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1. ค าอธิบายข้อสอบ 

ข้อสอบ KKU-AELT ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
1) Part A: Reading ประกอบด้วย Passages 1 ถึง 6 จ านวน 69 ข้อ (ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง) 

     Passages ที่ 1-4  เน้นการอ่านข้อความและบทความสั้นหรือข่าว (Short text/News) 
ข้อสอบมีลักษณะแบบ Multiple choices (4 ตัวเลือก) โดยให้เลือกค าตอบที่
ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว       

Passages ที่ 5-6 เน้นการอ่านบทความยาว (Long text) ข้อสอบมีลักษณะเป็นทั้ง Multiple- 
choices (4 ตัวเลือก) และ Short answer โดยเลือกตัวเลือกท่ีถูกต้องที่สุดและ
เขียนค าตอบด้วยวลีหรือประโยคสั้น ๆ 

2) Part B: Writing  ลักษณะข้อสอบเป็นโจทย์ข้อเดียวสั้น ๆ ถามความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ก าหนด  
ให้เขียนเรียงความ (Essay) อย่างน้อย 250 ค า 

 

2. ติดตั้งโปรแกรม Safe Exam Browser 

 Safe Exam Browser จะท างานร่วมกับการสอบ KKU-AELT บนระบบ KKU Exam ผู้เข้าสอบทุกท่าน
จ าเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Safe Exam Browser ไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตนเองก่อนวันเข้า
สอบ (หากไมด่าวน์โหลดจะไม่สามารถท าข้อสอบได้)  
2.1 ดาวน์โหลดได้ที่ https://safeexambrowser.org/download_en.html จะปรากฎหน้าเว็บการดาวน์โหลดดัง
ภาพต่อไปนี้  

 
รูปภาพท่ี 1 แสดงหน้าเว็บดาวน์โหลด Safe Exam Browser 

 

https://safeexambrowser.org/download_en.html
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2.2 เลือกลงโปรแกรมตามอุปกรณ์ของตนเอง Windows/ macOS/ IOS 

 
รูปภาพท่ี 2 แสดงหน้าเว็บดาวน์โหลด Safe Exam Browser ส าหรับคอมพิวเตอร์ระบบปฎิบัติการ Windows 

 

 
รูปภาพท่ี 3 แสดงหน้าเว็บดาวน์โหลด Safe Exam Browser ส าหรับ Macbook ระบบปฎิบัติการ macOS 

 

 
รูปภาพท่ี 4 แสดงหน้าเว็บดาวน์โหลด Safe Exam Browser ส าหรับ iPad/ iPhone ระบบปฎิบัติการ IOS 
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2.3 ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรม Safe Exam Browser 3.3.1 จะปรากฎหน้าเว็บการติดตั้งโปรแกรมดังภาพต่อไปนี้ 

  

  

 
รูปภาพท่ี 5 แสดงหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม Safe Exam Browser 

ภายหลังจากกดปุ่ม Close อุปกรณ์บางเครื่องจะปรากฎปุ่ม Restart ให้คลิกเพ่ือ Restart ถือเป็นอันเสร็จสิ้น 

 

1 2 

3 4 

5 

Waiting… 
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3. ข้ันตอนการเข้าสู่ระบบสอบ KKU-AELT บนเว็บ KKU EXAM 

3.1 ส าหรับนักศึกษา/บุคคลทั่วไป 

 เข้าสู่ระบบ KKU Exam ด้วยการเลือก Sign In ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นเลขบัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ 

 

 
รูปภาพท่ี 6 แสดงหน้าการเข้าระบบสอบส าหรับนักศึกษา/บุคคลทัว่ไป 

3.2 ส าหรับชาวต่างชาติ 

 เข้าสู่ระบบ KKU Exam ด้วยการเลือก Sign In ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นเลขพาสปอร์ตของผู้เข้าสอบ 

 

   
รูปภาพท่ี 7 แสดงหน้าการเข้าระบบสอบส าหรับชาวต่างชาต ิ

1 

2 

เลขบัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ 

1 

2 

เลขพาสปอร์ตของผู้เข้าสอบ 

https://exam.kku.ac.th/
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4. การท าข้อสอบ 

4.1 ภายหลังจาก Login เข้าสู่ระบบ KKU Exam ตรงหน้า Dashboard/แผงควบคุม ให้คลิกเลือกสอบ Online KKU-

AELT แล้วจะปรากฎหน้าข้อสอบ 2 ชุด คือ KKU-AELT (Reading Test) และ KKU-AELT (Writing Test)  

 

 
รูปภาพท่ี 8 แสดงหน้าเว็บหลังจาก Login เข้าระบบสอบ 

 

 

 

 

 

1 

2 
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         คลิกปุ่ม Launch Safe Exam Browser     หรือ           Download Configuration 

4.2 ให้ผู้เข้าสอบเริ่มท าข้อสอบชุดแรก คือ Reading Test  

1) ส าหรับคอมพิวเตอร์ระบบปฎิบัติการ Windows คลิกปุ่ม Launch Safe Exam Browser หรือปุ่ม 

Download Configuration เพ่ือเข้าสู่การสอบได้เลย ส าหรับ Macbook/iPad คลิกปุ่ม Download 

Configuration เท่านั้น 

  

   

รูปภาพท่ี 9 แสดงหน้าข้อสอบ Reading Test และเปิด Safe Exam Browser 

2) เข้าสู่การสอบในโปรแกรม Safe Exam Browser จะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบอีกครั้ง โดยกรอกข้อมูล Sing 

In ด้วยเลขบัตรประชาชนส าหรับนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ส่วนชาวต่างชาติ Sign In ด้วยเลขพาสปอร์ต เพ่ือ

เข้าสู่การสอบ 

 

รูปภาพท่ี 10 แสดงหน้าจอการ Login เข้าสอบ Reading test ร่วมกับระบบ Safe Exam Browser 

ส ำหรับนักศึกษำ/บุคคลทั่วไป/ชำวตำ่งชำติ 



    คู่มือการใช้งานระบบการสอบ KKU-AELT แบบออนไลน ์
 

8 
 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าเตรียมท าข้อสอบ โดยคลิกปุ่ม Attempt quiz now เพ่ือเริ่มท าข้อสอบจากนั้นคลิกปุ่ม 

Start attempt เพ่ือเริ่มท าข้อสอบ 

 

 
รูปภาพท่ี 11 แสดงหน้าจอก่อนที่จะเริม่ท าข้อสอบ Reading test 

 

 

 

 

Attempt quiz now 

1 

2 

Start attempt 
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4) ระบบจะแสดงหน้าข้อสอบ Reading test ซึ่งประกอบด้วย Passages 1 ถึง 6 จ านวน 69 ข้อ มีเวลาท า

ข้อสอบ 2 ชั่วโมง สามารถดูเวลาสอบที่เหลือได้ตรงแถบด้านขวาบนข้อสอบ ดังรูปภาพที่ 13 

 
รูปภาพท่ี 12 แสดงหน้าจอข้อสอบ Reading Test 

5) เมื่อท าข้อสอบเสร็จแล้ว ใน Passages 6 ให้คลิกปุ่ม Finish attempt... จากนั้น คลกิปุ่ม Submit all 

and Finish  

 

 
รูปภาพท่ี 13 แสดงหน้าจอ Passages 6 เมื่อกดปุ่ม Finish attempt และหน้าจอยืนยันการส่งข้อสอบ Reading Test 

นาฬิกาแสดงเวลาที่เหลือในการท าข้อสอบ 

แถบแสดงจ านวนข้อสอบ

และสถานะการท าข้อสอบ 

ปุ่มกดส่งข้อสอบ 
 

ยืนยันการส่งข้อสอบ 
 

1 

2 
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6) หลังจากท าข้อสอบ Reading Test เสร็จสิ้น คลิกปุ่ม Exit Safe Exam Browser เพ่ือออกจากการท า

ข้อสอบ และคลิกปุ่ม Back to the course เพ่ือกลับสู่หน้าข้อสอบ 

 
รูปภาพท่ี 14 แสดงหน้าจอหลังจากกดปุ่ม Submit all and Finish 

 

4.3 ให้ผู้เข้าสอบเริ่มท าข้อสอบชุดสอง คือ Writing Test มีเวลาท าข้อสอบ 1 ชั่วโมง 

1) คลิกปุ่ม Launch Safe Exam Browser หรือปุ่ม Download Configuration เพ่ือเข้าสู่การสอบได้เลย 

 
รูปภาพท่ี 15 แสดงหน้าข้อสอบ Writing Test  

2) เข้าสู่การสอบในโปรแกรม Safe Exam Browser จะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบอีกครั้ง โดยกรอกข้อมูล Sing 

In ด้วยเลขบัตรประชาชนส าหรับนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ส่วนชาวต่างชาติ Sign In ด้วยเลขพาสปอร์ต เพ่ือ

เข้าสู่การสอบ 

คลิกปุ่ม Exit Safe 
Exam Browser 
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รูปภาพท่ี 16 แสดงหน้าจอการ Login เข้าสอบ Writing test ร่วมกับระบบ Safe Exam Browser 

3) ระบบจะแสดงหน้าเตรียมท าข้อสอบ โดยคลิกปุ่ม Attempt quiz now เพ่ือเริ่มท าข้อสอบจากนั้นคลิกปุ่ม 

Start attempt เพ่ือเริ่มท าข้อสอบ 

 

 
รูปภาพท่ี 17 แสดงหน้าจอก่อนที่จะเริม่ท าข้อสอบ Writing test 

 

 

ส ำหรับนักศึกษำ/บุคคลทั่วไป/ชำวตำ่งชำติ 

Attempt quiz now 

1 

2 

Start attempt 
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4) ระบบจะแสดงหน้าข้อสอบ Writing test ซ่ึงมีจ านวน 1 ข้อ ให้เขียนเรียงความ (Essay) อย่างน้อย 250 
ค า มีเวลาท าข้อสอบ 1 ชั่วโมง สามารถดูเวลาสอบที่เหลือได้ตรงแถบด้านขวาบนข้อสอบ หากต้องการนับ
จ านวนค าที่พิมพ์ให้กดสัญลักษ์ # ดังรูปภาพที ่18 

 
รูปภาพท่ี 18 แสดงหน้าจอข้อสอบ Writing test 

5) เมื่อท าข้อสอบเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Finish attempt...จากนั้น คลิกปุ่ม Submit all and Finish 

 

 
รูปภาพท่ี 19 แสดงหน้าจอยืนยันการส่งข้อสอบ Writing test 

นาฬิกาแสดงเวลาที่เหลือในการท าข้อสอบ 

ปุ่มกดส่งข้อสอบ 
 

ยืนยันการส่งข้อสอบ 
 

1 

2 

Word Count นับจ านวนค าที่พิมพ ์
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6) หลังจากท าข้อสอบ Writing test เสร็จสิ้น คลิกปุ่ม Exit Safe Exam Browser เพ่ือออกจากการท า

ข้อสอบ 

 
รูปภาพท่ี 20 แสดงหน้าจอหลังจากกดปุ่ม Submit all and Finish 

 เมื่อท าข้อสอบ Reading Test และ Writing Test เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นอันสิ้นสุดการท าข้อสอบ KKU-

AELT ให้ Log out ออกจากระบบ ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถติดตามผลคะแนนจากทางเว็บไซต์ KKU-AELT ตาม

ก าหนดการสอบที่ได้แจ้งไว้ในรอบนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกปุ่ม Exit Safe 
Exam Browser 

 

https://englishservices.kku.ac.th/app/
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5. Flowchart สรุปขั้นตอนการสอบ Online KKU-AELT ผ่านระบบ KKU EXAM  

ร่วมกับ Safe Exam Browser 
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6. ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
Online KKU-AELT  

* * * ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจไม่ได้รับสิทธิในการเข้า สอบ 
หรือ คณะกรรมการไม่พิจารณาให้คะแนนค าตอบ * * * 
 
ก่อนวันสอบ 

1. ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อ เลขที ่และห้องสอบ online ให้เรียบร้อยทางอีเมล เพจ และเว็บไซต์ 
2. ให้ผู้เข้าสอบส่งแบบตอบรับใบยินยอมรับข้อตกลงในการสอบ KKU-AELT แบบออนไลน์ ในแบบฟอร์มที่ทาง

ศูนย์ฯ ส่งให้ทางอีเมลผู้เข้าสอบทางอีเมล ประกาศทางหน้าเพจ และเว็บไซต์  
3. ผู้เข้าสอบที่ยินยอมรับข้อตกลงในการสอบ KKU-AELT แบบออนไลน์ เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าห้อง

สอบในระบบ online 
4. ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบดังนี้ ให้พร้อม พร้อมทั้งชาร์จอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 

4.1) Computer/ Notebook ที่สามารถต่อ internet ได้ ใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องที่ 1 ในการเข้า Zoom และ
ท าข้อสอบ ควรมีปลั๊กเสียบป้องกันเครื่องดับขณะท าการสอบ 
4.2) โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อ่ืนที่มีกล้องหน้าและสามารถต่อ internet ได้ ใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องที่ 2 
ในการเข้า Zoom เพ่ือถ่ายให้เห็นด้านข้างผู้เข้าสอบและหน้าจอหลักของอุปกรณ์ในข้อ 4.1) ที่ใช้สอบ ควรมี
ปลั๊กเสียบป้องกันเครื่องดับ และควรมีอุปกรณ์เครื่องส ารอง ในกรณีฉุกเฉิน 
4.3) ขาตั้งกล้องโทรศัพท์/อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่สามารถตั้งมุมกล้องในข้อ 4.2)  

5. เตรียมโปรแกรม Zoom เตรียมพร้อมในเครื่องอุปกรณ์ข้อ 4.1) และ 4.2) 
6. เตรียมบัตรแสดงตัวตนผู้เข้าสอบได้แก่บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวนักศึกษา/ใบขับข่ี หรือ หนังสือ

เดินทาง ที่สามารถให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบใบหน้าได้ชัดเจนและไม่หมดอายุให้พร้อม 
7. ผู้เข้าสอบควรหาสถานที่สอบให้เหมาะสม โดยเป็นห้องที่สามารถอยู่ได้ส าพัง เงียบ ไม่พลุกพล่าน ไม่มี  การ

รบกวนจากภายนอก และมีแสงสว่างเหมาะสมไม่สว่างจ้าหรือมืดจนเกินไป จนไม่สามารถมองเห็น จอที่ผู้เข้า
สอบท าข้อสอบได้ 

8. แจ้งคนในครอบครัว ว่าจะมีการสอบเกิดขึ้น เพ่ือไม่ให้มารบกวนในวันและเวลาที่สอบ 
 

วันสอบ  
1. ให้ผู้เข้าสอบรับประทานอาหาร และเข้าห้องน้ าให้เรียบร้อยก่อนเข้าสอบ 
2. ไม่อนุญาตให้น าอาหารและขนมขบเคี้ยวเข้าในบริเวณห้องสอบ 
3. ในการเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายแบบสุภาพ 
4. ตรวจสอบห้องสอบ อุปกรณ์พร้อมเสียบปลั๊กโทรศัพท์เคลื่อนที่และปิดเสียง 
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5. ก่อนท าการสอบให้ผู้เข้าสอบปิดการแจ้งเตือนในมือถือจากทุกชนิด (notification) และเปิด do not 
disturb เพ่ือไม่ให้มีคนโทรเข้าขณะสอบ ซึ่งจะท าให้การเชื่อมต่อหลุดและผลเสียจะตกแก่ผู้เข้าสอบเอง 

6. ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้พร้อมสอบ 
7. เมื่อถึงเวลาที่ก าหนด ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบโดยเข้าโปรแกรม Zoom แล้วจัดมุมกล้องที่สามารถให้

กรรมการคุมสอบมองเห็นพฤติกรรม และพ้ืนที่ห้องสอบได้รอบด้าน 
8. ให้ผู้เข้าสอบตั้งชื่อในโปรแกรม Zoom โดยใช้เลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ-นามสกุลจริง ไม่ต้องใส่ค าน าหน้า ดังนี้  

อุปกรณ์เครื่องที่ 1 (PC/ Notebook ด้านหน้าผู้เข้าสอบ) เช่น 150 ขยัน หมั่นเพียร(1) 
อุปกรณ์เครื่องที่ 2 (Smartphone/ Tablet ด้านข้างผู้เข้าสอบ) เช่น 150 ขยัน หมั่นเพียร(2)   

9. เมื่อผู้ เข้าสอบ Login เข้ามาแล้วให้ปิดไมค์และนั่งประจ าต าแหน่งโดยหันจอ  monitor (เครื่องที่เปิด 
โปรแกรม Zoom) ให้กรรมการคุมสอบสามารถมองเห็นอุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบใช้ท าข้อสอบ และผู้เข้าสอบใน
ระหว่างท าข้อสอบตลอดเวลา 

10. เมื่อผู้เข้าสอบตั้งมุมกล้องเรียบร้อย กรรมการคุมสอบจะเรียกชื่อผู้เข้าสอบที่ละคน ให้ผู้เข้าสอบเปิดไมค์ ตอบ
กรรมการคุมสอบ พร้อมให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรแสดงตัวตนผู้เข้าสอบ โดยยื่นบัตรที่หน้าจอ โปรแกรม 
Zoom ให้สามารถมองเห็นใบหน้าของผู้เข้าสอบพร้อมบัตรได้ และกรรมการคุมสอบ จะท าการ
ตรวจสอบมุมกล้องโปรแกรม Zoom อีกครั้ง 

11. หลังตรวจสอบเสร็จ ให้ผู้เข้าสอบปิดไมค์ 
12. ห้ามกระท าการทุจริตหรือส่อทุจริตใด ๆ ในการสอบครั้งนี้ ไม่ว่า “ก่อน” “ขณะ” หรือ “หลัง” การสอบ 
13. ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อสอบ 
14. ไม่อนุญาตให้ใช้ Internet ในการเข้าเว็บไซต์อ่ืนที่ไม่ใช่เว็บส าหรับท าข้อสอบ และโปรแกรม Zoom 
15. ไม่อนุญาตให้มีบุคคลใดอยู่รอบข้าง ตลอดเวลาที่ท าข้อสอบ 
16. ขณะท าการสอบไม่อนุญาตให้เขยีน หรือทดอะไรลงบนกระดาษหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด 
17. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารหรือพูดคุยกับบุคคลอ่ืนใดนอกจากกรรมการคุมสอบ 
18. หากมีปัญหาระหว่างการสอบ เช่น Internet หลุด Computer ดับ มือถือดับ ถือเป็นความรับผิดชอบ

ของผู้เข้าสอบเอง การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ดังนั้นขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม  
19. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาระหว่างสอบให้รีบแจ้งกรรมการคุมสอบผ่านทางแชทโปรแกรม Zoom หรือโทร

ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ตามเบอร์โทรที่ได้แจ้งไว้ 
20. การสอบมีทั้งหมด 2 ส่วน คือ Part Reading มีเวลาท าข้อสอบ 2 ชั่วโมง และ Part Writing มีเวลาท าข้อสอบ 

1 ชั่วโมง ผู้เข้าสอบท่านใดที่ส่งข้อสอบแล้วท้ัง 2 ส่วน อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบได้ 
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7. ภาพตัวอย่างการจัดวางต าแหน่งอุปกรณ์มุมกล้องของผู้เข้าสอบที่เหมาะสม 

1. การจัดวางต าแหน่งมุมกล้อง/อุปกรณ์ในการสอบ 
ผู้เข้าสอบต้องอุปกรณ์ส าหรับเข้าสอบ 2 เครื่อง  
- อุปกรณ์เครื่องที่ 1 ใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom และท าข้อสอบ 
- อุปกรณ์เครื่องที่ 2 ใช้ในการเข้าโปรแกรม Zoom เพ่ือถ่ายให้เห็นด้านข้างและหน้าจอหลักอุปกรณ์เครื่องที่ 1 

 

                 
     ภาพตัวอย่างการตั้งอุปกรณ์เครื่องที่ 2          ภาพในโปรแกรม Zoom จากอุปกรณ์เครื่องที่ 2 

การตั้งชื่อเข้าโปรแกรม Zoom ให้ระบุเลขที่นั่งสอบ ตามด้วยชื่อ-นามสกุล โดยไม่ต้องมีค าน าหน้า และเลข
อุปกรณ์ที่เข้า Zoom (ผู้เข้าสอบคนไทยให้พิมพ์ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาไทย ส่วนผู้เข้าสอบต่างชาติให้พิมพ์ชื่อ -
นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ) 
ตัวอย่างการตั้งชื่อเข้าโปรแกรม Zoom จากสองอุปกรณ์ 
- อุปกรณ์เคร่ืองท่ี 1: 150 ขยัน หมั่นเพียร (1)  150 = เลขท่ีนั่งสอบ, ขยัน หมั่นเพียร = ช่ือ-นามสกุล, (1) = อุปกรณเ์ครื่องที่ 1   
- อุปกรณ์เคร่ืองท่ี 2: 150 ขยัน หมั่นเพียร (2)  150 = เลขท่ีนั่งสอบ, ขยัน หมั่นเพียร = ช่ือ-นามสกุล, (2) = อุปกรณเ์ครื่องที่ 2   

 
 
 

อุปกรณ์เครื่องที่ 1 

อุปกรณ์เครื่องที่ 

อุปกรณ์เครื่องที่ 2 

อุปกรณ์เครื่องที่ 2 

1 

อุปกรณ์เครื่องที่ 2 
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2. การตรวจบัตรยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบ 
กรรมการคุมสอบจะให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรเพ่ือยืนยันตัวตน ที่อุปกรณ์เครื่องที่ 1 ที่ใช้สอบ จากภาพจะเห็นว่า

เห็นรูปจากบัตรผู้เข้าสอบไม่ชัด กรรมการคุมสอบอาจให้แสดงบัตรที่อุปกรณ์เครื่องที่ 2 (กล้องมุมด้านข้าง) 

 
ภาพแสดงการตรวจบัตรในอุปกรณ์เครื่องที่ 1 

 
ภาพแสดงการตรวจบัตรในอุปกรณ์เครื่องที่ 2 
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8. ตารางก าหนดการสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Online KKU-AELT 

เวลา กิจกรรม 

08.00 น. ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ตามที่ทางศูนย์ฯ ได้ส่ง Link Zoom 
ให้ทางอีเมลผู้เข้าสอบ  

08.00-08.50 น. กรรมการคุมสอบตรวจสอบผู้เข้าสอบ โดยจะเรียกชื่อผู้เข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเปิดไมค์ ตอบ
กรรมการคุมสอบ พร้อมให้แสดงบัตรแสดงตัวตนผู้เข้าสอบ โดยย่ืนบัตรที่หน้าจอ
โปรแกรม Zoom ให้สามารถมองเห็นใบหน้าของผู้เข้าสอบพร้อมบัตรได้ และ
กรรมการคุมสอบจะท าการตรวจสอบมุมกล้องโปรแกรม Zoom อีกครั้ง 

8.55 น. กรรมการคุมสอบส่ง Link ข้อสอบ exam.kku.ac.th ทางแชท Zoom  

9.00 น. ให้ผู้เข้าสอบคลิก Link แล้ว Login เข้าระบบสอบแล้วเริ่มท าข้อสอบได ้

10.30 น. กรรมการคุมสอบประกาศว่า “เหลือเวลาท าข้อสอบพาร์ทการอ่านอีก 30 นาที” 

10.45 น. กรรมการคุมสอบประกาศว่า “เหลือเวลาท าข้อสอบพาร์ทการอ่านอีก 15 นาที” 

10.55 น. กรรมการคุมสอบประกาศว่า “เหลือเวลาท าข้อสอบพาร์ทการอ่านอีก 5 นาที” 

11.00 น. กรรมการคุมสอบประกาศว่า “หมดเวลาท าข้อสอบพาร์ทการอ่าน ให้ผู้เข้าสอบเริ่มท า

พาร์ทการเขียนได”้ 

11.45 น. กรรมการคุมสอบประกาศว่า “เหลือเวลาท าข้อสอบพาร์ทการเขียนอีก 15 นาที” 

11.55 น. กรรมการคุมสอบประกาศว่า “เหลือเวลาท าข้อสอบพาร์ทการเขียนอีก 5 นาที” 

12.00 น. ประกาศว่า “หมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดท าข้อสอบ กดส่งข้อสอบ และออกจากห้อง

สอบออนไลน์” 

*** การติดต่อฉุกเฉิน ขอให้ผู้เข้าสอบโทรติดต่อกรรมการกลาง เบอร์โทรศัพท์ 091-5590969 หรือ 088-

5154641 หรือ Message แฟนเพจ Facebook: KKU AELT *** 
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