
 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรือ่ง  การสอบประมวลความรู นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการจัดสอบออนไลน 

--------------------------------------- 

  เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนไปดวยความเรียบรอย        

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕o               

และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู    

เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสทิธิภาพตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) อาศัยอํานาจตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอน              

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๙ 

ลงวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ น้ัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จึงกําหนดสอบประมวลความรูใหกับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๔ โดยวิ ธีการ จัดสอบออนไลน  ใน วันเสาร                   

ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบดวยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียน          

การสอน (รุนท่ี ๑๓ และ ๑๔ แผน ข) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รุนท่ี ๒๖ แผน ข) 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (รุนท่ี ๒ และ ๓ แผน ข) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(รุนท่ี ๑๖ และ ๑๗ แผน ข) และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (รุนท่ี ๑ แผน ข)  

  โดยใหนักศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 

  ๑. สิ่งทีผู่เขาสอบตองจัดเตรียมเพือ่ใชในการสอบประมวลความรูดวยระบบออนไลน 

  ๑.๑ คอมพิวเตอรโนตบุก หรือคอมพิวเตอรต้ังโตะทีม่ีประสทิธิภาพในการทําขอสอบ (เขาหองสอบ

ดวยระบบ Cisco Webex Meetings และ สื่อสารดวย Line Application) และทําขอสอบดวย Google Form 

  ๑.๒ ใหติดต้ังโปรแกรมไลน PC ไวในเครื่องที่จะใชสอบ  

  ๑.๓ ใหผูเขาสอบติดต้ังโปรแกรม Cisco Webex Meetings ไวในเครื่องที่จะใชสอบ 

    ๑.๔   ใหผูเขาสอบ Login ดวยบัญชีของ Gmail หรืออีเมลลของมหาวิทยาลัย 

  ๒.  วันเวลาในการสอบประมวลความรูดวยระบบออนไลน 

   วันเสารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  ใหผูเขาสอบเขาหองสอบ เวลา ๐๙.๓๐ น. และตองสงขอสอบภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด มิฉะน้ันจะถือเปนโมฆะ โดยสอบหมวดวิชาเฉพาะดาน  เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และสอบ

หมวดวิชาสัมพันธ  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 

 

 ๓. ข้ันตอน... 



~ ๒ ~ 

  ๓. ข้ันตอนในการเขาสอบประมวลความรูดวยระบบออนไลน 

  ๓.๑ ผูเขาสอบทุกคนจะตองต้ังช่ือกอน Login เขาใช Cisco Webex Meetings ดวยเลขที่ลําดับ   

ตามใบรายช่ือ ตามดวย ช่ือ - สกุล ดังตัวอยางตอไปน้ี  ๑. นายจีรวัฒน สุขสม เปนตน 

  ๓.๒  ผูเขาสอบยืนยันตัวตน โดยกรรมการคุมสอบจะเช็คช่ือผูเขาสอบเวลา ๐๙.๓๐ น. โดยขานช่ือ

ตามลําดับ เมื่อผูเขาสอบถูกขานช่ือ  ใหแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ใหอยูในระดับเดียวกับใบหนาผูเขาสอบดานขวา 

เพื่อใหกรรมการคุมสอบตรวจสอบ เช็คช่ือและถายรูปไวเปนหลักฐานการเขาสอบ ชัดเจน 

  ๓.๓  ใหผูเขาสอบตรวจสอบความเรียบรอยของสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบ ที่เอื้อตอการสอบ       

ตองไมมีเสียงรบกวน ไมมีหนังสือ อุปกรณอื่น ๆ หรือมีบุคคลอื่นอยูดวย และมุมกลองจะตองเปนมุมที่เห็นหนา         

ผูเขาสอบชัดเจน 

  ๓.๔  เมื่อผูเขาสอบเขาหองสอบแลว ใหเปดกลองและปดไมโครโฟนในขณะที่ทําการสอบตลอดเวลา 

  ๓.๕  กอนทําการสอบใหผูเขาสอบทําธุระสวนตัวใหเรยีบรอย เน่ืองจากระหวางการสอบจะไมอนุญาต 

ใหผูเขาสอบลุกออกจากที่น่ัง จนกวาจะทําขอสอบและสงเรียบรอยแลว 

  ๓.๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. ผูเขาสอบจะไดรับ Link ขอสอบจากกรรมการคุมสอบ และเริ่มทําขอสอบ

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

  ๓.๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. ผูเขาสอบจะไดรับลิงคขอสอบจากกรรมการคุมสอบ และเริ่มทําขอสอบ

หมวดวิชาสัมพันธ 

  ๓.๘ เมื่อผูเขาสอบไดรับ Link ขอสอบจากกรรมการคุมสอบเรียบรอยแลว ใหเริ่มทําขอสอบดวย 

Google Form ใหผูเขาสอบเขียนดวยลายมือเทาน้ัน โดยเขียนตอบแยกขอ และใหเขียนช่ือ - นามสกุล ทุกหนา 

(เน่ืองจากตองแยกขอสอบใหกรรมการตรวจขอสอบ)  

  ๓.๙  ระหวางทําการสอบ หากผูเขาสอบมขีอสงสยัหรอืมีปญหาซักถาม ใหสอบถามผูคุมสอบผานการ

สงขอความ (Chat) เทาน้ัน เพื่อลดเสียงรบกวนผูเขาสอบ 

  ๓.๑๐  ระหวางทําการสอบหากสัญญาณภาพหนาจอของผูเขาสอบไมชัดเจน หรือไมแสดงภาพ

หนาจอปจจุบัน กรรมการคุมสอบจะสงขอความ (Chat) แจงเตือน หากมีครั้งตอไปถือวาทุจริตในการสอบ 

  ๓.๑๑  เมื่อผูเขาสอบทําขอสอบเสร็จเรียบรอยแลว ใหผูเขาสอบสแกนไฟล หรือถายภาพอัปโหลด

ไฟลมายัง Google Form และใหสงขอความ (Chat) แจงผูคุมสอบ เพื่อทําการเช็คช่ือผูที่ทําขอสอบเสร็จแลว           

กอนปดโปรแกรม Cisco Webex Meetings ออกจากหองสอบ 

  ๓.๑๒ ไมอนุญาตใหเขาสอบหลังจากเริ่มการสอบผานไปแลว ๑๕ นาที  

  ๓.๑๓ ไมอนุญาตใหใชเครื่องมือสื่อสารและเปดเอกสารทุกชนิดระหวางการสอบโดยเด็ดขาด 

  ๓.๑๔ กรณีมีปญหาในการสอบใหคณะกรรมการหลักสูตรเปนผูวินิจฉัย และคําวินิจฉัยน้ันถือเปน       

ที่สิ้นสุด 

  ๓.๑๕ หากมีปญหาในการสงขอสอบ โทร. ๐๘๑ ๗๘๗ ๑๑๔๔ หรือ ๐๘๑ ๗๘๗ ๒๐๒๐ 

(นางสาวละอองดาว เย่ียมสวัสด์ิ) 

๔. ใหนักศึกษา... 



~ ๓ ~ 
 

  ๔.  ใหนักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบ จํานวน ๕๐๐ บาท  โดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ต้ังแตวันที่ ๒๐ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังแผนภาพตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  ประกาศผลการสอบประมวลความรูทางเว็บไซตที่ http://graduate.sru.ac.th 

และ http://reg.sru.ac.th/ 
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 
                         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ชูพนัธ อรรถพลพิพัฒน) 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 


