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แนวปฏิบัติส ำหรับนักศึกษำผู้เข้ำสอบในกำรสอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Exam หรือ E-Exam)  

คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
แนวปฏิบัติก่อนเข้ำสอบ 

1. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจ าภาคของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 811/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ ประจ าปีการศึกษา 2563 กรณีเพ่ือการป้องกันการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รวมทั้งระเบียบหรือประกาศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2561 

3. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องท าความเข้าใจวิธีการท าข้อสอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการศึกษาจากแนวปฏิบัติ
ส าหรับผู้เข้าสอบในการสอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจเข้ารับฟังการสาธิตการสอบด้วยตนเอง หรือการรับฟัง
การอธิบายโดยตัวแทนผู้เข้าสอบ (ถ้ามี) แล้วท าการฝึกซ้อมหรือทดสอบระบบด้วยตนเอง ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย 
สามารถติดต่อสอบถามไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏข้างท้ายเอกสารนี้ 

4. รายวิชา วัน และเวลาสอบ เป็นไปตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
5. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องใช้ที่อยู่อีเมล์ของตน ซึ่งเป็น kkumail (@kkumail.com) เท่านั้น ในการสอบ 
6. คณะเภสัชศาสตร์น าวิธีการ แนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบในการสอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  แขวนไว้บน

หน้าจอของ website คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษาต้องท าการศึกษาให้ถ่องแท้  
7. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์สอบให้พร้อมก่อนเวลาสอบ อุปกรณ์ส าคัญคือ คอมพิวเตอร์แบบตั้ง

โต๊ะ หรือ โน้ตบุ้ก (notebook) เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้การได้ดีและมีเสถียรภาพ พร้อมทั้งหน้าจอ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ และเตรียมกระดาษเอสี่ (A4) สีขาว จ านวนพอสมควร พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียนพ้ืนฐาน 

8. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องเตรียมโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้การได้ดีและมี
เสถียรภาพ เป็นโทรศัพท์มือถือแบบ smart phone สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้ และมี mode กล้อง ที่สามารถ
ถ่ายภาพ และถ่ายวิดีโอได ้

9. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ยืนยันสถานะและตัวตนของผู้เข้าสอบได้ตลอดเวลาของ
การสอบ ทั้งนี้ต้องวางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้อยู่ในต าแหน่งที่กรรมการผู้คุมสอบสามารถสังเกตการณ์การสอบของผู้
เข้าสอบได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งมองเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือ โน้ตบุ้ก (notebook) ที่ผู้เข้าสอบใช้
ในการสอบ 

10. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องเตรียมบัตรนักศึกษา กรณีไม่มีบัตรประจ าตัวนักศึกษา ให้ใช้บัตรประจ าตัว
ประชาชนแทน และพร้อมที่จะแสดงบัตรได้ตลอดเวลาขณะสอบ 
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11. หากมิได้อยู่ตามล าพังขณะสอบ ต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตรจากผู้อ่ืน เพ่ือลดความเสี่ยงการติด
เชื้อโรคระบาดโควิด-19 

12. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องท าการ download โปรแกรม ZOOM ตาม URL ที่ปรากฏในอีเมล์ที่ได้รับจาก
คณะเภสัชศาสตร์ โดยโทรศัพทเ์คลื่อนที่ที่มีกล้องถ่ายรูป 

13. นักศึกษาผู้เข้าสอบ ต้องท าการสอบในโปรแกรม Google Form ตาม URL ที่ปรากฏในอีเมล์ที่ได้รับจาก
คณะเภสัชศาสตร์ โดยจะปรากฏทั้ง URL ของกระดาษค าถามและกระดาษค าตอบ ทั้งข้อสอบปรนัยและอัตนัย 

14. กรรมการคุมสอบ จะเริ่มเช็คชื่อนักศึกษาก่อนการสอบ 30 นาที 
 

แนวปฏิบัติขณะเข้ำสอบ 
1. แนวปฏิบัติเรื่องการทุจริตในการสอบ และบทลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

การสอบประจ าภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 และระเบียบหรือประกาศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้เข้าสอบต้องท าการยืนยันตัวตนได้ตลอดเวลาขณะท าการสอบ  
3. ผู้เข้าสอบ จ าเป็นต้องท าข้อสอบบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือ โน้ตบุ้ก (notebook) ไม่ท าใน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะอาจมีความคลาดเคลื่อนของหน้าจอ ข้อความ หรือระบบ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบ 
4. กระดาษค าถามอาจจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม 
5. ในกรณีที่กระดาษค าตอบอยู่ในรูปแบบ Google Form 

5.1 แบบปรนัย (Multiple Choice Question) เลือกตอบในกระดาษค าตอบ 
5.2 แบบอัตนัย สามารถเลือกตอบได ้3 วิธี ดังต่อไปนี้ 
- วิธีที่ 1 ผู้เข้าสอบสามารถพิมพ์ค าตอบด้วยคีย์บอร์ด ลงใน Google Form โดยต้องระบุข้อค าถาม แล้ว

ตามด้วยค าตอบ เช่น (ข้อ 1. Xxxxxxxxx, ข้อ 5 xxxxxxxxxxxx เป็นต้น) นักศึกษาสามารถเพ่ิมข้อค าตอบได้ด้วย
ตนเองได้ 

- วิธีที่ 2 ผู้เข้าสอบพิมพ์ค าตอบด้วยคีย์บอร์ด ลงในไฟล์ Microsoft word (อย่ำลืม Save file บ่อยครั้ง) 
แล้วเปลี่ยนเป็นไฟล์ PDF ก่อนอัพโหลดไฟล์เข้าสู่ Google Form 

- วิธีที่ 3 ผู้เข้าสอบเขียนค าตอบด้วยปากกาด้วยลายมือ ลงในกระดาษเอสี่ (A4) สีขาว แล้วถ่ายรูป
กระดาษค าตอบด้วยโทรศัพท์มือถือ จากนั้นอัพโหลดรูปถ่ายเข้าสู่ Google Form ทั้งนี้ รูปภาพต้องชัดเจน 
ตัวอักษรต้องอ่านง่ายและมีขนาดพอควร 

6. ก่อนกดปุ่มส่ง (submit) ผู้เข้าสอบสามารถบันทึกไฟล์ข้อมูลกระดาษค าตอบด้วยการเลือก Print จาก icon 
มุมบนขวา (หรือกด Ctrl+P) แล้ว SAVE กระดาษค าตอบไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองในรูปแบบ PDF (ส่วน
ค าตอบอัตนัยสามารถ save ไฟล์ word หรือเก็บกระดาษท่ีเขียนด้วยลายมือ ด้วยตนเอง) 
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7. เมื่อท าข้อสอบเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม submit เพ่ือส่งกระดาษค าตอบ กรรมการคุมสอบจะให้เวลา 15 นาที 
ส าหรับการ submit  

8. ในกรณีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร หรือมีปัญหาอื่นใด อันเป็นอุปสรรคต่อการสอบ ผู้เข้าสอบต้อง
แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น ให้กรรมการฯ ทราบทางโทรศัพท์ในทันที (คณะเภสัชศำสตร์ จะท ำกำรบันทึกเสียงขณะ
ติดต่อสื่อสำรกันด้วยเบอร์โทรศัพท์ดังกล่ำว) พร้อมทั้งบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ หากสามารถแก้ไขได้       
ก็อาจได้รับการพิจารณาให้ทดเวลา หากแก้ไขไม่ทัน หรือสุดวิสัย ให้ใช้ภาพถ่ายเป็นหลักฐานประกอบการเขียนค า
ร้อง แล้วยื่นต่อคณะกรรมการอ านวยการสอบเพ่ือขอรับการพิจารณาสอบชดเชยในภายหลัง 

9. กรณีฉุกเฉินหรือพบปัญหาในการสอบ คณะกรรมการอ านวยการสอบอาจพิจารณาเลื่อนเวลาสอบให้กับผู้
เข้าสอบทุกคน หรือ พิจารณาเป็นรายบุคคล ก็ได้ 

10. ต้องปฏิบัติตำมค ำชี้แจงของข้อสอบแต่ละชุดอย่ำงเคร่งครัด 
11. ข้อสอบทุกฉบับเป็นควำมลับทำงรำชกำรและสงวนลิขสิทธิ์   

11.1  ไม่อนุญำตให้เผยแพร่ link ข้อสอบ  
11.2  ห้ำมคัดลอก ห้ำมถ่ำยภำพ ห้ำมบันทึกภำพหน้ำจอ และห้ำมเผยแพร่ข้อสอบแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ไม่ว่ำจะเป็นบำงส่วนหรือทั้งหมด ทั้งในส่วนของค ำถำมและค ำตอบ ให้ผู้อ่ืนได้ทรำบ 
ทั้งทำงอินเทอร์เน็ต หรือช่องทำงอ่ืนใด   

11.3 ทั้งนี้ พึงระลึกเสมอว่ำ “ข้อสอบ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ออกข้อสอบ กำรกระท ำใดๆ ที่อำจจะ
ละเมิดลิขสิทธิ์  แล้วมีกำรร้องเรียน หรือร้องทุกข์กล่ำวโทษ โดยมีหลักฐำนชัดเจน คณะเภสัชศำสตร์  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น จะเข้ำด ำเนินกำร ตำมขั้นตอนที่เหมำะสมต่อไป และอำจต้องด ำเนินคดีตำมกฎหมำย
ด้วย หำกผู้เป็นเจ้ำของสิทธิ์ร้องขอ” 

11.4  กำรกระท ำในข้อ 11.2 นั้น หำกมีเจตนำเพื่อเป็นกำร save ค ำตอบตำมเนื้อควำมในข้อ 6 ให้
กระท ำได้เป็นกำรอนุโลม   

11.5  ในกรณีที่เกิดปัญหำให้ประธำนคณะกรรมกำรกลำง ในกำรสอบประจ ำภำคกำรศึกษำ เป็นผู้
วินิจฉัย 

 
ข้อควรระวัง 

1. เมื่อท ำกำรกดส่ง (submit) แล้วจะไม่สำมำรถกลับไปแก้ไขค ำตอบได้อีก ดังนั้น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่ำ ได้ท ำข้อสอบครบถ้วนแล้ว  

2. ขณะท ำข้อสอบ จะไม่สำมำรถ save กระดำษค ำตอบได้ หำกมีเหตุสุดวิสัยขณะสอบ (เช่น ไฟดับ ปลั๊ก
หลุด เป็นต้น) อำจท ำให้ค ำตอบสูญหำยไปหมดก่อนส่ง (submit) ดังนั้น จึงขอแนะน ำให้เขียนค ำตอบปรนัย 
ลงในกระดำษเอสี่ (A4) ก่อน แล้วจึงตอบใน Google Form ส่วนค ำตอบอัตนัย แนะน ำให้ใช้วิธีที่ 2 และ 3  
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3. ผู้เข้ำสอบต้องไม่แสดงกำรกระท ำใด ๆ ที่จะแสดงให้เห็นถึงควำมไม่ซื่อสัตย์ในกำรท ำข้อสอบ เช่น มีกำร
ท ำแทนกัน หรือลอกค ำตอบผู้อ่ืน ทั้งนี้ หำกมีประเด็นร้องเรียน ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (ซึ่งมีหลักฐำนแน่ชัด
และไม่เป็นกำรกล่ำวหำกันลอย ๆ) ทำงคณะฯ จะรับไว้พิจำรณำ และด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
ข้อมูลอ่ืน ๆ 

1. กองอ านวยการสอบ ตั้งอยู่ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ 
2. กรณีมีข้อสงสัย หรือเกิดการขัดข้องในการท าข้อสอบ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ดังนี้ 

 งานการจัดการศึกษาฯ   092-279-9062 
 ภารกิจสารบรรณ   062-325-5299 

3. เบอร์อ่ืน ๆ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ  081-768-6580 
 ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ  081-600-3272 
 ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 091-054-1192   
 คุณกุลธิดา  รักศิลป์  087-229-6294 
 คุณภัททิกา  วงศ์สกุล  095-325-7052 

(คณะเภสัชศำสตร์ จะท ำกำรบันทึกเสียงขณะมีกำรติดต่อสื่อสำรด้วยเบอร์โทรศัพท์ดังกล่ำว) 


