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โครงการบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ 
ระเบียบการสอบออนไลน์ (Online examination)  
วิชาประมวลความรู้ (BUS 7097) และวชิาปกต ิ

1.อุปกรณ์/ระบบพ้ืนฐานท่ีต้องมี:
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ท (เช่น PC , Notebook, ipad หรืออุปกรณ์อื่นๆ)      

จํานวน 1 เครื่องสําหรับการเข้า Google Class Room 
1.2 โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ที่มีกล้องในตัว เช่น ipad พร้อมด้วยสัญญาณอนิเตอร์เน็ท จํานวน 1 เครือ่ง 

สําหรับเข้า Google Meet 
1.3 ในเครื่องมือถือต้องมี application เพ่ือแปลงไฟล์ภาพถ่ายของสมุดคําตอบของนักศึกษาให้เป็นไฟล์

นามสกุล .pdf  โครงการฯ รับไฟล์สมุดคําตอบในรูปแบบ .pdf เพียง 1 ไฟล์ เท่านั้น  
1.4 ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการส่งงานท่ีได้รับมอบหมายใน Google Class Room , การสร้างไฟล์, การ

รวมไฟล์ และการแปลงไฟล์ภาพเป็นไฟล์ PDF ด้วย application ต่างๆ เช่น Adobe Scan, Clear 
Scanner ฯลฯ  

2.ขั้นตอนการสอบออนไลน์ (online examination step-by-step) มีขัน้ตอนดังนี้
เตรียมความพร้อมก่อนวันสอบออนไลน์:  

1. นักศึกษาต้องเข้าไปเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ในบัญชี Google (รหัสนักศึกษา@rumail.ru.ac.th) เป็นชื่อ-
นามสกุลภาษาไทยให้ตรงกับชื่อท่ีลงทะเบียน เพ่ือให้ผู้คุมสอบสามารถยืนยันความเป็นตัวตนของ
นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง

2. ในมือถือหรืออุปกรณ์ที่มีกล้องในตัวพร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ท ให้นักศึกษา download โปรแกรม
Google Meet มาไว้ให้พร้อมในมือถือเพื่อใช้งานในวันสอบ

3. เตรียมบตัรประจําตัวนักศกึษา (หรือ บัตรประชาชน) ให้พร้อมเพ่ือแสดงตนในวันสอบ
4. เตรียมกระดาษขนาด A4 ท่ีมีลายเส้นสําหรับเปน็กระดาษคาํตอบ
5. เครื่องเขียน เช่น ปากกา ที่ลบคําผิด เครื่องคิดเลข (สําหรับวิชาทางการเงินและการบัญชี)
6. นักศึกษาควรเตรียมแบตเตอร์รี่สํารอง เติมแบตเตอร์รี่ให้เต็ม เตรียมอุปกรณ์การชาร์จแบตเตอร์รี่ การ

เติมเงินเพ่ือซ้ือสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอตลอดการสอบ
7. สําหรับการสอบประมวลความรู้ ซ่ึงเป็นการสอบแบบ Closed-book exam นักศึกษาควรจัด

ส่ิงแวดล้อมบนโต๊ะท่ีนักศึกษาจะใช้สอบให้สะอาดเรียบร้อย โดยไม่มีเอกสาร หนังสือ หรืออุปกรณ์อื่น
ๆ ที่อาจส่ือ หรือทําให้เข้าใจได้ว่านักศกึษาอาจใช้เอกสารหรืออุปกรณ์เหล่านั้นในการช่วยหาคําตอบใน
การสอบ

วันท่ีมีการสอบออนไลน์:  
1.ก่อนการเข้าสอบขอให้นักศึกษาทําธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย เนื่องจากระหว่างที่มีการสอบ จะไม่อนญุาต
ให้นักศึกษาลุกออกจากท่ีนั่ง จนกว่าจะทําข้อสอบและส่งในระบบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และระหว่างการ
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สอบ ขอให้นักศึกษาไม่สวมแมสก์ หรือส่ิงใดที่ปิดบังใบหน้า นักศกึษาหญิงให้นําผมทัดหู หากผมยาวให้รวม
ผมให้เรียบรอ้ย เพ่ือกรรมการจะได้มองเห็นใบหน้าได้ชัดเจน 

2.นักศึกษาต้องเข้ามารอที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพ่ือรับการเชิญเข้าห้องสอบผ่าน email (Invitation email) 
โดยเตรียมตวัพร้อมท่ีหน้าคอมพิวเตอร์ภายในเวลา 7.30 น. สําหรับการสอบคาบเช้า และเข้ามาภายใน
เวลา 12.30 น.สําหรบัการสอบคาบบ่าย 
 
3.เมื่อได้รับเชิญเข้าห้องสอบออนไลน์แล้ว นักศึกษาจะได้รบั รหัส เพื่อเข้าห้อง Google Meet ผ่านมือถือ  
เมื่อนักศึกษาเข้ามาในห้อง Google Meet แล้วให้ปิดไมโครโฟนของอุปกรณ์มือถือตลอดระยะเวลาการสอบ 
หากต้องการส่ือสารกับเจ้าหน้าท่ีให้ใชก้ารส่งข้อความผ่าน Google Meet แทน 
4.เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศช่ือ ให้นักศึกษาแสดงบัตรประจาํตัวนักศึกษาเพ่ือแสดงตัวตน 

5.ข้อสอบจะถูกโพสต์ใน Classroom ตามเวลาสอบ (9.00 น. หรือ 14.00 น.) โดยจะอยู่ในรูปแบบ การ
มอบหมายงาน ใน Classroom โดยนักศึกษาทุกคนจะได้รับคําส่ังงาน (ข้อสอบ) ทุกคน และต้ังเวลา
ส้ินสุดการส่งกระดาษคําตอบตามเวลาท่ีกําหนด บวกเพ่ิมให้ 15 นาที (12.15 น. หรือ 17.15 น.) 

เม่ือสิ้นสุดการสอบออนไลน์และการส่งกระดาษคําตอบ:  

1. ในกระดาษคาํตอบขนาด A4 ให้นักศึกษาเขียน ชื่อ-นามสกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา รหัสวิชา และ 
เลขหน้า บนมุมขวามือของกระดาษคําตอบ  สําหรับเลขหน้าให้ใส่ทุกหน้า รูปแบบการกาํกับเลขหน้า
ให้ระบุ "เลขหน้านั้นๆ/จํานวนหน้าทั้งหมด" (เช่น 1/6 หมายถึง หน้าที่ 1จากสมุดคําตอบของนักศึกษา
ทั้งส้ิน 6 หน้า) 

2. นักศึกษาต้องทําข้อสอบดว้ยลายมือลงในกระดาษคําตอบเท่านัน้ โดยเขียนคําตอบลงในกระดาษ
ขนาด A4  เมื่อนักศึกษาทําข้อสอบเรียบร้อยแล้วขอให้บันทึกภาพกระดาษคําตอบให้ชัดเจนครบถ้วน
ทุกหน้า ทีละหน้า และรวมส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ .pdf จํานวน 1 ไฟล์เท่านั้น) โดย
ตั้งชื่อไฟล์เปน็รหัสนักศึกษา ส่งผ่าน Google classroom 

3. เมื่อหมดเวลาทําข้อสอบ นักศึกษามีเวลาในการจัดการส่งไฟล์คาํตอบเป็นเวลา 15 นาที  เมื่อส่งไฟล์
ข้อสอบในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้สลับกลับเข้ามาในห้อง Google  meet อีกครั้ง  ผู้คุมสอบจะตรวจดู
ผลการสอบของนักศึกษา เมื่อเรียบร้อยแล้ว  จึงจะอนุญาตให้ออกจาก โปรแกรม Google meet (กด
วางหู) จึงจะถือว่าเป็นการออกจากห้องสอบ 

4. หากยังไม่หมดเวลาสอบ แตต่้องการส่งข้อสอบ ให้ส่งข้อความจากโปรแกรม Google meet เพื่อ
แจ้งให้ผู้คุมสอบทราบ โดยนักศึกษาทําการสลับโปรแกรม (ไมต้่องออกจาก Google meet) เพ่ือ
จัดทําไฟล์ข้อสอบพร้อมส่งเข้างานท่ีมอบหมายใน Class room ไม่เกิน 15 นาที เมื่อส่งไฟล์ข้อสอบใน
ระบบเรียบรอ้ยแล้ว ให้กลับเข้ามาในห้อง Google  meet อีกครั้ง  ผู้คุมสอบจะตรวจดูผลการสอบ
ของนักศึกษา เมื่อเรียบร้อยแล้ว  จึงจะอนุญาตให้ออกจาก โปรแกรม Google meet (กดวางหู) จึงจะ
ถือว่าเป็นการออกจากห้องสอบ 



3 
 

กติการะหว่างการสอบ:  

1.กรรมการคุมสอบมีสิทธิจะตรวจสอบความถูกตอ้งของการจัดวางอุปกรณ์ มุมมองของภาพต่างๆ โดย
เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Notebook ต้องเปิดหน้าจอ Classroom ห้องสอบของตนเองไว้เท่านั้น ห้ามเปิด 
application อ่ืน ในคอมพิวเตอร์ และไม่อนุญาตให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Line ระหว่างการสอบ 

2.กรรมการคุมสอบจะทําการบันทึกหน้าจอท่ีแสดงภาพของนักศึกษาทุกคนในห้องสอบตลอด
ระยะเวลาของการสอบ เพ่ือบันทึกไว้เป็นหลักฐานกรณีเกิดปัญหาหรือการทุจริตในการสอบ 

3.การสอบในระบบออนไลน์ถือเป็นการสอบส่วนบุคคล ระยะเวลาในการทําขอ้สอบ 3 ชั่วโมง (09.00 - 
12.00 น.หรอื 14.00 – 17.00 น.) สําหรับรายละเอียดจํานวนข้อสอบในแต่ละหมวดวิชา ให้นักศึกษาอ่าน
คําชี้แจงของข้อสอบให้ครบถ้วน 

4.กรรมการคุมสอบจะแจ้งเตือน 2 ครั้ง คือ 10 และ 5 นาทีก่อนหมดเวลาสอบ 

5.นักศึกษาท่ีส่งข้อสอบทุกคน ต้องไดร้ับคํายืนยันจากกรรมการคุมสอบว่าได้ส่งไฟล์กระดาษคําตอบ
เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีส่งข้อสอบเกินเวลา อาจารย์ผู้ตรวจจะเป็นผู้พิจารณาหักคะแนนนักศึกษา 

6.หากมีการทุจริตในการสอบ หรือมพีฤติกรรมที่ถือได้ว่าเป็นการทุจริต ในการสอบ ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทางกรรมการคุมสอบมีสทิธิพิจารณาเพื่อตัดสิทธิการสอบ  

7.ขณะท่ีทําการสอบ อาจมีปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึน ขอให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาดังนี้:  

-หากภาพหนา้จอทางโปรแกรม Google Meet ของนักศึกษาไม่ชัดเจนหรือไม่แสดงหน้าจอปัจจุบัน 
(ภาพนิ่งหรือภาพประจําตัว) ผู้คุมสอบจะส่งข้อความแจ้งเตือนนักศึกษา ขอให้นักศึกษาให้ความแก้ปัญหา
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

-หากสัญญาณภาพหน้าจอทางโปรแกรม Google Meet ของนักศึกษาหายไป ผู้คุมสอบจะติดตาม
นักศึกษาทางโทรศัพท์ หรอืช่องทางอื่นทุกช่องทาง ขอให้นักศึกษาติดต่อกลับภายใน 5 นาที หากไม่
สามารถติดต่อนักศึกษาได้หรือไม่ได้รับการติดต่อกลับจนกระทั่งหมดเวลาสอบ นักศึกษาอาจจะถูกปรับตก 
หรือหากมีเหตุผลอ่ืน ๆ ที่จําเป็นจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณ ี
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ภาพแสดงลักษณะท่ีถูกต้องในการตั้งกลอ้งจากโปรแกรม Google Meet  
 
คําแนะนาํและเทคนิค: 
นักศึกษาสามารถปรับแก้ไขการตั้งค่าอุปกรณ์ท่ีใชโ้ปรแกรม Google Meet เพื่อชว่ยให้การสอบราบรื่นดังนี:้  

1. การหมดเวลาหน้าจอหรอืการล็อคหน้าจออัตโนมัติ ให้นักศกึษาเข้าไปเปล่ียนเป็นไม่มีหมดเวลาหน้าจอ หรือไม่มีการ
ล็อคอัตโนมัติ เพ่ือป้องกนัหน้าจอ Google Meet ดับขณะทําข้อสอบ 
2. ปรับการต้ังค่าการหมุนหน้าจอ โดยปิดการหมุนหน้าจออัตโนมัติเพ่ือป้องกันไม่ให้ภาพสลับไป-มาขณะทําการสอบ 
3.การต้ังมุมกล้องของอุปกรณ์ทีใ่ช้โปรแกรม Google Meet ให้นักศึกษาต้ังมุมกล้องให้เห็นทัง้หน้าจอทีใ่ช้สอบ 
ส่ิงแวดล้อมบนโต๊ะ และตัวของนักศกึษาตลอดเวลาของการสอบ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 


