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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
น.ส.พัฒนาพร ดอกไม ้ การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ 

(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
  การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบนั้น จะคล้าย
กับการ เ พ่ิมกิจกรรมทั่ วๆ  ไปคือ  คลิกที่ 
“แบบทดสอบ” ซึ่งจะมีแบบทดสอบให้เลือก
หลายประเภท 
  ประเภทของแบบทดสอบ มีดังนี้ 

- ค าถามค านวณ 

- ค าอธิบาย 

- ความเรียง 

- ค าถามจับคู ่
- Embedded answers (Cloze) 
- ค าถามปรนัย 

- ค าถามอัตนัย 

- ค าถามเติมค าตอบด้วยตัวเลขหรือช่อง 

- สุ่มสร้างค าถามจับคู่จากอัตนัย 

- True / False 
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      ๕.๖ การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ  

 

     การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบนั้น จะคล้ายกับการเพิ่มกิจกรรมทั่วๆ ไปคือ คลิกท่ี “แบบทดสอบ” 
 

      
 

จะแสดงผล ดังภาพ 
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ชื่อ เป็นชื่อแบบทดสอบท่ีใช้ 
เริ่มท าแบบทดสอบได ้ เป็นข้อมูลที่ใช้แสดงรายละเอียดแบบทดสอบก่อนท าการเข้าใช้แบบทดสอบ 
หมดเวลาท าแบบทดสอบ เป็นการเลือกวันเวลาในการที่จะอนุญาตให้ท าแบบทดสอบ 
เวลาในการท าแบบทดสอบ เป็นการก าหนดวันเวลาในการท าแบบทดสอบแต่ละครั้ง 
สลับค าถาม เป็นการเลือกว่าจะให้ระบบท าการสลับค าถามท่ีสร้างหรือไม่ 
สลับค าตอบ เป็นการเลือกว่าจะให้ระบบท าการสลับค าตอบหรือตัวเลือกในแต่ละข้อที่มี

ให้หรือไม ่
จ านวนครั้งที่ให้ตอบ เป็นการก าหนดจ านวนครั้งที่ให้เข้ามาท าแบบทดสอบ 
อนุญาตให้ท าต่อจากครั้งที่แล้ว
หรือไม ่

เป็นการเปิดให้ท าการเลือกว่าถ้าท าแบบทดสอบไม่เสร็จแล้วจะท าการส่ง
แบบทดสอบ เมื่อเข้ามาท าใหม่อีกครั้งจะท าแบบทดสอบต่อจากครั้งที่แล้วได้
หรือไม ่

วิธีการตัดเกรด เป็นการเลือกวิธีการให้คะแนนรูปแบบต่างๆ ที่ระบบมีให้ เช่น เอาคะแนน
ครั้งแรก คะแนนครั้งสุดท้าย คะแนนมากสุด คะแนนเฉลี่ย เป็นต้น 

Overall feedback  เป็นการแสดง feedback หลังท าการตอบค าถามหรือไม่ คือเมื่อท าการตอบ
ค าถามแล้วส่งแบบทดสอบแล้วจะให้ระบบแสดง feedback อย่างไร 

 
 เมื่อท าการเลือกหรือกรอกรายละเอียดของการออกแบบทดสอบแล้ว จึงท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลง
โดยคลิกที่ปุม่ “Save and return to course” หรือ “Save and display” หน้าจอจะแสดงผล ดังภาพ 

 
 จากภาพเมื่อเข้ามาในการสร้างแบบทดสอบ จะแบ่งหน้าจอเป็น 2 ส่วนได้ ดังนี้ ทางด้านซ้ายมือเป็นส่วน
ของแบบทดสอบของเราซึ่งตอนนี้ยังไม่มีค าถามในแบบทอดสอบ ดังนั้นเราจึงต้องท าการเพ่ิมค าถามในแบบทดสอบ
ก่อน จะอยู่ทางด้านขวามือ สามารถสร้างได้ดังนี้ คือ  
 ขั้นแรก ต้องท าการสร้างประเภทแบบทดสอบก่อน ว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นนั้นอยู่ในประเภทใด ให้คลิก
ที่ “ประเภท”  
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จะเข้าสู่หน้า “แก้ไขประเภท” ดังภาพ 
 

 

 
 

 ระบุชื่อของประเภทที่ต้องการเพิ่ม ในช่อง “ชื่อ” แล้วคลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมประเภท” หน้าจอจะแสดงผล ดังนี้ 
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 หลังจากที่ท าการเลือกประเภทของแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว จะท าการสร้างค าถามใหม่ หรือท าการ
น าเข้าจากไฟล์ที่ท าการส่งค าถามออกไว้แล้วได้ ซึ่งต้องเป็นไฟล์ที่ส่งออกเท่านั้นจึงจะท าการน าเข้าได้ แต่ในกรณีจะ
ท าการสร้างค าถามใหม่ โดยมีให้เลือกสร้างค าถาม ดังนี้ 
 

 
จากภาพ จะสามารถเลือกสร้างค าถามต่างๆ ได้ตามความต้องการเพิ่มค าถามแบบต่างๆ ได้ดังนี้ 

 
ค าถามปรนัย 
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จากภาพเป็นการแก้ไขค าถามแบบปรนัย (Multiple Choice) ผู้สอนสามารถสร้างค าถามได้ตามความ
ต้องการ โดยกรอกรายละเอียดตามรายการที่มีให้ดังต่อไปนี้  

 
ประเภท : ไม่ต้องท าการเปลี่ยน เพราะเป็นประเภทของท่านเองอยู่แล้ว 
ชื่อค าถาม : เป็นตัวที่ใช้แสดงแทนค าถามนั้นๆ ตามที่ได้สร้างมา จะมีผลตอนการน าค าถามที่สร้างขึ้นเข้าสู่

แบบทดสอบ 
ค าถาม : เป็นช่องให้กรอกข้อความค าถามท่ีต้องการ 
ค าตอบเดียวหรือหลายค าตอบ (One or multiple answer) : ผู้สอนสามารถก าหนดค าตอบได้ว่าจะให้

ตอบได้ก่ีค าตอบ  
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ค าตอบ : ให้เติมตัวเลือกในช่องค าตอบ feedback ก็ให้ก าหนดหรือกรอกข้อมูลลงไป 
คะแนน : ผู้สอนสามารถเลือกคะแนนที่จะให้กับผู้ที่เข้ามาท าแบบทดสอบได้ มีให้เลือกตั้งแต่ -100% ถึง 

100% จากคะแนนที่ให้ในข้อนั้นๆ เมื่อท าการกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง”  
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ ได้แก่ 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ เพ่ือให้มีรูปแบบการท างานที่ชัดเจน 
และเป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

๑.๒  มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมส าหรับ การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ ให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน า การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ มาปรับใช้ไดถู้กต้อง 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ เรื่อง การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบว่า ในการสร้าง
แบบทดสอบนั้น มีแบบทดสอบหลายประเภทให้เราเลือกใช้ 

 ประเภทของแบบทดสอบ มีดังนี้ 
- ค าถามค านวณ 

- ค าอธิบาย 

- ความเรียง 

- ค าถามจับคู ่
- Embedded answers (Cloze) 
- ค าถามปรนัย 

- ค าถามอัตนัย 

- ค าถามเติมค าตอบด้วยตัวเลขหรือช่อง 

- สุ่มสร้างค าถามจับคู่จากอัตนัย 

- True / False 

 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 
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 การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบนั้น มีให้เลือกหลายประเภท ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกแบบทดสอบให้
สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนได้ 

๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ครั้งต่อไปประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 


