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ข้อมูลและแนวปฏิบัติส ำหรับ Final Examination 
 

วัน-เวลำ : วันอำทิตย์ที่ 1 พฤษภำคม 2565  เวลำ 9.00 – 12.00 น. 

สถำนที่ : จัดสอบออนไลน์ผ่ำน Webex ( Room# 574 478 461 ) 

รูปแบบกำรสอบ : 

• เป็นการเข้าท าแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งจัดเตรียมไว้บน Google Form (แนะน าให้เข้าใช้งานผ่าน 
Google Account โดยก าหนดให้ต้องป้อนข้อมูลชื่อ-นามสกุล และอีเมล) 

• ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ส่วน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แต่ละส่วนจะให้เวลานักศึกษาท าพร้อมกัน 

เวลา 09.10 – 09.30 น. (20 นาที) 

- Part A ค าถามแบบปรนัย 15 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน) แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก
ให้พิจารณาเลือกตัวเลือกท่ีดีที่สุด 

เวลา 09.40 – 12.00 น. (2 ชั่วโมง 20 นาที) 

- Part B ค าถามแบบอัตนัย 10 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน รวม 50 คะแนน) ตอบอธิบายแบบสั้น ๆ 
ให้สอดคล้อง ตรงประเด็นค าถามอย่างครอบคลุม ชัดเจนและกระชับ 

Take Home 

- Part C  ท าการวิเคราะห์/สืบค้นข้อมูลและสรุป 2 ข้อ (ข้อละ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน) 
ส่งภายในเที่ยงคืนของวันสอบ 

• เนื้อหาที่สอบ ครอบคลุมตั้งแต่หัวข้อครั้งที่ 7 (Other Study Designs in Occ. Epidemiology) 
ถึงครั้งสุดท้าย (Occ. Stress & Psycho-behavioral Assessment) 

แนวปฏิบัติในกำรสอบ : 

• ขอให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้พร้อมกับการใช้งาน 
(ถ้าเป็นไปได้ ควรมีอุปกรณ์ส ารองที่สามารถใช้งานทดแทน กรณีจ าเป็น) 

• สถานที่ใช้สอบ ควรเลือกบริเวณท่ีเป็นส่วนตัว มีสิ่งรบกวนน้อยที่สุด โดยอาจารย์สามารถขอตรวจ
สภาพแวดล้อมรอบบริเวณท่ีสอบผ่านระบบออนไลน์ ก่อนการสอบและขณะสอบได้ตลอดเวลา 

• ก่อนถึงเวลาสอบ ขอให้ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว (เช่น เข้าห้องน้ า) ให้เรียบร้อย 

• นักศึกษาควรเข้าห้อง Webex ล่วงหน้าก่อนเวลา (เปิดห้องตั้งแต่ 8.40 น.)  และเม่ือถึงเวลาสอบ 
จะแสดง QR/Link เข้าสู่ Google Form บนหน้าจอ พร้อมทั้งส่งให้ทาง Chat 

 



 

• ระหว่างการสอบ ให้นักศึกษาเปิดกล้องตลอดเวลา และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือการพูดคุยหรือ
สื่อสารกับผู้อื่น แต่อนุญาตให้เปิดเอกสารประกอบการสอนที่เก่ียวข้องได้เท่าท่ีเวลาจะอ านวย 

• การสอบจะเริ่มจาก Part A ซึ่งให้ท าผ่าน Google Form และให้กดส่งภายในก าหนด เมื่อส่ง
ค าตอบแล้ว จะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้อีก (หากมีการท าส่งซ้ า จะใช้ของครั้งแรก) 

• หลังจากสอบ Part A จะมีการพัก 10 นาที ก่อนให้ใช้เวลาที่เหลือส าหรับ Part B ซึ่งในส่วนนี้ให้
พิมพ์ข้อความค าตอบลงบน Google Form (สามารถกดส่งค าตอบเข้าระบบเป็นระยะ และกด
เข้าแก้ไขค าตอบ แล้วท าข้ออ่ืนต่อ) เพ่ือป้องกันกรณีคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้อง ไฟดับ ฯลฯ ท าให้
ค าตอบที่ยังไม่ได้บันทึกสูญหายไป 

• กรณีเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องทางเทคนิคท่ีท าให้ไม่สามารถพิมพ์ค าตอบลงระบบได้ จะอนุญาต
ให้เขียนค าตอบด้วยลายมือลงในกระดาษ และถ่ายภาพให้ชัดเจนส่งผ่าน Google Form หรือทาง
อีเมล wisanti@gmail.com ภายในเวลา 5 นาทีหลังหมดเวลาสอบ 

• ขอให้พยายามวางแผนใช้เวลาให้เหมาะสม ตอบค าถามอย่างครบถ้วน ไม่ควรเว้นว่างไว้ 

• กรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดข้างต้น หรือเกิดปัญหาข้อขัดข้องใด ๆ ขึ้น
ในระหว่างการสอบ ขอให้รีบแจ้งอาจารย์คุมสอบทันที เพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ข้อก ำหนดอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัย : 

• การกระท าการใด ๆ ระหว่างการสอบ ที่ส่อไปในทางทุจริตอย่างชัดเจน จะถูกให้ตกการสอบนั้น 
และอาจถือว่าประพฤติผิดวินัยร้ายแรง โดยเฉพาะกรณีท่ีให้บุคคลอ่ืนเข้าสอบแทน อาจมีโทษถึง
การด าเนินคดีตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563   
ข้อ 88 (6) ก าหนดให้นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริตนั้น และ
ให้ลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 

• ข้อสอบ ถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เพ่ือการสอบในรายวิชานี้เท่านั้น ห้ามมิให้
คัดลอก ท าส าเนา น าออกจากระบบ หรือกระท าการใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีผู้ใดท าการละเมิดโดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษร อาจถูกด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

ทั้งนี้ ความผิดฐานละเมิดดังกล่าว มีโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และ
หากท าเพ่ือการค้า ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท 
ถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 


