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แนวปฏิบัติการสอบออนไลน ประจําปการศึกษา 2564
( ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564)
คําชี้แจง : ใหนักเรียนอานขอปฏิบัติโดยละเอียดและปฏิบัติตามอยางเครงครัด
การเตรียมตัวกอนเขาสอบ
1. สถานที่สําหรับทําขอสอบ สถานที่สอบควรเปนหองสวนตัวหรือหองที่มิดชิด ในกรณีที่นักเรียนไมมีหองสวนตัว
อนุโลมใหใชบริเวณภายในบานได โดยสถานที่สอบจะตองมีแสงสวางที่เหมาะสม สามารถมองเห็นขณะสอบไดชัดเจน
ไมอนุญาตใหนั่งทําขอสอบในสถานที่สาธารณะ หากมีผูสอบคนอื่นในหองเดียวกันตองเวนระยะหางกันไมตํ่ากวา 3
เมตร บริเวณสอบมีเพียงอุปกรณที่ใชทําขอสอบเทานั้น ไมอนุญาตใหมีสิ่งของอื่น ๆ วางกีดขวาง หองที่ใชสอบไมควร
มีเสียงดังรบกวน และไมมีบุคคลอื่นที่มิใชผูสอบอยูในบริเวณที่ทําขอสอบ
2. การแตงกาย แตงกายดวยชุดสุภาพ หามสวมใสนาิกาดิจิทัล หรือ smart watch หามใสหูฟงทุกชนิด และหามให
ผมปกปดใบหู
3. กอนการสอบ ใหนักเรียนเตรียมความพรอม รับประทานอาหาร ทําธุระสวนตัวใหเรียบรอย เนื่องจากระหวางที่ทํา
ขอสอบ ไมอนุญาตใหนักเรียนลุกออกจากที่นั่ง เพื่อเขาหองนํ้า รับโทรศัพท หรืออื่น ๆ จนกวาจะทําขอสอบและสง
ขอสอบในระบบเรียบรอยแลวเทานั้น
4. หามติดตอสื่อสาร หรือแตะตองเครื่องมือสื่อสารหรือเปดตําราใด ๆ ในระหวางการทําขอสอบ ขณะทําการสอบ
หามพูดคุยหรือปรึกษากับบุคคลอื่นๆ
5. หามใชอุปกรณดังตอไปนี้
5.1 อุปกรณ ในการคํานวณทุกชนิด ยกเวน ไดรับการอนุญาตจากอาจารยประจําวิชา
5.2 หนังสือแบบเรียน ตํารา หรืออุปกรณอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการทําขอสอบ
ยกเวน ไดรับการอนุญาตจากอาจารยประจําวิชา
5.3 รายวิชาทีอ่ าจารยประจําวิชาอนุญาตใหใชกระดาษทดได ใหนักเรียนแสดงกระดาษทดตอกรรมการ
คุมสอบกอนเริ่มสอบ
6. การจัดเตรียมอุปกรณการสอบ นักเรียนจะตองมีอุปกรณ 2 เครื่อง คือ
6.1 อุปกรณที่ใชทําขอสอบ อุปกรณที่แนะนําคือ Computer, Notebook/Laptop, iPad/Tablet
6.2 อุปกรณที่ใชตั้งกลองโดยใชโปรแกรม Zoom ระหวางทําการสอบ (Computer, Notebook/Laptop,
iPad, โทรศัพทมือถือ)
* โปรดตรวจสอบสัญญาณอินเทอรเน็ต ใหมีความพรอมใชงาน และควรเสียบสายชารทไฟอุปกรณไวเสมอ
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7. การใชกลองระหวางสอบ นักเรียนตองปรากฏในกลองในอุปกรณที่ใชโปรแกรม Zoom ตลอดเวลาจนกวาจะหมด
เวลาทําขอสอบ
8. การเตรียมมุมกลองสําหรับการสอบ มุมกลองจะตองเห็นทั้งหนาจอที่ใชสอบ ผูสอบ และสภาพแวดลอมของหอง
การตั้งกลองอาจตองหาที่ตั้ง เชน โตะ กลอง มาตอกันใหกลองอยูในตําแหนงที่เหมาะสมหรือใชขาตั้งกลอง

ตัวอยาง มุมกลองขณะทําการสอบออนไลน
9. ใหนักเรียนลงทะเบียนโปรแกรม Zoom ผานลิงกที่กําหนดให
9.1 การตั้งชื่อผูเขาสอบใน Zoom ใหนักเรียนตั้งชื่อเปน ชั้น/หอง, ชื่อจริงภาษาไทย ไมตองพิมพนามสกุล
ตามดวยรหัสนักเรียน ตัวอยางเชน: 4/5 สาธิต 644999
** กรณีวิชาเลือกเสรี ใหนักเรียนเพิ่ม sec ที่ตนเองเรียนในการตั้งชื่อ ตัวอยางเชน: sec1 4/5 สาธิต 644999
- ภาคเชา เปดระบบ Zoom เวลา 08.00 น. รับฟงคําชี้แจงกอนสอบ เวลา 08.15 น.
- ภาคบาย เปดระบบ Zoom เวลา 12.00 น. รับฟงคําชี้แจงกอนสอบ เวลา 12.15 น.
9.2 รับฟงคําชี้แจงแนวปฏิบัติจากกรรมการคุมสอบและอาจารยประจําวิชา
9.3 ใหนักเรียนปดไมค และเปดลําโพงในระดับเสียงที่ไดยินเสียงกรรมการกลางชัดเจน กรรมการจะประกาศ
ในชวงกอนสอบ และใกลหมดเวลาสอบ
10. การเช็คชื่อเขาสอบ หลังจากนักเรียนเขาระบบ Zoom และรับฟงคําชี้แจง เมื่อถึงเวลา 08.15 น อาจารยผูดูแล
ระบบจะดึงนักเรียนเขาหองสอบยอย ตามหองของนักเรียน สวนวิชาเลือกเสรีจะดึงเขาตาม sec ของนักเรียน จากนั้น
อาจารยผูคุมสอบจะทําการเช็คชื่อนักเรียนระหวางเวลา 08.15 - 08.35 น.
11. เมื่อเช็คชื่อเสร็จแลว ใหนักเรียนเปดบราวเซอร เชน Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge,
หรือ Safari ที่จะใชทําขอสอบรอไว โดยไมใหมีแท็บอื่น ๆ เปดคางอยูในบราวเซอรนั้น ๆ
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เคลียรแท็บในบราวเซอร

ไมเคลียรแท็บในบราวเซอร

12. อาจารยประจําวิชาจะสงลิงกที่ใชทําขอสอบใหนักเรียนในวันสอบ ตามชองทาง Google classroom
13. ไมอนุญาตใหนักเรียนเขาสอบ หลังจากเริ่มสอบไปแลว 5 นาที
14. หากไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติขางตน หรือพบวามีการทุจริตในการสอบ จะปรับตกในรายวิชานั้น
ระหวางการสอบ
1. หากโปรแกรม

Zoom ขั ด ข อ ง ให ร ี บ กลั บ เข า ระบบใหม ภ ายใน 5 นาที มิ ฉ ะนั ้ น จะถื อ ว า ขาดสอบ

และไดคะแนนเปน 0 หากเกิดเหตุการณฉุกเฉินระหวางการสอบ (เชน server ลม สัญญาณอินเตอรเน็ตขัดของ)
เพื่อใหการสอบรูปแบบออนไลนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ กรรมการคุมสอบสามารถหารือ
รวมกับอาจารยประจําวิชาและกรรมการกลาง โดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการกลางและอาจารยประจําวิชา
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กรณีเหตุฉุกเฉิน สุดวิสัย ใหติดตออาจารยโดยดวน
- อาจารยพรภวิษย ปญญาสิทธิ์

เบอรติดตอ 065-005-3562

- อาจารยลัดดา ชัยหาทัพ

เบอรติดตอ 085-010-6740

- อาจารยนนท จรุงศิรวัฒน

เบอรติดตอ 085-005-5029

- อาจารยณัฐกานต เมยเคา

เบอรติดตอ 080-585-5831

2. ตรวจสอบใหแนใจวาไดกดสงขอสอบกอนหมดเวลาสอบ หากพนกําหนดไปแลวจะถือวาขาดสอบและไดคะแนน
เปน 0 ในรายวิชานั้น
3. ในระหวางการทําขอสอบ หากขอสอบมีปญหา อาจารยประจําวิชาจะเปนผูพิจารณาใหคะแนนนักเรียนเอง จะไมมี
การแกไขขอสอบในระหวางที่นักเรียนกําลังทําขอสอบ
4. กอนหมดเวลาสอบ 10 นาที นักเรียนจะไดรับการแจงเตือนจากกรรมการคุมสอบ
5. กรณีที่นักเรียนสงขอสอบกอนหมดเวลาสอบ อนุญาตใหนักเรียนเตรียมตัวอานหนังสือสอบในรายวิชาตอไปได
โดยนักเรียนตองปรากฏอยูใ นกลองของหอง Zoom จนกวาจะหมดเวลาสอบ
หลังการสอบ
1. เมื่อหมดเวลาสอบในแตละวิชา นักเรียนสามารถลุกจากที่นั่งและทําธุระสวนตัวได โดยนักเรียนสามารถ
1.1 ออกจาก Zoom ในระหวางการพักและกลับเขา Zoom อีกครั้ง หรือ
1.2 อยูใน Zoom ตลอดเวลา โดยไมตองกดออก
2. นักเรียนตองปรากฏตัวใน Zoom อยางนอย 15 นาที กอนสอบวิชาถัดไป เพื่อเช็คชื่อ รับฟงคําชี้แจงและเตรียม
ความพรอมสําหรับการสอบ
********************************************************************************

