
การจัดการแบบทดสอบ (Quiz) 
 ในระบบการเรียนการสอน หากต้องการตรวจสอบว่า ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในชุดวิชาเป็นอย่างไรบ้าง  
สิ ่งที ่จะนำมาวัดได้ดีที ่สุด คือ การทำแบบทดสอบ ซึ ่งระบบ KPRU LMS e-Learning สนับสนุนการสร ้าง
แบบทดสอบที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การทำแบบทดสอบแบบปรนัย อัตนัย แบบเติมคำ แบบถูก/ผิด แบบ
จับคู่ และอื่น ๆ ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 
 การจัดการแบบทดสอบ มีข้ันตอนหลักๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบทดสอบ (Quiz) 
ขั้นตอนที่ 2 สร้างข้อสอบ (Question) 
ขั้นตอนที่ 3 นำข้อสอบจากคลังลงในแบบทดสอบ (Question from bank) 

การสร้างแบบทดสอบ (Quiz) 
 การเพิ่มแบบทดสอบ หรือ กิจกรรมแบบ Quiz คือ การออกแบบแบบทดสอบ ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มี
ความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน ใช้สำหรับวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถจัดกิจกรรม
แบบทดสอบได้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน และสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ให้กับแบบทดสอบได้ เช่น กำหนดวันท่ี 
เวลา ในการทำแบบทดสอบ สามากำนดเวลาทำแบบทดสอบในแต่ละครั้ง โดยมีข้ันตอนดังนี ้

1. คลิก Add an activity or resource หลังจากนั้น ในส่วนของ Resources คลิกเลือก Quiz จากนั้น คลิก 
ปุ่ม Add ดังภาพท่ี 135 

 
ภาพที่ 135 แสดงการเพิ่ม Activity แบบ Quiz 



2. จากนั้นจะปรากฏหน้าเพจสำหรับกรอกรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้
General เป็นการกรอกรายละเอียดท่ัวไปของแบบทดสอบซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลพื้นฐาน 

เกี่ยวกับ File ท่ีเราจะทำการอัปโหลดเข้าสู่บทเรียนโดยมีส่ิงท่ีจะต้องกรอกในส่วนนี้ คือ 
(1) Name คือ ช่ือแบบทดสอบ เช่น แบบทดสอบก่อนเรียน - บทท่ี 1 
(2) Description คือ ใส่คำอธิบายหรือรายละเอียดเกี่ยวกับแบบทดสอบ 
(3) Display description on course page คือ การกำหนดให้แสดง หรือ ไม่แสดง 

รายละเอียดใน Description ดังภาพท่ี 136 

 
ภาพที่ 136 แสดงการกรอก ช่ือ-รายละเอียด ของแบบทดสอบ 

Timing เป็นการกำหนดวันท่ีและเวลาในการทำแบบทดสอบ โดยเริ่มต้นให้ทำแบบทดสอบในรูปแบบ
กำหนดวันท่ี หรือเวลาหรือไม่อย่างไร จับเวลาในการทำแบบทดสอบไหม ดังนั้นจึงจะขออธิบายเพื่อความเข้าใจและ
ความชัดเจนดังต่อไปนี้ ดังภาพท่ี 137 

 
ภาพที่ 137 การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ วันท่ี เวลา ในการทำแบบทดสอบ 



Open the quiz: กำหนดวันท่ี เวลา ในการเริ่มให้ทำแบบทดสอบ 
Close the quiz: กำหนดวันท่ี เวลา ในการส้ินสุดการทำแบบทดสอบ 
Time limit: กำหนดเวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 
When time expires: ถ้าหมดเวลาในการทำข้อสอบแล้วจะให้ทำอย่างไรต่อ 
      - Open attempts are submitted automatically คือ เมื่อหมดเวลาแล้วระบบเก็บ 

คะแนนหรือบันทึกข้อมูลของคำตอบให้อัตโนมัติ 
      - There is a grace period when open attempts can be submitted, but no more  

questions answered. คือ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลคำตอบของผู้เรียนเป็นช่วง ๆ โดยจะต้องไปกำหนดค่า ท่ี 
Submission grace period ซึ่งจะต้องกำหนดมากกว่า 1 นาที เมื่อหมดเวลาแล้วระบบจะให้ผู้เรียนทำการคลิกส่ง
คำตอบและไม่สามารถทำแบบทดสอบต่อได้ 

      - Attempts must be submitted before time expires, or they are not counted.  
คือ ให้คะแนนเฉพาะท่ีส่งก่อนเวลาเท่านั้น ถ้าหลังเวลาแล้วไม่ได้คะแนน 

Submission grace period: ระยะเวลาผ่อนผันการส่งข้อสอบ 

Grade กำหนดรูปแบบให้แสดงคะแนนท่ีได้ ดังภาพท่ี 138 

 
ภาพที่ 138 การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคะแนน ผลการเรียน 

Grade category คือ ประเภทของการตัดเกรด 
Grade to pass คือ จำนวนคะแนนท่ีให้ผ่าน 
Attempts allowed คือ จำนวนครั้งท่ีให้ทำแบบทดสอบ 
Grading method คือ วิธีตัดเกรด จากคะแนนสูงสุด คะแนนเฉล่ีย ตอบครั้งแรก ตอบครั้ง

สุดท้าย 
 



Layout กำหนดรูปแบบให้แสดงจำนวนข้อสอบใน 1 หน้า ส่วนของ New page คือ เลือกแสดงจำนวน
ข้อสอบกี่ข้อต่อ 1 หน้าเว็บเพ็จ ดังภาพท่ี 139 

 
ภาพที่ 139 สำหรับกำหนดจำนวนข้อสอบต่อ 1 หน้าเว็บเพ็จ 

Question behavior > Shuffle within questions คือ กำหนดการสลับข้อของข้อสอบเมื่อมีผู้เรียน
เรียกใช้งาน ดังภาพท่ี 140 

 
ภาพที่ 140 กำหนดให้สลับข้อสอบหรือไม่ 

Review Option แนะนำให้ทำเครื่องหมายเลข  หน้า Right Answer ออกท้ังหมด เนื่องจากในกรณีท่ี
อนุญาตให้ทำข้อสอบได้มากกว่า 1 ครั้ง เมื่อส่งคำตอบในครั้งแรก ระบบจะเฉลยคำตอบให้กับผู้เรียน ซึ่งจะเป็น
ผลเสียทันที แต่ถ้าอนุญาตให้ทำแบบทดสอบเพียงครั้งเดียว สามารถยังคงไว้ได้ ดังภาพท่ี 141 

 
ภาพที่ 141 การกำหนดให้แสดง/ไม่แสดง คำตอบท่ีถูกต้อง หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว 

 เมื่อกำหนดค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นทำการบันทึกโดยคลิกปุ่มเมนู “Save and return to course”  



การสร้างข้อสอบแบบนำเข้า (import) 
 การนำเข้าข้อสอบจำนวนหลายข้อพร้อมกัน สะดวก รวดเร็วในการสร้างข้อสอบหลายข้อพร้อมกัน สามารถ
ทำได้หลากหลายรูปแบบในกรณีตัวอย่างให้ใช้เป็นแบบปรนัย (Multiple choice) แต่ก็มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถ
นำเข้าข้อสอบท่ีมีรูปภาพ หากในหนึ่งชุดข้อสอบมีข้อสอบท่ีต้องใช้รูปภาพประกอบ ให้คัดแยกออก แล้วจึงสร้างเป็น
รายข้อ ในการสร้างข้อสอบแบบนำเข้ามีกระบวนการ ขั้นตอนการนำเข้าข้อสอบแบบปรนัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมไฟล์ข้อสอบไว้ในโปรแกรม Notepad 
 ขั้นตอนที่ 2 นำเข้าข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ 
 ขั้นตอนที่ 3 นำข้อสอบจากคลังข้อสอบมาเพิ่มในแบบทดสอบ 

การเตรียมไฟล์ข้อสอบ Notepad 
ดำเนินการ Copy ข้อสอบมาไว้ในโปรแกรม Notepad และจัดรูปแบบดังต่อไปนี้ 

โจทย์ ให้พิมพ์ 1 บรรทัดยาวเป็นบรรทัดเดียว ห้ามมีการ Enter เพื่อตัดเป็นบรรทัดใหม่ และไม่
ต้องใส่เลขลำดับข้อ 

ตัวเลือก ให้พิมพ์ตัวอักษร A. B. C. D. หรือ A) B) C) D) หน้านำตัวเลือกและเว้นวรรค 1 ครั้ง 
ก่อนพิมพ์ ข้อความตัวเลือก จากนั้น กด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ตามลำดับ ดังภาพท่ี 155 

 
ภาพที่ 155 

คำตอบ พิมพ์คำว่า ANSWER: เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยตัวอักษร A B C D  ตัวเลือกท่ีถูก 
ดังภาพท่ี 156 

 
ภาพที่ 156 



 
ภาพที่ 157 

บันทึกไฟล์ คลิกเมนู File > Save As แล้วต้ังช่ือไฟล์ตามความเหมาะสม (ช่ือไฟล์ต้องเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข) และในส่วนของ Encoding ให้เลือกเป็น UTF-8 จากนั้นคลิกปุ่ม Save ดังภาพท่ี 158 

 
ภาพที่ 158 การบันทึกไฟล์ Notepad สำหรับเตรียมข้อสอบบแบนำเข้า 

  เป็นอันเสร็จส้ินการเตรียมไฟล์ข้อสอบแบบปรนัย  

โจทย์ข้อถัดไป ให้เว้น 1 บรรทัด ระหว่างแต่ละข้อ
และต้องพิมพ์ชิดซ้ายเท่านั้น ถ้ามีเว้นวรรค 
จะเกิดข้อผิดพลาดในการ Upload 



นำเข้าข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ 
 การนำเข้าข้อสอบลงไปในระบบ จะต้องการสร้างหมวดหมู่เพื่อเก็บข้อสอบในคลังข้อสอบก่อน จากนั้นจึง
นำเข้าในคลังข้อสอบท่ีต้องการ โดยมีข้ันตอนการดังนี้ 
 การสร้างหมวดหมู่คลังข้อสอบ 

1. คลิกท่ีเมนู Categories อยู่ในบล็อค Administration > Question Bank > Categories ดังภาพท่ี 159 

 
ภาพที่ 159 รายการเมนู Question bank 

2. กรอกรายละเอียดต่างๆ ดังภาพท่ี 160 

 
ภาพที่ 160 รายละเอียดของหมวดหมู่ (Categories) 

Parent category คือ กำหนดหมวดหมู่คลังข้อสอบให้เป็นหมวดหมู่ใหญ่ (Top) หรือ ย่อย 
Name คือ ช่ือหมวดหมู่คลังข้อสอบ 
Category info คือ ข้อมูลรายละเอียดของหมวดหมู่ 

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้น คลิกปุ่ม Add 



 
3. คลิกเข้าไปท่ีแบบทดสอบท่ีต้องการ ดังภาพท่ี 161 

 
ภาพที่ 161 ตัวอย่างรายการเมนู แบบทดสอบ 

จากนั้น คลิกท่ีเมนู Import อยู่ในส่วนของบล็อค Administration > Question bank > Import 
ดังภาพท่ี 162 

 
ภาพที่ 162 รายการเมนู Import 



จากนั้นคลิกเลือกรูปแบบ ดังภาพท่ี 163 
หมายเลข 1 เลือกรูปแบบไฟล์ Aiken format (จากตัวอย่างเป็นการเตรียมไฟล์รูปแบบ Aiken format) 
หมายเลข 2 ให้เลือกหมวดหมู่คลังข้อสอบ (Category) ท่ีต้องการนำเข้าข้อสอบ สำหรับเก็บข้อสอบไว้ใน

คลังข้อสอบ 

 
ภาพที่ 163  

ส่วนของ Import Questions from file ให้คลิกจากไฟล์ข้อสอบ Notepad ท่ีเตีรยมไว้นำมาวางในช่องท่ี
ระบบกำหนด โดยจะเป็นการอัปโหลดไฟล์โดยอัตโนมัติ ดังภาพท่ี 164 

 
ภาพที่ 164 แสดงการลากไฟล์ข้อสอบ Notepad เข้าระบบ 

เมื่ออัปโหลดไฟล์เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะได้ดังภาพท่ี 165 



 
ภาพที่ 165 

หมายเลข 1 คือ แสดงช่ือไฟล์ข้อสอบท่ีอัปโหลด 
หมายเลข 2 คือ เมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Import เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป 

เมื่อ import ได้เสร็จสมบูรณ์ ไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งสถานะการ import และ
จำนวนข้อสอบท่ีได้ทำการ Import ไปดังภาพ จากนั้นให้คลิกท่ีปุ่ม Continue เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป 
ดังภาพท่ี 166 

 
ภาพที่ 166 

จากนั้นจะเข้าสู่ส่วนของ Question bank จะแสดงรายการข้อสอบท่ี Import เข้าไปในคลังข้อสอบ 



 
ภาพที่ 167 รายการข้อสอบท่ีนำเข้าไปในคลังข้อสอบ 

การเพิ่มข้อสอบจากคลังลงในแบบทดสอบ (Question from bank) 
การเพิ่มข้อสอบจากคลังข้อสอบ มีการจัดการได้ 2 แบบ คือ 1) การเพิ่มข้อสอบจากคลังโดยตรง 2) การ

เพิ่มข้อสอบจากคลังแบบสุ่มข้อสอบตามจำนวนท่ีกำหนด ซึ่งจะสุ่มข้อสอบในทุกๆ ครั้งท่ีมีการเรียกใช้แบบทดสอบ 

การเพิ่มข้อสอบจากคลังโดยตรง 
1. ดำเนินการนำข้อสอบท่ีอยู่ในคลังข้อสอบมานำเข้ามาในแบบทดสอบ โดยไปท่ีเมนู Edit quiz 

 
ภาพที่ 168 รายการเมนู Edit quiz 

  



2. คลิกท่ีเมนู Add จากนั้น คลิกเลือกเมนู + from question bank 

 
ภาพที่ 169 แสดงการเพิ่มข้อสอบจากคลังข้อสอบ 

เลือกข้อสอบจากคลังให้ถูกต้อง ดังนี้ 
หมายเลข 1 คือ เลือก Category หรือคลังเก็บข้อสอบท่ีต้องการ 
หมายเลข 2 คือ คลิกทำเครื่องใหม่ให้เลือกข้อสอบท้ังหมดทุกข้อ 
หมายเลข 3 คือ คลิกปุ่ม Add selected question to the quiz เพื่อทำการนำข้อสอบจากคลัง

ข้อสอบเข้าไปในแบบทดสอบ 

 
ภาพที่ 170 แสดงการเพิ่มข้อสอบจากคลังข้อสอบมาท่ีแบบทดสอบ 

เป็นอันเสร็จส้ินการเพิ่มข้อสอบแบบนำเข้าลงในแบบทดสอบ  



สามารถดูตัวอย่างแบบทดสอบได้ โดยคลิกท่ีเมนู Preview ในส่วนของบล็อค Administration > Quiz 
administration > Preview 

 

 
ภาพที่ 171 ตัวอย่างการแสดงผลแบบทดสอบแบบ Preview 

การเพิ่มข้อสอบจากคลังข้อสอบแบบสุ่มข้อสอบตามจำนวนที่กำหนด 
การสร้างแบบทดสอบแบบสุ่ม โดยการสุ่มข้อสอบจากคลังมาแสดงตามจำนวนท่ีกหนด เช่น ในคลังข้อสอบ

มีจำนวนข้อสอบ 100 ข้อ แต่เราต้องการสุ่มข้อสอบเพียงจำนวน 50 ข้อจากคลังข้อสอบ ดังนั้น เมื่อผู้เรียนมีการ
เรียกใช้งานแบบทดสอบ ระบบจะสุ่มมาจำนวน 50 ข้อทันทีจากระบบ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะได้ชุดข้อสอบท่ีแตกต่าง
กันอย่างแน่นอน อาจมีข้อท่ีตรงกันบ้าง แต่ไม่ตรงกันท้ังหมด ขั้นการดำเนินการ ดังนี้ 

1. คลิกเข้าท่ีแบบทดสอบท่ีต้องเพิ่มข้อสอบ 
2. คลิกมราเมนู Edit Quiz ดังภาพท่ี 172 



 
ภาพที่ 172 แสดงการเข้าถึงเมนู Edit quiz 

3. คลิกท่ีเมนู Add ดังภาพท่ี 173 

 
ภาพที่ 173 

 จากนั้น เลือกเมนู add random question ดังภาพท่ี 174 

 
ภาพที่ 174 

  



4. คลิกเลือกหมวดหมู่คลังข้อสอบ และกำหนดจำนวนข้อสอบท่ีต้องการให้สุ่ม เมื่อกำหนดข้อมูลตาม 
ต้องการแล้ว จากนั้นคลิกปุ่มเมนู Add random question ดังภาพท่ี 175 

 
ภาพที่ 175 แสดงการกำหนดเลือกจำนวนข้อสอบ 

5. ระบบจะแสดงรายการข้อสอบท่ีได้เพิ่มลงไป ดังภาพท่ี 176 

 
ภาพที่ 176 รายการจำนวนข้อสอบท่ีสุ่จากคลังข้อสอบ 

  



6. ทดสอบแบบทดสอบด้วยการ Preview และทำการคลิกปุ่มเมนู Start a new preview ผลท่ีได้ คือ  
ข้อสอบจะเปล่ียนไปในทุกๆ ครั้งท่ีมีการเรียกใหม่ ดังนั้น เมื่อผู้เรียนเรียกใช้งานแบบทดสอบแต่ละคนจะไม่
เหมือนกันเลยอาจมีบางข้อท่ีตรงกันเท่านั้น ดังภาพท่ี 177 

 
ภาพที่ 177 แสดงผลข้อสอบท่ีได้จากการสุ่มข้อสอบแบบ Preview 

 


