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ค าน า 

  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา เพ่ือปฏิบัติตาม

มาตรการขัดขวางการระบาดของโรคดังกล่าว คณาจารย์ผู้สอนจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
การจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจัดสอนในชั้นเรียนหรือสอนผ่านระบบออนไลน์ ความส าคัญของการวัด         
และประเมินผลการเรียนรู้ยังคงมีอยู่ส าหรับอาจารย์ผู้สอนในคณะเทคโนโลยีสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสอน
ออนไลน์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางออนไลน์ ถือว่ายังเป็นเรื่องใหม่ อย่างไรก็ดี คณาจารย์ได้ปรับตัว
ให้สอดรับกับสถานการณ์จนสามารถปฏิบัติการสอนออนไลน์ รวมทั้งวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางออนไลน์
กันมาแล้วระยะหนึ่งบางท่านก็ได้ประสบปัญหาในการจัดท าข้อสอบส าหรับการจัดสอบออนไลน์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง อาจารย์อาวุโสผู้ที่ไม่อยู่ในสายคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ด้านการเรียนการ
สอน คณะเทคโนโลยีสังคม ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้ประชุมหารือร่วมกัน ต่างเล็งเห็นความส าคัญจ าเป็นที่
จะการจัดการความรู้ในประเด็น “การจัดท าข้อสอบส าหรับการวัดและประเมินผลออนไลน์” โดยประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นระหว่างสมาชิกของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนคณาจารย์มาจากสาขาวิชาต่าง ๆ          
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้ท าเป็นหนังสือ “คู่มือการวัดและประเมินผลส าหรับการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์” ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับคณาจารย์ผู้สอนในคณะเทคโนโลยีสังคม  

คู่มือนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นหลักการของการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ แนวทาง
ปฏิบัติในการวัดผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ การจัดท าข้อสอบส าหรับใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ การใช้งานข้อสอบออนไลน์วัดผลและการประเมินผล ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือเผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรในคณะเทคโนโลยีสังคม และผู้สนใจทั่วไปส าหรับน าไป
ประยุกต์ใช้ปฏิบัติส าหรับปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ยกระดับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป 

 
คณะกรรมการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน 

                                                                      มกราคม 2565 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรของกำรสอบ กำรวัดผล และประเมินผลกำรเรียนรู้  
การจัดการเรียนการสอน ค าถามที่เกิดขึ้นควบคู่ไปด้วย คือ “ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้    

และผลการเรียนรู้ในท้ายที่สุดเป็นอย่างไร?” เพ่ืออธิบายและตอบข้อสงสัยนี้ มีแนวคิดในสาขาการศึกษาที่ใช้
ส าหรับท าการศึกษาว่าผู้ เรียนมีผลการเรียนรู้เป็นอย่างไร แนวคิดนั้นคือ การสอบ  (testing) การวัดผล 
(measurement) และการประเมินผล (evaluation) อย่างไรก็ดี มักจะมีความคลาดเคลื่อนในการใช้ 3 ค านี้
ในการจัดการศึกษา (Adom, et al., 2020)   

ลินช์ (Lynch, 2001) ได้สร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้นส าหรับการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล 
การวัดผลและการสอบ ดังแสดงในภาพที่ 1.1 ซึ่งแสดงแผนผังโครงสร้างของการประเมินผล การวัดผล       
และการสอบที่ใช้อยู่ในวงการศึกษา โครงสร้างดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันของ 3 ค า (แนวคิด)   
ในแบบเป็นล าดับชั้นและแสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่การทับซ้อนกันของ 3 ค า (แนวคิด) นี้ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.1 แบบจ าลองการประเมินผล การวัดผล และการสอบ ของลินช์ 

ที่มา: Adom, et al., 2020, p.110)   

จากภาพที่ 1.1 มองเห็นได้ว่า การวัดผล และการสอบ เป็นส่วนประกอบอยู่ในการประเมินผลบ่งบอก
ว่าการประเมินผลเป็นค าที่อยู่ในระดับสูงกว่า (ครอบคลุม) การวัดผลและการวัดผลอยู่ในระดับสูงกว่า
(ครอบคลุม) การสอบใช้เพ่ือท าการตัดสินพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงบางอย่างของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
 

 
 
 

การสอบ 

การวัดผล 

การประเมินผล 
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1.1.1 กำรสอบทำงกำรศึกษำ (Educational Testing) 
การสอบ  คือ เครื่องมือหนึ่งที่ใช้มากที่สุดในการประเมินผลการศึกษาด้วยถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของ 

การประเมินผล และยังถูกมองว่า สามารถใช้เป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้วัดพฤติกรรมของตัวอย่างได้อย่างเป็น
ระบบด้วยการตั้งค าถาม การสอบจะถูกออกแบบมาเพ่ือวัดคุณภาพ ความสามารถ ทักษะหรือความรู้ของ
บุคคลผู้ผ่านการศึกษาที่เป็นตัวอย่างเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือตัดสินว่าความรู้ความสามารถของบุคคล    
ผู้นั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่ ในทางปฏิบัติด้านการศึกษา การสอบถือเป็นวิธีการที่ใช้วัดความสามารถของผู้เรียน
ในการท างานบางอย่าง หรือวัดความเชี่ยวชาญในทักษะหรือความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา การสอบสามารถกระท าได้
ในแบบมีตัวเลือกหลายตัวเลือกหรือการเลือกค าตอบ การสอบแม้จะถูกใช้เพ่ือน าไปสู่การประเมินผล              
แต่ในความเป็นจริงการสอบเป็นการประเมินความคืบหน้าของผู้เรียนในรูปแบบแบบหนึ่ง (Adom, et al., 
2020) 

การสอบที่สามารถใช้ก าหนดความคืบหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้        
แยกได้เป็น 3 ประเภท คือ  การสอบมาตรฐาน  การสอบวินิจฉัยและการสอบโดยผู้สอน (Skinner, 2002)  

การสอบมาตรฐาน เป็นการทดสอบผู้เรียนทั้งหมดในระดับเดียวกัน โดยใช้รูปแบบการสอบที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ใช้ข้อค าถามเดียวกันซึ่งเลือกค าถามมาจากธนาคารข้อสอบทั่วไป การสอบนี้จะใช้          
เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างผู้เรียนหรือกลุ่มเรียน 

การสอบวินิจฉัย (หรือที่เรียกว่า การสอบเชิงวิเคราะห์) เป็นการทดสอบที่ผู้สอนใช้เพ่ือรับหลักฐานที่มี
รายละเอียดความคืบหน้าของผู้เรียนเกี่ยวกับสาระที่ก าหนดในรายวิชา โดยปฏิบัติการสอบนี้ในระหว่าง
กระบวนการเรียนรู้ที่มีการแบ่งสาระวิชาออกเป็นหน่วย ผู้สอนจะปรับแผนการสอบเข้ากับแผนการท างาน      
ที่ก าหนดให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ 

การสอบโดยผู้สอน ผู้สอนมีอิสระในการปรับแต่งการสอบด้วยตนเอง มีข้อดีมากกว่าการสอบ
มาตรฐาน คือ ช่วยให้สามารถประเมินแบบเฉพาะเจาะจงและประเมินเป็นรายบุคคลได้อย่างไรก็ดีการสอบโดย
ผู้สอนมีข้อเสีย คือ อาจไม่ได้ผลการวัดบางอย่างที่ก าหนดในวัตถุประสงค์การสอน เช่น ทักษะการพูด       
และทักษะการอ่าน  

การสอบไม่ใช่การวัดผลหรือการประเมินผลแต่เป็นวิธีการที่ให้ได้รับข้อมูลหรือหลักฐานจ าเป็นส าหรับ
การวัดผลและการประเมินผล การสอบเป็นเทคนิควิธีหนึ่งที่ส าคัญและใช้งานได้มากที่สุดในระบบการวัดผล
และการประเมินผลจงึมองได้ว่าการสอบเป็นเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลสถิติ การสอบด้วยข้อเขียน
ที่ให้ผู้เข้าสอบเขียนข้อความค าตอบ ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีศักยภาพมากที่สุดส าหรับรวบรวมและรับข้อมูล
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (Pal, 2012) 

จากที่กล่าวมาสามารถจะกล่าวได้ว่าการสอบเป็นวิธีการหรือเครื่องมือหนึ่งในการวัดระดับความรู้
ความสามารถและทักษะของผู้เรียนหรือผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งจะแปลความผลการสอบได้ว่าการสอนมี
ประสิทธิภาพหรือว่าจ าต้องมีกิจกรรมบางอย่างที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนหรือผู้สอน เพ่ือให้การเรียนรู้นั้นมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
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บริบทกำรสอบทำงกำรศึกษำ 
การสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครั้งหนึ่งๆ เป็นการสอบเพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจหรือทักษะในวิชา 

หรือกลุ่มวิชาที่ก าหนดการสอบอาจจ ากัดสาระไว้เพียงรายวิชาเดียวและแยกคะแนนส าหรับแต่ละรายวิชา   
แล้วน าคะแนนทั้งหมดจากหลายรายวิชาเหล่านั้นมารวมกัน 

การสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แตกต่างจากการทดสอบสติปัญญา ซึ่งแต่ก่อนการสอบจะเกี่ยวข้องกับ
ปริมาณและคุณภาพของการเรียนรู้ที่บรรลุในเรื่องที่เรียนกระท าหลังเวลาท าการสอน โดยทั่วไปจะสอบใน
ขอบเขตเนื้อที่สอนและตามวัตถุประสงค์การสอน เพ่ือวัดการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางจิตของผู้เรียนที่
จ าเป็นต้องใช้เนื้อหาบางส่วนที่ได้รับจากการสอน ซึ่งคล้ายกับเนื้อหาที่พบในการสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

1. ลักษณะและขอบเขตการสอบ 
 การสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ส่วนใหญ่จะกระท าเพ่ือวัดผลการเรียนรู้และทักษะของผู้ เรียน         
ตามเทคนิควิธีที่พัฒนาขึ้นให้ได้รับข้อมูลเชิงปริมาณอย่างไรดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการวัดผลลัพธ์ทาง
การศึกษาขยายเพ่ิมมากขึ้น เช่น เจตคติและการประเมินค่าความสามารถในการแก้ปัญหาการอนุมานจาก       
สิ่งหนึ่งเพ่ือประยุกต์ใช้ทั่วไปกับสถานการณ์และปัญหาเฉพาะเจาะจงสามารถกล่าวได้ว่ามีการเพ่ิมการวัดทักษะ
ทางปัญญาด้วยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดเป็นมาตรฐานการจัดการศึกษาในปัจจุบัน           
ได้เน้นให้ท าการวิเคราะห์วัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนโดยละเอียดวัตถุประสงค์หลัก 6 ประการของ
การจัดการเรียนการสอน คือ ได้รับความรู้  มีความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ เป็น วิเคราะห์ได้ สังเคราะห์ได้           
(พลิกแพรงเป็น)และการประเมินค่าเป็น(ตีราคาได้)วัตถุประสงค์หลักแต่ละประการเหล่านี้ต้องได้รับการ
วิเคราะห์ในหลายๆ ด้านตัวอย่างเช่น การได้รับความรู้ ความรู้แบ่งออกเป็นความรู้เฉพาะแนวทางเฉพาะ      
และวิธีการจัดการกับข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีโดยทั่วไปและเฉพาะในสาขาวิชาชีพ (รวมถึงคุณธรรม-จริยธรรม)    
สิ่งเหล่านี้จะถูกแตกออกเป็นความรู้เพิ่มเติมซ่ึงเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะค าศัพท์เฉพาะ แนวทางและวิธีการน าเสนอ
ความคิดและปรากฏการณ์ แนวโน้มและความต่อเนื่อง การคัดแยกและการแบ่งกลุ่มเกณฑ์และเงื่อนไขระเบียบ
วิธีปฏิบัติ (methodology) แนวคิดหลักหลักการและกฎเกณฑ์ทั่วไป ทฤษฎีและองค์ประกอบ (theories and 
structures) 

2. รูปแบบการสอบ 
   ในกระบวนการประเมินผลทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของผู้เรียนที่พบมากท่ีสุดและเชื่อถือ 

ได้ คือ การสอบ  เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน กระท าได้ทั้งด้วยการใช้วิธีการสอบและไม่ใช้วิธีการสอบ 
(ได้แก่ การสังเกต การสอบถามด้วยวาจา การวิเคราะห์) โดยแต่ละวิธีการนั้นมีการเชื่อมโยงกับตัวเลข ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานส าคัญ ส าหรับการรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบ แยกรูปแบบได้เป็น
การสอบด้วยข้อเขียน(written examinations)  การสอบด้วยวาจา (oral notes testing)  และการสอบ
ปฏิบัติ (practical examination)  การสอบเหล่านี้จะสอดคล้องกับการประเมินผลการมีความรู้ ความเข้าใจ 
และกระบวนการทางจิตที่เป็นผลลัพธ์จากการเรียนรู้ 
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   1) การสอบด้วยข้อเขียน  
   การสอบด้วยข้อเขียนเป็นเทคนิควิธีหนึ่งของการสอบที่ให้ความน่าเชื่อถือได้มากส าหรับการวัดผล

การเรียนรู้ในด้านความรู้ความเข้าใจ (cognitive domain)   
  2) การสอบปฏิบัติ  
   การสอบปฏิบัติ เป็นเทคนิควิธีหนึ่งของการสอบที่ให้ความน่าเชื่อถือได้สูงมาก ส าหรับการวัดผล 

การเรียนรู้ในด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นค าตอบ (psychomotor domain)     
   3) การสอบด้วยวาจา 
   การสอบด้วยวาจา ที่ รู้จักกันมาก คือ การสอบสัมภาษณ์ รายบุคคล (personality tests)            

ใช้ประโยชน์ส าหรับวัดระดับเจตคติที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องมากกับผลการเรียนรู้ในด้านอารมณ์ (affective 
domain)  

   รูปแบบการสอบทั้งหมดนี้  การสอบข้อเขียน ได้รับการยอมรับมากที่สุด เมื่อต้องตัดสินผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนในกรณีมีข้อจ ากัดบางอย่าง เนื่องจากให้ความน่าเชื่อถือที่ดีกว่าการสอบด้วยวาจา          
และการสอบปฏิบัติ  

 การสอบชั้นเรียน 
การสอบเป็นหนึ่งในเครื่องมือการเรียนการสอนที่มีประโยชน์มากที่สุด  ส าหรับการวางแผนกิจกรรม

การเรียนรู้ใหม่ และส าหรับการตรวจสอบความคืบหน้าของผู้เรียนในการบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ ที่ผู้สอน
น าเสนอให้กับผู้เรียน การสอบสามารถใช้เพ่ือให้ผู้สอนได้รับรู้ผลการสอน และใช้เพ่ือการให้รางวัลส าหรับ
ความส าเร็จในการเรียนรู้และการสอน ตลอดทั้งสามารถใช้เพ่ือกระตุ้นความพยายามโดยตรงในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในระยะสั้นๆ  รวมถึงเป็นเครื่องมือที่มีส่วนร่วมอย่างมากในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

การสอบได้รับการจ าแนกเป็นได้หลายรูปแบบ โดยที่รูปแบบการสอบเหล่านั้นมีบางส่วนทับซ้อนกัน 
ในที่นี้ จึงก าหนดประเภทการสอบเป็นเพียงประเภทเดียว คือ การสอบชั้นเรียน ซึ่งดูจะครอบคลุมประเภทอ่ืนๆ 
ได้ทั้งหมด   การสอบชั้นเรียน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (Kumar, et al., 2016) 

1. เพ่ือคาดคะเนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน   
2. เพ่ือตรวจวิเคราะห์ผู้เรียน 
3. เพ่ือเสริมศักยภาพผู้เรียน 
4. เพ่ือเร่งการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5. เพ่ือความแม่นย าของการเรียนรู้ 
6. เพ่ือคุณภาพของการเรียนการสอน 
7. เพ่ือจัดล าดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การสอบชั้นเรียน มีวิธีปฏิบัติ โดยทั่วไปแยกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การสอบด้วยวาจา และการสอบ

ด้วยข้อเขียน 
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กำรสอบด้วยวำจำ 
เมื่อต้องการพัฒนาทักษะทางวาจาและการแสดงออกของผู้เรียน อันเป็นทักษะจ าเป็นต้องใช้ส าหรับ

การด าเนินชีวิตประจ าวัน  การสอบด้วยวาจาเป็นสิ่งจ าเป็น การสอบนี้ถือเป็นการสอบรายบุคคล แต่เมื่อผู้เข้า
สอบมีจ านวนมาก การสอบนี้จะต้องใช้เวลาสอบมากขึ้น  ความแปรปรวนระหว่างผู้ เข้าสอบมีมากขึ้น 
นอกจากนั้นตัวบุคคลผู้เข้าสอบอาจมีการแสดงออกมากเกินไป เป็นต้น นั้นคือ ปัญหาและความยากล าบากของ
การสอบด้วยวาจา อย่างไรก็ดี การใช้การสอบด้วยวาจาในกระบวนการเรียนการสอน ถือเป็นเครื่องมือที่ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนได้ดี ด้วยตัวบุคคลผู้เข้าสอบจะถูกวินิจฉัย และได้รับข้อเสนอแนะส าหรับให้ผู้เรียนได้
เตรียมความพร้อม และทบทวนบทเรียน  

จุดมุ่งหมายของการสอบด้วยวาจา มีดังนี ้
1. เพ่ือทดสอบทักษะการใช้ถ้อยค าวาจา ซ่ึงไม่สามารถทดสอบผ่านการสอบข้อเขียนได ้
2. เพ่ือยืนยัน และตรวจสอบหลักฐานเพ่ิมเติมที่รวบรวมผ่านการสอบข้อเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

(เมื่อต้องการ) 
3. เพ่ือใช้ตัดสินรับรองว่าทักษะของผู้เรียนได้ขยายขอบเขตมากข้ึนโดยธรรมชาติของรายวิชา 
4. เพ่ือทดสอบอย่างรวดเร็วด้วยวาจา ส าหรับการประเมินอย่างไม่เป็นทางการในสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

หรือทดสอบเม่ือพบว่าผู้เรียนมีข้อบกพร่อง 
การสอบด้วยวาจาควรได้รับการปรับใช้ให้มีความเหมาะสม เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ส าหรับระบบการ

ประเมินผลในสาขาวิชาชีพที่ใช้ภาษาวาจาเป็นส าคัญ ดังเช่น มัคคุเทศก์ ทนายความ นักข่าว นักประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น ซึ่งคูมาร์ และคณะ (Kumar, et al., 2016) ได้ใหค้ าแนะน าไว้ดังนี้  

1. ระบุการฟัง การพูด การอ่าน และการแสดงออก ส าหรับการสอบ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน 

2. ก าหนดลักษณะองค์ประกอบภาษาและเนื้อหาในการประเมิน ในกรณีการแสดงออกทางวาจา 
3. ก าหนดการแสดงออกทางวาจา ในแง่ความสามารถที่คาดหวัง เช่น การใช้ค าเหมาะสมกับบริบท 

การใช้รูปแบบประโยคที่ถูกต้อง การออกเสียงค าได้อย่างถูกต้องมีการปรับเสียงตามสถานการณ์ พูดด้วย
ความเร็วที่เหมาะสม จัดเรียงความคิดตามล าดับความเป็นเหตุเป็นผล ใช้ท่าทางประกอบได้เหมาะสม      
ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติ ฯลฯ  

4. พัฒนาเกณฑ์การประเมิน (criteria of assessment) 
5. ก าหนดโครงสร้าง (ผู้ให้คะแนน) ส าหรับการวัดผล 
6. เตรียมเครื่องมือวัดแต่ละองค์ประกอบ 
7. พัฒนาระบบการให้คะแนน 
8. พิจารณาเกี่ยวกับวิธีการในการด าเนินการสอบ  
9. คิดค้นค าถาม และใช้ด าเนินการ 
10. ค าตอบที่ใช้ชี้แจง  
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11. ให้ข้อเสนอแนะกับผลลัพธ์การสอบส าหรับการแก้ไข 
การสอบด้วยวาจา สามารถใช้ท าการสอบเนื้อหา ทักษะประสบการณ์จากการฝึกท างานการท า

โครงงาน (project work)  ความเข้าใจการท างานเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติ ฯลฯ จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้
กลั่นกรองลักษณะของบุคคลจากมุมมองของคนอ่ืน  ส าหรับการสอนเด็กเล็กการสอบด้วยวาจาถือเป็น
เครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการสอน เพ่ือจะให้ข้อเสนอแนะได้ทันทีเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตัวเด็กและให้ผู้เรียน
ไดร้ับข้อมูลพื้นฐานส าหรับการแก้ไข 

กำรสอบด้วยข้อเขียน 
การสอบด้วยข้อเขียน ข้อสอบที่ใช้ท าการสอบจัดท าเป็นข้อเขียนความเรียง แยกได้เป็น  2 แบบ คือ  
1. แบบปรนัย คือ ข้อสอบที่มีทางเลือกให้ผู้เข้าสอบใช้เลือกตอบ เช่น ถูก-ผิด เลือกค าจับคู่ข้อสอบ

แบบนี้ผู้สอบมีโอกาสเดาได้ถูกต้องแม้ขาดความรู้ในเรื่องที่ตอบจึงเป็นเพียงการทดสอบทักษะการรู้จักเลือก  
อย่างไรก็ดข้ีอสอบแบบปรนัยก็ใช้วัดความรู้ความจ า ได้เป็นอย่างดี 

2. แบบอัตนัย คือ ข้อสอบที่ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติกระบวนการทางจิตส าหรับการตอบด้วยการเขียน
ข้อความมีความยาวมากกว่าหนึ่ งประโยค  ตัวอย่างลักษณะข้อค าถามส าหรับข้อสอบแบบอัตนัย                
เช่น ให้เปรียบเทียบให้หาความสัมพันธ์ของสาเหตุกับผล ให้ตัดสิน ให้สรุปความ ให้สรุปอ้างอิง ให้อนุมาน        
ให้จ าแนกประเภท ให้สร้างขึ้นใหม่ ให้ประยุกต์ใช้ ให้วิเคราะห์  ให้สังเคราะห์ ให้ประเมิน  ข้อสอบแบบนี้ใช้วัด
ความสามารถของผู้ เรียนได้ทั้ งความรู้ -จ า ความเข้าใจ การน าไปใช้  การวิเคราะห์   การสังเคราะห์              
และการประเมินค่า (ตีราคา) 

การสอบชั้นเรียน อาจจัดการสอบได้เป็น การสอบประจ าวัน  การสอบประจ าสัปดาห์ การสอบ
ประจ าเดือน การสอบประจ าภาคการศึกษา หรือการสอบประจ าปีการศึกษาเวลาที่ใช้ท าการสอบ สามารถ
กระท าได้เป็น  การสอบใช้เวลาสั้นๆ และการสอบใช้เวลานาน ส่วนวิธีการให้คะแนนและแปลความผลลัพธ์การ
สอบ อาจใช้คะแนนมาตรฐาน (t score) หรือไม่ใช้คะแนนมาตรฐานก็ได้ 

การสอบชั้นเรียนเป็นการวัดความสามารถของผู้เรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับความจ า - ความเข้าใจ ความเร็ว  
การจัดระบบ  การประเมินค่า (ตีราคา)  การตัดสินใจ  ฯลฯ สิ่งที่ใช้ทดสอบอาจเกี่ยวกับการใช้ตัวเลข         
การใช้ภาษา การใช้การอ่าน การใช้ค า (สะกดค า) และการเขียน ฯลฯ  รวมถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องกระบวนการทาง
จิต ทีเ่กี่ยวกับการสมาคมกับบุคคลอ่ืน ความทรงจ าการระลึก การแยกแยะและการแก้ปัญหา 

รูปแบบการตอบค าถาม  ข้อสอบข้อเขยีนที่ใช้ท าการสอบ อาจมีรูปแบบของค าตอบได้เป็น ดังนี้ 
1. ค าตอบม ี2 ทางให้เลือก โดยเลือกตอบทางท่ีถูกต้อง คูท่างเลือกนั้น ได้แก่ 
    1) ถูก – ผิด      
    2) ใช่ – ไม่ใช่ 
    3) บวก (+) – ลบ (-) 
2. ค าตอบม ีหลายทางให้เลือก แยกได้เป็น  
   1) ให้เลือกค าตอบที่ถูกทีสุ่ดได้เพียงค าตอบเดียว    
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   2) ให้เลือกค าตอบที่ถูก (อาจให้เลือกไดห้ลายค าตอบ) 
3. ค าตอบ เป็นการเลือก ค าท่ีใช้เติมเต็ม แล้วที่ท าให้ข้อความมีความสมบูรณ์ถูกต้อง (ค าตอบสั้นๆ) 
4. ค าตอบ เป็นการเลือกจับคู่ สิ่งที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
5. ค าตอบ เป็นการจ าแนกแยกแยะ ตามเงือ่นไขข้อก าหนดได้ถูกต้อง 
6. ค าตอบ เป็นการยกตัวอย่างได้ถูกต้อง ตรงประเด็น 
7. ค าตอบ เป็นการเขียนเรียงความอธิบาย บรรยาย อภิปรายให้ความเห็นได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ 
ประเด็นของการสอบทางการศึกษา 
การสอบทางการศึกษาแบบดั้งเดิม ข้อสอบมักเป็นข้อเขียนความเรียง และให้ตอบด้วยการเขียน

เรียงความอธิบาย บรรยาย หรืออภิปราย ส าหรับเป็นข้อความเขียนตอบ  การสอบแบบนี้มีข้อด้อยอยู่ในตัว 
ดังต่อไปนี้  

1. ข้อสอบหนึ่งชุด ประกอบด้วยค าถามจ านวนจ ากัด คือ มี 6 ถึง 10 ข้อค าถาม  
2. ค าถามไม่ครอบคลุมส่วนส าคัญของหลักสูตร  
3. ค าถามครอบคลุมส่วนส าคัญใดส่วนหนึ่งได้เท่านั้น  
4. ค าถามส่วนใหญ่ส่งเสริมการท่องจ า และเป็นการหยัดเหยียด 
5. บางครั้ง ข้อสอบมีให้เลือกหลายข้อ ผู้เข้าสอบอาจถูกขอให้เลือกตอบค าถาม 5 หรือ 6 ข้อค าถาม 

จาก 10 ข้อค าถาม (คือ ข้อค าถามท้ังหมดที่มีในข้อสอบ) 
6. ค ามีความหมายตรงกัน ดังเช่น “กล่าว” “อธิบาย” “อภิปราย”, “คืออะไร” และ “มีความหมาย

ว่า” ค าเหล่านี้เมื่อถูกใช้เป็นค าถามในข้อสอบ ท าให้ข้อสอบมีความคลุมเครือ ค าตอบที่ได้รับจะแตกต่างกันไป
ตามที่ผู้เรียนเข้าใจขอบเขตความหมายของค าเหล่านั้น 

7. ผู้เรียนมักจะสุ่มเดาค าตอบของข้อสอบมาก่อนเข้าสอบ 
8. ข้อสอบมีความเป็นอัตนัยอย่างมาก 
9. การให้คะแนนในรูปแบบมาตรฐานกลายเป็นเรื่องยากมาก  
อย่างไรก็ดี การใช้ข้อสอบแบบอัตนัย ยังมีข้อดี ดังนี้  
1. เป็นการทดสอบทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนของผู้เข้าสอบ   
2. เป็นการทดสอบกระบวนการทางจิตของผู้เรียนอันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้จากการเรียนการสอน 
3. สามารถใช้ทดสอบทักษะการมีความคิดริเริ่ม การแยกแยะและการแก้ปัญหาไดดี้  
4. สะดวกในการสร้างข้อสอบ 
แม้ว่าข้อสอบแบบอัตนัย จะมีข้อดี ดังกล่าว แต่ คูมาร์ และคณะ (Kumar, et al., 2016) ยังได้

ชี้ให้เห็นว่าผลลัพธ์ในทางแย่ที่ตามมาจากการใช้ข้อสอบอัตนัยแบบดั้งเดิม มีดังนี้  
1. มาตรฐานคุณธรรมต่ าลง การสอบได้สอนผู้เรียนให้มีวิธีการต่างๆ ที่ไม่ซื่อสัตย์ หนังสือ เอกสารอาจ

ถูกลักลอบน าเข้าห้องสอบ และผู้ก ากับห้องสอบอาจจับผิดผู้เข้าสอบโดยใช้วิธีการที่ไม่เป็นธรรม 
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2. ละเลยต่อคุณภาพความประพฤติของผู้เข้าสอบ  ข้อสอบแบบอัตนัย ไม่สามารถใช้วัดความซื่อสัตย์  
การพูดความจริง  และความเป็นกันเองของตัวบุคคล  ส่งผลให้การทดสอบทางการศึกษาล้มเหลวได้อย่าง
แท้จริง  "การฝึกฝนให้เกิดความคิดริเริ่ม และความเป็นอิสระของความคิด  ความถูกต้องหรือความมีเหตุผลใน
การตัดสินใจ  การตอบสนองด้วยความคิดอันสูงส่ง  และความรู้สึกและเพลิดเพลินกับสิ่งสวยงาม” สิ่งเหล่านี้
เป็นจุดมุ่งหมายในความพยายามสอนของผู้เป็นครู แต่การสอบแบบดั้งเดิมที่ใช้ข้อสอบแบบอัตนัยเพียงเท่านั้น 
สิ่งเหล่านี้จะไม่ถูกน ามาใช้ตัดสินผู้เรียน การทดสอบกลายเป็นจุดมุ่งหมายเดียวและยัดเยียดให้เป็นวิธีการเพียง
อย่างเดียวที่ใช้ตัดสอนผู้เรียน 

3. คะแนนชั้นเรียนมีความแปรปรวนสูง ข้อสอบแบบอัตนัยคะแนนของผู้เข้าสอบขึ้นอยู่กับทัศนคติของ
ผู้ตรวจข้อสอบ ซึ่งมีอิทธิพลสูงและน าไปสู่คะแนนสอบของผู้เข้าสอบมีความแปรปรวนอย่างมาก กล่าวคือ 
ข้อความเขียนตอบเดียวกัน อาจได้รับคะแนนต่างกัน หากผู้ตรวจอ่านข้อความเขียนตอบนั้นในช่วงเวลาก่อน
ทานอาหารเย็น และเมื่ออ่านในช่วงเวลาหลังตื่นนอนตอนเช้า 

4. ความตรึงเครียดทางจิตมีสูง ผู้เรียนส่วนใหญ่มักมีนิสัยท างานอย่างหนัก เมื่อใกล้วันสอบประจ าภาค
การศึกษา สิ่งนี้บอกไดห้ลายอย่างเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เรียนอาจมอีาการอาหารไม่ย่อย และท าให้หมดก าลังใจ 
ขัดขวางการเป็นผู้มีสุขภาพทางจิตทีดี่ 

5. พัฒนาความหงุดหงิดขึ้น ความล้มเหลวในการสอบอาจน าไปสู่ความยุ่งยาก กระทั้งเกิดการฆ่า     
ตัวตายในบางกรณ ี

6. การทดสอบจ านวนมาก มีการให้น้ าหนักความสามารถทางการเขียนมากกว่าความสามารถทาง
วาจา 

7. ยากล าบากต่อการสร้างระดับบรรทัดฐานของผู้เรียน  
8. การทดสอบแบบดั้งเดิม วัดลักษณะบุคคลได้ความแคบโดยเปรียบเทียบ  
9. ขาดความเอาใจใส่ ความมุ่งมั่นต่ า ผู้เรียนทั่วไปมีแรงจูงใจต่ าและมีแนวโน้มท าให้การสอบได้ผลไม่

ตรงกับความเป็นจริง 
10. ผู้เข้าสอบมคีวามยากล าบากในการปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ทดสอบ 
11. สภาพสังคมและวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมมีอิทธิพลต่อผู้เข้าสอบ 
12. ความเที่ยงตรงของการวัดและความน่าเชื่อถือต่ าในกรณทีี่มีผูเ้รียนบางคนเป็นผู้เยาว์ 
กระแสแนวโน้มการสอบในปัจจุบัน 
การสอบในปัจจุบันมีกระแสแนวโน้มเป็นจ านวนมาก กระแสแนวโน้มเหล่านั้นมีดังนี้ 
1. แนะน าให้ใช้การสอบแบบใหม ่พยายามให้ข้อสอบมอีงค์ประกอบแบบอัตนัยให้น้อยลง 
2. ค าถามประเภทเรียงความ ควรมีลดลง และเพ่ิมเติมปรนัยเป็นแบบใหม่  
3. ค าถามกระตุ้นความคิด ค าถามควรกระตุ้นความคิด และกระจายอย่างสม่ าเสมอตลอดเนื้อหา

วิชาการ ค าถามไม่ควรเป็นการยัดเยียด 
4. งานชั้นเรียน ควรพิจารณาให้ผู้เรียนในชั้นเรียนท าอย่างสม่ าเสมอ  
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5. การแตง่ตั้งผู้สอบ ควรให้มีผู้ท าการสอบและผู้ออกข้อสอบเป็นบุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่ผู้สอนรายวิชา
นั้นในสถาบันการศึกษา 

6. การสอบด้วยวาจา ถ้าเป็นไปได้การสอบควรเสริมด้วยการสอบด้วยวาจา เพ่ือดูจากภายนอกใน
มุมมองของบุคคลอื่น 
  7. มาตรฐานการให้คะแนน ควรก าหนดมาตรฐานการให้คะแนน เพ่ือลดความแปรปรวนของการให้
คะแนน 

8. ข้อสอบมีค าถามที่สมดุล ในข้อสอบมีทั้งค าถามที่ยากและค าถามที่ง่าย ให้สมดุลกันและค าถาม
เหล่านั้นไมค่วรยากเกินไป หรือง่ายเกินไป 

9. สอบประจ าเดือน ทดแทนการสอบประจ าภาคการศึกษา ระบบการสอบประจ าเดือนควรมีอยู่ 
อย่างไรก็ดี ควรจะมีการสอบซ้ าอีกครั้งในสิ้นปีการศึกษา 

10. ความเชื่อถือได้ในตัวผู้สอน ผู้สอนควรจะได้รับความเชื่อถือ เป็นผู้เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้อย่างเท่า
เทียม และไม่ปิดโอกาสการเรียนรู้กับผู้เรียนที่ตนสอน 

11. บันทึกคะแนนสะสม ควรบันทึกคะแนนสะสมรวมของผู้เรียนทั้งหมดและสัญลักษณ์เกรดที่ได้รับ 
ส าหรับให้ผู้เรียนได้ติดตามและปรับการเรียนรู้ของตน 

12. การสอบเป็นวิธีการ การสอบเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ประโยชน์ในการวัดผลการเรียนรู้แต่มิใช่สิ้นสุด
การวัดเพียงการสอบ ควรให้เป็นเพียงเครื่องมือหลักในการกระตุ้นให้เป็นผลต่อการเรียนความเป็นจริงใหม่    
การได้รับประสบการณ์ใหม่ ค้นหาจุดอ่อนและประเมินความคืบหน้าของการเรียนรู้ 

13. การสอบด้วยวาจา ควรจะน ามาใช้เพ่ิมเติมการสอบด้วยข้อเขียน คุณภาพบางอย่าง ดังเช่น     
ความเป็นคนว่องไว ความเฉลียวฉลาด ความสนใจเป็นพิเศษ ทัศนะทางจิตใจ สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะทางจิต     
ที่บ่งบอกคุณภาพในตัวบุคคล การมีความรู้ในตนของผู้เรียนสามารถทดสอบด้วยการสอบด้วยวาจาได้ดีกว่าการ
สอบด้วยข้อเขียน 
 

1.1.2 กำรวัดผล และประเมินผลทำงกำรศึกษำ  
 การวัดผลทางการศึกษา (educational measurement) คือ วิธีการที่ก าหนดส าหรับให้ได้รับข้อมูล
เชิงปริมาณ (quantifiable data) เกี่ยวกับผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้เครื่องมืออย่างน้อยหนึ่ง
อย่าง ดังเช่น การสอบ และการให้คะแนน (rating scale) ภายในบริบทที่ท าการศึกษา การวัดผลการศึกษา
สามารถกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการรวบรวมระดับความสามารถของผู้เรียนรายบุคคลให้อยู่ในรูปตัวเลข กล่าว
อีกอย่างได้ว่าการวัดผลเป็นการด าเนินการเพ่ือวัดระดับความรู้หรือทักษะของผู้ที่ได้เรียนรู้มา (Adom, et al., 
2020)  กระบวนการวัดผลจึงเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความคืบหน้าของผู้เรียน และผู้สอบ
อาจแทรกแซงผู้ เรียนหากมีความจ าเป็นเกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้ เรียบคืบหน้า (Kizlik, 2012) การวัดผลกระท า           
เพ่ือตัดสินบางอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพ หรือผลลัพธ์ที่ปรารถนาของกระบวนการ หรือความคืบหน้าตามชุด
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วัตถุประสงค์หรือค่านิยมโดยทั่วไปที่ยอมรับได้ การวัดผลทางการศึกษาจึงเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน 
และเป็นหลักการที่หนุนให้มีการปฏิบัติการสอบในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การตัดสินหรือก าหนดคุณภาพ หรือก าหนดมูลค่าเกี่ยวกับสิ่งใด เรื่องใด หรือปรากฏการณ์ใดสามารถ
เรียกได้ว่า คือ การประเมินผล  การประเมินผลทางการศึกษา (educational evaluation)  คือ การระบุ
ความส าเร็จของผู้เรียนในรายวิชาว่า ผู้เรียนได้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม  ค าศัพท์อ่ืนที่
ใช้เหมือนกันกับค าว่า "การประเมินผลทางการศึกษา" ได้แก่ การตีค่า (appraisal)  การวิเคราะห์ (analyses), 
การประเมิน (assessment) การวิพากษ์วิจารณ์ (critique) การตรวจสอบ (examination)  การตัดเกรด 
(grading)  การตรวจตราโดยละเอียด (inspection) การตัดสิน (judgement) การให้คะแนน (rating)           
การจัดอันดับ (ranking)และการทบทวน (review)  (Adom, et al., 2020)   

การประเมินผลทางการศึกษาเป็นกระบวนการท าการสรุปผลการศึกษาของผู้เรียนให้อยู่ในรูปหน่วยวัด
นามธรรม ซึ่งเป็นหน่วยวัดที่จับต้องไม่ได้  หน่วยวัดเหล่านี้น าไปใช้พิจารณาตัดสินผลการศึกษาของผู้เรียน
ต้ังแต่ในระดับรายวิชาไปจนถึงระดับหลักสูตร ดังนั้น การประเมินผลจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้
ได้รับข้อมูลส าหรับใช้เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินผู้เรียน  การประเมินผลทางการศึกษาจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งของ
การจัดการเรียนการสอน (Braun et al., 2006) 

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการก าหนดรายการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
ความรับผิดชอบหลักของผู้สอน คือ การประเมินปริมาณการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับหรือผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โดยกระท าเมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียน หรือสิ้นสุดระยะเวลาการเรียนการสอนและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญในรูประดับคะแนน (grades) ผลการประเมินรายวิชาของ
ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตร ยังต้องให้ข้อเสนอแนะที่จ าเป็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของผู้เรียน
รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ส าหรับครั้งต่อไป 

เครื่องมืออย่างหนึ่งที่มีประสิทธิผลซึ่งผู้สอนส่วนใหญ่ใช้ในการประเมินปริมาณและคุณภาพการจัด
เรียนการสอน คือ การสอบหรือการทดสอบ โดยการน าเสนอชุดค าถามที่มีรูปแบบมาตรฐานให้ผู้เรียนตอบ     
ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าการทดสอบเป็นขั้นตอนมาตรฐานในการได้รับข้อมูลพฤติกรรมของตัวอย่ างผู้ เรียน             
ในด้านต่างๆ ที่ ก าหนด การสอบจึงเป็น เครื่องมือที่ประกอบด้วยรายการที่สร้างขึ้นมาเป็นอย่างดี              
ส าหรับใช้วัดผลการเรียนรู้ได้สมจริงที่แสดงถึงลักษณะพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ในชั้นเรียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่หลากหลาย และผู้จะต้องประเมินความรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับ
เนื้อหาเหล่านั้น และสรุปผลการประเมินมีหน่วยวัดอยู่ในรูปแบบรหัสตัวอักษรหรือตัวเลขแทนระดับคะแนนที่
ผู้ เรียนท าได้   ระดับคะแนนที่ผู้ เรียนได้รับนั้นเป็นผลลัพธ์การจัดอันดับระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่
สถาบันการศึกษาระบุไว้  โดยผู้สอนตัดสอนระดับคะแนนของผู้เรียนได้อย่างเป็นอิสระซึ่งเป็นไปตามระดับ
ความส าเร็จหรือความสามารถที่ก าหนดของผู้เรียน  นอกจากนั้น ผลระดับคะแนน ยังบ่งบอกได้ถึงทางเลือก
ส าหรับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จได้มาก
ขึ้น 
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การประเมินความรู้ของผู้เรียนผ่านการทดสอบควรใช้รายการทดสอบที่สร้างขึ้นมาอย่างดีและต้องตรง
กับผลการเรียนรู้ที่ตั้งใจไว้  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสอบมีบทบาทที่มีอิทธิพลต่อการประเมิน
คะแนนที่ใช้ตัดสินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา (ผู้เรียน ผู้สอน และสถาบันการศึกษา) ผู้พัฒนา
ข้อสอบ และผู้ใช้ข้อสอบจะต้องพยายามอย่างมีสติ เพ่ือปรับปรุงการสอบให้มีความถูกต้องและมีความ
น่าเชื่อถือในการได้รับข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวัดผลการศึกษา เพ่ือให้ความคาดเคลื่อนจากการวัดมีน้อย
ที่สุด  

การทดสอบสิ่งที่ผู้เรียนรู้หรือได้ เรียนรู้จากการศึกษาควรใช้รายการทดสอบที่สร้างขึ้นมาอย่างดี      
และต้องตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตั้งใจไว้  เมื่อจัดการวัดผลการศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน        
และด้านเนื้อหาความรู้ การสอบจะได้ผลเป็นคะแนนที่น ามาใช้ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้  การรั กษา
มาตรฐานและปรับปรุงการเรียนการสอน  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ช่วยในการประเมินความรู้ และกระบวนการคิด ซึ่งชี้ให้ เห็นได้ถึง
พัฒนาการทั้งหมด (ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและอารมณ์ และการปฏิบัติในเนื้อหาที่พัฒนา) ของผู้เรียน 
อย่างไรก็ดี การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเจตคติและอารมณ์ และการปฏิบัติ อาจเป็นความท้าทาย
โดยเฉพาะในบางหลักสูตร  

การสอบผลสัมฤทธิ์ของชั้นเรียน (classroom achievement tests) 
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ของชั้นเรียนโดยทั่วไปจะกระท าการสอบโดยผู้สอน ข้อสอบของการสอบนี้สร้าง

ขึ้นโดยผู้สอน เพ่ือวัดปริมาณการเรียนรู้ที่ผู้เรียนท าได้ และการสอบมักจะท าอย่างเป็นรูปธรรมและน าผลการ
สอบไปสู่การสรุปผลการศึกษาของผู้เรียน (ประเมินผล)  การสอบโดยผู้สอนจะท าเพ่ือวัดการบรรลุผลลัพธ์ของ
การเรียนรู้ในวิชาเดียวเฉพาะชั้นเรียน หรือเป็นการสอบตามแบบแผนที่ก าหนดเพ่ือการออกเกรด  ผู้สอนได้รับ
อ านาจจากประกาศนโยบายสถาบันการศึกษา ในเรื่องการประเมินปริมาณผลการเรียนรู้ที่กระท าหลังจากผ่าน
ระยะเวลาการเรียนการสอนตามก าหนด  ผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการประเมินผลการเรียน คาดว่าจะ
มีจะใช้เทคนิคการประเมินต่างๆ อย่างถูกต้อง  การฝึกอบรมในเรื่องการประเมินผลการเรียน เมื่อผู้สอนเข้าสู่
การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคนใหม่ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้สอนสามารถประดิษฐ์รายการทดสอบ เพ่ือใช้
วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เมื่อผู้สอนมีขั้นตอนในการวัดผล เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินชั้นเรียนจะถูก
น ามาใช้ประเมินว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิผลหรือไม่  

การวางแผนการสอบเพ่ือการวัดและประเมินผล  
การวางแผน คือ การก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ก่อนล่วงหน้า เพ่ือชี้น าการเดินทางไปสู่จุดหมาย

ปลายทางที่เป็นเป้าหมาย ทุกการวางแผนต้องมีเป้าหมายขึ้นมาก่อน ดังนั้นการวางแผนการสอบ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาแต่ละครั้ง ต้องมีเป้าหมาย เพ่ือจะได้ก าหนดวิธีการด าเนินการเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น 
การวางแผนการพัฒนาการสอบได้ดี ก็จะเหมือนการเลือกลูกศรส าหรับยิ่งไปที่เป้าหมายของเกมการแข่งขันยิง
ธนูต่อไปนี้ คือ ค าถามพ้ืนฐานส าหรับการวางแผนการสอบ 
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โครงสร้างที่จะวัดคืออะไร?  
ประชากรเป้าหมายท าการทดสอบคือกลุ่มใด? 
ใครเป็นผู้ใช้ข้อสอบ 
คะแนนการสอบ แปลความถึงอะไรและการใช้ท าอะไร?  
เนื้อหาอะไรที่ทดสอบ? 
ความรู้ความเข้าใจที่ความต้องการ และจะใช้การสอบรูปแบบใดที่จะสนับสนุนการตีความและการใช้

งานได้ดังตั้งใจไว้? 
 การทดสอบปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นการให้ความเป็นธรรม? 
เป้าหมายมีหลายอย่างส าหรับให้การสอบแต่ละครั้งก าหนด เช่น การตัดสินระดับความเชี่ยวชาญใน

ทักษะและความรู้ที่ตั้งใจไว้  การวัดความคืบหน้าเมื่อเวลาผ่านไป  การวินิจฉัยปัญหา และความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับรายวิชาของผู้เรียน  และการตรวจสอบประสิทธิผลของรายวิชา   

การตั ดสิ น ใจ เกี่ ย วกับ โครงสร้ าง เนื้ อห า และระดับ ความรู้  (Knowledge) ทั กษะ (Skills)               
และเจตคติ  (Attitudes) หรือ KSAs ที่ จะประเมิน  พิจารณาได้โดยใช้ตารางเตรียมการรายละเอียด                          
(table of specification)  ตารางเตรียมการรายละเอียด เป็นแผนภูมิสองทางซึ่งจับวางวัตถุประสงค์การสอน
กับเนื้อหารายวิชา ช่วยให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์การสอนและรายการทดสอบมีความเกี่ยวข้องกันซึ่งจะเพ่ิม
โอกาสที่จะได้รับคะแนนการทดสอบถูกต้องมากขึ้น คะแนนการทดสอบถือว่าถูกต้องเมื่อมีหลักฐานเพีย ง
พอที่จะสนับสนุนการตีความและการใช้งานของคะแนนนั้น  เมื่อผู้สอนมั่นใจว่ามีการจับคู่ระหว่างสิ่งที่สอน  
และสิ่งที่ทดสอบจะช่วยในการสร้างเนื้อหาที่มีความถูกต้อง ท าการเป็นข้อสอบรวบรวมเป็นหลักฐาน เนื้อหาที่มี
ความถูกต้อง คือรายการส าคัญใช้เป็นสิ่งทดสอบที่พิจารณาว่าเป็นตัวอย่างตัวแทนของหัวข้อการเรียนการสอน
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

กำรสร้ำงตำรำงเตรียมกำรรำยละเอียด  
เป้าประสงค์ของตารางเตรียมการรายละเอียด คือ การระบุมิติความส าเร็จที่ก าลังวัด และเพ่ือให้แน่ใจ

ว่าค าถามที่ปรากฏในการทดสอบ เป็นตัวอย่างและเป็นตัวแทนอย่างเที่ยงตร ง  ท าให้จึงให้การสอน           
และการทดสอบมีความเชื่อมโยงกัน  รายการทดสอบทั้งหมดจะถูกบรรจุลงข้อมูลในตารางเตรียมการ
รายละเอียดช่วยหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันในการสร้างรายการทดสอบ ช่วยในการก าหนดน้ าหนัก (คะแนน) 
ของผลการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา และม่ันใจได้ว่าเนื้อหาทุกส่วนของรายวิชาได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม 

อย่างไรก็ดี ตารางเตรียมการรายละเอียด ไม่รับประกันว่ารายการทดสอบจะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการ
ให้มีการแก้ไข แต่จะเป็นแบบแปลนที่ช่วยปรับปรุงเนื้อหาการทดสอบให้มีความถูกต้อง ตารางที่ 1 .1            
คือ ตัวอย่างของตารางเตรียมการรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยคอลัมน์ด้านซ้าย ระบุเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง
รายวิชา ส่วนแถวบนสุดแสดงมิติที่การทดสอบที่ครอบคลุม  แต่ละเซลล์ในตารางจะแสดงงานที่ท าเฉพาะกับ
เนื้อหาที่สอดคล้องกับมิติที่วัด ตัวเลขที่ระบุในตาราง คือ จ านวนรายการงานที่ต้องการส าหรับเนื้อหาและการ
วัดในมิตินั้นๆ 
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           ตำรำงที่ 1 ตัวอย่ำงตำรำงเตรียมกำรรำยละเอียด 
วัตถุประสงค์การสอน 

เนื้อหา 
ความรู้-จ า 
  (25%) 

ความเข้าใจ 
(10%) 

การน าไปใช้ 
(25%) 

การ
วิเคราะห ์
(15%) 

การสังเคราะห ์
(10%) 

การประเมิน
ค่า 

(15%) 

รวม 
(ครั้ง) 

สิ่งแวดล้อมการลงทนุ 2   1 1 1 5 
การวิเคราะห์การลงทุน 1 1 2 1 1 1 7 
ประเภทหลักทรัพย์และ

การประเมินค่า 
1  3 1  1 6 

การปกป้องนักลงทุนและ
จริยธรรม 

1 1     2 

รวม (ครั้ง) 5 2 5 3 2 3 20 
ในการเตรียมตารางเตรียมการรายละเอียด ผู้พัฒนาการสอบในกรณีนี้คือ ผู้สอน จะต้องแสดงรายการ

เนื้อหาทั้งหมดที่สอนในรายวิชาก่อน  ก าหนดน้ าหนัก  และตัวเลขที่สอดคล้องกันให้กับแต่ละหัวข้อ  ตัดสินใจ
เลือกรูปแบบรายการทดสอบ  ตัดสินใจเลือกจ านวนรายการที่จะสร้างข้อสอบส าหรับแต่ละหัวข้อ ตัดสินใจ
เกี่ยวกับประเภทของค าถามภายใต้มิติการเรียนรู้ทางปัญญาที่แตกต่างกัน  ในการก าหนดน้ าหนักตัวเลขให้กับ
แต่ละหัวข้อ ผู้สอนจะต้องพิจารณาว่าหัวข้อมีความเก่ียวข้องและปริมาณของเนื้อหาในแง่ของการสอน  
 กำรพิจำรณำรูปแบบกำรสอบ 

การตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอบ ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย ได้แก่ เป้าหมายของการทดสอบ
การครอบคลุมเนื้อหา  ความสะดวกในการให้คะแนน  จ านวนนักเรียนที่จะเข้าสอบ ทักษะที่จะทดสอบ ระดับ
ความยากที่ต้องการ  สิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพที่มีอยู่ส าหรับการท าการทดสอบซ้ า อายุของผู้เรียน
และทักษะของผู้สอนในการเขียนประเภทต่างๆ  รูปแบบการสอบที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการสอบ
ความส าเร็จของชั้นเรียน คือ การสอบข้อเขียนแบบเขียนตอบ และแบบปรนัย อย่างไรก็ดี บางครั้งจ าเป็นต้อง
ใช้รูปแบบการสอบมากกว่าหนึ่งรูปแบบในการสอบเพียงครั้งเดียว  กล่าวคือ การสอบบางรายการเนื้อหามีมี
รูปแบบการสอบหนึ่งเหมาะสมมากกว่ารูปแบบอ่ืนๆ ส าหรับวัดผลการเรียนรู้โดยเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น 
ข้อสอบข้อเขียนแบบเขียนตอบจะสามารถช่วยให้เห็นถึงความรู้เชิงลึกและวัดผลลัพธ์ผู้เรียน เช่น การเขียนที่
ส าคัญ ในทางกลับกันข้อสอบข้อเขียนแบบเขียนตอบค่อนข้างใช้เวลานานกว่าในการให้คะแนนและยากที่จะ
ควบคุมการเขียนตอบ และจ าเป็นต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพ่ือให้แน่ใจว่ามีความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ท า 
ข้อสอบ และผู้ให้คะแนน  

อย่างไรก็ดี เมื่อวางแผนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ผู้สอนจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการสอบ เฉพาะอย่างยิ่งต้องค านึงถึงข้อจ ากัดในทางปฏิบัติโดยรวมด้วย 
 
1.2 แนวทำงปฏิบัติในกำรสอบวัดผลกำรเรียนรู้แบบออนไลน์   

เพ่ือให้การสอบออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงควรก าหนดแนวปฏิบัติใน
การสอบออนไลน์ ส าหรับอาจารย์ผู้สอน ให้มีมาตรฐานในการวัดและประเมินผล จึงออกแนวปฏิบัติไว้ดังนี้  
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1. แนวปฏิบัติก่อนกำรสอบ  
1.1 ให้จัดสอบตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ตามตารางสอบในระบบทะเบียนออนไลน์) ยกเว้น 

รายวิชาที่จัดสอบนอกตาราง อาจารย์ผู้สอนสามารถก าหนดวันและเวลาสอบได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่จัดสอบในตาราง   

1.2 อาจารย์ผู้สอนต้องเลือกใช้โปรแกรมหรือระบบในการจัดสอบออนไลน์ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
               1.2.1 สามารถออกข้อสอบ จัดเก็บค าตอบ ตรวจสอบการส่งค าตอบและน าค าตอบ มาประเมินผล
การสอบได้ เช่น Microsoft Teams, Microsoft Form, Google Form, ระบบ RMUTTO LMS หรือแอป
พลิเคชันที่ใช้ในการออกข้อสอบอ่ืนๆ ที่อาจารย์ ผู้สอนน ามาประเมินผลการสอบได้อย่างเป็นระบบ  
               1.2.2 รองรับการยืนยันตัวตนด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
(@rmutto.ac.th) หรือ (@office.rmutto.ac.th)  

1.3 อาจารย์ผู้สอนต้องมีการทดสอบระบบก่อนการสอบจริง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ของการใช้
งานระบบและความถูกต้องของข้อสอบ  

1.4 อาจารย์ผู้สอนต้องชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้ผู้เข้าสอบทราบ  และเปิดโอกาสให้
ซักถามเพ่ือความเข้าใจตรงกันก่อนก าหนดการสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
                1.4.1 ก าหนดการสอบ  
                1.4.2 ชื่อโปรแกรม หรือระบบท่ีจัดสอบ  
                1.4.3 เงื่อนไขการท าข้อสอบและแนวปฏิบัติในการสอบ  
                1.4.4 ช่องทางการติดต่อกรณีผู้เข้าสอบพบปัญหาการเข้าระบบหรือขณะท าการสอบ  
                1.4.5 ให้ผู้เข้าสอบทดลองใช้ระบบการสอบ ตามระบบและก าหนดการที่อาจารย์ ผู้สอนหรือ
มหาวิทยาลัยก าหนด  
                1.4.6 กรณีก าหนดให้มีการยืนยันตัวตนการเข้าสอบ ต้องแจ้งวิธีการยืนยันตัวตน เพ่ือเข้าสอบให้ผู้
เข้าสอบทราบ เช่น การตรวจบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ 
เช่น Google Meet, Zoom, Webex, หรือ Microsoft Teams หรือวิธีการแบบอ่ืนที่เหมาะสมได ้ 
                1.4.7 กรณีก าหนดให้มีการควบคุมการสอบแบบเปิดกล้องในระหว่างการสอบ  ควรพิจารณา   
ความพร้อมของผู้เข้าสอบร่วมด้วย พร้อมทั้งแจ้งชื่อโปรแกรม ที่ใช้ในการคุมสอบให้ผู้เข้าสอบทราบ  เช่น            
Google Meet, Zoom, Webex, หรือ Microsoft Teams โดยควรศึกษาข้อจ ากัดของแต่ละโปรแกรมที่
เลือกใช้เพื่อจะได้ให้ค าแนะน ากับผู้เข้าสอบหากเกิดปัญหาระหว่างการจัดสอบได้  

1.5 แนวทางในการออกข้อสอบ  
                1.5.1 ระบุค าชี้แจงหรือเงื่อนไขในการท าข้อสอบให้ชัดเจน  
                1.5.2 ก าหนดจ านวนข้อสอบให้เหมาะสมกับเวลาและระดับความยากง่ายของข้อสอบ  
                1.5.3 ข้อสอบควรมีจ านวนมากกว่าจ านวนข้อสอบที่ใช้สอบจริง เพ่ือความหลากหลายของข้อสอบ
ที่ให้โปรแกรมสุ่มเลือก  

1.6 อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท าประกาศ “ข้อปฏิบัติในการท าข้อสอบออนไลน์” ดังต่อไปนี้ ในหน้าแรก
ของข้อสอบออนไลน์  
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         ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค รายวิชา สอบวันที.่................................ เวลา............. ถึงเวลา.................  
ข้อปฏิบัติในการท าข้อสอบออนไลน์  

1. มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้กระท าการคัดลอก ถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ของค าถามหรือ
ค าตอบ ไฟล์เสียง รวมถึงบันทึกส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบ ในระบบสอบออนไลน์ และน าไปเผยแพร่ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเด็ดขาด หากผู้เข้าสอบท าการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ
ตาม กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวข้อง และถือว่าการสอบครั้งนี้ เป็นโมฆะ  

2. ผู้เข้าสอบต้องท าข้อสอบด้วยความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่  โดยไม่รับความ ช่วยเหลือหรือ
การสนับสนุนจากผู้อ่ืน และไม่ใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือ เข้าถึงแหล่งข้อมูลใด ๆ รวมถึงแอปพลิเคชัน              
หรือซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ ในระหว่างการสอบ  

3. ผู้เข้าสอบต้องท าข้อสอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าผู้เข้าสอบ ส่อเจตนาทุจริต
หรือทุจริตในการสอบ ผู้เข้าสอบจะได้รับโทษโดยให้ได้รับ F หรือ U ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษานั้น ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

2. แนวปฏิบัติระหว่ำงกำรสอบ  
2.1 อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาต้องเปิดช่องทางการติดต่อตามที่ได้แจ้ง  ผู้เข้าสอบให้

ทราบตามข้อ 1.4.4 และเตรียมพร้อมให้ค าปรึกษาแก่ผู้เข้าสอบกรณี  พบปัญหาตลอดระยะเวลาในการท า
ข้อสอบ นับตั้งแต่เข้าระบบจนกระทั่งหมดเวลาการสอบ   

2.2 กรณีที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้มีการยืนยันตัวตนการเข้าสอบ อาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการ
ตรวจบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชนผ่านระบบประชุม ออนไลน์ เช่น Google Meet, 
Zoom, Webex, หรือ Microsoft Teams หรือวิธีการ แบบอ่ืนที่เหมาะสมได ้ 

2.3 กรณีอาจารย์ผู้สอนก าหนดให้มีการควบคุมการสอบแบบเปิดกล้องในระหว่างการสอบสามารถ
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้  

2.3.1 อาจารย์ผู้สอนแจ้งผู้เข้าสอบให้ทราบว่าจะมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ตลอดระยะเวลา
การสอบจนกว่าจะสิ้นสุดการสอบ  

2.3.2 อาจารย์ผู้สอนแจ้งแนวปฏิบัติในระหว่างการสอบให้ผู้เข้าสอบทราบ ดังนี้  
1) ให้ผู้เข้าสอบเปิดกล้องและปิดไมค์  
2) ผู้เข้าสอบต้องจัดพ้ืนที่สอบให้เหมาะสมตามความพร้อมของผู้เข้าสอบ  
3) ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในพ้ืนที่สอบเพียงล าพัง ไม่มีผู้อ่ืนรบกวนการสอบ  
4) ผู้เข้าสอบต้องไม่ใส่หูฟังในขณะสอบ เว้นแต่รายวิชาที่มีการฟัง  

5) ผู้เข้าสอบต้องไม่เคลื่อนที่พ้นระยะการจับภาพของกล้อง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
หรือผู้ควบคุมการสอบ ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนสามารถก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก ที่ก าหนดข้างต้น 
ได้ตามความเหมาะสม  
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3. แนวปฏิบัติหลังกำรสอบ  
3.1 กรณีอาจารย์ผู้สอนตรวจสอบไฟล์ค าตอบของผู้เข้าสอบแล้วไม่ครบตามจ านวน  ผู้เข้าสอบทั้งหมด 

ควรติดต่อไปยังผู้เข้าสอบรายดังกล่าว เพ่ือสอบถามปัญหาในการส่งค าตอบ  
3.2 อาจารย์ผู้สอนควรรวบรวมค าตอบอย่างเป็นระบบและต้องจัดเก็บผลการสอบไว้อย่างน้อย 1 ภาค

การศึกษา เพ่ือใช้เป็นหลักฐานกรณีมีการทักท้วงผลการศึกษา  
3.3 กรณีอาจารย์ผู้สอนตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากผู้เข้าสอบว่ามีเหตุสุดวิสัยระหว่างการสอบจนท าให้

ไม่สามารถท าการสอบได้ตามเวลาที่ก าหนดไว้ อาจารย์ผู้สอนสามารถแจ้งให้ ผู้เข้าสอบยื่นค าร้องขอลาสอบ
พร้อมแนบหลักฐาน โดยผ่านความเห็นจากอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่
วันที่ไม่ได้เข้าสอบและเสนอคณบดี คณะที่ผู้เข้าสอบสังกัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดสอบ  
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บทที่ 2 
กำรจัดท ำข้อสอบส ำหรับกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ 

 

2.1 เทคนิควิธีกำรจัดท ำข้อสอบด้วย Microsoft Form  
2.1.1 กำรใช้ Microsoft Form สร้ำงข้อสอบ 
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     เนื่องจาก Microsoft Forms เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office 365 ดังนั้นผู้ใช้งานจะต้องมีบัญชีผู้ใช้
ของ Microsoft Office 365 ก่อน จากนั้นท าการ Loginเข้าใช้งาน (ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการใช้งาน Microsoft 
Office 365 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ) 

1. ไปที่เว็บไซต์ https://www.office.com แล้วคลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้” 

 

 1. การสร้างฟอร์มหรือแบบทดสอบใหม่ 
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    2. ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชี Microsoft Office 365 จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป” 

 

          3. จะเข้าสู่หน้าจอบริการต่าง ๆ ของ Microsoft Office 365 คลิกเลือก Icon Microsoft Forms 
กรณีท่ีเข้ามาใช้งาน Microsoft forms ครั้งแรกจะพบกับหน้าจอการเลือก icon ที่ต้องการ โดยในที่นี้ให้เรากด
เลือกที ่Forms 

 

 

กรณีท่ีเราเคยใช้ Office 365 ในการสร้างฟอร์มหรือเคยใช้งาน application ต่างๆ ใน Office 365 
มาแล้วหน้าจอแสดง icon จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ 
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4. เมื่อเข้ามาอยู่ในหน้าจอหลักของ Microsoft Forms จะให้เราเลือกแบบทดสอบใหม่หรือฟอร์มใหม่ 
เราสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้ง 2 ชนิด ทั้งการใช้ Microsoft Forms เป็นแบบสอบถามหรือจะใช้ในการสอบเพ่ือ
เก็บคะแนนก็ได้ทั้ง 2 แบบ ในกรณีนี้เราจะใช้ Microsoft Forms ในการท าแบบทดสอบใหม่ ให้เรากดท่ี
แบบทดสอบใหม่ 
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           5. พิมพ์ชื่อแบบทดสอบ และใส่ค าบรรยาย ชื่อแบบทดสอบสามารถมีอักขระได้สูงสุด 90 ตัวและชื่อ
เรื่องรองสามารถมีอักขระได้สูงสุด 1,000 ตัว 

 

 

 

6. เมื่อพิมพ์ชื่อแบบทดสอบ และใส่ค าบรรยายแล้วเราสามารถแทรกรูปภาพลงบนส่วนหัวของ
แบบสอบถามได้โดยการเลือกที่ icon รูปภาพแล้วท าการค้นหา และแทรกรูปที่ต้องการมาใส่บน Microsoft 
Forms 
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 7. กดปุ่ม +เพ่ิมใหม่ เพื่อเริ่มต้นสร้างค าถาม เมื่อกดปุ่มแล้วจะมีค าถามให้เลือกดังนี้ 

             - ตัวเลือก ค าถามหลายตัวเลือก สุ่มการเรียงล าดับตัวเลือกได้ 
             - ข้อความ ค าถามเติมค า 
             - การให้คะแนน โหวตให้คะแนนแบบสเกลตัวเลขหรือแบบดาว 
            - วันที่ ค าถามเลือกวันที่ 
            - การเรียงล าดับ การเรียงล าดับขั้นตอน 
           - ลิเคิร์ท เหมาะส าหรับการท าแบบประเมิน แบบส ารวจ และการหาความสอดคล้องของชุด
ค าถามและวัตถุประสงค์ IOC 
             - การอัปโหลดไฟล์ ส่งผลงานโดยการแนบไฟล์ 
             - Net Promoter Score ค าถามแบบเลือกระดับ 
             - ส่วน การเพ่ิม Section ค าถาม 
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1. คลิกเลือก “Choice” 
2. ใส่ ค าถามลงในช่อง “Question” 
3. คลิกไอคอน “รูปภาพ” เพ่ือเพ่ิมรูปภาพ หรือลิงก์วิดีโอใส่เข้ามาในค าถาม 
4. ใส่ ตัวเลือกลงในช่อง “Option” 
5. คลิกที่ “Add option” เพ่ือเพ่ิมตัวเลือกซึ่งสามารถพิมพ์ ค าตอบอ่ืนๆนอกจากตัวเลือกท่ีมีอยู่ 
6. คลิกที่ “Multiple answers” เพ่ือก าหนดให้เลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
7. คลิกที่ “Required” เพ่ือก าหนดให้ค าถามข้อนั้นจ าเป็นจะต้องตอบ 
8. กรอกคะแนนที่ต้องการเมื่อตอบค าถามข้อนี้ถูก 
9. เลือกข้อที่เป็นค าตอบที่ถูกต้อง สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 
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ตัวอย่างค าถามที่ใช้ กรณีท่ีมีการถามแบบตัวเลือก  

 

 

 

ท่านสามารถ Scan ที ่QR-CODE เพ่ือรับชม YouTube ตัวอย่างการใช้งานข้อค าถามแบบตัวเลือก 
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1. คลิกเลือก “ข้อความ” 

2. ใส่ ค าถามลงในช่อง “Question” 

3. คลิกที่ "ค าตอบแบบยาว" เพ่ือตั้งค่าขยายช่องรับค าตอบให้ตอบค าถามได้มากข้ึน 

4. คลิกที่ "จ าเป็น" กรณีที่ท่ีจ าเป็นต้องตอบค าถามข้อนี้ 

5. คลิกที่ไอคอน "..." เพ่ือตั้งค่าอ่ืนๆ เพิ่มเติม โดยมีให้เลือกดังนี้ 

          - ค าบรรยาย :    การเขียนอธิบายเพ่ิมเติม 

          - ข้อจ ากัด :       การก าหนดเงื่อนไขของค าตอบในรูปแบบต่าง ๆ 

          - คณิตศาสตร์ :  การใส่สมการ กรณี้รายวิชาที่มีการตั้งโจทย์ที่มีสมการ 
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ตัวอย่างค าถามที่ใช้ กรณีท่ีมีการถามตอบเป็นข้อความ 

 

 

ท่านสามารถ Scan ที่ QR-CODE เพ่ือรับชม YouTube ตัวอย่างการใช้งานข้อค าถามแบบข้อความ 
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1. คลิกเลือก “การให้คะแนน” (Rating) 

2. ใส่ ค าถามลงในช่อง “Question” 

3. คลิกเลือก “Levels” เพ่ือเลือกจ านวนระดับ Rating ที่ต้องการ (Levels สูงสุด 10) 

4. คลิกเลือก “Symbol” เพ่ือเลือกรูปแบบสัญลักษณ์ ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ 

          - Number :    ระดับ Rating เป็นตัวเลข 

          - Star :          ระดับ Rating เป็นรูปดาว 
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ตัวอย่างค าถามที่ใช้ กรณีการใช้ Rating 

 

 

           ท่านสามารถ Scan ที ่QR-CODE เพ่ือรับชม YouTube ตัวอย่างการใช้งานข้อค าถามแบบการให้
คะแนน (Rating) 
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1. คลิกเลือก “วันที่” (Date) 

2. ใส่ ค าถามลงในช่อง “Question” 
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1. คลิกเลือก การเรียงล าดับ “Ranking” 

2. ใส่ค าถามลงในช่อง ค าถาม“Question” 

3. คลิกที่ ตัวเลือก เพ่ือใส่ตัวเลือกที่จะน ามาส าหรับการเรียงล าดับ ค าตอบที่ถูกต้อง 

4. คลิกที่ “Add option” เพ่ือเพ่ิมตัวเลือกเพ่ิมเติม 
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           ลิเคิร์ท เหมาะส าหรับการท าแบบประเมิน แบบส ารวจ และการหาความสอดคล้องของชุดค าถามและ
วัตถุประสงค์ IOC 

1. คลิกเลือก ลิเคิร์ท “Likert” 

2. ใส่ค าถามลงในช่อง ค าถาม “Question” 

3. คลิกที่ ตัวเลือก เพ่ือใส่ค่าความพึงพอใจ เช่น น้อยที่สุด, น้อย, ปานกลาง, มาก, มากท่ีสุด 

4. คลิกที่ “ค าชี้แจง” เพ่ือใส่ข้อมูลค าถาม/ประเด็นที่ต้องการ 

5. คลิกที่ เพิ่มค าชี้แจง เพ่ือเพ่ิมค าถาม/ประเด็นที่ต้องการ 
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1. คลิกเลือก การอับโหลดไฟล์ "File Upload" 

2. กด OK เพ่ือยอมรับข้อตกลงการ เก็บไฟล์ลงบนพ้ืนที่ของ OneDrive 

3. ใส่ค าถามลงในช่อง ค าถาม "Question" 

4. คลิกที่ “File number limit” เพ่ือก าหนดจ านวนไฟล์ที่ต้องการ อัปโหลดได้สูงสุด 10 ไฟล์ 

5. คลิกที่ “Single file size” เพ่ือกาหนดขนาดไฟล์ที่ต้องการให้อัปโหลด ซึ่งมีให้เลือก 3 ขนาด คือ 

     10 MB, 100MB และ 1 GB 

6. ก าหนดชนิดของไฟล์ที่ต้องการให้ 
Upload
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1. คลิกเลือก ค าถามแบบเลือกระดับ "Net Promoter Score" 

2. ใส่ค าถามลงในช่องว่าง 

3. ใส่ค าอธิบาย กรณีได้คะแนนทิศทางไปยังเลข 0  

4. ใส่ค าอธิบาย กรณีได้คะแนนทิศทางไปทางเลข 10 
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1. คลิกเลือก “Section” เพ่ือแบ่งส่วนขอมูลของค าถาม 

2. ใส่ชื่อของส่วน หรือ Section  

3. ใส่ค าอธิบายของส่วน หรือ Section เพ่ิมเติม 
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1. คลิกเลือก การตอบกลับ “Responses” เพ่ือดูข้อมูลการส่งค าตอบ 

2. ระบบจะแสดงรายการข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

      2.1 การตอบกลับ = จ านวนผู้ที่เข้ามาตอบแบบฟอร์มหรือแบบทดสอบ 

      2.2 คะแนนเฉลี่ย = ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากผู้ตอบทั้งหมด 

      2.3 สถานะ = แสดงสถานะของแบบฟอร์ม 

      2.4 เปิดใน Excel = ดาวน์โหลดไฟล์ค าตอบเป็นรูปแบบ Excel 

      2.5 ตรวจสอบค าตอบ = ตรวจสอบคะแนนและให้คะแนนแบบรายบุคคล 

      2.6 ประกาศเกรด = ประกาศแจ้งผลคะแนนกลับไปยังผู้ตอบแบบฟอร์ม 
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2.2 เทคนคิวิธีกำรจัดท ำข้อสอบด้วย Google Form  
2.2.1 กำรใช้ Google Form สร้ำงข้อสอบ 

 เริ่มต้นด้วยการเข้าเว็บไซต์ www.Google.com   แล้วเลื่อนเม้าส์ ไปคลิกที่กลุ่มแอป Google            

ดังภาพที่ 1  จะมีรายการแอปให้เลือกหลากหลาย ให้เลื่อนไปคลิกท่ี  ดังภาพที่ 2 หน้าฟอร์มจะปรากฏขึ้น            

ดังภาพที่ 3  แล้วคลิกที่  เริ่มแบบฟอร์มใหม่  จะได้แบบฟอร์มใหม่ ดังภาพที่ 4  แบบฟอร์มข้อสอบที่สร้าง
ขึ้น จะปรากฏอยู่ในกลุ่มแบบฟอร์มล่าสุด (ให้คลิกท่ีหัวลูกศรสามเหลี่ยม แล้วเลือก “ของฉัน” และหลังจากนั้น
ต่อไป การเข้าถึงฟอร์มที่สร้างไว้ ให้คลิกที่แบบฟอร์มนั้นในกลุ่มนี้ได้เลย ส าหรับการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมใดใน
ข้อสอบ) 

 

 
 

ภาพที่ 1 หน้าเว็บของ Google 
 

   

คลิกท่ี กลุ่มแอป Google 

http://www.google.com/
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ภาพที่ 2 แอป Google form 

 
 
 

 

 
ภาพที่ 3 เลือกเริ่มแบบฟอร์มใหม่ 

 
 
 

คลิกท่ี ฟอร์ม 
Google 

คลิกท่ี + 

คลิกเลือก “ของ
ฉัน” 
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ภาพที่ 4 แบบฟอร์มใหม่ 

 

แถบเครื่องมือ 

ส าหรับตั้งค่า
แบบฟอร์ม 

คลิกท่ีนี้ส าหรับเปลี่ยนช่ือแบบฟอร์ม 
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2.2.2 กำรตั้งค่ำแบบฟอร์ม 

 จากภาพที่ 4 เมื่อเริ่มฟอร์มใหม่ จะอยู่ในหน้า “ค าถาม” ซึ่งปกติเป็นโหมดสร้างแบบสอบถาม ส าหรับ
การส ารวจข้อมูล  แต่เมื่อจะสร้างข้อสอบ ต้องเปลี่ยนเป็นฟอร์มแบบทดสอบ โดยให้คลิกที่การตั้งค่า  การตั้งค่า
แบบฟอร์มให้ตั้งค่าดังนี้  
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คลิกท่ีนี้ ถ้าต้องการให้สับเปลี่ยนล าดับค าถาม 
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2.2.3 กำรสร้ำงส่วนที่ 1 ส ำหรับข้อมูลผู้เข้ำสอบ 

 หลังจากตั้งค่าแบบฟอร์มเสร็จ ที่ด้านบนสุด ให้คลิกที่ “ค าถาม” เพ่ือสร้างข้อสอบต่อไปซึ่งจะมาอยู่ที่
หน้าดังเช่นแสดงในภาพที่ 4  จากนั้นให้คลิกที่ข้อความ “ฟอร์มไม่มีชื่อ” แล้วพิมพ์ชื่อแบบฟอร์มและค าอธิบาย  
ดังเช่น  (ข้อความนี้ ท่านสามารถ copy จาก word ไปวางได้) 
 

ข้อสอบกลำงภำค 2/2564 
รายวิชา 0250207 หลักการลงทุน    กลุ่มเรียนที่ 1  หลักสูตร บัญชีบัณฑิต 

สอบวันที่  14 มกราคม 2565   เวลา 9.00 น. - 12.00 น. 
 

 
โดยที่เคอร์เซอร์ยังแสดงให้รู้ว่าก าลังท างานอยู่ที่พ้ืนที่ชื่อแบบฟอร์ม (สังเกต เคอร์เซอร์ส์กระพริบอยู่ใน

พ้ืนที่ ท างานกับชื่ อแบบฟอร์ม )  ที่ แถบเครื่องมือในภาพที่  4  ให้คลิกที่   ส าหรับ เพ่ิมข้อความ               
และรายละเอียด จะได้ดังภาพที่ 5 แล้วให้คลิกท่ี “ไม่มีชื่อ” และพิมพ์ข้อปฏิบัติในการสอบ  ดังเช่น 

 
ข้อปฏบิัติในกำรสอบ 
1. ไม่อนุญาตให้กระท าการคัดลอก ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ของค าถามหรือค าตอบ  ไฟล์เสียง หรือบันทกึส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ข้อสอบลงในระบบสอบออนไลน์ และน าไปเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเด็ดขาด  หากผู้เขา้สอบท าการฝ่าฝืนขอ้ปฏิบัติที่กลา่วมา 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง และถือวา่การสอบคร้ังนี้เป็นโมฆะ 

2. ผู้เข้าสอบต้องท าข้อสอบด้วยความสามารถของตนเองอยา่งเต็มที่ โดยไม่รับความช่วยหรือหรือการสนับสนุนจากผู้อืน่ และไม่ใช้
เนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเขา้ถึงแหล่งข้อมูลใดๆ รวมถึงแอพพลิเคชั่นหรือซอฟแวร์อื่นๆ ในระหว่างการสอบ 

3. ผู้เข้าสอบต้องท าข้อสอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าผู้เขา้สอบส่อเจตนาทุจริต หรือทุจริตใน  การสอบ ผู้เข้าสอบจะ
ได้รับโทษโดยให้ได้รับผลการวัดผลเป็น F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานี ้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เร่ือง การวัดและประเมินผลการศึกษา 

4. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบใช้โปรแกรม Excel ช่วยในการค านวณได้ 
 
  
              หลังป้อนข้อความแล้วจะได้ ดังภาพที่ 6   จากนั้นคลิกที่ “ค าถามไม่ระบุชื่อ*” (ดูภาพที่ 6 
ประกอบ) ส าหรับเข้าไปท างานในพ้ืนที่ค าถาม   ให้เลือกประเภทค าตอบเป็น  “ค าตอบสั้นๆ” ดังภาพที่ 6 
จากนั้นคลิกที่ ค าถามไม่ระบุชื่อ แล้วพิมพ์ค าว่า “กลุ่มเรียน”  ส าหรับวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน อาจใส่ข้อความ
ค าแนะในวงเล็บ เช่น (กลุ่มเรียนวัน.........ให้ป้อน  1 , กลุ่มเรียนวัน.........ให้ป้อน  2 ,  กลุ่มเรียนวัน.........ให้
ป้อน  3)  ค าถามนี้ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลผู้สอบว่าอยู่กลุ่มเรียนใด การป้อนค่าเป็นตัวเลขจะท าให้สะดวกต่อการ
จัดเรียงคะแนนตามกลุ่มเรียนของผู้เรียน  เมื่อสร้างค าถามข้อนี้แล้วเสร็จจะได้ดังภาพที่ 7  
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ภาพที่ 5 พ้ืนทีเ่พ่ิมข้อความและรายละเอียด 
 

 
 

ภาพที่ 6 การเลือกประเภทค าถาม 
 

 
 

ภาพที่ 7 ค าถามเก็บข้อมูลกลุ่มเรียน 

คลิกแล้วเลือก ค าตอบสั้นๆ 

คลิก เพ่ิมค าถาม 
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 ล าดับต่อไป ที่แถบเครื่องมือในภาพที่ 7 ให้คลิกท่ี ส าหรับสร้างค าถามเพ่ิม  ค าถามต่อไปจะเป็น
การเก็บข้อมูลรหัสนักศึกษา  เพ่ือใช้ในการจัดการป้อนคะแนนเข้าระบบ Vision net ของมหาลัย ดังภาพที่ 8 
 

 
 

ภาพที่ 8 ค าถามเก็บข้อมูลรหัสนักศึกษา 
 

 ค าถามล าดับต่อไป จะเป็นการเก็บข้อมูลชื่อนักศึกษา  ที่แถบเครื่องมือในภาพที่ 8 ให้คลิกท่ี 
ส าหรับสร้างค าถามเพ่ิม  ดังภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที่ 9 ค าถามเก็บข้อมูลชื่อนักศึกษา 
 

คลิกแล้วเลือก ค าตอบสั้นๆ 

คลิกแล้วเลือก ค าตอบสั้นๆ 
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2.2.4 กำรสร้ำงส่วนที่ 2 ข้อสอบ 

 ที่กล่าวมาข้างบน คือ ส่วนที่ 1 ส าหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ  ต่อไปจะได้กล่าวถึงส่วน
ของข้อสอบ  ถ้ารายวิชาใดมีการจัดแยกข้อสอบออกเป็นส่วนๆ  สามารถแยกส่วนข้อสอบในฟอร์มได้ ดังนี้  
 ที่แถบเครื่องมือในภาพที่ 9 ให้คลิกที่  ส าหรับเพ่ิมส่วนของค าถาม  จะได้ดังภาพที่ 10 ให้พิมพ์ชื่อ
ส่วนของข้อสอบ และค าอธิบาย  ดังเช่น  
 

ตอนที่ 1 ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ มีทั้งหมด 50 ข้อๆ ละ 1 คะแนน 
จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  (ไม่ควรใช้เวลาเกิน 60 นาที) 

 
 

ภาพที่ 10 ส่วนที่ 2 ส าหรับสร้างค าถามที่เป็นข้อสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างส่วนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 
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การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ 

 เมื่อป้อนรายละเอียดครบถ้วนจะได้ ดังภาพที่  11 ต่อไป จะเริ่มสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ            
ซึ่งสามารถสร้างข้อเลือกตอบได้ตั้งแต่ 2 ข้อเลือกตอบขึ้นไป   
 เพ่ือความรวดเร็วและถูกต้องในการสร้างข้อสอบด้วย Google Form แนะน าให้ผู้ออกข้อสอบจัดพิมพ์
ข้อสอบในไฟล์ word ก่อน โดยจัดพิมพ์ในรูปแบบดังนี้   เช่น  (word จะช่วยตรวจค าผิดให้ เบื้องต้น)       
ดังเช่น  กรณีการสร้างข้อสอบมีภาพประกอบค าถาม ดังต่อไปนี้ 
 

 

 
ภาพที ่1  

25. จากภาพที่ 1 ถ้าจะซ้ือหุ้น PTT  ราคาใดที่สามารถซ้ือได้ทันที? 
38.25 บาท 
38.50 บาท 
38.75 บาท 
39.00 บาท 

  
ภาพที่ 12 ตัวอย่างข้อสอบที่พิมพ์เตรียมไว้ใน word 

 

ในกรณีตัวอย่าง  มีการใช้ภาพประกอบค าถาม  ดังนั้น ต้องมีการแทรกภาพเข้าไปในข้อสอบออนไลน์
ซึ่งมีข้ันตอนปฏิบัติส าหรับเตรียมภาพ ดังนี้  

 1. คลิกท่ีเมนู Start ของ Window แล้วเลื่อนหาเครื่องมือ   
ดังภาพที่ 13พบแล้วให้คลิก  จะได้ดังภาพที่ 14 
 

 

ค าถามที่ถูกส าหรับเฉลย 
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ภาพที่ 13 เครื่องมือการตัดภาพจากหน้าจอ 

 2. คลิกที่ word ไปที่หน้าข้อสอบที่มีภาพอยู่ แล้วที่ภาพ   ที่แถบ Task bar หน้าต่าง Snip & 
Sketck จะปรากฏขึ้น ดังภาพที่ 14  คลิกที่ New เพ่ือเริ่มตัดภาพ  แล้วหน้าจอคอมพิวเตอร์จะปรากฏสีจางๆ 
เลื่อนเม้าส์ไปชี้ที่จุดเริ่มต้นคลิกค้างไว้แล้วลากให้สีสว่างครอบคลุมพ้ืนที่ภาพที่ต้องการแล้วจึงปล่อย จะได้ภาพ
ปรากฏในหน้าต่าง Snip & Sketck ดังภาพที่ 14  แล้ว คลิกที่ภาพแผ่นดิส ส าหรับบันทึกภาพลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (เลือกโฟลเดอร์ที่ชอบ) ตั้งชื่อว่า ภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 14 หน้าต่าง Snip&Sketck 
 

 จะได้ภาพส าหรับใช้ในข้อสอบออนไลน์แล้ว  จากแถบเครื่องมือในภาพที่ 11 ให้คลิกที่  ส าหรับ
เพ่ิมภาพ  จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพที่ 15  ให้คลิกที่เรียกดู แล้วไปที่โฟลเดอร์ที่มีภาพที่ 1 คลิกที่ภาพที่ 1 
แล้วคลิก Open ภาพจะถูกอัพโหลดเข้าสู่ข้อสอบ แล้วใส่ชื่อภาพด้วย ดังภาพที่ 16 
 

 
 

ภาพที่ 15  การแทรกภาพเข้าข้อสอบ 
 

คลิกท่ี New เพ่ือเริ่ม
ตัดภาพ 

คลิกท่ีเพ่ือบันทึกภาพ 
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ภาพที่ 16 ภาพที่แทรกเข้าข้อสอบ 
 

 ล าดับต่อไป สร้างข้อสอบ จากแถบเครื่องมือในภาพที่ 16 ให้คลิกที่ ส าหรับสร้างค าถามเพ่ิม  
ปฏิบัติดังภาพที่ 17  ให้เลือกข้อสอบแบบ “หลายตัวเลือก”  ดังเช่น กรณีตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น จะได้ดัง
ภาพที่ 18 
 

 
  
 
 
 

ภาพที่ 17  การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ 
 

คลิกแล้วเลือก หลายตัวเลือก 

Copy ข้อค าถามที่พิมพ์ใน word แล้วมาคลิกที่นี้ และ
วาง 

Copy ตัวเลือกที่หมด (ตัวเลือกละ
บรรทัด)ที่พิมพ์ใน word แล้วมาคลิกที่นี้ 
และวาง ฟอร์มจะขึ้นตัวเลือกทั้งหมดให้

อัตโนมัติ 
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ภาพที่ 18  ข้อสอบแบบเลือกตอบ 
 

 ในภาพที่ 18 แต่ละตัวเลือกจะมีเครื่องหมาย X อยู่ด้านขวามือ  ส าหรับคลิกเพ่ือลบข้อเลือกตอบนั้น  

ถ้าต้องการเพิ่มข้อเลือกตอบให้คลิกท่ี แล้วพิมพ์ข้อความได้ 
 การให้คะแนนและค าตอบเฉลย ให้คลิกท่ีข้อสอบ เพ่ือปฏิบัติกับข้อสอบนั้น  
 

 
 

ภาพที่ 19 การเข้าสู่โหมดเฉลยค าตอบและให้คะแนน 
 
 

พึงสังเกต แถบสีน้ าเงิน บ่งบอกว่าเราก าลัง
ท างานกับพื้นที่นั้นอยู ่

คลิกที่ เฉลยค าตอบ 
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ภาพที่ 20 การเฉลยค าตอบและการให้คะแนน 
 

 ส าหรับข้อสอบมีข้อความประกอบค าถาม  ผู้สอบต้องอ่านข้อความก่อน แล้วจึงท าข้อสอบ          
สร้างข้อสอบได้ดังนี้ 

 จากแถบเครื่องมือในภาพที่ 18 ให้คลิกที่ ให้คลิกท่ี  ส าหรับสร้างข้อความ จะได้พ้ืนที่ส าหรับพิมพ์

ข้อความดังภาพที่ 21  หลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จแล้ว  สร้างข้อสอบต่อได้ โดยให้คลิกที่  ส าหรับสร้าง
ค าถามเพ่ิม  จะได้ดังตัวอย่างในภาพที่ 22 
 

 
 

ภาพที่ 21 พ้ืนที่ข้อความประกอบค าถาม 
 

พิมพ์ชื่อเร่ือง 

พิมพ์ข้อความรายละเอียด 

คลิกค าตอบที่เป็นค าตอบถูก 
ถ้าคลิกผิด ให้คลิกซ้ า แล้วคลิกข้อเลือก

ใหม่ 

คลิกที่สามเหลี่ยมส าหรับเพิ่มหรือลด
คะแนน 

สุดท้ายคลิก เสร็จ 
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ภาพที่ 22 ตัวอย่างข้อสอบมีข้อความประกอบ 
 
 เมื่อสร้างขอสอบแบบเลือกตอบแต่ละข้อแล้วเสร็จ ผู้สร้างข้อสอบ ควรก าหนดให้ข้อสอบนั้นๆ ได้สลับ
ล าดับของข้อเลือกตอบให้ทุกครั้งที่เปิดข้อสอบ  ซึ่งก าหนดได้โดยคลิกที่ข้อสอบ ซึ่งผู้สร้างข้อสอบประสงค์จะให้
สลับล าดับข้อเลือกตอบให้ทุกครั้งที่เปิดข้อสอบ  เพ่ือปฏิบัติงานกับข้อสอบนั้นๆ  (พึงสังเกต แถบสีน้ าเงินทาง
ซ้ายมือของข้อสอบนั้นต้องปรากฏขึ้น)  แล้วปฏิบัติตามภาพที่ 23 
 

 
  

ภาพที่ 23 การก าหนดให้ข้อสอบนั้นๆ สลับล าดับข้อเลือกตอบให้ทุกครั้งที่เปิดข้อสอบ 
 
  

 

พึงสังเกต แถบสีน้ าเงิน บ่งบอกว่าเราก าลัง
ท างานกับข้อสอบนั้นอยู ่

คลิกที่ 3 จุดนี ้

แล้วคลิกที่ สลับล าดับของตัวเลือก 
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การสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ 

 ข้อค าถามที่เป็นค าถามแบบเขียนตอบ  ควรแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งของข้อสอบ  การเพ่ิมส่วนข้อสอบ

กระท าได้ โดยกการคลิกที่  ในแถบเครื่องมือ  แล้วจึงพิมพ์ค าอธิบายของส่วนนั้น ดังเช่น ในภาพที่ 24 
 

 
 

ภาพที่ 24 การสร้างข้อสอบตอนที่ 2 ส าหรับข้อสอบเขียนตอบ 
 

 การสร้างข้อสอบ โดยกการคลิกที่  ในแถบเครื่องมือ  แล้วให้ปฏิบัติดังค าแนะน าในภาพที่ 25, 26 
 

 

 
 

คลิกที่สามเหลี่ยมแล้วเลือก ค าตอบสั้นๆ 
ส าหรับเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบ 

คลิกและพิมพ์ค าถามได้ที่นี้ 

คลิกที่นี้ส าหรับเฉลย และให้คะแนน 
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ภาพที่ 25 การเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบ และสร้างข้อสอบแบบข้อเขียน 

 
 

ภาพที่ 26 การเฉลยส าหรับข้อค าถามที่ต้องการค าตอบสั้นๆ ตรงค า และการตั้งคะแนน 
 

 การใช้ Google Form สร้างข้อสอบออนไลน์ มีข้อดีที่เห็นได้ชัด คือ ผู้ออกข้อสอบสามารถจัดเตรียม
ต้นฉบับข้อสอบในไฟล์ Word มาก่อน  การพิมพ์ข้อสอบด้วย Word ช่วยให้ผู้ออกข้อสอบเห็นการพิมพ์ค าผิด
ได้ง่าย  ซึ่ง Word จะตรวจสอบค าให้เบื้องต้น หรือถ้าผู้สร้างข้อสอบมีข้อสอบในรูปไฟล์ Word อยู่แล้วจะท าให้
การสร้างข้อสอบใน Google Form สะดวกและกระท าได้เร็วขึ้น ดังวิธีการที่ได้อธิบายมาแต่ต้น 
 

พิมพ์ค าตอบที่ถกูต้อง 
สามารถเพิ่มค าตอบได ้

ปรับเปลี่ยนคะแนนส าหรับข้อสอบนี้ได้
ที่นี้ 

สุดท้าย คลิก เสร็จสิ้น 
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บทที่ 3 
กำรใช้งำนข้อสอบออนไลน์วัดผลและกำรประเมินผล 

 

3.1 กำรใช้งำนข้อสอบ Microsoft Form ผ่ำนกำรจัดสอบใน Microsoft Teams 
      3.1.1 กำรจัดสอบใน MS Teams 
 เพ่ือความสะดวกต่อการปฏิบัติ ขอบรรยายด้วยภาพเป็นล าดับ โดยไม่ระบุหมายเลขภาพ ดังต่อไปนี้ 
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60 
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62 
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3.2 กำรใช้งำนข้อสอบ Google Form ผ่ำนกำรจัดสอบใน Microsoft Teams 
 3.2.1 กำรจัดสอบใน MS Teams 
 เพ่ือความสะดวกต่อการปฏิบัติ ขอบรรยายด้วยภาพเป็นล าดับ โดยไม่ระบุหมายเลขภาพ ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

1. คลิกที่ 3 จุดนี้  แล้ว คลิกที่ “ส่วน
เสริม” 

1.คลิกสามเหลี่ยมนี้ส าหรับเล่ือนหา Timer for Google 

Forms 

2. คลิกที่ Timer for Google Forms 

แล้วติดต้ัง ด าเนินตามขั้นตอนการติดตั้งที่มี
ค าแนะน าปรากฏขึ้น 

2. แล้ว คลิกที่ “ส่วนเสริม” 
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1.คลิกที่ภาพนี้ส าหรับตั้งเวลาการสอบ  

คลิกที่ Open 

2. แล้วคลิกที่ FormTimerScript 
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5. พึงระวัง! ถ้าตั้งเวลาแบบนี้ เมื่อถึงเวลาสอบ ขอ้สอบจะปิด
ทันที   

12:00  ต้องเลือกเป็น p.m.  จึงจะท าข้อสอบได ้

1.ตั้งจ านวนชั่วโมงท าขอ้สอบ 

3. ก าหนดวัน และเวลาที่เปิดขอ้สอบได้ ควรเผื่อเวลาส าหรับ
การโหลดช้า และการป้อนข้อมูลนักศึกษา 

4. ก าหนดวัน และเวลาสิ้นสุดการท าขอ้สอบ และต้องส่ง
ข้อสอบภายในเวลานี้ หากพ้นเวลานี้จะส่งข้อสอบปิดลงทันที 

ผลการตั้งเวลาสอบเป็น  เร่ิมสอบ 08.57 a.m. 

หมดเวลา  12.00 a.m.  เมื่อถึงเวลาสอบ ขอ้สอบจะปิดลง   
12:00  ต้องเลือกเป็น p.m.  จึงจะท าข้อสอบได ้

2.ตั้งจ านวนที่ให้ท าข้อสอบ 
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1. เมื่อตั้งเวลาเสร็จ ข้อสอบจะม ี
ส่วนท่ี 2 จะปรากฏขึ้นอัตโนมตัิ หา้มลบ 

2.ผู้สอบ จะต้องป้อน ID ข้อสอบที่ตนท า ลง
ที่น้ี  จึงจะส่งข้อสอบได ้

ID จะปรากฏที่หัวข้อสอบของผู้สอบแต่ละ
คน 

Copy Link คลิกที่นี้ ส าหรับน าไปโพส ในห้องเรียน แจ้งให้
นักศึกษาเข้าท าข้อสอบ  

ถ้ายังไม่ถึงวันเวลาสอบ เข้าลิ้งค์ได้ แต่ขอ้สอบจะยังปิดอยู ่
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น า Link ที่เข้าถึงข้อสอบโพสลงในห้องเรียน  

การเข้า Link ก่อนเวลาก าหนด ฟอร์มข้อสอบจะปิด และ 
แจ้งให้นักศึกษาทราบวา่จะเขา้ท าข้อสอบได้ในวัน เวลา ใด 

และเหลือเวลาอยู่กีว่ัน หรือกี่ชัว่โมง หรอืนาที 
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3.การสอบ ผู้จัดสอบควรเปิด Meeting ให้ค าแนะน าการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อสอบ  และการส่งข้อสอบ 

1.เมื่อถึงเวลา  เมื่อผู้สอบเปิดข้อสอบ จะมีแจ้งเตือนเวลาท าข้อสอบที่
เหลือ 

2.คลิก Start ส าหรับเร่ิมท าข้อสอบ 

1.เมื่อนักศึกษา คลิก Start จะเป็น
การเปิดข้อสอบ และท าข้อสอบ

ได้  

2.แถบแสดงเวลาท าข้อสอบที่มี
เหลือยู่  

3. ID ผู้สอบ ต้อง copy ไปวางเป็น
ค าตอบ ของค าถามสุดท้าย 

(ภาษาอังกฤษ) ที่ฟอร์มสร้างขึ้นให้
โดยอัตโนมัติ  ผู้จัดสอบตอ้ง
แนะน าจุดนี้ให้ผู้สอบด้วย 
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3.2.2 กำรน ำผลกำรสอบออกสู่กำรรำยงำน 

 การเข้าดูและน าผลการท าข้อสอบของนักศึกษาออกมาตรวจ (ส าหรับข้อสอบแบบเขียนตอบ)       
และรายงานคะแนน (ส าหรับข้อสอบแบบเลือกตอบ)  ปฏิบัติได้ ดังนี้ 

เริ่มต้นด้วยการเข้าสู่เว็บไซท์ www.google.com   คลิกที่กลุ่ม แอป Google  เลือกคลิกที่ “ฟอร์ม” 
ดังกล่าวมาในหัวข้อการสร้างข้อสอบด้วย Google form  แล้วปฏิบัติตามค าแนะน าในภาพ เป็นล าดับ  
ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

คลิกที่ ข้อสอบทีจ่ัดสอบแลว้  

http://www.google.com/
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คลิกที่ภาพนี ้แล้วคลิกที่ขอ้ความ 
FormTimerScript  

คลิกที่ข้อความ Open  
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คลิกที่ข้อความ RESULTS  

ผู้สอบ  เวลาที่
ผู้สอบใช้

ท า
ข้อสอบ  

เวลาที่
ผู้สอบ

ส่ง
ข้อสอบ  

คะแนน
ที่ท าได้ 

คอลัมน์ต่อจากนี้ไปเป็น
ข้อสอบ และค าตอบที่ผู้สอบ

ตอบ 

คอลัมน์สุดท้าย จะเป็น ID
ของแบบทดสอบที่ผู้สอบท า 
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3.2.3 กำรตรวจข้อสอบแบบข้อเขียน 

 ส าหรับผู้ออกข้อสอบที่มีส่วนเป็นข้อเขียน  ไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดมา จะแสดงข้อความเขียนตอบ
ของผู้สอบแต่ละคนส าหรับข้อสอบนั้น  ผู้ตรวจสามารถอ่านเปรียบเทียบและให้คะแนนตามความเหมาะสมได้ 
ซึ่งปฏิบัติได้ ดังค าแนะน าในภาพเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้  
 เริ่มต้นด้วยการเปิดไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดมา แล้วบันทึกในชื่อใหม่ และในโฟลเดอร์ใหม่ที่ผู้ตรวจ 
ก าหนดด้วยตนเอง  ในตัวอย่างที่จะกล่าวถึงนี้ เป็นกรณีรายวิชาที่มีกลุ่มเรียน 3 กลุ่ม จัดสอบโดยใช้ข้อสอบ
ออนไลน์เดียวกัน ไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดมา จะเรียงข้อมูลตามล าดับเวลาที่ได้รับข้อสอบกลับ ผู้ตรวจอาจ
จัดเรียงคอลัมน์ใหม่เพ่ือให้สะดวกในดูข้อมูล (โดยการแทรกคอลัมน์ และตัดคอลัมน์มาวางในคอลัมน์ที่แทรก
เข้าใหม่นั้น) การปฏิบัติกับไฟล์ จะปฏิบัติได้ดังนี้ 
 

คลิกที่ ไฟล์ คลิกที่ ดาวน์โหลด และตามด้วยคลิกที่
ข้อความ Microsoft Excel (.xlsx)  ส าหรับบนัทึกลงใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ไฟล์ Excel จะบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ Downloads 
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1. คลิกที่ data  

2. คลิกที่ สามเหลี่ยม 
จะไฮไลท์ทุกคอลัมน์
ทุกแถว 

3. คลิกที่ Sort 

4. คลิกที่ สามเหลี่ยม 
และคลิก ห้อง แล้ว OK

คอลัมน์ทุกแถว 
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5. ไฮไลท์แถวเฉพาะห้อง1 แล้ว copy 

ไปสร้าง Sheet ใหม่ ตั้งชื่อ ห้อง 1
สามเหลี่ยม และคลิก หอ้ง แล้ว OK

คอลัมน์ทุกแถว 

6. ห้อง 2  ห้อง 3  สร้าง Sheet ใหม่ 
เช่นกัน และ copy เฉพาะแถวหอ้ง
นั้นๆ ไปวาง 

7. Sheet ที่แต่ละห้อง คลิกสามเหลี่ยม 

8. คลิก Data 
9. คลิก Sort 

10. คลิก สามเหลี่ยม  เลือกเลขที่ หรือรหัสนักศึกษา และ OK 
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 ในตัวอย่างนี้มีทั้งข้อสอบแบบเลือกค าตอบ และแบบเขียนตอบ   แบบเลือกค าตอบมีข้อมูลคะแนน
แล้ว  ส่วนแบบเขียนตอบ ผู้ออกข้อสอบต้องตรวจให้คะแนนด้วยตนเอง และค าเขียนตอบของผู้สอบอยู่ใน
คอลัมน์ท้ายๆ  เพ่ือจะตรวจให้คะแนน ปฏิบัติได้เป็นล าดับดังนี้ 

 

 

1. คลิกที่เซล F2 

2. คลิกที่ View 

3. คลิกที่ Freeze Panes 

4. เลือกคลิกที่ Freeze Panes 

11. จัดเรียงข้อมูลตามเลขที่หรือรหัสนักศึกษาของห้อง
เรียบร้อย และ OK 

12. พึงระวัง! อาจมีนักศึกษาใส่เลขห้องเรียนผิด เช่น กรณีรายนี้ 
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 การจัดสอบโดยใช้ข้อสอบที่สร้างด้วย Google Form ดังกล่าวมาข้างต้น  เป็นการใช้ Form ร่วมกับ
แอปพลิเคชั่นส่วนเสริม หรือ Add on ส าหรับการตั้งเวลาการสอบ ซึ่งผู้ใช้แอปพลิเคชั่นส่วนเสริมนั้น         
ต้องจ่ายเงินซื้อสิทธิการใช้งาน    อย่างไรก็ดี  การจัดสอบโดยใช้ข้อสอบที่สร้างด้วย Google Form โดยผู้จัด
สอบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ก็สามารถกระท าได้  Google Form จัดให้มีลิ้งค์ส าหรับส่งให้ผู้สอบเข้าถึง
ข้อสอบได้ ดังนี้ 

 

 

5. แทรกคอลัมน์ส าหรับบันทึกคะแนนขอ้เขียนตอบ 

7. ดับเบิ๊ลคลิกที่เซล เพื่ออ่านข้อความเยนตอบ อาจ
คลิกเพิ่มสีให้แตกต่างเพื่อให้อา่นง่ายและรู้ว่าตรวจ
แล้ว 

6. คลิกส าหรับเล่ือนไปคอลัมน์ท้ายสุดที่เป็นข้อเขียน 

1. เมื่ออยู่ที่หน้า Form ข้อสอบ ให้คลิกที่ ส่ง 
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2. คลิกที่ ภาพขอ้โซ่ 

3. คลิกที่ คัดลอก 

4. คลิกที่ X 
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 ต่อจากนั้น  เมื่อถึงเวลาท าข้อสอบ  ผู้จัดสอบสามารถวางลิ้งค์ดังกล่าว โพส ลงในหน้าโพสของ
ห้องเรียน  และเปิด Meeting แจ้งให้นักศึกษาทุกคน เปิดวิดีโอ เพ่ือให้ผู้คุมสอบ ได้เฝ้าดูพฤติกรรมของผู้สอบ
ตลอดระยะเวลาท าข้อสอบ   เมื่อสอบเสร็จ หรือหมดเวลาสอบ ผู้จัดสอบต้องลบลิ้งค์ขอสอบออกจากโพส  
และแจ้งปิดรับข้อสอบให้ผู้เข้าสอบรับรู้ 
 ส าหรับการน าไฟล์ Excel ข้อมูลการสอบ ออกมาเพ่ือการตรวจข้อสอบหรือเก็บคะแนน ปฏิบัติได้ดังนี้ 
 

 

 

 

1. คลิกที่ การตอบกลับ 

2. คลิกที่นี้ เพื่อปิดรับค าตอบ 

3. คลิกที่ภาพนี้ เพื่อ
สร้างสเปรด
ชีต

 

4. คลิกที่ สร้าง   
จะได้สเปรดชีตของ Excel 
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3.3 กำรน ำผลกำรสอบสู่กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนาขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน

ของรายวิชา  ได้ก าหนดไว้ 5 ด้านคือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้  ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งมีปณิธานเป็นมหาลัยที่ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ได้ก าหนดเพ่ิมผลการเรียนรู้ขึ้นมาอีกหนึ่งด้าน คือ ทักษะการปฏิบัติ ดังนั้น แต่ละรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงต้องมีการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้จากทั้ง 6 ด้านดังกล่าว ทั้งนี้รายวิชาใดจะต้องวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครบ     
ทั้ง 6 ด้านหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการกระจายภาระความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
นั้นๆ 

การรายงานผลการจัดการเรียนการสอน จึงสมควรแสดงให้เห็นถึงผลการวัดเพ่ือการประเมิน          
ผลการศึกษาของผู้เรียนครบทุกด้านที่รายวิชารับผิดชอบตามหลักสูตรระบุ (จุดด า จุดขาว ที่ระบุในแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หรือ Curriculum Mapping)       
ในหัวข้อนี้ จะได้น าเสนอแนวปฏิบัติส าหรับการน าผลคะแนนการสอบ เข้าสู่การรายงานการวัดและประเมินผล
ในระบบ Vision Net หรือทะเบียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  โดยใช้ภาพในการอธิบายเป็นล าดับ ดังตอ่ไปนี้ 
 
 

 

5. คลิกที่ ไฟล์ 

6. คลิกที่ ดาวน์โหลด 7. คลิกที่ Microsoft Excel (.xlsx) 

      ไฟล์จะจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ 
Downloads เปิดไฟล์แล้วบันทึกใหม่ใน
โฟลเดอร์ที่ตนต้องการได้ 
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1. การเข้าสู่รับทะเบียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
เริ่มต้นด้วยการเข้าสู่หน้าเว็บไซท์ http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp 

 
 

 
 
 

คลิก เข้าสู่ระบบ 

1. ป้อนรหัสประจ าตัว 

3. คลิกเข้าสู่ระบบ 

2. ป้อนรหัสผ่าน 

http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp
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คลิก ย้อนกลับ 

ถ้าต้องการเปลี่ยน
รหัสผ่านใหม่ให้ป้อน
ข้อมูลตรงนี้ แล้วคลิก 

เปลี่ยนรหัสผ่าน 

คลิก ภาระการสอน 
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คลิก บันทึกเกรด 

คลิก ภาพคนในคอลัมน์คะแนน ที่ตรง
กับรายวิชาที่ต้องการรายงานผลการ

การวัดความคืบหน้าการเรียนรู้ 
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คลิก บันทึกช่วงคะแนน 

1. คลิก FIX-RATE ส าหรับผู้ไม่ใช้
คะแนนมาตรฐาน T 

2. ส าหรับผู้ไม่ใช้คะแนนมาตรฐาน T 
ป้อนช่วงคะแนน T ส าหรับแต่ละ

เกรด 
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2. ขั้นตอนการป้อนช่วงคะแนน และก าหนดกลุ่มผลการเรียนรู้ที่วัด 

 
 

 

 

 

 

1. คลิกเลือก FIX-RATE 

3. เลือก F 

2. ป้อนเฉพาะค่าเริ่มต้นของแต่ละช่วง
เกรด 

5. คลิก บันทึก 

4. เลือก A 

6. คลิก เลื่อนหน้าเพจลง 

7. ป้อนกลุ่มผลการเรียนรู้ 

8. เลือกกลุ่มคะแนน 

9. ป้อนสัดส่วนแต่ละกลุ่มผลการ
เรียนรู้ 

11. บันทึก 

10. เลือก ผู้สอน 

13. คลิกถอย
กลับ 

12. คลิก เลื่อนหน้าเพจ
ลง 
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3. ขั้นตอนการคะแนน  
 ก่อนจะป้อนคะแนนลงในระบบ Vision net ควรจะจัดเตรียม รหัสนักศึกษา และคะแนน ของผลการ
เรียนรู้แต่ละกลุ่ม  ในไฟล์ Excel ดังเช่นตัวอย่างในภาพ 

 
 
 หลังจากก าหนดกลุ่มผลการเรียนรู้ และช่วงคะแนน และคลิก ถอยกับแล้ว จะกลับสู่หน้านี้ 

 
 
 จะข้ึนหน้าเพจใหม่เป็นดังนี้ 
 

1. คลิกท่ี Edit 2. คลิกที่ ภาพ
แผ่นดิส 

กลุ่มผลการเรียนรู้ที่วัด และต้องป้อนคะแนน 
เช่น ต้องการป้อนคะแนนคุณธรรมจริยธรรม 
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แล้วให้เปิดไฟล์ Excel ที่ได้เตรียมคะแนนแต่ละกลุ่มผลการเรียนรู้  จากนั้น Copy รหัส และคะแนน 
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการป้อนคะแนน  ดังเช่น ในภาพ 

  
กลับมาที่ระบบ Vision net  

  
 
 

Copy รหัส และคะแนน 

1. คลิกในพื้นที่นี้ และวางข้อมูลที่ Copy มาลงที่นี้ 

2. แล้วคลิก  Import 3. เมื่อคะแนนแล้ว คลิก  Save 
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หลังจากนั้น  จึงป้อนคะแนนทีละรายการผลการเรียนรู้ที่เหลือ  และเม่ือป้อนคะแนนครบถ้วนแล้วจะได้ 
 

 

1. คลิกท่ีภาพแผ่นดิส 

2. คลิกท่ี พิมพ์ใบแจ้งเกรด เมื่อต้องการ 

แสดงรายการคะแนน ตามกลุ่มผลการเรียนรู้ที่วัด  
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บทที่ 4 
ปัญหำและข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำ 

 
4. ปัญหำและข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำ 

4.1 ปัญหำในกำรจัดท ำข้อสอบด้วย Microsoft Form 
4.1.1 การเลือกรูปแบบบน Microsoft Form กรณีใช้เพ่ือการสอบเก็บคะแนนให้เลือกเป็น

แบบทดสอบใหม่ หรือ New Quiz หากไม่ได้เลือก คือเลือกในส่วนของ New Forms หรือฟอร์มใหม่       
จะไม่สามารถใส่คะแนนได้ 

 

 
 
 4.1.2 การจัดท าข้อสอบด้วย Microsoft Form จะมีรูปแบบค าถามที่หลากหลายซึ่งรูปแบบที่

สามารถน ามาปรับใช้เป็นข้อสอบเพ่ือเก็บคะแนนคือ รูปแบบค าถามแบบ ตัวเลือก (Choice), ข้อความ (Text), 
การเรียงล าดับ (Ranking) และ การอัปโหลดไฟล์ (File Upload) ส่วนข้อค าถามอ่ืนเหมาะกับการน าไปใช้เป็น
แบบสอบถาม 
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4.1.3 ในกรณีของ Multiple answers ของ Microsoft Forms นั้น จ าเป็นต้องตอบถูก
ทั้งหมดถึงจะได้คะแนน หากตอบเพียงข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้คะแนน เช่นกรณีที่เราเลือกค าตอบที่
ถูกต้องคือข้อ A และข้อ B เป็นข้อที่ถูกต้อง เวลาตอบค าถามถ้าเลือกตอบถูกข้อเดียวจะไม่ได้คะแนน
ในข้อดังกล่าว 

 
4.1.4 การใช้งานในส่วนของ Long answer การถามตอบนั้น ระบบจะไม่ได้ตรวจข้อสอบให้

โดยอัตโนมัติ  ทางผู้สอนต้องด าเนินการตรวจข้อสอบด้วยตัวเองและให้คะแนนด้วยตัวเอง 
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4.1.5 การสร้างค าถามบน Microsoft Forms สามารถ สรา้งค าถามได้สูงสุด 200 ข้อ  

 

 
 
 4.1.6 ควรมีการตั้งค่าต่าง ๆ ก่อนการแชร์ลิงค์เพ่ือจัดสอบเพ่ือความปลอดภัยและป้องกันการ

ทุจริตระหว่างการสอบ เช่นการสลับข้อ การสลับตัวเลือก การตั้งค่าต่าง ๆ เช่นการตั้งค่าเวลาเริ่มท าข้อสอบ 
และการตั้งค่าหมดเวลาในการท าข้อสอบ 
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4.1.7 ข้อเสนอแนะในการใช้  Microsoft Forms จัดสอบด้วย  Microsoft Teams  การจัดสอบผ่าน 
ระบบของ Microsoft Teams นั้นสามารถท าการเชื่อมโยงกับ Microsoft Forms ที่เราได้ท าการออกข้อสอบ
ไว้น ามาใช้ได้กับการสร้าง Quizใน Microsoft Teams โดยการเข้าไปที่ห้องเรียนใน Teams กดเลือก 
Assignment กด Create เลอืกท่ี Quiz 
 

 
  
 จากนั้นระบบจะเลือก Quiz ที่เราได้ท าการสร้างไว้ใน Microsoft Forms ขึ้นมาเพ่ือ  แสดงผลให้
เราได้เลือกข้อสอบที่เราได้สร้างไว้ ซึ่งข้อดีของการจัดสอบใน Microsoft Teams คือการเก็บคะแนนที่ได้ 
จะเข้ามารวมกับการบ้านอ่ืน ๆ ที่ได้ Assignment บน Microsoft Teams ไว้ ก็จะสามารถน ามาเป็น
คะแนนมารวมกันได้  

 
 
 

Quiz 
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4.1.8 การตั้งเวลาในการท าข้อสอบนั้น เมื่อยังไม่ถึงเวลาในการท าข้อสอบ เมื่อนักศึกษาเปิด 
Link ขึ้นมาจะพบว่า ยังไม่เห็นค าถาม และสามารถกด Refresh ได้เมื่อถึงเวลาสอบ 
 

 
 

ปัญหำในกำรจัดสอบด้วย Microsoft Form และข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำ 
 

 ปัญหำที่พบ ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำ 
1. นักศึกษากดส่งข้อสอบไม่ทันตาม
เวลาหรือกดส่งข้อสอบไม่ได้ 

- ก าซับนักศึกษาล่วงหน้าเรื่องเวลาในการท าข้อสอบและการกดส่ง
ข้อสอบ  
- อาจารย์ตั้งเวลาในการรับข้อสอบล่าช้ากว่าที่ก าหนดจริง 3-5 นาท ี
- อาจจะมีการตั้งค่าเวลาในการเริ่มท าข้อสอบ แต่ไม่ต้องก าหนดเวลา
ปิดในการท าข้อสอบ เพราะระบบได้ท าการเก็บบันทึกเวลาในการส่ง
ฟอร์มแล้ว เปิดให้นักศึกษาได้ส่งแล้วมาพิจารณาเวลาในภายหลังจะ
ยืดหยุ่นกว่า 
- หากระบุเวลาปิดเอาไว้ เมื่อเลยเวลา ปุ่มกดส่งจะกดไม่ได้ วิธีแก้คือ 
ให้เรามาขยายเวลา หรือ ติ๊กเวลาปิด ออกไป 
 

2. การทุจจริตในการท าข้อสอบ - ให้นักศึกษา log in เข้ามาในระบบด้วย User ของมหาวิทยาลัยคือ 
@office.rmutto.ac.th เพ่ือเป็นการระบุตัวตนและสามารถส่งข้อสอบ
ได้เพียงครั้งเดียวต่อ 1 User 
- จัดท าข้อสอบให้มีการสลับล าดับข้อสอบและล าดับตัวเลือก โดยใช้
โหมดสุ่ม 
- ระหว่างที่นักศึกษาสอบ ให้นักศึกษา Online ผ่านระบบ Online 
Meeting ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น  Zoom, Google Meet, 
Microsoft Teams และให้นักศึกษาเปิดกล้อง เปิดไมค์ระหว่างการท า
ข้อสอบ 
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 ปัญหำที่พบ ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำ 
3. ปัญหาด้านสัญญานอินเทอร์เน็ต
และการใช้เครื่องมือในการสอบผ่าน
ระบบ Online ของนักศึกษา 

- นัดแนะนักศึกษาให้เข้าห้องสอบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
ก่อนเวลาสอบจริงเพ่ือทดสอบสัญญาณอย่างน้อย 10 นาทีและเพ่ือ
ชี้แจงการท าข้อสอบ 
- กรณีสัญญาณ Internet ของนักศึกษาหลุดระหว่างท าข้อสอบ กรณี
ที่เรามีการบังคับ Login ด้วย @office.rmutto.ac.th ตอนที่สัญญาณ 
Internet หลุดระบบจะเก็บค าตอบเอาไว้ให้ เมื่อสัญญาณ Internet    
มานักศึกษาสามารถสามารถท าข้อสอบต่อได้ทันที 
- กรณีสัญญาณ Internet ของนักศึกษาหลุดระหว่างท าข้อสอบ กรณี
ที่ไม่มีการระบุตัวตน แชร์แบบ Anonymous หาก Internet หลุดไป
ห้ามท าการกด Refresh หรือ กดปิด ก็จะยังสามารถท าได้ต่อ เมื่อ 
Internet กลับมา และกดส่งได้เมื่อ Internet มา แต่ถ้ากด Refresh 
หรือ กดปิด นักศึกษาต้องเริ่มท าข้อสอบใหม่ 

 
     4.2 ปัญหาในการจัดท าข้อสอบด้วย Google Form  

4.2.1 การเลือกรูปแบบบน Google Form กรณีใช้เพ่ือการสร้างแบบทดสอบสอบเก็บคะแนนให้เลือก
เป็นแบบทดสอบใหม่ หรือ New Quiz(แบบทดสอบเปล่า) หรือเลือกในส่วนของ New Forms (ว่าง) และต้อง
มีการก าหนดค่าใน Google Form เป็น “แบบทดสอบ (Quizzes)” จึงจะสามารถเฉลยและตรวจให้คะแนนได้   
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4.2.2 การจัดท าข้อสอบด้วย Google Form จะมีรูปแบบค าถามที่มี  9 รูปแบบประกอบด้วย            
1. ค าตอบสั้นๆ (Short answer) 2. ย่อหน้า (Paragraph) 3. หลายตัวเลือก (Multiple choice) 4. ช่องท า
เครื่องหมาย (Checkboxes) 5. เลื่อนลง (Drop-down) 6. สเกลเชิงเส้น (Linear scale) 7. ตารางตัวเลือก
หลายข้อ (Multiple-choice grid) 8. วันที่ (Date)  และ 9. เวลา (Time)  ซึ่งรูปแบบที่สามารถน ามาปรับใช้
เป็นข้อสอบเพ่ือเก็บคะแนนคือ รูปแบบค าถามแบบ ค าตอบสั้น หลายตัวเลือก ช่องท าเครื่องหมายและไฟล์    
ซึ่งรูปแบบข้อค าถามอ่ืนเหมาะกับการน าไปใช้เป็นแบบสอบถาม 

 

       
   
          4.2.3 การใช้งานในส่วนของ ย่อหน้า (Paragraph) นั้น ระบบจะไม่สามารถตรวจข้อสอบโดยอัตโนมัติ 
ผู้สอนต้องด าเนินการตรวจข้อสอบด้วยตัวเองและให้คะแนนด้วยตัวเอง 

 
 4.2.4 การใช้งานในส่วนของการเฉลยค าตอบ และใส่คะแนน กรณีที่ไม่เฉลย หรือไม่ใส่คะแนนคะแนน
จะขาดหายไป และกรณีที่เฉลย และใส่คะแนนแต่ไม่เลือกจ าเป็น (จ าเป็นต้องท าข้อสอบ) คะแนนก็จะขาด
หายไปเช่นกัน 
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ปัญหาในการจัดท าข้อสอบด้วย Google Form 

ปัญหำที่พบ ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำ 

1. นักศึกษาบางคนไม่สามารถเข้า
ไปท าข้อสอบได้ 

- ให้นักศึกษาเข้าสอบโดยใช้ User ของมหาวิทยาลัยคือ 
@office.rmutto.ac.th 

2. นักศึกษากดส่งข้อสอบไม่ทันตาม
เวลาที่ก าหนด หรือกดส่งข้อสอบ
ไม่ได้หรือการเชื่อมต่อหลุดไป
ระหว่างการท าข้อสอบ 

- ก าซับนักศึกษาล่วงหน้าในการกดส่งข้อสอบ 
- อาจารย์ตั้งเวลาในการรับข้อสอบเผื่อเวลามากกว่าที่ก าหนดจริง  
3-5 นาทีเพ่ีอป้องกันการ delay ของระบบ สัญญาณเครือข่ายของ
นักศึกษา 
- สร้างแบบทดสอบส ารองในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น ไฟล์เอกสารผ่าน 
Facebook ,Line หรือ Email เป็นต้น ส่งให้นักศึกษาที่พบปัญหาท า
ทันทีและส่งกลับในเวลาอันสั้น  
- ให้นักศึกษาท าการ Print screen หน้าจอ ส่งในช่องทางอ่ืน ๆ  

3. ปัญหาการยากต่อการตรวจสอบ
การทุจริตของนักศึกษา 

- จัดท าข้อสอบให้มีการสลับล าดับข้อสอบและล าดับตัวเลือก           
โดยใช้โหมดสุ่ม  
- จัดให้สอบเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อง่ายต่อการสังเกตการณ์ผ่านกล้อง 
-  อาจต้องมีวิธีการตรวจสอบหน้าจอในระหว่าง การสอบเช่น การใช้
โปรแกรม Team viewer, Discord เพ่ือป้องกันการทุจริต 
- ก าหนดเวลาท าข้อสอบให้กระซับขึ้นเพ่ือป้องกันการเปิดเอกสาร 

4. ปัญหาในการเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 

- มหาวิทยาลัยควรจัดบริการ และสถานที่บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ที่ มี คุณ ภาพแก่นั กศึกษาและบุ คลากรอย่ างทั่ วถึ งทุ กจุ ดของ
มหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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ปัญหำที่พบ ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำ 

- นัดแนะนักศึกษาให้เข้าห้องสอบออนไลน์ก่อนสอบจริงเพ่ือทดสอบ
สัญญาณอย่างน้อย นาที 5-10 นาที 

5 . โปรแกรมหรือ เครื่ อ งมื อ ไม่
สามารถใช้งานหรือ พิมพ์สัญญา
ลักษณ์ หรือสมการได้ 

- สัญลักษณ์หรือสมการในเครื่องมือที่ไม่สามารถพิมพ์หรือแทรกได้ให้
น าเข้าในลักษณะของรูปภาพแทน 

6. นักศึกษาไม่แจ้งปัญหาซึ่งส่งผล
ให้ ไม่สามารถท างานได้ตรงกับ
โจทย์ที่สั่ง 

- มหาวิทยาลัยควรจัดเตรียมถานที่และเครื่องมือ ให้ นักศึกษาที่ไม่มี
ความพร้อม สามารถเข้ามาใช้ในการท า ข้อสอบได้ 
- สอบถามและติดตามงานเป็นระยะ 

7. มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ไม่พร้อม 
(ไมค์, กล้อง) ขณะสอบผ่านระบบ 
Online ต้ อ งใช้ โทรศัพท์ มื อถื อ
ทดแทน 

- ให้เวลาก่อนสอบเพื่อเตรียมความพร้อมของ อุปกรณ์ 
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บทที่ 5 
ตัวอย่ำงกำรน ำแนวทำงปฏิบัติตำมคู่มือนี้ใช้วัดผลกำรศึกษำ 

     
     5.1 ตัวอย่างการใช้ Microsoft Form จัดท าข้อสอบ และการจัดสอบ  

 

1. กำรท ำข้อสอบในรูปแบบต่ำง ๆ 

 
1.1 ตัวอย่ำงข้อสอบเลือกตอบ 

 

 

มุมมองอาจารย์ 

มุมมองนักศึกษา 

 

ตัวอย่ำงกำรใช้งำนส ำหรับกำรจัดท ำข้อสอบ 
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1.2 ตัวอย่ำงข้อสอบถำมให้พิมพ์ค ำตอบ 

 
 

 
1.3  ตัวอย่ำงข้อสอบใส่รูปภำพในค ำถำม และพิมพ์ค ำตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุมมองอาจารย์ 

มุมมองนักศึกษา 

 

มุมมองอาจารย์ มุมมองนักศึกษา 
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 1.4 ตัวอย่ำงข้อสอบใส่รูปภำพในค ำถำม และเลือกค ำตอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. ผลลัพธ์สรุปเม่ือนักศึกษำท ำข้อสอบเสร็จแล้ว 

 

 
 
 

มุมมองนักศึกษา 

 

มุมมองอาจารย์ 
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5.2 ตัวอย่ำงกำรใช้ Google Form จัดท ำข้อสอบ และกำรจัดสอบ 

 

 

 

ตัวอย่างข้อสอบแบบเลือกตอบ – ในมุมมองของอาจารย์ 
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ตัวอย่างข้อสอบแบบเขียนตอบ – ในมุมมองของอาจารย์  
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ตัวอย่างข้อสอบแบบเลือกตอบ – ในมุมมองของนักศึกษา 
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ตัวอย่ำงข้อสอบแบบเขียนตอบ – ในมุมมองของนักศึกษำ 
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บทที่ 6 
บทสรุป 

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้นใช้เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ใน

การ ปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ยังใช้ในการวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมและวิธีการเรียนการ
สอนที่ ผู้สอนใช้ในการเรียนการสอน  ซึ่งหากมีการเตรียมการที่ดีตามแนวปฏิบัติที่ดี ตามที่กล่าวมาแล้วก็จะ
ช่วยให้การ วัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน 
สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของรายวิชา  

การใช้งานการออกข้อสอบด้วย Google Form และ Microsoft Form นั้น สามารถเปรียบเทียบ
ความสามารถด้านฟังก์ชั่นการท างาน เพ่ือใช้ในการจัดท าข้อสอบด้วย Google Form และ Microsoft Form 
ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ควำมสำมำรถด้ำนฟังก์ชั่นกำรท ำงำน 
Google 
Form 

Microsoft 
Form 

ก าหนดวัน เวลา ในการสอบออนไลน์ (เริ่มต้น-จบ)   

ค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple choice)   

ค าถามเชิงอธิบายแบบสั้น   

ค าถามเชิงอธิบายแบบยาว   

สลับล าดับค าถาม (สุ่ม)   

สลับล าดับค าตอบตัวเลือก (สุ่ม)   

แนบรูปภาพลงในค าถาม   

ตัวเลือกบังคับให้ท าแต่ละข้อ   

ค าตอบรูปแบบสัญลักษณ์คณิตศาสตร์   

ก าหนดคะแนนในแต่ละข้อค าถาม   

ก าหนดเฉลยค าตอบอัตโนมัติ (ปรนัย)   

รองรับหน้าจอโทรศัพท์มือถือ เวลาแสดงตัวอย่าง   
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