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 ด้วยมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำชได้รับกำรสอบถำมเรื่องกำรประกำศผลกำรสอบที่ล่ำช้ำจำกนักศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยผ่ำนหลำยช่องทำง เช่น โทรศัพท์ (call center) และสื่อสังคมออนไลน์ของมหำวิทยำลัย นั้น     

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช ขอเรียนชี้แจงว่ำสืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส โคโรนำ 
2019 ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำท ำให้รัฐบำลออกมำตรกำรเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดโดยกำรปิดสถำนศึกษำ และห้ำม
รวมกลุ่มจัดกิจกรรม ท ำให้ส่งผลกระทบกับกิจกรรมกำรจัดสอบประจ ำภำคของมหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยได้
ประกำศเลื่อนกำรสอบภำคสนำมออกไป และแก้ไขสถำนกำรณ์ด้วยกำรจัดสอบออนไลน์ทดแทนซึ่งมีกำรจัดสอบให้แก่
นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 มำแล้ว 3 ครั้ง และยังมีนักศึกษำที่ไม่สำมำรถสอบ
ออนไลน์ได้อีกจ ำนวนมำก เนื่องจำกนักศึกษำไม่พร้อมที่จะสอบออนไลน์ ดังนั้นที่ประชุมสภำวิชำกำร ครั้งที่ 16/2564 
เมื่อวันที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2564 จึงมีมติให้จัดสอบทดแทนให้แก่นักศึกษำที่รอกำรสอบภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2563 ณ สนำมสอบ โดยใช้รูปแบบกำรสอบแบบ Take Home Exam ส ำหรับกำรสอบ Take Home Exam ครั้งนี้มี
นักศึกษำที่มีคุณสมบัติในกำรสอบจ ำนวน  87,007  คน/ชุดวิชำ จำกชุดวิชำทั้งหมดที่เปิดสอนจ ำนวน  443 ชุดวิชำ  
ที่เปิดสอนในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 โดยลักษณะของข้อสอบ Take Home Exam จะเป็นข้อสอบใน
ลักษณะที่มุ่งเน้นให้นักศึกษำหำค ำตอบ หรือแก้ไขปัญหำอย่ำงมีหลักกำรและเหตุผลให้สอดคล้องกับหลักวิชำกำร  
ซึ่งกระบวนกำรในกำรรับ-ส่งข้อสอบแบ่งออกเป็น  2  ช่องทำง  คือ ช่องทำงที่ 1. ส่งข้อสอบ  Take Home Exam ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์  และช่องทำงที่ 2. ส่งข้อสอบ Take Home Exam ผ่ำนช่องทำงไปรษณีย์ (เป็นช่องทำงหลักที่
นักศึกษำส่งข้อสอบ)  จึงท ำให้มีกระดำษค ำตอบเป็นจ ำนวนมำก  ประกอบกับข้อสอบที่เขียนค ำตอบด้วยลำยมือต้องใช้
กำรพิจำรณำตรวจให้คะแนนอย่ำงละเอียด  อีกทั้งกำรส่งข้อสอบ  Take Home Exam ผ่ำนช่องทำงออนไลน์พบปัญหำ 
เช่น นักศึกษำส่งกระดำษค ำตอบผิดชุดวิชำ  นักศึกษำส่งกระดำษค ำตอบไม่ครบถ้วน  ไฟล์ภำพกระดำษค ำตอบไม่ชัดเจน 
และไม่สำมำรถเปิดไฟล์กระดำษค ำตอบได้  จึงท ำให้มหำวิทยำลัยต้องด ำเนินกำรติดตำมปัญหำจำกนักศึกษำกลุ่มดังกล่ำว 
เพ่ือให้นักศึกษำส่งไฟล์กระดำษค ำตอบที่สมบูรณ์มำยังมหำวิทยำลัยตรวจให้คะแนน ซึ่งกรรมกำรตรวจกระดำษค ำตอบ
แต่ละชุดวิชำจะต้องใช้ระยะเวลำในกำรตรวจให้คะแนนมำกกว่ำข้อสอบปกติ จึงท ำให้กระบวนกำรในกำรส่งข้อมูลคะแนน
ที่ได้ตรวจให้คะแนนแล้วต้องทยอยส่งข้อมูลเพ่ือประมวลผลและประกำศผลกำรสอบล่ำช้ำกว่ำปกติ 

 
 
 
 



ส ำหรับกำรสอบไล่ ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563  เช่นกันที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัส  โคโรนำ 2019 ซึ่งมหำวิทยำลัยฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ด ำเนินกำรจัดสอบให้นักศึกษำที่ลงทะเบียนสอบไล่ 
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563 เช่นกัน โดยได้จัดสอบภำคไล่ ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563แบบออนไลน์  
และจัดสอบ ณ สนำมสอบ ดังนี้ 

1. จัดสอบออนไลน์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21-22 สิงหำคม 2564 และวันที่ 28-29 สิงหำคม 2564  และประกำศ
ผลกำรสอบให้นักศึกษำทรำบ ในวันที่ 5 ตุลำคม 2564 (ประกำศผลกำรสอบกลุ่มชุดวิชำปรนัย)  วันที่ 25 ตุลำคม 2564 
(ประกำศผลกำรสอบกลุ่มชุดวิชำปรนัยและอัตนัย)  และวันที่ 31 ตุลำคม 2564  (ประกำศผลกำรสอบกลุ่มชุดวิชำ
ประสบกำรณ์วิชำชีพ และชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ) 
  2. จัดสอบออนไลน์ ครั ้งที ่ 2  วันที ่  4-5  ธันวำคม  2564   มหำวิทยำลัยฯ ได้จัดให้มีกำรสอบไล่ ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 พร้อมกับกำรสอบซ่อม ภำคกำรศึกษำที่ 2 และภำคกำรศึกษำพิเศษ ปีกำรศึกษำ 
2563  พร้อมกัน   
 3. จัดสอบ ณ สนำมสอบ วันที่  25-26  ธันวำคม  2564  โดยในภำคไล่ ภำคกำรศึกษำที ่2 ปีกำรศึกษำ 2563 
(จัดกำรสอบออนไลน์ ครั้งที ่2 และจัดสอบ ณ สนำมสอบ) ประกำศผลกำรสอบวันที่  10-11  กุมภำพันธ์ 2565 

ส ำหรับกำรสอบซ่อม ภำคกำรศึกษำที่ 2 และภำคกำรศึกษำพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2563 ที่มหำวิทยำลัยจัดสอบ
ออนไลน์เมื่อวันที่  4-5 ธันวำคม  2564  พร้อมกับกำรสอบภำคกำรศึกษำที่  2 ปีกำรศึกษำ 2563 (จัดสอบออนไลน์ 
ครั้งที่ 2)  นั้น  มหำวิทยำลัยฯ ขอชี้แจงว่ำถึงแม้ว่ำมหำวิทยำลัยฯ จะมีกำรจัดสอบภำคซ่อม ภำคกำรศึกษำที่ 2 และภำค
กำรศึกษำพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2563 ก่อนกำรสอบไล่ ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 (จัดสอบ ณ สนำมสอบ) แต่
ระบบกำรประมวลผลกำรสอบ จะต้องประมวลผลกำรสอบตำมเงื่อนไขและขั้นตอน  ซึ่งจะต้องประมวลผลกำรสอบ
ตำมล ำดับของภำคกำรศึกษำ ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประมวลผลกำรสอบของมหำวิทยำลัยฯ เป็นไปตำมระบบกำร
ประมวลผลที่ถูกต้อง จึงมีควำมจ ำเป็นต้องประมวลผลกำรสอบภำคกำรศึกษำที่  2 ปีกำรศึกษำ 2563 ให้แล้วเสร็จก่อน 
เนื่องจำกหำกประมวลผลกำรสอบที่ไม่เป็นไปตำมล ำดับภำคกำรศึกษำแล้วนั้น  จะส่งผลกระทบต่อผลกำรสอบ ประวัติ
ผลกำรสอบ  กำรค ำนวณเกรดเฉลี่ย (GPA)  
 
  ทั้งนี้มหำวิทยำลัยได้ตระหนักถึงควำมถูกต้องของผลกำรสอบและผลประโยชน์ของนักศึกษำเป็นหลัก  
จึงขออภัยในควำมล่ำช้ำจำกกำรประกำศผลกำรสอบ  
 
  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 
       ประกำศ ณ วันที่  17  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 
 


