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อุปกรณ์/เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการสอบออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ท่ีมี Webcam และระบบเสียง (Audio) ครบถว้น 

พร้อมติดตั้ง INTERNET WIFI ความเร็วอยา่งนอ้ย 4Mbps ตลอดคาบสอบ ในกรณีการสอบอตันยัหรือชุด

วิชาท่ีมีการคาํนวณ หรือกรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่มีกลอ้ง นกัศึกษาสามารถใชส้มาร์ตโฟนหรือแทบ็เลต็

ท่ีมีกลอ้งในตวั เพื่อประกอบการสอบ และใชถ่้ายภาพกระดาษคาํตอบหรือกระดาษทดได ้
 

เร่ืองทีนั่กศึกษาควรทราบและปฏิบัตใินการสอบ

์ 

📌📌 https://exam.stou.ac.th 

เขา้สู่ระบบดว้ย 

Username : รหสันกัศึกษา@stou.ac.th 

Password : รหสับตัรประจาํตวัประชาชน 
 

 
 

 

1. การสอบออนไลน์  

มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเป็นเลือกรูปแบบการสอบดว้ยตนเอง โดยกาํหนดช่วงเวลาใหน้กัศึกษาเขา้

ไปเลือกในระบบออนไลน ์ในปีการศึกษา 2563  มีกาํหนดการเลือกรูปแบบการสอบทั้งการสอบกลางภาคและการ

สอบปลายภาค ให้ดูรายละเอียดท่ีหน้าเวบ็ไซด์ของมหาวิทยาลยั หรือ ในเวบ็สอบออนไลน์ สําหรับปีการศึกษา

ถดัไป ทางมหาวิทยาลยัอาจจะเปิดโอกาสใหเ้ลือกพร้อมการลงทะเบียน รายละเอียดในเร่ืองน้ีจะแจง้ภายหลงั  

 

 

 

 

 

 

 

2. เวบ็ไซด์ทีใ่ช้ในการสอบออนไลน์ 

    

 

 

 

 

3. ขั้นตอนหลกัในการสอบ   

 นักศึกษาต้องทาํตามขั้นตอนให้สําเร็จเป็นไปตามลาํดบั  ไม่สามารถข้ามขั้นตอนใดได้  

 1. การ login เขา้ระบบ 

 2. การกดเขา้ไปในชุดวิชาท่ีตนเองสอบ  

 3. ขั้นตอนที ่1 ยอมรับเง่ือนไข   

  การอ่านไปจนท้ายระเบยีบ :  ขั้นตอนท่ี 1 ระเบียบมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ยการ

สอบออนไลน์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและระดบัตํ่ากวา่ปริญญา พ.ศ. 2563 

ขา้พเจา้เขา้ใจระเบียบและขอ้ปฏิบติัสาํหรับการสอบ 

 4. ขั้นตอนที ่2 การยนืยนัตวัตนของผูเ้ขา้สอบ 

 5. ขั้นตอนที ่3 เขา้หอ้งสอบ เพื่อเปิดกลอ้ง WebEx 

 6. ขั้นตอนที ่4 การทาํสอบปรนยั /การทาํสอบอตันยั  

---- กดส่งคาํตอบในระบบ----- 
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4.  กาํหนดเวลาในการเข้าระบบการสอบออนไลน์ 

1.  เวลาเข้าระบบสอบ  

สามารถเขา้ระบบก่อนเวลาสอบ 45 นาท ีเช่น เวลาสอบ 9.00 น นกัศึกษาสามารถเร่ิม login ในระบบ 

exam ไดต้ั้งแต่เวลา 8.15 น.   คาบบ่าย เร่ิมสอบ 13.30 น. เขา้ไดต้ั้งแต่ 12.45 น.   

 

2. เวลาในการยนืยนัตัวตน 

สามารถเร่ิมยนืยนัตวัตนไดก่้อนเวลาสอบ 45 นาที แต่ไม่เกิน 30 นาทีหลงั เวลาท่ีเร่ิมทาํขอ้สอบได ้เช่น 

เวลาสอบ 9.00 น. เร่ิมยนืยนัตวัตนไดต้ั้งแต่ 8.15 จนถึงเวลา 9.30 น.  

* นักศึกษามีเวลาในขั้นยนืยนัตัวตน  1 ช่ัวโมง 15 นาท ีหากพ้นเวลาดงักล่าว จะถือว่านักศึกษาขาดสอบ 

ไม่สามารถเข้าระบบการสอบได้ตามเวลาทีก่าํหนด  

 

3. เวลาทาํข้อสอบ 

ขอ้สอบจะสามารถกดเขา้ไปทาํขอ้สอบได ้คือ 9.00 น. และ 13.30 น. สาํหรับการสอบภาคไล่ เหมือนกนั

ทั้งวนัเสาร์และอาทิตย ์  

นกัศึกษาจะตอ้งเปิดกลอ้งท่ี WebEx ตลอดเวลาในการทาํขอ้สอบ จนหมดเวลาสอบ จึงจะออกจากระบบ

ปิด WebExได ้ 

 

4.  เวลาในการทาํสอบแบบอตันัย  

สาํหรับชุดวิชาท่ีมีอตันยั สามารถเร่ิมทาํขอ้สอบไดพ้ร้อมกบัขอ้สอบปรนยั นกัศึกษาสามารถเลือกไดว้า่จะ

ทาํปรนยัก่อน หรือ อตันยัก่อน  นกัศึกษาตอ้งแสดงกระดาษเปล่าท่ีเตรียมไวส้าํหรับเขียนตอบและกระดาษทด  

โดยพมิพ์จํานวนในช่องแชท กรรมการจะเรียกให้ดําเนินการในขั้นตอนนี ้

 ** ส่ิงสําคญั  

เม่ือทาํขอ้สอบเสร็จ ใหพ้ิมพแ์จง้กรรมการคุมสอบวา่ “พร้อมส่ง” แลว้จึงเร่ิมถ่ายรูปกระดาษทีละ

แผน่ ทั้งน้ีตอ้งตรวจสอบวา่ภาพท่ีถ่ายครอบคลุมขอ้ความท่ีเขียนทั้งหมดในกระดาษแต่ละแผน่และมีความ

ชดัเจนเพียงพอ ก่อนคลิก เพือ่แนบไฟลรู์ปกระดาษทีละไฟล ์และส่งเขา้ระบบสอบออนไลน ์

* ตอ้งส่งกระดาษคาํตอบในการทาํสอบอตันยัในเวลาท่ีกาํหนด เม่ือหมดเวลาสอบระบบจะปิด

อตัโนมติั นกัศึกษาจะไม่สามารถส่งไฟลก์ระดาษคาํตอบได ้

 

5. การเตรียมตัวและข้อควรระวงัในการสอบออนไลน์ 

1.  กาํหนดการสอบ 

ตอ้งจดจาํเวลาสอบ ชุดวิชา และลกัษณะขอ้สอบของตนเองใหไ้ด ้เพราะในชุดวิชาท่ีมีอตันยั นกัศึกษาตอ้ง

เตรียมกระดาษเขียนตอบของตนเองใหเ้พียงพอกบัการทาํสอบ และเตรียมกระดาษทด  
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รายละเอียดเก่ียวกบัการสอบ ติดตามข่าวสารต่างๆ ไดท่ี้ เวบ็ไซด ์สาํนกัทะเบียนและวดัผล 

https://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/ 

ตรวจสอบลกัษณะขอ้สอบไดท่ี้ 

https://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/newsfeed321  

การเตรียมกระดาษคาํตอบอตันยั การเตรียมกระดาษทด และขอ้มูลการสอบออนไลน์  

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

 

2. การฝึกซ้อมการสอบแบบออนไลน์ 

2.1 การซอ้มทาํการสอบบแบบออนไลน์ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ท่ี  https://etesting.stou.ac.th/ 

2.2 การซอ้มสอบเสมือนจริง มหาวิทยาลยัจะประกาศเป็นรอบๆ  จะเปิดใหซ้อ้ม ล่วงหนา้ 1-2 สปัดาห์

ก่อนการสอบจริง โดยใช้ตารางสอบเดียวกบัการสอบจริง  

 

3. การเตรียมพร้อมสําหรับการยนืยนัตัวตน 

3.1 เตรียมบตัรนกัศึกษาและบตัรประชาชน ติดไวท่ี้กระดาษพร้อมลายเซ็นต ์ 

3.2 ในกรณีใชภ้าพเซลฟ่ี ยนืยนัตวัตน ใหเ้ตรียมภาพถ่ายหนา้ตนเองกบัเอกสารขอ้ 3.1 ก่อนเวลาการเขา้สู่

ระบบ  

3.3 เตรียมพร้อมและซอ้มการดึงภาพจากโทรศพัท ์หรือ ไฟลใ์นคอมพวิเตอร์ มาวางไวใ้นช่องการยนืยนั

ตวัตนั  

 

3.4 หากเกิดปัญหาและใชเ้วลาในการวางภาพยนืยนัตวัตนในระบบมากกว่า 15 นาท ีควรโทรแจง้ปัญหา 

เบอร์ 025034111 หรือ ติดต่อไลน์แอด @examstou   โดยด่วน เพื่อแจง้ปัญหาและสอบถามวิธีการแกไ้ขให้

ทนัเวลาสอบ  

 

4. การเตรียมอุปกรณ์สอบออนไลน์ 

4.1 ก่อนวนัสอบ 1-2 วนั ควรทาํการทดสอบคอมพิวเตอร์ หรือโนต้บุก๊ การใชง้านของกลอ้ง ไมค ์ลาํโพง

ของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเช่ือมต่อ INTERNET WIFI ใหพ้ร้อม โดยเขา้ไปทดสอบในหอ้งซอ้มสอบตามอธั

ยาศนั เพื่อความมัน่ใจ 

4.2 เตรียมอุปกรณ์เสริมใหอ้ยูใ่กลท่ี้นัง่สอบ เช่น แบตสาํรอง ปลัก๊ไฟ สแกนเนอร์ และ สายเช่ือมต่อ

ระหวา่งโทรศพัทก์บัคอม  

4.3 ควรฝึกซอ้มการดึงไฟลภ์าพและการแนบไฟล ์เขา้สู่ระบบสอบในการยนืยนัตวัตนและการส่ง

กระดาษคาํตอบอตันยั ใหค้ล่อง และจับเวลาในการส่งกระดาษคาํตอบ เพือ่ประมาณเวลาในการทาํสอบจริงให้ทนั

ในช่วงเวลาสอบ  
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5.  การใช้งาน WebEx นักศึกษาควรระวงั ดังนี ้  

5.1 เรียนรู้และจดจาํปุ่มต่างๆของ WebEx  โดยเฉพาะ การแชท (พิมพ)์ กบักรรมการคุมสอบ 

5.2 ตอ้งแน่ใจวา่กลอ้งเปิด ลาํโพงเปิด แต่ไมคปิ์ด ตลอดการสอบ เวน้แต่มีความจาํเป็น  

5.3 การตั้งช่ือ WebEx   (วิธีการ https://web4.stou.ac.th/online_exam/)  

ช่องแรก : ช่ือ นาม สกลุ รหสันศ 

ช่องล่าง : รหสันกัศึกษา@stou.ac.th 

 

6.  เม่ือเกดิเหตุสุดวสัิยต้องทาํอย่างไร  

หากไม่สามารถแจง้กรรมการคุมสอบได ้ใหโ้ทรแจง้ปัญหา เบอร์ 025034111 หรือ ติดต่อไลน์แอด 

@examstou   โดยด่วน โดยแจ้งรหัสประจําตัวนักศึกษา ช่ือสกลุ รหัสประจําชุดวชิา ช่ือชุดวชิา คาบสอบ 
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