/2564
ประกาศคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ข้อปฏิบตั ิในการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) รูปแบบออนไลน์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
-------------------------------------------------ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตราการป้องกันและควบคุมการระบาดของ
โรคโควิค 19 (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีมติเห็นควรให้ มี
การสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) รูปแบบออนไลน์ โดยกำหนดข้อปฏิบัติในการสอบคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) รูปแบบออนไลน์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
สังคม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ใช้บังคับในการสอบคุณสมบัตเิ พื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อ 2. ดำเนินการจัดสอบคุณสมบัติรูปแบบระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี
เวลาในการดำเนินการสอบในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศคณะฯ เรื่อง การสอบคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรแบบ 2 (2.1)
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 และประกาศคณะฯ เรื่อง การสอบคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา หลักสูตรแบบ 2
(2.1) ครั ้ ง ที ่ 3 ประจำปี 2564 ลงวั น ที ่ 4 ตุ ล าคม 2564 โดยห้ า มออกจากห้ องสอบผ่ านโปรแกรม
Microsoft Teams ก่อนหมดเวลาสอบ ทั้งนีต้ ้องแสดงตนให้เห็นภาพผูเ้ ข้าสอบตลอดเวลาการสอบ
ข้อ 3. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าลงทะเบียน Join ลิงค์ล่วงหน้า ก่อนเวลาสอบครึ่งชั่วโมง
ข้อ 4. ในวันสอบเจ้าหน้าที่ ผู้ เป็น Organizer ของการสอบรูปแบบออนไลน์ในระบบ Microsoft
Teams จะทำการบันทึกภาพและเสียง และเรียกผู้สอบทีละคน ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ผ่าน
ช่องทาง Microsoft Teams และผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน รายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัว
นักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งกล่าวยืนยันว่าอยู่คนเดียวในขณะที่ทำการสอบ
ข้อ 5. ผู้เข้าสอบจะต้องเปิดกล้องตลอดเวลาระหว่างทำการสอบ และปิดไมโครโฟนตลอดเวลาที่ทำ
การสอบออนไลน์ โดยนักศึกษาจะต้องไม่ขยับหรือปรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบ และไม่เคลื่อนย้ายกล้องใน
ระหว่างการสอบ
ข้อ 6. ผู้เข้าสอบจะได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดในการทำข้อสอบจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบ เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบส่งคำถามข้อสอบให้ผู้เข้าสอบทาง MS Teams
ข้อ 7. การตอบข้อสอบ ผู้เข้าสอบต้องเขียนคำตอบด้วยปากกา ลงในสมุดคำตอบตามที่คณะกำหนด
โดยเขี ย นเลขประจำตั ว ผู ้ ส อบไว้ ท ี ่ ด ้ า นซ้ า ยของหั ว กระดาษคำตอบทุ ก แผ่ น และเขี ย นลำดั บ ที ่ ข อง
กระดาษคำตอบไว้ที่ด้านขวาของหัวกระดาษคำตอบทุกแผ่น

-2ข้อ 8. ไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าสอบกระทำการดังต่อไปนี้ ในระหว่างการสอบ
ข้อ 8.1 เปิดหนังสือหรือสืบค้นข้อมูลออนไลน์ในระหว่างการสอบ
ข้อ 8.2 พูดคุยปรึกษากับผู้ใดด้วยวิธีการใด ๆ ในระหว่างการสอบ
ข้อ 8.3 ต้องไม่มีเอกสารหรือเครื่องมือติดต่อสื่อสารใด ๆ อยู่บนโต๊ะทั้งสิ้น
ข้อ 9. ระหว่างทำการสอบ เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบจะบันทึกภาพและเสียงไว้ตลอดเวลาจากระบบ
Microsoft Teams แต่ไม่อนุญาตให้ ผู้เข้าสอบทำการบันทึกภาพหรือเสียง ด้วยอุปกรณ์หรือเครื่องมือหรือ
โปรแกรมใด ๆ ตลอดเวลาที่ทำการสอบออนไลน์ หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามการวินิจฉัยของกรรมการบริหาร
หลักสูตร
ข้อ 10. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสอบ เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบจะแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบว่า จะให้เวลา
เพิ่มเติมอีก 15 นาที สำหรับการถ่ายรูปหรือ Scan กระดาษคำตอบทุกแผ่น ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
ผ่านทาง E-Mail รายละเอียดดังนี้
ข้ อ ๑0.1 หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการพั ฒ นาสั ง คม
patumvadee.losiri@gmail.com และ sipporn@hotmail.com
ข้อ ๑0.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
patumvadee.losiri@gmail.com และ sipporn@hotmail.com
ข้อ 11. เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบจะต้องตอบกลับผู้เข้าสอบทุกคนทาง E-mail เพื่อยืนยันว่าได้รับ
กระดาษคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 12. ผู้เข้าสอบที่ส่งกระดาษคำตอบเกินเวลาที่กำหนดสอบ 15 นาที จะถูกปรับตก
ข้อ 13. หลังจากสอบเสร็จให้ผู้เข้าสอบส่งสมุดคำตอบตามข้อ 7. กลับมาที่คณะทางไปรษณีย์
ข้อ 14. ผู้เข้าสอบที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด จะถูกปรับตกทันที
ข้อ 15. ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีมีอำนาจวินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส)
คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

