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ประกาศ แจ้งนักศึกษาทดสอบระบบสอบด้วย iPad 
ในการสอบปลายภาค (สอบไล่) ภาคปลาย 2563 

 

 ในการเตรียมตัวสอบปลายภาคด้วยเคร่ือง iPad ในรายวิชาท่ีจัดสอบด้วย iPad (ตรวจสอบวิชาท่ี

สอบด้วย iPad ได้ท่ีเมนูตารางสอบ บนระบบบริการการศึกษา) นักศึกษาชัน้ปีที่ 1-4 ทุกคนในหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรีทุกคณะ จะต้องด าเนินการดงันี ้

1. ตัง้ค่าเคร่ือง iPad ตามวิธีการในคลิป และไฟล์ pdf จากเว็บไซต์กองวิชาการ* หรือตามท่ีศนูย์ ipad 

แนะน า (ติดต่อศนูย์ iPad ท่ีอาคาร 24 ชัน้ 3 หรือ FB Page: Utccipad) ระหว่าง 22 กุมภาพนัธ์ – 

5 มีนาคม 2564  

2. ระหว่างวนัท่ี 22 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 เป็นช่วงการทดสอบระบบสอบด้วย iPad  ให้นกัศึกษา

ตรวจสอบบนหน้าจอ iPad ของนกัศึกษา ว่ามี icon             ดงัแสดงนี ้หรือไม่ 
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3. หากไม่พบ icon            ให้ท าตามขัน้ตอนดังแสดงในไฟล์ Howto_set_iPaDExam.pdf (ดาวน์

โหลดได้จากเว็บไซต์ของกองวิชาการ*) หรือติดต่อศนูย์ iPad อาคาร 24 ชัน้ 3  

4. หากพบ icon             ให้นกัศึกษากดท่ี icon เพื่อเข้าท าแบบทดสอบความพร้อมของเคร่ือง iPad 

หากไม่เข้าท าแบบทดสอบ อาจไม่ทราบความพร้อมการใช้เคร่ือง iPad ในการสอบ  

 ในการท าแบบทดสอบ ให้ท าตามขัน้ตอนท่ีแนะน าและตอบค าถามในแบบทดสอบ จะท าให้ทราบ

ว่าเคร่ืองมีความพร้อมในการใช้สอบหรือไม่ หากเคร่ืองไม่พร้อมจะต้องรีบน าเคร่ือง ipad ติดต่อ

ศนูย์ iPad เพื่อแก้ไขต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ก่อนการสอบ (ระหว่าง 26 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564) และ ระหว่างการสอบ ให้นกัศึกษาท า

การ Clear cache บน Chrome และ Safari และ update software ตามค าแนะน าบนเว็บไซต์กอง

วิชาการ* เพื่อให้เคร่ืองพร้อมท าการสอบเสมอ 

* เว็บไซต์กองวิชาการ 

http://department.utcc.ac.th/academic-division/exam-with-ipad-student/   
 
  

วิธีการเข้าท าแบบทดสอบความพร้อมของเคร่ือง iPad 

• ให้เปิด wifi และเช่ือมต่อ wifi โดยวง internet ที่แนะน า คือ UTCC-mobile หรือ UTCC-AIS-mobile หรือ หาก
ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลยั นักศึกษาสามารถใช้ wifi ท่ีอ่ืน หรือใช้ 4G ของ iPad หรือจาก Hot Spot จากมือถือได้ 
(ทดสอบที่ใดก็ได้ ไม่จ ากัดสถานที่) 

• แตะ Icon   จากนัน้ นศ. จะสามารถเข้าสู่หน้าแรกของแบบทดสอบในการทดสอบระบบสอบ  
การเข้าสู่ระบบทดสอบ นักศึกษาต้อง Sign in เข้าข้อสอบด้วย UTCC E-mail เท่านัน้  

        ** Username = รหสันักศึกษา@live4.utcc.ac.th 

        ** Password = Id ตามด้วยเลขบตัรประชาชน 13 หลกั 

       ** ก่อนวนัทดสอบให้ทดลอง Sign in เข้า utcc email ท่ี https://login.microsoftonline.com/   

        หากเข้า E-mail ไม่ได้ให้ติดต่อส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

• ให้เร่ิมท าแบบทดสอบ เม่ือถึงข้อสดุท้ายของหน้า ให้กด Next (ระหว่างการท าสามารถ กด Back หรือ Next เพื่อ
กลบัไปดูหน้าก่อนหรือหลงัได้) 

• เม่ือท าแบบทดสอบเสร็จถึงหน้าสดุท้ายให้กด Submit ท่านจะได้รับข้อความ  “ส่งค าตอบเรียบร้อยแล้ว หรือ Your 

response was submitted”  

• กรณีมีปัญหาเคร่ืองไม่ lock หรือค้าง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้ติดต่อศูนย์ iPad อาคาร 24 ชัน้ 3 

http://department.utcc.ac.th/academic-division/exam-with-ipad-student/
https://login.microsoftonline.com/
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ข้อแนะน าในการสอบด้วย iPad ส าหรับนักศึกษา 
 

ในการสอบรายวิชาท่ีสอบด้วย iPad มีข้อแนะน า ดงันี ้
1. นกัศึกษาสามารถเข้าห้องสอบได้ก่อน 30 นาทีเพื่อจดัการตัง้ค่า wifi ของ iPad 
2. ศึกษาข้อปฏิบตัิและข้อแนะน าในการสอบด้วย iPad จากคลิปและไฟล์ท่ีปรากฎบนลิงก์ในหน้าเว็บ 
http://department.utcc.ac.th/academic-division/exam-with-ipad/  หรือ จากระบบบริการการศึกษา  
3. เมื่อเข้าห้องสอบให้นกัศึกษา ด าเนินการ 

   3.1 ปิดสญัญาณ wifi และปิดสวิทซ์ของมือถือ อปุกรณ์สื่อสาร และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อ่ืน ๆ 
ท่ีไม่ใช่ iPad มิฉะนัน้นกัศึกษาอาจเกิดปัญหาในการเข้าระบบการสอบ 
   3.2 ให้นกัศึกษาเปิด iPad เข้า Setting แล้วเลือก UTCC-mobile แล้วกด Forget this Network 
จากนัน้กดเข้า wifi อีกครัง้แล้วเลือก UTCC-mobile อีกครัง้ (เพื่อให้ iPad เข้า wifi ผ่าน Access 
Point ในห้องสอบ) 

4. กรณีมี ค าสัง่ ตาราง สตูร หรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ผู้คมุสอบจะแจกให้นกัศึกษาก่อนเร่ิมสอบ 
5. การเข้าสู่ข้อสอบของนกัศึกษา มีรูปแบบ ดงันี ้

5.1 ก่อนสอบประมาณ 30 นาที หลงัจากเปิดเคร่ืองและ wifi สกัครู่ จะเหลือ App เพียง 2-3 App 
(ให้รอสกัครู่หลงัเปิด จนเคร่ือง lock หน้าจอ) ลกัษณะการ lock หน้าจอ คือ หน้าจอจะเหลือเพียง App ท่ีใช้
งานได้เท่านัน้ นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าใช้งาน Internet หรือ App อ่ืนได้ หากเคร่ืองไม่ lock และ
นกัศึกษาเข้าใช้งาน Internet หรือ App อ่ืน หรือ ไม่ได้อยู่ในหน้าข้อสอบ จะถือว่าส่อทุจริตทันที จึงขอให้
นักศึกษาระมัดระวัง หากเคร่ืองไม่ถูก lock ให้รีบแจ้งผู้คุมสอบ เพื่อขออนุญาตเข้าพบเจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณ
โถงของชัน้ท่ีสอบทนัที ลกัษณะหน้าจอท่ีถูก lock แล้ว แสดงในรูปดงันี ้

 

  หรือ ใช้ 
Camera 

ส าหรับสแกน QR 
Code เข้าข้อสอบ Safari ส าหรับ

พิมพ์ short 
link เข้าข้อสอบ 

http://department.utcc.ac.th/academic-division/exam-with-ipad/
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 5.2 ให้นกัศึกษาเปิด Safari แล้วพิมพ์ Short URL บนกระดานท่ีผู้คมุสอบเขียนไว้ให้ หรือ เปิด
กล้องสแกน QR Code จากผู้คมุสอบ เพื่อเข้าสู่ข้อสอบ 
 5.3 จากนัน้จะเข้าสู่ข้อสอบ โดยนักศึกษาจะเข้าสู่หน้า log in ของ Microsoft 365 ให้ใส่ 
Username และ Password เมื่อถึงเวลาสอบ (หากเข้าก่อน ข้อสอบจะยังไม่ขึน้ ต้องเข้าใหม่อีกครัง้เมื่อถึง
เวลา) 

 หมายเหตุ 

     ** ต้อง Sign in เข้าข้อสอบด้วย UTCC E-mail เท่านัน้  

     ** Username = รหัสนักศึกษา@live4.utcc.ac.th 

     ** Password = Id ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

 

** ก่อนวนัสอบให้ทดลอง Sign in เข้า UTCC E-mail หากมีปัญหาให้ติดต่อ ส านกับริการคอมพิวเตอร์ 

 หากยงัไม่ถึงเวลาสอบ จะพบหน้าจอแสดงดงันี ้ให้รอจนถึงเวลาสอบจึงเข้าข้อสอบอีกครัง้ 
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 5.4 เมื่อผู้คมุสอบน าใบรายช่ือให้นกัศึกษาเซ็นช่ือเข้าสอบ ให้นกัศึกษากด Home แล้วให้ผู้คมุ
สอบตรวจสอบหน้าจอ หากพบว่ามี App ขึน้จ านวนมาก ให้ทดลองกดเข้า App อ่ืน ๆ หากเข้าไม่ได้ หรือมี
รูปก้อนเมฆ แสดงว่าเคร่ืองถูกล็อกแล้ว แต่ถ้า App ยงัใช้งานได้ ให้นกัศึกษารีบน า iPad ให้เจ้าหน้าท่ีแก้ไข 
(ต้องขออนุญาตผู้คมุสอบ ก่อนการออกจากห้องสอบ) โดยติดต่อเจ้าหน้าท่ีบริเวณโถงแต่ละชัน้ หากไม่เคย
ด าเนินการ และแก้ไขไม่ทัน นักศึกษาอาจจะต้องลงช่ือ “ไม่สามารถสอบด้วย iPad ได้“  กับผู้คุมสอบ 
จากนัน้ไปติดต่อคณะภายในเวลา 3 วนั เพื่อขอสอบซ่อมภายหลงั หรือขอสญัลกัษณ์ I กรณีสอบปลายภาค 
 5.5 เม่ือเวลาสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที ผู้คมุสอบจะเขียนโค้ดพิเศษบนกระดาน หรือ พิมพ์
และแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ และฉายผ่านเคร่ืองฉาย (Projector) ภายในห้องสอบ ให้นักศึกษาใส่โค้ด
ดงักล่าวในข้อสอบข้อสดุท้าย  
6. วิธีการท าข้อสอบ 
    ท าข้อสอบได้เพียง 1 ครัง้ เท่านัน้ 
     ** ระหว่างการท าข้อสอบ จะมีรูปภาพในบางข้อ ให้รอการโหลดรูปภาพในข้อสอบ จนรูปภาพขึน้
เรียบร้อย จึงท าข้อสอบได้ 
     ** หลงัจากท าข้อสอบครบแต่ละหน้าแล้วนกัศึกษาสามารถคลิก “Next” เพื่อไปยงัข้อสอบในหน้าถัดไป 
หากต้องการแก้ไขให้คลิก “Back” 
     ** เมื่อถึงหน้าสดุท้าย ให้คลิก “Submit” เพื่อส่งข้อสอบ (ควรคลิก “Submit” ก่อนหมดเวลาสอบ 
มิฉะนัน้ผลการสอบจะไม่ได้รับการบนัทึก) 
     ** หลงัการกดส่งข้อสอบแล้ว ท่านจะได้รับข้อความ  “ส่งค าตอบเรียบร้อยแล้ว หรือ Your response 
was submitted” ให้น าหน้าท่ีมีข้อความดงักล่าว ให้อนุกรรมการคมุสอบตรวจก่อนออกจากห้องสอบ 
     ** ระหว่างการท าข้อสอบ หากหลดุออกจากหน้าข้อสอบ หรือเผลอปิดหน้าข้อสอบไป หรือเนตหลดุ ให้
นกัศึกษาเข้าลิงก์ข้อสอบอีกครัง้ ข้อสอบจะยงัคงอยู ่รวมทัง้ค าตอบท่ีท าไปแล้วจะยงัอยู่ ให้ท าข้อสอบต่อได้ 
(หากยงัอยู่ในช่วงเวลาท าข้อสอบ) แต่ให้ระวงัข้อสอบจะเรียงล าดบัไม่เหมือนเดิม ดงันัน้นกัศึกษาต้อง
ตรวจสอบว่าได้ท าครบทุกข้อแล้วก่อนกดส่งหรือ submit 
7. กรณีเคร่ืองของนกัศึกษา แบตเตอรีเสื่อม ให้ขออนุญาตผู้คมุสอบ เพื่อชาร์ต Power bank ในห้องสอบได้ 
 

 


