
 
 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
 
 
 
 
 

เรื่อง 
การจัดการข้อสอบออนไลน ์

 
 
 
 
 

จัดทำโดย 
นางสาวกัญญาภรณ์  ศรีไทย 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 



 
 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
 
 

เรื่อง 
การจัดการข้อสอบออนไลน ์

 
 

จัดทำโดย 
นางสาวกัญญาภรณ์  ศรีไทย 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
 

ตรวจสอบการจัดทำ ครั้งที่ 1 
 

…………………………………………….. 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 



ก 

 

คำนำ 
 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทำตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราขการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้นทางการทำงานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วย
ให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับกระบวนการจัดการข้อสอบออนไลน์ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธี
ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการข้อสอบออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร
สายสนับสนุนที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในรายวิชาต่าง ๆ สามารถนำไปใช้งานได้จริงและยังลดการใช้งานของกระดาษ
ได้ที่เป็นทรัพยากรสิ้นเปลืองได ้

ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคำแนะนำด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทำคู่ มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
ขึ ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเพ่ือนร่วมงานทุกคนที่เป็นกำลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
 
 

นางสาวกัญญาภรณ์  ศรีไทย 
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

มกราคม 2564 
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ส่วนที่ ๑  
บริบทมหาวิทยาลัย 

 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้ งอยู่ เลขที่  96 หมู่  2 ถนนปรีดีพนมยงค์        
ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  โทรศัพท์               
0–3527–6555-9 โทรสาร 0–3532-2076 ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ จำนวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครู
เมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษมสอนวิชาสามัญ
อนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 - 3 แต่เพ่ิมวิชาครู 

พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการ
ดำเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีตำหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไป รวมอยู่ ในโรงเรียนฝึกหัดครู              

มูลตำหนักเพนียดแห่งเดียว 
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตำหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัด

ครูมูลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากตำหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหาร                   
ที่ตำบลหัวแหลม โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่                
เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจำ) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่
ที่บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ท่ี ตำบลหอรัตนไชย
บริเวณหอพักอู่ทองในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 – 2 - 2 ของกรมฝึกหัดครูรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2 

ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยก
ฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้า
กับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาทำการผลิตครูหลายระดับ 
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พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. 
หรือ พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม(วิชาเอก
ฟิสิกส์) 

พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง 
หลักสูตร 2 ปี  จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี                
จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม. 

พ .ศ . 2523  เปิ ดสอนระดับปริญ ญ า (ค .บ .) หลักสู ตร 4  ปี  รับ จากผู้ มี วุฒิ เดิ ม                    
ม.ศ.5 ,ป.กศ. และ ป.ป. 

พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 
หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 

พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู   โดยเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกัน           
ก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า
สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราช
ภัฏ 2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร   มหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมี
ผลบังคับใช้ทำให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา 

 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
 
 
 



3 

 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ภายในปี 2564 

 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1)  แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น             

ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
2)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน                

ต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ เท่าทันกา ร
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ 

3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม         
ของท้องถิ่นและของชาติ 

4)  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา               
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี พ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่              
ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8)  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการ                   

แก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู 
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นโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ               

พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและ
โดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ (1) กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงกำหนดนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับ                
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการ             
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
สามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข ้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื ่อส่งเสริม              
การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้าน
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 

5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการ              
ของท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

7) ส่ งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นชุมชน                
อย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดการจัดการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล และนำวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู ่ประชาคม
อาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 

สำนักงานคณบด ี

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการและพัฒนา

นักศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร ์

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร ์

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

สำนักงานคณบด ี

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
มนุษศาสตร ์

ภาควิชา 
สังคมศาสตร ์

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

สำนักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถาบันอยธุยาศึกษา สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมลู 

งานวิทยวิชาการ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบรหิารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิง่แวดล้อม 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร ์

สำนักงานคณบด ี

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยว 

สำนักงานผู้อำนวยการ 
สำนักงานผู้อำนวยการ 

สำนักงานผู้อำนวยการ 
สำนักงานคณบด ี

คณะครุศาสตร์ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กองกลาง 

สำนักงานอธิการบดี 

กองพัฒนานักศึกษา 

ง 

กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอำนวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์ 

ศูนย์หนังสอื 

งานบรหิารงาน

ทั่วไป 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสมัพันธ์ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

โครงการจัดต้ังศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลกัสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกจิศึกษา 

งานบรกิารและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้คำปรกึษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 
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ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเริ่มผลิตครู ป.กศ. มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ย้ายจาก

ประตูชัยมายังสถานที่ปัจจุบันใน พ.ศ.๒๕๐๙ พร้อมได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา  

มีหมวดวิทยาศาสตร์รับผิดชอบการสอนวิชาสายวิทยาศาสตร์และได้เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง วิชาเอก

วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.๒๕๑๘ ประกาศใช้ได้เปิดโอกาสให้วิทยาลัย

ครูเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีได้ หมวดวิทยาศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนเป็น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มีการเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขามัธยมศึกษาวิชาเอกฟิสิกส์เป็นวิชาแรก 

 ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่  ๒ ซึ่งเปิดโอกาส                    

ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอ่ืนๆ นอกเหนือจากวิชาชีพครูได้ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาต่างๆ เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ชีววิทยาประยุกต์  สถิติประยุกต์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นต้น                   

และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ ทำให้สามารถเปิดสอนหลักสูตรที่สูง

กว่ าระดับปริญ ญาตรี  ได้ วิทยาลั ยครูพระนครศรีอยุ ธยาจึ งได้ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ นสถาบันราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์

โดยตรง 

 ในปี  พ .ศ .๒ ๕ ๔ ๒  รั ฐบ าล ได้ ออกพ ระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ กษ าแห่ งช าติ  พ .ศ .๒ ๕ ๔ ๒                      

โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่ง กำหนดให้มีการยุบรวมกันของทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในเชิงนโยบายด้านการศึกษา เป็นผลทำให้สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ 

สังกัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการต้องรวมกับทบวงมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รับการยกฐานะให้เป็น

มหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงทำให้สถาบัน

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกฐานะให้ เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”                   

ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอีกครั้ง 

 การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 

ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สามารถแข่งขันกับ

สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำเป็นต้องเร่งพัฒนาทั้ง                

การเรียนการสอนและการวิจัย ในด้านการเรียนการสอน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในคณะเข้าสู่

ตำแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้นและมีนโยบายส่งอาจารย์ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพ่ือให้เป็นไป             
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ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในด้านการวิจัยได้มีการส่งเสริม

ประสิทธิภาพ คุณภาพของการวิจัย อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา โดยส่วนรวม                 

ทั้งนี้รวมถึงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการทำวิจัยโดยใช้โจทย์วิจัยของชุมชน                 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยของท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงทางวิชาการต่างๆ แก่ชุมชน เช่น โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์

ท้องถิน่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นต้น 

ภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ในหลาย

สาขาวิชาแล้วยังมีหน้าที่สอนวิชาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ให้กับบัณฑิตสาขาครุศาสตร์วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ทั่วไป ฟิสิกส์และสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา  และยังได้รับผิดชอบ

ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย เช่น 

  - ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือทำหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ งานวิจัย           

ทั้งของนักศึกษาอาจารย์และหน่วยงานภายนอกตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 

  - ศูนย์สะเต็มศึกษา จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๘ ตามการตกลงความร่วมมือกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ

สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา โดยให้บริการทางวิชาการด้วยโครงการและกิจกรรมที่เอ้ือ

ประโยชน์ ต่อการบูรณาการทักษะด้านต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ พร้อมกับการถ่ายทอด องค์ความรู้               

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

ปรัชญา 

  คุณภาพ คุณธรรม สร้างนวัตกรรม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สร้างนวัตกรรม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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พันธกิจ 

  ๑) ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของชาติและท้องถิ่น 

  ๒) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  ๓) บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

  ๔) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสืบสานความเป็นไทยและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 

อัตลักษณ์ 

 ก้าวทันเทคโนโลยี สำนึกดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

 

เอกลักษณ์ 

  แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผู้นำด้านวิจัย เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 

 

ค่านิยม  

  ใฝ่รู้ อุตสาหะ มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมวิชาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะสู่การเป็นองค์กรแห่งความสำเร็จ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สำนักงานคณบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

คณะกรรมการประจำคณะ 

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
3. สาขาวิชาเคมี 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
7. กลุ่มวิชาฟิสิกส์        

 

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
2. สาขาวิชาคหกรรม 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
6. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
7. สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน 
8. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

กลุ่มงาน บริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

กลุ่มงานบริการและพัฒนานักศกึษา 

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ 

ศูนย์สะเต็มศึกษา 
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นักวิชาการศึกษา 

 นักวิชาการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้
การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดกาความรู้ 
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร 
การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการ
ศึกษาต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 

1.2 สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 
ความต้องการกำลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การ
พัฒนาหนังสือหรือตำราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.3 จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทาง
การศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อ
เป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1.4 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านวิชา
การศึกษา 

1.5 การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การจัดการบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่
การศึกษา เช่น ออกรายการวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทำวารสาร หรือเอกสารต่างๆ ให้
คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 

วางแผนทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเ พ่ือให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

3. ด้านการประสานงาน 

3.1  ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 



11 

 

3.2  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 

4.1  ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รั บทราบข้อมูล 
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

4.2  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 
ภาระหน้าที่ของงานนักวิชาการศึกษา 

1. งานจัดการข้อมูลทางด้านการศึกษา การจัดการข้อมูลเว็บไซต์ของคณะและสาขาวิชา 
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะ ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ข้อมูล
ข่าวสารของคณะ ข้อมูลงานวิชาการของคณะ ข้อมูลงานการจัดการความรู้ ข้อมูลกิจกรรมของคณะ 
ข้อมูลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ข้อมูลงานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา จัดการเอกสารแจ้งสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จัดการเอกสารขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดการเอกสารแบบตอบรับนักศึกษาเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดการขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดการเอกสารรายงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จัดการสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3. งานจัดโครงการบริการวิชาการ  ร่างและพิมพ์เอกสารบันทึกข้อความดำเนินโครงการ
บริการวิชาการ จัดทำเอกสารขอเชิญวิทยากรบรรยายในโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการบริการวิชาการ จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย จัดทำขออนุมัติค่าใช้จ่าย
ในการจัดค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดทำขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง ขอใช้สถานที่ในการจัด
โครงการบริการวิชาการ ขออนุญาตเข้าจัดโครงการบริการวิชาการให้กับทางโรงเรียนหรือหน่วยงาน  

4. งานจัดกิจกรรมโครงการของนักศึกษา  ร่างและพิมพ์เอกสารบันทึกข้อความดำเนิน
โครงการ จัดทำเอกสารขอเชิญวิทยากรบรรยายในโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการ จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย จัดทำขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดค่าอาหาร/
อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดทำขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง ขอใช้สถานที่ในการจัดโครงการ การ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

5. งานให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา  แนะนำรูปแบบลักษณะงานวิจัยทางด้าน
คอมพิวเตอร์ แนะนำรูปแบบการเขียนรูปเล่มโครงงาน จัดทำแบบฟอร์มตัวอย่างรูปเล่มโครงงาน ให้
คำปรึกษาในการจัดทำรูปเล่มโครงงาน เผยแพร่แบบฟอร์มรูปเล่มโครงงาน  
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6. งานดูแลห้องปฏิบัติการของสาขา  จัดการอุปกรณ์การใช้งานห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ แบบฟอร์มการขอใช้
ห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์การเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ 

7. งานทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษาของสาขา  จัดทำรายการวัสดุครุภัณฑ์ของสาขา
ให้เป็นปัจจุบัน จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ของสาขา จัดทำบัญชีการใช้งานวัสดุครุภัณฑ์ของสาขา 
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การจัดการข้อสอบออนไลน์ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการจัดการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค โดยแบ่ง

ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และภาค     
ฤดูร้อน ในภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคจะมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ภาคฤดูร้อนมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
และการจัดการศึกษาภาคพิเศษ มีการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคพิเศษในระบบไตรภาค โดยแต่
ละภาคการศึกษาจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการ  โดยในแต่ละภาค
การศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ จะมีการจัดสอบวัดผลการเรียนระหว่างภาคการศึกษาและสอบ
วัดผลสิ้นสุดภาคการศึกษา และสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะมีการสอบวัดผลการเรียนตอนสิ้นสุด
ภาคการศึกษา ในการจัดการสอบในแต่ละครั้งมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการคุมสอบโดยจัด
สอบในห้องเรียน เมื่อช่วงต้นปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ขึ้น ทางมหาวิทยาลัยจึงมี
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ทำให้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและการสอบเป็นแบบออนไลน์ เมื่อถึงช่วงที่มีการสอบวัดผล
การเรียนของนักศึกษาทางอาจารย์ในแต่ละรายวิชามีการจัดทำข้อสอบออนไลน์ขึ้น เพ่ือความสะดวก
ในการจัดการสอบของอาจารย์และนักศึกษา และลดการแพร่ระบาดเชื้อระหว่างการเดินทางและการ
ทำกิจกรรมร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษา 

ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือ เรื่องการจัดการข้อสอบออนไลน์ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการจัดทำข้อสอบออนไลน์ของอาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยในคู่มือเล่มนี้มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ 

1. เข้าใช้งานกูเกิ้ลฟอร์ม 
2. รวบรวมข้อสอบจากอาจารย์ผู้สอน 
3. สร้างข้อสอบออนไลน์ในกูเก้ิลฟอร์ม 
4. บันทึกข้อสอบลงในแบบฟอร์มออนไลน์ 
5. เฉลยคำตอบและกำหนดคะแนนข้อสอบ 
6. ส่งลิงกข์้อสอบออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้สอน 
7. ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบออนไลน์ 
8. เผยแพร่ข้อสอบออนไลน์ผ่านทางอาจารย์ผู้สอน 
9. กำหนดสิทธิ์การใช้งานข้อสอบออนไลน์ 
10. จัดเก็บผลการจัดทำข้อสอบออนไลน์ 
11. จัดทำรายงานผลการทำข้อสอบออนไลน์ 
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ขั้นตอนการจัดการข้อสอบออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

เข้าใช้งานกูเกิ้ลฟอร์ม 

รวบรวมข้อสอบจากอาจารย์ผู้สอน 

สร้างข้อสอบออนไลน์ในกูเก้ิลฟอร์ม 

เฉลยคำตอบและกำหนดคะแนนข้อสอบ 

บันทึกข้อสอบลงในแบบฟอร์มออนไลน์ 

ส่งลิงค์ข้อสอบออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้สอน 

ผู้สอนตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ข้อสอบออนไลน์ 

เผยแพร่ข้อสอบออนไลน์ผ่านทางอาจารย์ผู้สอน 

กำหนดเงื่อนไขการทำข้อสอบออนไลน์ 

จัดเก็บผลการจัดทำข้อสอบออนไลน์ 

จัดทำรายงานผลการทำข้อสอบออนไลน์ 

สิ้นสุด 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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ขั้นตอน การจัดการข้อสอบออนไลน์ 
 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าใช้งานกูเกิ้ลฟอร์ม 
  
 การเข้าใช้งานกูเกิ้ลฟอร์ม ก่อนที่จะดำเนินการจัดทำกูเกิ้ลฟอร์มนั้นจะต้องทำการล็อคอินเข้า
สู่ระบบก่อน เพ่ือสามารถเข้าใช้งานใน Google Drive และสามารถสร้างกูเกิ้ลฟอร์มในขั้นตอนต่อไป
ได้ การเข้าใช้งานกูเก้ิลฟอร์มสามารถดำเนินการได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
 

1. พิมพ์ URL drive.google.com  ที่เว็บเบราว์เซอร์ จากนั้นกดปุ่ม Enter เพ่ือเข้าสู่หน้า
เว็บ Google Drive 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงลิงก ์URL Google Drive 

 
2. ลงชื่อเข้าใช้งานเข้าสู่ Google Drive พิมพ์อีเมลลงในช่อง จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป 

 

 
ภาพที่ 2 ลงชื่อเข้าใช้งาน Google Drive 
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3. พิมพ์รหัสผ่านอีเมลลงในช่อง ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป 
 

 
ภาพที่ 3 พิมพ์รหัสผ่านเข้า Google Drive 

 
4. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะเข้าไปยังหน้าจอของ Google Drive  

 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอ Google Drive 
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 ปัญหา   
1. ผู้ปฏิบัติบางคนยังไม่เคยมีอีเมลของ gmail มาก่อน ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานของ 

Google Drive ได ้
2. บางครั้งผู้ปฏิบัติงานเข้าใช้งานไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านของอีเมล 
 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. สำหรับผู้ปฏิบัติที่ยังไม่มีอีเมลให้ทำการสมัครอีเมล์กับฝ่ายไอทีของทางมหาวิทยาลัย  
2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถกดปุ่มคำว่า หากลืมรหัสผ่าน ระบบจะทำการตั้งค่ารหัสผ่านให้ 

 
 ข้อเสนอแนะ   

ให้ผู้ปฏิบัติติดต่อขอใช้งานอีเมลของมหาวิทยาลัยซึ่งอีเมลของทางมหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่ในการ
ทำงานในไดร์ฟไม่จำกัดพ้ืนที่ในการทำงาน 
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ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อสอบจากอาจารย์ผู้สอน 
 
 ในการรวบรวมข้อสอบจากอาจารย์ผู้สอน โดยให้อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบมาได้ทางอีเมล 
และทางแอปพลิเคชันไลน์ ทางอาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งเป็นไฟล์เอกสารที่อยู่ในรูปแบบ Word เพ่ือที่
ทางผู้จัดทำสามารถคัดลอกข้อความในข้อสอบลงในแบบฟอร์มออนไลน์ได้สะดวกและรวมเร็วต่อการ
จัดทำและยงัสามารถลดการเกิดความผิดพลาดในการจัดทำข้อสอบ มีข้ันตอนต่อไปนี้ 
 

1. วิธีการส่งข้อสอบผ่านทางอีเมล 
1.1. เข้าลิงกท์ี่ https://mail.google.com/ หรือพิมพ์ค้นหาคำว่า gmail.com 

 

 
ภาพที่ 5 รูปไอคอน Gmail 

 
1.2. เมื่อเข้าอีเมลแล้วจะเจอหน้าจอของอีเมล จากนั้นให้กดไปที่ปุ่ม เขียน 

 

 
ภาพที่ 6 หน้าจออีเมล 
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ภาพที่ 7 ภาพปุ่ม เขียน 

 
1.3. เมื่อกดปุ่มเขียนแล้ว จะแสดงมีหน้าจอ “ข้อความใหม่” จะเป็นหน้าจอที่แสดง

เพ่ือให้เขียนข้อความหรือส่งเอกสารไปยังที่อยู่อีเมลของบุคคลอ่ืน 
 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงการเขียนอีเมล 
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1.4. ขั้นตอนในการเขียนอีเมลเพ่ือส่งข้อสอบออนไลน์มายังอยู่จัดทำโดยแบ่งออกเป็น
ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอและขั้นตอนการส่งอีเมล 

 
หมายเลข 1 ถึง คือ ช่องให้ ระบุ อี เมลที่ต้องการจะส่งถึงผู้ จัดทำ  เช่น ให้ ใส่ อี เมล 

skanyaporn@aru.ac.th ลงในช่อง  
หมายเลข 2 เรื่อง คือ ให้พิมพ์ข้อความหัวข้อเรื่องของอีเมลที่จะส่งถึงผู้จักทำ เช่น ข้อสอบ

ออนไลน์ วิชาสอบกลางภาคเรียน 
หมายเลข 3 แนบไฟล์ คือ ปุ่มที่เอาไว้เพ่ิมไฟล์เข้าไปในอีเมลฉบับนี้ 
หมายเลข 4 ส่ง คือ เมื่อพิมพ์ข้อความในแต่ละช่อง และแนบไฟล์ครบถ้วนแล้ว จากนั้นให้ทำ

การกดปุ่ม ส่ง เพ่ือส่งอีเมลฉบับนี้ไปยังผู้จัดทำเพ่ือดำเนินการต่อ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 

2 

3 

4 
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1.5. การแนบไฟล์ เมื่อกดปุ่ม  จะแสดงหน้าจอขึ้นมาเพ่ือให้ค้นหาไฟล์ที่จะแนบ ให้
เลือกไฟล์ที่ต้องการ และกดปุ่ม Open เพ่ือแนบไฟล์ที่ต้องการลงในอีเมล 
 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอการแนบไฟล์ลงในอีเมล 

 
1.6. เมื่อกรอกข้อมูลอีเมล ใส่หัวข้อเรื่องอีเมลที่จะส่ง และแนบไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จากนั้นให้กดปุ่ม ส่ง เพ่ือดำเนินการส่งอีเมลไปยังผู้จัดทำ 
 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงข้อมูลการส่งอีเมล 
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2. วิธีการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากอีเมล 
2.1. เข้าลิงก์ที่ https://mail.google.com/ หรือพิมพ์ค้นหาคำว่า gmail.com และ

ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบ 
 

 
ภาพที่ 12 รูปไอคอน Gmail 

 
2.2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะมีอีเมลแจ้งเตือนอีเมลใหม่ฉบับใหม่เข้ามา ให้ทำ

การกดที่เมนูอีเมลฉบับใหม่ เพ่ืออ่านข้อมูลเอกสารในอีเมล 
 

 
ภาพที่ 13 หน้าต่างอีเมลใหม่ 

 
2.3. เมื่อทำการกดคลิกเข้าในอีเมลฉบับใหม่แล้ว ก็จะเจอหน้าจอข้อความและเอกสาร

แนบที่ได้รับดังภาพที่ 14 
 

 
ภาพที่ 14 หน้าจอข้อมูลและเอกสารในอีเมล 
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2.4. จากนั้นให้นำเมาส์ไปชี้ที่ไฟล์เอกสารจะมีปุ่มดาวน์โหลด ให้ทำการกดปุ่มดาวน์
โหลดเพ่ือเซฟไฟล์เอกสารข้อสอบลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์

 

 
ภาพที่ 15 หน้าจอดาวน์โหลดเอกสารในอีเมล 

 
2.5. เมื่อกดปุ่มดาวน์โหลดแล้ว ในเครื่องคอมพิวเตอร์จะขึ้นหน้าจอให้บันทึกไฟล์

เอกสารลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเลือกโฟลเดอร์หรือพ้ืนที่จัดเก็บไฟล์เอกสารลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ เมื่อเลือกพ้ืนที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดปุ่ม SAVE หรือ บันทึก เพ่ือดำเนินการ
จัดเก็บเอกสารต่อไป 
 

 
ภาพที่ 16 หน้าจอจัดเก็บเอกสารลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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3. วิธีการส่งข้อสอบผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน 

3.1. เปิดโปรแกรม LINE ที่ไอคอน   นี้ จากนั้นให้ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบไลน์ ได้ทั้ง
แบบกรอก อีเมล์และพาสเวิร์ด หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ในโทรศัพท์ 

 

 
ภาพที่ 17 หน้าจอเข้าสู่ระบบไลน์ 

 
3.2. เมื่อเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ค้นหาชื่อผู้ติดต่อ และกดแชท เพ่ือพูดคุย

และส่งเอกสารไปยังผู้จัดทำ 
 

 
ภาพที่ 18 หน้าจอผู้ติดต่อทางไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
3.3. เมื่อเข้าสู่หน้าจอแชท ให้กดปุ่ม   เพ่ือแนบไฟล์เอกสารส่งไปยังผู้จัดทำ 

 

 
ภาพที่ 19 หน้าจอแชทในแอปพลิเคชันไลน์ 

 
3.4. ผู้สอนได้ทำการส่งไฟล์เอกสารไปยังผู้จัดทำแล้ว ทางผู้จัดทำได้ทำการดาวน์โหลด

ไฟล์เอกสารจากทางไลน์แอปพลิเคชัน โดยทำการกดคลิกไปที่ชื่อไฟล์เพ่ือทำการดาวน์ โหลดไฟล์
เอกสารลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

 
ภาพที่ 20 หน้าจอดาวน์โหลดเอกสารในไลน์ 
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 ปัญหา   
 เมื่อผู้สอนส่งไฟล์เอกสารมาทางไลน์แอปพลิเคชัน ไฟล์ที่อยู่ในไลน์จะมีอยู่อายุการใช้งานให้
ดาวน์โหลดไฟล์เพียง 7 วัน เท่านั้น ถ้าดาวน์โหลดหลังระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ได้อีก 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ให้ผู้สอนจัดส่งไฟล์เอกสารมาทางอีเมลของผู้จัดทำ 
2. ถ้าผู้สอนส่งไฟล์เอกสารมาทางไลน์ ให้รีบดาวน์โหลดในทันทีก่อนไฟล์เอกสารจะหมดอายุ 

หรือ กด keep ที่ไฟล์เอกสารจะทำให้ไฟล์เอกสารจะจัดเก็บไปอยู่ในส่วนของ keep ทำให้จะมีไฟล์
เอกสารจัดเก็บไว้แบบไม่หมดอายุ 
 
 ข้อเสนอแนะ   

ตรวจสอบการส่งไฟล์เอกสารและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารให้เรียบร้อยเมื่อผู้สอนได้จัดส่งมายัง
ผู้จัดทำถ้าไม่รีบตรวจสอบอีเมลหรือแชทไลน์ อาจจะทำให้การจัดทำข้อสอบออนไลน์มีความล่าช้า 
และไฟล์เอกสารอาจจะหมดอายุก่อนทำการดาวน์โหลดไฟล์ 
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ขั้นตอนที่ 3 สร้างข้อสอบออนไลน์ในกูเกิ้ลฟอร์ม 
 
 หลังจากที่ได้รับไฟล์เอกสารข้อสอบที่ผู้สอนได้จัดส่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นนำมา
จัดทำข้อสอบออนไลน์ลงในกูเกิ้ลฟอร์ม ก่อนที่จะเริ่มทำข้อสอบออนไลน์นั้นให้ตรวจสอบเนื้อหาของ
ข้อสอบก่อนเพ่ือตรวจสอบว่ารูปแบบข้อสอบมีรูปแบบไหนบ้าง เช่น รูปแบบข้อสอบแบบปรนัย หรื อ
อัตนัย มีรูปแบบที่แทรกรูปภาพ หรือกราฟ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้จัดทำได้วางแผนและออกแบบในการ
จัดทำข้อสอบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาและผู้สอนมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบรูปแบบเนื้อหาของข้อสอบ 
2. รูปแบบชุดคำตอบและเครื่องมือการใช้งาน 
3. สร้างข้อสอบออนไลน์ 

 
1. ตรวจสอบรูปแบบเนื้อหาของข้อสอบ แบ่งออกเป็นแต่ละประเภทดังนี้ 

1.1. ข้อสอบแบบปรนัย 
 

 
ภาพที่ 21 ตัวอย่างข้อสอบปรนัย 
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1.2. ข้อสอบแบบปรนัยรูปแบบคำตอบเหมือนกัน 
 

 
ภาพที่ 22 ตัวอย่างข้อสอบปรนัยแบบคำตอบเหมือนกัน 

 
1.3. ข้อสอบอัตนัยแบบตอบคำถามสั้น 

 

 
ภาพที่ 23 ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยแบบตอบคำถามสั้น 
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1.4. ข้อสอบอัตนัยตอบคำถามแบบอธิบาย 
 

 
ภาพที่ 24 ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยตอบคำถามแบบอธิบาย 

 
1.5. ข้อสอบอัตนัยแบบโจทย์อธิบายพร้อมรูปภาพประกอบ/ตารางประกอบ 

 

 
ภาพที่ 25 ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยแบบโจทย์อธิบายพร้อมรูปภาพประกอบ 
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ภาพที่ 26 ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยแบบโจทย์อธิบายพร้อมตารางประกอบ 

 
 หลังจากได้ทำการตรวจสอบรูปแบบเนื้อหาของข้อสอบตามตัวอย่างที่ได้แสดงให้ดูในแต่ละ
ประเภทของข้อสอบแล้ว จากนั้นต้องนำข้อสอบมาวิเคราะห์และออกแบบข้อสอบก่อนนำมาจัดทำเป็น
รูปแบบข้อสอบออนไลน์ลงในกูเกิ้ลฟอร์มก่อนเริ่มจัดทำข้อสอบออนไลน์ลงในกูเก้ิลฟอร์มนั้นจะต้องมา
เรียนรู้รูปแบบเครื่องมอืการใช้งานต่างๆ ของกูเกิ้ลฟอร์มดังต่อไปนี้ 
 

2. รูปแบบชุดคำตอบและเครื่องมือการใช้งาน 
 

 
ภาพที่ 27 หน้าต่างกูเก้ิลฟอร์ม 

1 

2 
3 

4 

5 
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9 
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รูปแบบของแบบฟอร์มและส่วนประกอบของเครื่องมือการทำงานในกูเกิ้ลฟอร์ม ตามภาพที่ 
27 จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ชื่อไฟล์ของแบบฟอร์ม ในส่วนชื่อไฟล์ของแบบฟอร์มนี้จะเป็นการตั้งชื่อของ
แบบฟอร์มในรูปแบบที่สั้นและเข้าใจง่าย จะมีลักษณะคล้ายๆ กับการตั้งชื่อไฟล์ในโปรแกรมเอกสาร
ต่างๆ ทั่วไป 
 

 
ภาพที่ 28 ตัวอย่างการสร้างชื่อไฟล์กูเก้ิลฟอร์ม 

 
 ส่วนที่  2  ชื่อของแบบฟอร์ม ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งชื่อของแบบฟอร์ม เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบฟอร์มนี้ทราบถึงชื่อของแบบฟอร์มและเป้าหมายของแบบฟอร์มนี้ 
 

 
ภาพที่ 29 ตัวอย่างชื่อของแบบฟอร์ม 
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 ส่วนที่ 3 คำอธิบายแบบฟอร์ม เป็นส่วนประกอบของแบบฟอร์มในการใส่รายละเอียดของ
แบบฟอร์มเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ตอบแบบฟอร์มนี้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ 
 

 
ภาพที่ 30 ตัวอย่างการใส่คำอธิบายแบบฟอร์ม 

 
 ส่วนที่ 4 คำถาม เป็นการระบุหัวข้อของคำถามที่ต้องการให้ผู้ตอบแบบฟอร์มตอบให้ตรง
คำถามที่ผู้จัดทำได้ทำการตั้งคำถามไว้  ตัวอย่างเช่น ระบุชื่อ-สกุล, รหัสนักศึกษา, เพศ, ระดับ
การศึกษา เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 31 ตัวอย่างการใส่หัวข้อของคำถาม 
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 ส่วนที่ 5 คำตอบ ในส่วนนี้จะเป็นการให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุคำตอบให้ตรงกับคำถามที่
ผู้จัดทำได้ระบุหัวข้อของคำถามไว้ ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้จัดทำ  
 

 
ภาพที่ 32 ตัวอย่างการใสค่ำตอบ 

 
 ส่วนที่ 6 แทรกรูปภาพ ในส่วนนี้จะเป็นการแทรกรูปภาพในหัวข้อคำถามนั้นๆ เช่น การ
แทรกรูปภาพประกอบกับข้อมูลที่นักศึกษาจะต้องใส่คำตอบให้ถูกต้องให้ตรงตามรูปภาพที่ได้กำหนด
ไว้ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เป็นการเพ่ิมส่วนประกอบการทำงานของแบบฟอร์มให้มีความน่าสนใจและง่าย
ต่อการตอบคำถามในแบบฟอร์ม 
 

 
ภาพที่ 33 การแทรกรูปภาพในแบบฟอร์ม 
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ภาพที่ 34 ตัวอย่างรูปภาพที่แทรกลงในแบบฟอร์ม 

 
 ส่วนที่ 7 ประเภทของคำตอบ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะให้ผู้จัดทำเลือกประเภทของคำตอบ
เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง โดยประเภทของคำตอบนี้จะแบ่งออกเป็น
แต่ละประเภทดังนี ้
 

 
ภาพที่ 35 การเลือกประเภทของคำตอบ 

 

 
ภาพที่ 36 ประเภทของคำตอบ 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 

11 
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1. คำตอบสั้นๆ  
  เป็นฟอร์มสำหรับกรอกข้อความสั้นๆ ลงไปในช่องคำตอบ เช่น ชื่อ – นามสกุล หรือ
อีเมล์ เป็นต้น กรณีต้องการกรองรูปแบบของคำตอบ เช่นต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น หรือต้องเป็นรูปแบบ
ของอีเมล์เท่านั้น หรือหากต้องการรูปแบบการกรองคำตอบให้มีความสามารถมากขึ้น ก็สามารถใช้
วิธีการการตรวจสอบการตอบกลับ 
 

 
ภาพที่ 37 รูปแบบคำตอบสั้นๆ 

 

 
ภาพที่ 38 ตัวอย่างรูปแบบคำตอบสั้นๆ 

 
2. ย่อหน้า 

  เป็นฟอร์มสำหรับกรอกข้อความยาวๆ ลงไปในช่องคำตอบ เช่น กล่องแสดงความ
คิดเห็น ข้อแนะนำ เป็นต้น และสามารถกรองรูปแบบของคำตอบได้เช่นเดียวกัน 
 

 
ภาพที่ 39 รูปแบบย่อหน้า 
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ภาพที่ 40 ตัวอย่างรูปแบบย่อหน้า 

 
3. หลายตัวเลือก 

  เป็นฟอร์มสำหรับสร้างคำตอบแบบตัวเลือก โดยที่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้แค่
คำตอบเดียวเท่านั้น เช่น การเลือกช่วงอายุ หรือเลือกช่วงเงินเดือน เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 41 รูปแบบหลายตัวเลือก 

 

 
ภาพที่ 42 ตัวอย่างรูปแบบหลายตัวเลือก 



37 
 

4. ช่องทำเครื่องหมาย 
  เป็นฟอร์มสำหรับสร้างคำตอบแบบตัวเลือก แต่ต่างจากรูปแบบหลายตัวเลือกตรงที่
ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ เช่น คุณเช็คอีเมลผ่านอุปกรณ์อะไรบ้าง 

 

 
ภาพที่ 43 รูปแบบช่องทำเครื่องหมาย 

 

 
ภาพที่ 44 ตัวอย่างรูปแบบช่องทำเครื่องหมาย 

 
5. เลื่อนลง 

  คล้ายกับรูปแบบหลายตัวเลือก คือ เป็นฟอร์มสำหรับสร้างคำตอบแบบตัวเลือก  
โดยที่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้แค่คำตอบเดียวเท่านั้น แต่ต่างกันตรงที่หากคำตอบที่ให้เลือกมี
จำนวนค่อนข้างมาก การที่จะแสดงทุกคำตอบบนหน้าจออาจจะไม่เหมาะสม จึงแสดงในรูปแบบ 
เลื่อนลง จะเหมาะสมกว่า เช่น คำตอบเลือกจังหวัดเกิด หรือ คำตอบที่ให้เลือกว่าอาศัยอยู่ประเทศใด 
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ภาพที่ 45 รูปแบบเลื่อนลง 

 

 
ภาพที่ 46 ตัวอย่างรูปแบบเลื่อนลง 

 
6. อัปโหลดไฟล์ 

  ใช้สำหรับอัปโหลดไฟล์ เช่น ไฟล์หลักฐานการชำระเงิน หรือแนบเอกสารใบสมัคร 
แต่หากเลือกรูปแบบฟอร์มนี้ ระบบแบบฟอร์มจะบังคับให้ผู้ตอบคำถามต้องทำการ login email 
ก่อนจึงจะสามารถอัพโหลดไฟล์ได้ 
 

 
ภาพที่ 47 รูปแบบอัปโหลดไฟล์ 
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ภาพที่ 48 ตัวอย่างรูปแบบอัปโหลดไฟล์ 

 
7. สเกลเชิงเส้น 

  เป็นรูปแบบสำหรับสร้างคำตอบแบบตัวเลือก โดยที่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้แค่
คำตอบเดียวเท่านั้น แต่คำตอบจะอยู่ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การให้คะแนน 
 

 
ภาพที่ 49 รูปแบบสเกลเชิงเส้น 

 

 
ภาพที่ 50 ตัวอย่างรูปแบบสเกลเชิงเส้น 
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8. ตารางตัวเลือกหลายข้อ 
  เป็นรูปแบบสำหรับสร้างคำตอบแบบตัวเลือกในรูปแบบตาราง เหมาะกับการใช้งาน
กรณีที่มีหลายคำถามโดยที่มีชุดคำตอบเป็นชุดเดียวกัน ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้แค่คำตอบเดียว
เท่านั้นในแต่ละคำถาม ยกตัวอย่างเช่น แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
ภาพที่ 51 รูปแบบตารางตัวเลือกหลายข้อ 

 

 
ภาพที่ 52 ตัวอย่างรูปแบบตารางตัวเลือกหลายข้อ 
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9. ตารางกริดช่องทำเครื่องหมาย 
  จะเป็นรูปแบบสำหรับสร้างคำตอบแบบตัวเลือกในรูปแบบตาราง คล้ายๆ กับตาราง
ตัวเลือกหลายข้อแต่จะต่างกันตรงที่รูปแบบนี้สามารถเลือกได้หลายคำตอบ 
 

 
ภาพที่ 53 รูปแบบตารางกริดช่องทำเครื่องหมาย 

 

 
ภาพที่ 54 ตัวอย่างรูปแบบตารางกริดช่องทำเครื่องหมาย 

 
10. วันที่ 

  เป็นรูปแบบสำหรับการสร้างคำตอบโดยให้ตอบคำถามให้อยู่ในรูปแบบของวันที่ เช่น 
ระบุวันเดือนปีเกิด  
 

 
ภาพที่ 55 รูปแบบวันที่ 
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ภาพที่ 56 ตัวอย่างรูปแบบวันที่ 

 
11. เวลา 

  เป็นรูปแบบสำหรับการสร้างคำตอบโดยให้ตอบคำถามให้อยู่ในรูปแบบของเวลา เช่น 
ระบุเวลาการโอนเงิน 
 

 
ภาพที่ 57 รูปแบบเวลา 

 

 
ภาพที่ 58 ตัวอย่างรูปแบบเวลา 

 
 ส่วนที่ 8 เมนูต่างๆ สำหรับใช้ในการสร้างแบบฟอร์ม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. เพ่ิมคำถาม 
2. นำเข้าคำถาม 
3. เพ่ิมชื่อและรายละเอียด 
4. เพิ่มรูปภาพ 
5. เพิ่มวิดีโอ 
6. เพิ่มส่วน 
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1. เพิ่มคำถาม ในส่วนนี้จะเป็นปุ่มในการเพ่ิมคำถามอีกทางหนึ่งสำหรับผู้จัดทำ เพ่ือให้
สะดวกต่อการใช้งานสำหรับต้องการเปลี่ยนรูปแบบของคำถามใหม่  จากภาพที่ 59 เมื่อกดปุ่ม   
ตามข้อที่ 1 หน้าจอจะแสดงหัวข้อคำถามใหม่ขึ้นมาตามข้อที่ 2 ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 59 ตัวอย่างการเพ่ิมคำถาม 

 
2. นำเข้าคำถาม เป็นการนำข้อคำถามจากแบบฟอร์มอ่ืนที่เคยได้สร้างไว้แล้ว นำมาใส่

ไว้ในแบบฟอร์มที่กำลังจะสร้าง เพ่ือทำให้การจัดทำแบบฟอร์มมีความสะดวกมากข้ึน ตัวอย่างเช่น ถ้า
ต้องการสร้างหัวข้อคำถาม โดยมี รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา นั้น ในแบบฟอร์มที่เคยสร้าง
ไว้แล้วถ้ามีหัวข้อที่เหมือนกันก็สามารถดึงข้อคำถามที่เหมือนกันนี้นำมาใส่ไว้ในแบบฟอร์มปัจจุบันที่
กำลังจะสร้างข้ึนได้เลย เป็นต้น โดยวิธีการนำเข้าคำถามมีดังต่อไปนี้ 

 

2.1. กดปุ่มนำเข้าคำถาม   
 

 
ภาพที่ 60 ปุ่มนำเข้าคำถาม 

 
 

1 2 
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2.2. เลือกฟอร์มที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม เลือก 
 

 
ภาพที่ 61 เลือกฟอร์ม 

 
2.3. เลือกคำถามท่ีต้องการนำเข้าในแบบฟอร์ม จากนั้นกดปุ่มนำเข้าคำถาม 

 

 
ภาพที่ 62 เลือกคำถามที่ต้องการนำเข้า 
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2.4. เมื่อได้เลือกคำถามที่จะนำเข้าในแบบฟอร์มแล้ว คำถามที่เลือกไว้ทั้งหมดจะ
ถูกนำเข้ามาอยู่ในแบบฟอร์มนี้ 

 
ภาพที่ 63 ตัวอย่างคำถามที่ได้นำเข้าแล้ว 

 
3. เพิ่มชื่อและรายละเอียด เป็นการเพ่ิมชื่อของหัวข้อที่ต้องการเน้น หรือหัวข้อหลัก 

และสามารถเพ่ือรายละเอียดต่างๆ ลงในหัวข้อนี้ได้ด้วย เช่น ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบปรนัย หรือถ้าเป็น
ข้อสอบที่มีเนื้อหาที่ต้องการบรรยายก่อนจัดทำข้อสอบสามารถใส่เนื้อหาลงในส่วนนี้ได้ เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 64 เพ่ิมชื่อและรายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 65 ตัวอย่างการเพ่ิมชื่อและรายละเอียด 
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4. เพิ่มรูปภาพ เป็นการแทรกรูปภาพลงในแบบฟอร์มเพ่ือประกอบการตั้งคำถาม หรือ
แทรกรายละเอียดรูปภาพลงในแบบฟอร์ม เช่น ในการทำข้อสอบ จะมีข้อคำถามที่มีข้อความบรรยาย
และให้ตอบคำถามตามรูปภาพที่เห็น เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 66 เพ่ิมรูปภาพ 

 

 
ภาพที่ 66 เลือกวิธีการแทรกรูปภาพ 

 

 
ภาพที่ 67 ตัวอย่างการเพ่ิมรูปภาพ 
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5. เพิ่มวิดีโอ เป็นการนำวิดีโอจากยูทูป นำเข้ามาไว้ในแบบฟอร์ม เพ่ือประกอบการทำ
ข้อสอบหรือตอบคำถามตามวิดีโอที่ได้เห็น  
 

 
ภาพที่ 68 เพ่ิมวิดีโอ 

 

 
ภาพที่ 69 เลือกวิธีการนำเข้าวิดีโอ 

 

 
ภาพที่ 70 ตัวอย่างการเพ่ิมวิดีโอ 
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6. เพิ่มส่วน เป็นการเพ่ิมส่วนขยายในการจัดทำ เมื่อเราต้องการแบ่งสัดส่วนหน้าจอของ
การจัดทำแบบฟอร์มให้ชัดเจน และจะช่วยให้อ่านและกรอกแบบฟอร์มได้ง่ายขึ้น เช่น ต้องการให้
ผู้ตอบแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดแค่เฉพาะข้อมูลส่วนตัวและยังไม่ต้องการให้เห็นส่วนอ่ืนๆ จนกว่า
จะกดปุ่มถัดไปเพื่อกรอกข้อมูลในส่วนถัดไป 
 

 
ภาพที่ 71 การเพ่ิมส่วน 

 

 
ภาพที่ 72 ตัวอย่างการเพ่ิมส่วน 
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 ส่วนที่ 9 เครื่องมือในการตั้งค่ารูปแบบประเภทของคำตอบ โดยจะแบ่งออกเป็นดังนี้ 
   

 
 
 
  1. ทำสำเนา คือ การทำสำเนาของคำถามทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบเดียวกับ และมี
ข้อความที่เหมือนกันทั้งหมด 
  2. ลบ คือ การลบคำถามเฉพาะในส่วนที่เลือกเท่านั้น 
  3. จำเป็น คือ เมื่อกดปุ่มจำเป็นไปอีกทาง  จะทำให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
จะต้องตอบคำถามข้อนี้ก่อนจึงจะสามารถกดปุ่มคำตอบได้  
  4. แสดง คือ มีส่วนประกอบหลายส่วนในการเพ่ิมเติมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ 
ได้แก่ 
   “คำอธิบาย” เช่น โปรดระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น ให้กรอกข้อมูลเฉพาะที่อยู่ 
เป็นต้น 
   “การตรวจสอบการตอบกลับ” เช่น สามารถระบุได้แค่ตัวเลข หรือระบุใน
รูปแบบอีเมลเท่านั้น เป็นต้น  
     

 
ภาพที่ 73 ปุ่มแสดงของคำถาม 

 
   สำหรับแบบฟอร์มที่ได้มีการเพ่ิมสัดส่วน ปุ่มแสดงจะโชว์เมนูที่แตกต่างจาก
แบบฟอร์มที่ไม่ได้เพ่ิมสัดส่วน ได้แก่ 
   “ไปยังส่วนที่ระบุคำตอบ” เมื่อเราตั้งคำถามและให้ผู้ตอบได้เลือกตอบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งแล้ว คำถามถัดไปจะข้ามไปยังสัดส่วนที่ได้ระบุไว้ เช่น ถ้าผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ
เกี่ยวกับการทำงานว่ากำลังทำงานอยู่ หรือว่างงาน เมื่อตอบคำถามแล้วคำถามถัดไปจะเป็นคำถามที่
เหมาะสมเกี่ยวกับการทำงานนั้นๆ เป็นต้น 
   “สลับลำดับของตัวเลือก” จะเป็นการสลับลำดับของตัวเลือกไปเรื่อยๆ ใน
เมนูนี้จะเหมาะสมกับการทำข้อสอบออนไลน์ ซึ่งจะป้องกันการลอกข้อสอบกันได้ด้วย 

1 2 3 4 
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ภาพที่ 74 ปุ่มแสดงเมนูสำหรับแบบฟอร์มที่ได้จัดทำสัดส่วน 

 
 ส่วนที่ 10 เมนูหลักของแบบฟอร์ม จะเป็นเมนูหลักท่ีเอาไว้ตั้งค่าแบบฟอร์มต่าง ๆ ถือว่าเป็น
ส่วนสำคัญในการจัดทำแบบฟอร์มนี้อีกด้วย ซึ่งในเมนูต่าง ๆ จะประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ 
 
 

 ภาพที่ 75 เมนูหลักของแบบฟอร์ม 
 

  1. หน้าแรกของฟอร์ม เป็นเมนูที่รวมเทมเพลตของแบบฟอร์ม และแบบฟอร์มที่ได้
สร้างไว้ในไดร์ฟท้ังหมด 
 

 
ภาพที่ 76 หน้าแรกของฟอร์ม 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 
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  2. ชื่อแบบฟอร์ม เป็นการระบุแบบฟอร์มนั้น ๆ เพ่ือให้ทราบว่าชื่อของแบบฟอร์มนี้
คือแบบฟอร์มอะไร เวลาบันทึกแบบฟอร์มจะทำให้สามารถค้นหาแบบฟอร์มในไดร์ฟได้ง่ายขึ้น 
 

 
ภาพที่ 77 ตัวอย่างชื่อแบบฟอร์ม 

 
  3. ย้ายไปที่โฟลเดอร์ เป็นเมนูสำหรับย้ายแบบฟอร์มที่กำลังจัดทำนำไปไว้ใน
โฟลเดอร์ที่ต้องการ โดยกดเลือกโฟลเดอร์และกดปุ่มย้ายมาที่นี่  
 

 
ภาพที่ 78 ตัวอย่างย้ายไปที่โฟลเดอร์ 
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  4. ดาว เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมดาวในแบบฟอร์มเพ่ือนำแบบฟอร์มนี้ย้ายไปโฟลเดอร์ที่
ติดดาวและต้องการให้หาง่ายในภายหลัง 
 

 
ภาพที่ 79 ตัวอย่างที่ติดดาว 

 
  5. แสดงข้อความการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของแบบฟอร์ม เมื่อทำการแก้ไข
แบบฟอร์มหรือเพ่ิมเติมคำถามลงในแบบฟอร์ม แบบฟอร์มนี้จะบันทึกข้อมูลอัตโนมัติให้ตลอดการ
แก้ไขข้อมูล 
 

 
ภาพที่ 80 ตัวอย่างกำลังบันทึกแบบฟอร์ม 

 

 
ภาพที่ 81 ตัวอย่างบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
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  6. ส่วนเสริม เป็นการเพ่ิมฟังก์ชั่นการทำงานของแบบฟอร์มให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น เช่น ฟังก์ชั่น formLimiter เป็นส่วนเสริมสำหรับการกำหนดการส่งแบบฟอร์ม
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถส่งคำตอบในแบบฟอร์มได้ไม่เกินตามที่กำหนดไว้ 
 

 
ภาพที่ 82 ตัวอย่างส่วนเสริม 

 
  7. ปรับแต่งธีม เป็นตัวเลือกในการปรับแต่งสีสันและเพ่ิมรูปภาพส่วนหัวของ
แบบฟอร์ม เพ่ือให้แบบฟอร์มเป็นเอกลักษณ์ของการจัดทำและเป็นรูปภาพและสีสันเฉพาะของ
แบบฟอร์มนั้นๆ 
 

 
ภาพที่ 83 ตัวอย่างการปรับแต่งธีม 
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  8. แสดงตัวอย่าง เป็นการแสดงตัวอย่างหลังจากได้ทำการสร้างแบบฟอร์มเสร็จเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบถามถูกต้องของแบบฟอร์มที่ได้จัดทำข้ึนก่อนนำไปเผยแพร่ 
 

 
ภาพที่ 84 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 

  9. การตั้งค่า  เป็นการตั้งค่าของแบบฟอร์มก่อนที่จะเผยแพร่แบบฟอร์มไปยังผู้ที่
ต้องการให้ตอบแบบฟอร์มนี้ ในส่วนการตั้งค่าจะมีเมนูที่ประกอบไปด้วย 
  
   9.1 ทั่วไป เมนูในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็นส่วน ๆ คือ 
    - รวบรวมที่อยู่อีเมล เป็นส่วนที่มีการรวบรวมที่อยู่อีเมลของผู้ตอบ
แบบสอบถามไว้ และยังสามารถอีเมลแจ้งการตอบกับให้ผู้ตอบได้รับสำเนาคำตอบของตัวเองได้ 
    - ต้องลงชื่อเข้าใช้ ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดสิทธิสำหรับผู้เข้ามา
ตอบแบบสอบถามโดยการ “จำกัดสำหรับผู้ใช้ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และองค์กร
ที่เชื่อถือได้” ในส่วนนี้ก็คือจะจำกัดเฉพาะผู้ที่เชื่อมต่ออีเมลภายใต้ @aru.ac.th เท่านั้น หรือ “จำกัด
ให้ตอบกลับได้เพียง 1 ครั้ง” ในส่วนนี้เมื่อได้ทำการเผยแพร่แบบฟอร์มให้ผู้ตอบแบบสอบถามแล้วนั้น 
ผู้ตอบแบบสอบถามจะทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนถึงสามารถจะตอบแบบสอบถามในส่วนนี้ได้ เมื่อ
ตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วจะไม่สามารถกลับมาตอบแบบสอบถามนี้ได้อีก เมื่อผู้จัดทำไม่ได้ตั้งค่าให้
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องลงชื่อเข้าใช้งานก่อนตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้ามา
ตอบแบบสอบถามนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
    - ผู้ตอบสามารถ “แก้ไขหลังจากส่ง” หมายถึง เมื่อผู้ตอบได้ส่ง
แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จะมีลิงก์ที่สามารถกลับมาแก้ไขแบบสอบถามที่ผู้ตอบได้ทำการตอบ
แบบสอบถามไปแล้ว “ดูแผนภูมิสรุปและข้อความตอบกลับ” หมายถึง เมื่อผู้ตอบได้ทำการตอบ
แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จะมีลิงก์สำหรับดูการตอบกลับก่อนหน้าของผู้ที่ได้ตอบแบบสอบถามไป
ก่อนหน้านี้ทั้งหมด 
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ภาพที่ 85 การตั้งค่าเมนูทั่วไป 

 
   9.2 งานนำเสนอ เมนูในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็นในแต่ละส่วน คือ 
    - “แสดงแถบความคืบหน้า” เวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามกำลัง
ดำเนินการตอบแบบฟอร์ม ในส่วนด้านล่างของแบบฟอร์มจะมีแถบแสดงความคืบหน้าของจำนวน
หน้าของแบบฟอร์มในกรณีมีการแบ่งหน้าแบบฟอร์มหลาย ๆ หน้า 
    - “สับเปลี่ยนลำดับของคำถาม” เป็นการสุ่มคำถามเมื่อเวลาผู้ตอบ
แบบฟอร์มเข้ามาตอบในแต่ละครั้ง ซึ่งในส่วนนี้จะเหมาะสำหรับจัดทำเป็นข้อสอบ 
    - “แสดงลิงกเ์พ่ือส่งการตอบกลับอื่น” เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จ
แล้ว จะมีลิงกแ์สดงการตอบกลับของแบบฟอร์มนี้ 
    - “ข้อความยืนยัน” เป็นการแสดงข้อความยืนยันเพ่ือแสดงให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นเมื่อทำการตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างภาพที่ 87 
 

  
ภาพที่ 86 การตั้งค่างานนำเสนอ 
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ภาพที่ 87 ตัวอย่างการตั้งค่าข้อความยืนยัน 

 
   9.3 แบบทดสอบ ในส่วนนี้เป็นการตั้งค่าทำเป็นแบบทดสอบก็คือ ตั้งค่าให้
แบบฟอร์มนี้เป็นข้อสอบออนไลน์ โดยการเลือกเปิดทำแบบทดสอบก่อนเผยแพร่ทุกครั้ง ในส่วนของ 
“ประกาศคะแนน” จะมี ให้ เลือก 2 อย่าง คือ 1. ทันทีหลังจากส่งคำถาม เมื่อผู้ตอบได้ส่ง
แบบสอบถามแล้วระบบจะตรวจข้อสอบและคะแนนในการทำข้อสอบจะประกาศทันทีหลังจากส่ง
คำตอบให้กับผู้จัดทำ 2. ภายหลัง หลังจากตรวจสอบด้วยตนเอง ระบบจะส่งข้อมูลคำตอบที่ผู้ตอบได้
ทำการส่งแบบทดสอบมาแล้วจากนั้นผู้จัดทำจะเป็นผู้ตรวจข้อสอบและให้คะแนนในการตอบ
แบบทดสอบด้วยตนเอง และในส่วน “ผู้ตอบสามารถดู” ผู้จัดทำสามารถแสดงการเผยแพร่ข้อมูลใน
ส่วน คำถามท่ีตอบผิด คำตอบที่ถูกต้อง และค่าคะแนน ให้กับผู้ที่ตอบแบบทดสอบได้  
 

 
ภาพที่ 88 การตั้งค่าแบบทดสอบ 
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  10. ปุ่มส่ง   เป็นเมนูสำหรับการส่งแบบฟอร์มไปในรูปแบบต่างๆ ตามที่
ผู้จัดทำต้องการจะเผยแพร่ไปในรูปแบบไหน เช่น ส่งผ่านรูปแบบอีเมล ส่งผ่านในรูปแบบลิงก์ และ
ส่งผ่านในรูปแบบฝังโค้ด HTML ดังรูป 
  
   10.1 ส่งฟอร์มผ่านอีเมล เป็นการส่งแบบฟอร์มให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม
ผ่านทางอีเมล โดยที่ระบบจะแนบ ลิงก์/แนบแบบฟอร์ม ไปในอีเมลที่ส่งให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
ภาพที่ 89 การส่งฟอร์มผ่านอีเมล 

 
   10.2 ส่งฟอร์มผ่านลิงก์ เป็นการคัดลอกลิงก์ URL และส่งแบบฟอร์มไปยัง
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าแบบฟอร์มนี้ได้โดยการกดคลิกผ่านทางลิงก์ที่
ทางผู้จัดทำได้ส่งไปให้ 
 

 
ภาพที่ 90 การส่งฟอร์มผ่านลิงก ์
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   10.3 ส่งฟอร์มผ่านการฝังโค้ด HTML เป็นการนำโค้ดแบบฟอร์มที่ผู้จัดทำ
ได้สร้างขึ้น นำไปไว้ในเว็บไซต์โดยการนำโค้ดที่ได้รับ ปรับขนาดความกว้าง และความสูง ให้เหมาะสม
กับหน้าเว็บไซต์ที่จะนำไปวาง เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้ามาตอบได้โดยการเข้าผ่านหน้า
เว็บไซต์ที่ผู้จัดทำได้เผยแพร่ไว้ 
 

 
ภาพที่ 91 การส่งฟอร์มผ่านการฝังโค้ด HTML 

 

  11. เพ่ิมเติม   ในส่วนนี้จะเป็นเมนูเพ่ิมเติมการตั้งค่าการทำงานในส่วนต่าง ๆ 
ของแบบฟอร์มเพ่ิมเติม โดยจะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 92 เมนูเพ่ิมเติม 

 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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   11.1 เลิกทำ คือการย้อนกลับไปขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูล
ก่อนหน้า เช่น ได้มีการเพ่ิมหัวข้อคำถามโดยการใส่ชื่อคำถามและเกิดมีการพิมพ์คำถามผิด ให้ทำการ
กดปุ่มเลิกทำท่ีเมนูเพ่ิมเติมจะเป็นการย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนการใส่ชื่อคำถาม 
   11.2 ทำสำเนา คือการคัดลอกแบบฟอร์มนี้ทั้งแบบฟอร์มพร้อมทั้งข้อ
คำถามจะถูกคัดลอกมาให้เหมือนต้นฉบับทั้งหมด 
   11.3 ย้ายไปถังขยะ คือการลบแบบฟอร์มนี้ เมื่อแบบฟอร์มนี้ถูกลบจะถูก
ย้ายไปไว้ในถังขยะ 
   11.4 รับลิงก์ที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า คือการแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มที่ได้
ทำไว้แล้ว 
   11.5 พิมพ์ คือการพิมพ์แบบฟอร์มตามข้อมูลที่ได้จัดทำไว้ 
   11.6 เพ่ิมผู้ทำงานร่วมกัน คือการเพิ่มสิทธิ์ให้บุคคลอ่ืนสามารถเข้ามาแก้ไข
แบบฟอร์มนี้ได้ โดยการเพ่ิมอีเมลของผู้ที่ต้องการเพ่ิมสิทธิ์ลงในแบบฟอร์มนี้ 
   11.7 โปรแกรมแก้ไขสคริปต์  คือการเขียนโค้ดคำสั่งการทำงานของ
แบบฟอร์ม เพิ่มเงื่อนไข ฟังก์ชันการทำงานที่ต้องการให้โค้ดนี้จัดการกับข้อมูลบางอย่างกับแบบฟอร์ม 
เช่น เขียนโค้ดคำสั่งจำกัดเวลาในการทำข้อสอบ โดยที่โค้ดสามารถจะระบุเวลาในการทำข้อสอบและ
เวลาสิ้นสุดในการทำข้อสอบได้ 
   11.8 ส่วนเสริม คือศูนย์รวมแอปที่มีคุณภาพสำหรับองค์กรเพ่ือเพ่ิม
ฟังก์ชันการใช้งานและฟีเจอร์ต่าง ๆ ให้กับแบบฟอร์ม จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น 
   11.9 ค่ากำหนด คือการตั้งค่าเริ่มต้นของแบบฟอร์ม โดยที่ตั้งค่าให้  
รวบรวมที่อยู่อีเมล หรือตั้งค่าคำถามเม่ือมีคำถามใหม่เข้ามา 
 
  12. บัญชี google ในส่วนนี้จะเป็นการแสดงชื่อบัญชีและอีเมลที่กำลังจัดทำ
แบบฟอร์มนี้อยู่  
 

 
ภาพที่ 92 บัญชี google 



60 
 

3. การสร้างข้อสอบออนไลน์ 
 3.1 พิมพ์ URL : https://drive.google.com/ พร้อมลงชื่อเข้าใช้งาน กรอก อีเมล และ
พาสเวิร์ด ในการเข้าสู่ระบบ  
 

 
ภาพที่ 93 ลงชื่อเข้าใช้งานการสร้างข้อสอบออนไลน์ 

 
 3.2 เมื่อเข้าสู่กูเก้ิลไดร์ฟแล้ว จากนั้นไปท่ีปุ่ม ใหม่ (New) กดคลิกที่ปุ่ม 
 

 
ภาพที่ 94 ปุ่มใหม่ 
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 3.3 เมื่อกดที่ปุ่มใหม่แล้ว จะมีเมนูแสดงขึ้นมาจากนั้นให้เลือกเมนู Google ฟอร์ม แล้วกด
คลิกเลือกท่ีเมนูนั้น 
 

 
ภาพที่ 95 เมนู Google ฟอร์ม 

 
 3.4 หลังจากได้เลือกเมนู Google ฟอร์ม ระบบจะแสดงหน้าจอของ Google ฟอร์ม ขึ้นตาม
ภาพที่ 96 
 

 
ภาพที่ 96 Google ฟอร์ม 
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 3.5 พิมพ์ชื่อฟอร์มและคำอธิบายแบบฟอร์ม  กดคลิกเพ่ือเปลี่ยนชื่อแบบฟอร์มตามชื่อตามที่
ได้กรอกไว้ตามข้อ 1 
 

  
ภาพที่ 97 พิมพ์ชื่อฟอร์มและเปลี่ยนชื่อฟอร์ม 

 

 3.6 ตั้งค่าทำเป็นแบบทดสอบ ให้ไปที่   การตั้งค่า แล้วเลือกเมนู “แบบทดสอบ”  
จากนั้นกดเปิด  “ทำเป็นแบบทดสอบ” ให้เป็นสีเพ่ือเป็นการเปิดใช้งานการทำเป็นแบบทดสอบ 
ในส่วนประกาศคะแนน ให้เลือก “ภายหลัง หลังจากตรวจสอบด้วยตนเอง” เพ่ือให้ผู้สอนได้ทำการ
ตรวจข้อสอบและคะแนนสอบผ่านทาง สเปรตชีต ที่ได้สร้างขึ้นที่อยู่ในส่วนของการตอบกลับ จากนั้น
กด “บันทึก” เพ่ือบันทึกการตั้งค่าท่ีได้กำหนดไว้ 
 

 
ภาพที่ 98 ตั้งค่าทำเป็นแบบทดสอบ 

1. พิมพ์ชื่อและ
คำอธิบาย 

2. คลิกเพื่อ
เปลี่ยนชื่อฟอร์ม 

กดคลิกให้ปุ่มเปิด
การทำแบบทดสอบ 

กดคลิกเลือกหัวข้อนี ้

กดปุ่มบันทึก
การตั้งค่า 
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 ปัญหา   
 เมื่อผู้สอนไม่มีอีเมลของมหาวิทยาลัย จะทำให้การสร้างแบบฟอร์มและการจัดเก็บคำตอบ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม อาจจะทำให้หน่วยความจำในไดร์ฟเต็ม และไม่สามารถส่งคำตอบได้ 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

สำหรับผู้สอนที่ยังไม่มีอีเมลให้ทำการสมัครอีเมล์กับฝ่ายไอทีของทางมหาวิทยาลัย  
 
 ข้อเสนอแนะ   

ผู้สอนควรตรวจสอบรูปแบบของข้อสอบก่อนนำลงมาจัดทำในแบบฟอร์ม เพ่ือให้การจัดทำ
แบบข้อสอบออนไลน์เป็นไปด้วยความง่ายและสะดวกในการจัดทำ 
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ขั้นตอนที่ 4 บันทึกข้อสอบลงในแบบฟอร์มออนไลน์ 
 
 ผู้สอนและผู้จัดทำนำข้อสอบที่อยู่ ในรูปแบบไฟล์เอกสารไฟล์เวิร์ด นำมาจัดทำลงใน
แบบฟอร์มออนไลน์ โดยในแต่ละส่วนของแบบฟอร์มสามารถนำเพ่ิมคำถาม เพ่ิมข้อสอบได้ในแบบ
หลายตัวเลือก และคำถามปลายเปิด สามารถใส่รูปภาพประกอบการตอบคำถามได้ โดยมีขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
 
 4.1 เพ่ิมคำถามแบบข้อความสั้น โดยการระบุให้ผู้ตอบต้องตอบคำถามเบื้องต้นก่อนที่จะทำ
ข้อสอบ เพ่ือให้ผู้จัดทำหรือผู้สอนสามารถตรวจและให้คะแนนได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ระบุชื่อ-สกุล, 
รหัสนักศึกษา, ระดับการศึกษา เป็นต้น และทำการตั้งค่า “จำเป็น” ในทุกข้อคำถาม เพ่ือกำหนดให้
ผู้ตอบจำเป็นต้องตอบคำถามนี้ถึงจะสามารถส่งข้อสอบได้ 
 

 
ภาพที่ 99 ตัวอย่างการใส่หัวข้อของคำถาม 

 

 
ภาพที่ 100 การตั้งค่า “จำเป็น” ให้ตอบคำถาม 

 
 
 



65 
 

 4.2 เพ่ิมข้อสอบแบบปรนัย ใช้ตัวเลือกในการตั้งคำถามโดยเลือกประเภทคำถามแบบ 
“หลายตัวเลือก” ทำการเพ่ิมคำถามละ 1 ข้อ และเลือกตัวเลือก “จำเป็น” ในทุกข้อคำถาม เพ่ือ
บังคับให้ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบคำถามทุกข้อที่ได้สร้างไว้  
 

 
ภาพที่ 101 ตัวอย่างข้อสอบปรนัย 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
ภาพที่ 102 ตัวอย่างสร้างคำถามแบบปรนัย 
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 4.3 ข้อสอบอัตนัยแบบตอบคำถามสั้น ใช้ตัวเลือกการเพ่ิมคำถามโดยเลือกรูปแบบ “คำตอบ
สั้น ๆ ” ทำการเพ่ิมคำถามละ 1 ข้อ และเลือกตัวเลือก “จำเป็น” ในทุกข้อคำถาม เพ่ือบังคับให้
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบคำถามทุกข้อที่ได้สร้างไว้ 
 

 
ภาพที่ 103 ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยแบบตอบคำถามสั้น 

 

 
ภาพที่ 104 ตัวอย่างเพ่ิมคำถามข้อสอบอัตนัยแบบตอบคำถามสั้น 
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 4.4 ข้อสอบอัตนัยตอบคำถามแบบอธิบาย ใช้ตัวเลือกการเพ่ิมคำถามโดยเลือกรูปแบบ    
“ย่อหน้า” ทำการเพ่ิมคำถามละ 1 ข้อ และเลือกตัวเลือก “จำเป็น” ในทุกข้อคำถาม เพ่ือบังคับให้
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบคำถามทุกข้อที่ได้สร้างไว้ 
 

 
ภาพที่ 105 ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยตอบคำถามแบบอธิบาย 

 

 
ภาพที่ 106 ตัวอย่างเพ่ิมคำถามข้อสอบอัตนัยตอบคำถามแบบอธิบาย 
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 ปัญหา   
 บางครั้งผู้จัดทำอาจจะลืมกดปุ่ม “จำเป็น” ในการบังคับให้ผู้ตอบตอบคำถามในข้อนั้น 
อาจจะทำให้ผู้ตอบลืมตอบคำถามในบางข้อ จึงส่งผลให้การรวบรวมคะแนนที่ได้ในบางส่วนขาดหายไป 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ก่อนจะเพ่ิมคำถามใหม่ทุกครั้งควรตรวจสอบการตั้งค่าของคำถามทุกครั้งก่อนที่จะไปข้อถัดไป
หรือส่งแบบฟอร์มไปยังผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ข้อเสนอแนะ   
 วิธีการสังเกตุการเปิดปุ่ม “จำเป็น” ของคำถาม ทางด้านท้ายของคำถามจะมีเครื่องหมาย * 
ที่เป็นสีแดงอยู่ด้านท้ายของคำถามเสมอ จะแสดงให้เห็นว่าข้อคำถามนี้ได้ทำการเปิดปุ่ม “จำเป็น” 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
  



69 
 

ขั้นตอนที่ 5 เฉลยคำตอบและกำหนดคะแนนข้อสอบ 
 
 เมื่อทำการบันทึกข้อสอบลงในแบบฟอร์มออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นทำการตั้งค่า
คะแนนในข้อสอบพร้อมเฉลยคะแนนของในแต่ละข้อ ซึ่งแบบฟอร์มจะมีระบบรวบรวมคะแนนให้
อัตโนมัติพร้อมทั้งสรุปเป็นรายบุคคลทำให้ผู้ตรวจสามารถนำคะแนนที่ได้ไปใช้กรอกคะแนนการสอบ
ได้ทันที การจัดทำมีขั้นตอนต่อไปนี้ 
 
 5.1 เปิดการตั้งค่าทำเป็นแบบทดสอบ กดเปิด “ทำเป็นแบบทดสอบ” ให้เป็นสีเพ่ือเป็นการ
เปิดใช้งานการทำเป็นแบบทดสอบ ในส่วนประกาศคะแนน ให้เลือก “ภายหลัง หลังจากตรวจสอบ
ด้วยตนเอง” เพ่ือให้ผู้สอนได้ทำการตรวจข้อสอบและคะแนนสอบผ่านทาง สเปรตชีต ที่ได้สร้างขึ้นที่
อยู่ในส่วนของการตอบกลับ จากนั้นกด “บันทึก” เพ่ือบันทึกการตั้งค่าท่ีได้กำหนดไว้ 
 

 
ภาพที่ 107 เปิดการตั้งค่าทำเป็นแบบทดสอบ 
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 5.2  กดเลือกคำถามที่ได้ทำการสร้างไว้แล้ว กดเลือก “เฉลยคำตอบ” เพ่ือไปหน้าจอการใส่
คะแนนและเฉลยคำตอบ 
 

 
ภาพที่ 108 ปุ่มเฉลยคำตอบ 

 
 5.3 กดเลือกคำตอบที่ถูกต้อง จากนั้นตรงช่องใส่คะแนน ให้ปรับค่าคะแนนเป็น 1 คะแนน 
จากนั้นกดเสร็จสิ้น 
 

 
ภาพที่ 109 เลือกคำตอบที่ถูกต้องพร้อมใส่ค่าคะแนน 
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ภาพที่ 110 ตัวอย่างระบุคำตอบที่ถูกต้องพร้อมค่าคะแนน 

 
 5.4 เมื่อเฉลยคำตอบเสร็จแล้ว หน้าแบบฟอร์มจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องพร้อมคะแนนที่จะ
ได้ในแต่ละข้อ เพ่ือแสดงให้ผู้จัดทำทราบว่าข้อคำถามนี้ได้ระบุคะแบบและเฉลยคำตอบเรียบร้อยแล้ว 
 

 
ภาพที่ 111 ตัวอย่างแสดงเฉลยและค่าคะแนน 
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 ปัญหา   
 บางครั้งผู้จัดทำอาจจะไม่ได้ใส่เฉลยคำตอบและค่าคะแนนในบางข้อ ทำให้ผู้ตอบแบบฟอร์ม
อาจจะไม่ได้คะแนนในข้อนั้น ดังนั้นคะแนนรวมที่จะได้ในข้อนั้นอาจจะหายไป 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผู้จัดทำต้องคอยตรวจสอบการเฉลยคำตอบของในแต่ละข้อ เพ่ือเป็นการตรวจทานการเฉลย 
พร้อมทั้งตรวจสอบการใส่คะแนนของในแต่ละข้อ 
 
 ข้อเสนอแนะ   
 ในการเฉลยคำตอบและการใส่คะแนน สามารถตรวจสอบได้อีกวิธี คือ ในส่วนหัวของ
แบบฟอร์มจะมีการสรุปคะแนนทั้งหมดของแบบฟอร์มนี้ว่าคะแนนรวมทั้งหมดได้เท่าไร ผู้จัดทำ
สามารถเช็คและตรวจสอบการใส่คะแนนจากส่วนนี้ได้ เช่น ในแบบฟอร์มนี้มีทั้งหมด 20 ข้อ แต่
คะแนนรวมมีแค่ 2 คะแนน ถ้ากำหนดไว้ว่าในแต่ละข้อมีค่า 1 คะแนน แสดงว่าข้อสอบทั้งหมดยังใส่
คะแนนไม่ครบในแต่ละข้อ  
 

 
ภาพที่ 112 ตัวอย่างแสดงคะแนนรวมของแบบฟอร์ม 

 
 
 
 
  



73 
 

ขั้นตอนที่ 6 ส่งลิงก์ข้อสอบออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้สอน 
 
 หลังจากที่สร้างข้อสอบออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นทำการส่งลิงก์ข้อสอบออนไลน์ไป
ยังผู้สอน เพ่ือทำการตรวจสอบคำถามและการเฉลยคำตอบของข้อสอบออนไลน์ เพ่ือความถูกต้องใน
การจัดทำและเผยแพร่ข้อสอบออนไลน์ สามารถส่งลิงก์แบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ได้ 2 วิธี คือ 
 
 6.1 ส่งลิงก์แบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ผ่านทางอีเมล โดยการระบุอีเมลของอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาที่ให้จัดทำข้อสอบออนไลน์ พร้อมทั้งแนบฟอร์มไปในอีเมล และดำเนินการกดส่ง เพ่ือทำการ
ส่งแบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ไปยังผู้สอนให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบก่อนทำการ
เผยแพร่ไปยังผู้ตอบแบบฟอร์มต่อไป 
 

 
ภาพที่ 113 ส่งแบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ไปทางอีเมล 
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 6.2 ส่งลิงก์แบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน โดยผู้จัดทำคัดลอกลิงก์ 
URL และส่งไปให้อาจารย์ผู้สอนได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบออนไลน์ผ่านทางไลน์แอปพลิเค
ชัน โดยทำการนำไปวางไว้ในช่องแชท หรือช่องส่งข้อความ จากนั้นทำการกดส่งไปยังแชทของอาจารย์
ผู้สอนท่านนั้น 
 

 
ภาพที่ 114 คัดลอกลิงก์ URL 

 

 
ภาพที่ 115 ส่งลิงก์ข้อสอบออนไลน์ไปยังผู้สอนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ 
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 ปัญหา   
 ในบางครั้งการส่งลิงก์ของแบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ไปทางอีเมลเพียงอย่างเดียวอาจจะทำ
ให้ผู้สอนอาจจะไม่ได้รับอีเมลจากการส่งผ่านกูเกิ้ลฟอร์มหรืออาจจะไม่แจ้งเตือนผ่านอีเมล ทำให้การ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบออนไลน์ล่าช้าอาจจะทำให้เลยระยะเวลาที่กำหนด  
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารมากขึ้น เช่น กล่องข้อความเฟสบุ๊ค ส่งข้อความทางโทรศัพท์ 
โทรศัพท์ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง เป็นต้น  
 
 ข้อเสนอแนะ   
 เพ่ิมฟังก์ชันการแจ้งเตือนออนไลน์ เช่น เพ่ิมช่องทางการแจ้งเตือนผ่านทาง Line Notify คือ
บริการที่ LINE ให้เราส่งข้อความ หรือแจ้งเตือนอัตโนมัติ ไม่ว่าจะส่งเข้าผ่าน Group หรือบัญชีส่วนตัว 
ผ่าน API ของ LINE โดยตรง 
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ขั้นตอนที่ 7 ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบออนไลน์ 
 
 ผู้จัดทำได้จัดส่งลิงก์ข้อสอบออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้สอนผ่านทางอีเมล และผ่านทางไลน์ 
แอปพลิเคชัน เพ่ือให้ทางอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบและ     
การเฉลยคำตอบในแต่ละข้อแต่ละรายวิชา ซึ่งจะทำให้การดำเนินการจัดทำข้อสอบออนไลน์เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  
 7.1  อาจารย์ผู้สอนเข้าเช็คอีเมลของแต่ละท่าน เพ่ือเข้าไปดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อสอบออนไลน์ โดยในอีเมลจะมีการระบุชื่อเรื่อง และได้ทำการแนบไฟล์ข้อสอบออนไลน์ไปยัง
อีเมลของอาจารย์ทุกท่านแล้ว ให้อาจารย์ทำการกดเปิดอีเมลของผู้จัดทำที่ได้ทำการส่งข้อสอบ
ออนไลน์ไปถึงท่าน และทำการกดกรอกข้อมูลฟอร์ม เพ่ือเข้าไปตรวจสอบคำถามและคำตอบที่ถูกต้อง
ได้ด้วยตนเอง 
 

 
ภาพที่ 116 เข้าเช็คอีเมลในการตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ 

 

 
ภาพที่ 117 กดคลิกกรอกข้อมูลฟอร์มเข้าตรวจสอบข้อสอบออนไลน์ 
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 7.2 อาจารย์ผู้สอนเข้าเช็คลิงค์ข้อสอบออนไลน์ผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน โดยทางผู้จัดทำจะ
ทำการจัดส่งลิงค์ไปให้อาจารย์ผู้สอนทางไลน์แอปพลิเคชันส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่าน ให้อาจารย์
ผู้สอนกดคลิกลิงก์ที่ได้จัดส่งไปให้ยังข้อความทางไลน์แอปพลิเคชัน และทำการตรวจสอบข้อคำถาม
และคำตอบที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง 
 

 
ภาพที่ 118 ลิงค์ข้อสอบออนไลน์ผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน 

 
 7.3 เมื่ออาจารย์ผู้สอนได้ทำการตรวจสอบข้อสอบออนไลน์ผ่านกูเกิ้ลฟอร์มเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จากนั้นให้อาจารย์ผู้สอนทำการแจ้งไปยังผู้จัดทำเมื่อมีการแก้ ไขข้อสอบหรือคำตอบที่ต้องการ
แก้ไข หรือถ้าไม่มีการแก้ไขข้อสอบออนไลน์ก็สามารถแจ้งไปยังผู้จัดทำได้เลย เพ่ือที่ผู้จัดทำจะได้
ดำเนินการในขั้นตอนการเผยแพร่ข้อสอบออนไลน์ผ่านทางอาจารย์ผู้สอนต่อไป 
 
 ปัญหา   
 บางครั้งการส่งลิงก์ของแบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ไปทางอีเมลเพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้
ผู้สอนอาจจะไม่ได้รับอีเมลจากการส่งผ่านกูเกิ้ลฟอร์มหรืออาจจะไม่แจ้งเตือนผ่านอีเมล ทำให้การ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบออนไลน์ล่าช้าอาจจะทำให้เลยระยะเวลาที่กำหนด  
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารมากขึ้น เช่น กล่องข้อความเฟสบุ๊ค ส่งข้อความทางโทรศัพท์ 
โทรศัพท์ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้สามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
ได้สะดวกมากขึ้น 
 
 ข้อเสนอแนะ   
 ผู้สอนอาจจะต้องตั้งค่าการแจ้งเตือนของทั้งอีเมลและไลน์แอปพลิเคชันให้มีการแจ้งเตือนเมื่อ
มีอีเมลเข้ามาหรือข้อความถูกส่งมายังระบบส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่าน 
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ขั้นตอนที่ 8 เผยแพร่ข้อสอบออนไลน์ผ่านทางอาจารย์ผู้สอน 
 
 หลังจากท่ีได้จัดทำข้อสอบออนไลน์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดส่งให้กับ
อาจารย์ผู้สอนได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบและคำตอบที่จะให้นักศึกษาเข้ามาดำเนินการทำ
ข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำขึ้นในรูปแบบออนไลน์โดยใช้กูเกิ้ลฟอร์มเป็นเครื่องมือในการจัดทำ 
จากนั้นทางผู้สอนออนไลน์จะต้องนำลิงก์ท่ีได้นี้นำไปให้กับนักศึกษาในการจัดทำข้อสอบออนไลน์ โดย
ทางผู้จัดทำจะดำเนินการเผยแพร่ข้อสอบออนไลน์ผ่านทางอาจารย์ผู้สอนตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  
 8.1 ส่งลิงก์แบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ผ่านทางอีเมล โดยการระบุอีเมลของอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาที่ให้จัดทำข้อสอบออนไลน์ พร้อมทั้งแนบฟอร์มไปในอีเมล และดำเนินการกดส่ง เพ่ือทำการ
ส่งแบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ไปยังผู้สอน โดยที่อาจารย์ผู้สอนสามารถนำลิงค์ท่ีได้นี้นำไปให้นักศึกษา
ได้ทำข้อสอบออนไลน์ตามกำหนดการที่อาจารย์ได้กำหนดขึ้น 
 

 
ภาพที่ 119 ส่งแบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ไปทางอีเมล 
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 8.2 ส่งลิงก์แบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน โดยผู้จัดทำคัดลอกลิงก์ 
URL และส่งไปให้อาจารย์ผู้สอนผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน โดยทำการนำไปวางไว้ในช่องแชท หรือ
ช่องส่งข้อความ จากนั้นทำการกดส่งไปยังแชทของอาจารย์ผู้สอน โดยที่อาจารย์ผู้สอนสามารถนำลิงค์
ที่ได้นี้นำไปให้นักศึกษาได้ทำข้อสอบออนไลน์ตามกำหนดการที่อาจารย์ได้กำหนดขึ้น 
 

 
ภาพที่ 120 คัดลอกลิงก์ URL แบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ 

 
ปัญหา   
 บางครั้งการส่งลิงก์ของแบบฟอร์มข้อสอบออนไลน์ไปทางอีเมลเพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้
ผู้สอนอาจจะไม่ได้รับอีเมลจากการส่งผ่านกูเกิ้ลฟอร์มหรืออาจจะไม่แจ้งเตือนผ่านอีเมล ทำให้อาจเกิด
ความล่าช้าในการจัดสอบของนักศึกษาได้ 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารมากขึ้น เช่น กล่องข้อความเฟสบุ๊ค ส่งข้อความทางโทรศัพท์ 
โทรศัพท์ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้สามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
ได้สะดวกมากขึ้น 
 
 ข้อเสนอแนะ   
 ผู้สอนอาจจะต้องตั้งค่าการแจ้งเตือนของทั้งอีเมลและไลน์แอปพลิเคชันให้มีการแจ้งเตือนเมื่อ
มีอีเมลเข้ามาหรือข้อความถูกส่งมายังระบบส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่าน 
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ขั้นตอนที่ 9 กำหนดสิทธิ์การใช้งานข้อสอบออนไลน์ 
 
 ในส่วนของขั้นตอนนี้จะเป็นการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของข้อสอบออนไลน์ โดยที่ทาง
ผู้จัดทำจะกำหนดระยะเวลาในการทำข้อสอบของนักศึกษาให้ตรงตามระยะเวลาในการสอบจริงของ
ในแต่ละรายวิชา เช่น รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กำหนดระยะเวลาในการทำข้อสอบ
ของนักศึกษา 2 ชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งในแบบฟอร์มนี้ทางผู้จัดทำจะดำเนินการกำหนดระยะเวลาในการ
ทำข้อสอบตามที่อาจารย์ผู้สอนได้ระบุเพ่ือให้นักศึกษาได้มีเวลาในการทำข้อสอบ เมื่อกำหนด
ระยะเวลาไปแล้วและนักศึกษาได้ทำข้อสอบเลยระยะเวลาที่กำหนด ข้อสอบที่นักศึกษากำลังและเมื่อ
กดส่งแบบฟอร์มนักศึกษาจะไม่สามารถส่งแบบฟอร์มเมื่อเลยระยะเวลาที่กำหนดได้ ดังนั้นนักศึกษา
จะต้องจัดสรรเวลาในการทำข้อสอบของตนเองให้ทันเวลา โดยขั้นตอนการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
ข้อสอบออนไลน์มีดังนี้ 
 
 9.1 ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานข้อสอบออนไลน์ ให้ไปที่ เพ่ิมเติม > เลือก โปรแกรมแก้ไขสคริปต์ 
เพ่ือเป็นการเข้าไปดำเนินการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานข้อสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ 
 

 
ภาพที่ 121 ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานข้อสอบออนไลน์ 
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 9.2. เมื่อเช้าสู่หน้าโปรแกรมแก้ไขสคริปต์แล้ว จากนั้นให้ทำการตั้งชื่อโครงการให้ไปคลิกที่ 
“โครงการไม่มีชื่อ” จากนั้นจะมีหน้าจอให้ทำการเปลี่ยนชื่อโครงการ ให้พิมพ์ชื่อโครงการเป็น
ภาษาอังกฤษ และทำการกดเปลี่ยนชื่อโครงการ 
 

 
ภาพที่ 122 ทำการเปลี่ยนชื่อโครงการ 

 

 
ภาพที่ 123 พิมพ์ชื่อโครงการลงในช่องเปลี่ยนชื่อโครงการ 

 

 
ภาพที่ 124 หน้าจอชื่อโครงการที่ได้ทำการเปลี่ยนแล้ว 
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 9.3 เขียนคำสั่งในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของข้อสอบออนไลน์ ในโค้ดคำสั่งจะเป็น
การเขียนกำหนดวันที่และเวลาที่เริ่มทำข้อสอบ และกำหนดวันที่และเวลาในการสิ้นสุดการทำข้อสอบ 
ให้ผู้จัดทำนำชุดคำสั่งตามภาพที่ 125 นำไปใส่ในโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ตามภาพที่ 126 เพ่ือให้
โปรแกรมได้ทำงานตามคำสั่งที่ได้ระบุไว้ โดยวันที่ให้ระบุโดยใส่เป็นตัวเลข เช่น วันที่ 8 เดือนมีนาคม 
2020 ใส่ชุดคำสั่งต้องใส่ตัวเลขขึ้นต้นด้วย เดือน/วัน/ปี ค.ศ ตัวอย่างเช่น 03/08/2020  ใส่ส่วน
ของการระบุเวลาให้ระบุเวลาที่อยู่ในรูปแบบ 24 ชั่วโมง เมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้
ทำการกดบันทึกคำสั่งเพ่ือให้โปรแกรมได้บันทึกคำสั่งที่เราจะกำหนดไว้ 
 

 
ภาพที่ 125 ชุดคำสั่งกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของข้อสอบออนไลน์ 

 

 
ภาพที่ 126 หน้าจอโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ที่ได้ใส่ชุดคำสั่งแล้ว 

 

 
ภาพที่ 127 กดบันทึกคำสั่งในหน้าจอโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ 
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 9.4 ตั้งค่าทริกเกอร์เพ่ือให้ชุดคำสั่งที่ได้เขียนไว้ทำงาน การตั้งค่าทริกเกอร์ให้ไปที่ไอคอน  
ทริกเกอร์ กดคลิกเมนู ทริกเกอร์ เพ่ือเข้าสู่การตั้งค่าทริกเกอร์โดยจะมีข้ันตอนดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 128 การตั้งค่าทริกเกอร์ 

 
  9.4.1 กดปุ่มเพ่ิมทริกเกอร์ ตรงปุ่มเมนูด้านล่างขวา หรือกด สร้างทริกเกอร์ใหม่ 
ตรงข้อความตรงกลางหน้าจอ 
 

 
ภาพที่ 129 เพ่ิมทริกเกอร์ 
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  9.4.2 เพ่ิมทริกเกอร์สำหรับ formlimittime ในส่วนการตั้งค่าทริกเกอร์จะทำการ
เลือกการตั้งค่าตามหัวข้อดังนี้ 
   - เลือกฟังก์ชันที่จะเรียกใช้ คือฟังก์ชันที่ได้ทำการกำหนดไว้ในชุดคำสั่งเพ่ือ
เรียกให้ทำงาน ตามภาพจะเป็นชื่อฟังก์ชัน myFunction ให้ทำการกดคลิกเลือกฟังก์ชันนี้ 
   - เลือกว่าการปรับใช้รายการใดจะทำงาน ในส่วนนี้ให้เลือก Head ตามที่ 
ทริกเกอร์ได้กำหนดไว้แต่แรก 
   - เลือกแหล่งที่มาของกิจกรรม ให้เลือก “ตามเวลา” เพราะจะให้ทริกเกอร์
เรียกใช้งานตามเวลาที่กำหนด 
   - เลือกประเภทของทริกเกอร์ตามเวลา ให้เลือก “เครื่องมือจับเวลาเป็น
นาที”  
   - เลือกช่วงนาที ให้เลือก “ทุกนาที”  
   - การตั้งค่าการแจ้งเตือนความล้มเหลว ให้เลือก “แจ้งเตือนทันที” เมื่อทริก
เกอร์มีข้อผิดพลาดหรือเกิดการล้มเหลวในการทำงาน ทริกเกอร์จะแจ้งเตือนมายังอีเมลที่ได้กำหนด
และสร้างไว้ 
   - เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก  
 

 
ภาพที่ 130 เพ่ิมทริกเกอร์สำหรับ formlimittime 
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  9.4.3 กำหนดบัญชีเพ่ืออนุญาตให้ทริกเกอร์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน โดยการกดเลือก
อีเมลบัญชีที่ต้องการใช้งานทริกเกอร์ 
 

 
ภาพที่ 131 เลือกบัญชีอีเมลเพ่ือเข้าถึงการใช้งานทริกเกอร์ 

 
  9.4.4 เมื่อเลือกบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว จากนั้นระบบจะทำการขออนุญาต
เข้าถึงบัญชีกูเก้ิลของคุณ ให้ทำการกดอนุญาตเพื่อที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 

 
ภาพที่ 132 อนุญาตบัญชีกูเกิ้ลเพ่ือเข้าถึงการใช้งานของทริกเกอร์ 
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  9.4.5 หลังจากที่ได้ทำการเพ่ิมทริกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน้าจอทริกเกอร์จะ
แสดงทริกเกอร์ที่ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

 
ภาพที่ 133 หน้าจอทริกเกอร์หลังจากท่ีได้ทำการสร้างทริกเกอร์เสร็จแล้ว 

 
  9.4.6 หลังจากได้สร้างทริกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่หน้าตัวแก้ไข โดย
คลิกท่ีปุ่มเมนู “ตัวแก้ไข” ตามภาพที่ 134 จากนั้นให้กดเมนู “เรียกใช้งาน” เพื่อทดสอบการทำงาน
ของชุดคำสั่งให้มีความถูกต้องลดการผิดพลาดของโค้ด เมื่อทำการกดเรียกใช้งานฟังก์ชันแล้วหน้าจอ
จะแสดงการดำเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อไม่มีข้อผิดพลาดของการเรียกใช้ฟังก์ชัน 
 

 
ภาพที่ 134 หน้าจอปุ่มเมนูตัวแก้ไข 

 

 
ภาพที่ 135 หน้าจอเมนูเรียกใช้ 
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ภาพที่ 136 หน้าจอหลังจากกดเรียกใช้งานฟังก์ชัน 

 
 9.5 เมื่อเขียนชุดคำสั่งกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้กดที่เมนู “การ
ตอบกลับ” เพ่ือทำการตรวจสอบชุดคำสั่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ปิดการตอบแบบฟอร์มตามที่ได้
กำหนดไว้หรือไม่  
 

 
ภาพที่ 137 หน้าจอการตอบกลับหลังจากแบบฟอร์มปิดการรับคำตอบ 
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 ปัญหา   
 เมื่อระบุเวลาในการจัดทำข้อสอบ เช่น เริ่มต้นเวลา 09.00 น. สิ้นสุดเวลา 11.00 น. 
เนื่องจากระบบจะมีการคลาดเคลื่อนของเวลาในการเริ่มต้นทำข้อสอบและเวลาสิ้นสุดการทำ 
ประมาณ 30-40 วินาที ทำให้เวลานักศึกษาจะเข้าไปทำข้อสอบได้นั้น อาจจะต้องรอระยะเวลาใน
การเปิดระบบของแบบฟอร์มนี้ 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

อาจจะเพ่ิมระยะเวลาในการจัดทำข้อสอบอีกประมาณ 30 วินาที  ถึง 1 นาที  เช่น 
กำหนดเวลาในการทำข้อสอบในระบบ เวลา 08.59 น. ถึง 11.01 น. เป็นต้น  
 
 ข้อเสนอแนะ   
 ระบบนี้จะเป็นระบบที่ควบคุมการจัดทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี และยังสามารถระยะเวลาใน
การทำข้อสอบเป็นเวลานานของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ทำให้นักศึกษาต้องตั้งใจในการทำข้อสอบมาก
ขึ้นกว่าตอนสอบที่มหาวิทยาลัย  
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ขั้นตอนที่ 10 จัดเก็บผลการจัดทำข้อสอบออนไลน์ 
 
 เมื่อนักศึกษาได้ทำข้อสอนออนไลน์และได้กดส่งข้อสอบออนไลน์ก่อนหมดเวลาทำข้อสอบ 
แบบฟอร์มจะจัดเก็บข้อมูลที่นักศึกษาได้ทำข้อสอบออนไลน์ในแต่ละข้อลงในกูเกิ้ลชีตและจะรวบรวม
เป็นรายบุคคลไว้เป็นแต่ละแถว โดยแบ่งเป็นข้อมูลส่วนตัว คะแนนที่ได้ และคำตอบที่ได้ตอบมาในแต่
ละข้อโดยจะแบ่งแยกออกมาเป็นข้อละคอลัมน์ ผู้สอนสามารถนำข้อมูลที่อยู่ในกูเกิ้ลชีตนี้นำไปทำผล
คะแนนการสอบของอาจารย์ผู้สอนได้ทันที โดยมีจะข้ันตอนดังนี้ 
 
 10.1 การจัดเก็บผลการจัดทำข้อสอบออนไลน์ ไปที่กูเกิ้ลฟอร์มของข้อสอบออนไลน์ ให้กด
คลิกเมนู “การตอบกลับ” จากนั้นคลิกปุ่ม  ดูคำตอบในชีต ซึ่งโปรแกรมจะพาไปยังหน้าจอของกู
เกิ้ลชีทจะเป็นหน้าจอที่รวบรวมคำตอบที่นักศึกษาได้เข้ามาทำข้อสอนออนไลน์  
 

 
ภาพที่ 138 หน้าจอแสดงการตอบกลับ 

 

 
ภาพที่ 139 หน้าจอแสดงกูเกิ้ลชีตผลการทำข้อสอนออนไลน์ 
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 10.2 ผลการสอบที่ได้อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจสอบคะแนนได้จากกูเก้ิลชีทออนไลน์ หรือ
ถ้าอาจารย์ผู้สอนท่านใดไม่สะดวกในการตรวจคำตอบออนไลน์ไฟล์นี้ก็สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ 
Excel ได้เช่นกัน ให้ไปที่ เมนู ไฟล์ > ดาวน์โหลด > Microsoft Excel (.xlsx) ไฟล์นี้ก็จะถูกดาวน์
โหลดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทันที 
 

 
ภาพที่ 140 ดาวน์โหลดไฟล์กูเกิ้ลชีทลงคอมพิวเตอร์ 

 
 ปัญหา   
 การทำข้อสอบและให้คะแนนทันที จะเหมาะสมกับข้อสอบปรนัยหรือข้อสอบอัตนัยที่มี
คำตอบที่ชัดเจน เช่น พวกข้อสอบทางคณิตศาสตร์ที่ได้ผลลัพธ์เป็นคำตอบเดียว ส่วนข้อสอบอัตนัยที่
เน้นบรรยายอาจารย์ผู้สอนจะต้องตรวจสอบคำตอบเองและอาจจะไม่ให้ตรวจข้อสอบยากขึ้นเพราะผล
การสอบของแต่ละคนจะแสดงออกมาเป็นแถวของแต่ละคน อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการ
ตรวจข้อสอบได้ 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ให้อาจารย์ผู้สอนตรวจคำตอบที่เป็นรูปแบบปรนัยตรวจคำตอบผ่านกูเกิ้ลฟอร์มและเลือก
ข้อมูลแบบแยกรายการ ทางแบบฟอร์มจะโชว์ข้อมูลแยกรายการของแค่ละคนให้ตรวจสอบว่า
นักศึกษาคนนี้ได้ตอบแต่ละละว่าอย่างไรบ้าง ซึ่งจะทำให้ผู้สอนสามารถตรวจคำตอบได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น 
 
 ข้อเสนอแนะ   
 เวลาดาวน์โหลดกูเกิ้ลชีตลงคอมพิวเตอร์ให้ตรวจสอบนามสกุลไฟล์ที่จะดาวน์โหลดทุกครั้ง 
เพราะบางครั้งอาจจะกดเลือกนามสกุลไฟล์ที่จะดาวน์โหลดผิดจะทำให้การตรวจคำตอบจะทำได้ยาก
และเสียเวลามากข้ึน นามสกุลไฟล์ที่เหมาะสมท่ีสุดคือ .xlsx  
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ขั้นตอนที่ 11 จัดทำรายงานผลการทำข้อสอบออนไลน์ 
 
 ในส่วนนี้จะเป็นการสรุปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่นักศึกษาได้ทำข้อสอบออนไลน์และได้จัดส่ง
ข้อสอบผ่านแบบฟอร์ม โดยระบบจะมีส่วนสรุปข้อมูลทั้งหมดที่นักศึกษาได้ทำข้อสอบ เช่น ข้อสอบใน
แต่ละวิชามีนักศึกษาที่ตอบถูกในข้อนั้นทัง้หมดกี่คนคิดเป็นร้อยละเท่าไร เป็นต้น เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน
ทราบถึงผลการทำข้อสอบของนักศึกษาซึ่งในแต่ละข้อมีนักศึกษาส่วนใหญ่ตอบข้อที่ถูกต้องคิดเป็นร้อย
ละเท่าไร และนักศึกษาตอบข้อที่ผิดมีจำนวนร้อยละเท่าไร ทำให้สามารถนำผลสรุปนี้ไปปรับการสอน
และอธิบายคำตอบให้กับนักศึกษาที่ตอบผิดได้เข้าใจในความหมายของข้อสอบข้อนี้ โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 
 11.1 ตรวจสอบข้อมูลสรุปผลการทำข้อสอบออนไลน์ของนักศึกษา ให้ไปที่เมนู “การตอบ
กลับ” ด้านล่างจะมีแถบเมนูให้เลือก “ข้อมูลสรุป” ในส่วนนี้จะมีข้อมูลสรุปเป็นรายข้อว่าในแต่ละ
ข้อถามที่ได้ตั้งไว้นั้นมีนักศึกษาที่ตอบแต่ละข้อคิดเป็นร้อยละเท่าไร จำนวนที่ตอบถูกมากน้อยแค่ไหน 
 

 
ภาพที่ 141 หน้าจอหน้ามูลสรุปของแบบฟอร์ม 

 

 
ภาพที่ 142 หน้าจอหน้ามูลสรุปของคำถามแต่ละข้อ 
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 11.2 คัดลอกแผนภูมิ การคัดลอกแผนภูมิในแต่ละข้อให้ไปที่แผนภูมิในข้อนั้น จากนั้นนำ

เมาส์ไปชี้ที่ด้านมุมบนขวามือ จะมีปุ่มเมนู  แสดงโชว์ขึ้นมาให้เห็น จากนั้นสามารถกดคัดลอก
แผนภูมิแต่ละข้อที่ต้องการนำไปใช้งานได้ทันที 
 

 
ภาพที่ 143 การคัดลอกแผนภูมิในส่วนของข้อมูลสรุป 

 
 11.3 ตัวอย่างข้อมูลสรุปการตอบกลับของข้อสอบออนไลน์ ในแต่ละแบบฟอร์มจะมีข้อมูล
สรุปเชิงลึก และคำถามที่ตอบพลาดบ่อยสรุปมาให้ไม่เหมือนกันของแต่ละแบบฟอร์ม ซึ่งข้อมูลจะที่
นำมาแสดงจะข้ึนอยู่กับชุดคำถามของข้อสอบ และการตอบคำถาม  
 

 
ภาพที่ 143 ข้อมูลเชิงลึกของข้อสอบออนไลน์ 
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 ปัญหา   
 ข้อมูลรายงานสรุปผลการตอบของข้อสอบออนไลน์นั้น แผนภูมิและข้อมูลเชิงลึกจะแสดงผล
ออกมาไม่เหมือนกัน และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลจะแตกต่างกันออกไปโดยดูจากข้อมูลการตอบ
ข้อสอบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่  
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ควรแยกสัดส่วนของข้อมูลออกจากกันให้ชัดเจน เช่น ถ้ามีข้อมูลที่เป็นการพิมพ์ข้อความ หรือ
เป็นข้อสอบแนวอัตนัยแบบบรรยาย และถ้าเป็นข้อสอบปรนัยก็ควรแบ่งส่วนออกมา อาจจะแบ่งเป็น
ส่วนแรกเก่ียวกับข้อมูลเบื้องต้น ส่วนที่สองข้อสอบปรนัย ส่วนที่สามข้อสอบอัตนัย เป็นต้น 
 
 ข้อเสนอแนะ   
 การแบ่งสัดส่วนการทำงานของข้อสอบออนไลน์ จะทำให้การตรวจข้อสอบของผู้สอนสะดวก
มากขึ้น และการจัดทำรายงานสรุปผลของข้อสอบออนไลน์มีผลสรุปและข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
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