

เพ่ือให้ผู้เข้ำสอบได้ท ำกำรทดลองใช้งำนระบบก่อนที่จะลงมือสอบจริง โดยมีวิธีปฏิบัติงำนดังนี้ 

(2.1) ผู้ควบคุมระบบสอบจะต้องท ำกำรเปิดเข้ำทดสอบระบบก่อนทุกครั้งที่จะเริ่มท ำกำรสอบ ซึ่งเมื่อ 

คลิกที่ปุ่มเปิดเข้ำทดสอบระบบ  ก็จะมีกล่องข้อควำมโต้ตอบเพ่ือยืนยันตัวบุคคลในกำร

เข้ำใช้งำน ซึ่งผู้ควบคุมระบบสอบจะต้องใส่รหัสผ่ำนตำมที่ได้รับมำ จำกนั้นคลิก”ตกลง” ดังภำพที่ 4.72 

 
ภาพที่ 4.72 แสดงภาพหน้าจอกล่องข้อความโต้ตอบเพ่ือยืนยันตัวบุคคล 

 

(2.2) เมื่อท ำกำรเปิดเข้ำทดสอบระบบแล้ว จะปรำกฏหน้ำจอ ดังภำพที่ 4.73 ซึ่งหน้ำจอนี้จะเป็น

หน้ำจอที่ใช้ในกำรควบคุมกำรสอบตลอดระยะเวลำของกำรสอบทั้งหมด ประกอบด้วย 

- ปุ่มเริ่มกำรสอบ หมำยถึง ผู้ควบคุมระบบสอบจะเปิดให้ผู้เข้ำสอบเริ่มท ำข้อสอบได้ 

- ปุ่มยุติกำรสอบทั้งห้อง หมำยถึง ผู้ควบคุมระบบสอบจะหยุดกำรสอบทั้งห้องเป็นอันเสร็จสิ้น

กระบวนกำรสอบ 

- ปุ่มส่งข้อควำมถึงนักศึกษำ หมำยถึง ผู้ควบคุมระบบสอบจะส่งข้อควำมโต้ตอบเพื่อบอกหรือแจ้ง

รำยละเอียดไปยังผู้เข้ำสอบ 

 
ภาพที่ 4.73 แสดงภาพหน้าจอที่ใช้ในการควบคุมการสอบ 
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(2.3) ในส่วนของรำยละเอียดของผู้เข้ำสอบแต่ละรำย ดังภำพที่ 4.74 ก็จะประกอบด้วยล ำดับที่นั่ง 

รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล รหัสชุดวิชำ สถำนะกำรสอบ(“เปิดให้สอบ”หมำยถึงผู้เข้ำสอบที่สมัครสอบมีสิทธิ์

สอบทุกคน) สถำนะกำรพิมพ์(“ยังไม่พิมพ์” หมำยถึงผู้เข้ำสอบจะต้องท ำกำรสอบและส่งข้อสอบก่อนถึงจะ

พิมพ์ผลกำรสอบออกมำได้) และปุ่มด ำเนินกำร จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ปุ่มคือ 

- ปุ่มเริ่มกำรสอบ  หมำยถึง ผู้ควบคุมระบบสอบเปิดให้ผู้เข้ำสอบท ำข้อสอบเป็นรำยบุคคล 

- ปุ่มหยุดกำรสอบ  หมำยถึง ผู้ควบคุมระบบสอบหยุดกำรสอบของผู้เข้ำสอบเป็นรำยบุคคล 

- ปุ่มย้ำยที่นั่งสอบ   หมำยถึง ผู้ควบคุมระบบสอบท ำกำรย้ำยที่นั่งสอบในกรณีที่เกิดปัญหำ

เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือย้ำยไปนั่งสอบยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำรอง 

 
ภาพที่ 4.74 แสดงภาพหน้าจอรายละเอียดของผู้เข้าสอบแต่ละราย 

 

(2.4) ในกรณีท่ีผู้ควบคุมระบบสอบจะส่งข้อควำมโต้ตอบเพ่ือบอกหรือแจ้งรำยละเอียดไปยังผู้เข้ำสอบ

ให้คลิกท่ีปุ่ม “ส่งข้อควำมถึงนักศึกษำ” ดังภำพที่ 4.75 

 
ภาพที่ 4.75 แสดงภาพหน้าจอกล่องข้อความส่งถึงนักศกึษา 
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 ขั้นตอนที่ 3 ฉายวิดีโอแนะน าการท าข้อสอบ 

  ผู้ควบคุมระบบสอบท ำกำรเปิดวิดีโอแนะน ำกำรท ำข้อสอบให้แก่ผู้เข้ำสอบได้ท ำควำมเข้ำใจ

ค ำชี้แจงกำรสอบและเห็นถึงขั้นตอนรำยละเอียดวิธีใช้งำนระบบกำรสอบฯ Walk-in Exam ตั้งแต่เริ่มต้นกำร

สอบจนถึงสิ้นสุดกำรสอบ 

 ขั้นตอนที่ 4 ผู้ประสานงานการสอบชี้แจงกฏระเบียบ 

  ผู้ประสำนงำนกำรสอบชี้แจงกฎระเบียบของกำรสอบ พร้อมได้แนะน ำหลักกำรคิดวิเครำะห์

ในกำรท ำข้อสอบ ชี้แจงเรื่องเวลำในกำรท ำข้อสอบและกำรออกจำกห้องสอบ ซึ่งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่

มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ว่ำไม่อนุญำตให้นักศึกษำเข้ำห้องสอบหลังจำกเวลำที่เริ่มท ำกำรสอบไปแล้ว 30 นำที 

และห้ำมนักศึกษำท่ีเข้ำสอบออกจำกห้องสอบก่อนเวลำ 45 นำทีนับตั้งแต่เริ่มท ำกำรสอบ 

 ขั้นตอนที่ 5 ผู้เข้าสอบ Login เข้าสู่ระบบสอบ 

  ผู้ควบคุมระบบสอบแจ้งให้ผู้เข้ำสอบท ำกำร Login เข้ำสู่ระบบสอบ จำกนั้นให้ผู้เข้ำสอบ

ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย และให้ผู้เข้ำสอบอ่ำนค ำชี้แจงกำรสอบ วิธีใช้งำนระบบ และให้

ทดลองใช้งำนระบบก่อนที่จะเริ่มต้นกำรสอบ โดยมีวิธีปฏิบัติงำนดังนี้ 

(5.1) ผู้เข้ำสอบท ำกำร Login เข้ำสู่ระบบสอบ โดยพิมพ์รหัสตำรำงสอบ รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ และ

รหัสบัตรเข้ำสอบ ตำม E-Ticket ที่ผู้เข้ำสอบแต่ละคนได้รับ จำกนั้นคลิก”เข้ำสู่ระบบ” ดังภำพที่ 4.76 

 
ภาพที่ 4.76 แสดงภาพหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบการสอบฯ Walk-in Exam ของผู้เข้าสอบ 

 

(5.2) เมื่อเข้ำสู่ระบบแล้ว ให้ผู้เข้ำสอบตรวจสอบชื่อผู้ใช้งำน รหัสนักศึกษำ ชุดวิชำที่สอบ ช่วงเวลำใน

กำรสอบ และข้อมูลกำรสอบอ่ืนๆ จำกนั้นอ่ำนค ำชี้แจงกำรสอบเพ่ือให้เข้ำใจถึงจ ำนวนข้อสอบและวิธีกำรตอบ   
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หน้ำนี้เป็นหน้ำหลักของระบบจะมีปุ่มต่ำงๆ ให้ผู้เข้ำสอบเข้ำใช้ ผู้เข้ำสอบสำมำรถกลับมำที่หน้ำหลักเพ่ือเข้ำสู่

รำยกำรต่ำงๆได้บ่อยครั้งตำมควำมต้องกำร เพียงคลิกท่ี”ปุ่มหน้ำหลัก” ดังภำพที่ 4.77 

 
ภาพที่ 4.77 แสดงภาพหน้าจอหลักของระบบสอบของผู้เข้าสอบ 

 

(5.3) เมื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลผู้เข้ำสอบเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตว่ำในหน้ำจอหลักนี้จะมี

ปุ่ม“วิธีกำรใช้งำนระบบ” “ปุ่มทดลองใช้งำนระบบ” “ปุ่มแบบสอบถำม” เป็นสีฟ้ำซึ่งผู้เข้ำสอบสำมำรถคลิก

เลือกเพ่ือเข้ำไปใช้งำนได้ทันที และอีก 3 ปุ่มที่เหลือคือ”ปุ่มท ำข้อสอบ” “ปุ่มกระดำษค ำตอบ” “ปุ่มผลกำร

สอบ” จะเป็นสีเทำซึ่งผู้เข้ำสอบยังไม่สำมำรถใช้งำนได้จนกว่ำผู้ควบคุมระบบกำรสอบจะเปิดระบบเริ่มกำรสอบ

ให้   ดังภำพที่ 4.78 

 
ภาพที่ 4.78 แสดงภาพหน้าจอสถานะการท างานของแต่ละปุ่ม 
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(5.4) ผู้เข้ำสอบคลิกที่”ปุ่มวิธีใช้งำนระบบ”  ซึ่งจะปรำกฎหน้ำจอวิธีใช้งำน

ระบบ WALK-IN EXAM ดังภำพที่ 4.79 ให้ผู้เข้ำสอบอ่ำนท ำควำมเข้ำใจวิธีใช้งำนระบบกำรสอบฯ Walk-in 

Exam อย่ำงละเอียด ซึ่งผู้เข้ำสอบสำมำรถเข้ำมำอ่ำนได้บ่อยครั้งตำมควำมต้องกำรด้วยกำรคลิกกลับไปที่”ปุ่ม

หน้ำหลัก” 

 
ภาพที่ 4.79 แสดงภาพหน้าจอรายละเอียดวิธีใช้งานระบบ WALK-IN EXAM 

 

(5.5) ผู้เข้ำสอบคลิกที่ปุ่มทดลองใช้งำนระบบ  เพ่ือให้ผู้เข้ำสอบทดลองเข้ำ

ไปท ำข้อสอบเสมือนจริง โดยทดลองคลิกเลือกค ำตอบข้อก่อนหน้ำ ข้อถัดไป ทดลองใช้เครื่องหมำยไม่แน่ใจ ท ำ

ข้อสอบที่มีภำคผนวก และทดลองพิมพ์ค ำตอบที่เป็นข้อสอบอัตนัย ผู้ควบคุมระบบสอบจะให้เวลำผู้เข้ำสอบใน

กำรทดลองใช้งำนระบบจนผู้เข้ำสอบเข้ำใจและพร้อมที่จะเริ่มท ำข้อสอบ จำกนั้นผู้ควบคุมระบบสอบจะท ำกำร

เริ่มกำรสอบต่อไป 



89 
 

*หมายเหตุ* ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดในกำร Login เข้ำสู่ระบบสอบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่เกิด

จำกผู้เข้ำสอบไม่มีพ้ืนฐำนในกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ เช่น ผู้เข้ำสอบพิมพ์รหัสตำรำงสอบ รหัสประจ ำตัว

นักศึกษำ และรหัสบัตรเข้ำสอบ ตำม E-Ticket ที่ผู้เข้ำสอบแต่ละคนได้รับไม่ถูกต้อง ผู้ควบคุมระบบสอบจึง

ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมผิดพลำดจำก E-Ticket ของผู้เข้ำสอบและด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ือ Login เข้ำสู่ระบบ

สอบต่อไป  

 ขั้นตอนที่ 6 เริ่มการสอบ 

ผู้ควบคุมระบบสอบท ำกำรเปิดระบบเริ่มกำรสอบ เพ่ือให้ผู้เข้ำสอบเริ่มต้นลงมือท ำข้อสอบใน

ระบบกำรสอบฯ Walk-in Exam ได ้โดยมีวิธีปฏิบัติงำนดังนี้ 

(6.1) ผู้ควบคุมระบบสอบท ำกำรเปิดระบบเพ่ีอให้ผู้เข้ำสอบท ำข้อสอบได้ โดยกำรคลิกที่”ปุ่มเริ่มกำร

สอบ”  ก็จะมีกล่องข้อควำมโต้ตอบเพ่ือยืนยันตัวบุคคลในกำรเข้ำใช้งำน ซึ่งผู้ควบคุมระบบสอบ

จะต้องใส่รหัสผ่ำนตำมที่ได้รับมำ จำกนั้นคลิก”ตกลง” ดังภำพที่ 4.80 

 
ภาพที่ 4.80 แสดงภาพหน้าจอการเปิดระบบเร่ิมการสอบ 

 

(6.2) เมื่อเข้ำสู่กำรสอบแล้ว จะปรำกฏหน้ำจอ ดังภำพที่ 4.81 หน้ำจอนี้จะเป็นหน้ำจอที่ใช้ในกำร

ควบคุมกำรสอบตลอดระยะเวลำของกำรสอบทั้งหมด ซึ่งจะบอกรำยละเอียดเกี่ยวกับเวลำเริ่มต้นและเวลำ

สิ้นสุดในกำรสอบ รำยละเอียดของผู้เข้ำสอบแต่ละรำย และประกอบด้วย 

 

 คลิกเร่ิมการสอบ 
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- ปุ่มหยุดการสอบชั่วคราวทั้งห้อง หมำยถึง ผู้ควบคุมระบบสอบจะท ำกำรหยุดกำรสอบไว้ชั่วครำว

ซึ่งอำจจะเกิดจำกกรณีที่มีเหตุขัดข้องบำงประกำร เช่น ไฟฟ้ำดับ หรือเหตุหนึ่งเหตุใดที่ไม่สำมำรถ

ท ำกำรสอบได้ ณ ช่วงเวลำนั้น ซึ่งเมื่อท ำกำรหยุดกำรสอบชั่วครำว เวลำในกำรท ำข้อสอบก็จะ

หยุดลงด้วย 

- ปุ่มยุติการสอบทั้งห้อง หมำยถึง ผู้ควบคุมระบบสอบจะท ำกำรยุติกำรสอบทั้งหมดเมื่อผู้เข้ำสอบ

คนสุดท้ำยได้ส่งกระดำษค ำตอบมำแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนกำรในกำรท ำข้อสอบ 

- ปุ่มส่งข้อความถึงนักศึกษา หมำยถึง ผู้ควบคุมระบบสอบจะส่งข้อควำมโต้ตอบเพื่อบอกหรือแจ้ง

รำยละเอียดไปยังผู้เข้ำสอบ 

ในส่วนของรำยละเอียดของผู้ เข้ำสอบแต่ละรำย ก็จะประกอบด้วย ล ำดับที่นั่ง รหัสนักศึกษำ        

ชื่อ-นำมสกุล รหัสชุดวิชำ สถำนะกำรสอบ(“เริ่มต้นกำรสอบ”หมำยถึงผู้เข้ำสอบก ำลังท ำข้อสอบ และ “ยุติกำร

สอบ”หมำยถึงผู้เข้ำสอบได้ท ำกำรสอบเสร็จแล้ว) สถำนะกำรพิมพ์(“ยังไม่พิมพ์”หมำยถึงผู้เข้ำสอบจะต้องท ำ

กำรสอบและส่งข้อสอบก่อนถึงจะพิมพ์ผลกำรสอบออกมำได้ และ ”พิมพ์แล้ว”หมำยถึงผู้เข้ำสอบได้ท ำกำรส่ง

กระดำษค ำตอบและผู้ควบคุมระบบสอบได้ด ำเนินกำรพิมพ์ผลสอบแล้ว ) และปุ่มด ำเนินกำร จะมีอยู่ด้วยกัน    

2 ปุ่มคือ 

- ปุ่มหยุดการสอบชั่วคราว  หมำยถึง ผู้ควบคุมระบบสอบจะท ำกำรหยุดกำรสอบของผู้เข้ำ

สอบรำยบุคคลไว้ชั่วครำวซึ่งอำจจะเกิดจำกกรณีท่ีมีเหตุขัดข้องบำงประกำร เช่น เครื่อง

คอมพิวเตอร์มีปัญหำ หรือเหตุหนึ่งเหตุใดที่ไม่สำมำรถท ำกำรสอบได้ ณ ช่วงเวลำนั้น ซึ่งเมื่อท ำ

กำรหยุดกำรสอบชั่วครำว เวลำในกำรท ำข้อสอบก็จะหยุดลงด้วย และจะท ำกำรเริ่มกำรสอบ 

 เมื่อแก้ไขสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

- ปุ่มหยุดการสอบ  หมำยถึง ผู้ควบคุมระบบสอบหยุดกำรสอบของผู้เข้ำสอบเป็นรำยบุคคล

เนื่องจำกเกิดเหตุบำงประกำรที่ผู้เข้ำสอบไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอบต่อไปได้ 

จะสังเกตว่ำมีแถบสีแสดงสถำนะของผู้เข้ำสอบแต่ละคน ซึ่งจะมีสีแตกต่ำงกัน ”แถบสีขำว”หมำยถึงผู้เข้ำสอบ

ได้เข้ำสอบ และ “แถบสีเหลือง”หมำยถึงผู้เข้ำสอบขำดสอบ 
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ภาพที่ 4.81 แสดงภาพหน้าจอที่ใช้ในการควบคุมการสอบตลอดระยะเวลาของการสอบทั้งหมด 

 

ขั้นตอนที่ 7 ลงมือท าข้อสอบ 

จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ  

(7.1) กรณีไม่มีปัญหาระหว่างการลงมือท าข้อสอบ 

(7.1.1) ผู้ควบคุมระบบสอบแจ้งให้ผู้เข้ำสอบลงมือท ำข้อสอบ โดยกำรคลิกที่”ปุ่มท ำข้อสอบ”

บนหน้ำจอของผู้เข้ำสอบ ดังภำพที่ 4.82 โดยมีระยะเวลำในกำรสอบ 3 ชั่วโมง ซึ่งผู้เข้ำสอบสำมำรถดูเวลำที่

เหลือได้โดยกำรคลิกท่ีสัญลักษณ์รูปนำฬิกำ  บนหน้ำจอของผู้เข้ำสอบ  

 
ภาพที่ 4.82 แสดงภาพหน้าจอเร่ิมท าข้อสอบของผู้เข้าสอบ 
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(7.1.2) ในส่วนของแบบทดสอบก็จะมีทั้งแบบข้อสอบปรนัยล้วน และแบบทดสอบที่มีข้อสอบ

ปรนัยผสมข้อสอบอัตนัย ขึ้นอยู่กับว่ำผู้เข้ำสอบลงทะเบียนสอบในชุดวิชำใด  

(7.1.3) ลักษณะของข้อสอบปรนัยจะเป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ดังภำพที่ 4.83 ส่วน

ข้อสอบที่เป็นข้อสอบอัตนัยผู้เข้ำสอบสำมำรถพิมพ์ค ำตอบได้ที่กล่องข้อควำมพิมพ์ค ำตอบ หำกมีควำมจ ำเป็น

ในกำรตกแต่งข้อควำมซึ่งอำจจะเป็นข้อก ำหนดของข้อสอบข้อนั้นๆ ผู้เข้ำสอบสำมำรถคลิกปุ่มต่ำงๆที่อยู่บน

กล่องข้อควำมเพ่ือตกแต่งข้อควำมได้ตำมที่ต้องกำร หำกผู้เข้ำสอบไม่ตอบค ำตอบในข้อนั้น ให้ผู้เข้ำสอบพิมพ์

ข้อควำมลงไปในกล่องข้อควำมว่ำ “ไม่ท ำตอบ” ดังภำพที่ 4.84  

 
ภาพที่ 4.83 แสดงภาพหน้าจอลักษณะของข้อสอบปรนัยแบบเลอืกตอบ 5 ตัวเลือก 

 

 
ภาพที่ 4.84 แสดงภาพหน้าจอการพิมพ์ค าตอบในกล่องข้อความของข้อสอบอัตนัย 

 

(7.1.4) เมื่อผู้เข้ำสอบท ำข้อสอบเสร็จสิ้นแล้ว ก็สำมำรถคลิกที่”ปุ่มส่งกระดำษค ำตอบ”และ

คลิกที่   ”ปุ่มแบบสอบถำม” เพ่ือท ำแบบสอบถำม ซึ่งข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมจะเป็นประโยชน์ในกำร

พัฒนำระบบกำรสอบฯ Walk-in Exam ต่อไป 
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(7.2) กรณีมีปัญหาระหว่างการลงมือท าข้อสอบ 

ในระหว่ำงกำรลงมือท ำข้อสอบ อำจเกิดกรณีข้อผิดพลำดหรือเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิด เช่น 

- ควำมผิดพลำดในระบบคอมพิวเตอร์ 

- ควำมผิดพลำดของระบบกำรสอบ 

- ควำมผิดพลำดของแบบทดสอบ 

- ควำมผิดพลำดของผู้เข้ำสอบ 

- ควำมผิดพลำดที่เกิดจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ เช่น ฝนตกหนักท ำให้ไฟฟ้ำดับ เป็นต้น 

ซึ่งปัญหำที่เกิดขึ้น ผู้ควบคุมระบบสอบจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงทันท่วงที แต่หำกปัญหำนั้น

เกี่ยวข้องกับระบบกำรสอบหรือแบบทดสอบก็จ ำเป็นจะต้องติดต่อประสำนงำนกับคณะท ำงำน มสธ.ส่วนกลำง

เพ่ือด ำเนินกำรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกันเพ่ือให้กำรสอบสำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น   

ในส่วนของปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น จะขอกล่ำวถึงในบทที่ 5 ต่อไป  

ขั้นตอนที่ 8 ส่งข้อสอบ 

เมื่อผู้เข้ำสอบในแต่ละรำยท ำข้อสอบเสร็จและท ำกำรส่งกระดำษค ำตอบมำ ระบบจะมีกำร

แจ้งเตือนมำยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ควบคุมระบบสอบว่ำผู้เข้ำสอบเลขที่นั่งสอบนั้นส่งข้อสอบมำแล้ว ดัง

ภำพที่ 4.85 

 
ภาพที่ 4.85 แสดงภาพหน้าจอการแจ้งเตือนเมื่อผู้เข้าสอบส่งกระดาษค าตอบมา 

 

ขั้นตอนที่ 9 พิมพ์ผลสอบรายบุคคล 

ผู้ควบคุมระบบสอบด ำเนินกำรพิมพ์ผลกำรสอบของผู้ เข้ำสอบเป็นรำยบุคคลที่ ส่ ง

กระดำษค ำตอบมำ โดยกำรคลิกที่ปุ่มเครื่องพิมพ์  ดังภำพที่ 4.86 ก็จะพิมพ์ผลสอบออกมำ ดังภำพ    

ที่ 4.87 
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ภาพที่ 4.86 แสดงภาพหน้าจอการพิมพ์ผลสอบรายบุคคล 

 

 
ภาพที่ 4.87 แสดงภาพตัวอย่างใบรายงานผลการสอบรายบุคคล 

 

ผู้เข้ำสอบจะทรำบผลกำรสอบในทันทีว่ำ “ผ่ำน” หรือ ”ไม่ผ่ำน” หรือ “รอผลกำรตรวจข้อสอบอัตนัย” 

- กรณีท่ีสอบ”ผ่ำน” หมำยถึง ผู้เข้ำสอบไม่ต้องเข้ำสอบไล่แบบปกติแล้ว และผู้เข้ำสอบรอทรำบเกรด

พร้อมกับกำรประกำศผลสอบไล่แบบปกติ 

- กรณทีี่ข้อสอบชุดวิชำนั้นมีข้อสอบอัตนัย ระบบจะประมวลผลกำรสอบแล้วแจ้งว่ำ “รอผลกำร

ตรวจข้อสอบอัตนัย” ซึ่งจะใช้ระยะเวลำประมำณ 2 สัปดำห์ในกำรประมวลผล และจะส่งผลกำรสอบไปที่    

E-mail ของผู้เข้ำสอบที่ใช้ในกำรลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam และผู้เข้ำสอบรอทรำบเกรดพร้อมกับกำร

ประกำศผลสอบไล่แบบปกติ 

- กรณีท่ีสอบ “ไม่ผ่ำน” หมำยถึงผู้เข้ำสอบสำมำรถกลับไปสอบไล่แบบปกติได้เหมือนเดิม 

 คลิกปุ่มเครื่องพิมพ์ 

ตัวอย่าง 
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ขั้นตอนที่ 10 ยุติการสอบทั้งห้อง 

เมื่อผู้เข้ำสอบคนสุดท้ำยส่งกระดำษค ำตอบมำ หรือหมดเวลำในกำรท ำข้อสอบ ผู้ควบคุม

ระบบสอบจะต้องท ำกำรยุติกำรสอบทั้งห้อง โดยกำรคลิกที่”ปุ่มยุติกำรสอบทั้งห้อง”  ซึ่งจะ

มีกล่องข้อควำมโต้ตอบเพ่ือยืนยันตัวบุคคลในกำรเข้ำใช้งำน ผู้ควบคุมระบบสอบจะต้องใส่รหัสผ่ำนตำมที่ได้

รับมำ จำกนั้นคลิก”ตกลง” ดังภำพที่ 4.88 ระบบก็จะท ำกำรยุติกำรสอบทั้งห้องและประมวลผลสอบทั้งหมด

ของผู้เข้ำสอบ  

 
ภาพที่ 4.88 แสดงภาพหน้าจอการยุติการสอบทั้งห้อง 

 

ขั้นตอนที่ 11 ปิดห้องสอบ 

  เมื่อผู้ควบคุมระบบสอบท ำกำรยุติกำรสอบทั้งห้องแล้ว ก็ถึงกระบวนกำรปิดห้องสอบ โดยกำร

คลิกที่”ปุ่มปิดห้องสอบ”  ซึ่งจะมีกล่องข้อควำมโต้ตอบเพ่ือยืนยันตัวบุคคลในกำรเข้ำใช้งำน 

ซึ่งผู้ควบคุมระบบสอบจะต้องใส่รหัสผ่ำนตำมที่ได้รับมำ จำกนั้นคลิก”ตกลง” ดังภำพที่ 4.89 เป็นอันเสร็จสิ้น

กำรสอบ 
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ภาพที่ 4.89 แสดงภาพหน้าจอปิดห้องสอบ 

ขั้นตอนที่ 12 พิมพ์ผลการจัดสอบ 

(12.1) เมื่อผู้ควบคุมระบบสอบท ำกำรปิดห้องสอบเรียบร้อยแล้ว ให้กลับเข้ำมำที่หน้ำจอหลักเพ่ือพิมพ์ผล

กำรจัดสอบ ดังภำพที่ 4.90 

 
ภาพที่ 4.90 แสดงภาพหน้าจอหลักเพ่ือพิมพ์ผลการจัดสอบ 

 

 

 

 

 



97 
 

(12.2) ผู้ควบคุมระบบสอบคลิกที่ปุ่ม”พิมพ์ผลสอบนักศึกษำทั้งห้อง”ซึ่งหมำยถึงผลกำรสอบของผู้เข้ำ

สอบรำยบุคคลของทุกคนที่เข้ำสอบ ดังภำพที่ 4.91 

 

 
ภาพที่ 4.91 แสดงภาพตัวอย่างผลการสอบของผู้เข้าสอบรายบุคคลทั้งห้อง 

 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 
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(12.3) ผู้ควบคุมระบบสอบคลิกที่ปุ่ม”พิมพ์ผลกำรจัดสอบ”ซึ่งหมำยถึงสรุปผลกำรสอบโดยภำพรวม

ของผู้เข้ำสอบทุกคนที่เข้ำสอบ ดังภำพที่ 4.92 

 
ภาพที่ 4.92 แสดงภาพตัวอย่างสรุปรายงานผลการสอบโดยภาพรวมของผู้เข้าสอบทุกคน 

 

(12.4) เมื่อพิมพ์ผลกำรจัดสอบเรียบร้อยแล้ว เป็นอันสิ้นสุดกระบวนกำรสอบในระบบกำรสอบฯ 

Walk-in Exam จำกนั้นให้ผู้ควบคุมระบบสอบคลิกที่”ปุ่มออกจำกระบบ”  ดังภำพที่ 4.93 

 
ภาพที่ 4.93 แสดงภาพหน้าจอออกจากระบบ

 

ตัวอย่าง 
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4.3 ส่วนงานที่ 3 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการด าเนินการหลังสอบเสร็จ 

4.3.1 จัดท ารายงานสรุปการปฏิบัติราชการของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam)  

1) ขั้นตอนจัดท ารายงานสรุปการปฏิบัติราชการของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam)  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงานการสอบ งานอ านวยการและธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร 

จัดส่งส ำนักทะเบียนและวัดผล 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอรส์รุปรำยงำนผลกำรสอบ 

- รำยงำนกำรปฏิบั ติ รำชกำรประสำนงำน     

กำรสอบในระบบกำรสอบฯ Walk-in Exam   

- รำยงำนสรุปผลกำรจัดสอบในระบบกำรสอบฯ 

Walk-in Exam   

 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอรร์วบรวมเอกสำรกำรสอบ 

จบกำรท ำงำน 

งำนอ ำนวยกำรและธุรกำร 

จัดท ำบันทึกส่ง 

ผู้ประสำนงำนกำรสอบ 

ตรวจสอบข้อมลู/รับทรำบ 

เริ่มต้น 

- ใบเซ็นชื่อส ำหรับผู้เข้ำสอบ(เอกสำรฉบับจริง)  

- รำยงำนกำรปฏิบั ติ รำชกำรประสำนงำน     

กำรสอบในระบบกำรสอบฯ Walk-in Exam   

- รำยงำนสรุปผลกำรจัดสอบในระบบกำรสอบฯ 

Walk-in Exam   

 

 

แผนภาพที่ 4.5 ขั้นตอนจัดท ารายงานสรุปการปฏิบัติราชการของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) 
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2) วิธีปฏิบัติงานจัดท ารายงานสรุปการปฏิบัติราชการของระบบการสอบตามความพร้อมของ

นักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam)  

ขั้นตอนที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์สรุปรายงานผลการสอบ 

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสอบระบบการสอบฯ Walk-in Exam นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จะต้องจัดท าสรุปรายงาน ดังต่อไปนี้ 

(1.1) สรุปรายงานการปฏิบัติราชการประสานงานการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล

ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ตามแบบฟอร์มรายงานที่ทางส านักทะเบียนและวัดผลจัดท าขึ้น ดังภาพ   

ที่ 4.94 ซึ่งประกอบด้วย 

- ความพร้อมของห้องสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในการด าเนินการสอบ                

(รายงานความเรียบร้อย ปัญหา อุปสรรค) 

- ความพร้อมของเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการสอบ                                       

(รายงานความเรียบร้อย ปัญหา อุปสรรค) 

- การปฏิบัติงานของบุคลากรด าเนินการสอบในแต่ละต าแหน่ง 

- ความพร้อมในการปฐมนิเทศนักศึกษา 

- ข้อสอบที่ใช้ในการสอบ (รายงานปัญหา) 

- ระบบทดสอบ(รายงานความเรียบร้อย ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข) 

- ปัญหานักศึกษา 

- ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

(1.2) รายงานสรุปผลการจัดสอบในระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย

คอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ประจ าภาคการศึกษา ดังภาพที่ 4.95 ซึ่งประกอบด้วย 

- จ านวนชุดวชิาที่มีการสอบประจ าภาคการศึกษานั้นๆของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

- จ านวนผู้มีรายชื่อเข้าสอบ ตามวันและช่วงเวลา 

- จ านวนผู้มาสอบ 

- จ านวนผู้ขาดสอบ 

- จ านวนผู้สอบผ่าน 

- จ านวนผู้สอบไม่ผ่าน 

- จ านวนผู้รอผลสอบอัตนัย 

- ร้อยละผู้สอบผ่าน 

- ร้อยละผู้สอบไม่ผ่าน 

- ร้อยละผู้รอผลสอบอัตนัย 
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ตัวอย่าง 
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ภาพที่ 4.94 แสดงภาพตัวอย่างรายงานสรุปการปฏิบัติราชการประสานงานการสอบระบบการสอบฯWalk-in Exam 

 

ตัวอย่าง 
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ภาพที่ 4.95 แสดงภาพตัวอย่างรายงานสรุปผลการจัดสอบในระบบการสอบฯ Walk-in Exam ประจ าภาคการศึกษา 

 

 

ตัวอย่าง 
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 ขั้นตอนที่ 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์รวบรวมเอกสารการสอบ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ด าเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ได้แก่  

- ใบเซ็นชื่อส าหรับผู้เข้าสอบ (เอกสารฉบับจริง)   

- รายงานการปฏิบัติราชการประสานงานการสอบในระบบการสอบฯ Walk-in Exam   

- รายงานสรุปผลการจัดสอบในระบบการสอบฯ Walk-in Exam   

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประสานงานการสอบตรวจสอบข้อมูล/รับทราบ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์น าเสนอรายงานให้ผู้ประสานงานการสอบตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลตามรายงานสรุปและเซ็นรับทราบ 

ขั้นตอนที่ 4 งานอ านวยการและธุรการจัดท าบันทึกส่ง 

งานอ านวยการและธุรการจัดท าบันทึกข้อความเรื่อง ขอส่งคืนเอกสารการสอบตามความ

พร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์(Walk-in Exam) ถึงส านักทะเบียนและวัดผล ดังภาพที่ 4.96

 
ภาพที่ 4.96 แสดงภาพตัวอย่างบันทึกข้อความขอจัดส่งคืนเอกสารการสอบ 

 

 

ตัวอย่าง 
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ขั้นตอนที่ 5 งานอ านวยการและธุรการจัดส่งส านักทะเบียนและวัดผล 

งานอ านวยการและธุรการด าเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงที่ทางนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เป็นผู้รวบรวมให้ จัดส่งให้ทางส านักทะเบียนและวัดผล เป็นอันสิ้นสุดทุกกระบวนงานในระบบการสอบตาม

ความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) 
 

ในส่วนของปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะของระบบการสอบตามความพร้อมของ

นักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จะกล่าวในบทตอ่ไป 

 

 
 



 
 

บทท่ี 5 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
 

จากประสบการณ์ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งในการปฏิบัติงานในระบบการสอบตามความพร้อมของ

นักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ได้พบปัญหา อุปสรรคที่

เกิดขึ้นพร้อมทั้งหาวิธีแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ได้น าคู่มือเล่มนี้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

อุดรธานีและได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบการสอบตามความ

พร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.(รายละเอียดดัง

ภาคผนวก 12) และได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงคู่มือเล่มนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงจะขอกล่าวถึง

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ส่วนงาน ดังนี้คือ   

5.1 ส่วนงานที่ 1 การด าเนินการก่อนการสอบ  

 การลงทะเบียนสอบของผู้ เข้าสอบในระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษา

รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายละเอียดดังตารางที่ 5-1 

 การเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูก

ข่าย ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายละเอียดดังตารางที่ 5-2 

 การตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์

ลูกข่าย พร้อมเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสอบ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายละเอียดดัง

ตารางที่ 5-3 

5.2 ส่วนงานที่ 2 การด าเนินการระหว่างการสอบ 

 การควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย

คอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายละเอียด

ดังตารางที่ 5-4 

5.3 ส่วนงานที่ 3 การด าเนินการหลังสอบเสร็จ 

 จัดท ารายงานสรุปการปฏิบัติราชการของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษา

รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายละเอียดดังตารางที่ 5-5 

 

 

 

 



107 
 

5.1 ส่วนงานที่ 1 การด าเนินการก่อนการสอบ  

 การลงทะเบียนสอบของผู้เข้าสอบในระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วย

คอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข มีดังนี้ 

ตารางที่ 5-1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การลงทะเบียนสอบของผู้เข้าสอบในระบบการสอบตาม

ความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) 

ปัญหา อุปสรรคที่พบ แนวทางแก้ไข 
1. ผู้ เข้าสอบไม่มี พ้ืนฐานทางด้านการใช้ งาน

คอมพิวเตอร์และการท างานด้วยระบบเครือข่ าย
อินเทอร์เน็ตจึงไม่สามารถลงทะเบียนสอบ Walk-in 
Exam ได้ด้วยตนเอง 

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการลงทะเบียนสอบ
ให้แก่ผู้เข้าสอบ โดยอธิบายถึงล าดับขั้นตอนการลงทะเบียน
สอบให้แก่ผู้เข้าสอบเข้าใจและสามารถที่จะลงทะเบียนสอบ 
Walk-in Exam ในภาคการศึกษาต่อไปได้ด้วยตนเอง 

2. ผู้ เข้าสอบไม่ได้รับ E-mail ยืนยันตัวตนจาก
มหาวิทยาลัย 

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประสานงานไปยังคณะท างาน 
มสธ.ส่วนกลาง โดยการแจ้งรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล เบอร์
โทรศัทพ์ เพ่ือตรวจสอบความผิดพลาดและแจ้งผลให้แก่ผู้เข้า
สอบทราบต่อไป 

3. ระบบไม่แสดงชุดวิชาที่ผู้เข้าสอบได้ลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้นที่เปิดสอบในระบบการสอบฯ 
Walk-in Exam 

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการ
ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนในระบบสารสนเทศงานทะเบียน
นั กศึกษาและงานบริการการศึกษาที่ หน้ า เว็บ ไซต์ ของ
มห าวิท ย าลั ย  ห รื อต รวจสอบ ห ลั ก ฐาน การช าระ เงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนที่ผู้เข้าสอบแจ้ง ถ้าพบว่าเบื้องต้นได้มีการ
ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam ในภาค
การศึกษานั้น ก็จะประสานกับคณะท างาน มสธ.ส่วนกลาง เพ่ือ
ตรวจสอบความผิดพลาดและแจ้งผู้เข้าสอบในล าดับถัดไป 

4. ผู้เข้าสอบไม่ไปช าระเงินภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และต้องการที่จะลงทะเบียนสอบใหม่ 

4. ประสานงานไปยังคณะท างาน มสธ.ส่วนกลาง โดยการ
แจ้งรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วันเวลา สถานที่ที่เลือกสอบ ชุดวิชา 
และเบอร์โทรศัทพ์ เพ่ือท าการยกเลิกข้อมูลการสอบเดิม และ
แจ้งผู้เข้าสอบให้ท าการลงทะเบียนสอบใหม่ได้ 
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ตารางที่ 5-1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การลงทะเบียนสอบของผู้เข้าสอบในระบบการสอบตาม

ความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) (ต่อ) 

ปัญหา อุปสรรคที่พบ แนวทางแก้ไข 
5. ผู้เข้าสอบลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam ไว้

แต่ไม่สามารถเข้าสอบได้เนื่องจากติดภารกิจ จึงต้องการ
ขอเลื่อนการสอบไปในสัปดาห์ถัดไป 

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์สอบถามรายละเอียดของผู้เข้า
สอบเกี่ยวกับชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ชุด
วิชาสอบ วันและเวลาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการสอบ จากนั้น
ติดต่อไปยังคณะท างาน มสธ.ส่วนกลาง และได้รับทราบขั้นตอน
ดังนี้คือ ให้ผู้เข้าสอบส่งใบค าร้องทั่วไป(มสธ.11) ไปยังส านัก
ทะเบียนและวัดผล เพ่ือขอยกเลิกการสอบของผู้เข้าสอบในวัน
นั้นๆ และให้ผู้เข้าสอบสามารถสมัครสอบ Walk-in Exam ใน
ชุดวิชาเดิมได้ใหม่อีกครั้งในวันและเวลาที่ ผู้เข้าสอบสะดวก 
จากนั้นติดต่อผู้เข้าสอบเพ่ือแจ้งให้ทราบและด าเนินการต่อไป 

6. ผู้เข้าสอบขอย้ายวันสอบเนื่องจากติดกิจกรรม
ฝึกอบรมประสบการวิชาชีพ  ซึ่ งได้รับแจ้งวันที่ เข้า
ฝึกอบรม หลังจากได้ลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam 
ไปแล้ว 

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประสานงานไปยังคณะท างาน 
มสธ.ส่วนกลาง และได้รับแจ้งว่าผู้เข้าสอบสามารถย้ายวันสอบ
ได้ในกรณีที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับวันที่เข้าฝึกอบรมหลังจากได้ท า
การลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam ไปแล้ว โดยไม่ต้องช าระ
เงินใหม่ จากนั้นติดต่อผู้เข้าสอบเพ่ือแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบและ
ด าเนินการต่อไป 

 

 การเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูก

ข่าย ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข มีดังนี้ 

ตารางที่ 5-2 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ

การสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

ปัญหา อุปสรรคที่พบ แนวทางแก้ไข 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดหน้าจอสีด า ซึ่งอาจจะ

เกิดจากหลายสาเหตุ ดังนี้ 
-เปิดเครื่องขึ้นมาเจอหน้าจอสีด า  Windows Boot 
Manager เกิดข้อผิดพลาดจะเกิดรหัส 0xc000014c 
แจ้งเป็นการระบุว่าข้อมูลการบูตที่ส าคัญอาจสูญหาย
หรือเสียหายในพ้ืนที่ของฮาร์ดดิสก์ 
 
 

1. แนวทางการแก้ไขต้องเลือกให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ของเครื่อง  
วิธีที่ 1: การใช้จุดคืนค่าระบบ (System Restore) 
วิธีที่ 2: การสร้างไฟล์ BCD ใหม่ คือการซ่อมแซม ไฟล์ BCD 
ด้วยชุดค าสั่ง Command Prompt 
วิธีที่ 3: การคืนค่าแฟ้มรีจิสทรีจากโฟลเดอร์ RegBack 
วิธีที่ 4: การติดตั้ง Install Windows  
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ตารางที่ 5-2 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ

การสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (ต่อ) 

ปัญหา อุปสรรคที่พบ แนวทางแก้ไข 
 
 
- เปิดเครื่องขึ้นมาเจอหน้าจอสีด าฟ้องให้กด F1 , F2 
เกิ ด จากสาเหตุ  Battery ที่ อยู่ บ น เมนบอร์ดของ
คอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพ 
- เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหน้าจอเป็นสีด าและฟ้องว่า 
missing operating system 

สามารถดูวิธีการตามขั้นตอนที่ลิงค์นี้ 
https://th.k2rx.com/fix-error-0xc000014c-windows-7 
-จัดหา Battery ก้อนใหม่มาเปลี่ยน หลังจากนั้นก็เปิดเครื่อง 
กด F1 เพ่ือเข้าไปเซ็ตวันเวลาใน BIOS 
 
-ท าการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ใหม ่
 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์บูตไม่เข้า Windows ติดอยู่
หน้า Starting Windows นานมาก 

2. แนวทางการแก้ไขต้องเลือกให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ของเครื่อง  
วิธีที่ 1 : การทดสอบแรมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง อย่าง ฮาร์ดดิสก์ 
แรมหรือการ์ดจอ ว่าอุปกรณ์ใด ส่งผลต่อการท างานหรือไม่ 
ด้วยการถอดอุปกรณ์ แล้วต่อเข้ากับระบบทีละชั้น จนกว่าจะ
ทราบได้ว่า เกิดความเสียหายขึ้นจากสิ่งใด 
วิธีที่ 2 : Repair Startup เป็นวิธีพ้ืนฐานที่สามารถช่วยในการ
แก้ไขระบบบูตได ้
วิธีที่  3 : Start Windows แล้วเข้าสู่โหมด Safe mode แล้ว
เลื อกที่  Last Known Good Configuration เพ่ื อ แก้ ไข ให้
ระบบกลับไปอยู่ในจุดที่การบูตท างานปกติล่าสุด 

3. ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์บูตเข้า windows  
ไม่ได้และมีเสียงเตือนปิ๊บๆ เนื่องจากแรมมีปัญหา หรือ
เสียบแรมไม่แน่น 

     3.  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดแรมออกมา โดยใช้
ยางลบขัดเบาๆ บริเวณชิพทองแดงตรงที่เสียบ จากนั้นให้ลอง
เอากลับไปเสียบใส่ใหม่ ถ้ายังมีเสียงเตือนหรือไม่สามารถบูตเข้า 
Windows ได้ ให้ท าการเปลี่ยนแรม 

4. เครื่องและโปรแกรมต่างๆ ค้างบ่อย การด าเนิน 
การต่างๆ กับ Partition ช้ามาก หรือท าไม่ได้ เนื่องจาก
ฮาร์ดดิสก์เริ่มท างานผิดปกติในการเขียนอ่านข้อมูล 

     4.   ท าการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่ 

5. Power Supply อาการคือเปิดเครื่องไม่ติด  
หรือติดแล้วดับ เนื่องจากเสื่อมสภาพการใช้งาน 

     5.   ท าการเปลี่ยน Power Supply ใหม ่

 

 



110 
 

ตารางที่ 5-2 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ

การสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (ต่อ) 

ปัญหา อุปสรรคที่พบ แนวทางแก้ไข 
6. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปสักพักแต่ยังโหลด 

ไม่ถึงหน้า Desktop คอมพิวเตอร์ก็จะ Restart ใหม่ไป
เรื่อยๆ ซึ่งเป็นอาการท่ีบ่งบอกถึง Mainboard เสีย 
 

     6.   ท าการเปลี่ยน Mainboard ใหม่ แต่ต้องดูความคุ้มค่า
ในการลงทุนว่าอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมาก
น้อยเพียงใด ถ้าอายุนานควรหาเครื่องทดแทนจะเป็นทางที่
เหมาะสมกว่า 

7. การ์ดแลน(LAN CARD)มีการเตือนกากบาทสี
แดงไม่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอเน็ตได้ 

     7.   แนวทางการแก้ไขต้องเลือกให้เหมาะสม 
- ตรวจสอบสภาพสายแลนว่าเสียบแน่นหรือไม่ (ถอดและเสียบ
ใหม)่ 
- น าสายแลนเส้นใหม่มาทดลองเปลี่ยน 
- ตรวจสอบการติดตั้ง Driver การ์ดแลนที่ Device Manager 
- ท าการเปลี่ยนการ์ดแลนใหม่  

8. เข้าสู่ระบบเครือข่ายไม่ได้      8.   ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลข IP Address 
9. เข้าสู่ระบบสอบไม่ได ้      9.   ตรวจสอบความถูกต้องของ URL ที่ทางมหาวิทยาลัย

ก าหนดให้ ที่ระบุส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบ 
10. ยั งสามารถใช้ งาน ไดร์ฟต่ างๆ  บน เครื่ อ ง

คอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้ 
     10.  ท าการตรวจสอบและด าเนินการควบคุมการท างาน
ของไดร์ฟ ด้วยวิธีแบบแก้ Registry หรือ จัดการใน Manage 
ของคอมพิวเตอร์ อีกครั้ง 

 

 การตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

พร้อมเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสอบ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข มีดังนี้ 

ตารางที่ 5-3 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม

ระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อมเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ

การสอบ 

ปัญหา อุปสรรคที่พบ แนวทางแก้ไข 
1. โปรแกรม Symantec Endpoint Protection 

ไม่สามารถควบคุมการใช้งานโปรแกรม Microsoft 
Office โปรแกรมเครื่องค านวณ หรือควบคุมการใช้งาน
ของ USB ได ้

1. แนวทางการแก้ไขต้องเลือกให้เหมาะสม 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ติดต่อประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบ
การสอบ ส านักคอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบความผิดพลาด
เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
- ตรวจสอบหมายเลข IP Address ของเครื่องที่มีปัญหาว่า ได้
ท าการดึงเข้ากลุ่มหรือไม ่
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ตารางที่ 5-3 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม

ระบบการสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อมเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ

การสอบ (ต่อ) 

ปัญหา อุปสรรคที่พบ แนวทางแก้ไข 
 - ท าการอัปเดตโปรแกรม Symantec Endpoint Protection 

ใหม่อีกครั้ง 
- ถอนการติดตั้งโปรแกรม Symantec Endpoint Protection 
และท าการติดตั้งใหม่ จากนั้นด าเนินการตรวจสอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องยังคงใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

     2.   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ติดต่อประสานงานไปยัง
ผู้รับผิดชอบการสอบ ส านักคอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบ
ความผิดพลาดเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการแจ้งหมายเลข IP 
Address เพ่ือตรวจสอบว่าหมายเลข IP Address ของเครื่องที่
มีปัญหาได้ท าการดึงเข้ากลุ่มหรือไม่  จากนั้นด าเนินการ
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง 

3. ได้รับเอกสารรายละเอียดส าหรับการสอบใน
ระบบการสอบฯ Walk-in Exam ผ่านทาง E-mail ล่าช้า 

     3.   นักวิชาการคอมพิวเตอร์สามารถด าเนินการเข้าไป
ดาวน์โหลดเอกสารการสอบได้ในระบบการสอบฯ Walk-in Exam 

 

5.2 ส่วนงานที่ 2 การด าเนินการระหว่างการสอบ 

 การควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  

(Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข มีดังนี้ 

ตารางท่ี 5-4 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของ

นักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ 

ปัญหา อุปสรรคที่พบ แนวทางแก้ไข 
1. ผู้เข้าสอบไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบสอบได ้ 1. ผู้ควบคุมระบบสอบด าเนินการตรวจสอบความ

ผิดพลาดจาก E-Ticket ของผู้เข้าสอบ ซึ่งอาจเกิดจากการพิมพ์
รหัสตารางสอบ รหัสประจ าตัวนักศึกษา และรหัสบัตรเข้าสอบ
ผิดพลาด ผู้ควบคุมระบบสอบจึงด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเพ่ือ 
Login เข้าสู่ระบบสอบต่อไป 

2. ผู้เข้าสอบไม่มีทักษะและพ้ืนฐานในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 

2. ผูค้วบคมุระบบสอบแนะน ำและคอยชว่ยเหลือ พรอ้ม
ทัง้อธิบำยในรำยละเอียดของปัญหำท่ีผูเ้ขำ้สอบสงสยั ท ำให้
กำรสอบสำมำรถด ำเนินไปอยำ่งเรียบรอ้ย 
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ตารางที่ 5-4 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของ

นักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ (ต่อ) 

ปัญหา อุปสรรคที่พบ แนวทางแก้ไข 
3. ในระหว่างที่ด าเนินการสอบไปแล้วระยะหนึ่ง 

เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดอาการแฮงค์ เช่น เครื่องค้าง 
เมาส์ขยับไม่ได้ หน้าจอวูบดับ หรือเครื่องเกิดรีสตาร์ท
ตัวเอง และไม่สามารถใช้งานได้ 

3. ผู้ควบคุมระบบสอบจะท าการหยุดการสอบของผู้เข้า
สอบรายบุคคลไว้ชั่วคราวเพ่ือหยุดเวลาที่ใช้ในการสอบ จากนั้น
ย้ายผู้เข้าสอบไปสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองที่เตรียมไว้
ในทันที และท าการเริ่มการสอบต่อเพ่ือการสอบที่ต่อเนื่องและ
ย้ าความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าสอบว่าจะไม่มีผลกระทบกับข้อสอบแต่
อย่างใด และในส่วนของเครื่องที่ เกิดปัญหาจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขในล าดับถัดไป 

4. เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับกะทันหัน ด้วยเหตุของ 
สภาพอากาศหรือ เหตุ อ่ืนๆที่ มี ผ ลต่ อการปล่ อย
กระแสไฟฟ้า เและไม่ทราบก าหนดการอย่างแน่ชัดว่าจะ
มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าตอนไหน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การสอบ Walk-in Exam ที่ เป็นการสอบด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

4. ผู้ควบคุมระบบสอบยังคงให้ผู้ เข้าสอบท าการสอบ
แบบต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งที่เครื่องส ารองไฟสามารถเก็บกัก
ไฟได้นานสูงสุด ประมาณ 15 นาที นับตั้งแต่ไฟฟ้าเริ่มดับ 
จากนั้นถ้าไฟฟ้ายังไม่ติดก็จ าเป็นต้องมีการหยุดการสอบไว้
ชั่วคราวทั้งห้อง โดยผู้ควบคุมระบบสอบจะต้องท าการหยุดการ
สอบชั่วคราวทั้งห้องที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ควบคุมระบบ
สอบ เพ่ือรอไฟฟ้า และเมื่อมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเป็นปกติ ก็
สามารถเริ่มการสอบต่อไปอีกครั้ง โดยเวลาก็จะนับต่อไปจากที่
หยุดการสอบไว้ชั่วคราวทั้งห้อง ซึ่งระหว่างรอกรรมการไม่
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ 

5. ระหว่างการลงมือท าแบบทดสอบไประยะหนึ่ง 
จะมีหน้าต่างของ Chrome Browser แจ้งฟ้องว่า “เกิด
ข้อผิดพลาด” มาซ้อนทับหน้าต่างที่ผู้ เข้าสอบก าลัง
ด าเนินการสอบอยู่ 

5. ผู้ควบคุมระบบสอบแก้ไขปัญหาโดยการปิดหน้าต่างที่
แจ้งฟ้องว่าเกิดข้อผิดพลาด และให้ผู้เข้าสอบท าแบบทดสอบต่อ 
หากกรณีที่ปิดหน้าต่างแจ้งฟ้องแล้วท าให้ปิดหน้าต่างของระบบ
สอบด้วย ผู้ควบคุมระบบสอบจะด าเนินการ login ใหม่เพ่ือเข้า
สู่ระบบสอบอีกครั้ง และอธิบายให้ผู้เข้าสอบมีความเชื่อมั่นว่า
ข้อสอบทุกข้อที่ท าไปได้ถูกจัดเก็บในระบบเรียบร้อยแล้ว 

6. ผู้เข้าสอบแจ้งว่าแบบทดสอบในชุดวิชาที่สอบ 
มีโจทย์ค าถามที่เหมือนกัน 2 ข้อ แต่ในส่วนของค าตอบ
ที่เป็นตัวเลือกจะแตกต่างกัน 1 ข้อ 

6. ผู้ ค วบคุ ม ระบ บ สอบ ติ ดต่ อป ระสาน งาน ไป ยั ง
คณะท างาน มสธ.ส่วนกลาง โดยแจ้งรหัสประจ าตัวนักศึกษา 
ชื่อ-สกุล เลขที่นั่งสอบ ชุดวิชา ข้อสอบข้อที่มีปัญหา ซึ่งได้รับ
ค าแนะน าในเบื้องต้นว่าให้ผู้เข้าสอบเลือกค าตอบข้อนั้นไปก่อน
และให้ท าการสอบจนแล้วเสร็จ และแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบว่า 
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบความผิดพลาดและจะแจ้ง 
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ตารางที่ 5-4 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของ

นักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ (ต่อ) 

ปัญหา อุปสรรคที่พบ แนวทางแก้ไข 
 รายละเอียดชี้แจงเกี่ยวกับข้อสอบในข้อนั้นๆ มายัง E-mail ที ่ 

ผู้เข้าสอบใช้ในการลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam 
7. ผู้เข้าสอบแจ้งว่าแบบทดสอบของชุดวิชา มี

ค าตอบที่เหมือนกัน 2 ข้อ  
7. ผู้ ค วบคุ ม ระบ บ สอบติ ดต่ อ ป ระสาน งาน ไป ยั ง

คณะท างาน มสธ.ส่วนกลาง โดยแจ้งรายละเอียดรหัสประจ าตัว
นักศึกษา ชื่อ-สกุล เลขที่นั่งสอบ ชุดวิชาและข้อสอบข้อที่มี
ปัญหา ซึ่งได้รับค าแนะน าในเบื้องต้นว่าให้ผู้ เข้าสอบเลือก
ค าตอบข้อนั้นไปก่อนและให้ท าการสอบจนแล้วเสร็จ ถ้าในกรณี
ที่ผู้เข้าสอบมีผลการสอบ”ผ่าน”ก็จะไม่มีการตรวจสอบ แต่ถ้า
ในกรณี ที่ ผู้ เข้ าสอบมีผลการสอบ   ”ไม่ผ่ าน” จะมีการ
ตรวจสอบค าตอบที่ ถูกต้องในข้อสอบข้อนั้น และให้แจ้ง
นักศึกษาว่าให้รอผลการสอบซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะส่งผลการ
สอบไปยัง E-mail ทีผู่้เข้าสอบลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam 

8. ผู้เข้าสอบแจ้งว่าชุดวิชาที่ท าการสอบในบางข้อ 
ไม่มีค าตอบที่ถูกต้องในจ านวนตัวเลือก 5 ตัวเลือก 

8. กรรมการคุมสอบแจ้งให้ผู้ เข้าสอบเลือกค าตอบที่
ถูกต้องที่สุดและให้ด าเนินการท าข้อสอบจนแล้วเสร็จ จากนั้น  
ผู้ควบคุมระบบสอบได้ด าเนินการประสานงานกับคณะท างาน 
มสธ.ส่วนกลาง โดยแจ้งรายละเอียดรหัสประจ าตัวนักศึกษา 
ชื่อ-สกุล เลขที่นั่งสอบ ชุดวิชาและข้อสอบข้อที่มีปัญหา และได้
แจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบว่ามหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบ
ข้อสอบในข้อนั้นกับทางอาจารย์ประจ าชุดวิชาที่ออกข้อสอบ 
และจะแจ้งผลกลับไปทาง E-mail ที่ผู้เข้าสอบลงทะเบียนสอบ 
Walk-in Exam 

9. กล่องข้อความพิมพ์ค าตอบของข้อสอบอัตนัย
ไม่สามารถพิมพ์ค าตอบได ้

9. ผู้ควบคุมระบบสอบแก้ไขปัญหาโดยการคลิกเลือก
ข้อสอบในข้ออื่นก่อนแล้วจึงกลับมาเลือกข้อที่เป็นข้อสอบอัตนัย
ที่ต้องการจะพิมพ์อีกครั้ง ซึ่งกรณีนี้อาจเกิดจากการประมวลผล
ของระบบล่าช้า แต่ถ้าในกรณีที่ยังไม่สามารถพิมพ์ได้จะท าการ
ปิดหน้าต่างระบบสอบ และท าการ Login เข้าระบบใหม่อีกครั้ง 
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ตารางที่ 5-4 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การควบคุมการสอบของระบบการสอบตามความพร้อมของ

นักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) ในส่วนของผู้ควบคุมระบบสอบ (ต่อ) 

ปัญหา อุปสรรคที่พบ แนวทางแก้ไข 
10. ระหว่างท าแบบทดสอบในส่วนของการพิมพ์

ตอบข้อสอบอัตนัย ผู้เข้าสอบคลิกไปตรง “ไปข้อที่” 
เพ่ือตรวจสอบข้อมูล ปรากฏว่าระบบเกิด Error โดย
แจ้งว่า “no record” และข้ึนจ านวนข้อสอบเป็น 0 ข้อ 

10. ผู้ควบคุมระบบสอบได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการ
ปิดหน้าต่างที่แจ้งฟ้องว่าเกิดข้อผิดพลาด และท าการ Login 
เข้าสู่ระบบใหม่ ก็สามารถท าแบบทดสอบต่อไปจนแล้วเสร็จ 

11. ผู้เข้าสอบในระบบการสอบฯ Walk-in Exam 
ต้องการทราบผลคะแนนสอบ ทั้งกรณีที่สอบผ่าน และ
ไม่ผ่าน 

11. กรรมการคุมสอบชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดโดยละเอียด ในการไม่
แจ้งผลคะแนนสอบให้ผู้เข้าสอบทราบ แต่ในกรณีที่ผู้เข้าสอบ
ยังคงต้องการทราบผล ผู้เข้าสอบก็สามารถเขียนค าร้องยื่นขอ
ตรวจสอบผลคะแนนสอบไปยังมหาวิทยาลัย 

12. ผู้เข้าสอบที่สอบผ่านในระบบการสอบฯWalk- 
in Exam แล้ว และต้องการไปสอบในภาคปกติด้วย 
สืบเนื่องจากผู้เข้าสอบไม่แน่ใจในเรื่องของผลคะแนน
สอบที่ได้ว่าเป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่ 

12. กรรมการคุมสอบชี้แจงให้ผู้ เข้าสอบทราบเกี่ยวกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาใน
ระบบวัดผลตามความพร้อมว่า เมื่อผู้ เข้าสอบสอบผ่านใน
ระบบวัดผลตามความพร้อมแล้ว หากผู้ เข้าสอบเข้าสอบไล่
ประจ าภาคการศึกษานั้นอีก ให้ถือผลการสอบของระบบวัดผล
ตามความพร้อมเป็นหลัก 

 

5.3 ส่วนงานที่ 3 การด าเนินการหลังสอบเสร็จ 

 จัดท ารายงานสรุปการปฏิบัติราชการของระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษา

รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข มีดังนี้ 

ตารางที่ 5-5 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข จัดท ารายงานสรุปการปฏิบัติราชการของระบบการสอบ

ตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) 

ปัญหา อุปสรรคที่พบ แนวทางแก้ไข 
1. ผู้เข้าสอบไม่ได้รับผลสอบของข้อสอบอัตนัย

ทาง E-mail หลังจากท่ีสอบผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
1. ผู้ควบคุมระบบสอบประสานงานไปยังคณะท างาน 

มสธ.ส่วนกลาง โดยแจ้งรายละเอียดรหัสประจ าตัวนักศึกษา 
ชื่อ-สกุล ชุดวิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ เบอร์โทรศัพท์ เพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล และแจ้งผลแก่ผู้เข้าสอบต่อไป 
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5.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆนี้ได้เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง 

ระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) ของศูนย์วิทย

พัฒนา มสธ. และผู้เข้าสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้จัดให้มีคลินิกให้ค าปรึกษาและคอยแนะน าในกรณีที่

นักศึกษาสอบไม่ผ่าน เพ่ือสอบถามถึงปัญหาและแนะแนวทางในการสอบครั้งต่อไปโดยนักแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ 

2. เนื่องจากผู้เข้าสอบมีสัมภาระติดตัวมาในการสอบด้วยทุกครั้ง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงได้

มีการจัดเตรียมตู้ล็อคเกอร์เอาไว้อ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาเพื่อป้องกันสิ่งของสูญหาย 

3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี มีการประชาสัมพันธ์ระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษา

รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ให้กับผู้เข้าสอบได้ทราบตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ

ศูนย์ฯ Line, Line@ และ Facebook 

4. ส าหรับผู้เข้าสอบที่ไม่มีพ้ืนฐานทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการท างานด้วยระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตและไม่สามารถลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam ได้ด้วยตนเอง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาและให้บริการผู้เข้าสอบในการลงทะเบียนสอบให้แก่ผู้เข้าสอบ โดยอธิบาย

ถึงล าดับขั้นตอนการลงทะเบียนสอบให้แก่ผู้เข้าสอบเข้าใจและสามารถที่จะลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam 

ในภาคการศึกษาต่อไปได้ด้วยตนเอง  

5. เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและทรัพยากรของศูนย์ฯ จึงมีการพิมพ์ E-Ticket แบบ 

Multiple Pages Per Sheet 

6. หล ังจากท าการสอบเสร็จสิ ้น ในแต่ละคาบ ควรเก็บ  E – Ticket ของผู ้เข ้าสอบทุกคน 

เนื่องจากป้องกันการทุจริตโดยการเขียนหรือจดบันทึกข้อมูลลงไป 

7. ควรมีการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่สามารถเก็บไฟได้เกิน 1 ชั่วโมง เพ่ือรองรับการเกิด 

เหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทุกขณะ 

8. ควรจัดที่นั่งสอบของผู้เข้าสอบที่สอบในชุดวิชาเดียวกันแยกออกจากกัน เพ่ือป้องกันการทุจริต

ในการสอบ โดยเฉพาะชุดวิชาที่เก่ียวกับการค านวณโดยต้องใช้กระดานทด 

9. ผู้เข้าสอบที่สอบไม่ผ่านให้ความคิดเห็นว่าการจัดระบบการสอบฯ Walk-in Exam เป็นสิ่งที่ดี

เนื่องจากท าให้ผู้เข้าสอบได้ทราบแนวทางในการออกข้อสอบของมหาวิทยาลัยและสามารถกลับไปอ่านทบทวน

เพ่ือที่จะสอบในครั้งถัดไป 

10. ผู้เข้าสอบเสนอว่าควรเพิ่มชุดวิชาที่เปิดสอบ Walk-in Exam ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเปิดโอกาส

และเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบ 
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11. เป็นคู่มือปฏิบัติงานที่ดีและมีประโยชน์อย่างมากส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในระบบ

การสอบฯ Walk-in Exam ทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานและบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ในส่วนภูมิภาค 

12. มีการถ่ายทอดและเรียบเรียงเนื้อหาได้เข้าใจง่ายพร้อมมีภาพประกอบทุกข้ันตอน 

13. เป็นคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งในระดับสูงขึ้น 
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บรรณานุกรม 
 

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ Walk-in Exam  ค้นคืนวันที่ 2 กันยายน 

2562  จาก https://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/walkinExam/searchpaym.asp 

แก้ไข: ข้อผิดพลาดใน Windows  ค้นคืนวันที่ 11 กรกฏาคม 2562  จาก https://th.k2rx.com/fix- error- 

        0xc000014c-windows-7 

ทักษกร แก้วประดิษฐ์  (2561)  คู่มือปฏิบัติงานดูแล  ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ ของศูนย์วิทยพัฒนา  

มสธ. เพชรบุรี  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี 

นัทวุฒิ ขันธกสิกรรม  (ม.ป.ป.)  คู่มือปฏิบัติงานการติดตั้งระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์  ศูนย์วิทย

พัฒนา มสธ. นครสวรรค์ 

พิชชาภา ดีศรีรุ่งโรจน์  (2557)  คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับผู้ใช้ (User Manual) ระบบควบคุมการสอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

_______________.  (2557)  คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับผู้ใช้ (User Manual) ระบบลงทะเบียนสอบส าหรับ

นักศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พรนภา นวนมะณี  (2553)  คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

วิดีโอแนะน าการท าข้อสอบ  ค้นคืนวันที่ 1 สิงหาคม 2562  จาก http://202.28.103.31/VDO_WalkinExam_ 

New.zip 

สุภมาส อังศุโชติ และศจี จิระโร  (2561)  รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการการสอบตามความพร้อมของ

นักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ในชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

Sheroku  (2552)  การซ่อน Partitions แบบแรก  ค้นคืนวันที่ 11 กรกฏาคม 2562  จาก http://articles.   

        modoeye.com/Operating_System /Windowsการซ่อน_Partition_แบบแรก.html 

Symantec Endpoint Protection For User  ค้นคืนวันที่ 1 สิงหาคม 2562  จาก http://202.28.103.31/ 

Help-คู่มือ/manual.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://articles.modoeye.com/authors/Sheroku/
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ภาคผนวก 
 

1. สําเนาประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องโครงสร้างการบริหารศูนย์วิทยพัฒนา

มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาในระบบวัด

ผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 

3. สําเนาบันทึกข้อความ เรื่องแจ้งมติ ก.พ.อ. มสธ. เรื่องผลการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพ่ือกําหนด

ระดับตําแหน่งสูงขึ้น 

4. สําเนาบันทึกข้อความ เรื่องขอเสนอผลงานเพ่ือประเมินขอตําแหน่งสูงขึ้น(ระดับชํานาญการ) 

5. สําเนาบันทึกข้อความ เรื่องขอตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือประกอบการประเมินขอตําแหน่งขึ้นระดับ

ชํานาญการ 

6. สําเนาตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่องสถิตินักศึกษาลงทะเบียน 

7. สําเนาตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ เตรียมความพร้อมอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ และบุคลากรในการสอบ 

8. สําเนาตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่องรายละเอียดการดําเนินการสอบ Walk-in Exam ในภาคการศึกษา

ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

9. สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการสอบตามความพร้อม

ของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ 

10. ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

11. รายชื่อผู้ประสานงานระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  

(Walk-in Exam) 

12. แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบการสอบตามความพร้อมของ

นักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และสรุปแบบสอบถามความ

พึงพอใจ 
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ภาคผนวกที่ 1 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื่อง โครงสร้างการบริหารศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ภาคผนวกที่ 2 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ในระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 
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ภาคผนวกที่ 3 

บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0522.01(5)/ว70 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2561 

เรื่อง แจ้งมติ ก.พ.อ.มสธ. เรื่องผลการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น 
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ภาคผนวกที่ 4 

บันทึกข้อความที่ อว 0602.01(20)/786 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 

เรื่อง ขอตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อประกอบการประเมินขอต าแหน่งขึ้นระดับช านาญการ 
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ภาคผนวกที่ 5 

บันทึกข้อความที่ อว 0602.01(20).03/ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 

เรื่องขอเสนอผลงานเพื่อประเมินขอต าแหน่งสูงข้ึน(ระดับช านาญการ) 
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ภาคผนวกที่ 6 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0522.02(ศว)/ว442 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

เรื่อง สถิตินักศึกษาลงทะเบียน 
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ภาคผนวกที่ 7 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0522.02(ศว)/ว342 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ เตรียมความพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และบุคลากรในการสอบ Walk-in Exam 
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ภาคผนวกที่ 8 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0522.02(ศว)/ว990 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง รายละเอียดการด าเนินการสอบ Walk-in Exam ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
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ภาคผนวกที่ 9 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ี 1493/2562 

เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ 
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ภาคผนวกที่ 10 

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
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ภาคผนวกที่ 11 

รายช่ือผู้ประสานงานการสอบคณะท างาน มสธ.ส่วนกลาง 

รายช่ือผู้ประสานงานการสอบคณะท างาน มสธ.ส่วนกลาง 
ระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์  (Walk-in Exam) 

ผู้ประสานงานการสอบ เบอร์โทร 
รศ.ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานวุัฒน์ 08-9209-3989 

รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ 08-5366-9212 
อาจารย์ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์ 09-5953-2139 
อาจารย์ ดร.ศจี จิระโร 08-3699-4542 

อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จําแนกสาร 08-2328-9100 
อาจารย์ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์ 08-6391-7186 

ผู้ประสานงานทางด้านเทคนิค เบอร์โทรภายใน 
นายเสกสรร ปิ่นเจริญ 08-1581-5410 หรือ 7424 

นางสาวระพีพรรณ แก้วประทุม 7421 
นางสาวเดือนเพ็ญ ภู่คํา 7222 

นางสาวพรปวีณ์ จ าปาขาว(ผู้พัฒนาระบบ) 06-3365-4924 
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ภาคผนวกที่ 12 

แบบสอบถามความพึงพอใจ และ สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ประวัติผู้เขียน 

 
 

ชื่อ-สกุล   นางปฏิมา  พุทธน  

วันเดือนปีเกิด  26  มิถุนายน  2522  

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ(MIS) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พ.ศ.2544 

วันที่เริ่มรับราชการ  18  ตุลาคม 2547  

ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

ระดับต าแหน่ง    ปฏิบัติการ  

สถานที่ท างาน  ศูนยว์ิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี หมู่ 10 บ้านคํากลิ้ง ตําบล

บ้านจั่น  อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

 

 


