
แบบฟอร์ม 
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-------------------------- 
1. ยุทธศาสตร์หลัก : การบริหารงานที่นำสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างมหาวิทยาลัยที่นำสมัยด้วยดิจิทัล (Smart Campus : Digital University) 
3. กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมหาวิทยาลัย  (IT application for university) 
4. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) 
5. สถานภาพโครงการ :   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์บริการการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล :  ศูนย์บริการการศึกษา ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีบริการด้านงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 6 บริการ  ได้แก่  บริการด้านการรับนักศึกษา 
ตารางสอนตารางสอบ การลงทะเบียนนักศึกษา การบริการจัดสอบ การประมวลผลการศึกษา และการตรวจสอบสำเร็จการศึกษา 
มีความมุ่งมั่นทีจ่ะให้งานบริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพสูงสุด สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ ให้บริการ
ในหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะระบบทะเบียนและประเมินผล Online ที่รองรับการเข้าใช้งานจาก ผูส้มัครเข้าศึกษา นักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง มีระบบต่าง ๆ อาทิ ระบบรับสมัคร  ระบบทะเบียน ระบบตารางสอน ระบบตารางสอบ 
ระบบวัดผลและประมวลผล ระบบสำเร็จการศึกษา  ระบบการเงินนักศึกษา  ระบบลงทะเบยีนออกสหกิจศึกษา  ระบบงานกิจการ
นักศึกษา  และงานประเมินคณาจารย์  ปจัจุบนัฐานข้อมูลระบบทะเบียนและประเมินผล  รองรับจำนวนผู้เข้าใชง้านอินเทอร์เน็ต 
ประกอบด้วยนักศึกษา จำนวน 16,000 คน คณาจารย์ จำนวน 500 คน  บุคลากร จำนวน 200 คน ผู้สมัครเข้าศึกษา จำนวน 
20,000 คนต่อปี และเจ้าหนา้ทีผู่้ใช้งาน Back Office จำนวน 107 เครื่อง  ดังนั้นการให้บริการจึงต้องมีความสะดวก รวดเร็ว ใน
ทุกที่ ทุกเวลา การปรบัปรุงงาน วิธีการ จึงเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ฯ พบว่า การ
จัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่จะ
สำเร็จการศึกษา จำนวนมาก ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการจัดการความรู้ในเรื่องนี้เพ่ือให้การบริการเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

 

8. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้รับบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว ในทุกที่ ทุกเวลา กับบริการที่จัดให้  
 

9. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับโครงการ : 
กลยุทธ์ (ข้อที่ 5.1.1) แผนงานโครงการ (ข้อที่ 5.1.1.6) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อมหาวิทยาลัย (IT 
application for university) 

5.1.1.6 Digital wide campus 

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี เริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



11. รายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
รวม Q1 Q2 Q3 Q4 

เป้าหมายโครงการ :   ระบบการจัดการทดสอบ
วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ  

      

ตัวชี้วัด :       
1. ระบบการสมัครออนไลน์ การทดสอบวัด

สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ  
 

คะแนน 5 1 2 3 5 

2. ระดับความพงึพอใจการใช้งานระบบการ
จัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ 

ระดับ 4    4 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระบบการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ  

12.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

1 การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 
(Knowledge Identification) 

ระบบการบริหารจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง

ภาษาอังกฤษ (Back Office1, Web Site, Clip )  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and 
Acquisition) 

-ศึกษาแนวทางเดิมที่เคยทำมาเพื่อทบทวนปัญหาและ

อุปสรรค  

-ค้นหาแนวทางการดำเนินงานการจัดสอบของ

หน่วยงานเอกชน ที่ใช้รูปแบบ Online  

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
ประมวลและกลั่นกรองความรู้ทีเ่ก่ียวข้องกับแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

คัดเลือกความรู้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

กรรมการคุณสอบ เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน ตาม

กลุ่มเป้าหมาย 

5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) กำหนดวิธีการเข้าถึงความรู้ ของแต่ละกลุ่มเปา้หมาย 

6 
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 

 

 

แบ่งปนัความรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Clip 

เอกสาร ฯลฯ  



ขั้นตอน KM Process รายละเอียดผลงานของแต่ละขัน้ตอน 

7 การเรียนรู ้(Learning) 
นักศึกษา ผู้ปฏบิัติการ ดำเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

12.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนขั้นตอนการดำเนินการทีแ่ล้วเสร็จ ขั้นตอน ขั้นตอน 

1-2 

ขั้นตอน 

3-4 

ขั้นตอน 

5 

ขั้นตอน 

6 

ขั้นตอน 

7 

 
 
 
 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดการความรูป้ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ณ ไตรมาสที่ 4/2563 

-------------------------- 
1. ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์บริการการศึกษา 
3. รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ : 

เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 รายละเอียดการดำเนินงาน  
(โปรดระบ)ุ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

เป้าหมายโครงการ : 
ระบบการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ 

 
 

      

   

ตัวช้ีวัด :           
1. ระบบการสมัครออนไลน์ การทดสอบวัดสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ 

คะแนน 
 

1 1 2 5 3 5 5 5 โปรดระบุ..... 

2. ระดับความพึงพอใจการใช้งานระบบการจัดการ
ทดสอบวัดสมทิธิภาพทางภาษาอังกฤษ 

ระดับ 0 0 0 0 0 ........ 4 4.11 ได้รับคะแนนความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการงานจัดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ 4.11 คะแนน จาก คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

 
 
 



4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จแบบ Milestone : ระบบการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ  

4.1 รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอน KM Process แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4/2563 

1 การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยาม
ความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) 

ระบบการบริหารจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ (Back Office1, Web Site, Clip )  

มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทดสอบวัดสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนการ
ทำงาน ตามไฟล์แนบ WI 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 

-ศึกษาแนวทางเดิมที่เคยทำมาเพื่อทบทวนปัญหาและ
อุปสรรค  
-ค้นหาแนวทางการดำเนินงานการจัดสอบของหน่วยงาน
เอกชน ที่ใช้รูปแบบ Online  

มีการนำข้อร้องเรียนเก่ียวกับการสมัครสอบฯ และการ
ทดสอบฯ จากนักศึกษา มาทบทวน แยกแยะเปน็ข้อๆ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) 

ประมวลและกลั่นกรองความรู้ทีเ่ก่ียวข้องกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

นำปญัหาที่ได้มาเรียงลำดับความสำคัญ และความเปน็ไป
ได้ในการแก้ไขตามความยากงา่ยของปัญหา  
 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 

คัดเลือกความรู้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
กรรมการคุมสอบ เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
 

ปรับปรุงระบบการสมัครสอบและลดขั้นตอนการทำงาน 
และให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสอบได้ง่ายขึน้ 
ตามไฟล์แนบ คู่มือการสมัครสอบฯ 

5 การเข้าถึงความรู ้(Knowledge Access) กำหนดวิธีการเข้าถึงความรู้ ของแต่ละกลุ่มเปา้หมาย จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการสมัครสอบและรายละเอียด
ต่างๆ ในหนา้เว็บ reg.sut.ac.th เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับการสอบต่างๆ ได้งา่ยขึ้น 
ตามลิงค์ http://reg.sut.ac.th/ 

6 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 

Sharing) 

แบ่งปันความรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Clip เอกสาร 
ฯลฯ  

ได้มีการจัดทำ Clip VDO แนะนำการทดสอบ
ภาษาอังกฤษออนไลน ์



ขั้นตอน KM Process แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4/2563 

ตามลิงค์ http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=1940 
นำเสนอในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ ศบก. ปี
การศึกษา 2563 ตามไฟล์แนบ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ศบก. 

7 การเรียนรู ้(Learning) นักศึกษา ผู้ปฏบิัติการ ดำเนินการได้อย่างมปีระสทิธิภาพ นักศึกษา ผู้ปฏบิัติการ มีข้อคำถามและร้องเรียนน้อยลง 
ได้  ได้รับคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการงานจัด
สอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 4.11 คะแนน จาก 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ตามไฟลแ์นบ รายงานผล
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการสอบ
ภาษาอังกฤษ 

 

 

** พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน เช่น รายงาน คู่มือ รูปภาพ ฯลฯ ในการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 

 

http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=1940


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศบก. 2563 





 

 



ก ำลังศึกษำ จ ำนวน รอ้ยละ

ชั้นปทีี่ 1 2 0.46

ชั้นปทีี่ 2

ชั้นปทีี่ 3 32 7.32

ชั้นปทีี่ 4 326 74.60

ชั้นปทีี่ 4 ขึ้นไป 77 17.62

รวม 437 100.00

สังกัดวิชำ จ ำนวน รอ้ยละ

ส ำนักวชิำวศิวกรรมศำสตร์ 285 65.22

ส ำนักวชิำวทิยำศำสตร์ 3 0.69

ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ 3 0.69

ส ำนักวชิำเทคโนโลยีสังคม 0.00

ส ำนักวชิำเทคโนโลยีกำรเกษตร 41 9.38

ส ำนักวชิำสำธำรณสุขศำสตร์ 81 18.54

ส ำนักวชิำแพทยศำสตร์ 24 5.49

ส ำนักวชิำทนัตแพทยศำสตร์

รวม 437 100.00

รำยงำนผลแบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรใหบ้ริกำรเก่ียวกับกำรจดัสอบวัดสมทิธิภำพทำงภำษำอังกฤษ (English Proficiency Exam)

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1  ปกีำรศึกษำ 2563



ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจตอ่กำรใหบ้ริกำรงำนจดัสอบวัดสมทิธิภำพทำงภำษำอังกฤษ 

รำยกำร มำกที่สุด มำก ปำนกลำง นอ้ย นอ้ยที่สุด
(5) (4) (3) (2) (1)

2.1.1) กำรใช้งำนสะดวกและไมซั่บซ้อน 107 200 119 9 2 437 3.92 78.35 พงึพอใจมำก

2.1.2)  ควำมรวดเร็วในกำรสมคัร 135 213 87 2 0 437 4.10 82.01 พงึพอใจมำก

2.1.3)  ข้อมลูมคีวำมถูกต้องสมบรูณ์ 137 214 86 0 0 437 4.12 82.33 พงึพอใจมำก

2.2.1) ค ำแนะน ำกำรสมคัรสอบฯเข้ำใจง่ำย มคีวำมชัดเจน 132 204 90 11 0 437 4.05 80.92 พงึพอใจมำก

2.2.2) ขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรไมยุ่่งยำกซับซ้อน เหมำะสม 125 216 91 5 0 437 4.05 81.10 พงึพอใจมำก

2.2.3) ควำมเสมอภำคในกำรจองคิวสมคัรสอบฯ 143 225 67 2 0 437 4.16 83.30 พงึพอใจมำก

2.3.1) เจ้ำหนำ้ที่ดูแลเอำใจใส่ เต็มใจใหบ้ริกำร 173 200 62 1 1 437 4.24 84.85 พงึพอใจมำก

2.3.2) กำรใหค้ ำแนะน ำและแกป้ญัหำได้อย่ำงถูกต้อง 157 213 64 3 0 437 4.20 83.98 พงึพอใจมำก

รวม 1109 1685 666 33 3 3496 4.11 82.11 พงึพอใจมำก

ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ

ดี (55)

ดีมำก (20)

ดีมำกและเข้ำใจครับ

ดีมำกทกุอย่ำง

ท ำดีแล้วค่ะ เข้ำใจง่ำย

สะดวกดี (10)

สะดวก รวดเร็ว (2)

ระบบจองคิวสะดวก รวดเร็ว ดีค่ะ  (2)

ไมม่ ี(65)

 2.1 ดำ้นประสทิธิภำพของระบบรับสมคัรสอบฯ

 2.2 ดำ้นกระบวนกำรและขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร

2.3 กำรใหบ้ริกำรของเจำ้หน้ำที่ 

ค่ำเฉลี่ยจ ำนวน ร้อยละ แปรผล



ขอบคุณค่ะ (4)

พงึพอใจ (3)

ดีค่ะ เหลือเเค่บอกใหเ้อำหฟูงัมำ (3)

บริกำรดีครับ

ท ำดีแล้วครับ ควรรักษำมำตรฐำนไปตลอด

ระบบเด้งออกจำกกำรท ำงำน

อยำกใหใ้หเ้ข้ำสอบเร็วกว่ำนี้เพื่อเตรียมพร้อมและแกไ้ขปญัหำ

อำจมกีำรอธิบำยวิธีกำรสอบใหช้ัดเจนกว่ำนี้

ควรใหร้ะบบสมบรูณ์กว่ำนี้

เข้ำใจง่ำยๆๆ

เข้ำยำก

มคีวำมพึ่งพอใจ

อยำกใหเ้พิ่มพำร์ทreading

มคีวำมค้ำงตอนเปดิ

กำรใช้งำนมคีวำมซับซ้อน

ไมม่หีฟูงัให้

อยำกใหแ้จงกรณีที่หอ้งสอบไมม่หีฟูงั ใหน้กัศึกษำน ำหฟูงัของตัวเองมำด้วย เพรำะคนที่ไมไ่ด้น ำมำต้องเปดิฟงั ท ำใหร้บกวนคนอื่นในขนำดที่สอบ ขอบคุณค่ะ

อำจำรย์ใส่ใจดีมำกๆค่ะ

มปีญัหำขั้นตอนล็อคอนิ นดิหนอ่ย

มกีำรจัดสอบบอ่ยๆ

ควรตรวจสอบระบบกำรท ำกำรสอบทกุคร้ัง

ต้องกำรระยะเวลำในกำรสอบมำกกว่ำนี้

ระบบขัดข้อง

เข้ำรหสัยำกไปหนอ่ย

อยำกใหม้หีฟูงัส ำรองใหก้บัผู้สอบ เพรำะที่หอ้งมบีำงคนที่เปดิใช้ล ำโพงคอมพวิเตอร์



อยำกใหม้แีนวข้อสอบ หรือข้อสอบใหฝึ้กฝน

อยำกใหร้ะบบข้อมลูใช้ง่ำยกว่ำนี้

หนำ้เว็บไซต์ไมเ่หมอืนกบัในวิดีโอ

ไมม่สีอบ

ข้อสอบดี

เนต็ค่อยข้ำงช้ำ

เข้ำโปรแกมยำก

นำ่จะมหีฟูงัให้

รหสัเข้ำยำกมำกค่ะ

มเีสียงรบกวนจำกผู้สอบทำ่นอื่นที่ไมม่หีฟูงั

มเีสียงรบกวนจำกกำรท ำข้อสอบ

ควรปรับปรุง

เจ้ำหนำ้ที่ไมค่่อยมคีวำมรู้เร่ืองกำรเข้ำใช้งำน

ควรแจ้งใหช้ัดในคะแนนที่ผ่ำน ของแต่ละปกีำรศึกษำ

ระบบกโ็อเครดีค่ะ

ปลอดภยัครับ

ระบบช้ำ

ระบบชอบมปีญัหำคือ คอมบำงเคร่ืองเข้ำระบบไมไ่ด้

มหีฟูงัประจ ำเคนืิองนำ่จะดีครับ

คะเเนนไมต่รง

ในกำรใหเ้ตรียมหฟูงัมำเองอำจท ำใหเ้กดิข้อผิดพลำดที่บำงคนอำจไมม่ ีเพรำะใช้หฟูงัไอโฟน แต่พอเข้ำใจได้อำจเปน็มำตรกำรโควิด

คิดว่ำเฉลยผิด

คะเเนนไมต่รง

ไมค่่อยเข้ำใจ

ควรมหีฟูงัให้



จัดใหส้ำมำรถเลือกเวลำในกำรเข้ำท ำหำนทดสอบตำมควำมสะดวกได้

เจ้ำหนำ้ที่ดูแลดีมำกๆ

ลดควำมซับซ้อนลง

ไหเ้ลือกเวลำเอง

อยำกใหเ้ตรียมหฟูงัให้

ลดควำมซับซ้อนลง

เสียงไมช่ัด

🌝

เจ้ำหนำ้ที่ใหค้วำมสนใจ

ในสถำนกำรณ์โควิด19 ท ำใหต้้องอำศัยอยู่ต่ำงจังหวัดพอถึงเวลำสิบต้องกลับมำ ม. เลยคิดว่ำนำ่จะท ำใหส้อบออนไลนไ์ด้นำ่จะสะดวกกว่ำ

มองไมเ่หน็จอในกำรสอนทดสอบ

อำจำรย์คุมสอบใจดีมำกค่ะ

ระยะในกำรมองเหน็จอภำพกลำงค่อนข้ำงไกล

ควรปรับปรุงที่นั่ง

โอเครค่ะ

ควรท ำที่กั้นเปน็สีใส เผ่ือใหเ้หน็เจ้ำหนำ้ที่กบัผิ้สอบได้ชัดเจน

อยำกใหเ้วลำมคีวำมชัดเจนกว่ำนี้

รวดเร็วดีครับ

เจ้ำหนำ้ที่ดูแลดี

วีดีโอแนะน ำพดูเร็วไปนดินงึ

บคุลำกรคุมหอ้งสอบ labcom 6 ใหค้ ำแนะน ำและบริกำรดีมำกครับ

เวลำนอ้ยไปหนอ่ยครับ นำ่จะเพิ่มอกีซัก15 นำที

ระบบคอมพวิเตอร์ในหอ้งสอบมปีญัหำนดิหนอ่ย

อยำกใหเ้วลำนอบสัก 1 ชั่วโมง คร่ึง

ควรมกีำรเด็ดขำดเร่ืองเวลำในกำรเข้ำหอ้งสอบ



ดีค่ะ เหลือเเค่บอกใหเ้อำหฟูงัมำ (2)

กำรเอำใจใส่ของอำจำรย์คุมสอบค่อนข้ำงดีมำก (2)

เข้ำระบบยำกไปหนอ่ย

อยำกใหม้กีำรเตรียมเข้ำระบบมำกกว่ำนี้ค่ะ (2)

อยำกใหม้หีฟูงัใฟ้

ปรับปรุงระบบใหม้ปีระสิทธิภำพมำกขึ้น

อธิกำรเข้ำใช้ระบบ และกฏระเบยีบกำรสอบ

อยำกใหอ้ธิบำยกฏกำรเข้ำสอบกอ่นสอบ

เว็บงงนดิหนอ่ย

ติดรำยละเอยีดกำรสมคัรไว้ที่โต๊ะดีกว่ำ

วีดิโออธิบำยกำรใช้งำนเร็วเกนิไป

แนะน ำวิธรเข้ำสอบกอ่นวันสอบ น ำเว็บไซต์กำรตรวจสอบคะแนนลงใหช้ัดเจน สะดวกกว่ำนี้ค่ะ

ฉำกกั้นนำ่จะเปน็ฉำกใสจะดีกว่ำนะคะ แบบนี้ล ำบำคในกำรมองกำรชี้แจงผ่ำนกระดำน

แปน้พมิเสีย พมิพย์ำก

ระบบเสถียรดี

ใหค้ ำแนะน ำดี

ควรใหเ้วลำเพิ่ม

มกีำรประชำสัมพนัธ์หลักเกณฑ์ในกำรสอบใหช้ัดเจน

ควรมกีำรอธิบำยแนวทำงหรือกำรสมคัรสอบใหม้คีวำมละเอยีดหรือชัดเจนมำกกว่ำนี้

เวลำในกำรใหค้ ำแนะน ำนอ้ย

รหสัในกำรเข้ำระบบไมค่วรต้ังใหย้ำกเกนิไป

ควรปรับวีดีโอเเนะน ำกำรสอบใหม ่ใหเ้ปน็รูปเเบบปจัจุบนักนัเว็บไซต์กำรสอบเพื่อควำมเข้ำใจที่ถูกต้องชัดเจน ไมสั่บสน

สมคัรง่ำย โดยรวมดีค่ะ

ข้อมลูหลังสอบ ไมส่ำมำรถใหข้้อมลูได้ ควรปรับปรุง

ไมม่คีวำมคิดเหน็เพิ่มเติม



สมคัรง่ำยดี

พี่แนะนะดีมำก

คอมช้ำมำกกกถึงมำกที่สุดค่ะ

อยำกใหม้ไีฟล์วิธีอธิบำย กำรเข้ำระบบ เพรำะมองจำกกระดำนลพบำก

ระบบอนิเทอร์เนต็ช้ำ และเว็บไซต์เข้ำใจยำกไปนดิหนึ่ง

กำรตอบสนองของเนต็ช้ำ

อพัเดทวิดีโอแนะน ำใหต้รงกบัหนำ้เว็บปจัจุบนั

ควรเช็คคอมพวิเตอร์แต่ละเคร่ืองใหดี้กว่ำนี้

ควรมกีำรจัดสอบหลำยคร้ัง

อยำกใหบ้งัคับสอบแต่ล่ะเทมอตำมปกีำรศึกษำเลยค่ะ ไมต้่องสมคัรสอบเองค่ะ

ควรแจ้งรำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรสอบมำกกว่ำนี้

อยำกใหม้กีำรแจ้งเตือนผ่ำน SMS ต่อไปเร่ือยๆ สะดวกดี

อยำกใหม้กีำรกระจำยข่ำวกำรสอบมำกกว่ำนี้

อยำกใหl้og in ง่ำยกว่ำนี้

สนกุดี

ควรมวีิดีโอขั้นตอนกำรสอบ ใหดู้กอ่นเขเำหอ้งสอบ

ดีค่ะ แต่ควรมหีฟูงัให้

ควรมแีนวข้อสอบหรือเว็บแบบทดสอบใหฝึ้กท ำกอ่นมกีำรสอบจริง

อยำกใหม้ตีำรำงออกมำชัดเจนเปน็รอบๆ

ควรบอกในเร่ืองของรำยละเอยีดกำรsave ข้อมลูใหถู้กต้องกอ่นอนญุำตใหท้ ำข้อสอบ

ควรรอใหท้ ำเสร็จครบทกุคนถึงปล่อยใหอ้อกจำกหอ้งสอบ

ควรใหน้กัศึกษำที่แจ้งจบกอ่น

สำมำรถย้อนกลับไปท ำข้อกอ่นหนำ้ได้

ควรหำเคร่ืองที่เชื่อมบลูทธูได้นะครับ

ขอบคุณส ำหรับแบบทดสอบ



ควรมหีฟูงัจัดให้

เวลำในกำรเข้ำหอ้งทดสอบของแต่ละคนไมพร้อมกนั มนัท ำใหเ้กดิเสียงรบกวนเวลำท ำข้อสอบ

โอเครค่ะ

มกีำรประชำสัมพนัธ์หลักเกณฑ์ในกำรสอบใหช้ัดเจน

มองไมเ่หน็จอในกำรสอนทดสอบ

รหสัเข้ำยำกมำกค่ะ

อยำกใหม้กีำรแจ้งเตือนผ่ำน SMS ต่อไปเร่ือยๆ สะดวกดี

อำจำรย์คุมสอบใจดีมำกค่ะ

อยำกใหบ้งัคับสอบแต่ล่ะเทมอตำมปกีำรศึกษำเลยค่ะ ไมต้่องสมคัรสอบเองค่ะ

อยำกใหม้กีำรแจ้งเตือนผ่ำน SMS ต่อไปเร่ือยๆ สะดวกดี

ควรมกีำรจัดสอบหลำยคร้ัง

พี่แนะนะดีมำก

ดีมำกและเข้ำใจครับ

เจ้ำหนำ้ที่ศูนย์บริกำรกำรศึกษำใหค้ ำแนะน ำดี ช่วยเหลือทกุอย่ำงค่ะ สอบถำมได้ตลอด ใส่ใจนกัศึกษำ

ฉำกกั้นนำ่จะเปน็ฉำกใสจะดีกว่ำนะคะ แบบนี้ล ำบำคในกำรมองกำรชี้แจงผ่ำนกระดำน

ไมม่คีวำมคิดเหน็เพิ่มเติม

เข้ำระบบยำกไปหนอ่ย

อำจำรย์ใส่ใจดีมำกๆค่ะ

หนำ้เว็บไซต์ไมเ่หมอืนกบัในวิดีโอ

ไมม่คีวำมคิดเหน็เพิ่มเติม


