
 - 1 - 

 

คู่มือการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ส าหรับผู้สมัคร) 
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย 

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2565 
(รอบที่ 1 Portfolio) 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 
*************************** 

 

A : การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ 

เข้าร่วมรับการแนะน าและการทดสอบระบบ Zoom และแนวทางการสอบสัมภาษณ์          
ในวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ด้วยรหัส Zoom Meeting ID : 835 340 4579 
 

1. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 
1.1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
1.2) อุปกรณ์ส าหรับสอบสัมภาษณ์ออนไลน์อย่างใดอย่างหนึ่ง คอมพิวเตอร์ PC  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ ที่รองรับระบบโปรแกรม Zoom  

*** อุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีกล้อง ไมค์ ล าโพงท างานได้ปกติ สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ และไม่อนุญาต
ให้ใช้หูฟังตลอดการสอบ *** 
 

2. เตรียมสถานที่และสัญญาณ Internet 
2.1) สถานที่ ควรเป็นสถานที่ส่วนตัวไม่มีผู้อ่ืนเดินผ่านเข้า-ออก และไม่มีผู้อ่ืนอยู่ร่วมด้วยในขณะที่สอบ 

สถานที่สอบต้องมีแสงสว่างเพียงพอเพ่ือให้เห็นสภาพแวดล้อมในบริเวณที่นั่งสอบได้ชัดเจน 
2.2) โต๊ะ เก้าอ้ี ให้มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบอยู่บนโต๊ะเท่านั้น ไม่มีสิ่งของวางระเกะระกะ 
2.3) สัญญาณอินเทอร์เน็ตควรมีความต่อเนื่อง สัญญาณไม่สะดุด 
 

3. เตรียมโปรแกรมและทดสอบระบบที่ใช้ในการสอบ 
3.1) ติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงบนอุปกรณ์ท่ีใช้สอบให้เรียบร้อยก่อนสอบและควรอัปเดทเป็นเวอร์ชันล่าสุด 
 
4. ตรวจสอบก าหนดการ วัน-เวลาสอบ หมายเลขห้อง Zoom (Meeting ID) 

โดยตรวจสอบได้ท่ี http://sutgateway.sut.ac.th/ 
 

B : วันสอบสัมภาษณ์  

1. ก่อนเข้าห้องสอบ 20 นาที (เวลา 07.40 น.) 
ผู้สมัครท ากิจธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย จากนั้นประจ าที่ที่ ผู้สมัครเตรียมไว้ส าหรับการสอบ เปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ PC  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้พร้อมส าหรับการ
สอบ ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครแต่งกายสุภาพ เนื่องจาก จะมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาในการ
สอบสัมภาษณ์ 
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2. ก่อนสอบ 15 นาที (เวลา 07.45 น.)  
ผู้สมัครเข้าสู่ระบบ Zoom ตามห้องที่ก าหนด เปิดกล้อง จัดต าแหน่งกล้องให้มองเห็นผู้สมัครและ
สภาพแวดล้อมรอบตัว (ไม่ย้อนแสง) เปิดล าโพง เปิดไมค์ และไม่อนุญาตให้ใช้หูฟัง ตั้งค่าชื่อ Display 
name ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อก าหนดโดยใช้รูปแบบ ดังนี้  

เลขทีห่้อง zoom_ตัวเลข 4 ตัวสุดท้ายของรหัสประจ าตัวผู้สมัคร_ชื่อผู้สมัคร 
เช่น     1_0001_ดวงใจ,  3_0024_รักเรียน 
 

3. ยืนยันตัวตนผ่านโปรแกรม Zoom โดยกรรมการคุมสอบจะขานหมายเลข ให้ผู้สมัครเปิดไมค์เพ่ือแจ้ง   
ชื่อ-นามสกุล พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครบริเวณด้านขวาของใบหน้า หรือใต้คาง 
เพ่ือให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบ  
 

4. เมื่อกรรมการคุมสอบตรวจสอบครบทุกคน และถึงเวลาที่ก าหนดแล้ว กรรมการคุมสอบจะแจ้งให้ผู้สมัคร
ทุกคนเปิดไมค์ 

 

C : ระหว่างการสอบ 

1. ระหว่างท าข้อสอบผู้สมัครต้องอยู่ในต าแหน่งที่กล้องมองเห็นตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ลุกออกจากที่นั่งสอบ 
และไม่อนุญาตให้ท ากิจกรรมอ่ืนระหว่างการสอบ เช่น การรับประทานอาหาร ผู้สมัครสามารถขออนุญาต
เข้าห้องน้ าได้โดยกดยกมือผ่านทางระบบ Zoom เพ่ือแจ้งกรรมการคุมสอบ  

 
2. เปิดกล้อง และไมค์ตลอดระยะเวลาการสอบ  หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าเข้าข่ายทุจริตในการสอบ        

หากผู้สมัครปิดกล้อง หรือปิดไมค์ กรรมการคุมสอบจะแจ้งเตือน 2 ครั้ง หากผู้สมัครปิดกล้อง หรือปิดไมค์
เป็นครั้งที่ 3 ถือว่าผู้สมัครมีเจตนาทุจริตในการสอบ  

 

D : ข้อปฏิบัติหลังการสอบ 

1. ผู้สมัครยังคงต้องเปิดกล้องและนั่งอยู่กับท่ีนั่งสอบ จนกว่าจะหมดเวลาสอบ 
2. เมื่อหมดเวลาสอบกรรมการคุมสอบจะแจ้งว่าหมดเวลาสอบ ให้ผู้สมัครออกจากห้องสอบ Zoom ได ้
 
** หากพบว่า มีการทุจริตการสอบหรือการบอกข้อสอบกับคนที่ยังไม่ได้สอบ จะตัดถูกตัดสิทธิ์การเข้า
ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ก าหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์ 
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย 

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2565 

(รอบที่ 1 Portfolio) 

วันที่ 12 - 13 มกราคม พ.ศ.2565 

 

เวลา กิจกรรม 
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 : ผู้สมัครเข้าระบบ ZOOM เพื่อซ้อมการเข้าสัมภาษณ์ 
16.30 – 17.00 น. ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อรับฟังการชี้แจงการสอบสัมภาษณ์ 

ZOOM ID : 835 340 4579 
17.00 น. เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้า Zoom ห้องสัมภาษณ ์เพ่ือลงทะเบียนและตรวจสอบรายชื่อ  

โดยมีรายละเอียดห้องสอบ ดังนี้ 
 ห้องท่ี 1 : Zoom ID: 779 332 7570 
 ห้องท่ี 2 : Zoom ID: 822 373 6352 
 ห้องท่ี 3 : Zoom ID: 472 846 8659 
 ห้องท่ี 4 : Zoom ID: 629 181 7871 
 ห้องท่ี 5 : Zoom ID: 754 146 1290 
 ห้องท่ี 6 : Zoom ID: 326 966 4558 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 : วันสอบสัมภาษณ์ 
08.00 – 08.45 น. ผู้สมัครเข้า Zoom ห้องสัมภาษณ ์

เพ่ือลงทะเบียนและตรวจสอบรายชื่อโดยมีรายละเอียดห้องสอบ ดังนี้ 
 ห้องท่ี 1 : Zoom ID: 779 332 7570 
 ห้องท่ี 2 : Zoom ID: 822 373 6352 
 ห้องท่ี 3 : Zoom ID: 472 846 8659 
 ห้องท่ี 4 : Zoom ID: 629 181 7871 
 ห้องท่ี 5 : Zoom ID: 754 146 1290 
 ห้องท่ี 6 : Zoom ID: 326 966 4558 

09.00 น. เป็นต้นไป เริ่มการสอบ  
** ผู้สมัครต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะแจ้งหมดเวลา
สอบ จึงจะสามารถออกจากระบบ Zoom ได ้

 


