
การจัดีการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์์แบบ

มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชเป็็นมหาวิิทยาลััยระบบเป็ิด จัดระบบการเร่ยนการสุอนทางไกลั ผ้้เร่ยนศึึกษา 

จากสุ่�อต�าง ๆ ด้วิยตนเอง โดยไม�ต้องเข้าชั�นเร่ยนตามป็กติ ในปี็การศึึกษา 2565 มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช 

ใช้เทคโนโลัย่แลัะนวัิตกรรมการศึึกษาทางไกลัเพ่ื่�อสุร้างโอกาสุการเร่ยนร้้ด้วิยตนเองตลัอดช่วิิตสุำาหรับทุกคน ด้วิยการ

พัื่ฒนาระบบการเร่ยนการสุอนออนไลัน์สุมบ้รณ์แบบขึ�น ให้บริการตั�งแต�การรับสุมัครนักศึึกษาใหม�แลัะลังทะเบ่ยนเร่ยน 

ออนไลัน์ การเล่ัอกแผนการศึึกษา ก1  ก2 แลัะ ก3 ออนไลัน์ การจัดสุอบออนไลัน์ แลัะการจัดการเร่ยนการสุอนออนไลัน์ 

ชุดวิิชาในหมวิดวิิชาศึึกษาทั�วิไป็กบันักศึึกษาใหม�ทั�วิไป็ ยกเว้ิน นักศึึกษาผ้้ต้องขัง นักศึึกษาพิื่การทางการเหน็ ทางการไดย้นิ

หร่อสุ่�อควิามหมายพิื่การออทิสุติกระดับ 3 ขึ�นไป็

สุำาหรับชุดวิิชาท่�ม่การใช้ร้ป็แบบการเร่ยนการสุอนออนไลัน์สุมบ้รณ์แบบ นักศึึกษาสุามารถศึึกษาด้วิยตนเอง  

ทุกท่� ทุกเวิลัา ทุกสุถานท่�ท่�สุะดวิกตามควิามพื่ร้อมของนักศึึกษา โดยนักศึึกษาต้องม่อุป็กรณ์ เช�น เคร่�องคอมพิื่วิเตอร์  

หร่อโน้ตบุ�ก หร่อแท็บเล็ัต หร่อโทรศัึพื่ท์เคล่ั�อนท่� อย�างใดอย�างหนึ�ง ท่�ม่กล้ัอง ม่ระบบเสุ่ยง (Audio) ท่�จะใช้สุ่�อสุาร 

ระหวิ�างกัน แลัะเคร่อข�ายอินเทอร์เน็ตท่�ม่ควิามเร็วิอย�างน้อย 10 Mbps ท่�จะใช้สุ่�อสุารระหวิ�างกัน

 ในการสุอบออนไลัน์ กรณ่เคร่�องคอมพิื่วิเตอร์ หร่อโน้ตบุ�ก หร่อแท็บเล็ัตไม�สุามารถใช้กล้ัองได้ นักศึึกษาสุามารถ

ใช้โทรศัึพื่ท์เคล่ั�อนท่�ม่กล้ัองในตัวิเพ่ื่�อย่นยันตัวิตนป็ระกอบการสุอบแลัะใช้ถ�ายภาพื่กระดาษคำาตอบหร่อกระดาษทดได้ใน

การสุอบอัตนัยหร่อชุดวิิชาท่�ม่การคำานวิณ

นักศึึกษาสุามารถศึึกษาผ�านสุ่�อสิุ�งพิื่มพ์ื่เอกสุารการสุอน แลัะสุ่�อเสุริมเติมเต็มร้ป็แบบดิจิทัลัในลัักษณะ e-book 

การเร่ยนการสุอนออนไลัน์ผ�านระบบ e-Learning ของมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช รวิมทั�งกิจกรรมป็ฏิิสัุมพัื่นธ์อ่�น ๆ 

ได้แก� การสุอนเสุริม แลัะการจัดกิจกรรมร�วิมเร่ยนร้้ ผ�านระบบการเร่ยนการสุอนออนไลัน์ด้วิย Microsoft Teams ตาม

วัินแลัะเวิลัาท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนดซึึ่�งจะแจ้งให้นักศึึกษาทราบในแต�ลัะชุดวิิชา



ในฐานะมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชเป็็นมหาวิิทยาลััยเปิ็ดท่�ใช้ระบบการศึึกษาทางไกลั แลัะม่ควิามมุ�งหวัิง 

ท่�จะป็รับป็รุง แลัะพื่ัฒนาระบบการจัดการศึึกษาทางไกลัให้ม่ป็ระสุิทธิภาพื่ ทันสุมัย สุะดวิก เร่ยนอย�างม่ควิามสุุขแลัะ 

สุนุกกับการเร่ยนอย�างม่คุณภาพื่แลัะได้มาตรฐาน จึงให้โอกาสุนักศึึกษาได้เล่ัอกเร่ยนแผนการศึึกษาใดแผนการศึึกษาหนึ�ง

ในชุดวิิชาต�าง ๆ ดังต�อไป็น่�

แผนการศึกษา  ก1 ค่อการจัดการศึึกษาชุดวิิชาแบบการเร่ยนออนไลัน์ โดยศึึกษาด้วิยตนเองแลัะ 

สุอบป็ระจำาภาค 100 คะแนน ในการป็ระเมินการเร่ยนร้้เน่�อหาชุดวิิชา หน�วิยท่� 1-15

แผนการศึกษา  ก2 ค่อการจัดการศึึกษาชุดวิิชาแบบการเร่ยนออนไลัน์ แลัะจัดให้ม่การสุอนเสุริมออนไลัน์ 

แบบเก็บคะแนน 40 คะแนน แลัะการสุอบป็ระจำาภาคแบบออนไลัน์ในการป็ระเมินผลัการเร่ยนร้้ 60 คะแนน 

แผนการศึกษา  ก3 ค่อการจัดการศึึกษาชุดวิิชาแบบการเร่ยนออนไลัน์ แลัะการจัดกิจกรรมร�วิมเร่ยนร้้  

(Blended learning) ตามสุถานท่�  หร่อช�องทางออนไลัน ์ตามวัินแลัะเวิลัาท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด ม่คะแนนเก็บ 40 คะแนน 

ม่การสุอบกลัางภาคแลัะการสุอบป็ระจำาภาคแบบออนไลัน์ 60 คะแนน

การเลือกแผนการศึึกษาตามชุุดีวิิชุา  
มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธิรรมาธิิราชุ



ข้อกำาหนดีและเงืื่�อนไขการเลือกแผนการศึึกษา

1. นักศึึกษาสุามารถเล่ัอกแผนการศึึกษาของแต�ลัะชุดวิิชาท่�ป็ระสุงค์จะลังทะเบ่ยนเร่ยนท่�เหม่อนหร่อต�างกันก็ได้

โดยเลือกแผนการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด

2. นักศึึกษาเล่ัอกแผนการศึึกษาของชุดวิิชาท่�ลังทะเบ่ยนเร่ยนชุดวิิชาในภาคการศึึกษานั�นแล้ัวิ จะไม่สามารถ

เปล่ียนแผนการศึกษาภายหลังได้ จนกวิ�าจะลังทะเบ่ยนเร่ยนใหม�ในภาคการศึึกษาถัดไป็

3. นักศึึกษาต้องเล่ัอกแผนการศึึกษาตามช�วิงเวิลัาท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนดเท�านั�น ศึึกษารายลัะเอ่ยดช�วิงเวิลัา 

เลือกแผนการศึกษาท่ี httsps://web4.stou.ac.th/eduplan/ หากพ้ื่นเวิลัาท่�กำาหนดให้เล่ัอกแผนการศึึกษาไป็แล้ัวิ 

ชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนน้ันจะถูกกำาหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1

4. กรณ่นักศึึกษาไม�แจ้งควิามป็ระสุงค์จะเล่ัอกแผนการศึึกษา ชุดวิชาลงทะเบียนเรียนน้ันจะถูกกำาหนดเป็น

แผนการศึกษา ก1

5. กรณ่ท่�นักศึึกษาลังทะเบ่ยนเร่ยนเพิื่�มชุดวิิชาในช�วิงท่�พ้ื่นระยะเวิลัาท่�กำาหนดให้เล่ัอกแผนการศึึกษาไป็แล้ัวิ 

จะไม�สุามารถเล่ัอกแผนการศึึกษาอ่�นได้โดยชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ิิ่มชุดวิชาน้ันจะถูกกำาหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1 

 6. นักศึึกษาสุามารถเล่ัอกแผนการศึึกษาใดแผนการศึึกษาหนึ�ง ได้แก� แผนการศึึกษา ก1 ก2 หร่อ ก3 

ก็ได้ตามแต�ลัะชดุวิิชาท่�ได้แจ้งไว้ิตอนลังทะเบ่ยนเร่ยน ยกเว้น นักศึึกษาลัักษณะพื่เิศึษ นักศึึกษาผ้ต้้องขังให้ลังทะเบ่ยนเร่ยน

เฉพื่าะแผนการศึึกษา ก1 เท�านั�น

7. ชุดวิชาท่ีนักศึกษามีสิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3 จะต้องเป็็นชุดวิิชาท่�กำาหนดให้เล่ัอกได้สุำาหรับ 

ชุดวิิชาท่�ม่การจัดในลัักษณะอย�างอ่�นจะได้แจ้งให้ทราบลั�วิงหน้า

8. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษา ก3 ในชุดวิิชาท่�ม่ลัักษณะข้อสุอบป็รนัยผสุมอัตนัย 

ในการสุอบป็ลัายภาค (หน�วิยท่� 8-15) นักศึึกษาจะต้องศึึกษาเน่�อหาชุดวิิชาหน�วิยท่� 1-7 ในการทำาข้อสุอบอัตนัยด้วิย 

เน่�องจากข้อสุอบอัตนัยบางชุดวิิชาเป็็นข้อสุอบเชิงบ้รณาการท่�ม่เน่�อหาเก่�ยวิเน่�องสัุมพัื่นธ์กันทั�ง 15 หน�วิย

9. นักศึกษาท่ีเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนแผนการศึกษาแผน ก3   

 -  กรณ่ท่�ศ้ึนย์การเร่ยนร้้ หร่อช�องทางออนไลัน์ท่�ท�านเล่ัอกไว้ิม่นักศึึกษาลังทะเบ่ยนเร่ยน ไม่ถึงเกณฑ์์ท่ี

มหาวิทยาลัยกำาหนด นักศึึกษาจะถ้กเป็ล่ั�ยนแผนการศึึกษาของชุดวิิชานั�นไป็เป็็นแผนการศึกษา ก1

  - กรณ่ท่�นักศึึกษาไม่เลือกศูนย์การเรียนรู้หรือช่องทางออนไลน์ ภายในระยะเวิลัาท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด 

ชุดวิิชานั�นจะถ้กเป็ล่ั�ยนเป็็นแผนการศึึกษา ก1

 

ศึกษารายละเอียดชุดวิชาท่ีจัดให้เลือกแผนการศึกษาท่ี 

https://web4.stou.ac.th/eduplan/ → ชุดวิชาท่ีมีสอบกลางภาค



การสอบกลางื่ภาคแบบออนไลน์

1. นักศึกษาท่ีเลือกแผนการศึกษา ก3 จะต้องเข้าสุอบกลัางภาคแบบออนไลัน์ ตามวัินแลัะเวิลัาท่�มหาวิิทยาลััย

กำาหนด โดยให้สุอบหน�วิยท่� 1-7 สุ�วินการสุอบป็ลัายภาค (สุอบป็ระจำาภาค) สุอบหน�วิยท่� 8-15

2. การสอบกลางภาคแบบออนไลน์ใช้เวลาสอบคาบละ 1 ช่ัวโมงคร่ึง โดยมหาวิิทยาลััยจะจัดสุอบกลัางภาค 

แบบออนไลน์ในวัินเสุาร์แลัะวัินอาทิตย์สุุดท้ายของเด่อนพิ่ฤศจิกายนสุำาหรับภาคต้น แลัะเด่อนพิ่ฤษภาคมสุำาหรับ 

ภาคป็ลัาย

3. คาบเวลาสอบกลางภาคแบบออนไลน์

 คาบท่� 1 เวิลัา 09.00-10.30 น. คาบท่� 3  เวิลัา 09.00-10.30 น.

    คาบท่� 2 เวิลัา 13.00-14.30 น. คาบท่� 4  เวิลัา 13.00-14.30 น.

 ทั�งน่�ให้นักศึึกษาติดตามการป็ระกาศึวัินแลัะเวิลัาสุอบกลัางภาคแบบออนไลัน์จากมหาวิิทยาลััยในการสุอบ

แต�ลัะครั�งต�อไป็

4.  นักศึกษาท่ีเข้าสอบกลางภาคแบบออนไลน์แล้ว มหาวิิทยาลััยจะยังไม่ประกาศผลสอบ หน�วิยท่� 1-7 โดย

ผลัสุอบกลัางภาคจะต้องนำาไป็รวิมกับผลัการสุอบป็ลัายภาค หน�วิยท่� 8-15 จึงจะถ่อวิ�าผลัสุอบสุมบ้รณ์ มหาวิิทยาลััย 

จึงจะป็ระกาศึผลัการสุอบ หากนักศึึกษาขาดสอบกลางภาคแบบออนไลน์หรือขาดสอบปลายภาคจะถ่อวิ�าผลัการสุอบ

ไม่สมบูรณ์หร่อจะได้ลำาดับข้ัน I ทั�งน่� นักศึึกษาท่�เล่ัอกสุอบกลัางภาค มหาวิทยาลัยจะใช้เฉพิ่าะคะแนนจากการสอบ 

กลางภาคและคะแนนสอบปลายภาคในการประเมินผลเท่าน้ัน

5. นักศึกษาต้องมีอุปกรณ์ ดังน่� เคร่�องคอมพิื่วิเตอร์ หร่อโน้ตบุ�กท่�ม่กล้ัอง ม่ระบบเสุ่ยง (Audio) แลัะเคร่อข�าย

อินเทอร์เน็ตท่�ม่ควิามเร็วิอย�างน้อย 10 Mbps ท่�จะใช้สุ่�อสุารระหวิ�างกันตลัอดคาบสุอบ

กรณ่เคร่�องคอมพิื่วิเตอร์ หร่อโน้ตบุ�ก หร่อแท็บเล็ัตไม�สุามารถใช้กล้ัองได้ นักศึึกษาสุามารถใช้โทรศัึพื่ท์เคล่ั�อนท่�

ม่กล้ัองในตัวิเพ่ื่�อย่นยันตัวิตนป็ระกอบการสุอบแลัะใช้ถ�ายภาพื่กระดาษคำาตอบหร่อกระดาษทดได้ในการสุอบอัตนัย 

หร่อชุดวิิชาท่�ม่การคำานวิณ

6. นักศึึกษาสุามารถทดลัองเข้าทดสุอบการใช้ระบบสุอบออนไลัน์ตามอัธยาศัึยได้ทุกวัินท่� https://etesting.

stou.ac.th

7. ก�อนวัินสุอบออนไลัน์ นักศึึกษาจะต้องเข้าทดสุอบออนไลัน์เสุม่อนจริง ตามวัินแลัะเวิลัาท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนด

ไว้ิในแต�ลัะภาคการศึึกษา



8. การย่นยันตัวิตนเข้าสุอบออนไลัน์ นักศึึกษาสุามารถย่นยันตัวิตนได้ 2 วิิธ่ ได้แก�

 8.1 นักศึึกษาต้องเตร่ยมบัตรป็ระจำาตัวินักศึึกษา แลัะบัตรป็ระจำาตัวิป็ระชาชน หร่อบัตรป็ระจำาตัวิ 

เจ้าหน้าท่�ของรัฐ หร่อหนังสุ่อเดินทาง หร่อหนังสุ่อสุุทธิ หร่อบัตรอ่�นใดท่�ออกโดยหน�วิยงานของรัฐท่�แสุดงร้ป็ถ�าย 

แลัะเลัขป็ระจำาตัวิป็ระชาชนสุบิสุามหลัักทั�งสุองบัตรมาแสุดงตนในการเข้าสุอบออนไลัน ์หากนักศึึกษาขาดบตัรใดบัตรหนึ�ง

ให้ย่�นคำาร้องขอทำาบัตรเข้าสุอบออนไลัน์ (บัตรเหล่ัอง) หร่อศึึกษาขั�นตอนการเข้าสุอบออนไลัน์ได้ท่�เว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย 

https://web4.stou.ac.th/online_exam/

 8.2 หลัักฐานการแสุดงตนใน Menu “นักศึึกษา” ท่�แสุดงถึงป็ระวัิติสุ�วินตัวิแลัะข้อม้ลัทั�วิไป็ของนักศึึกษาท่�

ป็รากฏิบนแอป็พื่ลิัเคชัน STOU SISA 

 

สอบถามเพ่ิิ่มเติมได้ท่ีศูนย์สารสนเทศ โทร. 02 504 7788 หรือ

Line @examstou
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