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อปุกรณ์ สญัญาณอินเตอรเ์นต และสถานท่ีสอบ

 อปุกรณ์ เคร่ืองท่ี 1 คือ Personal computer (PC), Notebook หรือ Tablet ท่ีมีกล้องท่ี
แสดงภาพได้ชดัเจน

 หากเป็น Tablet ท่านต้องสามารถตัง้ค่าให้เป็น split mode ก่อนการสอบ (หน้า 5) 

 ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศพัทม์อืถือเป็นอปุกรณ์เครือ่งท่ี 1 

 เคร่ืองท่ี 2 คือ PC, Notebook, Tablet หรือโทรศพัทมื์อถือ ท่ีกล้องสามารถ
แสดงภาพในแนวนอนได้อย่างชดัเจน ตัง้ Block all calls ก่อนเร่ิมสอบ

 อปุกรณ์ท่ีใช้แบตเตอร่ี ผูส้อบต้องแน่ใจว่าจะใช้งานได้จนการสอบส้ินสดุลง
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อปุกรณ์ สญัญาณอินเตอรเ์นต และสถานท่ีสอบ (ต่อ)

 ท่านต้องทดสอบไมค ์กล้อง และอ่ืนๆ ตามค าแนะน าในเวบไซตส์ภา
กายภาพบ าบดั

 อนุญาตให้ใช้ขาตัง้กล้อง ขาตัง้ Tablet หรือล าโพงเสริม แต่ต้องแสดงให้เหน็
ชดัเจนในการตรวจสอบสถานท่ี 

 ห้ามใช้หฟัูงทกุประเภทตลอดการสอบ

 ผูส้อบสามารถทดลองความเรว็ของสญัญาณอินเตอรเ์นตได้ท่ี fast.com 
ความเรว็ท่ีต้องการคือ 10 Mbps อย่างไรกต็ามพบว่าความเรว็ 4 Mbps เสถียร
เพียงพอส าหรบัการสอบ 4



ภาพหน้าจอ Tablet ใน split mode
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อปุกรณ์ สญัญาณอินเตอรเ์นต และสถานท่ีสอบ (ต่อ)
 สถานท่ีสอบ

 มีความเป็นส่วนตวั มิดชิด เงียบสงบ ห้ามผูอ่ื้นเดินผา่นไปมาขณะสอบเป็นอนั
ขาด

 สว่างเพียงพอส าหรบัการสอบและการแสดงภาพผา่นกล้องได้อย่างชดัเจน

 บนและใต้โตะ๊สอบมีเพียงอปุกรณ์เครื่องท่ี 1 อปุกรณ์เสริม บตัรประชาชน 
ปากกาหรือดินสอและกระดาษทด ท่ีเป็นกระดาษว่างเปล่าทัง้สองหน้า 1 แผน่ ท่ี
ท่านต้องท าลายเมื่อกด submit ข้อสอบแล้ว

 สามารถวางขวดน ้าเปล่าใส ไว้บนหรือใต้โตะ๊ ในจดุท่ีท่านหยิบได้โดยไม่หลดุ
เฟรมกล้อง 6



สถานท่ีและภาพของกล้องอปุกรณ์ท่ี 2
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การเตรียมการก่อนสอบ

 บตัรประชาชนส าหรบัการยืนยนัตวัตน ใช้บตัรประชาชนเท่านัน้

 ท่านต้องเตรียม 

 URL ของระบบสอบออนไลน์ (LMS) ในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ

 Zoom link ในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ

 user ID คือหมายเลขสมาชิก

 password ได้รบัแจกใน Zoom meeting ก่อนสอบจริง 
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URL ของระบบ
สอบออนไลน์ 

(LMS)

URL ห้อง 
Zoom

ตวัเลขแรกของช่ือใน
ห้อง Zoom ของผูส้อบ 9

Username ของการ login 
ระบบ LMS 

และ ตวัเลขกลุ่มสองของช่ือ 
Zoom ของผูส้อบ



การเตรียมการก่อนสอบ (ต่อ)

 ศึกษาวิธีการสอบโดยระบบ LMS ในไฟล ์
“การเข้าสอบในระบบสอบออนไลน์ (สภากายภาพบ าบดั)” 
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การเตรียมการก่อนสอบ (ต่อ)

 บนัทึกหมายเลข HOTLINE ทัง้ 3 หมายเลขไว้ในโทรศพัทใ์นกรณีฉุกเฉิน
(หน้า 19) 

 ห้ามสวมนาฬิกาทกุประเภทตลอดการสอบ หากท่านสวมเส้ือแขนยาว ท่าน
ต้องสามารถแสดงบริเวณข้อมือเพ่ือยืนยนัว่าท่านไม่ได้สวมนาฬิกา

 ท่านควรปลดทกุขใ์ห้เรียบร้อยก่อนเข้าห้อง Zoom เพราะในระหว่างการสอบ
ท่านจะสามารถเข้าห้องน ้าได้กต่็อเม่ือ

 ท่านได้กด submit ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว และ

 ได้รบัอนุญาตจากผูค้มุสอบแล้วเท่านัน้
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การเตรียมการก่อนสอบ (ต่อ)
 ผู้เข้าสอบท่ีสวมผ้าคลมุศีรษะ 

 หากผา้คลมุศีรษะเป็นผา้หนา ปิดมิดชิด ท่านต้องเปิดใบหขูณะยืนยนั
ตวัตน

 หากผา้ท่ีคลมุบริเวณหเูป็นผา้บาง สีพืน้ ท่ีสามารถมองทะลผุา้ได้อย่าง
ชดัเจนว่าไม่มีการสวมหฟัูง ท่านไม่จ าเป็นต้องเปิดบริเวณใบหขูณะยืนยนั
ตวัตน แต่ต้องเอียงหเูข้ากล้องเพ่ือให้กรรมการตรวจเชค็

 หากกรรมการคมุสอบไม่มัน่ใจ ท่านต้องรบัการตรวจบริเวณใบหอีูกครัง้
ใน breakout room ของ Zoom โดยอนุกรรมการจดัสอบสตรี ก่อนเข้า
ระบบ LMS 12



การเข้าร่วมห้อง Zoom 

 ท่านต้องเข้าห้อง Zoom เพ่ือยืนยนัตวัตนก่อนการเข้าระบบ LMS หากท่านไม่ร่วม ท่าน
จะไม่ได้รบั password เพ่ือสอบในรายวิชานัน้ ตามเวลาในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ

 ท่านสามารถเข้าห้อง Zoom ได้ไปจนกระทัง่หลงัการสอบเร่ิมไปแล้ว 30 นาที ท่านจะ
หมดสิทธ์ิสอบทนัที หากท่านเข้าห้อง Zoom หลงัช่วงเวลาดงักล่าว 

 ก่อน Join ห้อง Zoom ให้ปิดโปรแกรมอ่ืนๆ ยกเว้น Zoom และ Web browser ซ่ึงเปิดได้
เพียง 1 หน้าต่างคือ https://pt-exam.buu.ac.th/login/index.ph

 หากท่านใช้ Tablet เป็นอปุกรณ์ท่ี  1 ท่านต้องตัง้ค่าให้เป็น split mode ก่อนเร่ิมยืนยนั
ตวัตน
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การเข้าร่วมห้อง Zoom (ต่อ)
 วิธีการตัง้ช่ือของท่านใน Zoom meeting

หากล าดบัสอบของท่านคือล าดบัท่ี 12 ของห้อง ช่ือใน Zoom เคร่ืองท่ี 1 คือ 
12-1 PT12345 Lalisa Manoban

ช่ือใน Zoom เคร่ืองท่ี 2 คือ
12-2 PT12345 Lalisa Manoban

 ท่านสามารถส่ือสารกบักรรมการคมุสอบผา่น chat box ของ Zoom 
เท่านัน้ โดยการกดยกมอืใน Zoom และพิมพไ์ปยงักรรมการคมุสอบ 
ยกเว้นในช่วงการยืนยนัตวัตนท่ีท่านสามารถเปิดใช้ไมคข์องเครื่องท่ี 1 ได้  
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ขัน้ตอนการยืนยนัตวัตน

กรณุาศึกษาขัน้ตอนการยืนยนัตวัตนจาก VDO clip น้ี
*เข้าถึงได้โดยบญัชี Gmail*
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ข้อปฏิบติัระหว่างการสอบ

 ปฏิบติัตามข้อแนะน าในเอกสาร “การเข้าสอบในระบบสอบออนไลน์ (สภา
กายภาพบ าบดั)” (หน้า 10)

 ท่านจะได้รบั password เข้าสอบแต่ละวิชา จากกรรมการคมุสอบผา่น chat 
box ให้จด password ลงในกระดาษทดทนัที เพ่ือใช้ในกรณีท่ีท่านต้อง re 
login ระบบ LMS ในวิชานัน้

 หากเกิดปัญหาใดๆ ขอให้ท่านส่ือสารกบักรรมการคมุสอบผา่น chat box 
เท่านัน้ โดยการกดยกมือใน Zoom และพิมพข้์อความใน chat box 
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ข้อปฏิบติัระหว่างการสอบ (ต่อ)

 ท่านไม่สามารถออกจากห้อง Zoom ได้ จนกว่าจะครบเวลาสอบท่ีสภา
กายภาพบ าบดัก าหนดไว้ ห้ามอ่านหนังสือหรือใช้อปุกรณ์ใดๆ ระหว่างรอ 

 ท่านสามารถด่ืมน ้าจากขวดท่ีท่านเตรียมไว้ได้ แต่ต้องหยิบขวดน ้าโดยไม่
หลดุเฟรมกล้องของอปุกรณ์เคร่ืองท่ี 2

 ท่านสามารถเข้าห้องน ้าได้ 1 ครัง้ กต่็อเม่ือท่านได้กด submit ข้อสอบและ
ได้รบัอนุญาตจากกรรมการคมุสอบแล้วเท่านัน้ หากผูส้อบไม่ปฏิบติัตาม
ขัน้ตอนน้ี สภากายภาพบ าบดัจะถือว่าท่านมีเจตนาทจุริตในการสอบ
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ข้อปฏิบติัระหว่างการสอบ (ต่อ)
 ท่านต้องกด submit ข้อสอบเพ่ือส่งข้อสอบ หากท่านไม่กด ข้อสอบอาจจะ

ไม่ถกูบนัทึกไว้ในระบบ

 เม่ือท่านกด submit ข้อสอบแล้ว ท่านต้องท าลายกระดาษทดของท่าน โดย
พิมพแ์จ้งไปยงักรรมการคมุสอบว่าท่านต้องการท าลายกระดาษทด เพ่ือให้
กรรมการสงัเกตการท าลายกระดาษทดของท่าน

 ในกรณีอินเตอรเ์นตล่ม ไฟดบั หรือ อปุกรณ์การสอบหยดุท างาน *อย่า
ตกใจ* รีบติดต่อ HOTLINE ภายใน 5 นาทีแรกหลงัการเกิดปัญหา เพ่ือ
หาทางแก้ไขต่อไป
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กรรมการ

คมุสอบ

ผูส้อบ
Mic + Chat Box

Chat box only

HOTLINE กรณีฉุกเฉิน

Line OA @995vaotn

081-872-5080, 094-515-5696, 065-237-7599
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เมือ่ท่านหลดุออกจาก
ระบบสอบหรือมีเหตุ

ฉุกเฉินอืน่ๆ
ท่านต้องติดต่อ Hotline
ภายใน 5 นาทีแรกเท่านัน้


