
KM – MEDSWU  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. ผศ.ดร.วรรณา ผู้มีโชคชัย  ผู้จัดการความรู้ (KM Manager) 
2. ผศ.ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย  คุณอ านวย (Facilitator) 
3. อ.ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์  คุณอ านวย (Facilitator) 
4. อ.ดร.ศรีสมบัติ  พุฒิกมลกุล  คุณอ านวย (Facilitator) 
5. อ.ดร.อนิรทุธิ์ ลิ้มตระกูล  คุณอ านวย (Facilitator) 
6. ผศ.ดร.นิตยา  ไตรภิญโญภาพ  คุณอ านวย (Facilitator) 
7. ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์  คุณอ านวย (Facilitator) 
8. ผศ.ดร.ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ  คุณอ านวย (Facilitator) 
9. นายสิริชัย ฉายเพชร           คุณลิขิต (Note Taker) 
10. นางสาวบุญรัตน์ ลัดดา    คุณกิจ  
11. รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด 
12. รศ.ดร.ธีรพร ชินชัย    
13. รศ.ดร.สุภิญญา  พงษ์สังข์ 
14. นางสาวสนุิสา  กองแก้ว 
15. นางสาวเพ็ญนภา กล้าสนาม 
16. นางนภัสสร ภิรมย์ไกรภักดิ์    

 
 
 
 
 

 
1. การจดัการความรูข้องหนว่ยงานภาควชิาจลุชวีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มศว 

 

หวัขอ้ในการจดัการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรือ่ง การสอบออนไลน ์และแนวทางการแกป้ญัหา 

 วนั/เดอืน/ป ีทีจ่ดัการความรู้ 30 เมษายน 2563 

 

แบบสรปุการจดัการ

ความรู ้
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3. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย จนท าให้มหาวิทยาลัยไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้
ทางภาควิชาฯ ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แก่นิสิตท้ังในระดับปริญญาตรี ในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และระดับบัณฑิตศึกษาท้ังของคณะแพทยศาสตร์เอง และรายวิชาท่ี
รับผิดชอบร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากนั้น เพื่อให้การวัดผล
การศึกษาของนิสิตไม่เกิดความล่าช้าไปจากก าหนดการส่งเกรดตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ในช่วง
ปลายเดือนพฤษภาคม 2563  ทางภาควิชาฯ จึงได้ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และแสดงความ
คิดเห็น พร้อมท้ังเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในการจัดสอบแบบออนไลน์ส าหรับ
นิสิตด้วย เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2563 ท่ีผ่านมา 
 
4. วัตถปุระสงค์ 

เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในการจัดสอบแบบออนไลน์ส าหรับนิสิต 
 
5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     

1. มีบุคลากรของภาควิชาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.   มีการก าหนดรูปแบบของการสอบออนไลน์ 
3.   มีแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในการจัดสอบแบบออนไลน์ส าหรับนิสิต 

 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อื่นๆ กรุณาระบุ 
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7. กระบวนการจัดการความรู้  
7.1 ก าหนดหัวข้อ 
 เร่ือง “การสอบออนไลน์และแนวทางแก้ปัญหา” 
7.2 ค้นหาสาเหตุ 

1. ยังไม่มีการก าหนดจากทางคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ ว่าจะสอบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรมใด รูปแบบเป็นอย่างไร 

2. ระบบท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู่สามารถรองรับการออนไลน์พร้อม ๆ กันของนิสิตได้หรือไม่ 
ด้วยจ านวนเท่าใด จะมีปัญหาของการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตของนิสิตใน
ระหว่างการสอบหรือไม่ ถ้ามีจะต้องท าอย่างไร 

7.3 วิธีการแก้ไข 
 เนื่องจากคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชา ฯ ยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการสอบ
แบบออนไลน์มาก่อน การจัดท า KM ในคร้ังนี้จึงเป็นลักษณะของการประมวลความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี มาลองใช้ โดยยังไม่มีข้อสรุปว่าจะใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น  

1. ระบบ, application หรือโปรแกรมที่ใช้ในการสอบออนไลน์ ได้แก่ Line, Google 
form, Google classroom, Moodle, Discord 
a. Line 

ในรายวิชา จช221 (จุลชีววิทยาพื้นฐาน) ส าหรับนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ 126 
คน และ จช222 (จุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยาเบื้องต้น) ส าหรับนิสิตคณะเภสัช
ศาสตร์ 82 คน ได้มีการจัดสอบโดยใช้ application Line (จัดสอบ 2 รายวิชาใน
คนละวัน) ในส่วนของการสอบไวรัส ข้อสอบมีลักษณะเป็นแบบจับคู่ 1 ข้อ และ
แบบ short answer 8 ขอ้ ในเวลา 40 นาที ก าหนดให้นิสิตส่งงานทางอีเมล์เป็น 
pdf หรือเป็นรูปภาพ ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาทีหลังหมดเวลา 
ข้อด ี

- เตรียมข้อสอบได้ง่ายโดยใช้โปรแกรมท่ัวไป และสร้างเป็นเอกสาร pdf ได้
เลยดังกล่าว 

- ส่งข้อสอบท่ีจัดท าเรียบร้อยแล้วทางกลุ่ม Line ของนิสิตตามเวลาที่ก าหนด 
และให้นิสิตส่งข้อสอบภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ 

- นิสิตสามารถเขียนด้วยลายมือ หรือใช้การพิมพ์เพื่อตอบค าถามได้ ท้ังนี้
ขึ้นกับความถนัดของนิสิต 

- ไม่ต้องกังวลกับปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหลุดในระหว่างการสอบ 40 
นาที 

ข้อเสีย/ปัญหาที่เกิดขึ้น 
- นิสิตบางคนไม่สามารถส่งข้อสอบได้ทันในเวลาที่ก าหนด อาจเกิดจาก

จ านวนนิสิตท่ีมีจ านวนมาก (82 และ 125 คน) 
- ต้องตรวจสอบไฟล์ที่นิสิตส่งมาว่ามีปัญหาหรือไม่ ท าให้เสียเวลามาก 
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- ไม่มีระบบตรวจสอบแบบอัตโนมัติว่านิสิตคนใดส่งหรือยังไม่ได้ส่งข้อสอบ 
ต้องตรวจสอบไปทีละคน 

- ต้องดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบท่ีนิสิตส่งมาท้ังหมดและใช้การตรวจแบบ 
manual และให้คะแนนทีละคน 

การแก้ปัญหา 
- ยังหาวิธีแก้ไขไม่เจอ ณ ขณะนี้  
- น่าจะเหมาะกับนิสิตกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 10-20 คน ไม่แนะน าให้ใช้วิธีนี้

ในการสอบนิสิตกลุ่มใหญ่ เพราะเสียเวลาในการบริหารจัดการหลังการ
สอบมาก 

b. ATutor, Google form และ Google classroom 
ATutor 
ในรายวิชา จช221 (จุลชีววิทยาพื้นฐาน) อาจารย์ผู้สอนได้วางแผนว่าจะการสอบ
ด้วยระบบ ATutor เนื่องจากระบบ ATutor มีข้อดีคอื  

- สามารถก าหนดระยะเวลาในการเริ่มท าข้อสอบและการสิ้นสุดการท า
ข้อสอบได ้

- ระบบสามารถสลับข้อของข้อสอบได ้ซึ่งอาจจะลดโอกาสในการทุจริตของ
นิสิต 

- ระบบสามารถใส่จ านวนข้อสอบเกินจากจ านวนข้อสอบท่ีจะท าการทดสอบ
จริงแล้วให้ระบบสุ่มเลือกข้อสอบมาให้นิสิตสอบจริงตามจ านวนข้อสอบท่ี
ก าหนดได ้ซึ่งน่าจะช่วยลดโอกาสในการทุจริตของนิสิต 

- ระบบสามารถบันทึกรหัสนิสิตที่เข้ามาท าข้อสอบรวมถึงเวลาที่นิสิตใช้ท า
ข้อสอบได ้

- สร้างข้อสอบได้หลายรูปแบบท้ัง MCQ, true-false, จับคู่ (Checkbox 
grid) และ short answer 

- ระบบตรวจให้คะแนนนิสิตให้เลยท าให้สะดวก รวดเร็ว 
อย่างไรก็ตามหลังจากได้ท าการทดสอบเบื้องต้นก่อนจะท าการสอบจริงกับนิสิต
ท้ังหมดจ านวน 126 คน พบว่าเกิดปัญหาดังนี้ 
- เครื่องมือบางชนิดของนิสิตไม่สามารถ log in เข้าสู่ระบบของ ATutor ได ้
- นิสิตบางคนแจ้งว่าไม่สามารถ log in ระบบ ATutor จากอินเตอร์เน็ตที่

บ้านได้ แม้ว่าจะใช้อุปกรณ์เดียวกันกับท่ีเคยใช้ log in ระบบ ATutor ได้ท่ี
มหาวิทยาลัย 

- นิสิตบางคนพบว่ามีความไม่เสถียรของระบบท าให้หลุดออกจากระบบก่อน
นิสิตจะท าทดสอบเสร็จ 
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Google Form และ Google classroom 
เมื่อพบปัญหาดังกล่าวจึงเปลี่ยนวิธีการทดสอบจากการใช้ระบบ ATutor มาเป็น
การสอบโดยใช้ Google form และ Google classroom ซึ่งระบบนี้ได้น ามาใช้ใน
การสอบของรายวิชา จช222 ในส่วนของ Parasitology และหัวข้อ Immune 
response to infection ด้วย 
ข้อด ี
- สามารถก าหนดระยะเวลาในการท าข้อสอบได้ 
- มีความเสถียรสูงกว่า ATutor 
- ระบบมีความเสถียรดีมาก ได้ท าการทดสอบก่อนการสอบจริงไม่พบปัญหา

การหลุดระหว่างการสอบ, การล่าช้าในการเข้าท าข้อสอบ และเมื่อ
ด าเนินการสอบจริงก็ไม่พบปัญหาใด ๆ ที่เกิดจากการไม่เสถียรของระบบ 
ยกเว้น นิสิตเพียงคนเดียวท่ีมีปัญหาอินเตอร์เน็ตหลุดระหว่างท าข้อสอบใน
รายวิชา จช221 

- ระบบสามารถตรวจให้คะแนนนิสิตและบันทึกสถิตขิองผู้ท่ีเข้าท า
แบบทดสอบได้เลย ท าให้สะดวกและรวดเร็ว 

- สามารถก าหนดรูปแบบของข้อสอบได้ค่อนข้างหลากหลาย และสามารถ
เพิ่มเติมรูปภาพลงไปส าหรับประกอบการสอบได้ง่าย 

- สามารถสลับล าดับของข้อสอบและตัวเลือกในกรณีท่ีข้อสอบเป็น MCQ ได้
เช่นเดียวกับ ATutor 

- สามารถก าหนดกลุ่มของผู้เข้าท าข้อสอบ โดยก าหนดให้เฉพาะผู้ท่ีได้รับการ 
invite ผ่านเมล์ g.swu เท่านั้นท่ีสามารถเข้าท าข้อสอบได้ 

- สามารถก าหนดให้นิสิตกดส่งค าตอบทั้งหมดเพียงคร้ังเดียวได้ หลังจากกด 
submit แล้ว นิสิตจะไม่สามารถเข้ามาท าข้อสอบซ้ าได้อีก 

- ระบบค านวนคะแนนและแสดงเป็นรูปแบบ excel file (ยกเว้นข้อสอบ
แบบ short answer) ให้เลย ซึ่งนอกจากคะแนนแล้วในไฟล์ยังแสดงข้อมูล
อื่นด้วย คือ  

i. เวลาที่นิสิตกดส่งค าตอบ (Timestamp) 
ii. E-mail address (จากการตั้งค่าให้ form เก็บข้อมูล), ชื่อ-สกุล, 

รหัสประจ าตัวของนิสิต (จากการก าหนดให้นิสิตกรอกข้อมูล) 
iii. ค าตอบของนิสิตที่เลือกตอบในแต่ละข้อ 

- มีผลการวิเคราะห์ข้อสอบให้ คือ  
i. กราฟแท่งแสดง average, median และ range score (ดังภาพ) 
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II. Frequently missed questions 
III. สัดส่วนของจ านวนนิสิตท่ีตอบถูกในข้อสอบแต่ละขอ้ (%) ตัวอย่าง

ดังภาพ 

 
 

 
ข้อเสีย 
- จะต้องหาช่องทางในการส่งลิ้งค์ส าหรับการเข้าท าแบบทดสอบให้แก่นิสิต 

ซึ่งถ้าใช้ระบบ ATutor นิสิตสามารถ log in เข้าไปได้เองโดยใช้ Buasri ID 
ได้เลย ในการสอบคร้ังนี้จึงใช้การสร้าง contact list ใน g.swu.ac.th เพื่อ
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ใช้ในการส่งลิ้งค์เข้าท าข้อสอบให้กับนิสิต โดยต้องแจ้งเวลาและกติกาการ
สอบล่วงหน้าให้นิสิตทราบทางแอพพลิเคชั่นไลน์ก่อน 

- การสุ่มให้มีการสลับข้อสอบ จะเป็นการสลับข้อของข้อสอบท้ังหมด ท าให้
ข้อสอบท่ีเนื้อหาต่างกัน (parasite และ IR) เข้าไปสลับรวมกันหมด 

- ตัวอักษรใน Google form ไม่สามารถท าเป็นตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้ได้ 
ดังนั้นการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ของเชื้อจุลินทรีย์ในข้อสอบจึงปรากฎเป็น
อักษรตัวตรง 

 
การแก้ปัญหา 
- ในการสอบออนไลน์จะต้องมีช่องทางในการให้นิสิตติดต่อผู้สอนได้

ตลอดเวลาท่ีมีการสอบ โดยในการสอบคร้ังนี้ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ เมื่อนิสิต
พบปัญหาในการสอบนิสิตจะสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทันที  

- ในการสอบครั้งนี้พบนิสิตมีปัญหาในการสอบเพียงรายเดียว โดยปัญหาท่ี
พบคือ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของนิสิตหลุดระหว่างท าการสอบ จึง
แก้ปัญหาด้วยการส่งลิ้งค์แบบทดสอบส ารองให้นิสิตท าแทนและให้เวลาใน
การท าทดสอบน้อยลงเนื่องจากนิสิตได้เห็นข้อสอบบางส่วนไปแล้ว 

- แบ่งข้อสอบเป็นหลาย section ซึ่งการสลับข้อจะสลับเฉพาะข้อสอบท่ีอยู่
ใน section เดียวกัน นอกจากนี้การท าเป็น section จะมีข้อดีในแง่ท่ีนิสิต
จะไม่สามารถเห็นข้อสอบท้ังหมดในคราวเดียวกัน นิสิตจะต้องท าข้อสอบ
ใน section นั้น ๆ ให้ครบทุกข้อก่อน จึงจะสามารถกด next เพื่อเข้าสู่ 
section ถัดไปได ้

- แจ้งให้นิสิตทราบข้อจ ากัดของการเขียนตัวอักษรใน Google form ท่ีไม่
สามารถท าเป็นตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้ได้ ดังนั้นการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์
ของเชื้อจุลินทรีย์ในข้อสอบจึงปรากฎเป็นอักษรตัวตรง และแจ้งนิสิตใน
ข้อก าหนดต่าง ๆ ล่วงหน้า 1 วันก่อนท าการสอบ และระบุลงในค าอธิบาย
ของตัวข้อสอบด้วย 

ความเห็นป้อนกลับจากนิสิต (feedback) 
- จากการสอบถามหลังเสร็จสิ้นการสอบ นิสิตมีความพอใจในการสอบ

รูปแบบนี้ เนื่องจากระบบของ google มีความเสถียร และการใช้งาน 
google form มีความสะดวก ซึ่งนิสิตมีความคุ้นเคยกับการตอบข้อมูลต่าง 
ๆ ด้วยรูปแบบนี้อยู่ก่อนแล้ว 

- นิสิตสะดวกในการใช้ Google form ในการสอบมากกว่าการใช้ ATutor 
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c. Moodle 
ในรายวิชา จช225 (จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาส าหรับพยาบาล) ได้ใช้ Moodle 

ในการจัดสอบ formative, quiz และ การสอบออนไลน์ มีผลการใช้งานดังนี้ 
ข้อด ี 

- การจัดสอบ formative สามารถใช้งานได้ดีพอประมาณ การเชื่อมต่อ
ภายในชั้นเรียน มีการหลุดบ้าง แต่ก็สามารถเชื่อมต่อกลับเข้ามาและท า
การสอบได้ต่อเนื่อง  

ปัญหา 
- แต่เดิมเข้าใจว่า ระบบ WIFI ของอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐาน ไม่ดี 

ต่อมาจึงพบว่า อาจจะเป็นระบบ  Moodle ของมหาวิทยาลัย ท่ีรองรับ
การเข้าไปใช้งานพร้อมๆ กันของนิสิตจ านวนมากไม่ได้ อาจจะต้องติดต่อให้
ส านักคอมพิวเตอร์ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพตรงนี้  

- ระบบไม่มีความสเถียรเท่าไหร่ นิสิตคนนึงที่เคยเข้าใช้งานเพ่ือ
สอบ formative ได้ครั้งท่ีแล้ว ครั้งนี้ หรือครั้งต่อไป ก็อาจมีปัญหาได้ และ
ในทางกลับกัน นิสิตที่เคยมีปัญหาในคร้ังก่อน คร้ังใหม่อาจไม่มีปัญหาก็ได้ 
จึงไม่น่าใช่ปัญหาจากการเชื่อมต่อของนิสิต แต่น่าจะเป็นปัญหาจาก
ระบบ Moodle ของมหาวิทยาลัยเอง  

- ตอนจัดการสอบออนไลน์ final ได้ท าข้อสอบไว้ 2 ชุด ชุดท่ีอยู่
ใน Moodle  และชุดที่อยู่ใน Google classroom เพื่อให้นิสิตที่มีปัญหา
ในระบบท่ีเลือกครั้งแรก สามรถเปล่ียนมาใช้อีกระบบท่ีเตรียมไว้ให้ได้
ทันท่วงที แต่สุดท้ายก็ยังเกิดปัญหา มีนิสิต 4 คนท่ีมีปัญหาในการท า
ข้อสอบใน Moodle และไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ Google classroom ใน
ภายหลัง  

การแก้ปัญหา 
-  แจ้งเจ้าหน้าท่ีดูแล IT ประจ าอาคาร (แต่คาดว่าน่าจะไม่ได้รับการแก้ไข  น่า

จะต้องแจ้งไปถึงระดับผู้บริหาร)   
- จัดการสอบทดแทนให้ส าหรับนิสิต 4 คนท่ีมีปัญหา  

 

d. Program Discord 
ใช้ในรายวิชา จช603 Applied Microbiology และ จชป605 Applied 
Microbiology ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา  

รายละเอียด 
1. ข้อสอบเป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ (จากหัวข้อบรรยาย 2 หัวข้อ) 20 

คะแนน 
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2. ส่งค าถามให้นิสิตพร้อมกันผ่านโปรแกรม Discord และให้นิสิตส่งค าตอบ
กลับมาทางเมล์ภายในเวลาท่ีก าหนด โดยอาจส่งเป็นไฟล์ word, pdf หรือ
เขียนตอบในกระดาษแล้วถ่ายเป็นไฟล์ภาพ 

เหตุผลที่เลือกใช้วิธีนี้ / ข้อดี 
1. โปรแกรม Discord เป็น  free program ส าหรับการสนทนาพูดคุยเป็นกลุ่ม 

สามารถตั้งกลุ่มส่วนตัว ท่ีผู้ตั้งกลุ่มเท่านั้นเป็นผู้ท่ีสามารถเชิญสมาชิกเข้าร่วม
กลุ่ม และก าหนดบทบาทต่าง ๆ ของสมาชิกภายในกลุ่มได้ 

2. สามารถ share หน้าจอ โดยเลือก share ท้ังหน้าจอ หรือเลือกแชร์เฉพาะส่วน
ท่ีเราต้องการ 

3. สามารถให้นิสิตเปิดกล้องระหว่างท าข้อสอบ ท าให้สังเกตพฤติกรรมของนิสิตได้ 
(คุมสอบ) 

4. ระหว่างการสอบ หากนิสิตมีปัญหาสามารถแจ้งอาจารย์ได้ทันทีผ่านโปรแกรม
โดยพูดคุย หรือพิมพ์ข้อความส่งมาส่วนตัวก็ได้ 

ข้อด้อย 
1. จ านวนสมาชิกในกลุ่มมีได้ไม่เกิน 10 คน จึงเหมาะส าหรับกลุ่มเล็กเท่านั้น ไม่

สามารถใช้กับนิสิตกลุ่มใหญ่ได้ 

ความเห็นป้อนกลับจากนิสิต (feedback) 
- นิสิตมีความพอใจในการด าเนินการสอบผ่านโปรแกรมนี้ เนื่องจากใช้งาน

ง่าย และส่วนใหญ่ใช้งานโปรแกรมนี้ในการพูดคุยกับเพื่อน หรือ chat ใน
กลุ่มท่ีเล่นเกมส์ออนไลน์อยู่แล้ว 

e. Line video call 
ใช้ในรายวิชา จชป639 ไวรัสวิทยาการแพทย์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 

- โดยให้นิสิตเขียนค าตอบในกระดาษ ส่งกระดาษค าตอบภายในเวลาที่
ก าหนด และควบคุมการสอบผ่านระบบ line video call เพื่อป้องกันการ
ทุจริต ซึ่งมีนิสิต 2 คน ท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพ 

ปัญหา 
- เนื่องจากมีนิสิต 1 คน ที่ไม่มีระบบ internet WIFI ส าหรับคอมพิวเตอร์

หรือ เครื่อง notebook (อาศัยอยู่ในหอพัก) และไม่สามารถส่งไฟล์ค าตอบ
ได้ ท าให้แก้ไขโดยให้นิสิตท้ังสองคนเขียนค าตอบลงในกระดาษและถ่ายรูป
กระดาษค าตอบส่งมาทางไลน์ ท้ังนี้จะมีปัญหาเวลาท่ีนิสิตเปิดดูโจทย์
ค าถามด้วยโทรศัพท์ ท าให้ไม่เห็นหน้าเด็กช่วงเวลาสั้นๆ 

ความเห็นป้อนกลับจากนิสิต (feedback) 
- นิสิตเข้าใจสถานการณ์ดี และยอมรับการประเมินผลแบบออนไลน์ที่จัดขึ้น 
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8. Key Success Factor (ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้
ในข้อ.7)  

1. บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ ในการเสนอแนะ วิธีการท่ีแต่ละคนเคยมหีรือยังไม่เคย
ประสบการณ์มาก่อนเป็นอย่างดี 

2. บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ ช่วยกันทดลองใช้ และเสนอข้อปรับปรุง 
 

9. นวัตกรรมหรือสิ่งที่ได้จากการจัดการความรู้ (กรณุาแนบหลักฐาน) 
   คู่มือ 
   แผ่นพับ 

    โปสเตอร์ 
    โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
     มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ เช่น Website ระบ ุ

: website ภาควิชาจุลชีววิทยา 
http://med.swu.ac.th/microbiology/images/KM-Micro-

62.pdf?fbclid=IwAR1_jYZ3AynJuRiqli_2w1D-
P8j4wm1mF820VwBmIFStHJOeEXecwVY53V4 

 
10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  

1. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 16 ใน 16 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของบุคลากร
ท้ังหมด 

2. ไดร้วบรวมผลการทดลองใช้การสอบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังในด้านข้อดี ข้อเสีย 
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
จัดการสอบออนไลน์ในอนาคตได ้

 
11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านคดิว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 
- บุคลากรในภาควิชาร่วมมือกันท างาน แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และ

เล็งเห็นประโยชน์และความส าคัญของการเข้าร่วมจัดท า KM ในภาควิชา ความ 
- มีความสามัคคีภายในหน่วยงาน 
- ไดร้วบรวมผลการทดลองใช้การสอบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังในด้านข้อดี 

ข้อเสีย ปัญหาท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการจัดการสอบออนไลน์ในอนาคตต่อไป 

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดท่ีไม่บรรลุ 
- การสอบออนไลน์ที่สามารถควบคุมให้เกิดการทุจริตในการสอบของนิสิตท่ีน้อย

ท่ีสุด 

http://med.swu.ac.th/microbiology/images/KM-Micro-62.pdf?fbclid=IwAR1_jYZ3AynJuRiqli_2w1D-P8j4wm1mF820VwBmIFStHJOeEXecwVY53V4
http://med.swu.ac.th/microbiology/images/KM-Micro-62.pdf?fbclid=IwAR1_jYZ3AynJuRiqli_2w1D-P8j4wm1mF820VwBmIFStHJOeEXecwVY53V4
http://med.swu.ac.th/microbiology/images/KM-Micro-62.pdf?fbclid=IwAR1_jYZ3AynJuRiqli_2w1D-P8j4wm1mF820VwBmIFStHJOeEXecwVY53V4
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3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการท างานใดบ้าง 
- การคุมสอบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถเห็นสิ่งแวดล้อมของนิสิตขณะท าการสอบ

ออนไลน์ได ้
4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  

- จัดท าระบบการสอบออนไลน์ท่ีภาควิชาฯ พิจารณาว่าเหมาะสมมากท่ีสุด อย่าง
น้อย 1 ระบบ เพื่อใช้ร่วมกันในภาควิชาฯ ต่อไป 
 

12. ข้อเสนอแนะ 
 - 

13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
   

              
 
 
 
 
 

 
 

 
 
.................................................................... 

                                                                 (ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร) 
                                                                 หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 
 


