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คำนำ
คู่มือปฏิบั ติงานหลั กเล่ มนี้ จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดั บ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราขการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็น
เอกสารแสดงเส้นทางการทางานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการดาเนินการต่างๆ
ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้
ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทาให้งานของหน่วยงาน
มีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับกระบวนการจัดการข้อสอบออนไลน์
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน
วิธีปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการข้อสอบออนไลน์สาหรับบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในรายวิชาต่าง ๆ สามารถนาไปใช้งานได้จริง และยังลดการใช้งาน
ของกระดาษที่เป็นทรัพยากรสิ้นเปลืองได้
ท้ า ยนี้ ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละค าแนะน าด้ ว ยดี ต ลอดมา และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทาคู่ มื อ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าสานักงานคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เป็นกาลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลุล่วง
ลงได้ด้วยดี
นางสาวกัญญาภรณ์ ศรีไทย
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
มกราคม 2564

ข

สารบัญ
คานา

หน้า
ก

สารบัญ

ข

ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานนักวิชาการศึกษา
ภาระหน้าที่ของงานนักวิชาการศึกษา
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ขั้นตอนที่ 9 กาหนดสิทธิ์การใช้งานข้อสอบออนไลน์
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ส่วนที่ ๑
บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตั้ ง อยู่ เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรี ดี พ นมยงค์
ต าบลประตู ชั ย อ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา 13000 โทรศั พ ท์
0–3527–6555-9 โทรสาร 0–3532-2076 ก่ อ ตั้ งมาตั้ ง แต่ รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่ หั ว พระราชทานทรัพย์ จานวน 30,000 บาท ให้ ก่อสร้างโรงเรียนฝึ กหั ดครู
เมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญ
อนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 - 3 แต่เพิ่มวิชาครู
พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการ
ดาเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้น สอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียด
พ.ศ. 2475 ยุ บ เลิ ก โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู เมื อ งกรุ ง เก่ าไปรวมอยู่ ใ นโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู
มูลตาหนักเพนียดแห่งเดียว
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัด
ครู มู ล ประจ าจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ชื่ อ ว่ า “โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. 2479 ย้ า ยโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู มู ล จากต าหนั ก เพนี ย ดมาตั้ ง ในบริ เวณกรมทหาร
ที่ ต าบลหั ว แหลม โดยแยกเป็ น โรงเรีย นฝึ ก หั ด ครูช ายและโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครูส ตรี เปลี่ ย นชื่ อ ใหม่
เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจา) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่
ที่บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตาบลหอรัตนไชย
บริเวณหอพักอู่ทองในปัจจุบัน
พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 – 2 - 2 ของกรมฝึกหัดครูรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี
พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2
ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยก
ฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้า
กับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาทาการผลิตครูหลายระดับ
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พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม.
หรือ พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม(วิชาเอก
ฟิสิกส์)
พ.ศ. 2519 เริ่ ม ใช้ ห ลั ก สู ต รสภาการฝึ ก หั ด ครู พ.ศ. 2519 เปิ ด สอนระดั บ ป.กศ.สู ง
หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี
จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม.
พ.ศ. 25 23 เปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญ า (ค.บ.) หลั ก สู ต ร 4 ปี รั บ จากผู้ มี วุ ฒิ เดิ ม
ม.ศ.5 ,ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.)
หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิด
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต และศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต พร้ อ มกั บ ระดั บ อนุ ป ริญ ญา ขณะเดี ย วกั น
ก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า
สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญ ญัติสถาบัน
ราชภัฏ 2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมี
ผลบังคับใช้ ทาให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
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วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจั ดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ภายในปี 2564
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1) แสวงหาความจริ งเพื่ อสู่ ความเป็ นเลิ ศทางวิ ช าการ บนพื้ นฐานของภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม ส านึ ก ในความเป็ น ไทย มี ค วามรั ก และผู ก พั น
ต่ อ ท้ อ งถิ่ น อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ในชุ ม ชน เพื่ อ ช่ ว ยให้ ค นในท้ อ งถิ่ น รู้ เท่ า ทั น การ
เปลี่ ยนแปลง การผลิ ตบั ณ ฑิตดังกล่ าวจะต้องให้ มีจานวนและคุณ ภาพสอดคล้องกับแผนการผลิ ต
บัณฑิตของประเทศ
3) เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในคุ ณ ค่ า ความส านึ ก และความภู มิ ใจในวั ฒ นธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้ มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5) เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งของวิ ชาชี พครู ผลิ ตและพั ฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7) ศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้ น บ้ า น และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การจั ด การการบ ารุงรัก ษาและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ให้ ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ท าการสอน วิ จั ย ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ
แก่สั งคม ปรับ ปรุง ถ่ายทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม ผลิ ตครู และ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู
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นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและ
โดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ (1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ จึ ง ก าหนดนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1) เร่ งรั ดการผลิ ต บั ณ ฑิ ต การจั ดการศึ กษาให้ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน ยกระดั บ
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2) ส่ งเสริ มให้ มี การผลิ ตงานวิ จั ย การสร้ างสรรค์ นวั ตกรรม องค์ ความรู้ สื บสานโครงการ
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงที่ ตอบสนองความต้อ งการของสั งคมและ
สามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
3) เป็น ศูน ย์ก ลางการบริก าร และเผยแพร่ข ้อ มูล ด้า นศิล ปวัฒ นธรรม เพื ่อ ส่ง เสริม
การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
4) ส่ งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒ นาศักยภาพครู ผู้ บริห ารและบุคลากรทางด้าน
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ
5) สนั บ สนุ น ร่ ว มมื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส ามารถเป็ น แหล่ งเรีย นรู้ ที่ มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6) สนั บ สนุ น พั ฒ นาถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน
อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
10) เร่งรัดการพัฒ นาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
11) ส่ง เสริม สนับ สนุน การจัด การเรีย นการสอนเพื ่อ เตรีย มความพร้อ มสู ่ป ระชาคม
อาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

สำนักงำนอธิกำรบดี

กองกลำง

กองนโยบำยและแผน

กองบริกำรกำรศึกษำ

คณะครุศำสตร์
สำนักงำนคณบดี

สำนักงำนคณบดี

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

ง
งานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารงาน
ทั่วไป
งานทะเบียนและ
ประมวลผล

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา

งานประกันคุณภาพ

งานบัณฑิตศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

งานช่วยอานวยการ
ผู้บริหาร

งานแผนงานและ
งบประมาณ

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน

งานให้คาปรึกษา
แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

โรงเรียนสาธิตมัธยม

งานการเงิน

งานตรวจสอบภายใน
งานทรัพยากรบุคคล
งานนิติการ
งานบริการและฝึกอบรม
งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้

งานบัญชี

งานวิเทศสัมพันธ์

ศูนย์สหกิจศึกษา

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา
นานาชาติ

งานวิจัย
งานยุทธศาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

งานอยุธยาศึกษา
หอศิลป์จงั หวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร
และบุคลากร
ทางการศึกษา

สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักงำนผู้อำนวยกำร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ
งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานบริหารระบบ
สารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
สำนักงำนคณบดี

ภำควิชำ
มนุษศำสตร์

ภำควิชำ
สังคมศำสตร์

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงำนคณบดี
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนานักศึกษา
งานสื่อสารองค์กร
งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน

ศูนย์หนังสือ

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อม

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์

งานบริการวิชาการ

งานบัณฑิตศึกษา

โรงเรียนประถมสาธิต

สำนักงำนผู้อำนวยกำร

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน

งานบริหารวิชาการและพัฒนา
การเรียนการสอน

สถำบันอยุธยำศึกษำ

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ

สำนักงำนผู้อำนวยกำร

กองพัฒนำนักศึกษำ

งานบริหารงาน
ทั่วไป
งานติดตามและ
ประเมินผล

งานบริหารงานทั่วไป

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

คณะวิทยำกำรจัดกำร

งานบัณฑิตศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

ภำควิชำ
วิทยำศำสตร์
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
งานบัณฑิตศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์
ศูนย์สะเต็มศึกษา

ภำควิชำ
วิทยำศำสตร์ประยุกต์
งานบริหารงานทั่วไป

งานวิทยวิชาการ
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ประวัติคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาเริ่ม ผลิ ต ครู ป.กศ. มาตั้ งแต่ ปี พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ ย้ ายจาก
ประตูชัยมายังสถานที่ปัจจุบันใน พ.ศ.๒๕๐๙ พร้อมได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
มีห มวดวิทยาศาสตร์รับผิ ดชอบการสอนวิช าสายวิทยาศาสตร์และได้เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง วิช าเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.๒๕๑๘ ประกาศใช้ได้เปิดโอกาสให้วิทยาลัย
ครูเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีได้ หมวดวิทยาศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขามัธยมศึกษาวิชาเอกฟิสิกส์เป็นวิชาแรก
ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ได้ มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู ฉ บั บ ที่ ๒ ซึ่ ง เปิ ด โอกาส
ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากวิช าชี พครูได้ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาต่างๆ เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชี ว วิ ท ยาประยุ ก ต์ สถิ ติ ป ระยุ ก ต์ เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ฟิ สิ ก ส์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป เป็ น ต้ น
และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ ทาให้สามารถเปิดสอนหลักสูตรที่สูง
กว่ า ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ได้ วิ ท ยาลั ย ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาจึ ง ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น สถาบั น ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์
โดยตรง
ใน ปี พ .ศ.๒ ๕ ๔ ๒ รั ฐ บ าล ได้ อ อกพ ระราช บั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษ าแห่ งช าติ พ .ศ .๒ ๕ ๔ ๒
โดยมีสาระสาคัญส่วนหนึ่ง กาหนดให้มีการยุบรวมกันของทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้เกิดความเป็ น เอกภาพในเชิงนโยบายด้านการศึกษา เป็นผลทาให้ สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
สังกัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการต้องรวมกับทบวงมหาวิทยาลัย ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รับการยกฐานะให้เป็น
มหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงทาให้สถาบัน
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได้ รั บ การยกฐานะให้ เป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา”
ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอีกครั้ง
การก้ า วสู่ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ
สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น น าของประเทศได้ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จ าเป็ น ต้ อ งเร่ งพั ฒ นาทั้ ง
การเรียนการสอนและการวิจัย ในด้านการเรียนการสอน ได้ส่งเสริมและสนับสนุน อาจารย์ในคณะเข้าสู่
ตาแหน่ งทางวิชาการให้ มากขึ้น และมีนโยบายส่งอาจารย์ให้ ศึกษาต่อระดับปริญ ญาเอก เพื่อให้ เป็นไป
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ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในด้านการวิจัยได้มีการส่งเสริม
ประสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ภาพของการวิ จั ย อั น จะส่ งผลถึ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของการศึ ก ษา โดยส่ ว นรวม
ทั้ งนี้ ร วมถึ งงานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั งได้ มี ก ารท าวิ จั ย โดยใช้ โ จทย์ วิ จั ย ของชุ ม ชน
เพื่อให้ มหาวิทยาลั ย ของท้องถิ่น เป็ น ที่ พึ่งทางวิช าการต่างๆ แก่ชุมชน เช่น โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์
ท้องถิน่ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นต้น
ภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ในหลาย
สาขาวิชาแล้วยังมีหน้าที่สอนวิชาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ให้กับบัณฑิตสาขาครุศาสตร์วิชาเอกคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ทั่วไป ฟิสิกส์และสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา และยังได้รับผิดชอบ
ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย เช่น
- ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการพั ฒ นาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ป ระยุ กต์เพื่อท าหน้ าที่พั ฒ นาการเรียนการสอนวิท ยาศาสตร์ งานวิจัย
ทั้ งของนั ก ศึ ก ษาอาจารย์ แ ละหน่ ว ยงานภายนอกตลอดจนการเผยแพร่ค วามรู้ท างวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
- ศู น ย์ ส ะเต็ ม ศึ ก ษา จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในปี ๒๕๕๘ ตามการตกลงความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธ ยา กับสถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ อ
สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา โดยให้บริการทางวิชาการด้วยโครงการและกิจกรรมที่เอื้อ
ประโยชน์ ต่ อ การบู ร ณาการทั ก ษะด้ านต่ าง ๆ จากแหล่ งเรีย นรู้ พร้ อ มกั บ การถ่ ายทอด องค์ ค วามรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ปรัชญำ
คุณภาพ คุณธรรม สร้างนวัตกรรม นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สร้างนวัตกรรม นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
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พันธกิจ
๑) ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชาติและท้องถิ่น
๒) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๓) บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
๔) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานความเป็นไทยและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
อัตลักษณ์
ก้าวทันเทคโนโลยี สานึกดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผู้นาด้านวิจัย เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ค่ำนิยม
ใฝ่รู้ อุตสาหะ มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมวิชาชีพ
ยุทธศำสตร์ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะสู่การเป็นองค์กรแห่งความสาเร็จ
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการประจาคณะ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

สานักงานคณบดี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงาน บริหารวิชาการและพัฒนา
การเรียนการสอน
กลุ่มงานบริการและพัฒนานักศึกษา
กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์
ศูนย์สะเต็มศึกษา

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3. สาขาวิชาเคมี
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
7. กลุ่มวิชาฟิสิกส์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. สาขาวิชาคหกรรม
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
8. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
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นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้
การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการ
ศึกษาต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน
1.2 สารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
ความต้องการกาลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การ
พั ฒ นาหนั งสื อ หรื อต าราเรี ย น ความรู้พื้ นฐาน ตลอดจนความต้อ งการด้ านการใช้เทคโนโลยี ท าง
การศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3 จัดทามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่ว ยเหลือจากต่างประเทศทาง
การศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อ
เป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.4 ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์
วิจั ย ส่ งเสริ มการวิจั ย การศึกษา และเผยแพร่ผ ลงานทางด้านการศึกษา เพื่ อ พั ฒ นางานด้านวิช า
การศึกษา
1.5 การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การจัดการบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่
การศึกษา เช่น ออกรายการวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทาวารสาร หรือเอกสารต่างๆ ให้
คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
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3.2 ชี้แจงและให้ รายละเอีย ดเกี่ ยวกับ ข้อ มูล ข้อ เท็ จจริง แก่บุ คคลหรือหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา
รวมทั้งตอบปั ญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
ภาระหน้าที่ของงานนักวิชาการศึกษา
1. งานจัดการข้อมูลทางด้านการศึกษา การจัดการข้อมูลเว็บไซต์ของคณะและสาขาวิชา
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ข้อมูลพื้นฐานของคณะ ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ข้อมูล
ข่าวสารของคณะ ข้อมูลงานวิชาการของคณะ ข้อมูลงานการจัดการความรู้ ข้อมูลกิจกรรมของคณะ
ข้อมูลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ข้อมูลงานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา จัดการเอกสารแจ้งสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จัดการเอกสารขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดการเอกสารแบบตอบรับนักศึกษาเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดการขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดการเอกสารรายงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จัดการสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. งานจัดโครงการบริการวิชาการ ร่างและพิมพ์เอกสารบันทึกข้อความดาเนินโครงการ
บริการวิชาการ จัดทาเอกสารขอเชิญวิทยากรบรรยายในโครงการ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินโครงการบริการวิชาการ จัดทาเอกสารขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย จัดทาขออนุมัติค่าใช้จ่าย
ในการจัดค่าอาหาร/อาหารว่ างและเครื่องดื่ม จัดทาขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง ขอใช้สถานที่ในการจัด
โครงการบริการวิชาการ ขออนุญาตเข้าจัดโครงการบริการวิชาการให้กับทางโรงเรียนหรือหน่วยงาน
4. งานจั ดกิ จกรรมโครงการของนักศึกษา ร่างและพิม พ์เอกสารบั นทึ กข้อความด าเนิ น
โครงการ จัดทาเอกสารขอเชิญวิทยากรบรรยายในโครงการ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ จัดทาเอกสารขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย จัดทาขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดค่าอาหาร/
อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม จั ด ท าขออนุ ญ าตจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ขอใช้ ส ถานที่ ในการจั ด โครงการ การ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. งานให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าแก่ นั ก ศึ ก ษา แนะน ารู ป แบบลั ก ษณะงานวิ จั ย ทางด้ า น
คอมพิวเตอร์ แนะนารูปแบบการเขียนรูปเล่มโครงงาน จัดทาแบบฟอร์มตัวอย่างรูปเล่มโครงงาน ให้
คาปรึกษาในการจัดทารูปเล่มโครงงาน เผยแพร่แบบฟอร์มรูปเล่มโครงงาน
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6. งานดูแลห้องปฏิบั ติการของสาขา จัดการอุปกรณ์การใช้งานห้องปฏิบั ติการ อุปกรณ์
และเครื่อ งมือ ในห้ องปฏิ บั ติ การ แบบฟอร์ม การยื มอุป กรณ์ ห้ องปฏิ บั ติก าร แบบฟอร์ม การขอใช้
ห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์การเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ
7. งานทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษาของสาขา จัดทารายการวัสดุครุภัณฑ์ของสาขา
ให้เป็นปัจจุบัน จัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ของสาขา จัดทาบัญชีการใช้งานวัสดุครุภัณฑ์ของสาขา
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ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดการข้อสอบออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการจัดการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค โดยแบ่ง
ปี การศึกษาหนึ่ ง ๆ ออกเป็ น ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และภาค
ฤดู ร้ อ น ในภาคการศึ ก ษาปกติ แ ต่ ล ะภาคจะมี ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ ภ าคฤดู ร้ อ นมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
และการจัดการศึกษาภาคพิเศษ มีการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคพิเศษในระบบไตรภาค โดยแต่
ละภาคการศึกษาจัดการเรียนการสอนในวั นเสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการ โดยในแต่ละภาค
การศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติ จะมีการจัดสอบวัดผลการเรียนระหว่างภาคการศึกษาและสอบ
วัดผลสิ้นสุดภาคการศึกษา และสาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะมีการสอบวัดผลการเรียนตอนสิ้นสุด
ภาคการศึกษา ในการจัดการสอบในแต่ละครั้งมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการคุมสอบโดยจัด
สอบในห้องเรียน เมื่อช่วงต้นปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ขึ้น ทางมหาวิทยาลัยจึงมี
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่ เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ทาให้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและการสอบเป็นแบบออนไลน์ เมื่อถึงช่วงที่มีการสอบวัดผล
การเรียนของนักศึกษาทางอาจารย์ในแต่ละรายวิชามีการจัดทาข้อสอบออนไลน์ขึ้น เพื่อความสะดวก
ในการจัดการสอบของอาจารย์และนักศึกษา และลดการแพร่ ระบาดของเชื้อระหว่างการเดินทางและ
การทากิจกรรมร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษา
ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือ เรื่องการจัดการข้อสอบออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิ บั ติ ง านและเป็ น แนวทางในการจั ด ท าข้ อ สอบออนไลน์ ข องอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยในคู่มือเล่มนี้มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
1. เข้าใช้งานกูเกิ้ลฟอร์ม
2. รวบรวมข้อสอบจากอาจารย์ผู้สอน
3. สร้างข้อสอบออนไลน์ในกูเกิ้ลฟอร์ม
4. บันทึกข้อสอบลงในแบบฟอร์มออนไลน์
5. เฉลยคาตอบและกาหนดคะแนนข้อสอบ
6. ส่งลิงก์ข้อสอบออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้สอน
7. ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบออนไลน์
8. เผยแพร่ข้อสอบออนไลน์ผ่านทางอาจารย์ผู้สอน
9. กาหนดสิทธิ์การใช้งานข้อสอบออนไลน์
10. จัดเก็บผลการจัดทาข้อสอบออนไลน์
11. จัดทารายงานผลการทาข้อสอบออนไลน์
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ขั้นตอนการจัดการข้อสอบออนไลน์
เริ่มต้น
เข้าใช้งานกูเกิ้ลฟอร์ม
รวบรวมข้อสอบจากอาจารย์ผู้สอน

สร้างข้อสอบออนไลน์ในกูเกิ้ลฟอร์ม
บันทึกข้อสอบลงในแบบฟอร์มออนไลน์
เฉลยคาตอบและกาหนดคะแนนข้อสอบ
ส่งลิงก์ข้อสอบออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้สอน

ผู้สอนตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ข้อสอบออนไลน์

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
เผยแพร่ข้อสอบออนไลน์ผ่านทางอาจารย์ผู้สอน
กาหนดเงื่อนไขการทาข้อสอบออนไลน์
จัดเก็บผลการจัดทาข้อสอบออนไลน์
จัดทารายงานผลการทาข้อสอบออนไลน์
สิ้นสุด
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ขั้นตอน การจัดการข้อสอบออนไลน์
ขั้นตอนที่ 1 เข้าใช้งานกูเกิ้ลฟอร์ม
การเข้าใช้งานกูเกิ้ลฟอร์ม ก่อนที่จะดาเนินการจัดทากูเกิ้ลฟอร์มนั้นจะต้องทาการล็อคอินเข้า
สู่ระบบก่อน เพื่อสามารถเข้าใช้งานใน Google Drive และสามารถสร้างกูเกิ้ลฟอร์มในขั้นตอนต่อไป
ได้ การเข้าใช้งานกูเกิ้ลฟอร์มสามารถดาเนินการได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. พิมพ์ URL drive.google.com ที่เว็บเบราว์เซอร์ จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่หน้า
เว็บ Google Drive ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงลิงก์ URL Google Drive
2. ลงชื่อเข้าใช้งานเข้าสู่ Google Drive พิมพ์อีเมลลงในช่อง จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ลงชื่อเข้าใช้งาน Google Drive
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3. พิมพ์รหัสผ่านอีเมลลงในช่อง ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 พิมพ์รหัสผ่านเข้า Google Drive
หมายเหตุ ถ้ า หากลื ม รหั ส ผ่ า น ให้ ติ ด ต่ อ ขอแก้ ไขรหั ส ผ่ า นที่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานบริหารระบบสารสนเทศ นายเจษฎา สุขสมพืช เบอร์ภายใน 2712
4. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะเข้าไปยังหน้าจอของ Google Drive ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้าจอ Google Drive
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ปัญหา
1. ผู้ ป ฏิ บั ติ บ างคนยั งไม่ เคยมี อี เมลของ gmail มาก่อ น ท าให้ ไม่ ส ามารถเข้ าใช้งานของ
Google Drive ได้
2. บางครั้งผู้ปฏิบัติงานเข้าใช้งานไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านของอีเมล
แนวทางการแก้ไขปัญหา
3. สาหรับผู้ปฏิบัติที่ยังไม่มีอีเมลให้ทาการสมัครอีเมลกับฝ่ายไอทีของทางมหาวิทยาลัย
4. ผู้ปฏิบัติงานสามารถกดปุ่มคาว่า หากลืมรหัสผ่าน ระบบจะทาการตั้งค่ารหัสผ่านให้
5. ข้อมูลการติดต่อเมื่อต้ องการสมัครอีเมลใหม่ และแก้ไขรหัสผ่าน ติดต่อได้ที่ นายเจษฎา
สุขสมพืช เบอร์ภายใน 2712 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ข้อเสนอแนะ
ให้ผู้ปฏิบัติติดต่อขอใช้งานอีเมลของมหาวิทยาลัย ซึ่งอีเมลของทางมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ในการ
ทางานในไดร์ฟไม่จากัดพื้นที่ในการทางาน
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ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อสอบจากอาจารย์ผู้สอน
ในการรวบรวมข้อสอบจากอาจารย์ผู้สอน โดยให้อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบมาได้ทางอีเมล
และทางแอปพลิเคชันไลน์ ทางอาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งเป็นไฟล์เอกสารที่อยู่ในรูปแบบ Word เพื่อที่
ทางผู้จัดทาสามารถคัดลอกข้อความในข้อสอบลงในแบบฟอร์มออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็วต่อการ
จัดทาและยังสามารถลดข้อผิดพลาดในการจัดทาข้อสอบ มีขั้นตอนต่อไปนี้
1. วิธีการส่งข้อสอบผ่านทางอีเมล
1.1. เข้าลิงก์ที่ https://mail.google.com/ หรือพิมพ์ค้นหาคาว่า gmail.com

ภาพที่ 5 รูปไอคอน Gmail
1.2. เมื่อเข้าอีเมลแล้วจะปรากฎหน้าจอของอีเมล จากนั้นให้กดไปที่ปุ่ม เขียน ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 หน้าจออีเมล
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ภาพที่ 7 ภาพปุ่ม เขียน
1.3. เมื่อกดปุ่มเขียนแล้ว จะมีหน้าจอ “ข้อความใหม่” ปรากฎเพื่อให้เขียนข้อความ
หรือส่งเอกสารไปยังที่อยู่อีเมลของบุคคลอื่น ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงการเขียนอีเมล
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1.4. ขั้ น ตอนในการเขี ย นอี เมลเพื่ อ ส่ งข้ อ สอบออนไลน์ ม ายั ง ที่ อ ยู่ ที่ ต้ อ งการ จะมี
รายละเอียดดังภาพที่ 9

1
2

4
3

ภาพที่ 9 หน้าจอและขั้นตอนการส่งอีเมล
หมายเลข 1 ถึ ง คื อ ช่ อ งให้ ร ะบุ อี เ มลที่ ต้ อ งการจะส่ ง ถึ ง ผู้ จั ด ท า เช่ น ให้ ใ ส่ อี เ มล
skanyaporn@aru.ac.th ลงไปในช่องดังกล่าว
หมายเลข 2 เรื่ อ ง คื อ ให้ พิ ม พ์ ข้ อ ความหั ว ข้ อ เรื่อ งของอี เมลที่ จ ะส่ งถึ งผู้ จั ด ท า ข้ อ สอบ
ออนไลน์กลางภาค วิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลข 3 แนบไฟล์ คือ ปุ่มที่เอาไว้เพิ่มไฟล์เข้าไปในอีเมลฉบับนี้
หมายเลข 4 ส่ง คือ เมื่อพิมพ์ข้อความในแต่ละช่อง และแนบไฟล์ครบถ้วนแล้ว จากนั้นให้ทา
การกดปุ่ม ส่ง เพื่อส่งอีเมลฉบับนี้ไปยังผู้จัดทาเพื่อดาเนินการต่อ
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1.5. การแนบไฟล์ เมื่อกดปุ่ม จะแสดงหน้าจอขึ้นมาเพื่อทาการค้นหาไฟล์ที่ต้องการ
แนบ ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ และกดปุ่ม Open เพื่อแนบไฟล์ที่ต้องการลงในอีเมล ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 หน้าจอการแนบไฟล์ลงในอีเมล
1.6. เมื่อกรอกข้อมูลอีเมล ใส่หัวข้อเรื่องอีเมลที่จะส่ง และแนบไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากนั้นให้กดปุ่ม ส่ง เพื่อดาเนินการส่งอีเมลไปยังผู้จัดทา ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงข้อมูลการส่งอีเมล
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2. วิธีการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากอีเมล
2.1. เข้าลิงก์ที่ https://mail.google.com/ หรือพิมพ์ค้นหาคาว่า gmail.com และ
ทาการล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 12 รูปไอคอน Gmail
2.2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะมีอีเมลฉบับใหม่ แจ้งเตือนเข้ามา ให้ทาการกดที่
เมนูอีเมลฉบับใหม่ เพื่ออ่านข้อมูลเอกสารในอีเมล ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 หน้าต่างอีเมลใหม่
2.3. เมื่ อ ท าการกดคลิ ก เข้ าในอี เมลฉบั บ ใหม่ แ ล้ ว จะปรากฎหน้ า จอข้ อ ความและ
เอกสารแนบที่ได้รับ ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 หน้าจอข้อมูลและเอกสารในอีเมล
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2.4. จากนั้ น ให้ น าเมาส์ ไ ปชี้ ที่ ไ ฟล์ เอกสารจะมี ปุ่ ม ดาวน์ โ หลด ให้ ท าการกดปุ่ ม
ดาวน์โหลดเพื่อทาการบันทึกไฟล์เอกสารข้อสอบลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 15

ภาพที่ 15 หน้าจอดาวน์โหลดเอกสารในอีเมล
2.5. เมื่ อ กดปุ่ ม ดาวน์ โหลดแล้ ว ในเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์จะขึ้ น หน้ าจอให้ บั น ทึ ก ไฟล์
เอกสารลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเลือกโฟลเดอร์หรือพื้นที่จัดเก็บไฟล์ เอกสารลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ เมื่อเลือกพื้นที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดปุ่ม SAVE หรือ บันทึก เพื่อดาเนินการ
จัดเก็บเอกสารต่อไป ดังภาพที่ 16

ภาพที่ 16 หน้าจอจัดเก็บเอกสารลงเครื่องคอมพิวเตอร์
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3. วิธีการส่งข้อสอบผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน
3.1. เปิดโปรแกรม LINE ที่ไอคอน
นี้ จากนั้นให้ทาการล็อคอินเข้าสู่ระบบไลน์
โดยการกรอก อีเมลและพาสเวิร์ ด หรือ สแกนคิ วอาร์โค้ ดผ่ านทางแอปพลิ เคชัน ไลน์ ในโทรศั พ ท์
ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 หน้าจอเข้าสู่ระบบไลน์
3.2. เมื่อเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ค้นหาชื่อผู้ติดต่อ และกดแชท
และส่งเอกสารไปยังผู้จัดทา ดังภาพที่ 18

ภาพที่ 18 หน้าจอผู้ติดต่อทางไลน์

เพื่อพูดคุย

25
3.3. เมื่อเข้าสู่หน้าจอแชท ให้กดปุ่ม

เพื่อแนบไฟล์เอกสารส่งไปยังผูจ้ ัดทา ดังภาพที่ 19

ภาพที่ 19 หน้าจอแชทในแอปพลิเคชันไลน์
3.4. ผู้สอนได้ทาการส่งไฟล์เอกสารไปยังผู้จัดทาแล้ว ทางผู้จัดทาได้ทาการดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสารจากทางไลน์แอปพลิเคชัน โดยทาการคลิกไปที่ชื่อไฟล์เพื่อทาการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 หน้าจอดาวน์โหลดเอกสารในไลน์
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4. วิธีการส่งข้อสอบผ่านทางเฟซบุ๊ก
4.1. เข้าลิงก์ที่ https://www.facebook.com/ หรือพิมพ์ค้นหาคาว่า facebook.com
และทาการล็อคอินเข้าสู่ระบบ โดยการพิมพ์ อีเมล และพาสเวิร์ด ลงในช่อง จากนั้นคลิกปุ่ม เข้าสู่
ระบบ ดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 หน้าจอเฟซบุ๊ก
4.2. เมื่อเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนู
เพื่อพูดคุยและส่งเอกสารไปยังผู้จัดทา ดังภาพที่ 22

ภาพที่ 22 หน้าจอเมนู Messenger

และค้นหาแชท

27
4.3. เมื่อเข้าหน้าจอ Messenger ให้กดปุ่ม
เพื่อแนบไฟล์เอกสารส่งไปยังผู้จัดทา ดังภาพที่ 24

ดังภาพที่ 23 และกดปุ่มแนบไฟล์

ภาพที่ 23 หน้าจอ Messenger ในเฟซบุ๊ก

ภาพที่ 24 หน้าจอ Messenger การแนบไฟล์

28
4.4. ผู้สอนได้ทาการส่งไฟล์เอกสารไปยังผู้จัดทาแล้ว ทางผู้จัดทาได้ทาการดาวน์โหลด
ไฟล์ เอกสารจากทาง Messenger เฟซบุ๊ก โดยท าการคลิกไปที่ชื่อไฟล์ เพื่ อท าการดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 25

ภาพที่ 25 หน้าจอดาวน์โหลดเอกสารในเฟซบุ๊ก
5. วิธีการส่งข้อสอบด้วยการแชร์ลิงก์ข้อสอบผ่าน Google Drive
5.1. เมื่อเข้าสู่ระบบ Google Drive เรียบร้อยแล้ว จากนั้นไปที่โฟลเดอร์ข้อสอบที่ได้
จัดทาไว้ ดังภาพที่ 26

ภาพที่ 26 หน้าจอ Google Drive
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5.2. กดคลิ ก เข้ าไปในโฟลเดอร์ข้ อ สอบ เลื อ กข้ อ สอบที่ ได้ อั ป โหลดไว้ ในโฟลเดอร์
ดังภาพที่ 27

ภาพที่ 27 หน้าจอข้อสอบใน Google Drive
5.3. เมื่อเลือกข้อสอบที่ต้องการส่งแล้ว จากนั้นให้ไปที่เมนู รับลิงก์
คัดลอกลิงก์ไปยังผู้จัดทา ดังภาพที่ 28

ภาพที่ 28 หน้าจอการกดรับลิงก์ข้อสอบใน Google Drive

เพื่อดาเนินการ
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5.4. เมื่อเข้าเมนูรับลิงก์แล้ว จะเจอหน้าจอรับลิงก์ให้กดที่ปุ่มแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์
กดคลิกที่คาว่า “จากัด” จากนั้นเลือกเมนู “ทุกคนที่มีลิงก์” เพื่อให้ทุกคนที่ได้รับลิงก์นี้สามารถเข้าถึง
ไฟล์ที่ต้องการเผยแพร่ได้ ดังภาพที่ 29

กดคลิก

เลือกเมนู
“ทุกคนที่มีลิงก์”

ภาพที่ 29 หน้าจอแก้ไขสิทธิ์การกดรับลิงก์
5.5. หลังจากที่ได้แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม “คัดลอกลิงก์” และส่งลิงก์
ที่ได้ไปยังผู้จัดทา เพื่อเป็นการแชร์ลิงก์ข้อสอบจาก Google Drive ดังภาพที่ 30

ภาพที่ 30 หน้าจอการคัดลอกลิงก์ข้อสอบใน Google Drive
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5.6. เมื่อได้คัดลอกลิงก์แล้ว จากนั้นให้ส่ง ลิงก์ไปยังผู้จัดทา ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์
ผ่านทางเฟซบุ๊ก Messenger และผ่านทางอีเมล โดยทาการวางลิงก์ลงในช่องพิมพ์ข้อความและทา
การกดส่งไปยังผู้จัดทา ดังภาพที่ 31 ถึงภาพที่ 33

ภาพที่ 31 หน้าจอส่งลิงก์ข้อสอบไปยังแชทแอปพลิเคชันไลน์

ภาพที่ 32 หน้าจอส่งลิงก์ข้อสอบไปยัง Messenger เฟซบุ๊ก
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ภาพที่ 33 หน้าจอส่งลิงก์ข้อสอบไปยังอีเมล
ปัญหา
เมื่อผู้สอนส่งไฟล์เอกสารมาทางไลน์แอปพลิเคชัน ไฟล์ที่อยู่ในไลน์ จะมีอยู่อายุการใช้งานให้
ดาวน์โหลดไฟล์เพียง 7 วัน เท่านั้น ถ้าดาวน์โหลดหลังระยะเวลาที่กาหนดจะไม่สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ได้อีก
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ให้ผู้สอนจัดส่งไฟล์เอกสารมาทางอีเมลของผู้จัดทา
2. ถ้ าผู้ ส อนส่ ง ไฟล์ เอกสารมาทางไลน์ ให้ รี บ ดาวน์ โหลดในทั น ที ก่ อ นไฟล์ เอกสารจะ
หมดอายุ หรือ กด keep ที่ไฟล์เอกสาร จะทาให้ไฟล์เอกสารที่จะจัดเก็บไปอยู่ในส่วนของ keep ทา
ให้จะมีไฟล์เอกสารจัดเก็บไว้แบบไม่หมดอายุ
3. ให้ ผู้ ส อนส่ งไฟล์ เอกสารมาทาง Messenger เฟซบุ๊ ก ของผู้ จั ด ท า ซึ่ งทางเฟซบุ๊ ก ไฟล์
เอกสารจะไม่มีวันหมดอายุ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารย้อนหลังได้ตลอด
4. ใช้วิธีการส่งข้อสอบด้วยการแชร์ลิงก์ข้อสอบจาก Google Drive เป็นอีกวิธีที่จะทาให้
เอกสารไม่มีวันหมดอายุ และยังสามารถอัปเดทข้อมูลได้ตลอด
ข้อเสนอแนะ
ตรวจสอบการส่งไฟล์เอกสารและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารให้ เรียบร้อย เมื่อผู้สอนได้จัดส่ ง
มายังผู้จัดทา ถ้าไม่รีบตรวจสอบอีเมลหรือแชทไลน์ อาจจะทาให้การจัดทาข้อสอบออนไลน์มีความ
ล่าช้า และไฟล์เอกสารอาจจะหมดอายุก่อนทาการดาวน์โหลดไฟล์
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ขั้นตอนที่ 3 สร้างข้อสอบออนไลน์ในกูเกิ้ลฟอร์ม
หลังจากที่ได้รับไฟล์เอกสารข้อสอบที่ผู้สอนได้จัดส่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนามา
จัดทาข้อสอบออนไลน์ลงในกูเกิ้ลฟอร์ม ก่อนที่จะเริ่มทาข้อ สอบออนไลน์นั้น ให้ตรวจสอบเนื้อหาของ
ข้อสอบก่อนเพื่อตรวจสอบว่ารูปแบบข้อสอบมีรูปแบบไหนบ้าง เช่น รูปแบบข้อสอบแบบปรนัย หรือ
อัตนัย มีรูปแบบที่แทรกรูปภาพ หรือกราฟ เป็นต้น เพื่อให้ผู้จัดทาได้วางแผนและออกแบบในการ
จัดทาข้อสอบออนไลน์ ซึ่งจะทาให้นักศึกษาและผู้สอนมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรูปแบบเนื้อหาของข้อสอบ
2. รูปแบบชุดคาตอบและเครื่องมือการใช้งาน
3. สร้างข้อสอบออนไลน์
1. ตรวจสอบรูปแบบเนื้อหาของข้อสอบ แบ่งออกเป็นแต่ละประเภทดังนี้
1.1. ข้อสอบแบบปรนัย

ภาพที่ 34 ตัวอย่างข้อสอบปรนัย
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1.2. ข้อสอบแบบปรนัยรูปแบบคาตอบเหมือนกัน

ภาพที่ 35 ตัวอย่างข้อสอบปรนัยแบบคาตอบเหมือนกัน
1.3. ข้อสอบอัตนัยแบบตอบคาถามสั้น

ภาพที่ 36 ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยแบบตอบคาถามสั้น
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1.4. ข้อสอบอัตนัยตอบคาถามแบบอธิบาย

ภาพที่ 37 ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยตอบคาถามแบบอธิบาย
1.5. ข้อสอบอัตนัยแบบโจทย์อธิบายพร้อมรูปภาพประกอบ/ตารางประกอบ

ภาพที่ 38 ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยแบบโจทย์อธิบายพร้อมรูปภาพประกอบ
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ภาพที่ 39 ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยแบบโจทย์อธิบายพร้อมตารางประกอบ
หลังจากได้ทาการตรวจสอบรูปแบบเนื้อหาของข้อสอบตามตัวอย่างที่ได้แสดงให้ดูในแต่ละ
ประเภทของข้อสอบแล้ว จากนั้นต้องนาข้อสอบมาวิเคราะห์และออกแบบข้อสอบก่อนนามาจัดทาเป็น
รูปแบบข้อสอบออนไลน์ลงในกูเกิ้ลฟอร์ม ก่อนเริ่มจัดทาข้อสอบออนไลน์ลงในกูเกิ้ลฟอร์ม นั้น จะต้อง
มาเรียนรู้รูปแบบเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ของกูเกิ้ลฟอร์มดังต่อไปนี้
2. รูปแบบชุดคาตอบและเครื่องมือการใช้งาน
1
1
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ภาพที่ 40 หน้าต่างกูเกิ้ลฟอร์ม
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รูปแบบของแบบฟอร์มและส่วนประกอบของเครื่องมือการทางานในกูเกิ้ลฟอร์ม ตามภาพที่
40 จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
ส่ ว นที่ 1 ชื่ อ ไฟล์ ข องแบบฟอร์ ม ในส่ ว นชื่ อ ไฟล์ ข องแบบฟอร์ม นี้ จ ะเป็ น การตั้ งชื่ อ ของ
แบบฟอร์มในรูปแบบที่สั้นและเข้าใจง่าย จะมีลักษณะคล้ายๆ กับการตั้งชื่อไฟล์ในโปรแกรมเอกสาร
ต่างๆ ทั่วไป ดังภาพที่ 41

ภาพที่ 41 ตัวอย่างการสร้างชื่อไฟล์กูเกิ้ลฟอร์ม
ส่ ว นที่ 2 ชื่ อ ของแบบฟอร์ ม ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น การตั้ ง ชื่ อ ของแบบฟอร์ ม เพื่ อ ให้ ผู้ ต อบ
แบบฟอร์มนี้ทราบถึงชื่อของแบบฟอร์มและเป้าหมายของแบบฟอร์มนี้ ดังภาพที่ 42

ภาพที่ 42 ตัวอย่างชื่อของแบบฟอร์ม
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ส่วนที่ 3 คาอธิบายแบบฟอร์ม เป็นส่วนประกอบของแบบฟอร์มในการใส่รายละเอียดของ
แบบฟอร์มเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ตอบแบบฟอร์มนี้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ ดังภาพที่ 43

ภาพที่ 43 ตัวอย่างการใส่คาอธิบายแบบฟอร์ม
ส่วนที่ 4 คาถาม เป็นการระบุหัวข้อของคาถามที่ต้องการให้ผู้ตอบแบบฟอร์ม ตอบให้ตรง
ค าถามที่ ผู้ จั ด ท าได้ ท าการตั้ งค าถามไว้ ตั ว อย่ างเช่ น ระบุ ชื่ อ -สกุ ล , รหั ส นั ก ศึ ก ษา, เพศ, ระดั บ
การศึกษา เป็นต้น ดังภาพที่ 44

ภาพที่ 44 ตัวอย่างการใส่หัวข้อของคาถาม
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ส่วนที่ 5 คาตอบ ในส่วนนี้จะเป็นการให้นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ตรงกับหัวข้อที่
กาหนด ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้จัดทา ดังภาพที่ 45

ภาพที่ 45 ตัวอย่างการใส่คาตอบ
ส่ ว นที่ 6 แทรกรู ป ภาพ ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น การแทรกรู ป ภาพในหั ว ข้ อ ค าถามนั้ น ๆ เช่ น
การแทรกรูปภาพประกอบกับข้อมูลที่นักศึกษาจะต้องใส่คาตอบให้ถูกต้อง ให้ ตรงตามรูปภาพที่ได้
กาหนดไว้ เป็นต้น ซึ่งจะทาให้เป็นการเพิ่มส่วนประกอบการทางานของแบบฟอร์มให้มีความน่าสนใจ
และง่ายต่อการตอบคาถามในแบบฟอร์ม ดังภาพที่ 46

ภาพที่ 46 การแทรกรูปภาพในแบบฟอร์ม
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ภาพที่ 47 ตัวอย่างรูปภาพที่แทรกลงในแบบฟอร์ม
ส่วนที่ 7 ประเภทของคาตอบ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะให้ผู้จัดทาเลือกประเภทของคาตอบ
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง โดยประเภทของคาตอบนี้จะแบ่งออกเป็น
แต่ละประเภทดังนี้ ดังภาพที่ 48 และภาพที่ 49

ภาพที่ 48 การเลือกประเภทของคาตอบ
1
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ภาพที่ 49 ประเภทของคาตอบ
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1. คาตอบสั้นๆ
เป็นฟอร์มสาหรับกรอกข้อความสั้นๆ ลงไปในช่องคาตอบ เช่น ชื่อ – นามสกุล หรือ
อีเมล เป็นต้น กรณีต้องการกรอกรูปแบบของคาตอบ เช่นต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น หรือต้องเป็นรูปแบบ
ของอีเมลเท่านั้น หรือหากต้องการรูปแบบการกรอกคาตอบให้มีความสามารถมากขึ้น ก็สามารถใช้
วิธีการการตรวจสอบการตอบกลับ ดังภาพที่ 50 และภาพที่ 51

ภาพที่ 50 รูปแบบคาตอบสั้นๆ

ภาพที่ 51 ตัวอย่างรูปแบบคาตอบสั้นๆ
2. ย่อหน้า
เป็นฟอร์มสาหรับกรอกข้อความยาวๆ ลงไปในช่องคาตอบ เช่น กล่องแสดงความ
คิดเห็น ข้อแนะนา เป็นต้น และสามารถกรองรูปแบบของคาตอบได้เช่นเดียวกัน ดังภาพที่ 52 และ
ภาพที่ 53

ภาพที่ 52 รูปแบบย่อหน้า
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ภาพที่ 53 ตัวอย่างรูปแบบย่อหน้า
3. หลายตัวเลือก
เป็น ฟอร์มสาหรับ สร้างคาตอบแบบตั วเลือก โดยที่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้แค่
คาตอบเดียวเท่านั้น เช่น การเลือกช่วงอายุ หรือเลือกช่วงเงินเดือน เป็นต้น ดังภาพที่ 54 และภาพที่ 55

ภาพที่ 54 รูปแบบหลายตัวเลือก

ภาพที่ 55 ตัวอย่างรูปแบบหลายตัวเลือก
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4. ช่องทาเครื่องหมาย
เป็นฟอร์มสาหรับสร้างคาตอบแบบตัวเลือก แต่ต่างจากรูปแบบหลายตัวเลือกตรงที่
ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ เช่น คุณเช็คอีเมลผ่านอุปกรณ์อะไรบ้าง ดังภาพที่ 56
และภาพที่ 57

ภาพที่ 56 รูปแบบช่องทาเครื่องหมาย

ภาพที่ 57 ตัวอย่างรูปแบบช่องทาเครื่องหมาย
5. เลื่อนลง
คล้ ายกับ รู ป แบบหลายตัวเลื อก คือ เป็นฟอร์มส าหรับสร้างคาตอบแบบตัวเลื อก
โดยที่ผู้ ตอบสามารถเลือกตอบได้แค่คาตอบเดียวเท่านั้น แต่ต่างกันตรงที่ห ากคาตอบที่ให้ เลื อกมี
จานวนค่อนข้างมาก การที่จะแสดงทุกคาตอบบนหน้าจออาจจะไม่เหมาะสม จึงแสดงในรูปแบบ
เลื่อนลง จะเหมาะสมกว่า เช่น คาตอบเลือกจังหวัดเกิด หรือ คาตอบที่ให้เลือกว่าอาศัยอยู่ประเทศใด
ดังภาพที่ 58 และภาพที่ 59
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ภาพที่ 58 รูปแบบเลื่อนลง

ภาพที่ 59 ตัวอย่างรูปแบบเลื่อนลง
6. อัปโหลดไฟล์
ใช้สาหรับอัปโหลดไฟล์ เช่น ไฟล์หลักฐานการชาระเงิน หรือแนบเอกสารใบสมัคร
แต่ห ากเลื อกรูป แบบฟอร์ มนี้ ระบบแบบฟอร์ มจะบังคับให้ ผู้ตอบคาถามต้องทาการ login email
ก่อนจึงจะสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ ดังภาพที่ 60 และภาพที่ 61

ภาพที่ 60 รูปแบบอัปโหลดไฟล์
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ภาพที่ 61 ตัวอย่างรูปแบบอัปโหลดไฟล์
7. สเกลเชิงเส้น
เป็นรูปแบบสาหรับสร้างคาตอบแบบตัวเลือก โดยที่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้แค่
คาตอบเดียวเท่านั้น แต่คาตอบจะอยู่ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การให้คะแนน ดังภาพ
ที่ 62 และภาพที่ 63

ภาพที่ 62 รูปแบบสเกลเชิงเส้น

ภาพที่ 63 ตัวอย่างรูปแบบสเกลเชิงเส้น
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8. ตารางตัวเลือกหลายข้อ
เป็นรูปแบบสาหรับสร้างคาตอบแบบตัวเลือกในรูปแบบตาราง เหมาะกับการใช้งาน
กรณีที่มีหลายคาถามโดยที่มีชุดคาตอบเป็นชุดเดียวกัน ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้แค่คาตอบเดียว
เท่านั้นในแต่ละคาถาม ยกตัวอย่างเช่น แบบประเมินความพึงพอใจ ดังภาพที่ 64 และภาพที่ 65

ภาพที่ 64 รูปแบบตารางตัวเลือกหลายข้อ

ภาพที่ 65 ตัวอย่างรูปแบบตารางตัวเลือกหลายข้อ
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9. ตารางกริดช่องทาเครื่องหมาย
จะเป็นรูปแบบสาหรับสร้างคาตอบแบบตัวเลือกในรูปแบบตาราง คล้ายๆ กับตาราง
ตัวเลือกหลายข้อแต่จะต่างกันตรงที่รูปแบบนี้สามารถเลือกได้หลายคาตอบ ดังภาพที่ 66 และภาพที่ 67

ภาพที่ 66 รูปแบบตารางกริดช่องทาเครื่องหมาย

ภาพที่ 67 ตัวอย่างรูปแบบตารางกริดช่องทาเครื่องหมาย

48
10. วันที่
เป็นรูปแบบสาหรับการสร้างคาตอบโดยให้ตอบคาถามให้อยู่ในรูปแบบของวันที่ เช่น
ระบุวันเดือนปีเกิด ดังภาพที่ 68 และภาพที่ 69

ภาพที่ 68 รูปแบบวันที่

ภาพที่ 69 ตัวอย่างรูปแบบวันที่
11. เวลา
เป็นรูปแบบสาหรับการสร้างคาตอบโดยให้ตอบคาถามให้อยู่ในรูปแบบของเวลา เช่น
ระบุเวลาการโอนเงิน ดังภาพที่ 70 และภาพที่ 71

ภาพที่ 70 รูปแบบเวลา

ภาพที่ 71 ตัวอย่างรูปแบบเวลา
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ส่วนที่ 8 เมนูต่างๆ สาหรับใช้ในการสร้างแบบฟอร์ม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เพิ่มคาถาม
2. นาเข้าคาถาม
3. เพิ่มชื่อและรายละเอียด
4. เพิ่มรูปภาพ
5. เพิ่มวิดีโอ
6. เพิ่มส่วน
1. เพิ่มคาถาม ในส่วนนี้จะเป็นปุ่มในการเพิ่มคาถามอีกทางหนึ่งสาหรับผู้จัดทา เพื่อให้
สะดวกต่อการใช้งานสาหรับต้องการเปลี่ยนรูปแบบของคาถามใหม่ จากภาพที่ 59 เมื่อกดปุ่ม
ตามข้อที่ 1 หน้าจอจะแสดงหัวข้อคาถามใหม่ขึ้นมาตามข้อที่ 2 ดังภาพที่ 72

2

1

ภาพที่ 72 ตัวอย่างการเพิ่มคาถาม
2. นาเข้าคาถาม เป็นการนาข้อคาถามจากแบบฟอร์มอื่นที่เคยได้สร้างไว้แล้ว นามาใส่
ไว้ในแบบฟอร์มที่กาลังจะสร้าง เพื่อทาให้การจัดทาแบบฟอร์มมีความสะดวกมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้า
ต้องการสร้างหัวข้อคาถาม โดยมี รหัสนักศึกษา ชื่อ -นามสกุล สาขาวิชา นั้น ในแบบฟอร์มที่เคยสร้าง
ไว้แล้วถ้ามีหัวข้อที่เหมือนกันก็สามารถดึงข้อคาถามที่เหมือนกันนี้นามาใส่ไว้ในแบบฟอร์มปัจจุบันที่
กาลังจะสร้างขึ้นได้เลย เป็นต้น โดยวิธีการนาเข้าคาถามมีดังต่อไปนี้
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2.1. กดปุ่มนาเข้าคาถาม

ดังภาพที่ 73

ภาพที่ 73 ปุ่มนาเข้าคาถาม
2.2. เลือกฟอร์มที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม เลือก ดังภาพที่ 74

ภาพที่ 74 เลือกฟอร์ม
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2.3. เลื อ กค าถามที่ ต้ อ งการน าเข้ า ในแบบฟอร์ม จากนั้ น กดปุ่ ม น าเข้ าค าถาม
ดังภาพที่ 75

ภาพที่ 75 เลือกคาถามที่ต้องการนาเข้า
2.4. เมื่อได้เลือกคาถามที่จะนาเข้าในแบบฟอร์มแล้ว คาถามที่เลือกไว้ทั้งหมดจะ
ถูกนาเข้ามาอยู่ในแบบฟอร์มนี้ ดังภาพที่ 76

ภาพที่ 76 ตัวอย่างคาถามที่ได้นาเข้าแล้ว
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3. เพิ่มชื่อและรายละเอียด เป็นการเพิ่มชื่อของหัวข้อที่ต้องการเน้น หรือหั วข้อหลัก
และสามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ลงในหัวข้อนี้ได้ด้วย เช่น ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบปรนัย หรือถ้าเป็น
ข้อสอบที่มีเนื้อหาที่ต้องการบรรยายก่อนจัดทาข้อสอบสามารถใส่เนื้อหาลงในส่วนนี้ได้ เป็นต้น ดัง
ภาพที่ 77 และภาพที่ 78

ภาพที่ 77 เพิ่มชื่อและรายละเอียด

ภาพที่ 78 ตัวอย่างการเพิ่มชื่อและรายละเอียด
4. เพิ่มรูปภาพ เป็นการแทรกรูปภาพลงในแบบฟอร์มเพื่อประกอบการตั้งคาถาม หรือ
แทรกรายละเอียดรูปภาพลงในแบบฟอร์ม เช่น ในการทาข้อสอบ จะมีข้อคาถามที่มีข้อความบรรยาย
และให้ตอบคาถามตามรูปภาพที่เห็น เป็นต้น ดังภาพที่ 79 ถึงภาพที่ 81

ภาพที่ 79 เพิ่มรูปภาพ

53

ภาพที่ 80 เลือกวิธีการแทรกรูปภาพ

ภาพที่ 81 ตัวอย่างการเพิ่มรูปภาพ
5. เพิ่มวิดีโอ เป็นการนาวิดีโอจากยูทูป นาเข้ามาไว้ในแบบฟอร์ม เพื่อประกอบการทา
ข้อสอบหรือตอบคาถามตามวิดีโอที่ได้เห็น ดังภาพที่ 82 ถึงภาพที่ 84

ภาพที่ 82 เพิ่มวิดีโอ
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ภาพที่ 83 เลือกวิธีการนาเข้าวิดีโอ

ภาพที่ 84 ตัวอย่างการเพิ่มวิดีโอ
6. เพิ่มส่วน เป็นการเพิ่มส่วนขยายในการจัดทา เมื่อเราต้องการแบ่งสัดส่วนหน้าจอของ
การจัดทาแบบฟอร์มให้ชัดเจน และจะช่วยให้อ่านและกรอกแบบฟอร์มได้ง่ายขึ้น เช่น ต้องการให้
นักศึกษากรอกรายละเอียดแค่เฉพาะข้อมูลส่วนตัวและยังไม่ต้องการให้เห็นส่วนอื่นๆ จนกว่าจะกดปุ่ม
ถัดไปเพื่อกรอกข้อมูลในส่วนถัดไป ดังภาพที่ 85 และภาพที่ 86
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ภาพที่ 85 การเพิ่มส่วน

ภาพที่ 86 ตัวอย่างการเพิ่มส่วน
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ส่วนที่ 9 เครื่องมือในการตั้งค่ารูปแบบประเภทของคาตอบ โดยจะแบ่งออกเป็นดังภาพที่ 87

1

2

3

4

ภาพที่ 87 เครื่องมือการตั้งค่ารูปแบบประเภทของคาตอบ
1. ทาสาเนา คือ การทาสาเนาของคาถามทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบเดียวกั น และมี
ข้อความที่เหมือนกันทั้งหมด
2. ลบ คือ การลบคาถามเฉพาะในส่วนที่เลือกเท่านั้น
3. จาเป็น คือ เมื่อกดปุ่มจาเป็นไปอีกทาง
จะทาให้ นักศึกษาจะต้อง
ตอบคาถามข้อนี้ก่อนจึงจะสามารถกดปุ่มคาตอบได้
4. แสดง คือ ส่วนประกอบหลายส่วนในการเพิ่มเติมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ
ดังภาพที่ 88 โดยมีรายละเอียดดังนี้
“คาอธิบาย” เช่น โปรดระบุเป็นตัวเลขเท่ านั้น ให้กรอกข้อมูลเฉพาะที่อยู่
เป็นต้น
“การตรวจสอบการตอบกลับ ” เช่น สามารถระบุได้แค่ตัวเลข หรือระบุใน
รูปแบบอีเมลเท่านั้น เป็นต้น

ภาพที่ 88 ปุ่มแสดงของคาถาม
สาหรับแบบฟอร์มที่ได้มีการเพิ่มสัดส่วน ปุ่มแสดงจะโชว์เมนูที่แตกต่างจาก
แบบฟอร์มที่ไม่ได้เพิ่มสัดส่วน ดังภาพที่ 89 โดยมีรายละเอียดดังนี้
“ไปยังส่วนที่ระบุคาตอบ” เมื่อเราตั้งคาถามและให้ผู้ตอบได้เลือกตอบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งแล้ว คาถามถัดไปจะข้ามไปยังสัดส่วนที่ได้ระบุไว้ เช่น ถ้า นักศึกษาได้เลือกตอบเกี่ยวกับ
การทางานว่ากาลังทางานอยู่ หรือว่างงาน เมื่อตอบคาถามแล้วคาถามถัดไปจะเป็นคาถามที่เหมาะสม
เกี่ยวกับการทางานนั้นๆ เป็นต้น
“สลับลาดับของตัวเลือก” จะเป็นการสลับลาดับของตัวเลือกไปเรื่อยๆ ใน
เมนูนี้จะเหมาะสมกับการทาข้อสอบออนไลน์ ซึ่งจะป้องกันการลอกข้อสอบกันได้ด้วย
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ภาพที่ 89 ปุ่มแสดงเมนูสาหรับแบบฟอร์มที่ได้จัดทาสัดส่วน
ส่วนที่ 10 เมนูหลักของแบบฟอร์ม จะเป็นเมนูหลักที่เอาไว้ตั้งค่าแบบฟอร์มต่าง ๆ ถือว่าเป็น
ส่วนสาคัญในการจัดทาแบบฟอร์มนี้อีกด้วย ซึ่งในเมนูต่าง ๆ จะประกอบไปด้วย ดังภาพที่ 90
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

ภาพที่ 90 เมนูหลักของแบบฟอร์ม
1. หน้าแรกของฟอร์ม เป็นเมนูที่รวมเทมเพลตของแบบฟอร์ม และแบบฟอร์มที่ได้
สร้างไว้ในไดร์ฟทั้งหมด ดังภาพที่ 91

ภาพที่ 91 หน้าแรกของฟอร์ม
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2. ชื่อแบบฟอร์ม เป็นการระบุแบบฟอร์มนั้น ๆ เพื่อให้ทราบว่าชื่อของแบบฟอร์มนี้
คือ แบบฟอร์ ม อะไร เวลาบั น ทึ กแบบฟอร์ม จะท าให้ ส ามารถค้ น หาแบบฟอร์ม ในไดร์ฟ ได้ง่ายขึ้ น
ดังภาพที่ 92

ภาพที่ 92 ตัวอย่างชื่อแบบฟอร์ม
3. ย้ ายไปที่ โฟลเดอร์ เป็ น เมนู ส าหรั บ ย้ ายแบบฟอร์ม ที่ ก าลั งจั ด ท า น าไปไว้ใน
โฟลเดอร์ที่ต้องการ โดยกดเลือกโฟลเดอร์และกดปุ่มย้ายมาที่นี่ ดังภาพที่ 93

ภาพที่ 93 ตัวอย่างย้ายไปที่โฟลเดอร์
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4. ดาว เป็นเมนูสาหรับเพิ่มดาวในแบบฟอร์มเพื่อนาแบบฟอร์มนี้ย้ายไปโฟลเดอร์ที่
ติดดาวและต้องการให้หาง่ายในภายหลัง

ภาพที่ 94 ตัวอย่างที่ติดดาว
5. แสดงข้อ ความการบั น ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงของแบบฟอร์ม เมื่ อ ท าการแก้ไข
แบบฟอร์มหรือเพิ่มเติมคาถามลงในแบบฟอร์ม แบบฟอร์ม นี้จะบันทึกข้อมูลอัตโนมัติให้ตลอดการ
แก้ไขข้อมูล ดังภาพที่ 95 และภาพที่ 96

ภาพที่ 95 ตัวอย่างกาลังบันทึกแบบฟอร์ม

ภาพที่ 96 ตัวอย่างบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
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6. ส่ ว นเสริ ม เป็ น การเพิ่ ม ฟั งก์ ชั่ น การท างานของแบบฟอร์ม ให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น เช่น ฟังก์ชั่น formLimiter เป็นส่วนเสริมสาหรับการกาหนดการส่งแบบฟอร์ม
ให้นักศึกษาสามารถส่งคาตอบในแบบฟอร์มได้ไม่เกินตามที่กาหนดไว้ ดังภาพที่ 97

ภาพที่ 97 ตัวอย่างส่วนเสริม
7. ปรั บ แต่ งธี ม เป็ น ตั ว เลื อ กในการปรั บ แต่ ง สี สั น และเพิ่ ม รูป ภาพส่ ว นหั ว ของ
แบบฟอร์ ม เพื่ อ ให้ แ บบฟอร์ มเป็ น เอกลั กษณ์ ของการจัดท าและเป็ น รูป ภาพและสี สั นเฉพาะของ
แบบฟอร์มนั้นๆ ดังภาพที่ 98

ภาพที่ 98 ตัวอย่างการปรับแต่งธีม
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8. แสดงตัวอย่าง เป็นการแสดงตัวอย่างหลังจากได้ทาการสร้างแบบฟอร์มเสร็จเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มที่ได้จัดทาขึ้นก่อนนาไปเผยแพร่
ดังภาพที่ 99

ภาพที่ 99 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์ม
9. การตั้งค่า
เป็นการตั้งค่าของแบบฟอร์มก่อนที่จะเผยแพร่แบบฟอร์มไปยัง
นักศึกษาที่ต้องการให้ตอบแบบฟอร์มนี้ ในส่วนการตั้งค่าจะมีเมนู ดังภาพที่ 100 โดยประกอบไปด้วย
9.1 ทั่วไป เมนูในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็นส่วน ๆ คือ
- รวบรวมที่ อ ยู่ อี เมล เป็ น ส่ ว นที่ มี ก ารรวบรวมที่ อ ยู่ อี เมลของ
นักศึกษาไว้ และยังสามารถส่งอีเมลแจ้งการตอบกับให้นักศึกษาได้รับสาเนาคาตอบของตัวเองได้
- ต้ อ งลงชื่ อ เข้ า ใช้ ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น การก าหนดสิ ท ธิ ส าหรั บ
นักศึกษาโดยการ “จากัดสาหรับผู้ใช้ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และองค์กรที่เชื่อถือ
ได้” ในส่วนนี้ก็คือจะจากัดเฉพาะผู้ที่เชื่อมต่อ อีเมลภายใต้ @aru.ac.th เท่านั้น หรือ “จากัดให้ตอบ
กลับได้เพียง 1 ครั้ง” ในส่วนนี้เมื่อได้ทาการเผยแพร่แบบฟอร์มให้ นักศึกษาแล้วนั้น นักศึกษาจะทา
การล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบแบบฟอร์มในส่วนนี้ได้ เมื่อตอบแบบฟอร์มเสร็จแล้วจะ
ไม่สามารถกลับมาตอบแบบฟอร์มนี้ได้อีก เมื่อผู้จัดทาไม่ได้ตั้งค่าให้ นักศึกษาต้องลงชื่อเข้าใช้งานก่อน
ตอบแบบฟอร์ม นักศึกษาสามารถเข้ามาตอบแบบฟอร์มนี้ได้ไม่จากัดจานวนครั้ง
- นักศึกษาสามารถ “แก้ไขหลังจากส่ง” หมายถึง เมื่อนักศึกษาได้
ส่งแบบฟอร์ม เรียบร้อยแล้ ว จะมี ลิ งก์ที่ส ามารถกลับมาแก้ไขแบบฟอร์ม ที่นักศึกษาได้ทาการตอบ
แบบฟอร์ม ไปแล้ ว “ดูแผนภูมิส รุปและข้อความตอบกลั บ ” หมายถึง เมื่อนั กศึกษาได้ทาการตอบ
แบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จะมีลิงก์สาหรับดูการตอบกลับก่อนหน้าของนักศึกษาก่อนหน้านี้ทั้งหมด

62

ภาพที่ 100 การตั้งค่าเมนูทั่วไป
9.2 งานนาเสนอ เมนูในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็นในแต่ละส่วน คือ
- “แสดงแถบความคื บ หน้ า ” เวลาที่ ผู้ ตอบแบบสอบถามก าลั ง
ดาเนินการตอบแบบฟอร์ม ในส่วนด้ านล่างของแบบฟอร์มจะมีแถบแสดงความคืบหน้า ของจานวน
หน้าของแบบฟอร์มในกรณีมีการแบ่งหน้าแบบฟอร์มหลาย ๆ หน้า
- “สับเปลี่ยนลาดับของคาถาม” เป็นการสุ่มคาถามเมื่อเวลาผู้ตอบ
แบบฟอร์มเข้ามาตอบในแต่ละครั้ง ซึ่งในส่วนนี้จะเหมาะสาหรับจัดทาเป็นข้อสอบ
- “แสดงลิงก์เพื่อส่งการตอบกลับอื่น” เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จ
แล้ว จะมีลิงก์แสดงการตอบกลับของแบบฟอร์มนี้
- “ข้อ ความยืน ยัน ” เป็ น การแสดงข้ อความยืน ยั น เพื่ อแสดงให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นเมื่อทาการตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 101 และภาพที่
102

ภาพที่ 101 การตั้งค่างานนาเสนอ
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ภาพที่ 102 ตัวอย่างการตั้งค่าข้อความยืนยัน
9.3 แบบทดสอบ ในส่วนนี้เป็นการตั้งค่าทาเป็นแบบทดสอบก็คือ ตั้งค่าให้
แบบฟอร์มนี้เป็นข้อสอบออนไลน์ โดยการเลือกเปิดทาแบบทดสอบก่อนเผยแพร่ทุกครั้ง ในส่วนของ
“ประกาศคะแนน” จะมี ให้ เลื อ ก 2 อย่ า ง คื อ 1. ทั น ที ห ลั งจากส่ ง ค าถาม เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ ส่ ง
แบบฟอร์ม แล้ ว ระบบจะตรวจข้อสอบและคะแนนในการท าข้อสอบจะประกาศทั น ที ห ลั งจากส่ ง
คาตอบให้กับผู้จัดทา 2. ภายหลัง หลังจากตรวจสอบด้วยตนเอง ระบบจะส่งข้อมูลคาตอบที่นักศึกษา
ได้ท าการส่ งแบบทดสอบมาแล้ วจากนั้ นผู้ จัด ทาจะเป็น ผู้ ตรวจข้อสอบและให้ คะแนนในการตอบ
แบบทดสอบด้วยตนเอง และในส่วน “ผู้ตอบสามารถดู” ผู้จัดทาสามารถแสดงการเผยแพร่ข้อมูลใน
ส่วน คาถามที่ตอบผิด คาตอบที่ถูกต้อง และค่าคะแนน ให้กับผู้ที่ตอบแบบทดสอบได้ ดังภาพที่ 103

ภาพที่ 103 การตั้งค่าแบบทดสอบ
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10. ปุ่มส่ ง
เป็นเมนูสาหรับการส่ง แบบฟอร์มไปในรูปแบบต่างๆ ตามที่
ผู้จัดทาต้องการจะเผยแพร่ไปในรูปแบบไหน เช่น ส่งผ่านรูปแบบอีเมล ส่งผ่านในรูปแบบลิงก์ และ
ส่งผ่านในรูปแบบฝังโค้ด HTML
10.1 ส่งฟอร์มผ่านอีเมล เป็นการส่ งแบบฟอร์มให้กับ นักศึกษาผ่านทาง
อีเมล โดยที่ระบบจะแนบ ลิงก์/แนบแบบฟอร์ม ไปในอีเมลที่ส่งให้นักศึกษา ดังภาพที่ 104

ภาพที่ 104 การส่งฟอร์มผ่านอีเมล
10.2 ส่งฟอร์มผ่านลิงก์ เป็นการคัดลอกลิงก์ URL และส่งแบบฟอร์มไปยัง
นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเข้าแบบฟอร์มนี้ได้โดยการคลิกผ่านทางลิงก์ที่ทางผู้จัดทาได้ส่งไปให้
ดังภาพที่ 105

ภาพที่ 105 การส่งฟอร์มผ่านลิงก์
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10.3 ส่งฟอร์มผ่านการฝังโค้ด HTML เป็นการนาโค้ดแบบฟอร์มที่ผู้จัดทา
ได้สร้างขึ้น นาไปไว้ในเว็บไซต์โดยการนาโค้ดที่ได้รับ ปรับขนาดความกว้าง และความสูง ให้เหมาะสม
กับหน้าเว็บไซต์ที่จะนาไปวาง เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้ามาตอบได้โดยการเข้าผ่านหน้า
เว็บไซต์ที่ผู้จัดทาได้เผยแพร่ไว้ ดังภาพที่ 106

ภาพที่ 106 การส่งฟอร์มผ่านการฝังโค้ด HTML
11. เพิ่มเติม
ในส่วนนี้จะเป็นเมนูเพิ่มเติม การตั้งค่าการทางานในส่วนต่าง ๆ
ของแบบฟอร์มเพิ่มเติม ดังภาพที่ 107 โดยจะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่อไปนี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ภาพที่ 107 เมนูเพิ่มเติม
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11.1 เลิกทา คือการย้อนกลับไปขั้นตอนการเพิ่มข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูล
ก่อนหน้า เช่น ได้มีการเพิ่มหัวข้อคาถามโดยการใส่ชื่อคาถามและเกิดมีการพิมพ์คาถามผิด ให้ทาการ
กดปุ่มเลิกทาที่เมนูเพิ่มเติมจะเป็นการย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนการใส่ชื่อคาถาม
11.2 ทาส าเนา คือการคั ดลอกแบบฟอร์ม นี้ทั้ งแบบฟอร์มพร้อมทั้ งข้ อ
คาถามจะถูกคัดลอกมาให้เหมือนต้นฉบับทั้งหมด
11.3 ย้ายไปถังขยะ คือการลบแบบฟอร์มนี้ เมื่อแบบฟอร์มนี้ถูกลบจะถูก
ย้ายไปไว้ในถังขยะ
11.4 รับลิงก์ที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า คือการแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มที่ได้
ทาไว้แล้ว
11.5 พิมพ์ คือการพิมพ์แบบฟอร์มตามข้อมูลที่ได้จัดทาไว้
11.6 เพิ่มผู้ทางานร่วมกัน คือการเพิ่มสิทธิ์ให้บุคคลอื่นสามารถเข้ามาแก้ไข
แบบฟอร์มนี้ได้ โดยการเพิ่มอีเมลของผู้ที่ต้องการเพิ่มสิทธิ์ลงในแบบฟอร์มนี้
11.7 โปรแกรมแก้ ไ ขสคริ ป ต์ คื อ การเขี ย นโค้ ด ค าสั่ งการท างานของ
แบบฟอร์ม เพิ่มเงื่อนไข ฟังก์ชันการทางานที่ต้องการให้โค้ดนี้จัดการกับข้อมูลบางอย่างกับแบบฟอร์ม
เช่น เขียนโค้ดคาสั่งจากัดเวลาในการทาข้อสอบ โดยที่โค้ดสามารถจะระบุเวลาในการทาข้อสอบและ
เวลาสิ้นสุดในการทาข้อสอบได้
11.8 ส่ ว นเสริ ม คื อ ศู น ย์ ร วมแอปที่ มี คุ ณ ภาพส าหรั บ องค์ ก รเพื่ อ เพิ่ ม
ฟังก์ชันการใช้งานและฟีเจอร์ต่าง ๆ ให้กับแบบฟอร์ม จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานได้ดีขึ้น
11.9 ค่ า ก าหนด คื อ การตั้ ง ค่ า เริ่ ม ต้ น ของแบบฟอร์ ม โดยที่ ตั้ ง ค่ า ให้
รวบรวมที่อยู่อีเมล หรือตั้งค่าคาถามเมื่อมีคาถามใหม่เข้ามา
12. บั ญ ชี google ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น การแสดงชื่ อ บั ญ ชี แ ละอี เมลที่ ก าลั ง จั ด ท า
แบบฟอร์มนี้อยู่ ดังภาพที่ 108

ภาพที่ 108 บัญชี google
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3. การสร้างข้อสอบออนไลน์
3.1 พิม พ์ URL : https://drive.google.com/ พร้อมลงชื่อเข้าใช้งาน กรอก อีเมล และ
พาสเวิร์ด ในการเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 109

ภาพที่ 109 ลงชื่อเข้าใช้งานการสร้างข้อสอบออนไลน์
3.2 เมื่อเข้าสู่ Google Drive แล้ว จากนั้นไปที่ปุ่ม ใหม่ (New) กดคลิกที่ปุ่ม ดังภาพที่ 110

ภาพที่ 110 ปุ่มใหม่

68
3.3 เมื่อกดที่ปุ่มใหม่แล้ว จะมีเมนูแสดงขึ้นมาจากนั้นให้เลือกเมนู Google ฟอร์ม แล้วกด
คลิกเลือกที่เมนูนั้น ดังภาพที่ 111

ภาพที่ 111 เมนู Google ฟอร์ม
3.4 หลังจากได้เลือกเมนู Google ฟอร์ม ระบบจะแสดงหน้าจอของ Google ฟอร์ม ขึ้นตาม
ภาพที่ 112

ภาพที่ 112 Google ฟอร์ม
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3.5 พิมพ์ชื่อฟอร์มและคาอธิบายแบบฟอร์ม กดคลิกเพื่อเปลี่ยนชื่อแบบฟอร์มตามชื่อตามที่
ได้กรอกไว้ตามข้อ 1 ดังภาพที่ 113 และภาพที่ 114

2. คลิกเพื่อ
เปลี่ยนชื่อฟอร์ม
1. พิมพ์ชื่อและ
คาอธิบาย

ภาพที่ 113 พิมพ์ชื่อฟอร์มและเปลี่ยนชื่อฟอร์ม

ภาพที่ 114 แสดงชื่อแบบฟอร์ม
3.6 สร้างคาถามเบื้องต้น ให้นักศึก ษาได้แบบฟอร์มก่อนทาข้อสอบ เพื่อให้ อาจารย์ ผู้สอน
ประจารายวิชาได้ทราบถึงคาตอบและคะแนนที่นักศึกษาได้ดาเนินการทาข้อสอบ โดยการระบุ ชื่อ สกุล รหัสประจาตัวนักศึกษา สาขาวิชา เป็นต้น และทาการตั้งค่า “จาเป็น” ในทุกข้อคาถาม ดังภาพ
ที่ 115

ภาพที่ 115 สร้างคาถามเบื้องต้น
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3.7 สร้างข้อสอบแบบปรนั ย ใช้ตัว เลื อกในการตั้ งคาถามโดยเลื อกประเภทคาถามแบบ
“หลายตัวเลือก” สามารถเพิ่มคาถามได้ครั้งละ 1 ข้อ เช่น มีข้อสอบทั้งหมด 5 ข้อ ผู้จัดทาดาเนินการ
สร้างข้อคาถามทั้งหมด 5 ข้อเช่น กัน และตั้งค่าตัวเลื อก “จาเป็น ” ในทุกข้อคาถาม เพื่อบังคับให้
นักศึกษาต้องตอบคาถามทุกข้อที่ได้สร้างไว้ ดังภาพที่ 116 และภาพที่ 117

ภาพที่ 116 ตัวอย่างข้อสอบปรนัย

ภาพที่ 117 ตัวอย่างสร้างคาถามแบบปรนัย
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3.8 สร้างข้อสอบแบบปรนั ย รูป แบบตารางตั วเลื อกหลายข้อ เป็น รูป แบบส าหรับสร้าง
คาตอบตัวเลือกในรูปแบบตาราง เหมาะกับการใช้งานกรณีที่มีหลายคาถามโดยที่มีชุดคาตอบเป็นชุด
เดียวกัน ผู้ตอบสามารถเลื อกตอบได้แค่คาตอบเดียวเท่านั้น ในแต่ล ะคาถาม และตั้งค่าตัว เลื อก
“จาเป็น” ในทุกข้อคาถาม ดังภาพที่ 118 และภาพที่ 119

ภาพที่ 118 รูปแบบตารางตัวเลือกหลายข้อ

ภาพที่ 119 ตัวอย่างรูปแบบตารางตัวเลือกหลายข้อ
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3.9 สร้างข้อสอบแบบอัตนัย รูปแบบตอบคาถามสั้น ใช้ตัวเลือกการเพิ่มคาถามโดยเลือก
รูปแบบ “คาตอบสั้น ๆ ” สามารถเพิ่มคาถามได้ครั้งละ 1 ข้อ และตั้งค่าตัวเลือก “จาเป็น” ในทุกข้อ
คาถาม เพื่อบังคับให้นักศึกษาตอบคาถามทุกข้อที่ได้สร้างไว้ ดังภาพที่ 120 และภาพที่ 121

ภาพที่ 120 ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยแบบตอบคาถามสั้น

ภาพที่ 121 ตัวอย่างเพิ่มคาถามข้อสอบอัตนัยแบบตอบคาถามสั้น
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3.10 สร้างข้อสอบแบบอัตนัย รูปแบบตอบคาถามแบบอธิบาย ใช้ตัวเลือกการเพิ่มคาถาม
โดยเลือกรูปแบบ “ย่อหน้า” สามารถเพิ่มคาถามได้ครั้งละ 1 ข้อ และตั้งค่าตัวเลือก “จาเป็น” ในทุก
ข้อคาถาม เพื่อบังคับให้นักศึกษาตอบคาถามทุกข้อที่ได้สร้างไว้ ดังภาพที่ 122 และภาพที่ 123

ภาพที่ 122 ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยตอบคาถามแบบอธิบาย

ภาพที่ 123 ตัวอย่างเพิ่มคาถามข้อสอบอัตนัยตอบคาถามแบบอธิบาย
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3.6 ตั้ งค่ า ท าเป็ น แบบทดสอบ ให้ ไปที่ การตั้ ง ค่ า แล้ ว เลื อ กเมนู “แบบทดสอบ”
จากนั้นกดเปิด
“ทาเป็นแบบทดสอบ” ให้เป็นสีเพื่อเป็นการเปิดใช้งานการทาเป็นแบบทดสอบ
ในส่วนประกาศคะแนน ให้เลือก “ภายหลัง หลังจากตรวจสอบด้วยตนเอง” เพื่อให้ผู้สอนได้ทาการ
ตรวจข้อสอบและคะแนนสอบผ่านทาง สเปรตชีต ที่ได้สร้างขึ้นที่อยู่ในส่วนของการตอบกลับ จากนั้น
กด “บันทึก” เพื่อบันทึกการตั้งค่าที่ได้กาหนดไว้ ดังภาพที่ 124

กดคลิกให้ปุ่มเปิด
การทาแบบทดสอบ

กดคลิกเลือกหัวข้อนี้

กดปุ่มบันทึก
การตั้งค่า

ภาพที่ 124 ตั้งค่าทาเป็นแบบทดสอบ
ปัญหา
เมื่อผู้สอนไม่มีอีเมลของมหาวิทยาลัย จะทาให้การสร้างแบบฟอร์มและการจัดเก็บคาตอบ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม อาจจะทาให้หน่วยความจาในไดร์ฟเต็ม และไม่สามารถส่งคาตอบได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาหรับผู้สอนทีย่ ังไม่มอี ีเมลให้ทาการสมัครอีเมลกับฝ่ายไอทีของทางมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะ
ผู้สอนควรตรวจสอบรูปแบบของข้อสอบก่อนนาลงมาจัดทาในแบบฟอร์ม เพื่อให้การจัดทา
แบบข้อสอบออนไลน์เป็นไปด้วยความง่ายและสะดวกในการจัดทา
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ขั้นตอนที่ 4 บันทึกข้อสอบลงในแบบฟอร์มออนไลน์
ผู้ ส อนและผู้ จั ด ท าน าข้ อ สอบที่ อ ยู่ ในรู ป แบบไฟล์ เอกสารไฟล์ เวิ ร์ ด น ามาจั ด ท าลงใน
แบบฟอร์มออนไลน์ โดยในแต่ละส่วนของแบบฟอร์มสามารถนาเพิ่มคาถาม เพิ่มข้อสอบได้ในแบบ
หลายตัวเลือก และคาถามปลายเปิด สามารถใส่รูปภาพประกอบการตอบคาถามได้ โดยมีขั้นตอน
ต่อไปนี้
4.1 เพิ่มคาถามแบบข้อความสั้น โดยการระบุให้ผู้ตอบต้องตอบคาถามเบื้องต้นก่อนที่จะทา
ข้อสอบ เพื่อให้ผู้จัดทาหรือผู้สอนสามารถตรวจและให้คะแนนได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ระบุชื่อ -สกุล,
รหัสนักศึกษา, ระดับการศึกษา เป็นต้น และทาการตั้งค่า “จาเป็น” ในทุกข้อคาถาม เพื่อกาหนดให้
ผู้ตอบจาเป็นต้องตอบคาถามนี้ถึงจะสามารถส่งข้อสอบได้ ดังภาพที่ 125 และภาพที่ 126

ภาพที่ 125 ตัวอย่างการใส่หัวข้อของคาถาม

ภาพที่ 126 การตั้งค่า “จาเป็น” ให้ตอบคาถาม
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4.2 เพิ่ ม ข้ อ สอบแบบปรนั ย ใช้ ตั ว เลื อ กในการตั้ งค าถามโดยเลื อกประเภทค าถามแบบ
“หลายตัวเลือก” ทาการเพิ่มคาถามละ 1 ข้อ และเลือกตัวเลือก “จาเป็น” ในทุกข้อคาถาม เพื่อ
บังคับให้ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบคาถามทุกข้อที่ได้สร้างไว้ ดังภาพที่ 127 และภาพที่ 128

ภาพที่ 127 ตัวอย่างข้อสอบปรนัย

ภาพที่ 128 ตัวอย่างสร้างคาถามแบบปรนัย
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4.3 ข้อสอบอัตนัยแบบตอบคาถามสั้น ใช้ตัวเลือกการเพิ่มคาถามโดยเลือกรูปแบบ “คาตอบ
สั้น ๆ ” ทาการเพิ่มคาถามละ 1 ข้อ และเลื อกตัวเลื อก “จาเป็น ” ในทุกข้อคาถาม เพื่อบังคับให้
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบคาถามทุกข้อที่ได้สร้างไว้ ดังภาพที่ 129 และภาพที่ 130

ภาพที่ 129 ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยแบบตอบคาถามสั้น

ภาพที่ 130 ตัวอย่างเพิ่มคาถามข้อสอบอัตนัยแบบตอบคาถามสั้น
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4.4 ข้อสอบอัต นั ย ตอบคาถามแบบอธิบ าย ใช้ ตัวเลื อกการเพิ่ มคาถามโดยเลื อกรูป แบบ
“ย่อหน้า” ทาการเพิ่มคาถามละ 1 ข้อ และเลือกตัวเลือก “จาเป็น” ในทุกข้อคาถาม เพื่อบังคับให้
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบคาถามทุกข้อที่ได้สร้างไว้ ดังภาพที่ 131 และภาพที่ 132

ภาพที่ 131 ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยตอบคาถามแบบอธิบาย

ภาพที่ 132 ตัวอย่างเพิ่มคาถามข้อสอบอัตนัยตอบคาถามแบบอธิบาย
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ปัญหา
บางครั้ งผู้ จั ด ท าอาจจะลื ม กดปุ่ ม “จ าเป็ น ” ในการบั งคั บ ให้ ผู้ ต อบตอบค าถามในข้อ นั้ น
อาจจะทาให้ผู้ตอบลืมตอบคาถามในบางข้อ จึงส่งผลให้การรวบรวมคะแนนที่ได้ในบางส่วนขาดหายไป
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ก่อนจะเพิ่มคาถามใหม่ทุกครั้งควรตรวจสอบการตั้งค่าของคาถามทุกครั้งก่อนที่จะไปข้อถัดไป
หรือส่งแบบฟอร์มไปยังผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อเสนอแนะ
วิธีการสังเกตุการเปิดปุ่ม “จาเป็น” ของคาถาม ทางด้านท้ายของคาถามจะมีเครื่องหมาย *
ที่เป็นสีแดงอยู่ด้านท้ายของคาถามเสมอ จะแสดงให้เห็นว่าข้อคาถามนี้ได้ทาการเปิดปุ่ม “จาเป็น”
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ขั้นตอนที่ 5 เฉลยคาตอบและกาหนดคะแนนข้อสอบ
เมื่อทาการบันทึกข้อสอบลงในแบบฟอร์มออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นทาการตั้งค่า
คะแนนในข้อสอบพร้อมเฉลยคะแนนของในแต่ล ะข้อ ซึ่งแบบฟอร์มจะมีระบบรวบรวมคะแนนให้
อัตโนมัติพร้อมทั้งสรุปเป็นรายบุคคลทาให้ผู้ตรวจสามารถนาคะแนนที่ได้ไปใช้กรอกคะแนนการสอบ
ได้ทันที ดังภาพที่ 133 โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
5.1 เปิดการตั้งค่าทาเป็นแบบทดสอบ กดเปิด “ทาเป็นแบบทดสอบ” ให้เป็นสีเพื่อเป็นการ
เปิดใช้งานการทาเป็นแบบทดสอบ ในส่วนประกาศคะแนน ให้เลือก “ภายหลัง หลังจากตรวจสอบ
ด้วยตนเอง” เพื่อให้ผู้สอนได้ทาการตรวจข้อสอบและคะแนนสอบผ่านทาง สเปรตชีต ที่ได้สร้างขึ้นที่
อยู่ในส่วนของการตอบกลับ จากนั้นกด “บันทึก” เพื่อบันทึกการตั้งค่าที่ได้กาหนดไว้

ภาพที่ 133 เปิดการตั้งค่าทาเป็นแบบทดสอบ
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5.2 กดเลือกคาถามที่ได้ทาการสร้างไว้แล้ว กดเลือก “เฉลยคาตอบ” เพื่อไปหน้าจอการใส่
คะแนนและเฉลยคาตอบ ดังภาพที่ 134

ภาพที่ 134 ปุ่มเฉลยคาตอบ
5.3 กดเลือกคาตอบที่ถูกต้อง จากนั้นตรงช่องใส่คะแนน ให้ปรับค่าคะแนนเป็น 1 คะแนน
จากนั้นกดเสร็จสิ้น ดังภาพที่ 135 และภาพที่ 136

ภาพที่ 135 เลือกคาตอบที่ถูกต้องพร้อมใส่ค่าคะแนน
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ภาพที่ 136 ตัวอย่างระบุคาตอบที่ถูกต้องพร้อมค่าคะแนน
5.4 เมื่อเฉลยคาตอบเสร็จแล้ว หน้าแบบฟอร์มจะแสดงคาตอบที่ถูกต้องพร้อมคะแนนที่จะ
ได้ในแต่ละข้อ เพื่อแสดงให้ผู้จัดทาทราบว่าข้อคาถามนี้ได้ระบุคะแบบและเฉลยคาตอบเรียบร้อยแล้ว
ดังภาพที่ 137

ภาพที่ 137 ตัวอย่างแสดงเฉลยและค่าคะแนน
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ปัญหา
บางครั้งผู้จัดทาอาจจะไม่ได้ใส่เฉลยคาตอบและค่าคะแนนในบางข้อ ทาให้ ผู้ตอบแบบฟอร์ม
อาจจะไม่ได้คะแนนในข้อนั้น ดังนั้นคะแนนรวมที่จะได้ในข้อนั้นอาจจะหายไป
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ผู้จัดทาต้องคอยตรวจสอบการเฉลยคาตอบของในแต่ละข้อ เพื่อเป็ นการตรวจทานการเฉลย
พร้อมทั้งตรวจสอบการใส่คะแนนของในแต่ละข้อ
ข้อเสนอแนะ
ในการเฉลยค าตอบและการใส่ ค ะแนน สามารถตรวจสอบได้ อี ก วิ ธี คื อ ในส่ ว นหั ว ของ
แบบฟอร์ม จะมีการสรุ ป คะแนนทั้งหมดของแบบฟอร์มนี้ ว่าคะแนนรวมทั้งหมดได้ เท่ าไร ผู้ จัดท า
สามารถเช็คและตรวจสอบการใส่ คะแนนจากส่ วนนี้ได้ เช่น ในแบบฟอร์มนี้มีทั้งหมด 20 ข้อ แต่
คะแนนรวมมีแค่ 2 คะแนน ถ้ากาหนดไว้ว่าในแต่ละข้อมีค่า 1 คะแนน แสดงว่าข้อสอบทั้งหมดยังใส่
คะแนนไม่ครบในแต่ละข้อ

ภาพที่ 138 ตัวอย่างแสดงคะแนนรวมของแบบฟอร์ม
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ขั้นตอนที่ 6 ส่งลิงก์ข้อสอบออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้สอน
หลังจากที่สร้างข้อสอบออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นทาการส่งลิงก์ข้อสอบออนไลน์ไป
ยังผู้สอน เพื่อทาการตรวจสอบคาถามและการเฉลยคาตอบของข้อสอบออนไลน์ เพื่อความถูกต้องใน
การจัดทาและเผยแพร่ข้อสอบออนไลน์ สามารถส่งลิงก์แบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ได้ 3 วิธี คือ
6.1 ส่งลิงก์แบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ผ่านทางอีเมล โดยการระบุอีเมลของอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาที่ให้จัดทาข้อสอบออนไลน์ พร้อมทั้งแนบฟอร์มไปในอีเมล และดาเนินการกดส่ง เพื่อทาการ
ส่งแบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ไปยังผู้สอนให้ทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบก่อนทาการ
เผยแพร่ไปยังผู้ตอบแบบฟอร์มต่อไป ดังภาพที่ 139

ภาพที่ 139 ส่งแบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ไปทางอีเมล
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6.2 ส่งลิงก์แบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน โดยผู้จัดทาคัดลอกลิงก์
URL และส่ ง ไปให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ สอบออนไลน์ ผ่ า นทางไลน์
แอปพลิเคชัน โดยทาการนาไปวางไว้ในช่องแชท หรือช่องส่งข้อความ จากนั้นทาการกดส่งไปยังแชท
ของอาจารย์ผู้สอนท่านนั้น ดังภาพที่ 140 และภาพที่ 141

ภาพที่ 140 คัดลอกลิงก์ URL

ภาพที่ 141 ส่งลิงก์ข้อสอบออนไลน์ไปยังผู้สอนผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน
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6.3 ส่งลิงก์แบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ก Messenger โดยผู้จัดทาคัดลอกลิงก์
URL และส่ งไปให้ อาจารย์ ผู้ ส อนได้ ต รวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ สอบออนไลน์ ผ่ านทางเฟซบุ๊ ก
Messenger โดยทาการนาไปวางไว้ในช่องแชท หรือช่องส่งข้อความ จากนั้นทาการกดส่งไปยังแชท
ของอาจารย์ผู้สอนท่านนั้น ดังภาพที่ 142 และภาพที่ 143

ภาพที่ 142 คัดลอกลิงก์ URL

ภาพที่ 143 ส่งลิงก์ข้อสอบออนไลน์ไปยังผู้สอนผ่านทางเฟซบุ๊ก Messenger
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ปัญหา
ในบางครั้งการส่งลิงก์ของแบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ไปทางอีเมลเพียงอย่างเดียวอาจจะทา
ให้ผู้สอนอาจจะไม่ได้รับอีเมลจากการส่งผ่านกูเกิ้ลฟอร์มหรืออาจจะไม่แจ้งเตือนผ่านอีเมล ทาให้การ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบออนไลน์ล่าช้าอาจจะทาให้เลยระยะเวลาที่กาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา
เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารมากขึ้น เช่น กล่องข้อความเฟสบุ๊ค ส่งข้อความทางโทรศัพท์
โทรศัพท์ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มฟังก์ชันการแจ้งเตือนออนไลน์ เช่น เพิ่มช่องทางการแจ้งเตือนผ่านทาง Line Notify คือ
บริการที่ LINE ให้เราส่งข้อความ หรือแจ้งเตือนอัตโนมัติ ไม่ว่าจะส่งเข้าผ่าน Group หรือบัญชีส่วนตัว
ผ่าน API ของ LINE โดยตรง
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ขั้นตอนที่ 7 ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบออนไลน์
ผู้จัดทาได้จัดส่งลิงก์ข้อสอบออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้ส อนผ่านทางอีเมล และผ่ านทางไลน์
แอปพลิเคชัน เพื่ อให้ ทางอาจารย์ ผู้ ส อนในแต่ละรายวิช าตรวจสอบความถูกต้อ งของข้อสอบและ
การเฉลยคาตอบในแต่ละข้อแต่ละรายวิชา ซึ่งจะทาให้การดาเนินการจัดทาข้อสอบออนไลน์เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามขั้นตอนต่อไปนี้
7.1 อาจารย์ผู้สอนเข้าเช็คอีเมลของแต่ละท่าน เพื่อเข้าไปดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อสอบออนไลน์ โดยในอีเมลจะมีการระบุชื่อเรื่อง และได้ทาการแนบไฟล์ข้อสอบออนไลน์ไปยัง
อีเมลของอาจารย์ ทุ ก ท่ านแล้ ว ให้ อ าจารย์ ท าการกดเปิ ด อี เมลของผู้ จั ดท าที่ ได้ท าการส่ งข้ อสอบ
ออนไลน์ไปถึงท่าน และทาการกดกรอกข้อมูลฟอร์ม เพื่อเข้าไปตรวจสอบคาถามและคาตอบที่ถูกต้อง
ได้ด้วยตนเอง ดังภาพที่ 144 และภาพที่ 145

ภาพที่ 144 เข้าเช็คอีเมลในการตรวจสอบข้อมูลออนไลน์

ภาพที่ 145 กดคลิกกรอกข้อมูลฟอร์มเข้าตรวจสอบข้อสอบออนไลน์
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7.2 อาจารย์ผู้สอนเข้าเช็คลิงก์ข้อสอบออนไลน์ผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน โดยทางผู้จัดทาจะ
ทาการจัดส่งลิงก์ไปให้อาจารย์ผู้สอนทางไลน์แอปพลิเคชันส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่ าน ให้อาจารย์
ผู้สอนกดคลิกลิงก์ที่ได้จัดส่งไปให้ยังข้อความทางไลน์แอปพลิเคชัน และทาการตรวจสอบข้อคาถาม
และคาตอบที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง ดังภาพที่ 146

ภาพที่ 146 ลิงก์ข้อสอบออนไลน์ผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน
7.2 อาจารย์ผู้สอนเข้าเช็คลิงก์ข้อสอบออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ก Messenger โดยทางผู้จัดทา
จะท าการจั ด ส่ งลิ งก์ ไปให้ อาจารย์ ผู้ ส อนทางเฟซบุ๊ ก Messenger ส่ ว นตั ว ของอาจารย์ แ ต่ล ะท่ าน
ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนกดคลิ ก ลิ ง ก์ ที่ ได้ จั ด ส่ ง ไปให้ ยั ง ข้ อ ความทางเฟซบุ๊ ก Messenger และท าการ
ตรวจสอบข้อคาถามและคาตอบที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง ดังภาพที่ 147

ภาพที่ 147 ลิงก์ข้อสอบออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ก Messenger
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7.3 เมื่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาการตรวจสอบข้อสอบออนไลน์ผ่านกูเกิ้ลฟอร์มเป็ นที่เรียบร้อย
แล้ว จากนั้นให้อาจารย์ผู้สอนทาการแจ้งไปยังผู้จัดทาเมื่อมีการแก้ไขข้อสอบหรือคาตอบที่ต้องการ
แก้ไข หรือถ้าไม่มีการแก้ไขข้อสอบออนไลน์ก็ส ามารถแจ้งไปยังผู้จัดทาได้เลย เพื่อที่ผู้ จัดทาจะได้
ดาเนินการในขั้นตอนการเผยแพร่ข้อสอบออนไลน์ผ่านทางอาจารย์ผู้สอนต่อไป
ปัญหา
บางครั้งการส่งลิงก์ของแบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ไปทางอีเมลเพียงอย่างเดียว อาจจะทาให้
ผู้สอนอาจจะไม่ได้รับอีเมลจากการส่งผ่านกูเกิ้ลฟอร์มหรืออาจจะไม่แจ้งเตือนผ่านอีเมล ทาให้การ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบออนไลน์ล่าช้าอาจจะทาให้เลยระยะเวลาที่กาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา
เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารมากขึ้น เช่น กล่องข้อความเฟสบุ๊ค ส่งข้อความทางโทรศัพท์
โทรศัพท์ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางให้สามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
ได้สะดวกมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ผู้สอนอาจจะต้องตั้งค่าการแจ้งเตือนของทั้งอีเมลและไลน์แอปพลิเคชันให้มีการแจ้งเตือนเมื่อ
มีอีเมลเข้ามาหรือข้อความถูกส่งมายังระบบส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่าน
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ขั้นตอนที่ 8 เผยแพร่ข้อสอบออนไลน์ผ่านทางอาจารย์ผู้สอน
หลังจากที่ได้จัดทาข้อสอบออนไลน์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดาเนินการจัดส่งให้กับ
อาจารย์ผู้สอนได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบและคาตอบที่จะให้นักศึกษาเข้ามาดาเนินการทา
ข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาขึ้นในรูปแบบออนไลน์โดยใช้กูเกิ้ลฟอร์มเป็นเครื่องมือในการจัดทา
จากนั้นทางผู้สอนออนไลน์จะต้องนาลิงก์ที่ได้นี้นาไปให้กับนักศึกษาในการจัดทาข้อสอบออนไลน์ โดย
ทางผู้จัดทาจะดาเนินการเผยแพร่ข้อสอบออนไลน์ผ่านทางอาจารย์ผู้สอนตามขั้นตอนต่อไปนี้
8.1 ส่งลิงก์แบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ผ่านทางอีเมล โดยการระบุอีเมลของอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาที่ให้จัดทาข้อสอบออนไลน์ พร้อมทั้งแนบฟอร์มไปในอีเมล และดาเนิ นการกดส่ง เพื่อทาการ
ส่งแบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ไปยังผู้สอน โดยที่อาจารย์ผู้สอนสามารถนาลิงก์ที่ได้นี้นาไปให้นักศึกษา
ได้ทาข้อสอบออนไลน์ตามกาหนดการที่อาจารย์ได้กาหนดขึ้น ดังภาพที่ 148

ภาพที่ 148 ส่งแบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ไปทางอีเมล
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8.2 ส่งลิงก์แบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน โดยผู้จัดทาคัดลอกลิงก์
URL และส่งไปให้อาจารย์ผู้สอนผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน โดยทาการนาไปวางไว้ในช่องแชท หรือ
ช่องส่งข้อความ จากนั้นทาการกดส่งไปยังแชทของอาจารย์ผู้สอน โดยที่อาจารย์ผู้สอนสามารถนาลิงก์
ที่ได้นี้นาไปให้นักศึกษาได้ทาข้อสอบออนไลน์ตามกาหนดการที่อาจารย์ได้กาหนดขึ้น ดังภาพที่ 149

ภาพที่ 149 คัดลอกลิงก์ URL แบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์
ปัญหา
บางครั้งการส่งลิงก์ของแบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ไปทางอีเมลเพียงอย่างเดียวอาจจะทาให้
ผู้สอนอาจจะไม่ได้รับอีเมลจากการส่งผ่านกูเกิ้ลฟอร์มหรืออาจจะไม่แจ้งเตือนผ่านอีเมล ทาให้อาจเกิด
ความล่าช้าในการจัดสอบของนักศึกษาได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา
เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารมากขึ้น เช่น กล่องข้อความเฟสบุ๊ค ส่งข้อความทางโทรศัพท์
โทรศัพท์ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางให้สามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
ได้สะดวกมากขึน้
ข้อเสนอแนะ
ผู้สอนอาจจะต้องตั้งค่าการแจ้งเตือนของทั้งอีเมลและไลน์แอปพลิเคชันให้มีการแจ้งเตือนเมื่อ
มีอีเมลเข้ามาหรือข้อความถูกส่งมายังระบบส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่าน
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ขั้นตอนที่ 9 กาหนดสิทธิ์การใช้งานข้อสอบออนไลน์
ในส่วนของขั้นตอนนี้จะเป็นการกาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของข้อสอบออนไลน์ โดยที่ทาง
ผู้จัดทาจะกาหนดระยะเวลาในการทาข้อสอบของนักศึกษาให้ตรงตามระยะเวลาในการสอบจริงของ
ในแต่ละรายวิชา เช่น รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กาหนดระยะเวลาในการทาข้อสอบ
ของนักศึกษา 2 ชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งในแบบฟอร์มนี้ทางผู้จัดทาจะดาเนินการกาหนดระยะเวลาในการ
ท าข้ อ สอบตามที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนได้ ร ะบุ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี เวลาในการท าข้ อ สอบ เมื่ อ ก าหนด
ระยะเวลาไปแล้ว และนักศึกษาได้ทาข้อสอบเลยระยะเวลาที่กาหนด ข้อสอบที่นักศึกษากาลังและเมื่อ
กดส่งแบบฟอร์มนักศึกษาจะไม่สามารถส่งแบบฟอร์มเมื่อเลยระยะเวลาที่กาหนดได้ ดังนั้นนักศึกษา
จะต้องจัดสรรเวลาในการทาข้อสอบของตนเองให้ทันเวลา โดยขั้นตอนการกาหนดสิทธิ์การใช้งาน
ข้อสอบออนไลน์มีดังนี้
9.1 ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานข้อสอบออนไลน์ ให้ไปที่ เพิ่มเติม > เลือก โปรแกรมแก้ไขสคริปต์
เพื่ อ เป็ น การเข้า ไปด าเนิ น การตั้ งค่ า สิ ท ธิ์ ก ารใช้ งานข้ อ สอบออนไลน์ ผ่ านโปรแกรมแก้ ไขสคริป ต์
ดังภาพที่ 150

ภาพที่ 150 ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานข้อสอบออนไลน์
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9.2. เมื่อเช้าสู่หน้าโปรแกรมแก้ไขสคริปต์แล้ว จากนั้นให้ทาการตั้งชื่อโครงการให้ไปคลิกที่
“โครงการไม่ มี ชื่ อ ” จากนั้ น จะมี ห น้ าจอให้ ท าการเปลี่ ย นชื่ อ โครงการ ให้ พิ ม พ์ ชื่ อ โครงการเป็ น
ภาษาอังกฤษ และทาการกดเปลี่ยนชื่อโครงการ ดังภาพที่ 151 ถึงภาพที่ 153

ภาพที่ 151 ทาการเปลี่ยนชื่อโครงการ

ภาพที่ 152 พิมพ์ชื่อโครงการลงในช่องเปลี่ยนชื่อโครงการ

ภาพที่ 153 หน้าจอชื่อโครงการที่ได้ทาการเปลี่ยนแล้ว
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9.3 เขียนคาสั่งในการกาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของข้อสอบออนไลน์ ในโค้ดคาสั่งจะเป็น
การเขียนกาหนดวันที่และเวลาที่เริ่มทาข้อสอบ และกาหนดวันที่และเวลาในการสิ้นสุดการทาข้อสอบ
ให้ ผู้จัดทานาชุดคาสั่งตามภาพที่ 154 นาไปใส่ในโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ตามภาพที่ 155 เพื่อให้
โปรแกรมได้ทางานตามคาสั่งที่ได้ระบุไว้ โดยวันที่ให้ระบุโดยใส่เป็นตัวเลข เช่น วันที่ 8 เดือนมีนาคม
2020 ใส่ชุดคาสั่งต้องใส่ตัวเลขขึ้นต้นด้วย เดือน/วัน/ปี ค.ศ ตัวอย่างเช่น 03/08/2020 ใส่ส่วน
ของการระบุเวลาให้ระบุเวลาที่อยู่ในรูปแบบ 24 ชั่วโมง เมื่อพิมพ์คาสั่งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้
ทาการกดบันทึกคาสั่งเพื่อให้โปรแกรมได้บันทึกคาสั่งที่เราจะกาหนดไว้ ดังภาพที่ 156

ภาพที่ 154 ชุดคาสั่งกาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของข้อสอบออนไลน์

ภาพที่ 155 หน้าจอโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ที่ได้ใส่ชุดคาสั่งแล้ว

ภาพที่ 156 กดบันทึกคาสั่งในหน้าจอโปรแกรมแก้ไขสคริปต์
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9.4 ตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อให้ชุดคาสั่งที่ได้เขียนไว้ทางาน การตั้งค่าทริกเกอร์ให้ไปที่ไอคอน
ทริกเกอร์ กดคลิกเมนู ทริกเกอร์ เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าทริกเกอร์โดยจะมีขั้นตอนดังนี้ ดังภาพที่ 157

ภาพที่ 157 การตั้งค่าทริกเกอร์
9.4.1 กดปุ่มเพิ่มทริกเกอร์ ตรงปุ่มเมนูด้านล่างขวา หรือกด สร้างทริกเกอร์ใหม่
ตรงข้อความตรงกลางหน้าจอ ดังภาพที่ 158

ภาพที่ 158 เพิ่มทริกเกอร์
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9.4.2 เพิ่มทริกเกอร์สาหรับ formlimittime ในส่วนการตั้งค่าทริกเกอร์จะทาการ
เลือกการตั้งค่าตามหัวข้อดังภาพที่ 159 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เลือกฟังก์ชันที่จะเรียกใช้ คือฟังก์ชันที่ได้ทาการกาหนดไว้ ในชุดคาสั่งเพื่อ
เรียกให้ทางาน ตามภาพจะเป็นชื่อฟังก์ชัน myFunction ให้ทาการกดคลิกเลือกฟังก์ชันนี้
- เลือกว่าการปรับใช้รายการใดจะทางาน ในส่วนนี้ให้เลือก Head ตามที่
ทริกเกอร์ได้กาหนดไว้แต่แรก
- เลือกแหล่งที่มาของกิจกรรม ให้เลือก “ตามเวลา” เพราะจะให้ทริกเกอร์
เรียกใช้งานตามเวลาที่กาหนด
- เลื อกประเภทของทริกเกอร์ตามเวลา ให้ เลื อก “เครื่องมือจับเวลาเป็น
นาที”
- เลือกช่วงนาที ให้เลือก “ทุกนาที”
- การตั้งค่าการแจ้งเตือนความล้มเหลว ให้เลือก “แจ้งเตือนทันที” เมื่อทริก
เกอร์มีข้อผิดพลาดหรือเกิดการล้มเหลวในการทางาน ทริกเกอร์จะแจ้งเตือนมายังอีเมลที่ได้กาหนด
และสร้างไว้
- เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก

ภาพที่ 159 เพิ่มทริกเกอร์สาหรับ formlimittime
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9.4.3 กาหนดบัญชีเพื่ออนุญาตให้ทริกเกอร์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน โดยการกดเลือก
อีเมลบัญชีที่ต้องการใช้งานทริกเกอร์ ดังภาพที่ 160

ภาพที่ 160 เลือกบัญชีอีเมลเพื่อเข้าถึงการใช้งานทริกเกอร์
9.4.4 เมื่อเลื อกบัญ ชีผู้ ใช้งานเรียบร้อยแล้ว จากนั้นระบบจะทาการขออนุญ าต
เข้าถึงบัญชีกูเกิ้ลของคุณ ให้ทาการกดอนุญาตเพื่อที่จะดาเนินการในขั้นตอนต่อไป ดังภาพที่ 161

ภาพที่ 161 อนุญาตบัญชีกูเกิ้ลเพื่อเข้าถึงการใช้งานของทริกเกอร์
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9.4.5 หลังจากที่ได้ทาการเพิ่มทริกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน้าจอทริกเกอร์จะ
แสดงทริกเกอร์ที่ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 162

ภาพที่ 162 หน้าจอทริกเกอร์หลังจากที่ได้ทาการสร้างทริกเกอร์เสร็จแล้ว
9.4.6 หลังจากได้สร้างทริกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่หน้าตัวแก้ไข โดย
คลิกที่ปุ่มเมนู “ตัวแก้ไข” ตามภาพที่ 163 จากนั้นให้กดเมนู “เรียกใช้งาน” ดังภาพที่ 164 เพื่อ
ทดสอบการทางานของชุดคาสั่งให้มีความถูกต้องลดการผิดพลาดของโค้ด เมื่อทาการกดเรียกใช้งาน
ฟั งก์ชั น แล้ ว หน้ าจอจะแสดงการดาเนิ น งานเสร็จสิ้ นเมื่อ ไม่ มีข้ อผิ ดพลาดของการเรีย กใช้ฟั งก์ชั น
ดังภาพที่ 165

ภาพที่ 163 หน้าจอปุ่มเมนูตัวแก้ไข

ภาพที่ 164 หน้าจอเมนูเรียกใช้
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ภาพที่ 165 หน้าจอหลังจากกดเรียกใช้งานฟังก์ชัน
9.5 เมื่อเขียนชุดคาสั่งกาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้กดที่เมนู “การ
ตอบกลับ” เพื่อทาการตรวจสอบชุดคาสั่งที่ได้ดาเนินการไปแล้วได้ปิดการตอบแบบฟอร์มตามที่ได้
กาหนดไว้หรือไม่ ดังภาพที่ 166

ภาพที่ 166 หน้าจอการตอบกลับหลังจากแบบฟอร์มปิดการรับคาตอบ
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ปัญหา
เมื่อ ระบุ เวลาในการจั ด ท าข้อ สอบ เช่น เริ่มต้ นเวลา 09.00 น. สิ้ น สุ ดเวลา 11.00 น.
เนื่ อ งจากระบบจะมี ก ารคลาดเคลื่ อ นของเวลาในการเริ่ ม ต้ น ท าข้ อ สอบและเวลาสิ้ น สุ ด การท า
ประมาณ 30-40 วินาที ทาให้เวลานักศึกษาจะเข้าไปทาข้อสอบได้นั้น อาจจะต้องรอระยะเวลาใน
การเปิดระบบของแบบฟอร์มนี้
แนวทางการแก้ไขปัญหา
อาจจะเพิ่ ม ระยะเวลาในการจั ด ท าข้ อ สอบอี ก ประมาณ 30 วิ น าที ถึ ง 1 นาที เช่ น
กาหนดเวลาในการทาข้อสอบในระบบ เวลา 08.59 น. ถึง 11.01 น. เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ระบบนี้จะเป็นระบบที่ควบคุมการจัดทาข้อสอบได้เป็นอย่างดี และยังสามารถระยะเวลาใน
การทาข้อสอบเป็นเวลานานของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ทาให้นักศึกษาต้องตั้งใจในการทาข้อสอบ
มากขึ้นกว่าช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนที่ 10 จัดเก็บผลการจัดทาข้อสอบออนไลน์
เมื่อนักศึกษาได้ทาข้อสอนออนไลน์และได้กดส่งข้อสอบออนไลน์ก่อนหมดเวลาทาข้อสอบ
แบบฟอร์มจะจัดเก็บข้อมูลที่นักศึกษาได้ทาข้อสอบออนไลน์ในแต่ละข้อ ลงในกูเกิ้ลชีต และจะรวบรวม
เป็นรายบุคคลไว้เป็นแต่ละแถว โดยแบ่งเป็นข้อมูลส่วนตัว คะแนนที่ได้ และคาตอบที่ได้ตอบมาในแต่
ละข้อโดยจะแบ่งแยกออกมาเป็นข้อละคอลัมน์ ผู้สอนสามารถนาข้อมูลที่อยู่ในกูเกิ้ลชี ตนี้นาไปทาผล
คะแนนการสอบของอาจารย์ผู้สอนได้ทันที โดยมีจะขั้นตอนดังนี้
10.1 การจัดเก็บผลการจัด ทาข้อสอบออนไลน์ ไปที่กูเกิ้ลฟอร์มของข้อสอบออนไลน์ ให้กด
คลิกเมนู “การตอบกลับ” จากนั้นคลิกปุ่ม ดูคาตอบในชีต ซึ่งโปรแกรมจะพาไปยังหน้าจอของกู
เกิ้ลชีทจะเป็นหน้าจอที่รวบรวมคาตอบที่นักศึกษาได้เข้ามาทาข้อสอนออนไลน์ ดังภาพที่ 167 และ
ภาพที่ 168

ภาพที่ 167 หน้าจอแสดงการตอบกลับ

ภาพที่ 168 หน้าจอแสดงกูเกิ้ลชีตผลการทาข้อสอนออนไลน์
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10.2 ผลการสอบที่ได้อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจสอบคะแนนได้จากกูเกิ้ลชีทออนไลน์ หรือ
ถ้าอาจารย์ผู้สอนท่านใดไม่สะดวกในการตรวจคาตอบออนไลน์ไฟล์นี้ก็สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์
Excel ได้ เ ช่ น กั น ให้ ไ ปที่ เมนู ไฟล์ > ดาวน์ โ หลด > Microsoft Excel (.xlsx) ไฟล์ นี้ ก็ จ ะถู ก
ดาวน์โหลดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทันที ดังภาพที่ 169

ภาพที่ 169 ดาวน์โหลดไฟล์กูเกิ้ลชีทลงคอมพิวเตอร์
ปัญหา
การท าข้อสอบและให้ ค ะแนนทั น ที จะเหมาะสมกั บข้อ สอบปรนั ยหรือ ข้อสอบอั ตนั ยที่ มี
คาตอบที่ชัดเจน เช่น พวกข้อสอบทางคณิตศาสตร์ ที่ได้ผลลัพธ์เป็นคาตอบเดียว ส่วนข้อสอบอัตนัยที่
เน้นบรรยายอาจารย์ผู้สอนจะต้องตรวจสอบคาตอบเอง และอาจจะไม่ให้ตรวจข้อสอบยากขึ้น เพราะ
ผลการสอบของแต่ละคนจะแสดงออกมาเป็นแถวของแต่ละคน อาจจะทาให้เกิดความผิดพลาดในการ
ตรวจข้อสอบได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ให้ อาจารย์ผู้สอนตรวจคาตอบที่เป็นรูปแบบปรนัยตรวจคาตอบผ่านกูเกิ้ลฟอร์มและเลือก
ข้อมูล แบบแยกรายการ ทางแบบฟอร์มจะแสดงข้อมูล แยกรายการของแต่ ล ะคนให้ ตรวจสอบว่า
นักศึกษาคนนี้ได้ตอบแต่ละข้อว่าอย่างไรบ้าง ซึ่งจะทาให้ผู้สอนสามารถตรวจคาตอบได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
เวลาดาวน์โหลดกูเกิ้ลชีตลงคอมพิวเตอร์ให้ตรวจสอบนามสกุลไฟล์ที่จะดาวน์โหลดทุกครั้ง
เพราะบางครั้งอาจจะกดเลือกนามสกุลไฟล์ที่จะดาวน์โหลดผิดจะทาให้การตรวจคาตอบ จะทาได้ยาก
และเสียเวลามากขึ้น นามสกุลไฟล์ที่เหมาะสมที่สุดคือ .xlsx
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ขั้นตอนที่ 11 จัดทารายงานผลการทาข้อสอบออนไลน์
ในส่วนนี้จะเป็นการสรุปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่นักศึกษาได้ทาข้อสอบออนไลน์ และได้จัดส่ง
ข้อสอบผ่านแบบฟอร์ม โดยระบบจะมีส่วนสรุปข้อมูลทั้งหมดที่นักศึกษาได้ทาข้อสอบ เช่น ข้อสอบใน
แต่ละวิชามีนักศึกษาที่ตอบถูกในข้อนั้นทั้งหมดกี่คนคิดเป็นร้อยละเท่าไร เป็นต้น เพือ่ ให้อาจารย์ผู้สอน
ทราบถึงผลการทาข้อสอบของนักศึกษาซึ่งในแต่ละข้อมีนักศึกษาส่วนใหญ่ตอบข้อที่ถูกต้องคิดเป็น
ร้อยละเท่าไร และนักศึกษาตอบข้อที่ผิดมีจานวนร้อยละเท่าไร ทาให้สามารถนาผลสรุปนี้ไปปรับการ
สอนและอธิบายคาตอบให้กับนักศึกษาที่ตอบผิดได้เข้าใจในความหมายของข้อสอบข้อนี้ โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
11.1 ตรวจสอบข้อมูลสรุปผลการทาข้อสอบออนไลน์ของนักศึกษา ให้ไปที่เมนู “การตอบ
กลับ” ด้านล่างจะมีแถบเมนูให้เลือก “ข้อมูลสรุป ” ในส่วนนี้จะมีข้อมูลสรุปเป็นรายข้อว่าในแต่ละ
ข้อถามที่ได้ตั้งไว้นั้นมีนักศึกษาที่ตอบแต่ละข้อคิดเป็นร้อ ยละเท่าไร จานวนที่ตอบถูกมากน้อยแค่ไหน
ดังภาพที่ 170 และภาพที่ 171

ภาพที่ 170 หน้าจอหน้ามูลสรุปของแบบฟอร์ม

ภาพที่ 171 หน้าจอหน้ามูลสรุปของคาถามแต่ละข้อ

105
11.2 คัดลอกแผนภูมิ การคัดลอกแผนภูมิในแต่ละข้อให้ไปที่แผนภูมิในข้อนั้น จากนั้นนา
เมาส์ไปชี้ที่ด้านมุมบนขวามือ จะมีปุ่มเมนู
แสดงโชว์ขึ้นมาให้เห็น จากนั้นสามารถกดคัดลอก
แผนภูมิแต่ละข้อที่ต้องการนาไปใช้งานได้ทันที ดังภาพที่ 172

ภาพที่ 172 การคัดลอกแผนภูมิในส่วนของข้อมูลสรุป
11.3 ตัวอย่างข้อมูลสรุปการตอบกลับของข้อสอบออนไลน์ ในแต่ละแบบฟอร์มจะมีข้อมูล
สรุปเชิงลึก และคาถามที่ตอบพลาดบ่อยสรุปมาให้ไม่ เหมือนกันของแต่ละแบบฟอร์ม ซึ่งข้อมูลจะที่
นามาแสดงจะขึ้นอยู่กับชุดคาถามของข้อสอบ และการตอบคาถาม ดังภาพที่ 173

ภาพที่ 173 ข้อมูลเชิงลึกของข้อสอบออนไลน์
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ปัญหา
ข้อมูลรายงานสรุปผลการตอบของข้อสอบออนไลน์นั้น แผนภูมิและข้อมูลเชิงลึกจะแสดงผล
ออกมาไม่เหมือนกัน และรูปแบบการนาเสนอข้อมูลจะแตกต่างกันออกไปโดยดูจากข้อมูลการตอบ
ข้อสอบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ควรแยกสัดส่วนของข้อมูลออกจากกันให้ชัดเจน เช่น ถ้ามีข้อมูลที่เป็นการพิมพ์ข้อความ หรือ
เป็นข้อสอบแนวอัตนัยแบบบรรยาย และถ้าเป็นข้อสอบปรนัยก็ควรแบ่งส่วนออกมา อาจจะแบ่งเป็น
ส่วนแรกเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น ส่วนที่สองข้อสอบปรนัย ส่วนที่สามข้อสอบอัตนัย เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
การแบ่งสัดส่วนการทางานของข้อสอบออนไลน์ จะทาให้การตรวจข้อสอบของผู้สอนสะดวก
มากขึ้น และการจัดทารายงานสรุปผลของข้อสอบออนไลน์มีผลสรุปและข้อมูลเชิงลึกที่ ชัดเจนและ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
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