
 

 
 
 

 
  

การสอบจากที่พักอาศัยผ่านโปรแกรม Microsoft teams 

 

                 

 

 

นักศึกษาเข้าโปรแกรม Microsoft 
teams เพื่อเตรียมความพร้อมและ

ยืนยันตนในวันสอบตามลิ้งค์ท่ี
มหาวิทยาลัยส่งให้
ตั้งแต่เวลา 8.00 น.

นักศึกษาฟังค าชี้แจง
จากกรรมการคุมสอบ

เวลา 8.30 น.

เวลา 9.00 น. นักศึกษาเปิดข้อสอบ
จาก Posts/เมนู Chat/

แท็บ Assignments 

คลิกค าว่า 
"View assignment" 

เพื่ออ่านข้อสอบ

เขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ
ท่ีมหาวิทยาลัยส่งให้

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

เมื่อท าข้อสอบเสร็จแล้ว 
นักศึกษาถ่ายภาพกระดาษค าตอบ

ให้ภาพคมชัด ส่งเข้า Microsoft teams 
ให้กรรมการคุมสอบ  ภายใน 12.30 น.

นักศึกษาต้องอยู่ในห้องสอบครบตามเวลาสอบ 
(3 ชั่วโมง) และรอให้กรรมการคุมสอบตรวจไฟล์รูป

กระดาษค าตอบของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
จึงจะอนุญาตให้นักศึกษาออกจากห้องสอบ

นักศึกษาน ากระดาษค าตอบส่งคืนมหาวิทยาลัย
ผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทยเท่าน้ัน 
ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

(โดยยึดวันประทับตราของไปรษณีย์ไทย)

 

นักศึกษา เตรียม คอมพิวเตอร์ที่มี
กล้องและไมค์ฯ/แท็บเล็ต/หรือ
สมาร์ทโฟน+ติดตั้งโปรแกรม 

Microsoft Teams + เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต

นักศึกษาทดลอง log in 
เข้า Microsoft Teams

หากพบปัญหา user/password
ให้ติดต่อศูนย์ E-learning  

@stouelearning 
ก่อนวันซ้อมสอบ 5/7/63

ซักซ้อมการสอบ 
5/7/63

8.00 น.-12.00 น.

มหาวิทยาลัยส่ง
กระดาษค าตอบ

ให้นักศึกษา 3-7/7/63
หากภายในวันท่ี 15/7/63
ยังไม่ได้รับให้ติดต่อไปยัง

02 504 7560-4

วันท่ีสอบ
นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบเพ่ือ
ยืนยันตัวตน และฟังค าชี้แจง
ตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 9.00 น.

วันท่ีสอบ
เสาร์    18/7/63
9.00 น.-12.00 น.
อาทิตย์ 19/7/63
9.00 น.-12.00 น.

การเตรียมตวัก่อนสอบส าหรับนกัศกึษา 

ขัน้ตอนการสอบส าหรับนกัศกึษา 

  

ส าหรับสอบประมวลความรู้ ป.โท 2/2562   สาขาวิชาศิลปศาสตร์     สาขาวิชาศึกษาศาสตร์      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ส าหรับสอบประมวลความรู้ ป.โท 2/2562   สาขาวิชาศิลปศาสตร์     สาขาวิชาศึกษาศาสตร์      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

https://line.me/R/ti/g/qc-K933y73
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


 
 

การสอบจากที่พักอาศัยผ่านโปรแกรม Microsoft teams  

ส าหรับสอบประมวลความรู้ 2/2562   สาขาวิชาศิลปศาสตร์/สาขาวิชาศึกษาศาตร์/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แนวปฏิบัติส าหรับผู้สอบ (นักศึกษา) และข้ันตอนการท าข้อสอบ 
  นักศึกษาต้องมีคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและไมโครโฟน แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟน ที่มีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาของการท าข้อสอบ  
มีจุดประสงค์เพ่ือ (1) ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบสถานะการเข้าสอบของนักศึกษาได้ว่าเป็นตัวจริง และ (2) เพ่ือใช้ถ่ายรูปกระดาษค าตอบและอัปโหลดไฟล์ค าสั่ง Assignments ใน 
Microsoft Teams ได้ โดยกอ่นถึงวันสอบนักศึกษาต้องศึกษาค าแนะน าและขั้นตอนการเข้าสอบให้เข้าใจ พร้อมทั้งฝึกฝนการใช้เครื่องมือให้เกิดความช านาญ (3) ไม่อนุญาตให้นักศึกษา 
เข้าสอบแบบออนไลน์หลังเวลา 09.30 น. 
ขั้นตอนการเข้าท าข้อสอบ 
1. นักศึกษาจะมองเห็นข้อสอบเมื่อถึงวันและเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น โดยข้อสอบจะปรากฎในหน้า Posts และในเมนู Chat รวมถึงในแท็บ Assignments แต่นักศึกษาต้องเข้าไปเตรียม
ความพร้อมและยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบกับกรรมการคุมสอบ ด้วยบัตรประจ าตัวนักศึกษาและบัตรประจ าตัวประชาชน ก่อนสอบตั้งแต่เวลา 8.00 น. 
2. นักศึกษาคลิกค าว่า "View assignment" เพ่ือเข้าไปอ่านโจทย์หรือข้อสอบได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 
3. นักศึกษาเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบที่มหาวิทยาลัยส่งให้ 
4. เมื่อท าข้อสอบเสร็จ ให้ถ่ายภาพกระดาษค าตอบให้ภาพคมชัด จากนั้นอัพโหลดไฟล์เขา้ Microsoft Teams ตามค าแนะน าของกรรมการคุมสอบภายใน 30 นาที หลังหมดเวลาสอบ   
เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงการยืนยัน การท าข้อสอบด้วยตนเอง โดยก าหนดชนิดของไฟล์ที่จะให้นักศึกษาอัปโหลด เช่น .PDF .JPG.PNG เป็นต้น ไม่ควรส่งเป็น zip ไฟล์ เนื่องจากไม่สามารถ
แสดงผลผ่านโปรแกรมได้ 
5. นักศึกษาต้องอยู่ในห้องสอบครบตามเวลาสอบ (3 ชั่วโมง) และรอให้อาจารย์ผู้คุมสอบตรวจไฟล์ข้อสอบของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงจะอนุญาตให้นักศึกษาออกจากห้องสอบ 
6. หากมีข้อผิดพลาดในการอัพโหลดไฟล์ นักศกึษาสามารถเข้ามาแก้ไขได้หลังหมดเวลาสอบภายใน 30 นาที แต่จะไม่สามารถแก้ไขค าตอบใดๆได้อีก 
7. เมื่อสอบเสร็จให้นักศึกษาถ่ายรูปหรือส าเนาเอกสารกระดาษค าตอบทุกแผ่นเก็บไว้เป็นหลักฐานกรณีเอกสารสูญหายระหว่างการจัดส่ง 
8. น ากระดาษค าตอบส่งคืนมหาวิทยาลัยโดยบรรจุในซองที่มหาวิทยาลัยส่งให้ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 (โดยยึดตราประทับของไปรษณีย์ไทย) 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวปฏิบัติส าหรับผู้สอบ (นักศึกษา) และขั้นตอนการท าข้อสอบ 

1. มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อสอบพร้อมกระดาษค าตอบไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนวันสอบ พร้อมซองส าหรับส่งคืนข้อสอบและกระดาษเขียนค าตอบ ซึ่งเป็นซองที่
ประทับตราระบบไปรษณีย์ตอบรับของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 

2. เมื่อได้รับข้อสอบและกระดาษค าตอบแล้วให้นักศึกษาท าข้อสอบ ณ ที่พักอาศัย วันที่ 8-15 กรกฎาคม 2563 
3. เมื่อสอบเสร็จให้นักศึกษาถ่ายรูปหรือส าเนาเอกสารกระดาษค าตอบทุกแผ่นเก็บไว้เป็นหลักฐานกรณีเอกสารสูญหายระหว่างการจัดส่ง  
4. น ากระดาษค าตอบและข้อสอบทั้งหมดส่งคืนมหาวิทยาลัยโดยบรรจุในซองที่มหาวิทยาลัยส่งให้ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (โดยยึดตรา

ประทับของไปรษณีย์ไทย) 

การสอบแบบกระดาษจากท่ีพักอาศัย 

 

มหาวิทยาลัยส่งข้อสอบ+
กระดาษค าตอบ

ให้นักศึกษาวันที่ 3-7/7/2563

หากภายในวันที่ 12/7/63
ยังไม่ได้รับข้อสอบ+กระดาษค าตอบ

ให้ติดต่อไปยัง 02 5047560-4

นักศึกษาท าข้อสอบ 
ณ ที่พักอาศัย

วันที่ 8-15/7/2563

นักศึกษาส่งข้อสอบ+กระดาษค าตอบ 
กลับไปยัง มหาวิทยาลัย 

ภายใน 16/7/2563

ขัน้ตอนการสอบ 

ส าหรับสอบประมวลความรู้ ป.โท 2/2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ส าหรับสอบประมวลความรู้ ป.โท 2/2562 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
ส าหรับสอบประมวลความรู้ ป.โท 2/2562 สาขาวิชานิติศาสตร ์
ส าหรับสอบประมวลความรู้ ป.โท 2/2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

ส าหรับสอบประมวลความรู้ ป.โท 2/2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ส าหรับสอบประมวลความรู้ ป.โท 2/2562 สาขาวิชารัฐศาสตร ์
ส าหรับสอบประมวลความรู้ ป.โท 2/2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
ส าหรับสอบซ่อม 1/2562 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หากมีข้อสงสยัติดตอ่ 

 

https://line.me/R/ti/g/qc-K933y73

