
แนวปฏิบัติการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์แบบออนไลน ์
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
1. แนวปฏิบัติในการตรียมความพร้อมก่อนสอบ 

1.1. นักศึกษำต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ติดตั้งและสำมำรถใช้งำน Microsoft Teams ได้ อย่ำงน้อย 2 

เครื่อง โดยแบ่งกำรท ำงำนของแต่ละเครื่องดังนี้ 

 เครื่องที่ 1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องวิดีโอโดยต้องแสดงภำพนักศึกษำให้เจ้ำหน้ำที่เห็นตำม

มุมกล้องที่ก ำหนด (ตำมข้อ 1.3) เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(desktop computer) ,

เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ ( laptop ,notebook) ,Tablet,โทรศัพท์มือถือ  (ห้ ำมตั้ ง 

Background ใน Microsoft Teams) 

 เครื่องที่ 2  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ส ำหรับท ำข้อสอบ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ ะ 

(desktop computer) หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (laptop ,notebook) 

1.2. นักศึกษำต้องเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับกำรสอบให้พร้อมตลอดระยะเวลำในกำรสอบโดยทั้งสอง

อุปกรณ์จะต้องสำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีพลังงำนเพียงพอตลอดระยะเวลำกำรสอบ 

ระหว่ำงกำรสอบไม่อนุญำตให้ไปหยิบสำยชำร์จ 

1.3. นักศึกษำต้องตั้งมุมกล้องให้เจ้ำหน้ำที่มองเห็นนักศึกษำและเห็นหน้ำจออุปกรณ์ที่นักศึกษำใช้เปิด

ข้อสอบตำมตัวอย่ำง (ใช้อุปกรณ์เครื่องที่ 1 ตำมข้อ 1.1 ในกำรตั้งมุมกล้อง) และห้ำมใส่หูฟัง 

1.4. นักศึกษำต้องวำงโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้เจ้ำหน้ำที่เห็นตลอดเวลำ ต้องไม่มีสิ่งอ่ืนใด

อยู่บนโต๊ะสอบนอกเหนือจำกที่ระบุ รวมถึงต้องไม่น ำเอกสำรใดๆเข้ำมำในกำรสอบ ยกเว้น กระดำษ 

A4 จ ำนวน 1 แผ่น 

2. แนวปฏิบัติในการด าเนินการสอบ 

2.1. นักศึกษำจะต้องเข้ำ Login เข้ำ  Microsoft Teams ด้วย NetID ของนักศึกษำ (Account ที่ลง

ท้ำยด้วย @stu.nida.ac.th) เท่ำนั้น  และเข้ำห้องตำม Channel ที่แจ้งให้กับนักศึกษำ ก่อนถึงเวลำ

สอบ 30 นำที เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรสอบ   และเมื่อเข้ำ Microsoft Teams แล้ว ต้องท ำกำร

เปิดกล้องวิดีโอและปิดไมโครโฟน เพ่ือรอกำรตรวจสอบเช็คชื่อ 

2.2. เมื่อเจ้ำหน้ำที่ขำนชื่อนักศึกษำเพ่ือตรวจสอบเช็คชื่อ ให้นักศึกษำท ำกำรเปิดไมโครโฟนรำยงำนตัว

พร้อมกับแสดงบัตรนักศึกษำหรือบัตรประจ ำตัวประชำชนผ่ำนกล้องวิดีโอ หลังจำกนั้นรำยงำนตัว

แล้วให้ปิดไมโครโฟนจนกว่ำจะเริ่มสอบ 

2.3. เจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรแจ้ง URL ส ำหรับ Link ไปที่ข้อสอบให้กับนักศึกษำผ่ำน Microsoft Teams 



2.4. ห้ำมนักศึกษำท ำกำรดำวน์โหลด Print ถ่ำยรูป ถ่ำยวิดีโอ Capture หน้ำจอ หรือท ำกำรใดๆที่เป็น

กำรบันทึกส่วนในส่วนหนึ่งของข้อสอบไว้โดยเด็ดขำด หำกตรวจสอบพบจะถือว่ำนักศึกษำทุจริตใน

กำรสอบ 

2.5. ในระหว่ำงกำรสอบไม่อนุญำตให้นักศึกษำสื่อสำรกับผู้อ่ืนโดยวิธีกำรใดๆ ยกเว้น เจ้ำหน้ำที่คุมสอบ 

2.6. ไม่อนุญำตให้นักศึกษำเปิดโปรแกรมใดๆยกเว้นโปรแกรมที่ใช้ส ำหรับกำรสอบ 

2.7. หำกนักศึกษำต้องกำรไปเข้ำห้องน้ ำต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่คุมสอบก่อนถึงจะไปได้  โดย

นักศึกษำต้องท ำกำรยกมือและเปิดไมโครโฟนเพ่ือแจ้งเจ้ำหน้ำที่  ในระหว่ำงสอบสำมำรถไปห้องน้ ำ

ได้ครั้งละ 1 คน คนละไม่เกิน 5 นำที และมีสิทธิขอเข้ำห้องน้ ำได้เพียงครั้งเดียวระหว่ำงกำรสอบ  

ทั้งนีใ้นระหว่ำงชั่วโมงแรกของกำรสอบไม่อนุญำตให้มีกำรเข้ำห้องน้ ำโดยเด็ดขำด  จึงขอให้นักศึกษำ

ทุกคนเข้ำห้องน้ ำให้เรียบร้อยก่อนเริ่มสอบ 

2.8. หำกนักศึกษำมีข้อสงสัยในข้อสอบ ให้ท ำกำร Raise hand (ยกมือ) และเปิดไมโครโฟนเพ่ือแจ้ง

เจ้ำหน้ำที ่

2.9. หำกนักศึกษำพบเหตุขัดข้องที่ท ำให้กำรเชื่อมต่อสัญญำณขำดหำยไปในระหว่ำงกำรสอบ  ให้

นักศึกษำรีบติดต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยใน 3 นำที ผ่ำนทำงเบอร์โทรศัพท์ของเจ้ำหน้ำที่ 089-130-4494 

(คุณสุชำดำ) และรีบด ำเนินกำรเข้ำห้องสอบอีกครั้ง หำกนักศึกษำขำดกำรติดต่อและไม่สำมำรถ

ติดต่อนักศึกษำได้  กำรอนุมัติให้ด ำเนินกำรสอบต่อและกำรส่งข้อสอบกลับคืนหลังสอบเสร็จเป็น

ดุลพินิจของผู้อ ำนวยกำรส ำนักร่วมกับหัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรส ำนักเป็นที่สิ้นสุด 

2.10. เมื่อนักศึกษำท ำข้อสอบเสร็จและส่ง (Submit) ค ำตอบแล้ว ให้ท ำกำร Raise hand (ยกมือ) เปิด

ไมโครโฟน และแจ้งเจ้ำหน้ำที่เพ่ือท ำกำรตรวจสอบผลกำรส่งค ำตอบ  หำกเจ้ำหน้ำที่แจ้งว่ำผลกำร

ส่งค ำตอบเรียบร้อยแล้ว นักศึกษำสำมำรถออกจำก Microsoft Teams ได ้

2.11. นักศึกษำต้องท ำกำรส่ง (Submit) ค ำตอบก่อนหมดเวลำสอบ  มิฉะนั้นจะถือว่ำนักศึกษำไม่ได้ส่ง

ข้อสอบ 

2.12. ในระหว่ำงกำรสอบจะมีกำรบันทึก (Recording) วิดีโอเพ่ือใช้ตรวจสอบกำรทุจริตในภำยหลัง โดย

ไม่ต้องได้รับอนุญำติเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกนักศึกษำ  

 
 
 
 
 
  นักศึกษาผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับด้านบนได้ หรือพยายามกระท าทุจริต 

ในการสอบผู้คุมสอบด าเนินการสอบจะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการสอบของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 



 
 

 

 

ประกาศส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เรื่อง   การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ   ชุดวิชาที่ ๑  Computer  Literacy   
ครั้งที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ฉบับท่ี ๒) 

                                                                                                                         

 ตำมที่สถำบันได้ออกประกำศ เรื่อง งดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำบันและแนวทำงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนกรณีสถำนกำรณ์ไม่ปกติอันเนื่องมำจำกภำวะกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค (COVID-19)  ท ำให้
ก ำหนดกำรสอบไม่เป็นไปตำมก ำหนดเดิมที่ประกำศไว้ นั้น   เ พ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสอบจัด
ระดับควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษำ ส ำนักจึงขอประกำศก ำหนดกำรสอบจัดระดับ
ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรใช้คอมพิวเตอร์ ชุดวิชำที่ ๑  Computer Literacy  ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
และ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถเลือกวันเวลำที่สะดวกในกำรเข้ำรับกำรสอบ  
ดังต่อไปนี้ 

 ๑. การสอบชุดวิชาที่  ๑  Computer  Literacy    

  เนื้อหำประกอบด้วย  Basic concepts  of  IT,  Word  processing, Spreadsheets,  
Presentation, Internet & email (ครอบคลุม MS  Office)  

 ๒. การสมัครสอบ 

  นักศึกษำตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครได้จำกเว็บไซต์   http://itc.nida.ac.th   และสมัคร
สอบ 
ได้ที่เว็บไซต์ http://etr.nida.ac.th   ดังนี้   

 ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระหว่ำงวันที่  ๑ – ๙ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
 ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   ระหว่ำงวันที่ ๑๕ - ๒๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๓. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ 

    นักศึกษำสำมำรถดูรำยละเอียดได้ทำงเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th  

 ครั้งที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓     วันที่ ๑๓ สิงหำคม  ๒๕๖๔ 
 ครั้งที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔        วันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๔ 

๔. วัน  เวลาสอบ   

 ครั้งที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓    วันพุธที่  ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๔ 



 ครั้งที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔     วันพุธที่  ๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๔ 
    นักศึกษำเข้ำห้องสอบเวลำ  ๑๖.๔๕  น. เวลำสอบ  ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐  น.   
    (สอบด้วยระบบ  e-Testing) 
 
๕.  ประกาศผลสอบ 

     นกัศึกษำสำมำรถดูรำยละเอียดได้ทำงเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th  

 ครั้งที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  วันที่  ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 
 ครั้งที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   วันที่  ๑๒ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๔  

  หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวันประกำศผลสอบ ส ำนักจะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง 

 

 

 

                      ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๒    มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

                                                               (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชุติสันต์  เกิดวิบูลย์เวช) 

                                                                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

http://itc.nida.ac.th/

