ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
เรื่อง ขอปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค แบบออนไลน
ประจําภาคการศึกษา 2/2562
---------------------------------เพื่อใหการดําเนินการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562 แบบออนไลน
ของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค เปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศขอปฏิบัติ
ของนักศึกษาในการสอบปลายภาค แบบออนไลน ดังนี้
ขอ 1. ใหนักศึกษาอานและปฏิบัติตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค เรื่อง ขอปฏิบัติ
ของนัก ศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในการสอบปลายภาค แบบออนไลน ฉบับ นี้ และสง คํารับ รองของนัก ศึก ษา
(เอกสารแนบ 2) ในระบบห อ งสอบออนไลน (Google Classroom) ของรายวิ ช าที่ มี ก ารสอบปลายภาค
แบบออนไลน ตามตารางสอบปลายภาคที่ระบุใน เอกสารแนบ 1
ขอ 2. ใหนักศึกษาเขาสูระบบหองสอบออนไลน (Google Classroom) ของรายวิชาที่ทําการ
สอบปลายภาค แบบออนไลน ภายในระยะเวลา 15 นาที กอนเวลาเริ่มสอบ โดยขอสอบจะถูกสงใหนักศึกษาผาน
ระบบ assignment ในเวลาเริ่มสอบ
ข อ 3. ให นั ก ศึ ก ษาส ง กระดาษคํ า ตอบโดยใช รู ป แบบหน า แรกของกระดาษคํ า ตอบ
พรอมลงลายมือชื่อ (เอกสารแนบ 3) และระบุเลขหนา บริเวณดานบนขวาของกระดาษคําตอบ โดยใชรูปแบบดังนี้
ตัวอยาง หนาปจจุบัน / จํานวนหนาของกระดาษคําตอบ
เลขหนา หนา 4 / 5
ขอ 4. หามนักศึกษาติดตอ พูดคุยหรือปรึกษากับผูใดดวยวิธีการใด ๆ ตลอดการสอบ
ขอ 5. นักศึกษาจะตองรับผิดชอบการตรวจสอบจํานวนหนาของกระดาษคําตอบใหครบถวนกอน
ทําการสง และใหนักศึกษาตั้งชื่อไฟลกระดาษคําตอบโดยใชเลขที่นั่งสอบที่ระบุไวในรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและรหัส
ประจําตัวนักศึกษา โดยใชรูปแบบดังนี้
ตัวอยาง
เลขที่นั่งสอบ 1 เลขทะเบียนนักศึกษา 6327606006
ชื่อไฟลกระดาษคําตอบ 01_6327606006.สกุลไฟล (.pdf/.jpg/.jpeg)
ข อ 6. นั ก ศึ ก ษาต อ งนํ า ส ง ไฟล ก ระดาษคํ า ตอบในระบบห อ งสอบออนไลน (Google
Classroom) โดยทําการแนบไฟลกระดาษคําตอบและสง (กด Turn in) ภายในระยะเวลา 10 นาทีนับจาก
หมดเวลาสอบ ความไมรอบคอบอันเกิดจากการสงกระดาษไมครบถวน ไมสามารถนํามาอางเปนเหตุใหมีการสง
เพิ่มเติมหรือสงใหมได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําวิชาและกรรมการควบคุมการสอบของวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค

ขอ 7. ในกรณี ที่ นัก ศึก ษาที่ ไม ส ามารถเขา ถึง ขอ สอบในระบบห อ งสอบออนไลน (Google
Classroom) หรื อ ไมส ามารถส ง ไฟลก ระดาษคํ าตอบในระบบไดทั นเวลาดว ยเหตุ สุด วิสั ย หรือ เหตุอั นเกิ น
ความสามารถในการควบคุมใด ๆ เชน ไฟฟาดับ ปญหาเครือขายอินเตอรเน็ต ฯลฯ ขอใหนักศึกษารายงานปญหา
ใหวิทยาลัยทราบโดยทันที โดยติดตอผูประสานงานโครงการตามหมายเลขโทรศัพทหรืออีเมล ดังนี้
งานบริการการศึกษา
โทร 064-585-3596, 081 – 778 – 9551
E-mail: academic@pbic.tu.ac.th
โครงการจีนศึกษา
E-mail: nawiya.j@pbic.tu.ac.th
โครงการไทยศึกษา
E-mail: kanchanok.j@pbic.tu.ac.th
โครงการอินเดียศึกษา E-mail: venus.w@pbic.tu.ac.th
ขอ 8. ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุขัดของไมสามารถติดตอเบอรโทรศัพทฉุกเฉินได ขอใหนักศึกษา
สงอีเ มลร ายงานปญ หาใหวิทยาลัยทราบตามอีเมลที่ร ะบุไวในขอ 7. โปรดระบุชื่อ – นามสกุล รหัส ประจําตัว
นักศึกษา รายวิชาที่สอบ และหมายเลขโทรศัพท พรอมระบุหมายเลขโทรศัพทสําหรับติดตอกลับ
ขอ 9. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามขอ 7. ขอใหนักศึก ษารายงานปญหาโดยละเอียดผานแบบ
รายงานปญหาฉุกเฉินระหวางการสอบปลายภาค แบบออนไลน โดยเจาหนาที่ผูรับเรื่องตามขอ 7. และ 8. จะเปน
ผูจัดเตรียมให
ขอ 10. กรณีนักศึกษาประสบปญหาในขอ 7. และดําเนินการตามขอ 8. หรือ 9. เรียบรอยแลว
ใหนักศึกษาทําขอสอบในรายวิชานั้นตอไปไดจนหมดเวลาสอบ
ขอ 11. กรณีนักศึกษาพบการกระทําการทุจริ ต หรือพยายามกระทํ าการทุ จริ ตในการสอบปลายภาค
ขอใหนักศึกษารายงานการกระทําดังกลาว ใหวิทยาลัยทราบโดยทันที โดยติดตอผูป ระสานงานโครงการตาม
หมายเลขโทรศัพทหรืออีเมลที่ระบุไวในขอ 7.
นักศึกษาที่กระทําผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําผิดในการสอบ จะถูกดําเนินการตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดที่ 2 วินัยนักศึกษา ดังตอไปนี้
(ขอ 17) ผูใดกระทําการทุจริตในการสอบไมวาจะเปนการสอบไล หรือสอบกลางภาคก็ตาม หรือพยายามกระทําการ
เชนวานั้น ถากระทําผิดไมรายแรงถึงกับไลออก ใหลงโทษพักการศึกษา หรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญาบัตร
มีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา สุดแตความรายแรงของการกระทําผิด โทษทุจริตในการสอบไล
นอกจากถูกลงโทษตามทีร่ ะบุไวแลว ใหถือวาสอบไลตกในรายวิชาที่ทุจริตในการสอบไลนั้นอีกดวย
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(ผูชวยศาสตราจารยชล บุนนาค)
รองคณบดีฝายวิชาการวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
ปฏิบัติการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

เอกสารแนบ 1

Final Examination 2/2019
Pridi Banomyong International College
No.
Courses
th
12 May 2020 (09.00 – 12.00)
1

THS121 Translation

Section

Class Code

276401

72f765r

276402

alx6llk

276403

xfrsxpd

Proctors
Ms.Pornpimol Turbpaiboon
Ms.Kanchanok Julkitjawat

13th May 2020 (09.00 – 12.00)
2

CHI301 Advanced Chinese

18th May 2020 (09.00 – 12.00)
3

IDS100 Hindi Grammar 1

276401

Ms.Nawiya Jeenthan
Ms.Pornpimol Turbpaiboon
Ms.Nattacha Nantanasarid

2pxsaat

Ms.Nawiya Jeenthan
Ms.Pornpimol Turbpaiboon
Ms.Venus Waladee

qxy3jsv

Ms.Nawiya Jeenthan
Ms.Pornpimol Turbpaiboon
Ms.Nattacha Nantanasarid
Ms.Kanchanok Julkitjawat
Ms.Venus Waladee

u4h4qh3

Ms.Nawiya Jeenthan
Ms.Pornpimol Turbpaiboon
Ms.Nattacha Nantanasarid
Ms.Kanchanok Julkitjawat
Ms.Venus Waladee

19th May 2020 (09.00 – 12.00)

4

IDS101 Hindi 2

276401

19th May 2020 (13.00 – 16.00)

5

CHI274 Introduction to Chinese Literature

276401

เอกสารแนบ 2 คํารับรองของนักศึกษา
คําชี้แจง

ขอใหนักศึกษากรอก/เขียนคํารับรองของนักศึกษา ดานลางนี้ และสง (Turn in) คํารับรอง
ในระบบหองสอบออนไลน (Google Classroom) ในรายวิชาที่นักศึกษาสอบปลายภาค แบบออนไลน
โดยมีรูปแบบชื่อไฟลดังนี้ “Student Consent Form รหัสประจําตัวนักศึกษา 10 หลัก”
เชน “Student Consent Form 1234567890”

คํารับรองของนักศึกษา
คํารับรองของนักศึกษาสามารถสงไดทั้งแบบเขียนดวยลายมือ และแบบพิมพ
ขาพเจา นาย/นางสาว
สอบปลายภาครายวิชา

รหัสประจําตัวนักศึกษา
(รหัสวิชา: ชื่อวิชา)

กลุมการเรียน

รับทราบขอปฏิบัติของนักศึกษาสําหรับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 แบบออนไลน และจะปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาว
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาจะไมกระทําการทุจริตหรือสอวากระทําการทุจริตในระหวางการสอบออนไลน และยืนยัน วาขาพเจา
เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาขางตน
หากขาพเจากระทําการทุจริตหรือสอวากระทําการทุจริตในระหวางการสอบออนไลน ขาพเจายินดีใหวิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค ลงโทษตามระเบียบขอบังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 ตอไป
โปรดวางบัตรประจําตัวนักศึกษาดานลาง กอนการถายภาพ / สแกนคํารับรอง

ลงชื่อ

(ลายมือชื่อ)
(ชื่อ – สกุล ตัวบรรจง)

นักศึกษา

เอกสารแนบ 3 รูปแบบหนาแรกของกระดาษคําตอบ
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