
แนวปฏิบติั และข้อพึงทราบในการสอบ
ส าหรบันักศึกษาผูเ้ข้าสอบในการสอบรปูแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics Exam หรือ E-Exam) 

ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น

ฝ่ายวิชาการและพฒันานักศึกษา



1. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องปฏิบตัิตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจ าภาคของนักศึกษา ระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ.2557 และประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัที ่811/2563 ลงวนัที ่13 พฤษภาคม 2563 เร่ือง แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ ประจ าปีการศึกษา 2563 กรณเีพ่ือการป้องกนัการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) รวมทั้งระเบยีบหรือประกาศอ่ืนที่เกีย่วข้อง

2. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และถูกต้องตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยเคร่ืองแบบ
นักศึกษา พ.ศ. 2561

3. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องท าความเข้าใจวธีิการท าข้อสอบรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดยการศึกษาจากแนวปฏิบตัิส าหรับผู้เข้าสอบ
ในการสอบรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ หรืออาจเข้ารับฟังการสาธิตการสอบด้วยตนเอง หรือการรับฟังการอธิบายโดยตัวแทนผู้
เข้าสอบ (ถ้าม)ี แล้วท าการฝึกซ้อมหรือทดสอบระบบด้วยตนเอง ทั้งนีห้ากมข้ีอสงสัย สามารถติดต่อสอบถามไปยงัเบอร์
โทรศัพท์ทีป่รากฏข้างท้ายเอกสารนี้

4. รายวชิา วนั และเวลาสอบ เป็นไปตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
5. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องใช้ทีอ่ยู่อเีมล์ของตน ซ่ึงเป็น kkumail (@kkumail.com) เท่าน้ัน ในการสอบ

แนวปฏิบัติก่อนเข้าสอบ



6. คณะเภสัชศาสตร์น าวธีิการ แนวปฏิบตัิส าหรับผู้เข้าสอบในการสอบรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ แขวนไว้บนหน้าจอของ 
website คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษาต้องท าการศึกษาให้ถ่องแท้ 

7. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์สอบให้พร้อมก่อนเวลาสอบ อุปกรณ์ส าคญัคือ คอมพวิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือ โน้ตบุ้ก
(notebook) เช่ือมต่อกบัระบบอนิเตอร์เน็ตทีใ่ช้การได้ดแีละมเีสถียรภาพ พร้อมทั้งหน้าจอ คย์ีบอร์ด เม้าส์ และเตรียม
กระดาษเอส่ี (A4) สีขาว จ านวนพอสมควร พร้อมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองเขยีนพืน้ฐาน

8. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องเตรียมโทรศัพท์เคล่ือนที ่(มือถือ) ทีเ่ช่ือมต่อกบัระบบอนิเตอร์เน็ตที่ใช้การได้ดแีละมเีสถียรภาพ เป็น
โทรศัพท์มือถือแบบ smart phone สามารถใช้ติดต่อส่ือสารได้ และม ีmode กล้อง ทีส่ามารถถ่ายภาพ และถ่ายวดิโีอ
ได้

9. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องใช้โทรศัพท์เคล่ือนที ่(มือถือ) ยืนยนัสถานะและตัวตนของผู้เข้าสอบได้ตลอดเวลาของการสอบ ทั้งนี้
ต้องวางโทรศัพท์เคล่ือนที ่ให้อยู่ในต าแหน่งทีก่รรมการคุมสอบสามารถสังเกตการณ์การสอบของผู้เข้าสอบได้ตลอดเวลา 
พร้อมทั้งมองเห็นหน้าจอคอมพวิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือ โน้ตบุ้ก (notebook) ทีผู้่เข้าสอบใช้ในการสอบ

10. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องเตรียมบตัรนักศึกษา กรณไีม่มบีตัรประจ าตัวนักศึกษา ให้ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแทน และพร้อม
ทีจ่ะแสดงบตัรได้ตลอดเวลาขณะสอบ

แนวปฏิบัติก่อนเข้าสอบ (ต่อ)



11. หากมไิด้อยู่ตามล าพงัขณะสอบ ต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตรจากผู้อ่ืน เพ่ือลดความเส่ียงการติดเช้ือโรคระบาดโควดิ
-19

12. นักศึกษาผู้เข้าสอบต้องท าการ download โปรแกรม ZOOM ตาม URL ทีป่รากฏในอเีมล์ทีไ่ด้รับจากคณะเภสัช
ศาสตร์ โดยโทรศัพท์เคล่ือนทีท่ี่มีกล้องถ่ายรูป

13. นักศึกษาผู้เข้าสอบ ต้องท าการสอบในโปรแกรม Google Form ตาม URL ทีป่รากฏในอเีมล์ทีไ่ด้รับจากคณะเภสัช
ศาสตร์ โดยจะปรากฏทั้ง URL ของกระดาษค าถามและกระดาษค าตอบ ทั้งข้อสอบปรนัยและอตันัย

14. กรรมการคุมสอบ จะเร่ิมเช็คช่ือนักศึกษาก่อนการสอบ 30 นาที

แนวปฏิบัติก่อนเข้าสอบ (ต่อ)



1. แนวปฏิบตัิเร่ืองการทุจริตในการสอบ และบทลงโทษให้เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจ า
ภาคของนักศึกษา ระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2557 และระเบียบหรือประกาศอ่ืนที่เกีย่วข้อง

2. ผู้เข้าสอบต้องท าการยืนยนัตัวตนได้ตลอดเวลาขณะท าการสอบ 
3. ผู้เข้าสอบ จ าเป็นต้องท าข้อสอบบนอุปกรณ์คอมพวิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือ โน้ตบุ้ก (notebook) ไม่ท าใน

โทรศัพท์เคล่ือนที ่เพราะอาจมคีวามคลาดเคล่ือนของหน้าจอ ข้อความ หรือระบบ อนัจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบ
4. กระดาษค าถามอาจจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสม
5. ในกรณทีีก่ระดาษค าตอบอยู่ในรูปแบบ Google Form

5.1 แบบปรนัย (Multiple Choice Question) เลือกตอบในกระดาษค าตอบ
5.2 แบบอตันัย สามารถเลือกตอบได้ 3 วธีิ ดงัต่อไปนี้

- วธีิที่ 1 ผู้เข้าสอบสามารถพมิพ์ค าตอบด้วยคย์ีบอร์ด ลงใน Google Form โดยต้องระบุข้อค าถาม แล้วตามด้วยค าตอบ 
เช่น (ข้อ 1. Xxxxxxxxx, ข้อ 5 xxxxxxxxxxxx เป็นต้น) นักศึกษาสามารถเพิม่ข้อค าตอบได้ด้วยตนเองได้

- วธีิที่ 2 ผู้เข้าสอบพมิพ์ค าตอบด้วยคย์ีบอร์ด ลงในไฟล์ Microsoft word (อย่าลืม Save file บ่อยคร้ัง) แล้ว
เปลีย่นเป็นไฟล์ PDF ก่อนอพัโหลดไฟล์เข้าสู่ Google Form

- วธีิที่ 3 ผู้เข้าสอบเขยีนค าตอบด้วยปากกาด้วยลายมือ ลงในกระดาษเอส่ี (A4) สีขาว แล้วถ่ายรูปกระดาษค าตอบด้วย
โทรศัพท์มือถือ จากน้ันอพัโหลดรูปถ่ายเข้าสู่ Google Form ทั้งนี ้รูปภาพต้องชัดเจน ตวัอกัษรต้องอ่านง่ายและมีขนาดพอควร

แนวปฏิบัติขณะเข้าสอบ



6. ก่อนกดปุ่มส่ง (submit) ผู้เข้าสอบสามารถบนัทกึไฟล์ข้อมูลกระดาษค าตอบด้วยการเลือก Print จาก icon มุมบน
ขวา (หรือกด Ctrl+P) แล้ว SAVE กระดาษค าตอบไว้ทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ของตนเองในรูปแบบ PDF (ส่วนค าตอบ
อตันัยสามารถ save ไฟล์ word หรือเกบ็กระดาษทีเ่ขยีนด้วยลายมือ ด้วยตนเอง)

7. เม่ือท าข้อสอบเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม submit เพ่ือส่งกระดาษค าตอบ กรรมการคุมสอบจะให้เวลา 15 นาที ส าหรับการ su

bmit
8. ในกรณรีะบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตไม่เสถียร หรือมปัีญหาอ่ืนใด อนัเป็นอุปสรรคต่อการสอบ ผู้เข้าสอบต้องแจ้งปัญหาที่

เกดิขึน้ ให้กรรมการฯ ทราบทางโทรศัพท์ในทนัท ี(คณะเภสัชศาสตร์ จะท าการบนัทกึเสียงขณะติดต่อส่ือสารกนัด้วยเบอร์
โทรศัพท์ดงักล่าว) พร้อมทั้งบนัทึกภาพหน้าจอคอมพวิเตอร์ หากสามารถแก้ไขได้ กอ็าจได้รับการพจิารณาให้ทดเวลา หาก
แก้ไขไม่ทนั หรือสุดวสัิย ให้ใช้ภาพถ่ายเป็นหลกัฐานประกอบการเขยีนค าร้อง แล้วย่ืนต่อคณะกรรมการอ านวยการสอบเพ่ือ
ขอรับการพจิารณาสอบชดเชยในภายหลงั

9. กรณฉุีกเฉินหรือพบปัญหาในการสอบ คณะกรรมการอ านวยการสอบอาจพจิารณาเล่ือนเวลาสอบให้กบัผู้เข้าสอบทุกคน 
หรือ พจิารณาเป็นรายบุคคล กไ็ด้

แนวปฏิบัติขณะเข้าสอบ (ต่อ)



10.ต้องปฏิบตัิตามค าช้ีแจงของข้อสอบแต่ละชุดอย่างเคร่งครัด
11.ข้อสอบทุกฉบบัเป็นความลบัทางราชการและสงวนลขิสิทธ์ิ  

11.1 ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ link ข้อสอบ 
11.2 ห้ามคดัลอก ห้ามถ่ายภาพ ห้ามบันทกึภาพหน้าจอ และห้ามเผยแพร่ข้อสอบแบบอเิลก็ทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งในส่วนของค าถามและค าตอบ ให้ผู้อ่ืนได้ทราบ ทั้งทางอนิเทอร์เน็ต หรือช่องทางอ่ืนใด  
11.3 ทั้งนี ้พงึระลกึเสมอว่า “ข้อสอบ เป็นลขิสิทธ์ิของผู้ออกข้อสอบ การกระท าใดๆ ทีอ่าจจะละเมดิลขิสิทธ์ิ แล้วมี

การร้องเรียน หรือร้องทุกข์กล่าวโทษ โดยมหีลกัฐานชัดเจน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จะเข้าด าเนินการ ตาม
ขั้นตอนทีเ่หมาะสมต่อไป และอาจต้องด าเนินคดตีามกฎหมายด้วย หากผู้เป็นเจ้าของสิทธ์ิร้องขอ”

11.4 การกระท าในข้อ 11.2 น้ัน หากมเีจตนาเพ่ือเป็นการ save ค าตอบตามเน้ือความในข้อ 6 ให้กระท าได้เป็น
การอนุโลม  

11.5 ในกรณทีีเ่กดิปัญหาให้ประธานคณะกรรมการกลาง ในการสอบประจ าภาคการศึกษา เป็นผู้วนิิจฉัย

แนวปฏิบัติขณะเข้าสอบ (ต่อ)



1. ให้กรรมการคุมสอบ ตรวจสอบนักศึกษาทุกคน ว่าต าแหน่ง Zoom และคอมพวิเตอร์ เหมาะสมถูกต้องตามค าแนะน าแล้ว
หรือยงั โดยนักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ในการสอบทั้งคอมพวิเตอร์ และ/หรือ Ipad แต่ต้องให้สามารถถูกตรวจสอบได้
ผ่านกล้อง Zoom ให้เห็นได้ตลอดเวลาของการสอบ (ตามรูปตัวอย่าง การปรับมุมกล้องทีเ่หมาะสม)

2. นักศึกษาต้องเปิดกล้อง Zoom และไมโครโฟนไว้ตลอดเวลาของการสอบ ทั้งนีส้ามารถปรับระดบัเสียงตามความเหมาะสม 
กรณทีีเ่สียงดงัเกนิไป นักศึกษาสามารถปรับเสียงลง หรือวางห่างจากตัวมากขึน้

3. เม่ือตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว กรรมการจะแจกข้อสอบออนไลน์ เวลาในการสอบจะเร่ิมจับจากเวลาทีส่่งข้อสอบ จนถึง
เวลาทีก่ าหนดในการส่ง อาท ิเวลาในการสอบ 2 ช่ัวโมง ส่งข้อสอบเวลา 08.35 น. เวลาส้ินสุดจะอยู่ที ่10.35 น.

4. ในระหว่างสอบ กรรมการอาจจ าเป็นต้องประกาศผ่าน Zoom อาท ิปัญหาข้อสอบทีต้่องแจ้งทุกคนทราบ นักศึกษาควร
ปรับระดับเสียงทีพ่อจะได้ยนิ ในกรณทีีป่รับเสียงต ่ามาก ควรตั้งค าส่ังส่ันของโทรศัพท์มือถือไปด้วย ในส่วนกรณแีจ้งเฉพาะ
รายบุคคล จะแจ้งผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ตามเบอร์โทรทีล่งทะเบยีนไว้กบัทางคณะ และถ้าการโทรศัพท์ดงักล่าวมผีลท าให้ 
Zoom หลุด ให้นักศึกษาเข้า Zoom ใหม่อกีคร้ังภายใน 2 นาท ีหลงัหยุดการโทรศัพท์

* กรรมการคุมสอบ ควรใช้ระดบัเสียงทีเ่หมาะสม ในการส่ือสาร

ข้อพงึทราบในการสอบ ONLINE



ตัวอย่าง การปรับมุมกล้องทีเ่หมาะสม

ข้อพงึทราบในการสอบ ONLINE (ต่อ)



เม่ือนักศึกษาเข้าห้อง Zoom ให้แจ้งนักศึกษาท าการเปลีย่นช่ือ หรือ Rename เป็น 
“รหัสนักศึกษา ตามด้วย ช่ือ-สกุล” ตัวอย่างเช่น “123456789-0 ช่ือ-สกุล”

ข้อพงึทราบในการสอบ ONLINE (ต่อ)

นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยเคร่ืองแบบนักศึกษา พ.ศ. 
2561 (ชุดนักศึกษาหรือชุดเส้ือกาวน์)

เม่ือกรรมการคุมสอบท าการเช็คช่ือ ให้นักศึกษาแสดงบตัรประจ าตัวนักศึกษา (กรณทีีลื่มบัตรประจ าตัวนักศึกษาให้ใช้บัตร
ประชาชนแทน หรือบตัรอ่ืนๆ ทีม่รูีปถ่ายทีท่างราชการออกให้

ให้นักศึกษาเปิดกล้องและไมโครโฟน งดใส่หูฟังตลอดระยะเวลาการสอบ

ให้นักศึกษาท าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย ก่อนเร่ิมสอบ (จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องน า้ในระหว่างการสอบ 2 ช่ัวโมง
แรก) การขออนุญาตเข้าห้องน า้ให้นักศึกษาท าการ Chat private แจ้งกรรมการคุมสอบ



หากหน้าจอนักศึกษาหลุดไป หรือเกดิเหตุสุดวสัิย เช่น ไฟดบั เคร่ืองมปัีญหา ต้องท าอย่างไร
- ให้นักศึกษาพยายามเช่ือมต่อเข้ามาใหม่ภายใน 1-3 นาท ี
- หากยงัไม่สามารถเช่ือมต่อได้ให้นักศึกษารีบโทรแจ้งกรรมการในทนัท ี(ตามเบอร์โทรศพัทท่ี์แจง้)
- กรรมการกลาง (อาจให้เข้า Line Group เพ่ือแสดงตัวตน) และเกบ็หลกัฐานใหไ้ด ้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพื่อน ามา
ช้ีแจงกบักรรมการ เช่น รูปถ่ายของหนา้จอท่ีแจง้วา่มี error เป็นตน้ หากมีเหตุผลรับฟังได ้กรรมการจะทดเวลาท่ีเสียไปให ้
แต่ถา้สุดวสิยั กใ็หน้ าหลกัฐานมายืน่ พร้อมเขียนค าร้องขอสอบชดเชย

ข้อพงึทราบในการสอบ ONLINE (ต่อ)

เม่ือนักศึกษา Submit เพ่ือส่งค าตอบแล้ว นักศึกษาสามารถออกจาก Zoom ได้เลยหรือไม่
ถ้ายงัไม่หมดเวลา ให้รอการยืนยนัจากอาจารย์ก่อน (นักศึกษาจะออกจากห้อง Zoom ได้ภายหลงัจากเวลาทีก่ าหนดให้
เร่ิมท าข้อสอบแล้วไม่น้อยกว่า 45 นาท)ี เม่ือนักศึกษาท าข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาแจ้งข้อความการส่งข้อสอบ
ผ่าน private chat ถึงกรรมการคุมสอบ 

เม่ือหมดเวลาท าข้อสอบให้หยุดท าข้อสอบทนัที และ submit ส่งข้อสอบ 
(ให้เวลาประมาณ 15 นาท ีส าหรับการ submit ในกรณคี าถามเป็นรูปแบบ PDF ไฟล์)



1. เม่ือท าการกดส่ง (submit) แล้วจะไม่สามารถกลบัไปแก้ไขค าตอบได้อกี ดงัน้ัน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ท าข้อสอบครบถ้วน
แล้ว 

2. ขณะท าข้อสอบ จะไม่สามารถ save กระดาษค าตอบได้ หากมเีหตุสุดวสัิยขณะสอบ (เช่น ไฟดบั ปลัก๊หลุด เป็นต้น) อาจท าให้
ค าตอบสูญหายไปหมดก่อนส่ง (submit) ดงัน้ัน จึงขอแนะน าให้เขยีนค าตอบปรนัย ลงในกระดาษเอส่ี (A4) ก่อน แล้วจึงตอบ
ใน Google Form ส่วนค าตอบอตันัย แนะน าให้ใช้วธีิที ่2 และ 3 

3. ผู้เข้าสอบต้องไม่แสดงการกระท าใด ๆ ทีจ่ะแสดงให้เห็นถึงความไม่ซ่ือสัตย์ในการท าข้อสอบ เช่น มกีารท าแทนกนั หรือลอกค าตอบ
ผู้อ่ืน ทั้งนี ้หากมปีระเดน็ร้องเรียน ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร (ซ่ึงมหีลกัฐานแน่ชัดและไม่เป็นการกล่าวหากนัลอย ๆ) ทางคณะฯ จะรับ
ไว้พจิารณา และด าเนินการตามระเบยีบที่เกีย่วข้อง

4. คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งแนวปฏิบตัิในการสอบรูปแบบ Online โดยคณะฯ จะเข้มงวดตามแนวปฏิบตัิในการสอบ อาท ิการตั้งมุม
กล้อง หากนักศึกษาไม่สามารถปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทีค่ณะฯ ก าหนดครบถ้วน อาจจะถูกพจิารณาไม่อนุญาตให้สอบในรายวชิานั้นๆ

ฝ่ายวชิาการ ขอแจ้งให้นักศึกษาทราบเพิม่เติมว่า ในช่วงของการสอบที่ผ่านมา ทางคณะพบความผดิปกติในการสอบ และคณะ
เองไม่ได้น่ิงนอนใจเพ่ือทีจ่ะให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และโปร่งใส ดงัน้ัน จึงขอแจ้งเตือนว่า การส่อเจตนาทุจริตไม่ได้
ก่อผลดใีห้กบัผู้ใดเลย นักศึกษาอาจได้รับเกรด F จากรายวชิาต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัการทุจริต หากผลการเรียนของนักศึกษาตกต ่า อนั
เน่ืองมาจากการติด F จากการทุจริต จะไม่มผู้ีใดสามารถให้การช่วยเหลือใดๆได้ ดงัน้ัน การสอบในทุกคร้ัง ขอให้นักศึกษาตั้งใจ มุ่งมัน่ ท า
ข้อสอบโดยสุจริต เป็นไปตามครรลองทีค่วรจะกระท า

ข้อควรระวัง



1. กองอ านวยการสอบ ตั้งอยู่ทีห้่องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ อาคาร 3 ช้ัน 3 คณะเภสัชศาสตร์
2. กรณมีข้ีอสงสัย หรือเกดิการขดัข้องในการท าข้อสอบ สามารถติดต่อได้ทีเ่บอร์โทรศัพท์ ดงันี้

งานการจัดการศึกษาฯ 092-279-9062

ภารกจิสารบรรณ 062-325-5299

3. เบอร์อ่ืน ๆ
รองคณบดฝ่ีายวชิาการฯ 081-768-6580

ผู้ช่วยคณบดด้ีานวชิาการ 081-600-3272
ผู้ช่วยคณบดด้ีานพฒันานักศึกษา 091-054-1192
คุณกุลธิดา รักศิลป์ 087-229-6294
คุณบุญน้อม  อริยานันทพงศ์ 083-149-4434
คุณนรางคณา  ฮอหรินทร์ 094-289-9897
คุณภัททกิา  วงศ์สกุล 095-325-7052

(คณะเภสัชศาสตร์ จะท าการบนัทกึเสียงขณะมกีารติดต่อส่ือสารด้วยเบอร์โทรศัพท์ดงักล่าว)

ข้อมูลการติดต่อ


