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สวนท่ี 3 
การจัดการแบบทดสอบ 

 ในระบบการเรียนการสอน หากตองการตรวจสอบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในชุดวิชาเปนอยางไรบาง  
สิ่งที่จะนํามาวัดไดดีที่สุดคือ การทําแบบทดสอบ ซึ่งระบบ KPRU LMS e-Learning สนับสนุนการสราง
แบบทดสอบที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเชน การทําแบบทดสอบแบบปรนัย อัตนัย แบบเติมคํา แบบถูก/ผิด 
แบบจับคู ซึ่งมีขั้นตอนการสรางดังตอไปน้ี 

 การจัดการแบบทดสอบ มีขั้นตอนหลักๆ ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การสรางกิจกรรมแบบ Quiz (แบบทดสอบ) 

ขั้นตอนที่ 2 การสรางขอสอบ 

ขั้นตอนที่ 1 การเพ่ิมกิจกรรมแบบ Quiz (แบบทดสอบ) 

 การเพิ่มกิจกรรมแบบ Quiz คือ การออกแบบแบบทดสอบ ซึ่งเปนหน่ึงกิจกรรมที่มีความสําคัญตอ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ใชสําหรับวัดความเขาใจของผูเรียน ซึ่งผูสอนสามารถจัดกิจกรรม
แบบทดสอบไดทั้งกอนเรียนและหลังเรียน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. คลิก + Add an activity or resource หลังจากน้ัน ในสวนของ Resources คลิกเลือกตรง

ออฟชั่น  จากน้ันคลิกปุม เพ่ิม 

 

2. กรอกขอมูลในสวนของ General (ทั่วไป) ซึ่งในสวนน้ีจะเปนการกรอกขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ 
File ที่เราจะทําการอัพโหลดเขาสูบทเรียนโดยมีสิ่งที่จะตองกรอกในสวนน้ี คือ 
Name * เปนการ ใสชื่อชุดขอสอบ 
Introduction เปนการ ใสคําอธิบายเกี่ยวกับขอสอบและรายละเอียดเกี่ยวกับทําขอสอบ 

 



33 
 

คูมือการใชงาน KPRU LMS e-Learning – ฉบับแกไข 3 
พัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2559 

 

3. กําหนดชวงเวลาในการทําแบบทดสอบ วาจะเร่ิมใหทําแบบทดสอบในรูปแบบไหน กําหนดวันที่  

หรือเวลาหรือไมอยางไร จับเวลาในการทําแบบทดสอบไหม ดังน้ันจึงจะขออธิบายเพื่อความเขาใจและความ
ชัดเจนดังตอไปน้ี 

 

วันแรกท่ีเปดใหทําขอสอบ : กําหนดวันที่ และเวลา ในการเร่ิมใหทําแบบทดสอบ 

วันสุดทายท่ีปดไมใหทําขอสอบ : กําหนดวันที่ และเวลา ในการหมดเวลาใหทําแบบทดสอบ 

ใหเวลา : เปนการกําหนดเวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบ 

When time expires: ถาหมดเวลาในการทําขอสอบแลวจะใหทําอยางไรตอ 

- Open attempts are submitted automatically เมื่อหมดเวลาแลวระบบเก็บ   
  คะแนนหรือบันทึกขอมูลของคําตอบใหอัตโนมัติ 

- There is a grace period when open attempts can be submitted, but no  
   more questions answered. ระบบจะทําการบันทึกขอมูลคําตอบของผูเรียนเปนชวงๆ  
   โดยจะตองไปกําหนดคา ที่ Submission grace period ซึ่งจะตองกําหนดมากกวา 1 นาที  
   เมื่อหมดเวลาแลวระบบจะใหผูเรียนทําการคลิกสงคําตอบและไมสามารถทําแบบทดสอบ  
   ตอได 

- Attempts must be submitted before time expires, or they are not  
            counted. ใหคะแนนเฉพาะที่สงกอนเวลาเทาน้ัน ถาหลังเวลาแลวไมไดคะแนน 

Submission grace period: ระยะเวลาผอนผันการสงขอสอบ 
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4. กําหนดรูปแบบใหแสดงคะแนนที่ได 
Grade category: ประเภทของการตัดเกรด 
Attempts allowed: จํานวนคร้ังที่ใหตอบ 
Grading method: วิธีตัดเกรด ตัดเกรดจาก
คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ตอบคร้ังแรก ตอบ
คร้ังสุดทาย 

 

 

5. กําหนดรูปแบบใหแสดงจํานวนขอสอบใน 1 หนา 

 

 Question order: ใหแสดงขอสอบแบบไหน แบบที่แสดงในหนาจอแกไข หรือวา สลับขอ 

New page: แสดงขอสอบจานวนกี่ขอตอหนา 

6. กําหนดคาเหตุการณตางๆ หรือไม เชน สลับคําตอบหรือสลับภายในคําถามหรือไม อนุญาตใหทํา
ตอจากคร้ังกอนหรือไม 
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7. ในสวนของ Review Option แนะนําให   หนา Right Answer ออกทั้งหมด เน่ืองจากใน
กรณีที่อนุญาตใหทําขอสอบไดมากกวา 1 คร้ัง เมื่อสงคําตอบในคร้ังแรก ระบบจะเฉลยคําตอบ
ใหกับผูเรียน ซึ่งจะเปนผลเสียทันที แตถาอนุญาตใหทําแบบทดสอบเพียงคร้ังเดียว สามารถยัง
คงไวได 

 

8. ในสวนของการแสดงผล 

 

Show the user's picture: แสดงรูปผูเรียนไหม 

Decimal places in grades: แสดงเกรดเปนแบบทศนิยม 2.00  3.50 

Decimal places in question grades: เลือกจุดทศนิกี่ตําแหนงในสวนของคําถาม 
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9. ในสวนน้ีเปนเร่ืองของความปลอดภัยในการทําแบบทดสอบ แตความเปนจริงแลวไมตองเช็คคา
ตางๆ เหลาน้ีก็ไดทั้งน้ีเพราะวาความปลอดภัยในการทําขอสอบก็อยูที่การจัดการผูเรียนเขากลุม
และการใส พาสเวิรดตอน Enrollment วิชาแลว 

 

Require password: กําหนดรหัสผานกอนเขาสอบ 

Require network address: ตองใส IP Address ของเคร่ืองที่ทําขอสอบ 

Enforced delay between 1st and 2nd attempts: กาหนดระยะหางระหวางการทํา
แบบทดสอบคร้ังแรกกับคร้ังที่สอง 

Enforced delay between later attempts: ระยะหางระหวางการทําแบบทดสอบคร้ังถัดไป 
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ขั้นตอนที่ 2 การเพ่ิมแบบทดสอบในรูปแบบตางๆ 

 ขั้นตอนที่ไดกลาวมาน้ัน เปนการกําหนดคาตางๆ ใหกับแบบทดสอบ แตยังไมมีขอสอบอยูในน้ัน ดังน้ัน
ขั้นตอนตอมาคือ เพิ่มขอสอบแตละขอหรือแตละรูปแบบ เขาไปในแบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบ 1 ชุด สามารถ
มีไดหลากหลายรูปแบบแลวแตเราจะใช เมื่อตองการเพิ่มแบบทดสอบก็คลิกที่ แบบทดสอบน้ันๆ ไดทันที และ
ขั้นตอนการสรางขอสอบดังน้ี 

1. คลิกที่แบบทดสอบในหนาบทเรียน 

 

2. คลิกที่ Edit quiz (แกไขแบบทดสอบ) เพื่อเลือกรูปแบบคําถาม 

 

3. คลิกที่ Add Question… 
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4. จะมีหนาตาง Pop-up ออกมาใหเลือกรูปแบบของคําถามชนิดตางๆ 

 

การเพ่ิมแบบทดสอบแบบตัวเลือก (Multiple choice) 

 แบบทดสอบแบบตัวเลอืกหรือปรนัย มีวิธีการเพิ่มได 2 แบบ คือ  
  1.) แบบปกติ เพิ่มคร้ังละ 1 ขอ  
          2.) AIKEN FORMAT เปนการนําเขา เพิ่มไดคร้ังละหลายๆ ขอ 

การเพ่ิมแบบทดสอบแบบตัวเลือก (Multiple choice) แบบรายขอ 

 วิธีการเพิ่มแบบทดสอบแบบคร้ังละ 1 ขอ เหมาะกับรายวิชาที่ตองการมีขอสอบหลากหลายรูปแบบใน
หน่ึงชุดแบบทดสอบ โดยมีขั้นตอนการเพิ่มดังน้ี 

1. เลือก Multiple choice แลวคลิกปุม ตอไป 
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2. กรอกขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคําถาม 

 

Question name *: ชื่อคําถาม 

Question text *: คําบรรยายเกี่ยวกับคําถาม 

Default mark *: คะแนน 

General feedback: ขอความฟตแบ็ค 

One or multiple answers? : คําตอบที่ตองการมีขอเดียวหรือหลายขอ 

Shuffle:  ถาคลิกเลือกจะเปนการใหสลับขอคําถาม     ถาไมเลือกจะไมสลับคําถาม 

Number the choices? : รูปแบบของตัวเลือกจะเปนแบบไหน ก,ข,ค,ง / a,b,c,d / 1,2,3,4 
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3. กรอกตัวเลือกลงในคําถาม 

 

   Choice 1: ใสคําตอบในแตละ Choices 

 คะแนนท่ีได : เปนการกําหนดคาคะแนนใหกับคําตอบ 

Grade = 100% หมายความวา ในขอน้ีมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

Grade = 50% หมายความวา ในขอน้ีมีคําตอบที่ถูกตอง 2 คําตอบ 

Grade = 33.333% หมายความวา ในขอน้ีมีคําตอบที่ถูกตอง 3 คําตอบ 

Grade = none หมายความวา คําตอบขอน้ันผิด 

 Feedback: เปนการกําหนดคาใหแสดงขอความหลังจากที่เราไดทําการตอบคําถามขอน้ันๆ 

4. หากวา Choice มีมากกวา 3 ขอ ใหทําการเพิ่มคําถามโดยคลิกปุม  
เพื่อเพิ่ม Choice 

5. ต้ังคา  Penalty for each incorrect try สําหรับการทําขอสอบหลายคร้ัง ถาหากทําแลวผิด
จะใหทําการหักคะแนนหรือใหคะแนนในขอน้ันเทาไหร 
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6. จากน้ันก็คลิกที่ปุม  แบบทดสอบก็ถูกจัดเก็บตามรูปภาพ 

 

7. สามารถเขาไปทดสอบความถูกตองของแบบทดสอบที่ไดทําขึ้นโดย คลิกเลือก ดูตัวอยาง ซึ่งเมนู
จะอยูทางดาน ซายมือ 

 

8. เมื่อทําการคลิกดูตัวอยางแบบทดสอบชนิด Multiple Choice รูปแบบของคําถามจะเปนดังรูป 
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9. หากตองการแกไขแบบทดสอบน้ีก็ทําไดโดยคลิกที่เมนู แกไขแบบทดสอบ หรือ Edit question 

 หรือ  

การเพ่ิมแบบทดสอบแบบตัวเลือก (Multiple choice) แบบนําเขาเปนไฟล 

 วิธีการเพิ่มแบบทดสอบแบบ AIKEN FORMAT หรือการนําเขา เหมาะกับชุดแบบทดสอบที่มีขอสอบ
รูปแบบปรนัย หรือ Multiple choice จํานวนมาก ซึ่งสามารถนําเขาเพียงคร้ังเดียว โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

STEP ท่ี 1 การเตรียมไฟลขอสอบ Notepad 

1. เปดโปรแกรม Notepad ขึ้นมา 
2. นําขอสอบ Copy มาไวในโปรแกรม Notepad 
3. จัดรูปแบบ โดยใหพิมพโจทย 1 บรรทัดหามขึ้นบรรทัดใหม ใหพิมพยาวเปนบรรทัดเดียว 
4. ใหพิมพตัวเลือก เปน A. B. C. D. หรือ A) B) C) D) แลวก็เวนวรรค 1 คร้ังแลวจึงพิมพขอความ

ของตัวเลือกลงไป 

 

5. คําตอบ ใหพิมพคําวา ANSWER: แลวเวนวรรค 1 คร้ัง แลวพิมพคําตอบที่ถูกตองลงไป ตาม
ตัวอยาง 
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 ระหวางแตละขอ ใหเวน 1 บรรทัด และตองพิมพชิดซายเทาน้ัน ถามีเวนวรรคจะ Upload ไมได 

 

6. Save As แลวเลือก Encoding เปน UTF-8 และต้ังชื่อไฟลตามความเหมาะสม และ Save 
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STEP ท่ี 2 การนําเขาขอสอบ 

 จากที่ไดเตรียมไฟลขอสอบเรียบรอยแลว ตอไปจะเปนขั้นตอนการนําเขาขอสอบลงไปในระบบ โดยมี
ขั้นตอนการนําเขาดังน้ี 

1. ดําเนินการเพิ่ม Activity แบบทดสอบ (ศึกษาไดจากหัวขอ การเพิ่มกิจกรรมแบบ Quiz) 
2. เมื่อเพิ่มแบบทดสอบเรียบรอยแลว จากน้ัน คลิกเขาไปที่แบบทดสอบที่ตองการเพิ่มขอสอบ 

 

3. ไปที่เมนู Question bank อยูบล็อค การจัดการระบบ 

และตอที่เมนู นําเขา  
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4. กําหนดขอมูลที่ตองการ 
หมายเลข 1 คลิกเลือก Aiken format   
หมายเลข 2 ใหเลือก Category ที่เราตองการนําเขาขอสอบ 

 

5. สวนของ Import Questions from file ใหคลิกที่ปุม Choose a file…. 

 



46 
 

คูมือการใชงาน KPRU LMS e-Learning – ฉบับแกไข 3 
พัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2559 

6. คลิกที่ปุม เรียกดู เพื่อไปเลือกไฟล Notepad ที่เตรียมไว 

 

7. เมื่อเลือกไฟลเสร็จแลว 
หมายเลข 1 แสดงชื่อไฟลที่เลือกไดแลว 
หมายเลข 2 คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล Notepad 

 

8. เมื่ออัพโหลดไฟลไดแลว จะเห็นไฟล .txt  จากน้ัน คลิกที่ปุม นําเขา ดังรูป 
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9. จากน้ันจะแสดงขอคําถาม จากน้ันคลิกที่ปุม ข้ันตอนตอไป 

 

10. จากน้ันจะเขาสูสวนของ Question bank 
หมายเลข 1 คือ แสดง Categoryที่เปบขอสอบของเรา 
หมายเลข 2 คือ แสดงจํานวนขอสอบที่นําเขาในระบบ 
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11. จากที่ดําเนินการมาน้ัน เปนการนําเขาขอสอบ ซึ่งจะถูกเก็บไวในคลังขอสอบเทาน้ัน ยังไมไดเขา
ไปในแบบทดสอบ ดังน้ัน ตองทําการนําขอสอบเขามาที่แบบทดสอบอีกคร้ังหน่ึง โดยคลิกเลือกที่
แบบทดสอบ ที่ตองการเพิ่มขอสอบ 

 

12. เมื่อเขาที่แบบทดสอบ เห็นไดวายังไมมีขอสอบ ใหคลิกที่ปุม แกไขแบบทดสอบ 

 

13. สวนของบล็อค Question bank contents ใหเลือก Category ที่ตองการจะเลือกขอสอบ 
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14. ดําเนินการเลือกขอสอบ 

หมายเลข 1 เลือกขอสอบโดยต๊ิกถูกที่ชอง  ของขอสอบที่ตองการ หรือชอง  ที่อยูเหนือ
ขอสอบ หมายถึงเปนการเลือกขอสอบทุกขอ 
หมายเลข 2 คลิกที่ปุม เพิ่มเขาไปในแบบทดสอบ 

 

15. เปนอันเสร็จสิ้นการเพิ่มขอสอบลงในแบบทดสอบ 
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การเพ่ิมแบบทดสอบแบบจบัคู (Matching) 

1. เลือก Matching แลวคลิกปุม ตอไป 

 

2. กรอกขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคําถาม 

 

Question name *: ชื่อคําถาม เชน web-002 

Question text *: คําบรรยายเกี่ยวกับคําถาม เชน จงจับคูคําถามกับคําตอบใหถูกตอง 

Default mark *: คะแนนไดรับในแตละขอ เชน 1 คะแนน 

General feedback: ขอความฟตแบ็ค 

Shuffle:  ถาคลิกเลือกจะจะเปนการใหสลับขอคําถาม  ถาไมเลือกจะไมสลับคําถาม 
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3. กรอกคําถาม 
Question: กรอกในสวนของคําถาม 
Answer: กรอกคําตอบของคําถาม 
Blanks for more Choices: เพิ่มคําถามและคําตอบอีก 

 

หากวาคําถามมีมากกวา 3 ขอ ใหทําการเพิ่มคําถามโดยคลิกปุม  

4. ต้ังคาสําหรับการทําขอสอบหลายคร้ัง ถาหากทําแลวผิดจะใหทําการหักคะแนนหรือใหคะแนน 
ในขอน้ันเทาไหร 

 

5. จากน้ันก็คลิกที่ปุม เพื่อบันทึก แบบทดสอบจะถูกจัดเก็บดังรูป 



52 
 

คูมือการใชงาน KPRU LMS e-Learning – ฉบับแกไข 3 
พัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2559 

 

6. สามารถเขาไปทดสอบความถูกตองของแบบทดสอบที่ไดทําขึ้นโดย คลิกเลือกเมนู ดูตัวอยาง ซึ่ง
เมนูจะอยูทางดาน ซายมือ 

 

7. เมื่อทําการคลิกดูตัวอยางแบบทดสอบชนิด Matching รูปแบบของคําถามจะเปนดังรูป 
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8. หากตองการแกไขแบบทดสอบน้ีก็ทําไดโดยเลือก แกไขแบบทดสอบ หรือ Edit question 
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