
๑ 
ก ำหนดวันเวลำกำรเข้ำทดสอบเสมือนจริงกำรสอบออนไลนป์ลำยภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565  

นักศึกษำระดับปริญญำตรี และผู้เรียนโครงกำรสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 120 รหัสรุ่น 651 
 

 

 มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดวันสอบออนไลน์ปลำยภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 ในระหว่างวันที่ 28-29 มกรำคม 
2566 และก าหนดวันทดสอบเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบออนไลน์ในวันอาทิตย์ที่ 22  มกรำคม 2566 เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เข้ำสอบในกำรสอบออนไลน์ ผู้เข้ำสอบทุกท่ำนต้องเข้ำรับกำรทดสอบเสมือนจริง ตำมก ำหนดกำร ดังนี ้

1. ผู้เข้าสอบจะตอ้ง Login เข้าระบบสอบได้ท่ี Link   

      EXAM.STOU.AC.TH 

      USERNAME : เลขประจ าตัวนักศกึษา/เลขประจ าตัวผู้เรียน 10 หลัก@STOU.AC.TH 

      PASSWORD : เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

 2. วันอำทิตย์ที่ 22 มกรำคม  2566 ให้ตรวจสอบชุดวิชา วัน เวลาสอบ ตามการแจ้งก าหนดการสอบออนไลน์และเข้า
ทดสอบตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยต้องเข้าตั้งแต่เวลาเริ่มต้นของช่วงที่ก าหนด ท้ังนี้ไม่อนุญำตให้เข้ำทดสอบหลังเวลำเริ่มต้น 30 นำที 
  ช่วงที่ 1 เวลำ 08.30-10.00 น. 
   ส าหรับชุดวิชาทีส่อบในวันเสาร์ที ่28 มกรำคม 2566 คำบเวลำ 09.00-12.00 น. 
  ช่วงที่ 2 เวลำ 10.30-12.00 น. 
   ส าหรับชุดวิชาทีส่อบในวันเสาร์ที่ 28 มกรำคม 2566 คำบเวลำ 13.30-16.30 น. 
  ช่วงที่ 3 เวลำ 13.00-14.30 น.  
   ส าหรับชุดวิชาทีส่อบในวันอาทิตยท์ี่ 29 มกรำคม 2566 คำบเวลำ 09.00-12.00 น. 
  ช่วงที่ 4 เวลำ 15.00-16.30 น. 
   ส าหรับชุดวิชาทีส่อบในวันอาทิตยท์ี่ 29 มกรำคม 2566 คำบเวลำ 13.30-16.30 น. 
 3. ผู้เข้ำสอบต้องเข้ำยืนยันตัวตน วันทดสอบเสมือนจริงต้องเข้ายืนยันตัวตนก่อนเวลำเข้ำทดสอบในแต่ละช่วงเวลา 
ที่ก าหนด ๓๐ นำที ส าหรับวนัสอบจริงต้องเข้ายืนยันตัวตนก่อนเวลำเริ่มสอบ ๖๐ นำที 
 4. ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ประกอบกำรสอบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดให้ความรู้และซ้อมการใช้ระบบสอบ
ออนไลน์พร้อมอ านวยความสะดวกทางเทคนิคเท่าที่จ าเป็นให้แก่ผู้เข้าสอบ โดยให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบออนไลน์ 
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีกล้อง Webcam  และมีระบบเสียง (Audio) ที่จะใช้สื่อสารระหว่างกัน  
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีควำมเร็วอย่ำงน้อย 4Mbps ตลอดคาบสอบ กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไม่มีกล้อง ผู้เข้าสอบสามารถใช้สมำร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตที่มีกล้องในตัวเป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อประกอบการสอบ
ออนไลน์ ส าหรับใช้เป็นกล้องหรือใช้ถ่ำยภำพกระดำษค ำตอบชุดวิชำท่ีมีลักษณะข้อสอบแบบอัตนัยหรือกระดำษทดได้ 
 5. กรณีผู้เข้ำสอบไม่เข้ำรับกำรทดสอบเสมือนจริงตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด จะไม่อนุญำตให้เข้ำทดสอบกำรใช้ระบบสอบ
นอกเหนือจำกเวลำที่ก ำหนดไว้  และในวันด ำเนินกำรสอบหำกมีปัญหำในกำรเข้ำใช้ระบบสอบ กำรยืนยันตัวตน กำรส่ง
กระดำษค ำตอบอัตนัย กระดำษทด หรืออื่น ๆ  ถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของผู้เข้ำสอบเอง 
 6.    ผู้เข้ำสอบสำมำรถศึกษำขั้นตอนกำรสอบออนไลน์ได้ที่ https://web4.stou.ac.th/online_exam/ 
 7. หากมีปัญหาขัดข้องมหาวิทยาลัยจัดเตรียมโทรศัพท์ 30 เลขหมาย ขอให้ติดต่อท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02-5048999 
และ line@examstou เปิดใช้เฉพำะในวันท่ี 22,28 และ 29  มกรำคม  2566  เท่านั้น 
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๒ 
 

หมวด ๔ 
แนวปฏิบัติตนในกำรเข้ำสอบของนักศึกษำ 

----------------------------------------- 

 

ข้อ ๒๐ นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบออนไลน์ ดังนี ้
(๑)  แนวปฏิบัติทั่วไป  

(ก) นักศึกษาต้องศึกษาคู่มือและค าแนะน าการใช้ระบบสอบออนไลน์ ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
(ข) นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกการใช้โปรแกรมทดสอบตามอัธยาศัยได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และระบบส าหรับการสอบ

ออนไลน์ ตามช่วงวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
(ค) นักศึกษาต้องอ่านค าแนะน าและข้อปฏิบัติในการท าสอบออนไลน์อย่างรอบคอบ 
(ง) นักศึกษาต้องจัดสถานที่สอบออนไลน์ให้เหมาะสมกับการสอบออนไลน์ เช่น ที่พักอาศัย ท่ีพักในโรงแรม ท่ีท างาน 

หรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีความเป็นส่วนตัว มีความมิดชิด ไม่มีเสียงรบกวน โดยไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกภายในบริเวณที่ใช้เป็นสถานที่สอบ
ออนไลน์ตลอดคาบเวลาสอบออนไลน์ และห้ามนักศึกษาท าการสอบออนไลน์ในรถยนต์ แหล่งชุมชน หรือใต้ต้นไม้ โดยสถานท่ีท าการสอบ
ออนไลน์ควรเป็นสถานที่สอบเดิมตั้งแต่เริ่มท าการสอบจนสิ้นสุดการสอบ และโต๊ะที่ใช้ส าหรับท าการสอบออนไลน์ต้องไม่มีสิ่งอื่นใดวางไว้บน
โต๊ะหรือบริเวณโต๊ะ ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับสอบออนไลน์ หรือท่ีได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

(จ) นักศึกษาต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 
(ฉ) นักศึกษาสามารถติดต่อสือ่สารในระหว่างการสอบออนไลน์กับกรรมการคุมสอบผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

(๒) แนวปฏิบัติที่ส าคัญ 
(ก) นักศึกษาต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) หรือโน้ตบุ๊ก (Notebook) เพื่อใช้ส าหรับในการสอบ

ออนไลน์เท่านั้น หากนักศึกษาต้องการใช้อุปกรณ์อื่นแทนกล้อง เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet) หรือไอแพด (Ipad) ต้องขอ
อนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อนทุกครั้งท่ีเข้าสอบออนไลน์ 

(ข) นักศึกษาต้องเข้าทดสอบการใช้ระบบสอบออนไลน์เสมือนการสอบออนไลน์จริงก่อนวันด าเนินการสอบออนไลน์
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา  

(ค) นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
  1) บัตรประจ าตัวนักศึกษา และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหนังสือเดินทาง 

หรือหนังสือสุทธิ หรือบัตรอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่แสดงรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชนสิบสามหลักทั้งสองบัตร   
หากนักศึกษาไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง ให้ยื่นใบค าร้องขอท าบัตรเข้าสอบออนไลน์ (บัตรสีเหลือง) ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย พร้อมแนบรูป
ตนเองให้เห็นใบหน้าของนักศึกษาชัดเจนลงในบัตรขอเข้าสอบออนไลน์ โดยบัตรนี้จะใช้ได้เพียงการสอบครั้งเดียว และนักศึกษาต้องท าให้
แล้วเสร็จก่อนวันด าเนินการสอบหรือก่อนเข้าห้องสอบ หากมีความจ าเป็นอื่นใดที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ ต้องด าเนินการ  
ไม่เกินในวันเข้าสอบนั้น  

2) หลักฐานการแสดงตนใน Menu “นักศึกษา” ที่แสดงถึงประวัติส่วนตัวและข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาท่ีปรากฏ
บนระบบ STOU SISA  

(ง) นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เนื่องจากมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาการท าข้อสอบ
ออนไลน์ของนักศึกษา และต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยบันทึกเหตุการณ์ตลอดเวลาที่ท าข้อสอบออนไลน์ 

(จ) นักศึกษาต้อง Login เข้าระบบก่อนเวลาเริ่มลงมือสอบออนไลน์อย่างน้อย ๓๐ นาที ของคาบการสอบออนไลน์นั้น 
และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าระบบสอบออนไลน์ หลังจากเริ่มด าเนินการสอบออนไลน์ไปแล้ว ๓๐ นาที 

(ฉ) นักศึกษาที่ไม่สามารถใช้ระบบสอบออนไลน์ได้ หรือลืม User ID หรือลืม Password ในวันสอบออนไลน์ ให้ด าเนินการ
ติดต่อมหาวิทยาลัยตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 



               ๓ 
 
(ช) กรณีที่นักศึกษาเข้าใช้ระบบสอบออนไลน์ (Login) ไม่ได้ และภายหลังสามารถ Login เข้าใช้ระบบสอบออนไลน์ได้ 

แต่ไม่เกินเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้นักศึกษาท าข้อสอบจนกว่าจะครบตามก าหนดเวลาสอบออนไลน์ของคาบการสอบออนไลน์นั้น  
(ซ) นักศึกษาต้องแสดงตัวตนโดยการถ่ายรูปตนเอง (Selfie) โดยให้เห็นใบหน้าอย่างชัดเจนพร้อมกระดาษ A4 ที่ลง

ลายมือผู้เข้าสอบและติดบัตรประจ าตัวนักศึกษา และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหนังสือเดินทาง 
หรือหนังสือสุทธิ หรือบัตรอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่แสดงรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชนสิบสามหลัก ฉบับจริง และ Upload 
เข้าระบบการสอบออนไลน์ เพื่อส่งให้กับมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

(ฌ) นักศึกษาต้องเปิดกล้อง ไมโครโฟน และล าโพงตลอดเวลาของการสอบออนไลน์ในแต่ละคาบสอบ และปฏิบัติตาม
ค าสั่งของกรรมการคุมสอบ เพื่อให้เกิดความสุจริตในการสอบ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจ าเป็นอื่นกรรมการคุมสอบมีอ านาจในการพิจารณาให้
นักศึกษาเปิดหรือปิดไมโครโฟนระหว่างการสอบได้ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของกรรมการคุมสอบ จะถูกบันทึกเป็นพฤติกรรมเพื่อ
น าไปสู่การตัดสินผลการสอบต่อไป 

(ญ) นักศึกษาต้องเขียนตอบด้วยลายมือตนเองให้อ่านง่ายลงบนกระดาษ A4 ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
เมื่อนักศึกษาเขียนตอบเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายรูปกระดาษค าตอบให้ชัดเจน แล้วให้ Upload กระดาษค าตอบส่งเข้าระบบสอบออนไลน ์
ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(ฎ) กรณีชุดวิชาที่มีการค านวณ และชุดวิชาที่มีการทด นักศึกษาสามารถทดในกระดาษ A4 เมื่อนักศึกษาทด 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถ่ายรูปกระดาษทด แล้วให้ Upload กระดาษทดส่งเข้าระบบสอบออนไลน์ 

(ฏ) กรณีนักศึกษาเขียนตอบข้อสอบอัตนัยหรือเขียนทดในกระดาษ A4 ให้นักศึกษาเก็บต้นฉบับกระดาษค าตอบอัตนัย
หรือกระดาษทดไว้เป็นเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันสอบออนไลน์ เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษากรณีที่มหาวิทยาลัยเรียกตรวจสอบในภายหลัง 

(ฐ) นักศึกษาที่เข้าสอบออนไลน์และส่งข้อสอบไปแล้ว ถ้ายังไม่หมดเวลาสอบออนไลน์ ให้นักศึกษาเปิดกล้อง ไมโครโฟน และ
ล าโพงไว้ โดยห้ามมิให้ Logout ออกจากระบบสอบออนไลน์ และให้นักศึกษานั่งอยู่กับที่นั่งสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบตามคาบเวลาสอบ  
เพื่อป้องกันมิให้นักศึกษาที่ออกจากห้องสอบก่อนมีการส่งข้อสอบหรือผลการตอบไปเผยแพร่ก่อนระยะเวลาการสอบจะสิ้นสุดลง  หากนักศึกษามี
เหตุสุดวิสัยอย่างยิ่งที่ไม่สามารถนั่งอยู่จนหมดเวลาสอบได้  ให้แสดงหลักฐานและต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ และรอง
ผู้อ านวยการสนามสอบก่อน 

(ฑ) การกระท าอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบออนไลน์ นักศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ และรอง
ผู้อ านวยการสนามสอบก่อน 

ข้อ ๒๑ ห้ามนักศึกษากระท าการ ดังนี้ 
(๑) ห้ามนักศึกษาเข้าสอบมากกว่าหน่ึงชุดวิชาในวันและเวลาเดียวกัน 
(๒) ห้ามนักศึกษาใส่หูฟังในขณะท าการสอบออนไลน์ 
(๓) ห้ามนักศึกษากระท าการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบออนไลน์ เช่น ให้ผู้อื่นเข้าสอบออนไลน์แทน  

พูดหรือติดต่อกับผู้อื่น พยายามดูค าตอบจากผู้อื่น หรือค้นหาข้อมูลจากบันทึก เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  เพื่อตอบข้อสอบ หรือ
ยอมให้ผู้อื่นดูค าตอบของตนเอง หรือคัดลอกข้อสอบ หรือท าส าเนาข้อสอบ เป็นต้น 

(๔) ห้ามนักศึกษาปิดกล้องและล าโพง หรือปิดไมโครโฟน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบในระหว่างการสอบ
ออนไลน์  

(๕) ห้ามนักศึกษาปิดกล้องและล าโพง หรือปิดไมโครโฟนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบในระหว่างการสอบ
ออนไลน์เป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการสอบในแต่ละคาบนั้น หรือเป็นระยะเวลานานโดยมีพฤติกรรมอันเป็นการ
ส่อทุจริตในการสอบออนไลน์ ให้ถือว่านักศึกษาฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ เว้นแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทางเทคนิคและนักศึกษาไดแ้จ้งกรรมการคุมสอบ
แล้ว 

 
 



                         ๔ 
 
(๖) ห้ามนักศึกษาน าวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถใช้รับและแสดงผลข้อมูลเพื่ออ านวยความสะดวกในการตอบข้อสอบหรือ

ในการคิดค านวณ ต ารา เอกสาร ข้อความหรือวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบออนไลน์ เว้นแต่ชุดวิชาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
เครื่องช่วยค านวณ หรือได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยตามชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๒๒ นักศึกษาท่ีเข้าสอบออนไลน์กระท าการฝ่าฝืนต่อข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ ให้ด าเนินการ 
ดังนี ้

(๑) นักศึกษาที่เข้าสอบออนไลน์กระท าการฝ่าฝืนข้อ ๒๑ (๑) ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยนักศึกษาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง และให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยวินัยของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเลือก
ผลการสอบชุดวิชาที่นักศึกษาเข้าระบบการสอบก่อน 

(๒) นักศึกษาที่เข้าสอบออนไลน์กระท าการฝ่าฝืนข้อ ๒๑ (๔) ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยนักศึกษาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง และให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยวินัยของนักศึกษา  

(๓) นักศึกษาที่เข้าสอบออนไลน์กระท าการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบออนไลน์ตามข้อ ๒๑ (๒) (๓) (๕) และ 
(๖) ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยนักศึกษาที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง และให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช ว่าด้วย วินัยของนักศึกษา ทั้งนี้ หากกรรมการคุมสอบตรวจสอบพบการกระท าหรือพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตระหว่างการสอบ
ออนไลน์ กรรมการคุมสอบสามารถให้นักศึกษายกเลิกการสอบออนไลน์ได้ และมหาวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษค าตอบเฉพาะชุดวิชาที่
พบการทุจริต หรือกรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังจากการสอบออนไลน์หรือภายหลังการประกาศผลสอบไปแล้ว มหาวิทยาลัย
จะไม่ตรวจกระดาษค าตอบเฉพาะชุดวิชาที่พบการทุจริต หรือปรับตกในชุดวิชาที่นักศึกษามีพฤติกรรมทุจริตได้ทันที แล้วแต่กรณี ในกรณีที่
นักศึกษาเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ มหาวิทยาลัยอาจรายงานการกระท าอันเป็นการทุ จริตของนักศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาของ
นักศึกษาทราบ เพ่ือด าเนินการทางวินัยอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้ 

(๔) นักศึกษาที่เข้าสอบออนไลน์ไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือไม่แสดงตนในการเข้าสอบออนไลน์ตามข้อ ๒๐ (๒) (ค) 
มหาวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษค าตอบและถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 
ว่าด้วย การสอบออนไลน์ของนักศกึษาระดับปริญญาตรีและระดับต่ ากว่าปริญญา พ.ศ.2565 

ประกาศ ณ วันท่ี 29  กันยายน 2565 


