
                               บันทึกขอความ 
สวนงาน   สำนักงานทะเบียนนักศึกษา    โทร. 02-470-8340   
ท่ี  อว.7601.9/45/ 2566      วันท่ี  21 กุมภาพันธ 2566 
เรื่อง   แนวทางการจัดสอบเองในรูปแบบชั้นเรียน (On-Site) 
 
เรียน คณบดี/ผูอำนวยการ/หัวหนาภาควิชา/ประธานสายวิชา/ประธานหลักสูตร 
 
 ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโนม
คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงผอนคลายมาตรการในการควบคุมการแพรระบาดของโรคดังกลาวให
สามารถใชอาคารหรือสถานที่ของสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝกอบรม หรือการทำ
กิจกรรมใดๆ โดยดำเนินการตามมาตรการปองกันโรคตามที่รัฐกำหนด และใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พิจารณา
เลือกใชรูปแบบที่เหมาะสมในการสอบ และการวัดผลลัพธการเรียนรูที่ไมเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค รวมถึงไมให
เปนภาระมากเกินความจำเปนแกนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยจะจัดในรูปแบบชั้นเรียน (On-site) รูปแบบ
ออนไลน (Online) หรือรูปแบบประสมประสาน (KMUTT Flipped Classroom) ไดตามความเหมาะสม 
 เพ่ือใหการดำเนินการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย สำนักงานทะเบียนนักศึกษาขอแจงข้ันตอนสำหรับ 
คณะ/ภาควิชา/อาจารยผูสอน เพ่ือดำเนินการจดัสอบเองในรูปแบบชั้นเรียน (On-Site) ดังนี้ 
 1. กรณีจัดสอบโดยใชหองเรียนสวนกลาง 

1.1 ขอใชหองเรียนสวนกลางในการจัดสอบออนไลนไดดวยตนเอง ผานระบบจองหองเรียน (Classroom 
Reservation) ของสำนักคอมพิวเตอร โดยเขาระบบ My Portal ของบุคลากร เลือกเมนู “Classroom 
Reservation” (ลิงคสำหรับศึกษาคูมือและคำแนะนำระบบ https://myportal.kmutt.ac.th/classroom)  

1.2 งานบริการโสตทัศนูปกรณจะดำเนินการจัดหองสอบ โดยใชผังหองสอบสวนกลางของสำนักงานทะเบียน
นักศึกษา (ลิงคสำหรับดาวนโหลดผังหองสอบสวนกลาง https://regis.kmutt.ac.th/web/class-exam/)  

1.3 กรณีตองการกำหนดแผนผังหองสอบดวยตนเอง ใหจัดสงแผนผังหองสอบถึงงานบริการโสตทัศนูปกรณ ไม
นอยกวา 5 วันทำการ กอนถึงวันท่ีจัดสอบ โดยงานบริการโสตทัศนูปกรณจะจัดหองสอบตามที่ไดรับแจง
เมื่อดำเนินการสอบเสร็จแลว คณะ/ภาควิชา/อาจารยผู สอน จะตองจัดเกาอี้คืนตามแผนผังหองสอบ
สวนกลางทันทีหลังสอบเสร็จ เพ่ือใหพรอมจัดสอบในรายวิชาถัดไป 

1.4 กรณีตองการความชวยเหลือในการติดสติกเกอรลำดับที่นั่งสอบ ตองจัดสงแผนผังหองสอบและสติกเกอร
ลำดับที่นั ่งสอบถึงงานบริการโสตทัศนูปกรณ ไมนอยกวา 5 วันทำการ กอนถึงวันที่จัดสอบ หากไม
ดำเนินการจัดสงใหตามกำหนดจะถือวา คณะ/ภาควิชา จะดำเนินการเองในวันท่ีสอบ 

 2. เอกสารท่ีตองใชในวันสอบ  
2.1 ประกาศกำหนดการสอบ หองสอบ เง่ือนไขและขอกำหนดในการจัดสอบ แจงใหนักศึกษาทราบ กอนวัน

สอบไมนอยกวา 5 วันทำการ 
2.2 จัดหากรรมการคุมสอบเอง ตามบันทึกขอความ เรื่อง แนวทางการจัดกรรมการคุมสอบของมหาวิทยาลัย 

ท่ี อว.7601.9/580/2565 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 
2.3 จัดทำแผนผังหองสอบ ใบเซ็นชื่อเขาสอบ และจัดเตรียมอุปกรณในการจัดสอบเองใหพรอมสำหรับแตละ

หองสอบ 

https://myportal.kmutt.ac.th/classroom
https://regis.kmutt.ac.th/web/class-exam/


 3. การจัดทำขอสอบ 
3.1 ดำเนินการจัดทำขอสอบเองได 
3.2 รายวิชาท่ีตองการจัดทำชุดขอสอบผานงานเอกสารและการพิมพ ตองดำเนินการจัดสงตนฉบับขอสอบตาม

เง่ือนไขและขอกำหนดของสำนักงานพัฒนาการศึกษา ตามเอกสารแนบทาย 

 4. การยืนยันตัวตนของนักศึกษาในการเขาสอบ 
 นักศึกษาสามารถแสดงหลักฐานเพ่ือยืนยันตัวตนอยางใดอยางนึงได ดังนี้ 

4.1 บัตรประจำตัวนักศึกษา 
4.2 เอกสารระบุตัวตนท่ีมีรูปภาพท่ีออกโดยทางราชการ ตัวอยางเชน บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง 

ใบอนุญาตขับข่ี 
4.3 บัตรประจำตัวนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส บนเเอปพลิเคชัน Mod Link ของมหาวิทยาลัย 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป 

 
 
 

(รศ.ดร.คมกฤตย ชมสุวรรณ) 
ประธานคณะกรรมการตารางสอนและตารางสอบ 





q,, rt ly
uuunt0n?1il

druru ronar:rravnr:fiur{ Iyr. 8163

d at.76Ol/2 iud zqrLnilnlr 2566

rdoq uuryrrnr:1#rBnr:dturrioao!ro{.r1l.Jron6rruavnr:rirr{ n.f,. 2566

r:uu ifl1r'rn1lr.r01u?un'ria1un.i1u1rs!u'rn1lfl nu'tuav!tn1:

J.nrlfr nruvinrn::ilnraoi ldrar:'o ttacrovr:rr uuaurr nr:o'olirdr rur u,a vo'oqodoaou
Z. " - - r J

5',Mi.i1001nfl110.:.:'ru[0na1l uavnllv{Il1r 11\0 rto{ L14n ruv?fl1nlttlfi1a q]t tnlJ:vt1au11u6ltavBn.i
," J

n1n?t't L14vt51u9lo LU uu
.i1u!0na15uavfl'r:11u11 n{ [Fr00yrluu?yr1in1: t14u:fl']:a1ru'r!0a0uto{{1u10 n615lta c n15

fiur{ drrin.irufie!ulnrianulttac!inr: '[utixnr:aou!o{ttriavnlnnr:6nur rJ:vo'rfl \.fl. 2566
4 vou J JJ

n10uoit n v2fl?n:5!fi1asr5uavnuc/14u?u{1u0u .'l tnu1to.: toSuvrS.llJ 9l{t0n61:uulJ

J s , JJ
6.:riuullfiohj:ofior:cur uavrfiun?i[{{lfiaruv/vil?ulrufrlfrurdoriryri'rlJeioh

akr
(uraorvr: a-lrafir)

un!tn1tn156nu1



[[u?yl1{nl5bluin1rdl[u1{odourlo.:{1urond'lrn15fi d
drrinrufifl urnr:fi nr*ruasuinr: lurixnr:aouto.ruriavnrnnr:fl nur

d:srirtJ n.n. zs66

nufil:vnrnlvrivrordurvrnlulaBr:soorrndrouui rdor urrv r r nr:,i'o nr:tiuunr:aau

ruavnr:l:sufiuzua rJ:cdrflnr:finur 2565 aliud 6 qalnr.r 2565 ldrUntfrfinr:ioaou:rlrruvt&uEuu

(on-site) eirzual#fi: ruitrrirl 1ur'lduinr:airrurrloaolrdohJrirtfiunr:o-oaartoltflusi"uru!rn
i tr - - ta, r J q J

:'rx.r{.ir- !n1: {0a0u Lo ualuna 1.i fl a.i r.r lr l i 11u 1a u [u51u']tlvLuu t!sr1r.J[.i0u Ll]vlu 14'11]'lu 1a u n 1Y r o
; d- a I
{l!un6nulLfl lAottuunlu'lult1n uu

A.v
rfiohinr:lrir.;i nr:eirrurciaaouuilulrl6'runturEuuSou uavviusio nr:aoutolrl n 1 itrfi

toiurinr:;irrurrloaol muionrrrLatrr:nnr:lvfi:inr:to.:n')uta nall rlav nr:firLviflolriufifi oql

'r'ruro naii LLas n1:fild drrin{rurt'slrutnt:6ngr[av!inT: 6tto udl uurv rl nr:lvirti nr:eir tur

{oaortudxnr:aowo.ruoiagntnnt:fi nurdrd

-i-i1 rdlrnrus tLo{taxiailu'rt'rvr!:sd{n0v Ltu:n1:A1tL'rt 0a 0u ?u [?41 v]os nllaau

[avrio aqiruiuflndnur l#rruronar: uas nr:fir{ 2 tr)arfr riouaou rdol{:x
Lrflun15 LlruSnl:

z. ,tdtiauv / ntnri trl: r uim ail riuariudlifinr:m:roaor nlru{nroutorg nru uav
i - c-

fr':d'nrc:fr rfr turo'Lritfr nvsorLrsouort'[riaur:na'rtur1#rYouould :rlvt"lfi tatuir
doaoun:lvnufr vriailurireilrioao! mr :rurtrardrd
2.1 :ruitrvirJ:va:rios;irturdoaou trirfiu aoo tn tvlailsiuafirriounr:toilcioao!

a iulirnr:
2.2 : r uitr fir.l:v arriocdrrurdoa o! rfiun'jr 300 to 1#eirriua riu riounr:t ail

doaor t d'rlqrri

3. tonruiufio'[unr:oonrtrtduarl'rlr]oaouusiact o"t#firiruruhirfiu 10 uriu rdalnrn

radorGuruacr6u fioruf,ur:olunr:dxruldbiufiu to rre.iusia 1 to losnr:oonuu!

daaororofior:ruroo nuuuuriavlrrutir tflurar:rovto mrl{oo n{oarur,tio nr:firLd
d) c' 'toa orvrlr-vdr Lrn:rfr fr rUurloaolr.J:riuv:-onr:lfi uhfr nurdrrioaouluarlorir orol fi t

a' "lnr:n'olir;irrurdoaolii^uxu 10 trzuu 100 lfl tt[Fr5o tvL tlu.l LtavLUlJ asLt[141 J5

urfr usidrnol tdnr'lun1t Gui LLas tgunv L{it1a1 75 u1, !0ouuuna1fll,l1utona1:tlav
.i cJ d v 6 a

nr:frrlr ! 3 nu rn50 i!0ra1u15n Lt.:1u Ln LFIttn toia{ood'l tu1: ulJuonvla z [Fl:o1
J , J d d & - ""rnio.rriruronar: 1 Lnson tn-o.it5u.l-tgu 1 lnio't t1{n1:ao! 1 Fll {ova r]vl1taao!

uaruiauitr usifi'r:ruitrdoro o nqioa ourfiun'jr to uilulu t qn tol#dr6'uar.il
qlo aouriourv uv ur a r'Lu{o z rfirdr.rdn 2 {uvirnr: v5on: nifiril: rrar6'l nrirrfi n r:
drrurrioaoutornrni{r/:ruitrduufl uiirururrn .i1utonal:t[avnl:fi rLriovn'rtiunr:

frrvrlriuasorot on11r.ti1r.t 0n1nat1/:'tuxtloltuunl:tulJSluLtflaulot0ao!Lo'l



4. ron?ruix!ionrnitr/:ruit'riririunr: r6u:rrlruriavto{oaol lun:fifiuilr{oaou
rijuuaruvu:o r,rioutiwuoror:tifioonrioaorvarori',t11, r itr Ino.:ruronar:uav

nr:filriovdolirdr rrrrioaou uact6!{oaolhi'Luuoiasurrn,uoror:d{oon{oaar rir

l'ru?t1 n11!u:uann0uLU1.t:?u

5. ,uonrrritLioornnrnirr/:ruisrir,iliunr:i'oaouro{ uacui.inr:aourfluvarurial
uaraneirr'irrfiunr:on{aaouuriavtolrtufioraouro.l d'rtirrr:arfu.lrrtonal:uacn'r:

--JfrrriirrufrrLridrrur{oaoriirururrn'lfinr-unrnitr/:ruitrdu lnulrura narr ua vnr:
v I ov

vutrnunnvtld'ttu'ttoaou LLactuLitaao! tvto luntn']11/:'lu?t1na! t!not0a auu'l

drtinlrutaruriavvirarru

iluLon6''lruac n"Efi xli
dru"n lr unTruu r n r: fi n$r lra v!i n r:

24 !n:'lnx 2566

42<,-r'a
?2 alri',%



a, a8 '!y

uuvln?Ion?13J

drunu muitrnr: i{uuavuirufinFlnur drrjn.:ruaruufiarusin:n::unrani lyr:.9018

d at.tooz.tBz ilnr' 17 xn:m! 2566

r{a l tau rio nr :dr rurua vi'ntndaa ou nrn nr: f, nurd u2s 6s

f$irr* ruri{xu rn"u Snr.urrar^Sn,rr

I1

risu :n.zuo.edS.
.i<,lriol:J:ovl'or:nn rriuor:udsqnrorm:

#ofuu:T u uav:J:varusiolil

ChOmnipa Disitallysiened by
' Lhomntoa

Kijsuwanw Kijsuwanwons
Date:2023.0t.20

Ong ll:41:33 +o7,oo.

dut:uu n0'lu2un1:a'tun{'tuilruu1n'l:flnu'ruayuInl:

rdorpi'rulufirj:utlrnruun::r.rn1:U:ud'rnruu?-flrn::rn16ni n{rd u2566 rioiunr 1o !n:1nx

2566 nruur finr:ud.:nir,trrn',ro-rr'r:rraau :vriuUirggrni uavuHun'rriunl:dofl'r:'1{6ou-aau n'rn

nr:frnu, fi 2/2s65 rt'oduo.ruu:yrrnr:o'nnrn;urn'r:aou-aau n'rRn1:finurfi z/z5651ridl:rqu

Rruunr::Jn1flJ:viirRrusr il:1u Inufirj:vlufinr:aaununl:ei'ttiunr:{naautournitrrfiurfiu d.:ru'jr
.la- a . u 

' 
,

!u1': n1B?t'rvl!uqJx'l lum:fl 1tu'luasnnqotaaoulunrnnr:f; nurd 2/2565

o ! -.lunr:finruur 6iln:tarriouauroR?luoqrn:rvriuu':r1{n'r:eilriu{'ruua!$u?rifru"fito':rru
a t.i e e . v I u r , .l I u v J a { .i

tanal:uaun'1:?ir'irnu2rlutod'ltIfllun1:0na{tJaa0urn061ru'lunc0nqoloaou tuo{n1nLrn1Rn1:flnu1yr

2/2565 d nzuvimn::rnrarrinvinr:{'naautugrJuuu on-site ufluri, ulvqj aruvrdnloi'rJ:vtra'uri'ud1fi4n

nr nitrfi fi nrru rJ:va.: rilunr:o-oaou un v ii1 tulda aour:1u n' 01il

Js.
n{L:uulr'rrr{olu:flila,l:il'lttactot ouR$r!'] ru Ionrad

d'uilr*
(n. n:.du n1E:inTndrla)

I

RilUOR0Js?ft?n::1.lfi ,16n:

Digitally signed by
Wassana Siangdung
Date: 2023.01.20
12.,21:15 +07'00'

aZ -s\-.\


	แนวทางการจัดสอบเองในรูปแบบชั้นเรียน (On-Site)
	ลงนามแล้ว - แนวทางการจัดกรรมการคุมสอบ เริ่มใช้ 1-2565
	แนวทางการให้บริการสำเนข้อสอบของงานเอกสารและการพิมพ์

		2023-02-22T14:14:56+0700
	Komkrit Chomsuwan




