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เรื่อง แนวปฏบิัตกิารจ ัดสอบแบบออนไลนและการคมุสอบแบบออนไลน

..........................................................................

เพื่อใหการจัดสอบแบบออนไลนและการคมุสอบแบบออนไลนของมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ
เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น ฉะนัน้ อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมตทิี่ประชมุสภาวชิาการมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ครัง้ที่
๓/๒๕๖๕ วันพธุที่ ๑๖ มนีาคม ๒๕๖๕ มมีตใิหออกประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แนวปฏบัิตกิารจดัสอบ
แบบออนไลนและการคมุสอบแบบออนไลน ดังนี้ 

หมวดที่ ๑
หมวดทัว่ไป

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง "แนวปฏบัิตกิารจัดสอบ
แบบออนไลนและการคมุสอบแบบออนไลน" 

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาประกาศหรอืคาํสัง่อื่นในสวนที่ไดกาํหนดไวแลวขัดหรอืแยงกับประกาศนี้ใหใช

ประกาศนี้แทน ใหอธกิารบดเีปนผูรักษาการตามประกาศนี้ และใหมอีาํนาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คาํสัง่ หรอื
ระเบยีบปฏบัิตทิี่ไมขัดหรอืแยงกับประกาศนี้ ในกรณทีี่มไีดกาํหนดหลักเกณฑและการปฏบัิตไิวในประกาศนี้ ให
สภาวชิาการพจิารณาและเสนอความเหน็ตออธกิารบดเีพื่อวนิจิฉัยสัง่การตามที่เหน็สมควร 

ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
"มหาวทิยาลัย" หมายถงึ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ
"อธกิารบด"ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

"รองอธกิารบด"ี หมายถงึ รองอธกิารบดทีี่ไดรับมอบหมาย ใหกาํกับดแูล



"รองอธกิารบด"ี หมายถงึ รองอธกิารบดทีี่ไดรับมอบหมาย ใหกาํกับดแูล
สาํนักวชิา วทิยาลัย หรอืบัณฑติศกึษา
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

"ผูชวยอธกิารบด"ี หมายถงึ ผูชวยอธกิารบดทีี่ไดรับมอบหมาย ใหกาํกับดแูล
สาํนักวชิา วทิยาลัย หรอืบัณฑติศกึษา
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

"ประธานคณะกรรมการ หมายถงึ รองอธกิารบด/ีผูชวยอธกิารบดทีี่ไดรับมอบหมาย
อาํนวยการสอบ" ใหกาํกับดแูลสาํนักวชิา วทิยาลัย หรอื 

บัณฑติศกึษา มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
"ประธานดาํเนนิการสอบ" หมายถงึ ผูอาํนวยการศนูยบรกิารการศกึษา 
"สาํนักวชิา/วทิยาลัย" หมายถงึ สาํนักวชิา/ วทิยาลัย มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ
"บัณฑติศกึษา" หมายถงึ บัณฑติศกึษา มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ
"คณบด"ี หมายถงึ คณบดขีองสาํนักวชิา /วทิยาลัย /บัณฑติศกึษา

มหาวทิยาลัยลักษณ 
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"การสอบ" หมายถงึ  การวัดและประเมนิผลใดๆทัง้การสอบกลางภาค
ปลายภาค หรอืการสอบหรอืการประเมนิผล
ใด ๆ ทัง้กรณกีารสอบออนไลนและออฟไลน 
ที่เกี่ยวของกับหลักสตูรหรอืรายวชิาที่เปดสอน 
ในมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ

"การสอบออฟไลน" หมายถงึ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในหองสอบที่มี
สถานที่สอบ 

"การสอบออนไลน" หมายถงึ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในหองสอบ 
ผานสื่ออเิลก็ทรอนกิส 

"คณะกรรมการ หมายถงึ คณะกรรมการที่มหาวทิยาลัยแตงตัง้ให 
ดาํเนนิการสอบ" รับผดิชอบดาํเนนิการเกี่ยวกับการสอบ 

ของมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
"นักศกึษา" หมายถงึ นักศกึษา มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
"ผูเขาสอบ" หมายถงึ นักศกึษา มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ หรอืผูเรยีน

หรอืผูรวมเรยีนในมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ที่มี
สทิธิ์เขาสอบ ตามประกาศรายชื่อผูมสีทิธิ์สอบ 

"กรรมการคมุสอบ"  หมายถงึ  ผูที่มหาวทิยาลัยแตงตัง้ใหเปนกรรมการควบคมุ
หองสอบ ทัง้หองสอบที่มสีถานที่สอบหองและ
สอบผานสื่ออเิลก็ทรอนกิสในวชิาใดวชิาหนึ่งของ
การสอบ 

หมวดที่ ๒ 
แนวปฏบิัตกิารจ ัดสอบแบบออนไลน

ขอ ๕ แนวปฏบัิตกิารจัดสอบแบบออนไลน 
๑. จัดสอบตามปฏทินิการศกึษา หรอือาจารยผูสอนกาํหนดเวลาสอบตามความเหมาะสม 
๒. กรณสีาํนักวชิาตองการคาํสัง่แตงตัง้กรรมการคมุสอบโดยมหาวทิยาลัย ใหสาํนักวชิา

สงรายชื่อกรรมการคมุสอบมาให ศนูยบรกิารการศกึษาเพื่อจัดทาํคาํสัง่คณะกรรมการดาํเนนิการสอบ 

กอนวันเริ่มสอบ อยางนอย ๓ สัปดาห 



กอนวันเริ่มสอบ อยางนอย ๓ สัปดาห 
๓. อาจารยผูสอนสามารถกาํหนดเงื่อนไขในการจัดสอบรปูแบบออนไลนที่เหมาะสมกับเนื้อหา

การสอบ จาํนวนผูเขาสอบ ระยะเวลาสอบ กรรมการคมุสอบ เพื่อใหการสอบดาํเนนิไปอยางเรยีบรอยตาม
ระเบยีบการจัดสอบ และมปีระสทิธภิาพ ลดโอกาสในการทจุรติระหวางการสอบ 

๔. อาจารยผูสอน กาํหนดเงื่อนไขในการสอบแตละรายวชิา โดยคาํนงึถงึความพรอมของ
กรรมการคมุสอบ และผูเขาสอบ ดังนี้ 

๔.๑. รายละเอยีดของขอสอบ เชน จาํนวนขอสอบและประเภทของขอสอบในแตละ
       part (เชน ขอสอบแบบเลอืกตอบ ขอสอบแบบบรรยาย ) คะแนนสอบรวม 
       คะแนนสอบในแตละ part 
๔.๒. แพลตฟอรมที่ใชในการดาํเนนิการจัดสอบ เชน จัดการคมุสอบผานระบบ 
       Zoom meeting หรอื Google meet เปนตน 
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๔.๓ เวลาที่ใชในการสอบ เชน ระยะเวลาการทาํขอสอบทัง้หมด เวลาเริ่มการสอบ
      และสิ้นสดุการสอบ (เวลาเปด-ปดระบบสอบ) เวลากดสง (submit) ขอสอบ 
      หากแยกเวลาในการทาํขอสอบแตละ part ขอใหระบเุวลาที่ใชในการสอบ 
      ใหยดืหยุน เผื่อเวลาความลาชาของอนิเตอรเนต็ดวย และควรเวนระยะเวลา
      ระหวางการสอบแตละ part อยางนอย ๕ - ๑๐ นาท ี
๔.๔ หากมกีารเชค็ชื่อเขาสอบ ใหระบวุธิกีาร และเวลาการเขาระบบอยางชัดเจน
๔.๕ เงื่อนไขในการสอบ เชน 

• ผูเขาสอบสามารถใชเครื่องคดิเลขในการคาํนวณได
• ผูเขาสอบสามารถสบืคนขอมลูจากหนังสอื เอกสาร หรอืสื่อตาง ๆ ได 
• หามผูเขาสอบเปดหนังสอื/ เอกสารประกอบการสอน/ เอกสาร 
  Power point หรอืคัดลอกขอมลูจากสื่อทกุชนดิ ฯ 
• หามผูเขาสอบปรกึษากัน/ ทาํงานรวมกัน/ ถามหรอืบอกคาํตอบแก

             บคุคลอื่น รวมถงึคัดลอกคาํตอบจากบคุคลอื่น 
• หามผูเขาสอบถายภาพขอสอบและคาํตอบ หรอืครอบตัด (crop) หนาจอ

             ที่แสดงขอสอบหรอืคาํตอบ ทัง้นี้ อาจารยผูสอนสามารถเพิ่มเตมิ
   ขอกาํหนดหรอืเงื่อนไขในการสอบรปูแบบออนไลนไดตามความ
   เหมาะสม ของแตละรายวชิา 

๕. อาจารยผูสอนตองแจงขอกาํหนดและเงื่อนไขการสอบแบบออนไลน และรายการอปุกรณ
ที่ใชในการสอบ แกกรรมการดาํเนนิการสอบ กรรมการคมุสอบ และผูเขาสอบทราบ เปนลายลักษณอักษร 
โดยสามารถแจงลวงหนาตัง้แตชวงเปดรายวชิา จนถงึสัปดาหที่ ๖ ของภาคการศกึษานัน้ ๆ หากผูเขาสอบ
ไมมคีวามพรอมดานอปุกรณ หรอือปุกรณไมครบตามขอกาํหนดและเงื่อนไขประจาํรายวชิา ใหแจงอาจารย
ผูสอนทราบเพื่อแกปญหารวมกับสาํนักวชิา 

๖. อาจารยผูสอน ตองกาํหนดชองทางการสื่อสารในกรณฉีกุเฉนิระหวางการสอบ เชน
หมายเลขโทรศัพทมอืถอื หรอื Line ID หรอืชองทางอื่น โดยแจงใหผูเขาสอบทราบลวงหนากอนวันสอบและใน
วันสอบ ทัง้นี้ ในวันดาํเนนิการสอบสามารถตดิตออาจารยผูสอนไดตลอดเวลา 

หมวดที่ ๓ 

การคมุสอบแบบออนไลน 



การคมุสอบแบบออนไลน 
ขอ ๖ การคมุสอบแบบออนไลน 
๑. อาจารยผูสอนและผูประสานงานรายวชิา ตองทาํหนาที่ เปนกรรมการคมุสอบ หาก

กรรมการคมุสอบไมเพยีงพอใหประสานสาํนักวชิาเพื่อหากรรมการคมุสอบรวม 
๒. การจัดกรรมการคมุสอบแบบออนไลน ตอจาํนวนผูเขาสอบในแตละหองสอบ ใหดาํเนนิการ

ตามความเหมาะสมของแตละรายวชิา โดยผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจาํสาํนักวชิา 
๓. กรรมการคมุสอบตองแจงใหผูเขาสอบปฏบัิตติามเงื่อนไขการสอบของแตละรายวชิา 

อยางเครงครัด 
๔. กรรมการคมุสอบตองควบคมุการสอบตลอดระยะเวลา และรับแจงเหตใุนกรณเีกดิเหตุ

ขัดของ เชน ไฟฟาดับ สัญญาณอนิเตอรเนต็มปีญหา ฯลฯ ใหแจงผูประสานงานรายวชิาทราบทันท ี
๕. กรรมการคมุสอบควบคมุการสอบไมใหเกดิการทจุรติระหวางการสอบ หรอืหลังเสรจ็สิ้นการ

ดาํเนนิการสอบ หากพบพฤตกิรรมที่สอไปในทางทจุรติ ใหรายงานการกระทาํผดิตามแบบฟอรมที่มหาวทิยาลัย
กาํหนด 
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หมวดที่ ๔
บทเฉพาะกาล 

กรณรีะเบยีบการสอบออนไลน หรอืการอื่นใดกอนวันที่ประกาศนี้บังคับใช ใหดาํเนนิการไปตา
มกฏหมาย กฏ ระเบยีบ ขอบังคับ ขอกาํหนด ประกาศ หรอืมตอิื่นใดที่ใชอยู เมื่อมกีารบังคับใชประกาศ ฉบับนี้
ในกรณทีี่มกีารจัดสอบออนไลนหรอืการสอบอื่นใด หลังจากที่ประกาศฉบับนี้บังคับใช ใหนาํบทบัญญัต ิที่มี
ลักษณะเปนคณุกับผูเขาสอบ หรอืผูเกี่ยวของมาบังคับใชโดยอนโุลม  

 ประกาศ ณ  วันที่   ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

(ศาสตราจารย ดร.สมบัต ิธาํรงธัญวงศ)
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