Option

ใช้ Facial Recognition
ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาสอบแทน

สามารถทําระบบ Facial Recognition
เพื่ อให้คอมพิ วเตอร์สามารถตรวจได้ว่าผู้สอบนั้น
เป็นคนเดียวกันกับคนในรูปบัตรนักเรียน

Option

ป้องกันการปรึกษาผู้อื่น
ระหว่างการทำข้อสอบ

นอกจากการถ่ายรูปผู้สอบขณะสอบ ระบบสามารถเพิ่ ม
option ที่จะอัดเสียงในช่วงมีการสอบและใช้ Speech
Recognition ช่วยหากมีคําพู ดที่คล้ายข้อสอบ ระบบจะมี
การแจ้งให้ผู้ตรวจมาตรวจสอบอีกครั้ง

Option

การป้องกันการ hack ข้อมูล

สามารถเพิ่ มระบบ Encryption โดยให้
อาจารย์เป็นคนตั้ง Password เพื่ อใช้เป็น key ในการ
Encrypt ข้อสอบ ซึ่งจะไม่มีใครมี Key แม้กระทั่งทีมงาน
ของ Panya Learn เองก็ตาม ระบบจะ Decrypt ให้
นักเรียนสอบได้ต่อเมื่ออาจารย์ใส่ Password เท่านั้น

Option

Locked Browser
• เมื่อเริ่มทําการสอบ Browser จะแสดงเต็มหน้าจอ โดยจะ
ลดขนาดและออกจากหน้าจอไม่ได้จนกระทั่งสอบเสร็จ
• ไม่สามารถเล่นโปรแกรม chat ต่างๆ, screen sharing
หรือทํา remote desktop ได้
• เมนูต่างๆ ใน Browser จะมีแค่ Back, Forward, Stop
และ Refresh
• ไม่สามารถพิ มพ์ จากหน้าจอและทําการ screen capture
• ไม่สามารถกด copy และ paste
• ปุ่ม right click และ keyboard shortcut ต่างๆจะไม่
ทํางาน

By Looloo Technology
By Looloo Technology

ระบบการเรียนรู้และวัดผลที่ใช้
AI (Artiﬁcial Intelligence)
มาเป็นโค้ชส่วนตัวให้นักเรียน
แต่ละคน เพื่อช่วยบอกจุดอ่อน
จุดแข็งและคอยแนะแนวทาง
ของนักเรียนคนนั้นๆ พร้อมมี
ระบบควบคุมการสอบ online
แบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการ
ทุจริต

ระบบการเรียนรู้
และ วัดผลออนไลน์

ติดต่อเพื่อทำ Demo ได้ที่

info@loolootech.com

Looloo Technology Co.,Ltd.
723 Supakarn Building Room 4C-16 4th Floor
Charoennakorn Rd Klongtonsai Klongsan
Bangkok 10600, THAILAND

www.loolootech.com

www.loolootech.com

ระบบการเรียนการสอน

Option

รองรับการใช้ในอุปกรณ์ทุกชนิด
สะดวกต่อการเข้าถึง

ระบบปัญญา
AI (Artiﬁcial
Intelligence)

ระบบสร้างให้นักเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนและปรับความเร็ว
ของการเรียนให้เหมาะสมกับตนเองได้โดยสามารถเรียนกับ
อุปกรณ์ได้ครบทุกชนิดได้แก่คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
และแทบเบล็ท

เรียนที่ไหนก็ได้

ใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้

เข้าระบบได้ 24/7

สามารถรองรับรูปแบบ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
รองรับการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบให้ผู้สอนได้เลือกใช้

• นักเรียนสามารถใช้ tablet/iPad เพื่ อเขียนคําตอบได้
หรือเขียนคําตอบลงบนกระดาษแล้วถ่ายรูป upload
เข้าระบบ (สําหรับข้อสอบที่ต้องการให้นักเรียนเขียนทํา)

ระบบการสอบมีประสิทธิภาพ

ระบบที่จะคอยทําหน้าที่
เหมือนเป็นโค้ชส่วนตัว
ให้นักเรียนแต่ละคน โดยระบบจะสามารถทําการติดตาม
พฤติกรรมการเรียน, คอยวิเคราะห์ผลการเรียน และบอก
จุดอ่อนจุดแข็งของนักเรียนแต่ละคน พร้อมคอยแนะแนว
ทางเพื่ อให้นักเรียนพั ฒนาความรู้ไปจนบรรลุเป้าหมายใน
การเรียนและการสอบ เช่น มีระบบการวิเคราะห์ความถี่ใน
การดูวด
ี โี อซํา้ ของนักเรียน และการวิเคราะห์การย้อนกลับไป
ดูเนื้อหาส่วนต่างๆเพื่ อหาจุดอ่อนและจุดแข็งของนักเรียน
คนนั้นๆ

ระบบการสอบออนไลน์ที่
ป้องกันการโกงข้อสอบ
ระบบรองรับการใช้งานที่พร้อมกัน
ได้จำนวนมาก

วิดีโอ

บทความ

เว็บไซต์

แบบฝึกหัด

มีระบบวิเคราะห์
การเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ

ระบบถูกออกแบบให้เป็น
Distributed System สามารถ
เพิ่ม/ลดจำนวน server ได้ตาม
การใช้งาน ทำให้สามารถรองรับ
การใช้งานจำนวนมากได้โดยไม่
เกิดปัญหาการล่มของระบบ

ระบบจับเวลา

ตรวจคำตอบแสดง บันทึกผลอัตโนมัติ
ผลได้ทันที

สามารถตั้งเวลาเริ่ม ระบบสามารถตรวจ
และสิ้นสุดการ
คำตอบอัตโนมัติ
ทดสอบได้ล่วงหน้า (สําหรับข้อสอบปรนัย หรือ
ข้อสอบแบบเติมคําที่ตอบเป็น
ตัวเลข)

ป้องกันการสูญเสีย
ข้อมูลจากอุบัติเหตุ

(เช่นไฟดับขณะนักเรียน กําลัง
ทําข้อสอบ)

มีระบบพื้นฐานป้องกันการทุจริต
สลับลำดับข้อ
สลับตัวเลือก
อัตโนมัติ

เก็บข้อมูลภาพผู้สอบ
จากกล้อง ป้องกัน
การทุจริต

สุ่มคำถามจากคลัง
ข้อสอบเพื่อ
ความหลากหลาย

ป้องกันการ
ถ่ายรูปหน้าจอ
(screen capture)

• นักเรียนต้องทําการสอบบนอุปกรณ์ท่ม
ี ีกล้องหน้าเท่านั้น
• การถ่ายรูปจากกล้องสามารถกําหนดความถี่ในการถ่ายได้
เช่น ทุกๆ 15 วินาที เป็นต้น
• มี Pop-up command ง่ายๆให้นักเรียนทําเป็นระยะ
เช่น ให้ยกบัตรนักศึกษามาโชว์หน้าจอ

Option

การวัดผลรองรับการสอบหลายรูปแบบ

สามารถเปรียบเทียบลำดับในกลุ่มนักเรียน
• แสดงภาพรวมของนักเรียนในหลายวิชา
• สามารถทํา distribution ของคะแนนในแบบต่างๆ และ
่ ๆที่ทํา
ประมวลผลการทดสอบเทียบกับนักเรียนคนอืน
ข้อสอบเดียวกัน

ปรนัย

อัตนัย

ภาพประกอบ

แสดงสูตร
/สมการ
• ระบบสามารถเชื่อมต่อกับ database ที่มีอยู่ เช่น
student ID และระบบ LMS เดิมที่มีอยู่

ปรับความยาก-ง่าย
อัตโนมัติ
ระบบสามารถปรับข้อสอบหรือแบบฝึกหัดให้ปรับระดับ
ความยากอัตโนมัติจากพฤติกรรมของผู้เรียน
ยิ่งตอบถูกมากข้อสอบหรือแบบฝึกหัดจะยิ่งท้าทาย

