
1. คู่มือหรือแนวทางการปฏบัิตงิานที่ใช้ยดึถือปฏบัิตเิป็นมาตรฐานงานการศึกษา 

1.2 การบริหารจัดการด้านการจัดสอบ 

 1.2.1 การด าเนินการจดัสอบคดัเลอืก (สอบข้อเขียน/สอบสมัภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

  

ก าหนดห้องสอบ ผงัท่ีนัง่สอบ ตามจ านวนผู้มีสทิธ์ิเข้าสอบ  

จดัท าประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้าสอบ (สอบข้อเขียน)  พร้อม
ห้องสอบและเลขที่นัง่สอบ เวลาสอบ  

จดัท าประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ (On-Site) 

พร้อมห้องสอบ และเวลาสอบ 

จดัท าประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ (Online) 

พร้อมเลขห้อง Webex และเวลาสอบ 

 

  แจ้งนกัศกึษาให้ทราบทาง 
 Web Site ของคณะฯ เช่นประกาศ ระบบรอบรับตรงโดย

คณะ รอบ 3 

 https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?p=28434  

จดัท าประกาศก าหนดการรับสมคัรสอบ ก าหนดสอบคดัเลอืก
เพื่อสง่แจ้งมหาวิทยาลยัมหดิล  

จดัท าหนงัสอืขอความอนเุคราะห์อาจารย์ออกข้อสอบ  

 

เสนอคณบดีลงนามหนงัสอืถงึรองอธิการบดีเพื่อน าสง่
ประกาศการรับสมคัรสอบคดัเลอืกไปยงัมหาวิทยาลยัมหดิล  

 

สง่หนงัสอืฉบบัลงนามทีง่านสารบรรณของคณะฯ เพื่อน า

สง่ไปยงัมหาวิทยาลยัมหดิล 

 

จดัท าขออนมุตัิด าเนินการจดัสอบ 

 

จดัท าแบบประสานงานให้ผู้ เก่ียวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม

สถานท่ีสอบ ห้องสอบ ป้ายต้อนรับ เอกสารประชาสมัพนัธ์

ให้กบัผู้ เข้าสอบ 

 

ติดตาม เร่ืองการจดัเตรียมความพร้อมของสถานท่ีสอบ ห้อง

สอบ ป้ายต้อนรับ เอกสารประชาสมัพนัธ์ผู้ เข้าสอบ 

https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?p=28434


1.2.1 การด าเนินการจดัสอบคดัเลอืก (สอบข้อเขียน/สอบสมัภาษณ์)-ตอ่ 

  

รับต้นฉบบัข้อสอบ ตรวจสอบความถกูต้องของข้อสอบ 

สง่ท าส าเนาข้อสอบและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อสอบ 

 

จดัท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการจดัสอบทัง้สอบ
ข้อเขียน และสอบสมัภาษณ์เสนอคณบดีลงนาม  

ประสานฝ่ายที่เก่ียวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการจดัสอบ 
เช่นจดัเตรียมห้องสอบ สถานท่ีสอบ จดัท าเอกสาร

ประชาสมัพนัธ์ และด าเนินการจดัสอบตามก าหนดการสอบ  

หลงัสอบเสร็จจดัสง่ข้อสอบให้อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ และ
ติดตามคะแนนสอบ (ทาง e-mail) ตามก าหนดการเพื่อสง่
สรุปประมวลผลและเสนอคณะกรรมการพิจารณาคดัเลอืก

ตามผลคะแนนสอบ 

ประกาศรายช่ือผู้สอบผา่นข้อเขียนทาง ทาง Web Site ของ
คณะฯ เช่นประกาศ รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO ปี
การศกึษา 2564 

https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?p=26000 

 

สง่แจ้งข้อมลูให้ผู้ เข้าสอบ กฎระเบียบการสอบ แผนท่ี สถานท่ีสอบ 

 การเดินทาง ให้ทราบทาง e-mail พร้อมให้ข้อมลูรายช่ือผู้ที่สามารถ
ติดตอ่ได้ กรณีผู้ เข้าสอบต้องการข้อมลูเพิ่มเติม 

ข้อมลูที่แจ้งตามประเภทการสอบ 

(สอบข้อเขียน) สง่แจ้งข้อมลูรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้าสอบ  
พร้อมห้องสอบและเลขที่นัง่สอบ  

(สอบสมัภาษณ์ On-Site) สง่แจ้งข้อมลูรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้าสอบ  
พร้อมห้องสอบ เวลาสอบ  

(สอบสมัภาษณ์ Online) สง่แจ้งข้อมลูรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้าสอบ พร้อม
หมายเลขห้อง Webex  เวลาสอบ และนดัประชมุชีแ้จงกบัผู้ เข้าสอบเร่ือง

วิธีการเข้าห้องสอบผา่นโปรแกรม Webex  

ประสานงานประชาสมัพนัธ์เพื่อน าประกาศขึน้ Web Site คณะ 

https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?cat=163 
 

https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?p=26000
https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?cat=163


1.2.2 การด าเนินการจดัสอบตามภาคการศกึษาปกติ 

 

 

  

ส ารวจอาจารย์ผู้สอนเร่ืองการสอบ (Online/On-Site) 
และส ารวจนกัศกึษาเร่ืองการสอบ (Online/On-Site) 

 

จดัตารางสอบตามข้อมลูที่สรุปจากการส ารวจ 
 

สง่แจ้งข้อมลูตารางสอบ และ Material การสอบให้
อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความถกูต้องทาง e-mail ก่อน
สง่แจ้งนกัศกึษา 

 

สง่แจ้งตารางสอบและ Material การสอบให้นกัศกึษา
ทางระบบ MyCourses 

https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?page_id=8080   

N Y 

จดัท าขออนมุตัิด าเนินการสอบและงบประมาณด าเนินการ 

   

ประกาศรายช่ือ ผงัสอบพร้อมเลขที่นัง่สอบ กฎระเบียบ
การสอบ ให้นกัศกึษาทราบทางระบบ MyCourses 

https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?page_id=8080   
 

 จดัท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการกลางดแูลการสอบ 
กรรมการเทคนิค (กรณีสอบ Online) กรรมการคมุสอบ 
กรรมการจดัสอบ เสนอคณบดีลงนาม และสง่แจ้งข้อมลูให้

คณะกรรมการทราบทาง E-mail 

 

จดัผงัสอบ พร้อมเลขที่นัง่สอบและประสานการจดัห้อง

สอบกรณีสอบ On-Site กบังานอาคารและสถานท่ี หรือ

ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ด้าน IT ของฝ่ายเพื่อสร้างหมายเลข

ห้อง WebEx ของห้องสอบกรณีสอบ Online 

   

จดัท าแบบประสานงานผู้เก่ียวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมห้อง

สอบ สถานท่ีสอบ  

   

https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?page_id=8080
https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?page_id=8080


1.2.2 การด าเนินการจดัสอบตามภาคการศกึษาปกติ (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

  จดัท ารายช่ือนกัศกึษาเข้าสอบ และพิมพ์ตามห้องสอบ
กรณีสอบ On-Site กรณีสอบ Online จดัรายช่ือผู้ เข้า
สอบตามหมายเลขห้อง WebEx 

 

ผลติข้อสอบ ตรวจนบัจ านวนข้อสอบ จดัข้อสอบใสซ่องตาม
ห้องสอบ  

 

 
จดัแฟ้ม อปุกรณ์ส าหรับกรรมการคมุสอบแตล่ะห้อง และ

ส าหรับกรรมการกลางดแูลการสอบ 
จดัพิมพ์รูปนกัศกึษาตามห้องสอบกรณีสอบ On-site  

กรณีสอบ Online ดรููปนกัศกึษาจากระบบ 
 

 

ประชมุคณะกรรมการด าเนินการจดัการการสอบ 

 กรณีสอบ  Online ครัง้แรกมีการทดสอบระบบการสอบ
ให้กบัอาจารย์ กรรมการคมุสอบและนกัศกึษาผา่นโปรแกรม 
Webex การจดัสอบจะมคี าแนะน าการสอบส าหรับอาจารย์
กรรมการคมุสอบ และค าแนะน าส าหรับการสอบให้กบั

นกัศกึษา 
 

ประชมุคณะกรรมการด าเนินการจดัการการสอบ กรณีสอบ  

Online ครัง้แรกมีการทดสอบระบบการสอบให้กบัอาจารย์ 
กรรมการคมุสอบและนกัศกึษาผา่นโปรแกรม Webex 

 

จดัสอบตามก าหนดการ หลงัสอบเสร็จในแตล่ะวนัจะมีประชมุ
สรุปการจดัสอบกบักรรมการกลาง  

 

เสนอสถิติและผลสอบกบัคณะกรรมการหลกัสตูร 
คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

จดัท าใบเซ็นช่ือกรรมการกลาง กรรมการเทคนิค ส าหรับ
เซ็นช่ือเข้าปฏิบตัิหน้าที ่และรายช่ือกรรมการคมุสอบ ส าหรับ

เซ็นช่ือรับ-สง่ ข้อสอบ 
 

 

ติดตามอาจารย์รับข้อสอบหลงัสอบเสร็จ และติดตามผลคะแนน
สอบในการสอบกลางภาค และตดิตามผลสอบในการสอบปลาย

ภาคตามก าหนดการท่ีก าหนดแจ้งอาจารย์ผู้สอน 
 


