บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๘๒๑๐ โทรสาร ที่ อว ๐๖๕๒.๑๒/ ๕๕๗
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔
เรือ่ ง แจ้งการสอบวัดความรู้กอ่ นสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และ ค่าเป้าหมาย
ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑.๓.๑.๓ ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ส อบผ่ า นเกณฑ์ .
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร (ICT) และกาหนดให้มี การวัดความรู้ก่อนส าเร็จ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งกาหนดการสอบ
วัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน รวมทั้งหมด ๒๔๓ คน แยกตามเว็บไซต์ที่ใช้สอบ ดังนี้
 เว็บไซต์สอบ tms-black.rmutp.ac.th รวม ๗๙ คน
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ปทม./๑, ปทม./๒)
 เว็บไซต์ tms-white.rmutp.ac.th จานวน ๗๑ คน
สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ปทฆ./๑, ปทฆ./๒)
 เว็บไซต์ tms-pink.rmutp.ac.th จานวน ๙๓ คน
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (ปทว./๑, ปทว./๒)
ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (ปคท./๑)
กาหนดสอบวัน ที ่ ๑ - ๗ พฤศจิก ายน ๒๕๖๔ เข้า สอบได้ต ลอด ๒๔ ชั ่ว โมง โดยนัก ศึก ษา
มีข้อสอบให้ทา ๒ ชุด ดังนี้
1. ข้อสอบให้ทดลองทา สามารถทาได้ไม่จากัดจานวนครั้ง ไม่เก็บคะแนน
2. ข้อสอบจริง สามารถทาได้เพียง ๑ ครั้ง ต้องสอบได้ ๖๐ คะแนนขึ้นไป จึง จะผ่านการสอบ
กรณีสอบไปผ่าน หากเป็นนัก ศึก ษา ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๒ ขึ้นไป ต้องชาระเงิน ๒๐๐ บาท
ที่ฝ่ายการเงินของคณะฯ เพื่อสอบใหม่ให้ผ่าน จึงจะสาเร็จการศึกษา

สาหรับ User ที่ใช้เข้าระบบสอบ มีรูปแบบดังนี้
Username : รหัสนักศึกษา
Password : รหัสบัตรประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก (กรณีมีก ารเปลี่ยนแปลงรหัส ผ่านให้
ใช้รหัสผ่านที่นักศึกษาเปลี่ยนแปลงล่าสุด)
โดยนัก ศึก ษาที ่ม ีร ายชื่อ สอบจะได้ร ับ อีเ มลจากเจ้า หน้า ที ่ก ่อ นการสอบ ๑ สัป ดาห์ เพื่อ แจ้ง
รายละเอียดเว็บไซต์ที่ใช้สอบ, Username และ Password สาหรับเข้าสอบ และคู่มือวิธีการสอบ
เนื้อ หาที่ สอบ คือ ความรู้ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่ง ประกอบด้วยความรู้ใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ และความรู้ในการใช้งานโปรแกรมสานัก งาน
(Word, Excel, PowerPoint) พร้อมนี้สานักวิทยบริการฯ ได้จัดส่งรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าสอบตามกาหนด
วัน เวลา ที่แจ้งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป

(นายธนาวุฒิ นิลมณี)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการเข้าระบบสอบวัดความรู้ก่อนจบการศึกษา
นักศึกษาจะได้รับอีเมล เรื่อง การสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา แจ้งเตือนก่อนการสอบ 1 อาทิตย์
โดยในอีเมลจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ เช่น User ที่ใช้เข้าระบบสอบ, เว็บไซต์ที่ใช้สอบ และคู่มือวิธีการ
สอบ เมื่อถึงกาหนดสอบให้นักศึกษาเข้าเว็บไซต์สอบตามที่ระบุในอีเมลเท่านั้น หากเข้าเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใ ด้ระบุใน
อีเมล จะไม่สามารถเข้าระบบได้
1. เข้าเว็บไซต์ระบบสอบ โดยเว็บไซต์สาหรับการสอบสามารถดูได้จากอีเมลที่ผู้ดูแลระบบส่งให้กบั นักศึกษา (อีเมล
ที่เป็น @rmutp.ac.th)

2. ใส่ Username และ Password เพื่อ Login เข้าระบบสอบ
 Username : รหัสนักศึกษา เช่น 076260104736-7
 Password : รหัสบัตรประชาชน (สาหรับนักศึกษาไทย) , เลข Passport (สาหรับนักศึกษาต่างประเทศ)
จากนั้น คลิก Login

วิธีการสอบและส่งคาตอบ
1. เลือกวิชาที่ต้องการสอบ
 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ให้คลิกที่ ENGLIGH RMUTP
 สอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้คลิกที่ EXITEXAM

2. หลักจากเลือกวิชาทีส่ อบแล้ว ให้คลิกที่ข้อสอบ
 กรณี ข้อสอบภาษาอังกฤษ ให้คลิกที่ข้อสอบ RMUTP TEST (สามารถทาได้เพียง 1 ครั้ง)

 กรณีข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จะแบ่งเป็น
o ExitExam (Online Demo Training) ตัวอย่างแบบทดสอบให้ฝกึ ทา (ไม่เก็บคะแนน สามารถทา
ได้ไม่จากัดจานวนครั้ง)
o ExitExam ข้อสอบจริง (สามารถทาได้เพียงครัง้ เดียว ต้องทาได้ 60 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านการ
ทดสอบ)

3. เมื่อเลือกชุดข้อสอบแล้ว ให้คลิกทีป่ ุ่ม Attempt quiz now เพื่อเริ่มทาข้อสอบ

4. คลิกปุ่ม Yes เพื่อเริ่มการสอบ

5. หน้าจอการทาข้อสอบ ด้านซ้ายมือจะมีจานวนข้อสอบ และเวลานับถอยหลังในการทาการข้อสอบแสดงอยู่ เมื่อ
นักศึกษาทาเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Next ด้านล่าง เพื่อทาข้อต่อไป

6. เมื่อทาจนถึงข้อสุดท้ายแล้ว ให้คลิกที่ Submit all and finish ด้านล่าง เพื่อทาการส่งคาตอบ

7. คลิกที่ปมุ่ Yes เพื่อยืนยันการส่งคาตอบ

8. หลังจากทีส่ ่งคาตอบแล้ว ระบบจะแสดงคะแนนนักศึกษาที่นักศึกษาทาได้ เมื่อเสร็จสิ้นการสอบผู้ดูแลระบบจะ
ส่งคะแนนสอบของนักศึกษาไปยังคณะและสานักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะบียนต่อไป

การออกจากระบบสอบ
1. การออกจากระบบสอบ ให้คลิกที่ Username มุมบนขวามือ แล้วคลิก Logout

2. คลิกที่ปมุ่ Continue เพื่อยืนยันการออกจากระบบ

 สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ขึ้นไป ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ ด้วยคะแนน 60 คะแนนขึ้นไป จึงจะสาเร็จการศึกษา

