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สรุ ปผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสอบออนไลน์ ในการสอบไล่
ภาคต้ น ปี การศึกษา 2563
จากการประเมินความคิดเห็ นของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา หลังจากการเข้าสอบไล่ภาคต้น ปี
การศึกษา 2563 โดยวิธีสอบออนไลน์ โดยมี นักศึกษาตอบแบบประเมิน จานวน 2,041 ราย ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย ร้อยละ 71.2 ได้ รับทราบข่ าวผ่ านช่ องทางไลน์ กลุ่มของการเรี ยนสอนเสริ มมากที่สุด ร้อยละ 86.2
รองลงมาคือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยร้อยละ 53.1 และเฟซบุ๊คของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 31.5.0 ทราบว่ ามี
การซ้ อมสอบออนไลน์ เสมือนจริง ร้อยละ 99.6 และได้ เข้ าร่ วมซ้ อมทดสอบออนไลน์ ร้อยละ 97.5 อุปกรณ์
ทีใ่ ช้ ในการสอบออนไลน์ ส่วนใหญ่ เป็ นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ร้อยละ 79.8 มือถือหรื อแท็บเล็ต ร้อยละ 64.2
ความพึงพอใจต่ อการสอบในครั้งนี้ นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้งานระบบสอบออนไลน์ ได้
ง่ายไม่ซบั ซ้อนระดับมากและระดับมากที่สุด ร้อยละ 86.7 มีความเข้าใจในหัวข้อเมนูคาสั่งการแสดงผลต่างๆ
ที่มีความชัดเจนระดับมากและระดับมากที่สุด ร้อยละ 85.0 มีความพึงพอใจเรื่ องการแบ่งเนื้ อหาข้อสอบเป็ น
สัดส่ วนชัดเจนระดับมากและระดับมากที่สุด ร้อยละ 89.1 มีความพึงพอใจระยะเวลาในการเตรี ยมตัวเข้าสอบ
มีความเหมาะสมระดับมากและระดับมากที่สุด ร้อยละ 81.6 มีความพึงพอใจการให้ขอ้ มูลในการเตรี ยมตัว
สอบออนไลน์ที่เพียงพอระดับมากและระดับมากที่สุด ร้อยละ 85.5 และมีความพึงพอใจเรื่ องของการให้
ความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยได้ทนั ท่วงทีในขณะที่ทาการสอบระดับมากและระดับมากที่สุด ร้อยละ 90.3
ปัญหาที่พบในการสอบออนไลน์ นักศึกษาส่ วนใหญ่มีปัญหาที่พบด้านอินเทอร์ เน็ตอยูใ่ นระดับน้อย
และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 54.1 ปั ญหาจากสภาพแวดล้อมในการสอบไม่เอื้ ออานวย เช่ น สถานที่สอบมี
เสี ยงหรื อบุคคลอื่นรบกวนระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 57.1 ปั ญหาด้านความไม่เข้าใจในระบบ
การสอบระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 67.3 ปั ญหาความเสถียรของระบบขณะใช้งาน เช่น สัญญาณ
ขาดหาย หลุ ดจากระบบระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด ร้ อยละ 56.0 ปั ญหาจากอุปกรณ์ ที่ใช้ในการสอบ
ระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 61.8 ปั ญหาจากความไม่ถนัดในการใช้ระบบสอบออนไลน์ระดับน้อย
และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 58.4 ปั ญหาจากขั้นตอนการยืนยันตัวตนของผูเ้ ข้าสอบ ระดับน้อยและระดับน้อย
ที่สุด ร้อยละ 77.7 ปั ญหาจากการเข้าใช้โปรแกรม Microsoft teams ระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด ร้อยละ
73.5 ปั ญ หาจากขั้น ตอนในการท าข้อ สอบระดับ น้อ ยและระดับ น้อ ยที่ สุ ด ร้ อ ยละ 72.6 และปั ญ หาการ
อัปโหลดและส่ งกระดาษคาตอบเข้าในระบบระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 55.5
ความต้ องการสอบออนไลน์ ในสภาวะปกติ พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าหากสถานการณ์
สู่ ภาวะปกติและมหาวิทยาลัยมีการจัดสอบแบบออนไลน์ นักศึกษาจะเลื อกสอบออนไลน์ร้อยละ 67.0 ไม่
เลือกสอบออนไลน์ ร้อยละ 17.9 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.1
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สรุ ปผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรในการจัดสอบออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคต้ น ปี การศึกษา 2563
จากการประเมินความคิดเห็นของของบุคลากรในการจัดสอบออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา หลังจาก
การเข้าสอบไล่ภาคต้น ปี การศึกษา 2563 โดยวิธีสอบออนไลน์ โดยมี บุคลากรตอบแบบประเมิน จานวน 96
ราย ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกรรมการคุมสอบออนไลน์ ร้อยละ 77.2 รองลงมาเป็ นเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ ร้ อยละ
17.4 เป็ นบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในวันที่ 6 ก.พ. 64 มากที่สุด ร้อยละ 80.9 และปฏิบตั ิงานในวันที่ 7 ก.พ. 64
ร้อยละ 68.1 ปฏิบตั ิงานในช่วงเช้ามากที่สุด ร้อยละ 84.0 และปฏิบตั ิงานในช่วงบ่าย ร้อยละ 47.9
ความพึงพอใจต่ อการสอบในครั้งนี้ บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฐมนิเทศระดับมากและระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 85.1 มีความพึงพอใจเรื่ องการเข้าใช้งานระบบการสอบในการซ้อมเสมือนจริ งระดับมาก
และระดับมากที่สุด ร้อยละ 88.4 มีความพึงพอใจเรื่ องการยืนยันตัวตนของนักศึกษาระดับมากและระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 86.5 มีความพึงพอใจเรื่ องการใช้งานโปรแกรม Microsoft teams ระดับมากและระดับมาก
ที่สุด ร้อยละ 92.7 มีความพึงพอใจเรื่ องการให้นกั ศึกษาเปิ ดข้อสอบระดับมากและระดับมากที่สุด ร้อยละ
90.3 มีความพึงพอใจเรื่ องการควบคุมระหว่างนักศึกษาทาข้อสอบระดับมากและระดับมากที่สุด ร้อยละ 91.5
มีความพึงพอใจเรื่ องการให้นกั ศึกษาส่ งข้อสอบระดับมากและระดับมากที่สุด ร้อยละ 72.1 มีความพึงพอใจ
เรื่ องการรายงานปั ญหาการคุ มสอบระดับมากและระดับมากที่สุด ร้ อยละ 78.3 มีความพึงพอใจเรื่ องการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระหว่างการสอบระดับมากและระดับมากที่สุด ร้อยละ 89.6 มีความพึง
พอใจเรื่ องการติดต่อสื่ อสารกับนักศึกษาระดับมากและระดับมากที่สุด ร้ อยละ 89.6 มีความพึงพอใจเรื่ อง
ระยะเวลาในการคุมสอบระดับมากและระดับมากที่สุด ร้อยละ 90.7

