
ข้อปฏิบัติในการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ 

1. เมื่อนักศึกษาท าการ Log in เข้าสูร่ะบบสอบ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบช่ือที่ปรากฏ ให้ถูกต้องตรงตามช่ือของ

นักศึกษา หากตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับช่ือของนักศึกษาใหร้บีแจ้งกรรมการคุมสอบทันที 

2. ห้ามนักศึกษาใช้เครื่องช่วยค านวณทุกชนิดในการสอบ ยกเว้นชุดวิชาท่ีได้รับอนุญาต  

3. กรรมการคุมสอบจะแจ้งเตือนเรื่องเวลาในการสอบ 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อเหลือเวลาสอบ 15 นาที ครั้งที่สอง

เมื่อเหลือเวลาสอบ 5 นาที และครั้งสุดท้ายเมื่อหมดเวลาสอบ 

4. ส าหรบัชุดวิชาค านวณ และชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย ให้นกัศึกษาปฏิบัติ ดังนี ้

4.1 หลังยืนยันตัวตนเรียบร้อยหรือกอ่นท าข้อสอบ นักศึกษาต้องพิมพ์แจ้งจ านวนกระดาษทีเ่ตรียมไว้ต่อ

กรรมการคุมสอบ และแสดงกระดาษทั้งหมดที่เตรียมว่าเป็นกระดาษเปล่า ทัง้หน้าและหลัง หากไม่แจ้งจ านวนและ

แสดงกระดาษทั้งหมด จะถือว่านักศึกษาทจุริตการสอบ   

4.2 เมื่อท าข้อสอบเสร็จ ให้พมิพ์แจง้กรรมการคุมสอบว่า พร้อมส่ง แล้วจงึเริ่มถ่ายรปูกระดาษทลีะแผ่น 

ทั้งนี้ต้องตรวจสอบว่าภาพที่ถ่ายครอบคลมุข้อความที่เขียนทัง้หมดในกระดาษแต่ละแผ่นและมีความชัดเจน

เพียงพอ กอ่นคลิกเลอืกเครื่องหมาย  เพื่อแนบไฟลร์ูปกระดาษทีละไฟล์  และส่งเข้าระบบสอบออนไลน์  

4.3 ให้นักศึกษาเก็บต้นฉบับกระดาษไว้ 45 วัน หลังการสอบออนไลน์ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา กรณีที่

มหาวิทยาลัยเรียกตรวจสอบภายหลงั 

5. ห้ามนักศึกษา Logout ออกจากระบบสอบออนไลน์ และให้นักศึกษาน่ังอยู่กบัที่นัง่สอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ

ตามคาบสอบ หากลุกจากที่นั่งหรือหายไปจากหน้าจอควบคุมการสอบก่อนหมดเวลาสอบโดยไม่ได้รบัอนุญาตจาก

กรรมการคุมสอบ หรือ logout จากระบบการสอบออนไลนก์่อนหมดเวลาสอบ จะถือว่านักศึกษาทุจริตการสอบ  

6. หากนักศึกษามีความจ าเป็นต้องลุกจากที่นั่ง ระหว่างท าข้อสอบ ต้องแจ้งกรรมการคุมสอบว่ามีความจ าเป็น

อย่างไร พร้อมเวลาที่คาดว่าจะต้องใช้ เพื่อขออนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อน หากลุกจากที่นัง่หรือหายไปจาก

หน้าจอควบคุมการสอบก่อนได้รบัอนุญาต จะถือว่านักศึกษาทุจริตการสอบ   

7. ห้ามนักศึกษาการกระท าหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทจุรติในการสอบออนไลน์ โดยให้ผูอ้ื่นเข้าสอบแทนตน พูด

หรือติดต่อกับกบันักศึกษารายอื่น หรือบุคคลภายนอก ค้นหาค าตอบจากแหล่งอื่นทุกประเภท หรือยอมให้ผูอ้ื่นดู

ค าตอบของตนผ่านทุกช่องทาง หรือท าส าเนาข้อสอบและค าตอบด้วยวิธีการบันทึกหรอืจบัภาพหน้าจอ หรอืถ่ายรูป 

ยกเว้นได้รับไฟล์ภาพกระดาษค าตอบเพื่อใช้ในการสง่ค าตอบเข้าสูร่ะบบการสอบออนไลน์ หรอืการบันทึกและ

เผยแพร่หน้าจอการสอบทกุขณะ   

 
 



 
ลักษณะข้อสอบ ค าชี้แจง 
กรณี ปรนัย ค าชี้แจง แบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบจ านวน 100 ข้อ 

กรณี ปรนัย อัตนัย ค าชี้แจง แบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์    แบ่งเป็น 2 ตอน   
     ตอนท่ี 1 เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ จ านวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
     ตอนท่ี 2 เป็นข้อสอบแบบอัตนัย      จ านวน    2 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

**** จ านวนข้อทั้งในส่วนปรนัย อัตนัย ปรบัตามจริง ในแต่ละชุดวิชา 
 
 
 
 
ขั้นตอนการท าแบบทดสอบปรนัย 
1. คลิก แบบทดสอบ 
2. คลิก Attempt quiz now 

3. นักศึกษาเลือกค าตอบที่ถูกต้อง โดยคลิกเลือกที่ข้อความที่เป็นค าตอบ หรอืคลิกในเครื่องหมาย  หน้าตัวเลือก
ที่เป็นค าตอบของข้อนั้น ๆ หากต้องการเปลี่ยนค าตอบก็กระท าได้ในลักษณะเดียวกัน 
4. คลิก Next เพื่อท าแบบทดสอบข้อตอ่ไป หรอืคลิก Previous เพื่อกลบัไปแก้ไขค าตอบในข้อก่อนหนา้และหาก
นักศึกษาไม่แน่ใจกับค าตอบที่เลือกสามารถคลิกสัญลักษณ์ธง (Flag) เพื่อกลบัมาทบทวนค าตอบอกีครั้งได ้
5. เมื่อคลิกตอบข้อสุดท้ายแล้ว ให้คลกิ Next เพื่อระบบจะรายงานว่ายังมีข้อใดที่นกัศึกษายังไม่ได้ท าตอบ 

5.1 หากต้องการย้อนกลับไปแก้ไขค าตอบ คลกิ Return to attempt  
5.2 จากนั้นคลิกเลือกข้อที่ต้องการแก้ไขค าตอบ Quiz navigation  
5.3 หลังจากท าทดสอบครบทุกข้อแล้วคลิก finish attempt. 

6. คลิก Submit all and finish เพื่อส่งค าตอบ 
7. คลิก Yes เพื่อยืนยันการส่งค าตอบ 
8. ระบบจะแสดงสถานะการส่งข้อสอบว่า Finished  
9. ระบบจะไม่รายงานผลการท าข้อสอบ  
      **** ให้ทางที่ปรึกษาปรับตามปุ่มที่ใช้งานจรงิ ซึ่งบางปุม่อาจมกีารแปลเป็นภาษาไทย **** 
 
 
 

https://exam.stou.ac.th/mod/quiz/view.php?id=413


ขั้นตอนการท าแบบทดสอบอัตนัย 
1. ข้อสอบแบบอัตนัย ให้นักศึกษาท าโดยไม่ต้องลอกโจทย ์
2. รูปแบบการเขียนกระดาษอัตนัยให้เขียนตามรูปแบบทีก่ าหนดให้ด้านล่างนี้ เท่านั้น 
 

แบบฟอร์มกระดาษค าตอบอัตนัย 

 
3. กรณีที่นักศึกษาไม่ท าข้อสอบข้อใด ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดด้านบนของกระดาษค าตอบอัตนัยตามข้อ 2 
ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเขียนข้อความ “ไม่ท าตอบ” พร้อมกับลงรายมือชื่อของนักศึกษาก ากับ  
4. นักศึกษาเขียนค าตอบลงในกระดาษ A4 โดยเขียนด้วยลายมือเองและเขียนให้อ่านง่าย วิธีการส่งค าตอบ 

4.1 ให้นักศึกษาถ่ายรูปกระดาษค าตอบที่นักศกึษาได้เขียนค าตอบไว้และบันทกึลงไฟล ์
4.2 แนบเป็นไฟล์ ตาม 4.1 โดยคลิกเลือกเครื่องหมาย  เพื่อแนบไฟล์รปูกระดาษค าตอบ และ Upload 
กระดาษค าตอบส่งเข้าระบบสอบออนไลน ์

5. ส าหรบักระดาษที่นักศึกษาเขียนค าตอบอัตนัยไว้ ให้นักศึกษาเก็บต้นฉบับกระดาษค าตอบอัตนัยไว้ 45 วัน หลัง
การสอบออนไลน์ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา กรณีทีม่หาวิทยาลัยเรียกตรวจสอบภายหลัง 


