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ประกาศคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) แบบออนไลน์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
-------------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการจัดสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สาหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับการดาเนินงานในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับ ประกาศสถาบัน เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิค 19 (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่
13 กรกฎาคม 2564 จึงมีมติเห็นควรให้ประกาศแนวปฏิบัติการจัดสอบคุณสมบัติแบบออนไลน์ ดังต่อไปนี้
1. ประกาศนี้ใช้บังคับในการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) แบบออนไลน์ สาหรับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ
2. แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
2.1 นักศึกษาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งและสามารถใช้งาน Microsoft Teams
อย่างน้อย 2 เครื่อง โดยแบ่งการทางานของแต่ละเครื่อง ดังนี้
 เครื่องที่ 1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องวิดีโอ (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop
Computer), เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Laptop, Notebook), Tablet , สมาร์ ท
โฟน (Smartphone)) โดยต้องแสดงภาพนักศึกษาที่กาลังสอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบมองเห็น
ตามมุมกล้องที่กาหนด ทั้งนี้ ห้ามใส่ภาพพื้นหลัง (Background ใน Microsoft Teams)
 เครื่องที่ 2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สาหรับทาข้อสอบ
2.2 นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการสอบให้พร้อมตลอดระยะเวลาในการสอบ
โดยทั้งสองอุปกรณ์จะต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีพลังงานสารองเพียงพอตลอด
ระยะเวลาการสอบ
2.3 นักศึกษาต้องตั้งมุมกล้องให้เจ้าหน้าที่คุมสอบมองเห็นนักศึกษา และหน้าจออุปกรณ์ที่นักศึกษา
ใช้ในการสอบ ตามตัวอย่าง (เอกสารแนบ 1) และห้ามใส่หูฟัง
2.4 นั กศึกษาต้องวางสมาร์ ทโฟน (Smartphone) และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ เจ้าหน้าที่ คุมสอบเห็ น
ตลอดเวลา ต้องไม่มีสิ่งอื่นใดอยู่บนโต๊ะนอกเหนือจากที่ระบุในคาสั่งข้อสอบ
2.5 นักศึกษาต้องดาวน์โหลดกระดาษคาตอบและพิมพ์กระดาษคาตอบเตรียมพร้อมก่อนวันสอบ
3. แนวปฏิบัติในการดาเนินการสอบ
3.1 นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง Login เข้ า สู่ ร ะบบ Microsoft Teams ด้ ว ย NetID ของนั ก ศึ ก ษา เท่ า นั้ น
(Account ที่ลงท้ายด้วย @stu.nida.ac.th) และเข้าห้องสอบตามที่คณะแจ้งให้กับนักศึกษา ก่อน
ถึงเวลาสอบ 30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ โดยให้เปิดกล้องวิดีโอและเปิดไมโครโฟน
เพื่อรอการตรวจสอบรายชื่อ

-23.2 เจ้าหน้าที่คุมสอบจะทาการขานชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ ให้นักศึกษาเปิด
ไมโครโฟนกล่าวรายงานตัวพร้อมกับแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจาตัวประชาชนผ่านกล้อง
วิดีโอ “ข้าพเจ้า นาย/นางสาว.. เข้าสอบคุณสมบัติแบบออนไลน์ และขอรับรองว่าไม่มีผู้ใดอยู่ด้วย
ขณะสอบ” หลังจากรายงานตัวแล้วให้ปิดไมโครโฟนจนกว่าจะเริ่มการสอบ
3.3 เจ้าหน้าที่คุมสอบชี้แจงรายละเอียดในการทาข้อสอบ ส่งข้อสอบ
3.4 เมื่อถึงเวลาสอบเจ้าหน้าที่คุมสอบจะทาการส่งข้อสอบให้กับนักศึกษาผ่าน Chat ใน Microsoft
Teams
3.5 นักศึกษาจะต้องเปิดกล้องและปิดไมโครโฟนตลอดเวลาระหว่างทาการสอบ โดยปรับมุมภาพห่าง
จากตัวนักศึกษาเพื่อให้เจ้าหน้าที่คุมสอบมองเห็นพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมในการสอบได้อย่าง
ชัดเจน
3.6 ในระหว่างสอบไม่อนุญาตให้นักศึกษาสื่อสารกับผู้อื่นโดยวิธีการใดๆ ยกเว้นเจ้าหน้าที่คุมสอบ
3.7 หากนั ก ศึ ก ษามี ข้ อ สงสั ย ในข้ อ สอบให้ ท าการยกมื อ (Raise hand) และเปิ ด ไมโครโฟนเพื่ อ
สอบถามเจ้าหน้าทีค่ ุมสอบ
3.8 กรณีนักศึกษามีความจาเป็นต้องเข้าห้องน้าต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนถึงจะไป
ได้ โดยให้เวลาไม่เกิน 5 นาที ต่อครั้ง
3.9 หากนักศึกษาพบเหตุขัดข้องที่ทาให้การเชื่อมต่อสัญญาณขาดหายไปในระหว่า งสอบ ให้นักศึกษา
รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 3 นาที ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 090 678 4690 และรีบดาเนินการ
เข้าห้องสอบอีกครั้ง หากนักศึกษาขาดการติดต่อและไม่สามารถแสดงตัวทาการสอบต่อได้ จะถือ
เป็นการยุติการสอบ
3.10 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาท าข้ อ สอบเสร็ จ ให้ ถ่ า ยภาพกระดาษค าตอบ และไปที่ เ มนู ง านที่ ม อบหมาย
(Assignment) ท าการอั พ โหลดภาพกระดาษค าตอบ เมื่ อ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ก ดยื น ยั น
(Submit) และเปิดไมโครโฟนแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบ เพื่อทาการตรวจสอบผลการส่งคาตอบ
3.11 นักศึกษาจะต้องส่งภาพกระดาษคาตอบ (Submit) หลังหมดเวลาสอบ ภายใน 5 นาที มิเช่นนั้น
จะถือว่านักศึกษาไม่ได้ส่งคาตอบ
3.12 ในระหว่างการสอบจะมีการบันทึกวิดีโอ (Recording) เพื่อใช้ตรวจสอบการทุจริตในภายหลัง โดย
ไม่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักศึกษา
3.13 นั กศึกษาผู้ ใดไม่ส ามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ ได้ หรือ พยายามกระทาการทุจริตในการสอบ
เจ้าหน้าที่คุมสอบสามารถจะพิจารณาตัดสิทธิในการสอบของนักศึกษาได้
3.14 ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีมีอานาจวินิจฉัย และให้
ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ)
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

