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เรื่องทีน่ ักศึกษาควรทราบและปฏิบัตใิ นการสอบ
์

1. การสอบออนไลน์
มหาวิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเป็ นเลือกรู ปแบบการสอบด้วยตนเอง โดยกําหนดช่วงเวลาให้นกั ศึกษาเข้า
ไปเลือกในระบบออนไลน์ ในปี การศึกษา 2563 มีกาํ หนดการเลือกรู ปแบบการสอบทั้งการสอบกลางภาคและการ
สอบปลายภาค ให้ดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย หรื อ ในเว็บสอบออนไลน์ สําหรับปี การศึกษา
ถัดไป ทางมหาวิทยาลัยอาจจะเปิ ดโอกาสให้เลือกพร้อมการลงทะเบียน รายละเอียดในเรื่ องนี้จะแจ้งภายหลัง
อุปกรณ์ /เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการสอบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ที่มี Webcam และระบบเสี ยง (Audio) ครบถ้วน
พร้อมติดตั้ง INTERNET WIFI ความเร็ วอย่างน้อย 4Mbps ตลอดคาบสอบ ในกรณี การสอบอัตนัยหรื อชุด
วิชาที่มีการคํานวณ หรื อกรณี เครื่ องคอมพิวเตอร์ไม่มีกล้อง นักศึกษาสามารถใช้สมาร์ตโฟนหรื อแท็บเล็ต
ที่มีกล้องในตัว เพื่อประกอบการสอบ และใช้ถ่ายภาพกระดาษคําตอบหรื อกระดาษทดได้
2. เว็บไซด์ ทใี่ ช้ ในการสอบออนไลน์
📌📌 https://exam.stou.ac.th
เข้าสู่ ระบบด้วย
Username : รหัสนักศึกษา@stou.ac.th
Password : รหัสบัตรประจําตัวประชาชน
3. ขั้นตอนหลักในการสอบ
นักศึกษาต้ องทําตามขั้นตอนให้ สําเร็จเป็ นไปตามลําดับ ไม่ สามารถข้ ามขั้นตอนใดได้
1. การ login เข้าระบบ
2. การกดเข้าไปในชุดวิชาที่ตนเองสอบ
3. ขั้นตอนที่ 1 ยอมรับเงื่อนไข
การอ่านไปจนท้ ายระเบียบ : ขั้นตอนที่ 1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการ
สอบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และระดับตํ่ากว่าปริ ญญา พ.ศ. 2563
ข้าพเจ้าเข้าใจระเบียบและข้อปฏิบตั ิสาํ หรับการสอบ
4. ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันตัวตนของผูเ้ ข้าสอบ
5. ขั้นตอนที่ 3 เข้าห้องสอบ เพื่อเปิ ดกล้อง WebEx
6. ขั้นตอนที่ 4 การทําสอบปรนัย /การทําสอบอัตนัย
---- กดส่ งคําตอบในระบบ----มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช วันที่ 1 กันยายน 2563

4. กําหนดเวลาในการเข้ าระบบการสอบออนไลน์
1. เวลาเข้ าระบบสอบ
สามารถเข้าระบบก่อนเวลาสอบ 45 นาที เช่น เวลาสอบ 9.00 น นักศึกษาสามารถเริ่ ม login ในระบบ
exam ได้ต้ งั แต่เวลา 8.15 น. คาบบ่าย เริ่ มสอบ 13.30 น. เข้าได้ต้ งั แต่ 12.45 น.
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2. เวลาในการยืนยันตัวตน
สามารถเริ่ มยืนยันตัวตนได้ก่อนเวลาสอบ 45 นาที แต่ไม่เกิน 30 นาทีหลัง เวลาที่เริ่ มทําข้อสอบได้ เช่น
เวลาสอบ 9.00 น. เริ่ มยืนยันตัวตนได้ต้ งั แต่ 8.15 จนถึงเวลา 9.30 น.
* นักศึกษามีเวลาในขั้นยืนยันตัวตน 1 ชั่วโมง 15 นาที หากพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่ านักศึกษาขาดสอบ
ไม่ สามารถเข้ าระบบการสอบได้ ตามเวลาทีก่ าํ หนด
3. เวลาทําข้ อสอบ
ข้อสอบจะสามารถกดเข้าไปทําข้อสอบได้ คือ 9.00 น. และ 13.30 น. สําหรับการสอบภาคไล่ เหมือนกัน
ทั้งวันเสาร์และอาทิตย์
นักศึกษาจะต้องเปิ ดกล้องที่ WebEx ตลอดเวลาในการทําข้อสอบ จนหมดเวลาสอบ จึงจะออกจากระบบ
ปิ ด WebExได้
4. เวลาในการทําสอบแบบอัตนัย
สําหรับชุดวิชาที่มีอตั นัย สามารถเริ่ มทําข้อสอบได้พร้อมกับข้อสอบปรนัย นักศึกษาสามารถเลือกได้วา่ จะ
ทําปรนัยก่อน หรื อ อัตนัยก่อน นักศึกษาต้องแสดงกระดาษเปล่าที่เตรี ยมไว้สาํ หรับเขียนตอบและกระดาษทด
โดยพิมพ์ จาํ นวนในช่ องแชท กรรมการจะเรียกให้ ดําเนินการในขั้นตอนนี้
** สิ่ งสํ าคัญ
เมื่อทําข้อสอบเสร็ จ ให้พิมพ์แจ้งกรรมการคุมสอบว่า “พร้ อมส่ ง” แล้วจึงเริ่ มถ่ายรู ปกระดาษทีละ
แผ่น ทั้งนี้ตอ้ งตรวจสอบว่าภาพที่ถ่ายครอบคลุมข้อความที่เขียนทั้งหมดในกระดาษแต่ละแผ่นและมีความ
ชัดเจนเพียงพอ ก่อนคลิก เพือ่ แนบไฟล์รูปกระดาษทีละไฟล์ และส่ งเข้าระบบสอบออนไลน์
* ต้องส่ งกระดาษคําตอบในการทําสอบอัตนัยในเวลาที่กาํ หนด เมื่อหมดเวลาสอบระบบจะปิ ด
อัตโนมัติ นักศึกษาจะไม่สามารถส่ งไฟล์กระดาษคําตอบได้
5. การเตรียมตัวและข้ อควรระวังในการสอบออนไลน์
1. กําหนดการสอบ
ต้องจดจําเวลาสอบ ชุดวิชา และลักษณะข้อสอบของตนเองให้ได้ เพราะในชุดวิชาที่มีอตั นัย นักศึกษาต้อง
เตรี ยมกระดาษเขียนตอบของตนเองให้เพียงพอกับการทําสอบ และเตรี ยมกระดาษทด
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช วันที่ 1 กันยายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ เว็บไซด์ สํานักทะเบียนและวัดผล
https://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/
ตรวจสอบลักษณะข้อสอบได้ที่
https://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/newsfeed321
การเตรี ยมกระดาษคําตอบอัตนัย การเตรี ยมกระดาษทด และข้อมูลการสอบออนไลน์
https://web4.stou.ac.th/online_exam/
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2. การฝึ กซ้ อมการสอบแบบออนไลน์
2.1 การซ้อมทําการสอบบแบบออนไลน์ดว้ ยตนเองตามอัธยาศัย ที่ https://etesting.stou.ac.th/
2.2 การซ้อมสอบเสมือนจริ ง มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็ นรอบๆ จะเปิ ดให้ซอ้ ม ล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์
ก่อนการสอบจริ ง โดยใช้ ตารางสอบเดียวกับการสอบจริง
3. การเตรียมพร้ อมสํ าหรับการยืนยันตัวตน
3.1 เตรี ยมบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชน ติดไว้ที่กระดาษพร้อมลายเซ็นต์
3.2 ในกรณี ใช้ภาพเซลฟี่ ยืนยันตัวตน ให้เตรี ยมภาพถ่ายหน้าตนเองกับเอกสารข้อ 3.1 ก่อนเวลาการเข้าสู่
ระบบ
3.3 เตรี ยมพร้อมและซ้อมการดึงภาพจากโทรศัพท์ หรื อ ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ มาวางไว้ในช่องการยืนยัน
ตัวตัน
3.4 หากเกิดปัญหาและใช้เวลาในการวางภาพยืนยันตัวตนในระบบมากกว่ า 15 นาที ควรโทรแจ้งปัญหา
เบอร์ 025034111 หรื อ ติดต่อไลน์แอด @examstou โดยด่วน เพื่อแจ้งปัญหาและสอบถามวิธีการแก้ไขให้
ทันเวลาสอบ
4. การเตรียมอุปกรณ์ สอบออนไลน์
4.1 ก่อนวันสอบ 1-2 วัน ควรทําการทดสอบคอมพิวเตอร์ หรื อโน้ตบุก๊ การใช้งานของกล้อง ไมค์ ลําโพง
ของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเชื่อมต่อ INTERNET WIFI ให้พร้อม โดยเข้าไปทดสอบในห้องซ้อมสอบตามอัธ
ยาศัน เพื่อความมัน่ ใจ
4.2 เตรี ยมอุปกรณ์เสริ มให้อยูใ่ กล้ที่นง่ั สอบ เช่น แบตสํารอง ปลัก๊ ไฟ สแกนเนอร์ และ สายเชื่อมต่อ
ระหว่างโทรศัพท์กบั คอม
4.3 ควรฝึ กซ้อมการดึงไฟล์ภาพและการแนบไฟล์ เข้าสู่ ระบบสอบในการยืนยันตัวตนและการส่ ง
กระดาษคําตอบอัตนัย ให้คล่อง และจับเวลาในการส่ งกระดาษคําตอบ เพือ่ ประมาณเวลาในการทําสอบจริงให้ ทนั
ในช่ วงเวลาสอบ
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5. การใช้ งาน WebEx นักศึกษาควรระวัง ดังนี้
5.1 เรี ยนรู ้และจดจําปุ่ มต่างๆของ WebEx โดยเฉพาะ การแชท (พิมพ์) กับกรรมการคุมสอบ
5.2 ต้องแน่ใจว่ากล้องเปิ ด ลําโพงเปิ ด แต่ไมค์ปิด ตลอดการสอบ เว้นแต่มีความจําเป็ น
5.3 การตั้งชื่อ WebEx (วิธีการ https://web4.stou.ac.th/online_exam/)
ช่องแรก : ชื่อ นาม สกุล รหัสนศ
ช่องล่าง : รหัสนักศึกษา@stou.ac.th
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6. เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยต้ องทําอย่ างไร
หากไม่สามารถแจ้งกรรมการคุมสอบได้ ให้โทรแจ้งปัญหา เบอร์ 025034111 หรื อ ติดต่อไลน์แอด
@examstou โดยด่วน โดยแจ้ งรหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อสกุล รหัสประจําชุ ดวิชา ชื่อชุ ดวิชา คาบสอบ
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