
การสอบเพื่อการรับรองเป็นนักก าหนดอาหาร

Certified Dietitian of Thailand (CDT) 

ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11

วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

สอบผ่านระบบออนไลน์



การเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบออนไลน์



1. การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์หลักเพื่อการสอบออนไลน์ ได้แก่
- เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ที่มีกล้องเว็บแคม (Web Camera) และ ระบบเสียง (Audio) ครบถ้วน 
ส าหรับการสอบ ในกรณี ผู้เข้าสอบไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครือ่งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ที่มีกล้องเว็บแคม ให้ใช้อุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายภาพชัดเจนในการเชื่อมต่อภาพและเสียง 
- สามารถใช้ระบบเครือข่าย Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ในระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้ใช้หูฟังทุกประเภท

2. การจัดเตรียมสถานที่และจัดวางอุปกรณ์ส าหรับการสอบออนไลน์
- ควรเลือกใช้สถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวน
- สถานที่ดังกล่าวต้องเป็นสถานที่ส่วนบุคคลโดยห้ามไม่ให้ผู้อื่นเข้าและออก ระหว่างการสอบ
- บนโต๊ะสอบต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเท่านั้น ได้แก่ คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค สามารถใช้กระดาษทด ปากกา ดินสอ 
ยางลบได้ แต่ห้ามใช้เครื่องคิดเลข

3. เข้าสู่ระบบการสอบออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 60 นาที โดยเข้าระบบได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เริ่มสอบเวลา 
13.00 น. หากเข้าห้องสอบเกินเวลา 13.15 น. จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ



ข้อปฏิบัติส าคัญระหว่างการสอบออนไลน์



1. เมื่อผู้เข้าสอบเข้าโปรแกรม Zoom (อุปกรณ์เดียว) ให้ผู้เข้าสอบเปิดกล้อง ปิดไมโครโฟน งดการใช้หูฟังตลอดการสอบ
2. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อแสดงตัวตนในการเข้าสอบออนไลน์
3. เมื่อผู้เข้าสอบเข้าโปรแกรม Zoom เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าสอบต้องแสดงตัวตนโดยแสดงตัวหน้ากล้อง เห็นใบหน้าอย่างชัดเจน

พร้อมถือบัตรประจ าตัวประชาชนใกล้ใบหน้า เพื่อให้ทางทีมงานถ่ายหน้าจอของผู้เข้าสอบในการยืนยันตัวตน 
4. ห้ามผู้เข้าสอบ Logout ออกจากระบบการสอบออนไลน์ หากผู้เข้าสอบท าข้อสอบแล้วเสร็จ ต้องนั่งอยู่กับที่นั่งสอบจนกว่าจะ

หมดเวลาสอบ หากลุกจากที่นั่งก่อนจะหมดเวลาหรือหายไปจากหน้าจอ Zoom หรือ Logout ก่อนหมดเวลาสอบ จะถือว่า
ทุจริตในการสอบ 

5. หากทุจริตการสอบ จะถูกตัดสิทธิ์การสอบทันที
6. หากต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อผู้ประสานงานการสอบ ดังช่องทางต่อไปนี้
081-868-8657 คุณแก้ว
083-264-3978 คุณแอม
ID Line: ppanithan คุณแก้ว



การเข้าใช้งานระบบข้อสอบ



1.ผู้ใช้จะได้รับรหัสผ่านทาง Email ที่ทีมงานจะท าการส่งให้ ตามเอกสารรายการรายชื่อผู้เข้าสอบ

ตัวอย่างอีเมล

URL ส าหรับท าแบบทดสอบ: https://cdtdemo.moodlecloud.com/course/view.php?id=10

บัญชีส าหรับเข้าสู่ระบบของท่านคือ

Username: student7

Password: password คลิกที่ URL เพื่อท าแบบทดสอบ



1. ใส่ Username
และ Password 

ตามท่ีได้รับใน Email 

* (ผู้ใช้สามารถติ๊ก Remember username เพ่ือให้ระบบจดจ าการเข้าสู่ระบบได้ ท าให้เม่ือเข้ามาท าแบบทดสอบครั้งต่อไป

หลังจากปิดหน้าต่าง Browser ผู้ใช้จะไม่ต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้ง) 

2. คลิก Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ



การท าแบบทดสอบ



1. ส าหรับผู้เข้าสอบที่เข้าสู่ระบบครั้งแรก ผู้เข้าสอบกรุณาอ่านเงื่อนไขและกดยอมรับการเข้า
ระบบ ก่อนเข้าสู่หน้าท าแบบทดสอบ



2. หลังจากเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าสอบจะพบหน้าหลักของการท าแบบทดสอบ
โดยระบบจะแสดงหัวข้อท้ังหมดของข้อสอบ



3. ถ้ายังไม่ถึงเวลาทดสอบ หรือ
เลยเวลาท าแบบทดสอบ ระบบ

จะแสดงข้อความ 
“This quiz is not currently 

available” 
ผูเ้ข้าสอบจะต้องรอจนกว่าจะถึง

เวลาท่ีก าหนด 



4. หากแบบทดสอบ เปิดให้
เริ่มท าการทดสอบได้ ระบบจะ
แสดงปุ่ม “Attempt quiz 

now”



5. เม่ือกดปุ่ม Attempt quiz now ระบบจะแสดง Pop แจ้งเตือนว่าผู้ใช้มี
เวลาในการท าแบบทดสอบเท่าไหร่ ระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลังเมื่อกดปุ่ม 

Start attempt



6. ผู้เข้าสอบ
สามารถคลิก Radio 

button หน้า
ตัวเลือกเพื่อท าการ
เลือกค าตอบ ระบบ
จะท าการบันทึก

ข้อมูลอัตโนมัติทุกๆ 
1 นาที 7. เม่ือผู้เข้าสอบต้องการส่ง

ค าตอบ ให้กดปุ่ม Finish 
Attempt ที่ Sidebar ด้านซ้าย 

หรือ Finish Attempt ที่ด้านล่าง 
เพ่ือเข้าสู่หน้า Review Attempt



8. หน้า Review Attempt จะแสดงสรุปข้อมูลว่าผู้เข้าสอบ
ได้ท าการตอบค าถามข้อไหนไปแล้วบ้าง โดยผู้เข้าสอบ

สามารถคลิกที่ตัวเลขค าถาม หรือ ตัวเลขข้อด้านขวามือ 
เพ่ือกลับไปแก้ไขค าตอบของค าถามข้อนั้นๆ

9. กดปุ่ม Submit all and 
finish เพ่ือส่งกระดาษค าตอบ 

***ข้อควรระวัง หลังจากส่งกระดาษค าตอบแล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขค าตอบท่ีเลือกได้อีก



10. เม่ือผู้เข้าสอบส่ง
กระดาษค าตอบแล้ว ระบบจะ
แสดงหน้า Attempt โดยจะ

แสดงค าถามและค าตอบท่ีเลือก 
แต่จะไม่สามารถแก้ไขค าตอบได้
อีก พร้อมกับแสดงข้อมูลเวลาท่ี
เริ่มท า เวลาที่ส่งกระดาษค าตอบ 

และ เวลาที่ใช้ในการท า
แบบทดสอบ

11. เม่ือส่งข้อสอบครบ 5 ส่วน
แล้ว สามารถ Log out ได้


