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ฝ� า ย โ อ ลิ ม ป� ก วิ ช า ก า ร แ ล ะ อั จ ฉ ริย ภ าพ
สถ า บั น ส่ ง เ ส ริม ก า ร ส อน วิ ท ย า ศ า สต ร์แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  



 

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนผู5เข5าสอบผ9านระบบสอบออนไลน= 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร=และคณิตศาสตร= ประจำปIการศึกษา 2564 
 

1. การเตรียมอุปกรณ= 

1.1 คอมพิวเตอร= (อุปกรณ=ท่ี 1) 

คอมพิวเตอร*ตั ้งโต/ะ (Desktop) หรือ คอมพิวเตอร*พกพาส@วนบุคคล (Laptop) ท่ีสามารถเชื ่อมต@อ

อินเทอร*เน็ตไดOอย@างเสถียร พรOอมท้ังมีซอร*ฟแวร*และอุปกรณ* ดังน้ี  

1.1.1 ระบบปฏิบัติการ Windows ต้ังแต@ Version 8.1 ข้ึนไป หรือ Mac OS ต้ังแต@ Version 10.14 

(Mojave) ข้ึนไป  

1.1.2 โปรแกรมเบราว*เซอร*อย@างใดอย@างหน่ึง ดังน้ี 

- Google Chrome ต้ังแต@ Version 90 ข้ึนไป (Windows/Mac OS) 

- Microsoft Edge ต้ังแต@ Version 90 ข้ึนไป (Windows) 

- Mozilla Firefox ต้ังแต@ Version 90 ข้ึนไป (Windows) 

- Safari ต้ังแต@ Version 14.0 ข้ึนไป (Mac OS) 

1.1.3 กลOอง  

1.1.4 ไมโครโฟน 

ทั้งนี้ ขอใหOนักเรียนตรวจสอบการทำงานของกลOองและไมโครโฟนใหOเรียบรOอยพรOอมใชOงานก@อนวันทดลอง

สอบเสมือนจริง  

หากในพ้ืนท่ีของท@านพบป}ญหาไฟดับบ@อย แนะนำใหOใชOอุปกรณ*ท่ี 1 เป�นคอมพิวเตอร*แบบพกพา (laptop) 

ซึ่งมีแบตเตอรี่ในตัว และสามารถใชOสัญญาณอินเทอร*เน็ตจากอุปกรณ*ที่ 2 ไดO หรือหากจำเป�นตOองใชOอุปกรณ* 

ท่ี 1 เป�นคอมพิวเตอร*ต้ังโต/ะ แนะนำใหOเตรียมเคร่ืองสำรองไฟไวOใชOในยามฉุกเฉิน  

1.2 แท็บเลต หรือโทรศัพท=มือถือ (อุปกรณ=ท่ี 2) 

แท็บเลตหรือโทรศัพท*มือถือท่ีมีกลOอง และสามารถติดต้ังแอปพลิเคชันไดO พรOอมเช่ือมต@ออินเทอร*เน็ตไดO

อย@างเสถียร และมีระบบปฏิบัติการ iOS ต้ังแต@ Version 13 ข้ึนไป หรือ Android ต้ังแต@ Version 8 ข้ึนไป  

1.3 สัญญาณอินเทอร=เน็ต 

 ความเร็วของสัญญาณอินเทอร*เน็ตอย@างนOอย 10 Mbps โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบความเร็วของ

อินเทอร*เน็ต ทางเว็บไซต* https://www.nperf.com/th/ ซึ่งควรตรวจสอบความเร็วทั้งอินเทอร*เน็ตบOานและ

อินเทอร*เน็ตมือถือ เนื่องจากหากอุปกรณ*ท่ี 1 ที่อาจเชื่อมต@อกับอินเทอร*เน็ตบOานหลุด ก็ยังสามารถเชื่อมต@อ

กับอินเทอร*เน็ตมือถือเพ่ือใหOสามารถทำขOอสอบต@อไปไดO 

1.4 เคร่ืองเขียน   

อนุญาตใหOใชOปากกา ดินสอ ยางลบ และไมOบรรทัดเท@านั ้น (หOามใชOไมOโปรแทกเตอร*และอุปกรณ*ท่ี

เก่ียวขOองกับเรขาคณิต)  
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1.5 กระดาษทด 

ใหOนักเรียนเตรียมกระดาษ A4 สีขาวแบบไม@มีเสOนและตOองไม@มีขOอความใด ๆ ทั้งสองดOานของกระดาษ 

จำนวนไม@เกิน 5 แผ@น/คน  
 

หมายเหตุ  

- หOามนักเรียนนำอุปกรณ*ท่ีนอกเหนือจากอุปกรณ*ในขOอ 1.1 - 1.5 เช@น หูฟ}ง เคร่ืองคิดเลข หมวก ฯลฯ 

มาวางบริเวณโต/ะสอบ 

 

2. การเตรียมสถานท่ี 

2.1 การสอบออนไลน= ณ ท่ีพักของตนเอง 

2.1.1 ห5องสอบ  

จะตOองเป�นหOองป�ด ไม@มีเสียงรบกวน มีแสงสว@างเพียงพอ และไม@มีบุคคลภายนอกอยู@ภายในหOอง  

2.1.2 โต]ะสอบ 

มีขนาดเหมาะสมและเพียงพอในการจัดวางอุปกรณ*การสอบ (อุปกรณ*ในขOอ 1.1 - 1.5) 
 

ตัวอย9างการจัดห5องสอบและโต]ะสอบกรณีสอบ ณ ท่ีพักของตนเอง  

 

หมายเหตุ อนุญาตใหOผูOปกครองจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ*ในช@วงก@อนเร่ิมสอบเท@าน้ัน หากพบเห็นบุคคล

อ่ืนภายในหOองสอบนอกเหนือจากนักเรียน จะถือว@าเป�นการทุจริตการสอบ และกรรมการคุมสอบ

จะยุติการสอบทันที  

อุปกรณ*ที่ 1 

อุปกรณ*ที่ 2 

มุมมองจากกลOองของอปุกรณ*ที่ 2 
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2.2 การสอบออนไลน= ณ โรงเรียน 

หากโรงเรียนมีความประสงค*อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่สอบและอุปกรณ*การสอบใหOแก@

นักเรียน จะตOองขออนุญาตมายัง สสวท. ภายในวันศุกร*ที ่ 4 กุมภาพันธ* 2565 โดยกรอกแบบฟอร*ม

อิเล็กทรอนิกส* พรOอมแนบรายชื่อนักเรียนที่ทำการสมัครสอบและชำระเงินเรียบร5อยแล5วและรูปถ@าย 

หOองสอบ ผ@านทางเว็บไซต* https://genius.ipst.ac.th ทั ้งนี ้ จะตOองมีนักเรียนไม@เกิน 6 คนต@อหOอง  

ตามรายละเอียดดังน้ี 

2.2.1  ห5องสอบ  

จะตOองเป�นหOองป�ด ไม@มีเสียงรบกวน มีแสงสว@างเพียงพอ และไม@มีบุคคลภายนอกอยู@ภายใน 

หOองสอบ 

2.2.2  โต]ะสอบ 

มีขนาดเหมาะสมและเพียงพอในการจัดวางอุปกรณ*การสอบ (อุปกรณ*ในขOอ 1.1 - 1.5) โดยโต/ะ

สอบแต@ละตัวตOองมีระยะห@างกันอย@างนOอย 1.5 เมตร 

2.2.3  อุปกรณ=ท่ี 2 

โรงเรียนสามารถใชOอุปกรณ*ท่ี 2 เพียง 1 อุปกรณ*ต@อ 1 หOองสอบ โดยจัดอุปกรณ*ท่ี 2 ใหOอยู@ดOานหลัง

โต/ะของผูOเขOาสอบทั้ง 6 คน และใหOมุมมองกลOองของอุปกรณ*ท่ี 2 ใหOคลอบคลุมโต/ะสอบและ

บรรยากาศโดยรอบของนักเรียน ดังรูปตัวอย@าง  

ตัวอย9างการจัดห5องสอบและโต]ะสอบกรณีสอบ ณ โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   

1. การเตรียมอุปกรณ*อ่ืน ๆ ใหOเป�นไปตามขOอ 1  

2. อนุญาตใหOครูจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ*

ในช@วงก@อนเริ่มสอบเท@านั้น หากพบเห็นบุคคล

อื ่นภายในหOองสอบนอกเหนือจากนักเรียน  

จะถือว@าเป�นการทุจริตการสอบ และกรรมการ

คุมสอบจะยุติการสอบทันที  อุปกรณ*ที่ 2 

อุปกรณ
'ที่ 1 

อุปกรณ
'ที่ 1 

อุปกรณ
'ที่ 1 

อุป
กร

ณ
'ที่ 

1 
อุป

กร
ณ

'ที่ 
1 

อุป
กร

ณ
'ที่ 

1 
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3. กำหนดการสอบ  

3.1 การสอบเสมือนจริง (Mock Exam) วันท่ี 26 กุมภาพันธ* 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น.  

ขอใหOนักเรียนเขOาสู@ระบบสอบในเวลา 09.00 น. ทั้งนี้ ใหOนักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ*และสถานที่สอบใหO

พรOอมต้ังแต@วันสอบเสมือนจริง โดยควรใชOอุปกรณ*ใหOเหมือนกับวันสอบจริง  

3.2 การสอบรอบท่ี 1     

วิชาคณิตศาสตร*  วันท่ี 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

วิชาวิทยาศาสตร*  วันท่ี 5 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

3.3 การสอบรอบท่ี 2     

วิชาคณิตศาสตร*  วันท่ี 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

วิชาวิทยาศาสตร*  วันท่ี 2 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

การสอบรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 ขอใหOนักเรียนปฏิบัติดังน้ี  

• วิชาคณิตศาสตร* เขOาสู@ระบบในเวลา 09.00 น. และไม@อนุญาตใหOนักเรียนเขOาสู@ระบบหลังจากเวลา 

09.30 น. ไม@ว@ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน และนักเรียนจะออกจากระบบสอบออนไลน*ไดOเม่ือหมดเวลาสอบ

เท@าน้ัน 

• วิชาวิทยาศาสตร* เขOาสู@ระบบในเวลา 13.00 น. และไม@อนุญาตใหOนักเรียนเขOาสู@ระบบหลังจากเวลา 

13.30 น. ไม@ว@ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน และนักเรียนจะออกจากระบบสอบออนไลน*ไดOเม่ือหมดเวลาสอบ

เท@าน้ัน 

ท้ังน้ี ผูOเขOาสอบตOองศึกษาคู@มือการใชOงานระบบสอบอย@างละเอียด ซ่ึง สสวท. จะประกาศใหOทราบในภายหลัง

ทางเว็บไซต* https://admission.ipst.ac.th 

 

4. การเข5าสู9ระบบสอบ  

4.1 เขOาเว็บไซต*การสอบผ@านลิงก*ใน “บัตรประจำตัวสอบ” แลOวเขOาสู@ระบบสอบโดยใชO username และ 

password ที่แสดงในบัตรประจำตัวสอบ ทั้งนี้ หากไม@พบลิงก* username และ password ใหOติดต@อ

มายัง สสวท. โดยด@วนภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ* 2565 ตามช@องทางการติดต@อในขOอ 10 

4.2 เม่ือเขOาสู@ระบบสอบสำเร็จ นักเรียนจะเขOาสู@หOองยืนยันตัวตน และรอกรรมการคุมสอบตรวจสอบตัวตน

ของนักเรียนเป�นรายบุคคล ตามลำดับการเรียกของกรรมการคุมสอบ 
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5. การยืนยันตัวตนและตรวจสอบอุปกรณ= - สภาพแวดล5อม 

5.1 ใหOนักเรียนแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวคนซ่ึงไม@มีสัญชาติไทย

เท9าน้ัน พรOอมกับแสดงใบหนOาของนักเรียนผ@านกลOองของอุปกรณ*ท่ี 1 เพ่ือใหOกรรมการคุมสอบตรวจสอบ

ใบหนOา ช่ือ-สกุล และเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน 

5.2 กรรมการคุมสอบจะตรวจสอบมุมกลOองของอุปกรณ*ที่ 2 และสภาพแวดลOอมรอบหOองสอบใหOเป�นไปตาม

ขOอกำหนด แลOวกดอนุมัติใหOนักเรียนพรOอมเขOาหOองสอบ หลังจากน้ันใหOนักเรียนกดปุ�มเขOาสู@หOองสอบ 

5.3 เมื่อนักเรียนเขOามายังหOองสอบแลOว ขอใหOนักเรียนอ@านคำชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบัติการสอบท่ี

แสดงบนหนOาจอ แลOวกดรับทราบ  

5.4 กรรมการคุมสอบจะใหOนักเรียนแสดงกระดาษทดจำนวนไม@เกิน 5 แผ@น/คน แก@กรรมการคุมสอบ โดยชู

ผ@านกลOองอุปกรณ*ที่ 1 ทีละแผ@นทั้งสองดOาน จากนั้นกรรมการคุมสอบจะตรวจสอบอุปกรณ*บนโต/ะสอบ  

โดยหOามนักเรียนนำอุปกรณ*ที่นอกเหนือจากอุปกรณ*ในขOอ 1.1 - 1.5 เช@น หูฟ}ง เครื่องคิดเลข หมวก ฯลฯ 

มาวางบริเวณโต/ะสอบ 

5.5 เมื่อถึงเวลาสอบ (วิชาคณิตศาสตร*เริ่มสอบเวลา 10.00 น. และวิชาวิทยาศาสตร*เริ่มสอบเวลา 14.00 น.) 

ขOอสอบขOอท่ี 1 จะปรากฏอัตโนมัติ นักเรียนสามารถเร่ิมทำขOอสอบไดO  

 

6. การปฏิบัติระหว9างการสอบ 

6.1 เปcดกลOองและเปcดไมค*ตลอดเวลาท่ีทำขOอสอบ 

6.2 นักเรียนสามารถเตรียมอาหารว@างและเคร่ืองด่ืมใหOเพียงพอสำหรับระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 

6.3 นักเรียนสามารถแต@งกายดOวยชุดสุภาพ เรียบรOอย แต@ห5ามมีส่ิงใดปกป�ดใบหนOาและใบหู  

6.4 ห5ามส@งเสียง หรือพูดคุย หรือส่ือสารกับบุคคลอ่ืน หรือขยับปากบ@อย ๆ ยกเวOนหากเกิดป}ญหาเก่ียวกับการ

สอบหรือระบบการสอบสามารถส่ือสารกับกรรมการคุมสอบผ@านระบบสอบเท@าน้ัน 

6.5 ห5ามบุคคลอ่ืนอยู@ภายในหOองสอบ 

6.6 ห5ามใชOหูฟ}งในขณะทำขOอสอบ 

6.7 ห5ามใชOเครื่องมือสื่อสารอื่นนอกจากอุปกรณ*สำหรับการสอบ (อุปกรณ*ที่ 1 และ 2) เช@น นา�ิกาขOอมือ

อัจฉริยะ (Smart Watch) ในขณะทำขOอสอบ 

6.8 ห5ามมีเอกสารท่ีเก่ียวขOองกับเน้ือหาการสอบ (เช@น โปสเตอร*ส่ือความรูO หนังสือเรียน ใบความรูO) อยู@บริเวณ

โต/ะสอบ  

6.9 ไม9อนุญาตใหOเขOาหOองน้ำระหว@างสอบ นักเรียนจะตOองเตรียมตัวใหOเรียบรOอยก@อนสอบ หากประสงค*เขOา

หOองน้ำอันเน่ืองจากเหตุสำคัญใหOขออนุญาตกรรมการคุมสอบ 
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7. การตรวจจับการทุจริต 

ระบบสอบหรือกรรมการคุมสอบจะตรวจจับพฤติกรรมที่อาจส@อถึงการทุจริต แลOวระบบจะทำการล็อค

หนOาจอการทำขOอสอบ และนักเรียนจะถูกตรวจสอบโดยกรรมการคุมสอบ  

• หากพบว@าไม@เป�นการทุจริต กรรมการคุมสอบจะปลดล็อคหนOาจอการทำขOอสอบ แลOวใหOนักเรียน

ทำขOอสอบต@อไป แต@ไม@เพ่ิมเวลาสอบใหO 

• หากพบว@ามีการทุจริตจริง กรรมการคุมสอบจะยุติการสอบทันที และไม@ประมวลผลคะแนนใหO 

• หาก สสวท. ตรวจสอบภายหลังพบว@ามีการทุจริต สสวท. จะไม@ประมวลผลคะแนนใหO 

การทุจริตใด ๆ ถือเป�นส่ิงท่ียอมรับไม@ไดO ดังน้ัน หากนักเรียนทำการทุจริตการสอบไม@ว@ากรณีใด ๆ สสวท. จะ

ตัดสิทธ์ิการเขOาร@วมโครงการของ สสวท. ทุกโครงการในอนาคตต@อไป  

 

8. ข5อปฏิบัติเม่ือสัญญาณอินเทอร=เน็ตหลุดหรือขัดข5อง 

8.1 เชื่อมต@ออินเทอร*เน็ตใหม@อีกครั้งทันที โดยอาจเปลี่ยนสัญญาณอินเทอร*เน็ตเป�นช@องทางอื่น เช@น สัญญาณ

อินเทอร*เน็ตจากโทรศัพท*มือถือ  

8.2 เขOาสู@ระบบสอบอีกคร้ัง และทำขOอสอบต@อจากเดิม โดยระบบจะไม@ชดเชยเวลาท่ีสูญไปใหO 

ทั้งน้ี หากพบว@าสัญญาณอินเทอร*เน็ตหลุด เนื่องจากเครือข@ายสัญญาณอินเทอร*เน็ตขัดขOอง ใหOติดต@อไปยัง

บริษัทผูOใหOบริการเครือข@ายสัญญาณอินเทอร*เน็ตใหOดำเนินการแกOไข โดยเหตุการณ*ดังกล@าวถือเป�นเหตุสุดวิสัย  

ที่ สสวท. ควบคุมมิไดO สสวท. จะไม@รับผิดชอบต@อความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ*น้ี แต@ สสวท. จะพิจารณาผล

การสอบตามท่ีนักเรียนไดOทำในระบบเท@าน้ันและไม@มีการจัดสอบใหOใหม@ 

 

9. การพิจารณาในกรณีท่ีระบบสอบเกิดข5อขัดข5อง 

9.1 หากนักเรียนไม@เขOาร@วมการทดสอบเสมือนจริงในวันที่ 26 กุมภาพันธ* 2565 แลOวในวันสอบจริงเกิดป}ญหา

ที่เกี่ยวกับการใชOงานระบบสอบของนักเรียนเอง โดยไม@ไดOเกิดจากป}ญหาดOานเทคนิคของระบบ สสวท. จะ

ไม@รับผิดชอบทุกกรณี 

9.2 หากในวันสอบจริง เกิดเหตุสุดวิสัยจากระบบสอบที่ไม@สามารถแกOไขไดO สสวท. จะแจOงมาตรการใหOทราบ

ต@อไป 

 

10. ช9องทางการติดต9อ 

10.1 เบอร*โทรศัพท*  0-2392-4021 ต@อ 2202 - 2207  

10.2 เพจเฟซบุ/กโครงการ IPST Genius Project (https://www.facebook.com/IpstGenius) 


