
กระบวนการด าเนินงาน 

การจัดการสอบออนไลน์ทั้งในและนอกห้องสอบ 
การสอบกลางภาค กรณีสอบแบบ Online ด้วยระบบ LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CTE: ส่ง Link กรอกรายวิชาที่ต้องการจัดสอบออนไลน์ผ่านระบบ LMS  
ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของการเปิดภาคเรียน 

อาจารย์ผู้สอน: กรอกรายวิชาที่ต้องการจัดสอบออนไลน์ผ่านระบบ LMS  
ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคเรียน 

CTE และอาจารย์ผู้สอน: ประสานงานเกี่ยวกับการท าข้อสอบ 
สัปดาห์ที่ 3-4 ของการเปิดภาคเรียน 

CTE และ สทป.: ประสานส่งรายชื่อนักศึกษาที่สอบด้วยระบบ LMS 
และ CTE import น ารายช่ือนักศึกษาเข้าระบบ LMS 

สัปดาห์ที่ 6-7 ของการเปิดภาคเรียน 
 

CTE และอาจารย์ผู้สอน: น าข้อสอบขึ้นระบบ LMS  
สัปดาห์ที่ 4-5 ของการเปิดภาคเรียน 

 

ผ่านอนุกรรมการตารางสอนฯ 

CTE ส่ง template file ให้ สทป. 

CTE และอาจารย์ผู้สอน.: ประสานการเปิดปิดระบบ LMS และเวลาเปิดปิดข้อสอบ 
สัปดาห์ที่ 8 ของการเปิดภาคเรียน (สัปดาห์สอบกลางภาค) 

 

CTE และอาจารย์ผู้สอน.: ประสานการเปิดปิดระบบ LMS และท าการ Export คะแนน 
สัปดาห์ที่ 8-9 ของการเปิดภาคเรียน 

 

CTE, อ.ผู้สอน, สทป และ กวก. 
ตอบค าถาม นศ. และแก้ไขปัญหา 

วิชาการ ปชส. ปฏิทินการสอบ คูม่ือ
และการทดสอบระบบสอบ 



การสอบกลางภาค กรณีสอบแบบ On-site ด้วยระบบ LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CTE: ส่ง Link กรอกรายวิชาที่ต้องการจัดสอบแบบ On-site ผ่านระบบ LMS  
ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของการเปิดภาคเรียน 

อาจารย์ผู้สอน: กรอกรายวิชาที่ต้องการจัดสอบแบบ On-site ผ่านระบบ LMS 
ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคเรียน 

CTE และอาจารย์ผู้สอน: ประสานงานเกี่ยวกับการท า
ข้อสอบ 

สัปดาห์ที่ 3-4 ของการเปิดภาคเรียน 

CTE และ สทป.: ประสานส่งรายชื่อนักศึกษาที่สอบด้วยระบบ 
LMS 

และ CTE import น ารายช่ือนักศึกษาเข้าระบบ LMS 
สัปดาห์ที่ 6-7 ของการเปิดภาคเรียน 

 

CTE และอาจารย์ผู้สอน: น าข้อสอบขึ้นระบบ 
LMS  

สัปดาห์ที่ 4-5 ของการเปิดภาคเรียน 
 

ผ่านอนุกรรมการตารางสอนฯ 

CTE ส่ง template file ให้ สทป. 

CTE และอาจารย์ผู้สอน.: ประสานการเปิดปิดระบบ LMS และเวลาเปิดปิด
ข้อสอบ 

สัปดาห์ที่ 8 ของการเปิดภาคเรียน (สัปดาห์สอบกลางภาค) 
 

CTE และอาจารย์ผู้สอน.: ประสานการเปิดปิดระบบ LMS และท าการ Export คะแนน 
สัปดาห์ที่ 8-9 ของการเปิดภาคเรียน 

 

อาจารย์ผู้สอน: จัดท า QR Code เพื่อไปยัง link ข้อสอบ และ
อาจท า Enrolment Key เข้าวิชาสอบ และCode เพื่อกรอกใน

ข้อสอบ  

ใชใ้บปะหน้าข้อสอบ ของ กวก. 

อาจารย์ผู้สอน: ส่งใบปะหน้าข้อสอบไป
ผลิต 

สทป: แจ้งตารางการคุมสอบให้ผู้คุมสอบ 
 
 

อนุกรรมการตารางสอนฯ: ส่งข้อมูลการจัดสอบ 
On-site ให้ สทป. เพื่อจัดห้องสอบและผู้คุมสอบ 

 

สทป: ด าเนินการจัดสอบ 

CTE: จัดให้ยืม iPad 

วิชาการ ปชส. ปฏิทินการสอบ คูม่ือ
และการทดสอบระบบสอบ 

กรณีนักศึกษาไมม่ี iPad สามารถติดต่อยมืได้จาก CTE หรือ อาจารย์สามารถส ารวจอุปกรณ์ iPad ของนักศึกษาในชั้นเรียน
ก่อน หากพบว่าขาด iPad จ านวนมาก สามารถอนุญาตใหใ้ช้อปุกรณ์อื่นได้ เช่น Tablet Smartphone หรือ Notebook  

โดยให้ระบุการอนุญาตอุกปรณ์อื่นมาในค าส่ังในใบปะหน้าข้อสอบ 



การสอบปลายภาค กรณีสอบแบบ Online ด้วยระบบ LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CTE: ส่ง Link กรอกรายวิชาที่ต้องการจัดสอบออนไลน์ผ่านระบบ LMS  
ภายในสัปดาห์ที่ 9 ของการเปิดภาคเรียน 

อาจารย์ผู้สอน: กรอกรายวิชาที่ต้องการจัดสอบออนไลน์ผ่านระบบ LMS  
ภายในสัปดาห์ที่ 10 ของการเปิดภาคเรียน 

CTE และอาจารย์ผู้สอน: ประสานงานเกี่ยวกับการท าข้อสอบ 
สัปดาห์ที่ 11-12 ของการเปิดภาคเรียน 

CTE และ สทป.: ประสานส่งรายชื่อนักศึกษาที่สอบด้วยระบบ LMS 
และ CTE import น ารายช่ือนักศึกษาเข้าระบบ LMS 

สัปดาห์ที่ 14-15 ของการเปิดภาคเรียน 
 

CTE และอาจารย์ผู้สอน: น าข้อสอบขึ้นระบบ LMS  
สัปดาห์ที่ 12-13 ของการเปิดภาคเรียน 

 

ผ่านอนุกรรมการตารางสอนฯ 

CTE ส่ง template file ให้ สทป. 

CTE และอาจารย์ผู้สอน.: ประสานการเปิดปิดระบบ LMS และเวลาเปิดปิดข้อสอบ 
สัปดาห์ที่ 16 ของการเปิดภาคเรียน (สัปดาห์สอบกลางภาค) 

 

CTE และอาจารย์ผู้สอน.: ประสานการเปิดปิดระบบ LMS และท าการ Export คะแนน 
สัปดาห์ที่ 16-17 ของการเปิดภาคเรียน 

 

CTE, อ.ผู้สอน, สทป และ กวก. 
ตอบค าถาม นศ. และแก้ไขปัญหา 

วิชาการ ปชส. ปฏิทินการสอบ คูม่ือ
และการทดสอบระบบสอบ 



การสอบปลายภาค กรณีสอบแบบ On-site ด้วยระบบ LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CTE: ส่ง Link กรอกรายวิชาที่ต้องการจัดสอบแบบ On-site ผ่านระบบ LMS  
ภายในสัปดาห์ที่ 9 ของการเปิดภาคเรียน 

อาจารย์ผู้สอน: กรอกรายวิชาที่ต้องการจัดสอบแบบ On-site ผ่านระบบ LMS 
ภายในสัปดาห์ที่ 10 ของการเปิดภาคเรียน 

CTE และอาจารย์ผู้สอน: ประสานงานเกี่ยวกับการท า
ข้อสอบ 

สัปดาห์ที่ 11-12 ของการเปิดภาคเรียน 

CTE และ สทป.: ประสานส่งรายชื่อนักศึกษาที่สอบด้วยระบบ 
LMS 

และ CTE import น ารายช่ือนักศึกษาเข้าระบบ LMS 
สัปดาห์ที่ 14-15 ของการเปิดภาคเรียน 

 

CTE และอาจารย์ผู้สอน: น าข้อสอบขึ้นระบบ 
LMS  

สัปดาห์ที่ 12-13 ของการเปิดภาคเรียน 
 

ผ่านอนุกรรมการตารางสอนฯ 

CTE ส่ง template file ให้ สทป. 

CTE และอาจารย์ผู้สอน.: ประสานการเปิดปิดระบบ LMS และเวลาเปิดปิด
ข้อสอบ 

สัปดาห์ที่ 16 ของการเปิดภาคเรียน (สัปดาห์สอบกลางภาค) 
 

CTE และอาจารย์ผู้สอน.: ประสานการเปิดปิดระบบ LMS และท าการ Export คะแนน 
สัปดาห์ที่ 16-17 ของการเปิดภาคเรียน 

 

อาจารย์ผู้สอน: จัดท า QR Code เพื่อไปยัง link ข้อสอบ และ
อาจท า Enrolment Key เข้าวิชาสอบ และCode เพื่อกรอกใน

ข้อสอบ  

ใชใ้บปะหน้าข้อสอบ ของ กวก. 

อาจารย์ผู้สอน: ส่งใบปะหน้าข้อสอบไป
ผลิต 

สทป: แจ้งตารางการคุมสอบให้ผู้คุมสอบ 
 
 

อนุกรรมการตารางสอนฯ: ส่งข้อมูลการจัดสอบ 
On-site ให้ สทป. เพื่อจัดห้องสอบและผู้คุมสอบ 

 

สทป: ด าเนินการจัดสอบ 

CTE: จัดให้ยืม iPad 

วิชาการ ปชส. ปฏิทินการสอบ คูม่ือ
และการทดสอบระบบสอบ 

กรณีนักศึกษาไมม่ี iPad สามารถติดต่อยมืได้จาก CTE หรือ อาจารย์สามารถส ารวจอุปกรณ์ iPad ของนักศึกษาในชั้นเรียน
ก่อน หากพบว่าขาด iPad จ านวนมาก สามารถอนุญาตใหใ้ช้อปุกรณ์อื่นได้ เช่น Tablet Smartphone หรือ Notebook  

โดยให้ระบุการอนุญาตอุกปรณ์อื่นมาในค าส่ังในใบปะหน้าข้อสอบ 


