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แบบรายงานผลการดาเนินงานเชิงปริ มาณ
ชื่อกระบวนงาน : ระบบการสอบของนักศึกษา (e-testing)
ชื่อหน่วยงาน/บุคคล/คณะบุคคลผูเ้ สนอ : ฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนาสื่ อสารสนเทศ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

เดิม

เสนอปรับปรุ ง

ระยะเวลาการปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิได้จริ ง

เดิม

ผลการ
ประเมินความ

จานวนผูม้ าใช้

เสนอ

ปฏิบตั ิ

ลดลง

พึงพอใจโดย

บริ การต่อวันโดย

ปรับปรุ ง

ได้จริ ง

ร้อยละ

เฉลี่ยเป็ น

เฉลี่ย

ร้อยละ
1.นักศึกษาใช้

1.จัดทาเว็บไซต์ 1.จัดทาเว็บไซต์

10 นาที

2 นาที

2 นาที

20 ครั้ง/50คน

บริ การติดต่อ

ศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ

สอบถามผ่าน

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

ทางโทรศัพท์

และเพิ่มช่อง

และเพิ่มช่อง

และ e-mail

ทางการติดต่อ

ทางการติดต่อ

ผ่าน Facebook

ผ่าน Facebook

และ Twitter

และ Twitter

2.การขอ

2.นศ.สมัคร

2. นศ.สมัครผ่าน 20 นาที

5 นาที

5 นาที

1 ครั้ง/1คน

Account ต้อง

ผ่านระบบ

ระบบ Online

กรอก

Online ได้เอง

ได้เอง และมา

แบบฟอร์มยืน่

และมา Scan

Scan ลายนิ้วมือ

ต่อเจ้าหน้าที่

ลายนิ้วมือ

ภายหลัง เพื่อเก็บ

ภายหลัง เพื่อ

หลักฐานสาคัญ

เก็บหลักฐาน

ลงฐานข้อมูล

สาคัญลง

และสามารถใช้

ฐานข้อมูลและ

ในการ

สามารถใช้ใน

ตรวจสอบตัวตน

การตรวจสอบ

ได้ตลอดใน

ตัวตนได้ตลอด ระหว่างศึกษาอยู่
ในระหว่าง
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ศึกษาอยูท่ ี่

ที่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
3. การเข้าห้อง

3. นศ. Scan

3. นศ. Scan

สอบต้องแสดง

ลายนิ้วมือเพื่อ

ลายนิ้วมือเพื่อ

บัตร นศ. เพื่อ

ยืนยันตัวตน

ยืนยันตัวตนและ

ยืนยันตัวตน

และรับ

รับรหัสผ่านก่อน

และต้องจดจา

รหัสผ่านก่อน

เข้าสอบได้เลย

Password มา

เข้าสอบได้เลย

5 นาที

1 นาที

1 นาที

100 ครั้ง/100คน

2-3 วัน

ทันที

ทันที

100 ครั้ง/100คน

ก่อนเข้าสอบ
4.ใช้ระยะเวลา

4.แสดงคะแนน 4.แสดงคะแนน

นานในการ

ได้ทนั ที

ได้ทนั ทีหลังจาก

ตรวจข้อสอบ

หลังจากส่ง

ส่งข้อสอบ

ข้อสอบ
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แบบรายงานผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ
ชื่อกระบวนงาน : ระบบการสอบของนักศึกษา (e-testing)
ชื่อหน่วยงาน/บุคคล/คณะบุคคลผูเ้ สนอ : ฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนาสื่ อสารสนเทศ
1. ลักษณะการปฏิบัติงาน (ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ความสาคัญ ผู้มาใช้ บริการ จานวนผู้มาใช้ บริการ)
เนื่องจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นความสาคัญของการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู ้
ความชานาญทางด้าน ICT เพื่อให้บณั ฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ได้มีทกั ษะและความเชี่ยวชาญ
เพื่อสามารถแข่งขันกับกับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในการเข้าทางานและสอบแข่งขันในระดับต่างๆ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จดั ทาโครงการจัดทาคลังข้อสอบและศูนย์สอบมาตรฐานบัณฑิตทางด้าน
ICT แบบออนไลน์ (e-Testing) เพื่อพัฒนาระบบการจัดสอบ และประเมินผลแบบครบวงจรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีเสถียรภาพมัน่ คง ให้บริ การได้อย่างรวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นที่พึงพอใจของคณาจารย์
นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป
ขั้นตอนระบบการสอบของนักศึกษา (e-testing)
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดปฏิทินการสอบ โดยจัดสอบเป็ นคณะ
ขั้นตอนที่ 2 ทาการ scan ลายนิ้วมือนักศึกษาใหม่ ในวันรายงานตัวของนักศึกษาทุกปี
ขั้นตอนที่ 3 อบรมการลงทะเบียนสอบให้กบั นักศึกษาใหม่
ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษาลงทะเบียนสอบ
ขั้นตอนที่ 5 ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบ สถานที่สอบ เวลาสอบ
ขั้นตอนที่ 6 นักศึกษา scan ลายนิ้วมือ เพื่อรับบัตรสอบ และทาการทดสอบ
ขั้นตอนที่ 7 ประกาศผลการสอบหลังจากสอบเสร็ จทันที
ขั้นตอนการจัดทาคลังข้ อสอบวัดความรู้ ความสามารถทางด้ าน IT
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบเพื่อกาหนดแนวข้อสอบ Pretest และ Posttest
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการจัดส่ งข้อสอบให้เจ้าหน้าที่ดูแลชุดข้อสอบ
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลชุดข้อสอบนาข้อสอบเข้าคลังข้อสอบในระบบ e-testing
ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่จดั การการสอบกาหนดชุ ดข้อสอบในแต่ละรอบสอบ
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วิธีการดาเนินโครงการโดยมีกระบวนการทางาน ดังนี้
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การใช้ งานระบบ
เมื่อเปิ ดระบบตรวจสอบบุคคลด้วยลายนิ้วมือจะแสดงหน้าจอซึ่ งประกอบด้วย 2 เมนูดงั นี้

การบันทึกลายนิ้วมือ
1. คลิกเมนูบนั ทึกลายนิ้วมือ
2. ระบุรหัสประจาตัวผูส้ อบ(ใช้รหัส บัตรประจาตัวประชาชน)ที่ ตอ้ งการบันทึ กลายนิ้ วมื อ แล้วคลิ กปุ่ ม
ค้นหา
3. ระบบแสดงข้อมูลผูส้ อบกรณี พบผูส้ อบที่มีรหัสตรงกับที่ระบุ ให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วคลิกปุ่ มบันทึก
ลายนิ้วมือ
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4. ระบบจะแสดงหน้าจอสาหรับบันทึ กลายนิ้วมือ ให้แตะนิ้วหัวแม่มือซ้ายที่เครื่ อง Finger Scan 4 ครั้ง แล้ว
คลิกปุ่ มตกลง

การยืนยันเข้ าห้ องสอบ
1. คลิกเมนูยนื ยันการเข้าห้องสอบ
2. ระบบจะแสดงหน้าจอสาหรับยืนยันการเข้าห้องสอบ ให้แตะนิ้วหัวแม่มือซ้ายที่เครื่ อง Finger Scan
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3. ระบบแสดงข้อมู ล ผูส้ อบกรณี ที่ พ บลายนิ้ วมื อตรงกับ ฐานข้อมู ลและมี รายชื่ ออยู่ในรอบสอบนั้น ให้
ตรวจสอบข้อมูลแล้วคลิกปุ่ ม Print เพื่อพิมพ์บตั รประจาตัวผูส้ อบ

4. ระบบแสดงบัตรประจาตัวผูส้ อบทางหน้าจอพร้อมทั้งพิมพ์ออกทาง Default Printer

2. แนวคิด วิธีการ และการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (แนวคิด วิธีการ เทคนิค หรื อ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการลดขั้นตอน)
มีการนาระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) มาใช้ในการสอบวัดความรู ้ความสามารถทางด้าน IT ทาให้การ
ออกรายงานผลการสอบ รายงานการวิเคราะห์ขอ้ สอบ และประเมินผลแบบครบวงจร ทาได้อย่างรวดเร็ ว
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นอกจากนี้ยงั เปิ ดให้บริ การแก่อาจารย์ที่ขอเปิ ดสอบรายวิชาในระบบ e-testing ได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และ
รายงานผลการสอบของนักศึกษาได้ทนั ที
2.1 นโยบาย แนวทางการทางาน แผนงาน
แนวทางในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จมีดงั นี้
1. มีการประชุมปรึ กษาและเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานภายในฝ่ ายอย่างสม่าเสมอ
2. มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน กาหนดนโยบายการทางาน กาหนดปฏิทินสอบประจาปี
3. มีการจัดทารายงานสรุ ปผลแบบประเมิน
2.2 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา
1. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจข้อสอบ เนื่องจากจานวนนักศึกษาใหม่ ในแต่ละปี มีเป็ นจานวน
มาก ทาให้ตอ้ งใช้ระยะการตรวจข้อสอบ เมื่อนาระบบ e-testing มาใช้ สามารถออกรายงานคะแนนสอบ
ของนักศึกษาได้ทนั ทีหลังจากสอบเสร็ จ หรื อสามารถเลือกให้แสดงคะแนนบนหน้าจอของนักศึกษาได้
ทันที
3. แนวคิด วิธีการ และกรดาเนินการให้ ความสาคัญกับผู้รับบริการ และการบริการ
3.1 ช่องทาง หรื อวิธีการ การรับฟัง ความต้องการและความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
- จัดทา website ของ e-testing (www.mju.ac.th/etesting)
- เนื่ องจากนักศึกษามีเป็ นจานวนมากและการเข้าถึงนักศึกษาเพื่อ ให้ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ วโดยการนา
Social Media เข้ามาช่วยในการเพิ่มช่องทางการติดต่อกับนักศึกษา เช่น Facebook Twitter
(www.facebook.com/etestingmju และ www.twitter.com/etestingmju)
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทาง E-mail หรื อทางโทรศัพท์
3.2 วิธีการในสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ับบริ การ
- มีการประชาสัมพันธ์และแนะนาศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์
- มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแนะนาหรื อให้คาปรึ กษาแก่อาจารย์และนักศึกษา
- มีการให้บริ การอย่างเป็ นกันเอง สุ ภาพ ยิม้ แย้ม
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4. แนวคิด วิธีการ และการดาเนินการอานวยความสะดวก
การให้บริ การศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดระยะเวลาขั้นตอนต่างๆในการตรวจข้อสอบและออกรายงาน
ผลการสอบ
4.1 การกาหนดรู ปแบบการอานวยความสะดวก
- มีการปรับกระบวนงานเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผขู ้ อใช้บริ การ
- มีระบบการลงทะเบียนสอบออนไลน์ผา่ นทางเว็บไซต์
- มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบและมีคณะทางานในการติดตามการดาเนินงาน
- ลดระยะเวลาและประหยัดทรัพยากร เช่น การยกเลิกการใช้กระดาษข้อสอบ
- มีสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบที่อานวยความสะดวกต่อการใช้งาน
- มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางผ่าน โทรศัพท์ website E-mail Facebook Twitter
5. แนวคิด วิธีการ และการดาเนินการส่ งเสริมการปฏิบัติงานของผู้บริ หารและการเรียนรู้
มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่ วมในการประชุม อบรม ศึกษาดูงานและ สัมมนา
ทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กบั งานบริ การใหมีคุณภาพยิง่ ขึ้น
5.1 การส่ งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- มีการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ระหว่างฝ่ ายที่มีภาระงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- การแลกเปลี่ยนความรู ้ปัญหากับทางคณะกรรมการออกข้อสอบ
- การแลกเปลี่ยนความรู ้ปัญหากับทางสาขา คณะ และวิทยาเขต
- จัดให้มีการประชุมภายในฝ่ ายเพื่อหาแนวคิด วิธีการปรับปรุ งแก้ไขให้มีคุณภาพและสมบูรณ์มากขึ้น
- มีการส่ งเสริ มบุคลากรเข้าร่ วมประชุม อบรม ศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ในปัจจุบนั ได้มีการนาระบบศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทดสอบความรู ้ความสามารถางด้าน IT
ให้กบั นักศึกษาใหม่ ซึ่ งแนวทางในอนาคตจะพัฒนาเพื่อรองรับการให้บริ การแก่หน่วยงานภายนอก ภายใน
และคณะ ต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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