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วิธีการสอบ ONLINE
1. ใชม้ือถือ เปิด Program Zoom เปิดกล้องและไมค์

2. ใชเ้ครื่อง PC/Note Book ที่มีกล้องและไมค์ เท่านั้น

3. Login เข้า Gmail เท่าน้ัน เพ่ือเข้า Google Class

4. กรรมการคุมสอบตรวจสอบผู้เข้าสอบตามหลักฐานที่ให้ไว้ และแจ้งกฎกติกา และวิธีการ
สอบ

5. เม่ือถึงเวลาสอบให้กดเข้า Link เพ่ือเข้าท าข้อสอบ

6. ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลาท า 60 นาที  ท่านสามารถกดส่งค าตอบ และ log out 
ออกจากห้องสอบได้ถ้าท าเสร็จก่อนเวลา

7. ท่านต้องกดส่งค าตอบ ทันที หลังจากหมดเวลา 60 นาที  เมื่อสมาคมฯ ปดิการรับ
ค าตอบในระบบ จะท าให้ท่านหมดสิทธ์ิส่งค าตอบ

8. สมาคมฯ มีการใช้ AI Program AutoProctor ในการคุมสอบ ซ่ึงระบบ จะท าการ
บันทึกภาพใบหน้าผ่านกล้อง บันทึกเสียงผ่านไมค์ และหน้าจอ Computer ตลอดการท า
ข้อสอบของท่าน  หากพบการทุจริต สมาคมฯ จะตัดสิทธ์ิในการสอบ



Gmail

Gmail

การจัดสถานท่ี ต้ังกล้องระหว่างการสอบ

โทรศัพท์มือถือ พร้อมติดตั้งโปรแกรม Zoom Meeting เพ่ือการถ่ายทอดสด โดยตั้งในต าแหน่งที่ให้ได้ภาพของ
ตนเองจากกล้องหน้าของโทรศัพท์มือถือขณะนั่งท าข้อสอบ ดังภาพตัวอย่าง ซึ่งจะเรียกว่า “กล้องด้านข้าง” โดย
การตั้งกล้องให้สามารถมองเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งอุปกรณ์นี้จะต้องเสียบสายชาร์จตลอดการสอบ (การ
ถ่ายทอดสดด้วยกล้อง จะใช้พลังงานสูงมาก แบตเตอรี่จะหมดเร็วกว่าปกติ )

กลอ้งหนา้ กลอ้งดา้นขา้ง



• คอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook เพ่ือใช้ท าข้อสอบ โดยอุปกรณ์นี้จะต้องมีกล้องหน้าหรือมีเว็บแคมด้วย ซ่ึงจะเรียกว่า 
“กล้องหน้า” ระบบการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าท าการสอบ ถ้าระบบไม่สามารถเข้าถึงการท างานของกล้องหน้าได้ ส าหรับการ
ใช้ iPad (iOS 14 ข้ึนไป) ปิดโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อส่ือสาร เช่น Line Facebook หรืออ่ืน ๆ ทั้งหมด มีเฉพาะหน้าต่าง
ของข้อสอบเท่านั้น

• การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ทั้งสองจะต้องมีความเสถียรและมีสัญญาณที่ดี โดยความเร็วที่แนะน าไม่ควรต ่า
กว่า 8Mbps

• สถานที่ที่นั่งสอบและสภาพแวดล้อม จะต้องไม่มีบุคคลอ่ืนในห้องสอบ และจะต้องไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก กรรมการคุม
สอบจะต้องไม่ได้ยินเสียงอ่ืนใด เช่น เสียงพูดคุย สนทนา หรือเสียงอ่ืน ๆ อันเป็นเหตุให้กรรมการคุมสอบอาจพิจารณาว่าเป็น
เสียงของการให้อาณัติสัญญาณ

• อุปกรณ์ที่วางบนโต้ะ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกรรมการคุมสอบที่จะอนุญาตให้มีเท่านัน้ ห้ามมีอุปกรณ์อ่ืนใดนอกเหนือจาก
ที่ก าหนด

• การแต่งกาย แต่งกายสุภาพ ให้สวมเส้ือผ้าให้มิดชิด เนื่องจากภาพจากกล้องหน้าจะเห็นการแต่งกายของผู้เข้าสอบอย่าง
ชัดเจน (ระบบสอบจะแสดงเวลานับถอยหลังเมื่อเริ่มการสอบ) ห้ามสวมใส่นาฬิกา ห้ามใส่หูฟงัทุกชนิด ห้ามไว้ผมปกปิดใบหู 
ห้ามพกอุปกรณ์ส่ือสารใด ๆ และให้ฟงัค าส่ังจากกรรมการคุมสอบด้วยเสียงที่มาจากอุปกรณ์ที่ถ่ายทอดสดเท่านั้น

• ส่งหลักฐานที่ใช้แสดงตัวตนในการสอบ บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรนักศึกษา พาสปอร์ต หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นไปตาม
ประกาศของสมาคมฯ มาที่สมาคมก่อนวันสอบ ในวันสอบกรรมการจะตรวจสอบผู้เข้าสอบว่าตรงตามหลักฐานที่ส่งเข้ามา 
(ทางสมาคมฯ จะส่ง Link ให้ยืนยันตัวตนก่อนสอบ ทางอีเมล)

• ผู้เข้าสอบจะต้องยินยอมให้ระบบท าการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าสอบ ในวันซ้อมสอบและวันสอบจริง เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการสอบ

• การบันทึกภาพนิ่ง แคปเจอร์ภาพหน้าจอ ภาพวีดิโอ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อสอบไม่อนุญาตให้กระท าโดยเด็ดขาด
และทางสมาคมฯ จะถือว่าท่านละเมิดกฎและมีความผิดร้ายแรง



วันสอบ 

28/11/2021

ยืนยันตัวตน

ก่อนการ

สอบ

รับอีเมล

แจ้ง

เลขที่สอบ

ซ้อม

การใช้ระบบ

ยืนยันการ

เข้าสอบ

เลือกหมวด
วิชาที่ต้องการ
สอบ
(ส าหรับท่านที่มี
ความพร้อมใน
การสอบแบบ 
ONLINE)

จัดสถานที่และ
อุปกรณ์เหมือน
วันสอบจริง
(จนท. สมาคมฯ 
จะช่วยท่าน
ตรวจสอบหากติด
ปัญหา)

รับอีเมล 
แจ้งรายละเอียด
การสอบของท่าน
- เลขที่นั่งสอบ
- หมวดวิชาที่สอบ
- ช่องทางการยืนยันตัวตน

ก่อนสอบ

ลงทะเบียน
ยืนยันตัวตน
ก่อนการสอบ

ปฏิบัติตามกฎ
กติกา การสอบ
อย่างเคร่งครัด



ยืนยันการเข้าสอบ และซ้อมท าข้อสอบ

• สมัครเข้าสอบ Online รอบเดือนพฤศจิกายน 2564
• เลือกหมวดวิชาที่ ต้องการสอบ

• เลือกวันซ้อม วิธีการเข้าสอบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที่สอบ 
และท าความคุ้นเคยกับวิธีการสอบ

• สมัครได้ที่ Link https://forms.gle/HwSndZxeb1VdE9BN6

(ต้องใช้ gmail เท่านั้น)

• สมาคมฯ จะส่งค าเชิญ ให้เข้า Google Classroom เพ่ือท าการซ้อมการ
เข้าสอบ

https://forms.gle/HwSndZxeb1VdE9BN6


การยืนยันตัวตนก่อนการเข้าสอบ
• สมาคมฯ จะส่ง Link ให้ท าการยืนยันตัวตน ก่อนการเข้าสอบให้ท่านทาง
อีเมล (Gmail)

• ถ่ายภาพของท่าน คู่ กับบัตรประชาชน, Passport หรือ ใบขับขี่ แนบลง
ใน Link ที่ส่งให้

หมายเหตุ : สมาคมฯ จะส่งอีเมลแจ้งเลขที่นั่งสอบ 
ให้ผู้เข้าสอบ ก่อนการจัดสอบ ประมาณ 7 วัน
พร้อม Link ยืนยันตัวตน 
เพ่ือให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนสอบ 



กด Got It
เพ่ือรับทราบการชี้แจ้ง
การใช้ AutoProctor
ในการคุมสอบ



กด 
Won’t Stop 
Sharing Screen
ในระหว่างการสอบ 
ห้ามปิดการ Sharing 
Screen โดยเด็ดขาด



กด Allow
อนุญาตให้เปิดไมค์ 
ตลอดเวลาการสอบ



กด Allow
อนุญาตให้เปิดกล้อง 
ตลอดเวลาการสอบ



เลือก
Entire Screen กดเลือก Screen

กด Share









ห้ามปิดการ 
Sharing Screen

แต่สามารถ กด 
Hide ได้



กรอกข้อมลู 
อีเมล
ช่ือ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน



เมื่อท าข้อสอบครบ 

50 ข้อ แล้ว

กดส่ง
ข้อสอบ





กด Submitting 
Test ด้วย



กด
Yes, have finished

Submitting



ส่งข้อสอบเสร็จส้ิน




