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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้ำม*ี)  
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[√] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[√] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ    ระบบการจัดสอบและควบคุมการสอบทางไกล 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [ √ ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน    คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ศูนย์รังสิต ที่อยู่  99  หมู่ 18  อำคำรปิยชำติ  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ศูนย์รังสิต  ถนนพหลโยธิน   ต ำบลคลองหนึ่ง   อ ำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธำนี  
12121  โทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 7316-18   โทรสำร  02-516-5381   เว็บไซต์  www.nurse.tu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)     นำงสำวขวัญชนก  ทองชมภู     ต ำแหน่ง     นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
โทรศัพท์   02-564-4440  ต่อ 7397     โทรสำร  02-516-5381     มือถือ   085-095-5436 
อีเมล   khwanchanok_1@hotmail.com  
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. กำรจัดสอบมีมำตรฐำนและโปร่งใส 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
 1)  เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถศึกษำเรียนรู้วิธีกำรสร้ำงชุดข้อสอบออนไลน์ 
 2)  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรคุมสอบแบบออนไลน์ 
 3)   สำมำรถควบคุมกำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 4)   ลดปริมำณกำรใช้กระดำษ  
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [√] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [√] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 
 
 
 

mailto:khwanchanok_1@hotmail.com


 

  2 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ยังพบกำรติดเชื้อ

ในหลำยประเทศทั่วโลกและมีกำรแพร่กระจำยจำกคนสู่คน จำกสถำนกำรณ์ในครั้งนี้ท ำให้หน่วยงำนของภำครัฐและ
ภำคเอกชนของประเทศไทยต้องเผชิญกับสภำวะเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ รวมทั้งสถำบันกำรศึกษำที่ต้องหยุดกำรเรียนกำร
สอนเพ่ือลดภำวะเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ และต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนโดยใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์แทน
กำรสอนในห้องเรียนท ำให้อำจำรย์ผู้สอนต้องออกแบบกำรสอน กำรสอบผ่ำนระบบออนไลน์ตลอดจนนักศึกษำต้อง
ปรับตัวตำมสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง อีกทั้งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ได้ประกำศให้ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2/2562 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
แบบออนไลน์ของอำจำรย์และนักศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์ ผู ้น ำเสนอในฐำนะที่เป็นบุคลำกรในหน่วยงำนที่ต้อง
สนับสนุนด้ำนกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์และนักศึกษำจึงมีแนวคิดในกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรสร้ำง
ชุดข้อสอบและกำรจัดสอบแบบออนไลน์ขึ้น  
วิสัยทัศน์ (VISION)  สถำบันกำรศึกษำพยำบำลที่มุ่งสร้ำงพยำบำลเพ่ืออนำคตที่ดีของสังคมและประเทศชำติ ยกระดับ
สุขภำวะของประชำชนด้วยองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และคุณภำพกำรบริกำรสุขภำพในมำตรฐำนระดับสำกล 
ค่านิยม (VALUE)  เติบโตอย่ำงแตกต่ำง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วนคุณธรรม  สัมพันธ์เป็นทีม 
มุ่งสู่เป้ำหมำยเดียวกัน 
พันธกิจหลักขององค์กร (MISSION STATEMENT) 
Short Term : Transformation of fundamental toward stronger foundation กำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
จัดกำรบริหำรในรูปแบบใหม่หรือเหมำะสมยิ่งขึ้น กำรจัดเปลี่ยนล ำดับควำมส ำคัญและปัญหำระดับพ้ืนฐำน (prioritize 
and focus) เพ่ือให้องค์กรเดินหน้ำไปได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกขึ้น 
Medium Term : Transition with efficiency, competency and integrated knowledge and innovation 
toward global quality and recognition กำรพัฒนำหลังกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ือก้ำวไปสู่จุดมุ่งหมำย หรือ
บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ให้ส ำเร็จ โดยใช้ควำมรู้ ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญ ควำมร่วมมือ และควำมเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน มีเป้ำหมำยร่วมกัน 
Long Term : Transcend through new opportunities, research, innovation and collaborations 
กำรก้ำวไปสู่ควำมเป็นเลิศ ควำมม่ันคง เหนือกว่ำควำมคำดหมำย จำกโอกำสใหม่ทำงธุรกิจ กำรวิจัย ควำมรู้และทักษะ
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริกำรสุขภำพ และกำรบริหำรเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 
 กำรสอบแบบออนไลน์เป็นวิธีกำรสอบแบบใหม่นักศึกษำต้องปรับตัวและต้องเรียนรู้แนวปฏิบัติในกำรสอบแบบ
ออนไลน์ก่อนกำรสอบจริง ซึ่งหำกนักศึกษำไม่ทรำบขั้นตอนและแนวปฏิบัติต่ำงๆ จะท ำให้นักศึกษำเกิดควำมสับสนใน
กำรเข้ำสอบแบบออนไลน์ได้  อีกท้ังในกำรสอบแบบออนไลน์นักศึกษำจะต้องใช้โปรแกรมส ำหรับกำรสอบ 2 โปรแกรม 
คือ โปรแกรม Microsoft Teams ใช้ส ำหรับกำรเช็คชื่อและโพสต์ข้อสอบแบบออนไลน์ และโปรแกรม Zoom ใช้ในกำร
ติดตั้งกล้องเพ่ือควบคุมกำรสอบซึ่งในระหว่ำงกำรสอบนักศึกษำทุกคนต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลำในกำรสอบหำก
นักศึกษำคนใดพ้นจำกกล้องจะถือว่ำนักศึกษำผู้นั้นทุจริตในกำรสอบ ในระหว่ำงกำรสอบหำกนักศึกษำคนใดมีปัญหำ
เกี่ยวกับกำรสอบนักศึกษำจะต้องแจ้งอำจำรย์ผู้คุมสอบทรำบทันที ในกรณีท่ีนักศึกษำบำงคนมีอุปกรณ์ทีไ่ม่เอ้ือต่อกำร
สอบแบบออนไลน์  นักศึกษำสำมำรถยืมอุปกรณ์ได้ที่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของคณะได้ กำรสร้ำงชุดข้อสอบแบบ
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ออนไลน์อำจำรย์ผู้ออกข้อสอบสำมำรถตั้งค่ำกำรสุ่มเลือกข้อสอบเพ่ือป้องกันนักศึกษำไม่ให้ลอกข้อสอบภำยหลังที่
นักศึกษำกดส่งข้อสอบ อำจำรย์ผู้คุมสอบจะทรำบผลคะแนนกำรสอบของนักศึกษทันที 
 

 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ปฏิบัติงาน 

 

รวบรวมข้อสอบที่ใช้ส ำหรับกำร
จัดสอบ 

ชุดข้อสอบ 
 
 

ภำยใน 2 
วันท ำกำร 

ผู้ปฏิบัติงาน 

 

สร้ำงข้อสอบด้วยโปรแกรม  
Microsoft Form 

1. ชุดข้อสอบ 
2. Microsoft Form 

ภำยใน 2 
วันท ำกำร 

อาจารย์  1.สร้ำงข้อสอบเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วให้ผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อสอบ หำกข้อสอบมี
ข้อผิดพลำดก็ปรับแก้ 
2. หำกข้อสอบถูกต้องให้ตั้งค่ำ
วันที่โพสต์ข้อสอบ ระยะเวลำ
ของกำรสอบ 

ลิงค์ข้อสอบ ภำยใน 2 
วันท ำกำร 

นักศึกษา/ 
ผู้คุมสอบ 
 

 ก่อนถึงวันสอบผู้คุมสอบและ
นักศึกษำต้องประชุมชี้แจง 
แนวปฏิบัติของกำรสอบรวมทั้ง
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำใน
ระหว่ำงกำรสอบ  

โปรแกรม   
Microsoft Form 
โปรแกรม  
 Microsoft Teams 
 

ภำยใน 1 
วันท ำกำร 

นักศึกษา/ 
ผู้คุมสอบ 

  

ภำยหลังจำกที่นักศึกษำกดส่ง
ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้คุมสอบ
จะต้องตรวจสอบควำมครบถ้วน
ของจ ำนวนนักศึกษำ 

โปรแกรม   
Microsoft Form 
 

ภำยใน 1 
วันท ำกำร 

    
 
 

 

กำรเตรียมข้อสอบ 

กำรสร้ำงข้อสอบ 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของข้อสอบ 

กำรจัดสอบ 

กำรตรวจสอบคะแนน 

เสร็จสิ้น 


