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KM 3 การจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ในภาวะวิกฤติ COVID-19 

กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

เป้าหมาย  1. จัดการเรียนการสอน/การสอบออนไลน์ ร้อยละ 100 ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2563 

             2. มีแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน/การสอบออนไลน์ 

ชื่องาน/โครงการ 
1. Chat and Share in online instruction and online testing of nursing faculty. 
 

ขั้นตอน 

KM 
กิจกรรมของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

ปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คน เงิน สิ่งของ IT 

การสร้างและ
แสวงหา
ความรู้ 

- Chat and Share in 

online teaching and 

online testing 

- ส ารวจการเรียนการสอน

ออนไลน์ส าหรับนักศึกษา  

 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

/

คณะกรรมก

าร KM 

16 มีนาคม-30 

เมษายน 2563 

อาจารย์

พยาบาล 

นักศึกษา

ท้ัง 4 ชั้น

ปี 

- กระดาน

เสวนา 

 

 

 

 

ระบบ

online

ใน chat 

line และ

น าเข้า

เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในการจัดการ

เรียนการสอน/การ

สอบออนไลน์ 

 

 



ขั้นตอน 

KM 
กิจกรรมของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

ปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คน เงิน สิ่งของ IT 

นักศึกษา

ผู้ช่วย

พยาบาล 

web KM 

คณะ   

 

แบบ

ส ารวจ 

Google 

form  

 

ได้ข้อมูล/ความพร้อม

ของนักศึกษา/สภาพ

ปัญหา/ความต้องการ/

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาในการจัดการ

เรียนการสอน/การ

สอบออนไลน์ 

การจัดการ
ความรู้ให้เป็น
ระบบ 

รวบรวมความรู้และจัดการ

ความรู้ท่ีได้เป็นหมวดหมู่  

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

/

คณะกรรมก

าร KM 

16 มีนาคม-30 

เมษายน 2563 

อาจารย์

พยาบาล 

   เกิดการจัดการความรู้

ให้เป็นระบบ 

การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู้ 

ประชุมกรรมการเพื่อ

ประมวลและกลั่นกรอง

ความรู้ท่ีได้ 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/

คณะกรรมก

ารKM 

16 มีนาคม-30 

เมษายน 2563 

รอง

คณบดี

ฝ่าย

วิชาการ/ 

   เกิดการประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 



ขั้นตอน 

KM 
กิจกรรมของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

ปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คน เงิน สิ่งของ IT 

คณะกรร

มการKM 

การเข้าถึง
ความรู้ 

ประสาน IT share ข้อมูล

ขึ้นweb ให้ทุกคนเข้าถึง 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/

คณะกรรมก

ารKM 

16 มีนาคม-30 

เมษายน 2563 

อาจารย์

พยาบาล

และทุก

คนท่ีเข้า

มาเยี่ยม

ชมweb  

   ทุกคนเข้าถึงความรูท่ี้

แลกเปลี่ยน 

การแบ่งปัน
ความรู้ 

เผยแพร่ในweb KM ของ

คณะพยาบาลศาสตร์  

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/ 

คณะกรรมก

ารKM 

16 มีนาคม-30 

เมษายน 2563  

อาจารย์

พยาบาล

และทุก

คนท่ีเข้า

มาเยี่ยม

ชมweb 

   เกิดการแบ่งปันความรู้ 

การเรียนรู้ -กระบวนการจัดการเรียน

การสอน/การสอบออนไลน์ 

อาจารย์ทุก

คน และผู้

เข้าเย่ียมชม 

16 มีนาคม-30 

เมษายน 2563 

อาจารย์

พยาบาล

และทุก

คนท่ีเข้า

   แนวปฏิบัติการจัดการ

สอบออนไลน์ (online 

testing)  



ขั้นตอน 

KM 
กิจกรรมของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

ปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คน เงิน สิ่งของ IT 

มาเยี่ยม

ชมweb 

 
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์  
ดร.สุดารัตน์ สุวารี (24 มนีาคม 2563 

1. Meet จ านวนคนได้มากกว่า Zoom 

2. Meet ไม่จ ากัดเวลา แต่ Zoom จะต้องเข้าใหม่ทุกๆ 40 นาที 

3. Zoom ไม่สามารถ pin ได้ (หมายถึง ถ้ามีใครเปิดไมค์พูดแทรกขึ้นมา ภาพก็จะเด้งไปขึ้นที่หน้าจอของเด็กคนนั้น ท าให้รบกวนเวลา อ.สอน) 

4. เรื่องความชัดของหน้าเด็กตามท่ี อ.แจ้งมา ท่ี Meet ไม่ชัดเพราะแอ๊ปตั้งค่าพื้นฐานไว้ท่ี 360p เพ่ือไม่ให้กินแบรนวิชของเด็กมาก(คือไม่เปลืองเน็ตของ นศ.) 

“ถ้าไม่ใช้ wifi แล้วใช้ net มือถือเอา แนะน า package ความเร็ว 2 mb ขึ้นไป unlimited จึงจะใช้ video conf. ไดอ้ย่างราบรื่น หรือใช้ pack ความเร็วสูงสุดแต่

จ ากัดปริมาณ net ……” 

อ.วราภา สิทธาภิรมย์  (20 มีนาคม 2563 

ใช้เวลาสอน 2 ชั่วโมง มีนักศึกษาท่ีสัญญาณหลุดไปบ้างระหว่างสอน แต่ก็กลับเข้ามาใหม่ได้ มีถามตอบกันได้   ตรวจสอบนักศึกษาเข้าเรียนโดยให้ capture 

หน้าจอส่งครู 

 

 

 

 



อ.สุปราณี น้อยตั้ง (25 มีนาคม 2563) 

กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ส าหรับการสอนนักศึกษาปี 3 จ านวน 138 คน ซึ่งเป็นการเรียนในโลกออนไลน์ทั้งชั้นปีครั้งแรกส าหรับปี 3 โดยอาจารย์ใช้ 

google meet ในการสอนบรรยายเนื้อหา นาน 2 ชั่วโมง เวลา 10-12 น. เข้าระบบได้ง่าย ไม่มีสะดุด การ feedback จากนักศึกษาเป็นท่ีพึงพอใจ นักศึกษาชื่น

ชอบ มองเห็น power point ของผู้สอนได้ชัดเจนและเสียงชัด ซึ่งส าหรับเด็กท่ีอยู่หอสามารถใช้กับ wifi ของวิทยาลัยได้ดีไม่สะดดุค่ะ แต่ถ้าสัญญาณมือถือของ

นักศึกษาเองจะมีหลุดบ้างค่ะ แต่สามารถเข้ามาใหม่ได้เร็ว *** และวิธีนี้ยังสามารถบันทึกวีดีโอท้ังภาพและเสียงขณะสอนจากโปรแกรมได้เลย เพ่ือให้นักศึกษาท่ี

ไม่สามารถเข้าเรียนได้ (2คน) หรือนักศึกษาท่ีสัญญาณขาดหายไปขณะสอนสามารถเปิดทบทวนย้อนหลังได้ ส าหรับวีดีโอท่ีบันทึกไว้ทางกลุ่มวิชาฯ จะน าไปลงใน 

moodle ของรายวิชาต่อไปค่ะ  

 

ผศ. ศุภาวรรณ (วันที่ 26 มีนาคม 2563) 

วันนี้ใช้ สอน 8-12 น ใช้ google meet ทดสอบมา3 คร้ังก่อนเข้าเรียนชั้นจริงวันนี้ สรุปข้อดีและข้อเสีย คือ ข้อดี 1. ไม่จ ากัดเวลา 2. ถามตอบระหว่างเรียนได้ 

โดยเปิดเสียงพูด หรือเขียนตอบก็ได้ ให้รางวัลได้ใครตอบถูกต้องตอบเร็ว 3. เช็คชั้นเรียนได้ว่าอยู่ในห้องเรียนครบหรือใครออกไปก่อน 4. น าเสนอหน้าจอได้

เหมือนในชั้นเรียน  

ข้อเสีย 1. นัดหมายเปิดชั้นตามเวลาสอนไม่เหมาะต้องเปิดชั้นเรียนก่อนเวลาประทาน30 นาที เพื่อให้เด็กต่อเข้าเรียน เช่นสอน 8.00 ต้องเปิดห้อง 7.30 น จึง

เข้าชั้นครบ ( กรณีจ านวนเด็กมาก )  

2. การใช้สัญญาณถ้าเป็น WiFi จะประหยัดเงินกว่าใช้เน็ตมือถือ 3/4 G.  

3.  ผู้ใช้ต้องมี Gmail  

4. ถ้านักศึกษาใช้ ระบบ iOS น าเสนอภาพ หน้าจอได้แต่ android  ท าไม่ได้ 

 

 

 



อ.กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์ (วันที่ 26 มีนาคม 2563) 

รายการสอนวันนี้ เวลา 9-11 น สอนกลุ่มย่อย ปี3 วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ใช้ google meet สามารถสอนและสลับใช้สื่อในการโต้ตอบได้ราบรื่น  

เวลา 11.15-11.40 conference ปี 4 วิชาปฏิบัติการรักษาเบ้ืองต้น ก่อนการสอนทุกครั้ง อาจารย์ควรแจ้งให้น.ศ.ที่เข้าร่วมฟังไปแล้วให้ช่วยยอมรับเพ่ือนคนอื่น

ท่ีเข้ามาทีหลังด้วย เพราะในขณะที่อาจารย์สอนไปแล้ว/สลับหน้าจอแสดง power point อยู่จะไม่สามารถตอบรับได้จึงท าให้น.ศ.เข้าฟังไม่ได้ค่ะ   

 

อ.นัชพร (26 มีนาคม 2563) 

วันนี้ใช้ google meet น าเสนอและอภิปรายกลุ่มวิชาจิตเวชกับนักศึกษาปี 3 จ านวน 24 ราย ใช้เวลาในการร่วมjoin เกือบ 40 นาที ปัญหาท่ีเจอคือกดรับเข้า

ร่วมjoin แล้วเด้งออกในบางคน  ต้องออกแล้วเข้าใหม่ 2-3รอบ เพ่ือให้เรากดรับ ถึงjoinได้ (  อันนี้ไม่แน่ใจเกี่ยวกับสัญญาณอินเตอร์เนตด้วยมั้ย) เลยคุยกันนศ.

กันว่าเปลี่ยนมาใช้ zoom แล้วเข้าร่วม joinกันใหม่ใช้เวลาในการเข้าร่วมmeeting ไม่ถึง 10 นาที ก็ครบ 24 คน และสามารถมองเห็นหน้านศ.ได้ครบท่ัง24 คน  

ขณะน าเสนอpowerpoint ก็สามารถเห็นหน้านักศึกษาคนพูด  เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้โชว์หน้าคนพูดคนเดียวหรือคนอื่นด้วยข้างๆจอ   สามารถบันทึก 

vdo ขณะน าเสนอได้เหมือนกัน  แต่ข้อเสียของzoom คือมีเวลาจ ากัดประมาณ 45 นาที มันจะตัด แต่จะมีข้อความเตือนบอกเราก่อนว่า อีก 10 นาที จะตัดนะ  

เราต้องเข้าใหม่และส่ง link เชิญสมาชิกใหม่  (แต่ดีตรงท่ีเข้าง่ายกดแปบเดียวไม่ถึง 5 นาที ก็กลับมา present กันได้ครบ 24 คนเหมือนเดิม) เสียงชัดเจน หน้า

ชัดเจน  ว่าแต่ละคนท าอะไรคะ  

 

ผศ.มงคล การุญนามพรรณ     

ในการสอนปกติมงคลจะมีค าถามเป็นระยะๆเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเราสอนไปโดยจะพิมพ์ค าถามแทรกไว้ใน Powerpoint เป็นระยะๆอยู่แล้ว 

ค าตอบอาจเป็นเขียนค าตอบสั้นๆ หรือยก voter(ทาง onlineให้พิมพ์สีของค าตอบท่ีเลือก) โดยเมื่อสอนถึง slideค าถาม มงคลจะทยอยเปิด note ให้เข้ามา

ตอบ เพื่อกักค าตอบจัดเก็บค าตอบแต่ละข้อ เพื่อสะดวกในการเข้าไปพิจารณาว่าเราจะต้องสอนประเด็นใดซ้ า ถ้าเด็กๆพิมพ์ค าตอบในแชทไปเร่ือยๆจะปนกัน

หลายๆข้อ แล้วพิจารณายาก   เมื่อจะถามจะเรียกรหัสนักศึกษาเพื่อให้เปิดไมค์แล้วพูดตอบ เมื่อเด็กคนใดต้องการถามให้พิมพ์รหัส....ขอถามค่ะ/ครับ เเล้วจึง



เปิดไมค์เพื่อลดโอกาสการเปิดไมค์ชนกัน  หัวข้อท่ีต้องมีการเขียนอธิบายเพ่ิมเติม เช่น เขียน Dx และ order ท่ียกตัวอย่าง case หรือต้องการวาดรูปเช่นรูป 

glomerulus สร้างน้ าปัสสาวะ ก็จะใช้ live in line เพื่อให้เด็กๆเห็นท่ีเราเขียน  

ทุกครั้งหลังสอนเสร็จสอนปี 1 ปี 2 ท้ังชั้น นาน 3-4 ชม ไม่มีใครหลุด ไม่มีล่ม เมื่อสอนจบมงคลเปิด note ให้เด็กๆ feedback วิธีการสอน แนวโน้มจะใช้ต่อ

ได้มั้ย มีอะไรให้ปรับปรุงมั้ย หรือมี app ใดเเนะน า  ท่ีผ่านมา มีผู้เรียนเข้ามาfeedback 70-80 % และเกือบท้ังหมดบอกว่าเรียนวิธีนี้ได้ เสียงชัด power point 

ชัด (ให้ download power point จาก moodle เพราะมีน้องบอกว่าขณะสอนไม่ว่าใช้ App ใด ไม่ว่ากลุ่มปิดหรือกลุ่มเปิด เด็กๆสามารถ capture หน้าจอ 

หรือ PrtSc จากคอมได้ มงคลจึงไม่share Power point ใน app ขณะสอน เพราะกลัวละเมิดลิขสิทธิ์รูปท่ีใส่อยู่ใน Power point ถึงแม้จะอ้างอิงใต้รูปแล้วก็

ตาม) 

 

ผศ.ปานทิพย์ ผ่องอักษร (25 มีนาคม 2563) 

ปานทิพย์ conf. ปี 4 ท้ังวัน เป็นการสัมมนาการบริหารการพยาบาล นศ. 10 คน นศ. ส่งไฟล์ท่ีจะน าเสนอให้ทุกคนล่วงหน้า การน าเสนอจะต้องมีการอภิปราย

โต้ตอบกันเป็นระยะ ช่วงแรกใช้ group/VDO call in line ให้แต่ละคนเปิดไฟล์ท่ีเพ่ือนน าเสนอดูไปพร้อมๆ กัน พบว่าเปิดไมค์พร้อมกัน 3 คน จะไม่มีเสียง

แทรก แต่สัญญาณหลุดหายเป็นช่วงๆ จึงปรับมาใช้ google meet พบว่า นศ. ชอบมากกว่าท า group/VDO call in line เนื่องจากเสียงชัดกว่า ภาพชัด เปิด

ไมค์พร้อมกันทุกคนก็ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ละคนสามารถเปิดไฟล์น าเสนอจากคอมฯ หรือ notebook ของตัวเองและทุกคนเห็นพร้อมกันได้เลย สัญญาณขาดหาย

น้อยมาก  เวลาใครพูดก็จะปรากฏหน้าคนนั้นขึ้นมา มี chat ติดต่อสื่อสารกันได้ด้วย น าเสนอเป็นข้อมูลให้อาจารย์พิจารณาเลือกใช้ค่ะ  

 

ผศ.สุดารัตน์ วงศ์จุลชาติ (วันที่ 21 มีนาคม 2563) 

การสอนด้วยการบันทึกคลิปการสอนใน Power Point ให้นักศึกษาเรียนด้วยตนเองใน Moodle  เป็นการสอนท่ีไม่จ าเป็นต้อง real time นักศึกษาสามารถเข้า 

Moodle ศึกษาด้วยตัวเอง วัน เวลาไหนก็ได้ตามท่ีนักศึกษาสะดวก  มีการบรรยายในสไลด์ PowerPoint เหมือนกับการสอนในห้องเรียน 

 

 



อ.สุนีย์ อินทร์สิงห์ (วันที่ 25 มีนาคม 2563) 

จากเฟส teaching  during covid19 การสอบข้อสอบอัตนัยแบบออนไลน์ กับนักศึกษา 50+ คน ด้วย Google Hangout Meet/Google Classroom 

/Google Doc 

- แจ้งกติกาการสอบล่วงหน้า 1 วัน เพ่ือให้ น.ศ. ไปหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์, internet connection และมือถือที่ใช้ในการสอบได้ทัน 

- นักศึกษาเมื่อเข้ามาในห้องสอบออนไลน์(ห้อง Google Meet) ต้องกดปุ่ม "น าเสนอทันที" เพื่อให้อาจารย์เห็น*หน้า นศ.* และ*หน้าจอคอมพิวเตอร์*นักศึกษา

ตลอดเวลาการท าข้อสอบ 

- หากคอมพิวเตอร์ของ น.ศ. ไม่มีกล้อง ให้ใช้ smartphone ติดตั้งโปรแกรม Google Hangout Meet เพื่อถ่ายทอดสดภาพตัวเองท าข้อสอบได้ (แต่ยังคงต้อง

ถ่ายทอดสดหน้าจอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีท าข้อสอบไปด้วย) อาจารย์อาจตรวจสอบมุมกล้องรายคนก่อนปล่อยข้อสอบก็ดีค่ะ 

- ตอนแรกจะให้ น.ศ. บันทึกเป็นไฟล์วีดีโอ แต่คิดว่าการอัพโหลดวีดีโอยาว 2-3 ชั่วโมงส่งอาจารย์น่าจะล าบาก น.ศ. หลายคนใช้เน็ต 4G แบบจ ากัดปริมาณการ

ใช้งาน เลยให้ถ่ายทอดสดดีกว่า 

-อนุญาตให้ น.ศ. เปิดแค่ข้อสอบ(pdf)และกระดาษค าตอบ(Google Doc)ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น (ให้ minimize Google Hangout Meet ลงไป) 

- เปิดห้องสอบออนไลน์ให้ น.ศ. เข้ามาลองเล่นล่วงหน้า 1 วัน (จริงๆแล้วเปิดให้แค่ 1-2 ชั่วโมงก่อนสอบก็พอค่ะ) 

-จัดท าข้อสอบแนววิเคราะห์หลายๆชุดที่มีความยากพอๆกัน แล้วให้ Google Classroom แสดงข้อสอบเฉพาะนักศึกษาท่ีต้องท าข้อสอบชุดนั้นเท่านั้น (น.ศ.จะ

เห็นข้อสอบแค่ชุดตัวเองชุดเดียว) 

-ให้ตอบใน Google Doc โดยให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อตัวเอง อาจารย์จะได้เห็นได้งา่ยๆว่า น.ศ. ไม่ได้ดูกระดาษค าตอบเพื่อนอยู่ 

-ใช้ Google Doc เพ่ือให้สามารถตรวจดู History ของไฟล์และ compare ไฟล์ได้ด้วย ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยของการลอกกัน 

- ให้ น.ศ. ปิดโทรศัพท์มือถือ (ถ้าไม่ได้ใช้ถ่ายภาพตัวเอง) แล้ววางไว้ในท่ีๆอาจารย์มองเห็น 

-อาจารย์คอยคลิกดูหน้า/หน้าจอ น.ศ. เป็นระยะๆ ตลอดการสอบ และตักเตือน/ข่มขู่ น.ศ. รายคนเป็นระยะ ให้รู้ว่าดูอยู่ตลอดนะ (เหนื่อยมาก...) 

ข้อผิดพลาดที่แก้ไขได ้



- Google Hangout Meet ท่ีเป็น Google Suite for Education สามารถรองรับผู้เข้าใช้งานได้คราวละ 250 คนก็จริง แต่กดปุ่ม "น าเสนอ" ได้เพียงคราวละ 

10 คนเท่านั้น จึงต้องเปิดห้องสอบออนไลน์ให้นักศึกษา 5-6 ห้อง (ดีที่สร้างห้องง่าย ท าให้ไม่เสียเวลา) ถ้าเป็นไปได้ assign ห้องสอบให้ น.ศ. เข้าตั้งแต่ต้น 

- การมีห้องสอบออนไลน์หลายห้อง ท าให้อาจารย์มองเห็นพฤติกรรม น.ศ. ทุกคนได้ง่ายขึ้น โดยเลือก Layout ของ Google Hangout Meet ท่ีแสดงได้ทีละ

หลาย ๆ คนได้ 

ข้อผิดพลาดที่แก้ไขไมไ่ด ้

- ถ้านักศึกษาแชร์หน้าจอเพียงบางส่วน อาจารย์ก็จะไม่เห็นหน้าจอท้ังหมด และไม่เห็นว่า น.ศ เปิดอะไรอย่างอื่นไว้ 

- ยากท่ีจะตรวจสอบ ถ้า น.ศ. มีมือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องซ่อนไว้ 

- น.ศ. อาจจะจิ้มดูหน้าจอเพ่ือนระหว่างท าข้อสอบแบบไวๆ 

ข้อเสนอแนะ 

-คราวหน้าคงต้องเปล่ียนโปรแกรมไปเร่ือยๆ แล้วประกาศแบบกระชั้น เพราะถ้า น.ศ. ใช้งานโปรแกรมไม่คล่อง ไม่รู้ว่าอาจารย์ท าอะไรกับโปรแกรมได้บ้าง ก็จะ

ไม่กล้าเส่ียงทุจริต 

- Nothing is perfect, แต่ด้วยเวลากระชั้นและทรัพยากรท่ีมีคงท าได้ประมาณนี้ค่ะ 

-ผลสอบออกมา ไม่มีคะแนนโด่งผิดสังเกต และไม่มคี าตอบใครเหมือนกันให้จับได้ หวังว่าจะเป็นสัญญาณว่าเด็กๆไม่ได้ทุจริตอย่างชัดเจนให้เห็น 

 

ผศ.ปานทิพย์ ผ่องอักษร (1 เมษายน 2563) 

รายงานผลการสอบเมื่อช่วงเช้าวันนี้ วิชาพยาธิ นศ.ปี 1 โดยใช้ google form และให้ นศ.เข้าร่วมกลุ่ม google meet ให้เหน็หน้าไปพร้อมกัน นั่นคือ นศ. ต้อง

มีคอมฯ notebook /โทรศัพท์/ tablet รวมแล้วคนละ 2 เครื่อง มี นศ. 16 คนท่ีมีโทร.แค่เคร่ืองเดียว จึงให้ยืมโทร.จากคนอื่นมาอีก 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีปัญหา ได้

แบ่งกลุ่มที่สอบเป็น 4 กลุ่ม 30,30,30 และ 38 คน เพ่ือเข้า meet แล้วจะได้เห็นหน้าชัด ไม่เล็กเกินไป มีน้อง IT 3 คน ช่วยปานทิพย์คุมสอบ จนท.IT จะ

ควบคุมการเปิด-ปิดการท าข้อสอบของทุกกลุ่มตามเวลาท่ีก าหนด เร่ิมท าข้อสอบช้าหน่อยเพราะต้องรอให้ นศ.เข้าร่วมครบทุกคน สรุปข้อดี ข้อที่ควรปรับปรุง 

ข้อด ี



-1.มองเห็นหน้า นศ.ชัดตลอดเวลา(ยกเว้นคนท่ีมีปัญหาเน็ต) โอกาสจะทุจริตน้อยมากๆ ถ้าใช้คอมฯ ท่ีหน้าจอใหญ่ สัก50-60 คน ก็ยังเห็นหน้าชัด 

2. นศ.บอกว่าตัวอักษรในข้อสอบอ่านง่าย ชัดกว่าใน moodle 

3.เมื่อสอบเสร็จจะทราบคะแนนได้ทันที ซึ่งระบุเวลาท่ี นศ.ส่งข้อสอบ แต่ละข้อ นศ.เลือกค าตอบข้อไหนบ้าง 

ข้อควรปรับปรุง 

1. นศ.บอกว่าตื่นเต้นมาก กลัวเน็ตหลุด กลัวท าไม่ทัน เพราะให้เวลาน้อย (55 ข้อ 45 นาที ด้วยความท่ีกลัวว่าจะมีการทุจริตจึงลดเวลาสอบ แต่ถ้าเห็นหน้ากัน

ตลอดเวลา ก็ทุจริตยาก) ต่อไปคงเพิ่มเวลาให้ และมี นศ.เน็ตหลุดบ้าง แต่กลับเข้ามาใหม่ได้ นศ.เริ่มเรียนรู้จากครั้งนี้แล้ว ครั้งต่อไปคงราบร่ืน 

2. เนื่องจากข้อสอบจะสลับข้อโดยอัตโนมต้ิ (ไม่มีหมายเลขขัอ) และช่องที่ให้พิมพ์ชื่อกับรหัสจะติดไปพร้อมกับข้อแรก นศ.ก็จะบอกว่าไม่มีช่องให้พิมพ์ เพราะข้อ

นี้อาจไปอยู่ท่ีล าดับหลังๆ แจ้ง IT ให้ปรับในคร้ังต่อไป 

3.นศ.บางคนไม่พิมพ์ชื่อ/รหัส หรือพิมพ์ผิด อาจารย์ต้องตรวจสอบให้ดี 

4. รายงานผลคะแนนท่ีออกมาเป็น x-cel ซึ่งดีแล้ว แต่ไม่เรียงรหัส จะเรียงตามเวลาท่ีส่ง รหัสกับชื่ออยู่ช่องเดียวกัน ท าให้เสียเวลาจัดท าข้อมูลเพื่อเก็บคะแนน

ตามระบบ- IT จะปรับปรุงต่อไป 

 5. มี นศ. 4 คนท่ีไม่ได้ส่งข้อสอบเข้ามา มี 2 คน ส่งซ้ า 2 รอบ IT ก าลังด าเนินการแก้ไขค่ะ 

    น าเสนอเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและเลือกใช้วิธีการสอบท่ีเหมาะสมต่อไปค่ะ 

 

ผศ.สุดารัตน์ วงศ์จุลชาติ (4 เมษายน 2563) 

ประสบการณ์สอบ pn ด้วย Moodle เป็นข้อสอบถูก-ผิด จ านวน 40 ข้อ ก าหนดเวลาให้เข้าท า 8.00-20.00 น. เพราะเกรงว่าหากเข้าพร้อม ๆ กันระบบจะค้าง 

ก าหนดเวลาท าข้อสอบได้  ก าหนดให้เข้าท า 1 ครั้ง ก าหนดได้ว่าจะให้ดูเฉลยหลังสอบทันทีหรือไม่  กลัวว่าระบบจะค้าง อาจต้องมีคนที่ต้องขอสอบใหม่จึงไม่ได้

ให้เห็นเฉลย มีนักศึกษาท่ีแจ้งว่าขณะท าข้อสอบระบบค้างไม่สามารถท าต่อได้จ านวน 6 คน เข้าท าข้อสอบไม่ได้ 1 คน และลืมว่าต้องสอบ 1 คน    



ประสบการณ์สอบ pn เมื่อ 8 โมงเช้า ข้อสอบ 30 ข้อใช้ google form ตอนแรกส่ง link และ qr code ทางไลน์ น.ศ.เข้าไม่ได้ ต้องปลดล็อคเฉพาะคนที่มี e-

mail slc.ac.th ออก น.ศ.ได้เข้าท าทุกคน ไม่มีปัญหาระบบค้างเหมือนใน moodle ท่ีสอบเมื่ออาทิตย์ก่อน      แต่มีข้อสังเกต ดังนี้             1. น.ศ.6 คนมี

คะแนนเท่ากัน 27 เต็ม 30 จะส่งค าตอบมาพร้อมๆกัน ห่างกันแค่ 1-2 วินาที                        

2. มีคนท าเกินเวลาท่ีก าหนด ถาม IT บอกล็อกเวลาไม่ได้  แต่สามารถดูจากเวลาท่ีเขาส่งมาได้ และปิดรับค าตอบได้                  

3. ตอนแรกคะแนนขึ้นไมค่รบทุกคน เป็นเพราะเราตั้ง space sheet ท่ี 84 คนพอดีเท่ากับ จ.น นศ. แต่ปัญหาคือน.ศ.หลายคนท่ีกดส่งหลายคร้ัง แต่จริง

สามารถก าหนดได้ว่าส่งคนละ จะต้องก าหนดจ านวนใน space sheet ไว้เผื่อ คร้ัง                             

4. ข้อดี ตรวจคะแนนให้เสร็จอย่างรวดเร็ว ข้อเสียคุมทุจริตไม่ได้ ส่งข้อสอบมาเลยก าหนด ก็ไม่กล้าตัดคะแนนเพราะไม่รู่ว่ามีปัญหาเข้าอยู่หรือไม่ หรือเปิด

หนังสืออยู่  

 

ผศ.ศุภวรรณ  9 เมษายน 2563 

วิธีการสอบด้วย Google meet และGoogle form โดยใช้อุปกรณ์ชิ้นเดียว วันนี้สอบกายวิภาคศาสตร์ 2 เวลา 7.30-8.30 น 

1. เข้าห้องสอบด้วยgoogle meeting   

2. เข้าห้องครบส่ง link ข้อสอบgoogle form ทางchat  

3. ด าเนินการสอบส่งข้อ 

4. สอบตามขั้นตอน  

5. ระหว่างท าข้อสอบเห็นหน้าผู้สอบด้วยกล้องโน้ตบุ้คตลอดเวลา  

ด าเนินการภาพรวมเรียบร้อยดีส่วนใหญ่  

ปัญหาพบระหว่างสอบคือ 

 ต่อเข้าห้องช้า 4 คน เพราะใส่แอดเดรส ผิดตื่นเต้น 

 submit หลุดขณะส่ง 2 คน สัญญาณหลุด แต่สามารถท าข้อสอบใหม่ได้อีกครั้ง โดยยังอยู่ในห้องสอบตลอดเวลา  



สรุป ข้อดีคือใช้อุปกรณ์ 1 ชิ้นครบเงื่อนไขท่ีต้องการ คุมเวลาได้ คุมห้องสอบได้ เห็นหน้าท่าทาง ตลอดเวลาขณะท าข้อสอบ และคุมระบบข้อสอบได้ ตลอดเวลา  

ไอแพด ใช้ไดแ้ต่ไมแ่นะน าเพราะหน้าจอเด็กไม่อยู่ในกริด(ช่องแสดงหน้าจอ) 

มือถือ อยู่ในกริด แต่ไม่เห็นหน้าผู้สอบ 

นักศึกษาปี 1 128 คนมีโน้ตบุ้ค 105 คน ใช้ไอแพด 18 คนมือถือ 5 คน     

 

อ.กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์ (9 เมษายน 2563)  

วิธีการป้องกันนักศึกษาทุจริตในการสอบออนไลน์ 

1. ไม่ควรเปิดให้มีการบันทึกใดๆ เพราะ นศ.สามารถบันทึกวิดีโอได้ตลอดการน าเสนอ และน.ศ.สามารถแคปหน้าจอท่ีละชอตได้อีกเช่นเดียวกัน 

2. ควรแบ่งน.ศ.กระจายแต่ละห้องสอบให้น้อยคน เพื่อให้อจ.1 คนท่ีเปิดน าเสนอข้อสอบและอีก 1 คน คอยเช็คหน้าจอให้เห็นน.ศ.ตลอดการท าข้อสอบ ห้ามปิด

ไมค์ ปิดหน้าจอ 

3. ข้อสอบ MC 4 ตัวเลือก ก าหนดเวลาท าข้อละ 1 นาที สามารถท าได้ตามเวลาแต่จะมีนศ.หลุดออกจากระบบบ้างเป็นระยะ แต่ถ้าน.ศ.จะแคป หน้าจอยังไงก็

ท าได้ แม้จะให้เข้าระบบด้วยมือถือ 1 เคร่ือง/คน ก็ตาม 



   



   
 



  
 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร่วมกับ 

คณะกรรมการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ 

 ปีการศึกษา 2562  



 



 


