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ประกาศ แจ้งนักศึกษาทดสอบระบบสอบด้วย iPad 
ในการสอบปลายภาค (สอบไล่) ภาคปลาย 2563 

 

 ในการเตรียมตวัสอบปลายภาคดว้ยเครื่อง iPad ในรายวิชาท่ีจดัสอบดว้ย iPad (ตรวจสอบวิชาท่ี

สอบดว้ย iPad ไดท่ี้เมนตูารางสอบ บนระบบบริการการศกึษา) นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 ทุกคนในหลกัสตูร

ระดบัปรญิญาตรีทกุคณะ จะตอ้งด าเนินการดงันี ้

1. ตัง้คา่เครื่อง iPad ตามวิธีการในคลิป และไฟล ์pdf จากเว็บไซตก์องวิชาการ* หรือตามท่ีศนูย ์ ipad 

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

5 มีนาคม 2564  

2. ระหวา่งวนัท่ี 22 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 เป็นชว่งการทดสอบระบบสอบดว้ย iPad  ใหน้กัศกึษา

ตรวจสอบบนหนา้จอ iPad ของนกัศกึษา วา่มี icon             ดงัแสดงนี ้หรือไม ่
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3. หากไม่พบ icon            ใหท้  าตามขัน้ตอนดงัแสดงในไฟล ์Howto_set_iPaDExam.pdf (ดาวน์

โหลดไดจ้ากเว็บไซตข์องกองวิชาการ*) หรือตดิตอ่ศนูย ์iPad อาคาร 24 ชัน้ 3  

4. หากพบ icon             ใหน้กัศกึษากดท่ี icon เพ่ือเขา้ท าแบบทดสอบความพรอ้มของเครื่อง iPad 

หากไมเ่ขา้ท าแบบทดสอบ อาจไมท่ราบความพรอ้มการใชเ้ครื่อง iPad ในการสอบ  

 ในการท าแบบทดสอบ ใหท้  าตามขัน้ตอนท่ีแนะน าและตอบค าถามในแบบทดสอบ จะท าใหท้ราบ

ว่าเครื่องมีความพรอ้มในการใชส้อบหรือไม่ หากเครื่องไม่พรอ้มจะตอ้งรีบน าเครื่อง ipad ติดต่อ

ศนูย ์iPad เพ่ือแกไ้ขตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

วิชาการ* เพ่ือใหเ้ครื่องพรอ้มท าการสอบเสมอ 

* เว็บไซตก์องวิชาการ 

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

 
  

วิธีการเข้าท าแบบทดสอบความพร้อมของเคร่ือง iPad 

 ใหเ้ปิด wifi และเช่ือมตอ่ wifi โดยวง internet ที่แนะน า คอื UTCC-mobile หรอื UTCC-AIS-mobile หรอื หาก
ไมไ่ดอ้ยูใ่นมหาวิทยาลยั นกัศกึษาสามารถใช ้wifi ที่อื่น หรอืใช ้4G ของ iPad หรอืจาก Hot Spot จากมือถือได ้
(ทดสอบท่ีใดก็ได ้ไมจ่ ากดัสถานที่) 

 แตะ Icon   จากนัน้ นศ. จะสามารถเขา้สูห่นา้แรกของแบบทดสอบในการทดสอบระบบสอบ  
การเขา้สูร่ะบบทดสอบ นกัศกึษาตอ้ง Sign in เขา้ขอ้สอบดว้ย UTCC E-mail เทา่นัน้  

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

        ** Password = Id ตามดว้ยเลขบตัรประชาชน 13 หลกั 

       ** ก่อนวนัทดสอบใหท้ดลอง Sign in เขา้ utcc email ที่ https://login.microsoftonline.com/   

        หากเขา้ E-mail ไมไ่ดใ้หต้ิดตอ่ส านกับรกิารคอมพวิเตอร ์

 ใหเ้ริม่ท าแบบทดสอบ เมื่อถึงขอ้สดุทา้ยของหนา้ ใหก้ด Next (ระหวา่งการท าสามารถ กด Back หรอื Next เพื่อ
กลบัไปดหูนา้ก่อนหรอืหลงัได)้ 

 เมื่อท าแบบทดสอบเสรจ็ถงึหนา้สดุทา้ยใหก้ด Submit ทา่นจะไดร้บัขอ้ความ  “สง่ค าตอบเรยีบรอ้ยแลว้ หรอื Your 

response was submitted”  

 กรณีมีปัญหาเครือ่งไม ่lock หรอืคา้ง ไมส่ามารถใชง้านไดต้ามปกติ ใหต้ิดตอ่ศนูย ์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 าในการสอบดว้ย iPad ส าหรับนักศึกษา 
 

ในการสอบรายวิชาท่ีสอบดว้ย iPad มีขอ้แนะน า ดงันี ้
1. นกัศกึษาสามารถเขา้หอ้งสอบไดก้่อน 30 นาทีเพ่ือจดัการตัง้คา่ wifi ของ iPad 
2. ศกึษาขอ้ปฏิบตัแิละขอ้แนะน าในการสอบดว้ย iPad จากคลิปและไฟลท่ี์ปรากฎบนลิงกใ์นหนา้เว็บ 
http://department.utcc.ac.th/academic-division/exam-with-ipad/  หรือ จากระบบบรกิารการศกึษา  
3. เม่ือเขา้หอ้งสอบใหน้กัศกึษา ด าเนินการ 

   3.1 ปิดสญัญาณ wifi และปิดสวิทซข์องมือถือ อปุกรณส่ื์อสาร และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์อ่ืน ๆ 
ท่ีไมใ่ช ่iPad มิฉะนัน้นกัศกึษาอาจเกิดปัญหาในการเขา้ระบบการสอบ 
   3.2 ใหน้กัศกึษาเปิด iPad เขา้ Setting แลว้เลือก UTCC-mobile แลว้กด Forget this Network 
จากนัน้กดเขา้ wifi อีกครัง้แลว้เลือก UTCC-mobile อีกครัง้ (เพื่อให ้iPad เขา้ wifi ผา่น Access 
Point ในหอ้งสอบ) 

4. กรณีมี ค าสั่ง ตาราง สตูร หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูค้มุสอบจะแจกใหน้กัศกึษาก่อนเริ่มสอบ 
5. การเขา้สูข่อ้สอบของนกัศกึษา มีรูปแบบ ดงันี ้

5.1 ก่อนสอบประมาณ 30 นาที หลงัจากเปิดเครื่องและ wifi สกัครู ่จะเหลือ App เพียง 2-3 App 
(ใหร้อสกัครูห่ลงัเปิด จนเครื่อง lock หนา้จอ) ลกัษณะการ lock หนา้จอ คือ หนา้จอจะเหลือเพียง App ท่ีใช้
งานไดเ้ท่านั้น นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าใช้งาน Internet หรือ App อ่ืนได ้หากเคร่ืองไม่ lock และ
นกัศกึษาเขา้ใชง้าน Internet หรือ App อ่ืน หรือ ไม่ไดอ้ยู่ในหนา้ขอ้สอบ จะถือว่าส่อทุจริตทันที จึงขอให้
นกัศึกษาระมดัระวงั หากเครื่องไม่ถูก lock ใหร้ีบแจง้ผูค้มุสอบ เพ่ือขออนุญาตเขา้พบเจา้หนา้ท่ีท่ีบริเวณ
โถงของชัน้ท่ีสอบทนัที ลกัษณะหนา้จอท่ีถกู lock แลว้ แสดงในรูปดงันี ้

 

  หรอื ใช ้
Camera 

ส าหรบัสแกน QR 
Code เขา้ขอ้สอบ Safari ส าหรบั

พิมพ ์short 
link เขา้ขอ้สอบ 

http://department.utcc.ac.th/academic-division/exam-with-ipad/
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 5.2 ใหน้กัศกึษาเปิด Safari แลว้พิมพ ์Short URL บนกระดานท่ีผูค้มุสอบเขียนไวใ้ห ้หรือ เปิด
กลอ้งสแกน QR Code จากผูค้มุสอบ เพ่ือเขา้สูข่อ้สอบ 
 5.3 จากนั้นจะเข้าสู่ข้อสอบ โดยนักศึกษาจะเข้าสู่หน้า log in ของ Microsoft 365 ให้ใส่ 
Username และ Password เม่ือถึงเวลาสอบ (หากเขา้ก่อน ขอ้สอบจะยงัไม่ขึน้ ตอ้งเขา้ใหม่อีกครัง้เม่ือถึง
เวลา) 

 หมายเหตุ 

     ** ตอ้ง Sign in เขา้ขอ้สอบดว้ย UTCC E-mail เทา่นัน้  

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

     ** Password = Id ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

 

** ก่อนวนัสอบใหท้ดลอง Sign in เขา้ UTCC E-mail หากมีปัญหาใหต้ิดตอ่ ส านกับริการคอมพิวเตอร ์

 หากยงัไมถ่ึงเวลาสอบ จะพบหนา้จอแสดงดงันี ้ใหร้อจนถึงเวลาสอบจงึเขา้ขอ้สอบอีกครัง้ 
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 5.4 เม่ือผูค้มุสอบน าใบรายช่ือใหน้กัศกึษาเซ็นช่ือเขา้สอบ ใหน้กัศกึษากด Home แลว้ใหผู้ค้มุ
สอบตรวจสอบหนา้จอ หากพบว่ามี App ขึน้จ  านวนมาก ใหท้ดลองกดเขา้ App อ่ืน ๆ หากเขา้ไม่ได ้หรือมี
รูปกอ้นเมฆ แสดงว่าเครื่องถกูล็อกแลว้ แตถ่า้ App ยงัใชง้านได ้ใหน้กัศกึษารีบน า iPad ใหเ้จา้หนา้ท่ีแกไ้ข 
(ตอ้งขออนญุาตผูค้มุสอบ ก่อนการออกจากหอ้งสอบ) โดยติดตอ่เจา้หนา้ท่ีบริเวณโถงแตล่ะชัน้ หากไม่เคย
ด าเนินการ และแกไ้ขไม่ทนั นกัศึกษาอาจจะตอ้งลงช่ือ “ไม่สามารถสอบด้วย iPad ได้“  กับผูค้มุสอบ 
จากนัน้ไปตดิตอ่คณะภายในเวลา 3 วนั เพ่ือขอสอบซอ่มภายหลงั หรือขอสญัลกัษณ ์I กรณีสอบปลายภาค 
 5.5 เมื่อเวลาสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที ผูค้มุสอบจะเขียนโคด้พิเศษบนกระดาน หรือ พิมพ์
และแสดงบนจอคอมพิวเตอร ์และฉายผ่านเครื่องฉาย (Projector) ภายในหอ้งสอบ ใหน้ักศึกษาใส่โคด้
ดงักลา่วในขอ้สอบขอ้สดุทา้ย  
6. วิธีการท าข้อสอบ 
    ท าขอ้สอบไดเ้พียง 1 ครัง้ เท่านัน้ 
     ** ระหวา่งการท าขอ้สอบ จะมีรูปภาพในบางขอ้ ใหร้อการโหลดรูปภาพในขอ้สอบ จนรูปภาพขึน้
เรียบรอ้ย จงึท าขอ้สอบได ้
     ** หลงัจากท าขอ้สอบครบแตล่ะหนา้แลว้นกัศกึษาสามารถคลิก “Next” เพ่ือไปยงัขอ้สอบในหนา้ถดัไป 
หากตอ้งการแกไ้ขใหค้ลิก “Back” 
     ** เม่ือถึงหนา้สดุทา้ย ใหค้ลิก “Submit” เพ่ือสง่ขอ้สอบ (ควรคลิก “Submit” ก่อนหมดเวลาสอบ 
มิฉะนัน้ผลการสอบจะไมไ่ดร้บัการบนัทกึ) 
     ** หลงัการกดสง่ขอ้สอบแลว้ ทา่นจะไดร้บัขอ้ความ  “สง่ค  าตอบเรียบรอ้ยแลว้ หรือ Your response 
was submitted” ใหน้  าหนา้ท่ีมีขอ้ความดงักล่าว ใหอ้นกุรรมการคมุสอบตรวจก่อนออกจากหอ้งสอบ 
     ** ระหวา่งการท าขอ้สอบ หากหลดุออกจากหนา้ขอ้สอบ หรือเผลอปิดหนา้ขอ้สอบไป หรือเนตหลดุ ให้
นกัศกึษาเขา้ลิงกข์อ้สอบอีกครัง้ ขอ้สอบจะยงัคงอยู ่รวมทัง้ค  าตอบท่ีท าไปแลว้จะยงัอยู ่ใหท้  าขอ้สอบตอ่ได ้
(หากยงัอยูใ่นชว่งเวลาท าขอ้สอบ) แตใ่หร้ะวงัขอ้สอบจะเรียงล าดบัไมเ่หมือนเดมิ ดงันัน้นกัศกึษาตอ้ง
ตรวจสอบว่าไดท้  าครบทกุขอ้แลว้ก่อนกดสง่หรือ submit 
7. กรณีเครื่องของนกัศกึษา แบตเตอรีเส่ือม ใหข้ออนญุาตผูค้มุสอบ เพ่ือชารต์ Power bank ในหอ้งสอบได ้
 

 


