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1. แนะน ำเมนูเบื้องต้น
▪ เลือกกลุ่มรำยวิชำ (Select Group) - ในกรณีที่ต้องกำรเพิ่มชื่อรำยวิชำ(ชื่อกลุ่ม) กรุณำแจ้งข้อมูล

ต่อไปนี้ชื่อสถำบัน, ชื่อผู้ใช้, และชื่อวิชำที่ต้องกำรเพิ่ม ส่งมำที่ Line OA: @deverhood
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1. แนะน ำเมนูเบื้องต้น
▪ Group Setting> General ใส่ข้อมูล

พื้นฐำนต่ำงๆของกลุ่มที่ตั้งขึ้นมำ

▪ User and Permissions เพื่อเพิ่มรำยชื่อ
ผู้เกี่ยวข้องและก ำหนดสิทธิของUser
สมำชิกคนอื่นๆ

▪ Taxonomies คือกำรก ำหนดประเภท
ของข้อสอบ เช่น ข้อสอบที่วัดควำมจ ำ 
หรือ ข้อสอบที่วัดกำรประยุกต์ใช้ในกำร
ตอบค ำถำม 

▪ Statuses คือกำรก ำหนดสถำนะของ
ข้อสอบว่ำพร้อมใช้หรือยัง
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▪ Profile display > Account Setting เพื่อ
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและเปลี่ยนรหัสผ่ำน

▪ Profile display > Light/Dark 
Background เปลี่ยนธีมสี

61. แนะน ำเมนูเบื้องต้น



▪ กำรสร้ำงเนื้อหำรำยวิชำ

▪ จัดกำรคลังข้อสอบ

▪ สร้ำงกำรสอบ

▪ ผลกำรสอบ

72. ขั้นตอนกำรใช้งำน
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Subject

Topic 1
Child Topic

Child Topic

Topic 2
Child Topic

Child Topic

Topic 3
Child Topic

Child Topic

2.1 สร้ำงเนื้อหำรำยวิชำ (Blueprint)



1. เลือก Blueprint

2. กด       ด้ำนขวำบน

3. เลือก Setting > General

4. ใส่ชื่อวิชำในช่อง Name

5. เลือก Topic เพื่อใส่หัวข้อส ำคัญตำมต้องกำร

6. กดเครื่องหมำย                เพื่อแก้ไข เพิ่มหัวข้อ
ย่อย หรือลบหัวข้อปัจจุบัน

92.1 สร้ำงเนื้อหำรำยวิชำ (Blueprint)



1. เลือก Blueprint

2. กด       ด้ำนขวำบน

3. เลือก Setting > General

4. ใส่ชื่อวิชำในช่อง Name

5. เลือก Topic เพื่อใส่หัวข้อส ำคัญตำมต้องกำร

6. กดเครื่องหมำย                เพื่อแก้ไข เพิ่มหัวข้อ
ย่อย หรือลบหัวข้อปัจจุบัน

102.1 สร้ำงเนื้อหำรำยวิชำ (Blueprint)



1. เลือก Blueprint

2. เลือก Imports

3. เลือกระดับ Depth +/-

4. Download Template

5. แก้ไขข้อมูลใน Excel

6. Upload

112.1 น ำเข้ำเนื้อหำรำยวิชำ (Import Blueprint)



▪ คลังข้อสอบ
▪ กลุ่มค ำถำม (Group Question)
▪ ค ำถำม

▪ Multiple choices
▪ Essay
▪ Fill in the blank
▪ True/False
▪ Sort by order
▪ Import

122.2 สร้ำงคลังข้อสอบ (Question Bank)



1. Settings : ใส่รำยละเอียดเบื้องต้น
ของคลังข้อสอบ

2. Group Questions : สร้ำงกลุ่ม
ค ำถำมที่ใช้เนื้อเรื่องหรือรูปภำพ
เดียวกัน

3. Questions : สร้ำงค ำถำมแต่ละข้อ
หรือแต่ละประเภทตำมที่ต้องกำร

4. Imports > Multiple Choice : 
น ำเข้ำค ำถำมประเภท MCQ ทั้งหมด
จำกไฟล์ Word, Excel

132.3 คลังข้อสอบ (Question Bank)



1. Title : ใส่หัวข้อของกลุ่มค ำถำม

2. Content : ใส่ค ำสั่ง, เนื้อเรื่อง, บทควำม หรือ
รูปภำพ ที่ต้องกำรใช้แสดงกับค ำถำมทุกข้อภำยใน
กลุ่มค ำถำมนี้

3. Save : ท ำกำรบันทึกทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

4. : กดเพ่ือสร้ำงค ำถำมย่อยภำยในกลุ่มค ำถำม

142.3 กลุ่มค ำถำม (Group Question)



152.3 ค ำถำม (Questions) - MCQ
1. ส ำหรับเพิ่มเครื่องมือในกำรตกแต่งตัวอักษร, 

สัญลักษณ์ต่ำงๆ, รูปภำพและอื่นๆ

2. คลิกเพื่อเพ่ิมข้อมูลหรือค ำสั่งพิเศษ

3. ก ำหนดคะแนนส ำหรับตัวเลือกข้อนั้นๆ

4. ก ำหนดให้เป็นข้อที่ถูกต้องและได้คะแนน

5. กด Add Choice เพื่อเพิ่มช้อยส์

6. เครื่องมือส ำหรับ Preview, ท ำส ำเนำ, ดู
สถิติ, ก ำหนดผู้แก้ไข และลบค ำถำมทิ้ง

7. จัดหมวดหมู่รำยละเอียดต่ำงๆของค ำถำม
ตำมที่ได้สร้ำงไว้ก่อน



162.3 ค ำถำม (Questions) – Fill in the blank
1. โจทย์หรือค ำสั่งหลักของข้อนี้

2. ค ำถำมย่อยข้อที่ 1

3. เลือกประเภทของกำรตอบดังนี้
Text: ให้ผู้สอบพิมพ์ค ำตอบสั้นๆในบรรทัดเดียว
Text Area: ให้ผู้สอบสำมำรถพิมพ์บทควำมยำวๆ
พร้อมขึ้นบรรทัดใหม่ เว้นบรรทัดว่ำงได้
Number: ให้ผู้สอบตอบได้เฉพำะตัวเลข

4. ก ำหนดคะแนนเต็มของค ำถำมย่อยข้อนี้

5. ก ำหนด Keyword ที่จะได้คะแนน โดยใส่
บรรทัดละ 1 Keyword และใส่คะแนนของ
Keyword ไว้บริเวณด้ำนหลัง



172.3 ค ำถำม (Questions) – True/False
1. โจทย์หรือค ำสั่งหลักของข้อนี้

2. ค ำถำมย่อยข้อที่ 1

3. ก ำหนดคะแนนของค ำถำมย่อยข้อนี้

4. หำกท ำเครื่องหมำยที่ Correct ผู้สอบจะได้คะแนน
เมื่อตอบ True และหำกไม่ท ำเครื่องหมำยไว้ผู้สอบ
จะได้คะแนนเมื่อตอบ False



1. เลือก Examination

2. กด       ด้ำนขวำบน

3. เลือก Setting > General

4. ใส่ชื่อกำรสอบในช่อง Title และกรอก
ค ำสั่งต่ำงๆส ำหรับผู้สอบ

5. ก ำหนดวันเวลำในกำรจัดกำรสอบ

182.3 กำรสร้ำงกำรสอบ (Examination)



คุณสมบัติเพิ่มเติม
▪ ค ำสั่งในกำรสอบ และกฏระเบียบ

▪ สลับล ำดับค ำถำม

▪ สลับกำรวำงช้อยส์

▪ กำรจับเวลำในแต่ละข้อ

▪ กำรแจ้งข้อสอบผิด

192.3 กำรสร้ำงกำรสอบ (Examination)



กำรเลือกค ำถำม
▪ Types ส ำหรับค้นหำเฉพำะลักษณะ

ค ำถำมที่ต้องกำรเช่น MCQ, Essay, 
True/False, etc.

▪ กำรกรองค ำถำมตำมหมวดหมู่ต่ำงๆ 
หรือตำม Tag ที่เรำก ำหนดไว้

▪ Random เพื่อสุ่มค ำถำมในหมวดหมู่
ที่ต้องกำรหรือ Never Used เพื่อ
เลือกค ำถำมที่ไม่เคยถูกใช้

202.3 กำรสร้ำงกำรสอบ (Examination)



212.3 กำรสร้ำงกำรสอบ (Examination)

▪ สำมำรถกดที่สัญลักษณ์รูปตำ เพื่อท ำ
กำร Preview ข้อสอบทั้งหมดอีกครั้ง

▪ หำกมีปัญหำกำรรันเลขข้อ สำมำรถ
กด # เพื่อท ำกำรจัดเรียงหมำยเลขข้อ
ใหม่ได้



222.3 กำรสร้ำงกำรสอบ (Examination)

▪ สำมำรถกดที่สัญลักษณ์รูปตำ เพื่อท ำ
กำร Preview ข้อสอบทั้งหมดอีกครั้ง

▪ หำกมีปัญหำกำรรันเลขข้อ สำมำรถ
กด # เพื่อท ำกำรจัดเรียงหมำยเลขข้อ
ใหม่ได้
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เพิ่มผู้คุมสอบ
▪ เลือก Proctors และกด

▪ จะสำมำรถเลือกจำก User ที่ถูกสร้ำง
ไว้และก ำหนดสิทธิจำก Web Proctor 
เท่ำนั้น

2.3 กำรสร้ำงกำรสอบ (Examination)
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เพิ่มผู้เข้ำสอบ
▪ เพิ่มผู้สอบใหม่

▪ เลือกจำกข้อมูล User ปัจจุบัน

▪ น ำเข้ำจำก Excel template

2.3 กำรสร้ำงกำรสอบ (Examination)
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กำรน ำเข้ำรำยชื่อผู้เข้ำสอบจำก Excel template

2.3 กำรสร้ำงกำรสอบ (Examination)
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กำรน ำเข้ำรำยชื่อผู้เข้ำสอบจำก Excel template

2.3 กำรสร้ำงกำรสอบ (Examination)



3. ผลกำรสอบ 27

▪ Answer : ใช้ในกำรดูค ำตอบโดยกดไปที่
ไอคอน      สำมำรถเลือกดูได้ทั้งแบบ 
Question และแบบ Student

▪ Scores : กดปุ่ม Update Score เพื่อดู
คะแนนผู้สอบทุกคน

▪ Report/Analysis
▪ Student level
▪ Test level
▪ Item level
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Finish !!



มาท า Workshop กนั
▪ Login

▪ สรา้ง Blueprint พรอ้ม Topic และ Child Topic รวม 3 depth

▪ สรา้ง ขอ้สอบ 5 แบบ MCQ, True/False, Essay, Fill in the blank, Sort order

▪ สรา้ง Examination คนละ 1 อนั
▪ Add proctor เขา้ไปในการสอบ
▪ Import student จากไฟล ์Excel ทีเ่ตรยีมไว้

▪ ลบ examination ทีส่รา้งไว้
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