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แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ ประจาปีการศึกษา 2564
สาหรรับการสอบปลาภาาเรรยภนีย ปีการศึกษา 2564
เาชย้แจง : ใหร้นักรรยภนอ่านข้อปฏิบัติโดภละรอยภดและปฏิบัติตามอภ่างรเร่งเรัด
การรตรยภมตัวก่อนรข้าสอบ
1. สถานียสาหรรับีาข้อสอบ สถานที่สอบควรเป็นห้องส่วนตัวหรือห้องที่มิดชิด ในกรณีที่นักเรียนไม่มีห้องส่วนตัว
อนุโลมให้ใช้บริเวณภายในบ้านได้ โดยสถานที่สอบจะต้องมีแสงสว่างที่เหมาะสม สามารถมองเห็นขณะสอบได้ชัดเจน
ไม่อนุญาตให้นั่งทาข้อสอบในสถานที่สาธารณะ หากมีผู้สอบคนอื่นในห้องเดียวกันต้องเว้นระยะห่างกันไม่ต่ากว่า 3
เมตร บริเวณสอบมีเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ทาข้อสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีสิ่งของอื่น ๆ วางกีดขวาง ห้องที่ใช้สอบไม่ควร
มีเสียงดังรบกวน และไม่มีบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้สอบอยู่ในบริเวณที่ทาข้อสอบ
2. การแต่งกาภ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ห้ามสวมใส่นาฬิกาดิจิทัล หรือ smart watch ห้ามใส่หูฟังทุกชนิด และห้ามให้
ผมปกปิดใบหู
3. ก่อนการสอบ ให้นักเรียนเตรียมความพร้อม รับประทานอาหาร ทาธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย เนื่องจากระหรว่างียีา
ข้อสอบ ไม่อนุญาตใหร้นักรรยภนลุกออกจากียนัง เพื่อเข้าห้องน้า รับโทรศัพท์ หรืออื่น ๆ จนกว่าจะทาข้อสอบและส่ง
ข้อสอบในระบบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
4. หร้ามติดต่อสือสาร หรือแตะต้องเครื่องมือสื่อสารหรือเปิดตาราใด ๆ ในระหว่างการทาข้อสอบ ขณะทาการสอบ
ห้ามพูดคุยหรือปรึกษากับบุคคลอื่นๆ
5. หร้ามใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนย้
5.1 อุปกรณ์ ในการเานวณีุกชนิด ภกรว้น ได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ประจาวิชา
5.2 หรนังสือแบบรรยภน ตารา หรรืออุปกรณ์อืนๆ ียไม่รกยภวข้องกับการีาข้อสอบ
ภกรว้น ได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ประจาวิชา
5.3 รายวิชาทีอ่ าจารย์ประจาวิชาอนุญาตให้ใช้กระดาษทดได้ ให้นักเรียนแสดงกระดาษทดต่อกรรมการ
คุมสอบก่อนเริ่มสอบ
6. การจัดรตรยภมอุปกรณ์การสอบ นักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์ 2 เครื่อง คือ
6.1 อุปกรณ์ที่ใช้ทาข้อสอบ อุปกรณ์ที่แนะนาคือ Computer, Notebook/Laptop, iPad/Tablet
6.2 อุปกรณ์ที่ใช้ตั้งกล้องโดยใช้โปรแกรม Zoom ระหว่างทาการสอบ (Computer, Notebook/Laptop,
iPad, โทรศัพท์มือถือ)
* โปรดตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้มีความพร้อมใช้งาน และควรเสียบสายชาร์ทไฟอุปกรณ์ไว้เสมอ
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7. การใช้กล้องระหรว่างสอบ นักเรียนต้องปรากฏในกล้องในอุปกรณ์ที่ใช้โปรแกรม Zoom ตลอดเวลาจนกว่าจะหมด
เวลาทาข้อสอบ
8. การรตรยภมมุมกล้องสาหรรับการสอบ มุมกล้องจะต้องเห็นทั้งหน้าจอที่ใช้สอบ ผู้สอบ และสภาพแวดล้อมของห้อง
การตั้งกล้องอาจต้องหาที่ตั้ง เช่น โต๊ะ กล่อง มาต่อกันให้กล้องอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมหรือใช้ขาตั้งกล้อง

ตัวอภ่าง มุมกล้องขณะีาการสอบออนไลน์
9. ให้นักเรียนลงทะเบียนโปรแกรม Zoom ผ่านลิงก์ที่กาหนดให้
9.1 การตั้งชื่อผู้เข้าสอบใน Zoom ให้นักเรียนตั้งชื่อเป็น ชั้น/ห้อง, ชื่อจริงภาษาไทย ไม่ต้องพิมพ์นามสกุล
ตามด้วยรหัสนักเรียน ตัวอภ่างรช่น: 4/5 สาธิต 644999
** กรณยวิชารลือกรสรย ให้นักเรียนเพิ่ม sec ที่ตนเองเรียนในการตั้งชื่อ ตัวอภ่างรช่น: sec1 4/5 สาธิต 644999
- าาเรช้า เปิดระบบ Zoom เวลา 08.00 น. รับฟังเาชย้แจงก่อนสอบ รวลา 08. 5 น.
- าาเบ่าภ เปิดระบบ Zoom เวลา 12.00 น. รับฟังเาชย้แจงก่อนสอบ รวลา 2. 5 น.
9.2 รับฟังคาชี้แจงแนวปฏิบัติจากกรรมการคุมสอบและอาจารย์ประจาวิชา
9.3 ให้นักเรียนปิดไมค์ และเปิดลาโพงในระดับเสียงที่ได้ยินเสียงกรรมการกลางชัดเจน กรรมการจะประกาศ
ในช่วงก่อนสอบ และใกล้หมดเวลาสอบ
10. การรช็เชือรข้าสอบ หลังจากนักเรียนเข้าระบบ Zoom และรับฟังคาชี้แจง เมื่อถึงเวลา 08.15 น อาจารย์ผู้ดูแล
ระบบจะดึงนักเรียนเข้าห้องสอบย่อย ตามห้องของนักเรียน ส่วนวิชาเลือกเสรีจะดึงเข้าตาม sec ของนักเรียน จากนั้น
อาจารย์ผู้คุมสอบจะีาการรช็เชือนักรรยภนระหรว่างรวลา 08. 5 - 08.35 น.
11. ให้นักเรียนเข้าสู่ KKU EXAM ( https://exam.kku.ac.th ) โดยใช้ kkumail และเข้าสู่ห้องสอบของแต่ละชั้น
ตามที่โรงเรียนกาหนด
12. ให้นักเรียนเข้าทาข้อสอบ แต่ละวิชา ตามเวลาที่กาหนดไว้

หน้า 3 จาก 3

13. ไม่อนุญาตใหร้นักรรยภนรข้าสอบ หรลังจากรริมสอบไปแล้ว 5 นาีย
14. หากไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้างต้น หรือพบว่ามีการทุจริตในการสอบ จะปรับตกในราภวิชานั้น
ระหรว่างการสอบ
1. หากโปรแกรม

Zoom ขั ด ข้ อ ง ให้ ร ี บ กลั บ เข้ า ระบบใหม่ ภ ายใน 10 นาที มิ ฉ ะนั ้ น จะถื อ ว่ า ขาดสอบ

และได้คะแนนเป็น 0 หรากรกิดรหรตุการณ์ฉุกรฉินระหรว่างการสอบ (เช่น server ล่ม สัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง)
เพื่อให้การสอบรูปแบบออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กรรมการคุมสอบสามารถหารือ
ร่วมกับอาจารย์ประจาวิชาและกรรมการกลาง โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการกลางและอาจารย์ประจาวิชา
กรณยรหรตุฉุกรฉิน สุดวิสัภ ใหร้ติดต่ออาจารภ์โดภด่วน
- อาจารย์พรภวิษย์ ปัญญาสิทธิ์

เบอร์ติดต่อ 065-005-3562

- อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ

เบอร์ติดต่อ 085-010-6740

- อาจารย์นนท์ จรุงศิรวัฒน์

เบอร์ติดต่อ 085-005-5029

- อาจารย์ณัฐกานต์ เมยเค้า

เบอร์ติดต่อ 080-585-5831

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดส่งข้อสอบก่อนหมดเวลาสอบ หากพ้นกาหนดไปแล้วจะถือว่าขาดสอบและได้คะแนน
เป็น 0 ในรายวิชานั้น
3. ในระหว่างการทาข้อสอบ หากข้อสอบมีปัญหา อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาให้คะแนนนักเรียนเอง จะไม่มี
การแก้ไขข้อสอบในระหว่างที่นักเรียนกาลังทาข้อสอบ
4. ก่อนหรมดรวลาสอบ 0 นาีย นักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนจากกรรมการคุมสอบ
5. กรณยียนักรรยภนส่งข้อสอบก่อนหรมดรวลาสอบ อนุญาตให้นักเรียนเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบในรายวิชาต่อไปได้
โดยนักเรียนต้องปรากฏอยู่ในกล้องของห้อง Zoom จนกว่าจะหรมดรวลาสอบ
หรลังการสอบ
1. เมื่อหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา นักเรียนสามารถลุกจากที่นั่งและทาธุระส่วนตัวได้ โดยนักเรียนสามารถ
1.1 ออกจาก Zoom ในระหว่างการพักและกลับเข้า Zoom อีกครั้ง หรือ
1.2 อยู่ใน Zoom ตลอดเวลา โดยไม่ต้องกดออก
2. นักเรียนต้องปรากฏตัว ใน Zoom อย่างน้อย 15 นาที ก่อนสอบวิชาถัดไป เพื่อเช็คชื่อ รับฟังคาชี้แจงและเตรียม
ความพร้อมสาหรับการสอบ
********************************************************************************

