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ก ำหนดวันเวลำกำรเข้ำทดสอบเสมือนจริงกำรสอบออนไลน ์ปลำยภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563  

นักศึกษำระดับปริญญำตรี และผู้เรียนโครงกำรสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 114 รหัสรุ่น 633 
l 

 

 มหาวิทยาลยัฯ ก าหนดวันสอบออนไลน์ปลายภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันท่ี 21-22 สิงหาคม 
2564 และวันท่ี 28-29 สิงหาคม 2564 ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีและผูเ้รียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นท่ี 114 รหัสรุ่น ๖๓๓ 
โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกแผนการศึกษา) และผูเ้รียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นท่ี 114 รหัสรุน่ 63๓ ทุกคน ต้องเข้าทดสอบ
เสมือนจริงเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนการสอบออนไลน์ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 ตามก าหนดการ ดังนี ้
 1. วันเสำร์ที ่14 สิงหำคม 2564 ให้นักศึกษาตรวจสอบชุดวิชา วัน เวลาสอบ ตามการแจ้งก าหนดการสอบออนไลน ์
และเข้าทดสอบตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยต้องเข้าตั้งแต่เวลาเริ่มตน้ของช่วงที่ก าหนด ท้ังนี้ไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบหลังเวลาเริม่ต้น 
30 นาที 
  ช่วงที่ 1 เวลำ 08.30-10.00 น.  
   ส าหรับนักศึกษาทีม่ีชุดวิชาสอบในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 คาบเวลา 09.00-12.00 น. 
  ช่วงที่ 2 เวลำ 10.30-12.00 น. 
   ส าหรับนักศึกษาทีม่ีชุดวิชาสอบในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 คาบเวลา 13.30-16.30 น. 
  ช่วงที่ 3 เวลำ 13.00-14.30 น.  
   ส าหรับนักศึกษาทีม่ีชุดวิชาสอบในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 คาบเวลา 09.00-12.00 น. 
  ช่วงที่ 4 เวลำ 15.00-16.30 น. 
   ส าหรับนักศึกษาทีม่ีชุดวิชาสอบในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 คาบเวลา 13.30-16.30 น. 
 2. วันอำทิตย์ท่ี 15 สิงหำคม 2564 ให้นักศึกษาตรวจสอบชุดวิชา วัน เวลาสอบ ตามการแจ้งก าหนดการสอบออนไลน์
และเข้าทดสอบตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยต้องเข้าตั้งแต่เวลาเริ่มตน้ของช่วงที่ก าหนด ท้ังนี้ไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบหลังเวลาเริม่ต้น  
30 นาที 
  ช่วงที่ 1 เวลำ 08.30-10.00 น. 
   ส าหรับนักศึกษาทีม่ีชุดวิชาสอบในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 คาบเวลา 09.00-12.00 น. 
  ช่วงที่ 2 เวลำ 10.30-12.00 น. 
   ส าหรับนักศึกษาทีม่ีชุดวิชา สอบในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 คาบเวลา 13.30-16.30 น. 
  ช่วงที่ 3 เวลำ 13.00-14.30 น.  
   ส าหรับนักศึกษาทีม่ีชุดวิชาสอบในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 คาบเวลา 09.00-12.00 น. 
  ช่วงที่ 4 เวลำ 15.00-16.30 น. 
   ส าหรับนักศึกษาทีม่ีชุดวิชาสอบในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 คาบเวลา 13.30-16.30 น. 
 3. นักศึกษำต้องเข้ำยืนยันตัวตน ก่อนเวลาเริ่มลงมือสอบ 60 นาท ี
 4. นักศึกษำต้องเตรียมอุปกรณ์ประกอบกำรสอบออนไลน์ โดยมหาวทิยาลัยจะจัดให้ความรู้และซ้อมการใช้ระบบสอบ
ออนไลน์พร้อมอ านวยความสะดวกทางเทคนิคเท่าท่ีจ าเป็นให้แก่นักศึกษา โดยให้นักศึกษาจดัเตรียมอปุกรณ์เพื่อใช้ในการสอบออนไลน์เอง 
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ท่ีมีกล้อง Webcam  และมีระบบเสยีง (Audio) ที่จะใช้สื่อสารระหว่างกัน โดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วอยา่งน้อย 4Mbps ตลอดคาบสอบ กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอรโ์น้ตบุก๊
ไม่มีกล้อง นักศึกษาสามารถใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเลต็ที่มีกล้องในตัวเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อประกอบการสอบออนไลน์ ส าหรับใช้เป็นกล้อง
หรือใช้ถ่ายภาพกระดาษค าตอบชุดวิชาที่มีลักษณะข้อสอบแบบอัตนยัหรือกระดาษทดได้ 
 5. หากมีปัญหาขดัข้องมหาวิทยาลยัจดัเตรียมโทรศัพท์ 30 เลขหมาย ขอให้ติดต่อท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02-5048999 
และ line@examstou เปิดใช้เฉพาะในวันที่ 14-15,21-22 และ 28-29 สิงหาคม 2564  เท่านัน้ 
  



๒ 
หมวด ๔ 

แนวปฏิบัติตนในกำรเข้ำสอบของนักศึกษำ 
----------------------------------------- 

 ข้อ ๑๙ นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบออนไลน์ ดังนี ้
 (๑) แนวปฏิบัติทั่วไป  
  (ก) นักศึกษาต้องศึกษาคู่มือการใช้ระบบสอบออนไลน์ โดยคูม่ือดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 
  (ข)  นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกการใช้โปรแกรมส าหรับการสอบออนไลน์ ตามช่วงวันและเวลาที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม 
  (ค) นักศึกษาต้องอ่านค าแนะน าและขอ้ปฏิบัติในการท าสอบออนไลน์อยา่งรอบคอบ 
  (ง) นักศึกษาต้องจัดสถานท่ีสอบออนไลน์ให้เหมาะสมกับการสอบออนไลน์ เช่น ท่ีพักอาศัย ที่พักในโรงแรม ท่ีท างาน 
หรือท่ีอื่น ๆ ท่ีมีความเป็นส่วนตัว มีความมดิชิด โดยไมม่ีบุคคลอื่นเขา้ออกภายในบริเวณห้องที่ใช้เป็นสถานท่ีสอบออนไลน์ตลอดคาบเวลา
สอบออนไลน ์และโต๊ะที่น่ังสอบออนไลน์ต้องไม่มสีิ่งอื่นใดบนโต๊ะ ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้สอบออนไลน์เทา่นั้น 
  (จ) นักศึกษาต้องเชื่อฟังและปฏิบัตติามค าสั่งของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 
  (ฉ) นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารในระหว่างการสอบออนไลน์กับกรรมการคุมสอบผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๒) แนวปฏิบัติที่ส าคัญ 
  (ก) นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบออนไลน์ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (ข) นักศึกษาต้องเข้าทดลองการใช้ระบบสอบออนไลนเ์สมือนการสอบออนไลน์จริง ก่อนวันด าเนินการสอบออนไลน์
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา  
  (ค) นักศึกษาต้องเตรียมบัตรประจ าตัวนักศึกษาและบัตรประจ าตัวประชาชน เพื่อใช้แสดงตนในการเข้าสอบออนไลน ์
  (ง) นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้สภุาพเรียบร้อย เนื่องจากมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาการท าข้อสอบ
ออนไลน์ของนักศึกษา และต้องยนิยอมให้มหาวิทยาลัยบันทึกเหตุการณต์ลอดเวลาที่ท าข้อสอบออนไลน ์
  (จ) นักศึกษาต้อง Login เข้าระบบก่อนเวลาเริ่มลงมือสอบออนไลน ์๓๐ นาทีของคาบการสอบออนไลน์นัน้  
และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าระบบสอบออนไลน์ หลังจากเริ่มด าเนินการสอบออนไลนไ์ปแล้ว ๓๐ นาที 
  (ฉ) นักศึกษาที่ไม่สามารถใช้ระบบสอบออนไลน์ได้ หรือลืม User ID หรือลมื Password ในวันสอบออนไลน์ให้ด าเนินการ
สอบถามผ่านระบบทันที 
  (ช) กรณีที่นักศึกษาเข้าใช้ระบบสอบออนไลน ์(Login) ไม่ได้ และภายหลังสามารถ Login เข้าใช้ระบบสอบออนไลน์ได้ 
แต่ไมเ่กินเวลาทีม่หาวิทยาลัยก าหนด ให้นักศึกษาท าข้อสอบจนกว่าจะครบตามก าหนดเวลาสอบออนไลน์ของคาบการสอบออนไลนน์ั้น 
กรณีนักศึกษาเข้าระบบสอบออนไลน์ได้แล้ว นักศึกษาไม่สามารถยกเลิกการสอบออนไลนไ์ด ้
  (ซ) นักศึกษาต้องแสดงตัวตนโดยการถ่ายรูปตนเอง (Selfie) โดยให้เห็นใบหน้าอย่างชัดเจน พร้อมแสดงบตัรประจ าตัว
นักศึกษา บัตรประจ าตัวประชาชน และลายมือช่ือลงบนกระดาษ และ Upload เข้าระบบการสอบออนไลน์ เพื่อส่งให้กับมหาวิทยาลยัตรวจสอบ 
ทั้งนี้ระบบจะแสดงรูปภาพนักศึกษาทุกแผ่นของกระดาษค าตอบ  
  (ฌ) นักศึกษาจะต้องเปิดกล้องไว้ตลอดเวลาของการสอบออนไลน์ในแตล่ะคาบสอบ  
  (ญ) นักศึกษาต้องปิดไมโครโฟนตลอดเวลาของการสอบออนไลนใ์นแต่ละคาบสอบ ยกเว้นนักศึกษาท่ีต้องการสื่อสาร 
ขณะท าการสอบออนไลน ์นักศึกษาสามารถเปิดไมโครโฟนได้ เมื่อไดร้ับอนุญาตจากกรรมการคมุสอบกอ่น  
  (ฎ) นักศึกษาต้องเขียนตอบลงบนกระดาษ A4 ในชุดวิชาที่มีลักษณะข้อสอบเป็นอัตนัย เมื่อนักศึกษาเขียนตอบเรียบร้อย
แล้วให้ถ่ายรูปกระดาษค าตอบ แลว้ให้ Upload กระดาษค าตอบส่งเข้าระบบสอบออนไลน ์
  (ฏ) กรณีชุดวิชาที่มีการค านวณ นักศึกษาสามารถทดในกระดาษ A4 เมื่อนักศึกษาทดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายรูปกระดาษ
ทด แล้วให้ Upload กระดาษทดส่งเข้าระบบสอบออนไลน ์
  (ฐ) กรณีนักศึกษาเขยีนตอบข้อสอบอตันัยหรือเขยีนทดในกระดาษ A4 ให้นักศึกษาเก็บต้นฉบับกระดาษค าตอบอัตนัย
หรือกระดาษทดไว้ ๔๕ วัน หลังการสอบออนไลน ์เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษากรณีที่มหาวิทยาลัยเรียกตรวจสอบภายหลัง 
  (ฑ) นักศึกษาที่เข้าสอบออนไลน์และส่งข้อสอบไปแล้ว ถ้ายังไม่หมดเวลาสอบออนไลน์ให้นักศึกษาเปิดกล้องไว้  
ห้ามมิให้ Logout ออกจากระบบสอบออนไลน ์และให้นักศึกษานั่งอยู่กับที่น่ังสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบตามคาบเวลาสอบ  
  (ฒ) การกระท าอื่นใดท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการสอบออนไลน์ นักศึกษาต้องไดร้ับการยินยอมหรือได้รบัอนุญาตจากกรรมการ
คุมสอบเท่านั้น 
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 ข้อ ๒๐ ห้ามนักศึกษากระท าการ ดังนี ้
 (๑) เข้าสอบมากกว่าหน่ึงชุดวิชาในวันและเวลาเดียวกัน 
 (๒) ใส่หูฟังในขณะท าการสอบออนไลน์ 
 (๓) กระท าการหรือมีพฤติกรรมอันเปน็การทุจริตในการสอบออนไลน ์โดยให้ผู้อื่นเข้าสอบออนไลนแ์ทนตน พูดหรือติดต่อ 
กับนักศึกษารายอื่น หรือบุคคลภายนอก พยายามดูค าตอบจากนักศกึษารายอื่น หรือยอมให้นักศึกษารายอื่นดูค าตอบของตนเองทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือคัดลอกข้อสอบ หรือท าส าเนาข้อสอบ ด้วยวิธีการบันทึกหรือจับภาพหน้าจอ หรือถ่ายรูปข้อสอบ  
 (๔) น าวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ท่ีสามารถใช้รับและแสดงผลข้อมลูเพื่ออ านวยความสะดวกในการตอบข้อสอบหรือในการคิดค านวณ 
ต ารา เอกสาร ข้อความหรือวัสดุอปุกรณ์ใด ๆ ท่ีไม่เกีย่วข้องกับการสอบออนไลน์ เว้นแต่จะไดร้ับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยตามชุดวิชา 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 ข้อ ๒๑ นักศึกษาท่ีเข้าสอบออนไลนก์ระท าการฝ่าฝืนต่อข้อปฏิบตัิและข้อห้ามตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ ให้ด าเนินการ ดังน้ี 
 (๑) นักศึกษาท่ีเข้าสอบออนไลนก์ระท าการฝ่าฝืนข้อ ๒๐ (๑) และ (๒) ให้ถือว่าเป็นการกระท าผดิวินัยนักศึกษาที่ไม่ก่อให้เกิด
ความเสยีหายอย่างร้ายแรง และให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 (๒) นักศึกษาที่เข้าสอบออนไลน์กระท าการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบออนไลน์ตามข้อ ๒๐ (๓) และ (๔) ให้ถือว่า
เป็นการกระท าผดิวินัยนักศึกษาท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง และให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ว่าด้วยวินัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หากกรรมการคุมสอบตรวจสอบพบระหว่างการสอบออนไลน์ กรรมการคุมสอบสามารถให้
นักศึกษายกเลิกการสอบออนไลนไ์ด้ และมหาวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษค าตอบเฉพาะชุดวิชาที่พบการทุจริต หรือกรณีที่มหาวิทยาลยั
ตรวจสอบพบภายหลังจากการสอบออนไลน์หรือภายหลังการประกาศผลสอบไปแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษค าตอบเฉพาะ 
ชุดวิชาที่พบการทุจริต หรือปรับตกในชุดวิชาที่นักศึกษามีพฤติกรรมทุจริตได้ทันที แล้วแต่กรณ ีในกรณีที่นักศึกษาเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐ มหาวิทยาลัยอาจรายงานการกระท าอันเป็นการทุจริตของนักศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาของนักศึกษาทราบเพื่อด าเนินการ
ทางวินัยอีกทางหนึ่งด้วยก็ได ้
 (๓) นักศึกษาท่ีเข้าสอบออนไลนโ์ดยขาดบัตรใดบัตรหนึ่งและไม่แสดงตนในการเข้าสอบออนไลน์ตามข้อ ๑๙ (๒) (ซ)
มหาวิทยาลยัจะไม่ตรวจกระดาษค าตอบและถือว่านักศึกษาสอบไม่ผา่นในชุดวิชานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 
ว่าด้วย การสอบออนไลน์ของนักศกึษาระดับปริญญาตรีและระดับต่ ากว่าปริญญา พ.ศ.2563 
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