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คู่มือการใช้งาน 

ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน  

 (เมนจูัดการคลังข้อสอบ) 

 

- พิมพ์ชื่อผู้ใช้งานที่ใช้ส าหรับเข้าสู่ระบบในช่องตามหมายเลข 1 
- พิมพ์รหัสผ่านที่ใช้ส าหรับเข้าสู่ระบบในช่องตามหมายเลข 2 
- คลิกท่ีปุ่มเข้าสู่ระบบเมื่อพิมพ์ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกต้องตามหมายเลข 3 
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เมนูจัดการคลังข้อสอบ 

 

โดยมีเมนูย่อยทั้งหมด 4 เมนู ได้แก่ 
1. เพ่ิมข้อสอบทีละข้อ 
2. น าเข้าชุดข้อสอบจาก Word 
3. ค้นหาข้อสอบ 

สัญลักษณ์ส าคัญต่างๆ ของระบบ 

1.  : ปุ่มแว่นขยายใช้ส าหรับการค้นหาข้อมูล โดยไม่ต้องท าการพิมพ์  อาทิเช่น มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
สาระ เป็นต้น 

2. สัญลักษณ์  ที่อยู่ด้านหน้าของตัวเลือกในการเพ่ิมข้อสอบ จะเป็นการก าหนดตัวเลือกที่ถูกต้อง 

3. สัญลักษณ์ ที่อยู่ด้านล่างของกล่องค าถาม กล่องตัวเลือก และกล่องค าอธิบายเฉลย หมายถึง
สัญลักษณ์ไว้ส าหรับใส่รูปภาพและแก้ไขข้อมูล ให้กับค าถาม ตัวเลือก หรือค าอธิบายค าตอบ 

  เมนูจัดการคลังข้อสอบเป็นเมนูส าหรับคุณครูใช้ในการการเพ่ิม ,ลบ,การแก้ไขข้อสอบ คุณครู
สามารถน าเข้าข้อสอบเก็บไว้ในคลังได้ 2 วิธี  ดังนี้ 
 1. เพิ่มข้อสอบทีละข้อ เป็นการพิมพ์ข้อสอบผ่านหน้าจอโปรแกรม โดยคุณครูสามารถท าการระบุตัวชี้วัด 
สาระ และมาตรฐานได้ตามท่ีคุณครูต้องการ 
 2. น าเข้าชุดข้อสอบจาก Word คือการน าเข้าข้อสอบเป็นชุดครั้งละหลายๆ ข้อ โดยมีข้อจ ากัดว่าคุณครู
จะต้องจัดการข้อสอบให้อยู่ในกลุ่มสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดเดียวกัน เพ่ือสะดวกเวลาคุณครูต้องการน าไปใช้ 
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วิธีการน าเข้าข้อสอบ 
1. เพ่ิมข้อสอบทีละข้อ 
 1.1 คลิก เมนูจัดการคลังข้อสอบ เลือกเมนูย่อย เพิ่มข้อสอบทีละข้อ 
 1.2 ระบุเงื่อนไขของข้อสอบ วิธีการใส่ข้อมูลให้คุณครูใส่ข้อมูลจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง ใส่ข้อมูลให้ครบทุก
ช่อง มิฉะนั้นระบบจะไม่ท าการบันทึกข้อสอบข้อนี้ให้ 

 
 
อธิบายหมายเลข 1-13 
หมายเลข  1. ระบ ุปีการศึกษา 
หมายเลข  2. ระบ ุเทอม  
หมายเลข  3. ระบุ ประเภทการสอบ  ซึ่งมี 6 ประเภท  ดังรูป  
หมายเลข  4. ระบ ุกลุ่มสาระ  
หมายเลข  5. ระบ ุชั้น 
หมายเลข  6. ระบ ุสาระ 
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หมายเลข  7. และ หมายเลข 8. ระบ ุมาตรฐาน ตัวช้ีวัด วิธีการเลือกให้คุณครูกดปุ่ม ค้นหา จากนั้นให้คุณครู
เลือกมาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่ตรงกับข้อสอบแล้วกดปุ่ม ตกลง ดังรูป 

 
หมายเลข  9. ระบ ุวิชา 
หมายเลข  10. ระบ ุหน่วยการเรียนรู้ (บทเรียน) 
หมายเลข  11. ระบ ุสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
หมายเลข  12. ระบุ ระดับความยาก คุณครูสามารถระบุค่าความยากของข้อสอบที่ได้มีการค านวณแล้วหรือเลือก
เป็นค่าง่าย,ปานกลาง,ยาก ได้จากระบบ 
หมายเลข  13. ระบ ุค่าอ านาจจ าแนก คุณครูสามารถระบุค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบที่ได้มีการค านวณแล้ว 
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อธิบายหมายเลข 14-21 
หมายเลข  14. ระบ ุลักษณะของข้อสอบ  มี 6 ลักษณะคุณครูสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ลักษณะหรือไม่เลือกก็
ได้ 
หมายเลข  15. ระบ ุประเภทข้อสอบ มี 8 ประเภท  
หมายเลข  16. ระบุ การถ่วงน้ าหนัก 

- ไม่ถ่วงน้ าหนัก  คือ มีคะแนนเฉพาะตัวเลือกที่ถูกต้อง     
- ถ่วงน้ าหนัก คือ ตัวเลือกทุกๆ ตัวเลือกมีการระบุคะแนน 

หมายเลข  17. ระบ ุการสุ่ม  
- สุ่มตัวเลือก คือ ให้ข้อสอบทุกข้อที่จัดเก็บเข้าสู่คลัง ระบบจะท าการสลับตัวเลือกให้อัตโนมัติ 
- ไม่สุ่มตัวเลือก คือ ไม่ให้ระบบสลับตัวเลือก  เหมาะกับข้อสอบที่มีตัวเลือกถูกทุกข้อ, ข้อ ก.และข. ถูกต้อง  

เป็นต้น 
หมายเลข  18. ระบุ ค าถาม คุณครูสามารถพิมพ์ค าถามในช่องนี้ได้เลย 
หมายเลข  19. ระบ ุจ านวนตัวเลือก คุณครูสามารถเปลี่ยนจ านวนตัวเลือกได้  เมื่อเปลี่ยนแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม OK 
หมายเลข  20. ระบุ ค าตอบ คุณครูสามารถระบุค าตอบของแต่ละตัวเลือกได้เลย 
หมายเลข 21. ระบ ุเป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง คุณครูสามารถเลือกตัวเลือกท่ีถูกต้องได้จากการคลิกท่ีวงกลมด้านหน้า 
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อธิบายหมายเลข 22-28 
หมายเลข  22. ระบ ุไฟล์เฉลย ไฟล์เฉลยที่สามารถแนบได้คือไฟล์ประเภท AcuStudio Duo 
หมายเลข  23. ระบ ุค าอธิบายเฉลย  
หมายเลข  24. กล่องจัดการข้อความของค าถามตัวเลือก  สามารถแทรกรูปภาพ  จัดข้อความ แทรกคลิปวิดีโอ 
หมายเลข  25. เห็นเฉพาะผู้สร้าง ข้อสอบที่ท าการบันทึกจะเห็นได้เฉพาะผู้สร้างเท่านั้นเมื่อท าการค้นหา 
หมายเลข  26. ดูตัวอย่าง ปุ่มแสดงตัวอย่างของค าถามและตัวเลือกก่อนการบันทึก 
หมายเลข  27. บันทึก ปุ่มบันทึกค าถาม 
หมายเลข  28. ล้างค่า ปุ่มใช้ส าหรับการยกเลิกค่าต่างๆ ที่ได้ระบุให้กับข้อสอบทั้งหมด 
ประเภทของข้อสอบ (หมายเลข 15) วิธีเลือกให้คุณครูกดปุ่ม   จากนั้นให้คุณครูเลือกประเภทของข้อสอบโดย
ประเภทของข้อสอบมีอยู่ 8 ประเภท ดังรูป  
 
 
 
 



คู่มือระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน 
ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  

 
7 

ตัวอย่าง การน าเข้าข้อสอบในประเภทต่างๆ  
1. ข้อเดียว คือ ข้อสอบประเภท 1 ค าถาม 4 ตัวเลือก (คุณครูสามารถแก้ไขจ านวนตัวเลือกได้) 
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2. ชุดหลายข้อ คือ ข้อสอบประเภทบทความ เนื้อเรื่อง สถานการณ์ ที่มีข้อสอบย่อยอยู่ภายใต้บทความ เนื้อเรื่อง 
หรือสถานการณ์นั้น 
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3. ข้อสอบถูกผิด คือ ลักษณะของข้อสอบจะเขียนข้อความที่เป็นสถานการณ์หรือปัญหา ซึ่งมีท้ังถูกและผิดตาม
หลักวิชาคละกันไป ผู้ตอบจะต้องพิจารณาข้อความนั้นว่า ถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 

          

4. ข้อสอบเติมค า คือ ข้อสอบที่ให้ผู้ตอบได้สามารถแสดงความคิดเห็น โดยผู้ตอบจะต้องพิจารณาข้อความ
ข้อความนั้นว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
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5. ข้อสอบจับคู่ คือ ข้อสอบที่ประกอบด้วยค าถามและค าตอบ โดยให้ผู้สอบเลือกจับคู่ค าถามที่สอดคล้องกับ
ค าตอบนั้น 
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6. ข้อสอบหลายตัวเลือก คือ ข้อสอบที่คล้ายกับข้อสอบข้อเดียว แต่มีตัวเลือกที่ถูกต้องมากกว่า 1 ตัวเลือก  
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7. ข้อสอบชุดหลายข้อหลายตัวเลือก คือ ข้อสอบที่คล้ายกับข้อสอบชุดหลายข้อ แต่มีตัวเลือกที่ถูกต้องมากกว่า   
1 ตัวเลือก 
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8. ข้อสอบอัตนัย คือ ข้อสอบที่ตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนตอบเมื่อมีการสอบออนไลน์

 

 
*** ปุ่ม                                       ที่อยู่ทางด้านหลังของค าถาม ตัวเลือก และค าอธิบายเฉลย หมายถึง
สัญลักษณ์ไว้ส าหรับใส่รูปภาพและแก้ไขข้อมูล ให้กับค าถาม ตัวเลือก หรือค าอธิบายค าตอบ *** 

วิธีการแทรกรปูภาพและแก้ไขข้อความ 
  1. กดท่ีปุ่ม                                      ตามหัวข้อต่างๆ 
  2. กรอบสี่เหลี่ยมทางด้านล่าง จะปรากฏแล้วเลือกค าสั่งแทรกรูปภาพ 
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คู่มือระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน 
ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  

 
16 

2. การน าเข้าชุดข้อสอบจาก Word 

1. เตรียมข้อสอบไฟล์ Word ทีต่้องการน าเข้า 

 2. ระบุเงื่อนไขของข้อสอบ 

ขั้นตอนการเตรียมข้อสอบ Word มีดังนี้ 

  1.1 ห้ามมีเส้นแบ่งกลาง ค าอธิบาย ค าชี้แจง หัวกระดาษข้อสอบ สัญลักษณ์ตราโรงเรียน (ในกรณีที่จะน า

ข้อสอบเก่าที่เคยท าการสอบไปแล้วมาน าเข้า)  

1.2 ให้มีเฉพาะตัวข้อสอบที่มีแต่ค าถาม และตัวลือกเท่านั้น (หากคุณครูต้องการแทรกรูปภาพในข้อสอบ

จะต้องไม่ใช้เครื่องมือ Wrap Text กับรูปภาพ แต่สามารถขยายและเปลี่ยนต าแหน่งการวางรูปภาพได้โดยใช้

เคอร์เซอร์เป็นตัวก าหนดเท่านั้น) 

1.3 ตัวเลือกท่ีถูกต้อง คุณครูสามารถน ามาไว้ที่ข้อ ก. หรือยังไม่ต้องก าหนดข้อถูกก็ได้ แต่เมื่อมีการบันทึก

ข้อสอบจากไฟล์ Word ที่ยังไม่ก าหนดข้อถูก คุณครูจะต้องมาแก้ไขข้อสอบภายหลังทุกข้อ แต่หากคุณครูก าหนด

ข้อถูกไว้ที่ข้อ ก. แล้วเมื่อน าเข้าคลังระบบจะสลับตัวเลือกให้อัตโนมัติ 

วิธีการพิมพ์ข้อสอบจากโปรแกรม Microsoft Word  
 ค าถาม : ให้พิมพ์ เลขข้อ จุด เคาะวรรค 1 ครั้ง แล้วพิมพ์ค าถาม 
  ตัวเลือก : ท าเช่นเดียวกัน พิมพ์ ก จุด เคาะวรรค 1 ครั้ง แล้วพิมพ์ตัวเลือก 
ตัวอย่างข้อสอบท่ีพิมพ ์
 1. ประเทศไทยมีก่ีจังหวัด 
  ก. 77 จังหวัด 
  ข. 76 จังหวัด 
  ค. 75 จังหวัด 
  ง. 74 จังหวัด 
*** ตัวเลือก อาจเปลี่ยนเป็น ตัวเลข ภาษาอังกฤษ 1,2,3,4 หรือ A,B,C,D  หรือ ก,ข,ค,ง ก็ได้ หรือแสดงค าถามเป็น 
2 คอลัมน์ ก็ได้ หากข้อสอบที่เป็นเครื่องหมายคณิตศาสตร์ หรือสูตรค านวณต่าง ๆ ก็สามารถพิมพ์ในโปรแกรม 
Microsoft Word ได้เลย *** 
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ตัวอย่างข้อสอบที่ถูกต้อง                                   

 

ตัวอย่างข้อสอบท่ีพิมพ์ไม่ถูกต้อง 
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อธิบายหมายเลข 1-11 
หมายเลข  1. ระบ ุเทอม 
หมายเลข  2. ระบุ ประเภทการสอบ  ซึ่งมี 6 ประเภท  ดังรูป  
หมายเลข  3. ระบ ุกลุ่มสาระ 
หมายเลข  4. ระบุ ชั้น 
หมายเลข  5. ระบ ุสาระ                                                              
หมายเลข  6. และ หมายเลข 7. ระบ ุมาตรฐาน ตัวช้ีวัด วิธีการเลือกให้คุณครูกดปุ่ม ค้นหา จากนั้นให้คุณครู
เลือกมาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่ตรงกับข้อสอบแล้วกดปุ่ม ตกลง ดังรูป 

 
หมายเลข  8. ระบ ุวิชา 
หมายเลข  9. ระบ ุหน่วยการเรียนรู้ (บทเรียน) 
หมายเลข  10. ระบ ุสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
หมายเลข  11. ระบุ ระดับความยาก คุณครูสามารถระบุค่าความยากของข้อสอบที่ได้มีการค านวณแล้วหรือเลือก
เป็นค่าง่าย,ปานกลาง,ยาก ได้จากระบบ 
หมายเลข  12. ระบุ ลักษณะของข้อสอบ  มี 6 ลักษณะคุณครูสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ลักษณะหรือไม่เลือกก็
ได ้
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อธิบายหมายเลข 13-14 
หมายเลข  13. ประเภทไฟล์  มี 2 ประเภทคือไฟล์  Word และ Excel 
หมายเลข  14. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Excel เพ่ือน าเข้าข้อสอบประเภทไฟล์ Excel 
หมายเลข  15. น าเข้าข้อสอบ  
หมายเลข  16. รูปแบบการบันทึกข้อสอบ มี 2 รูปแบบ  

- ไม่ระบุข้อถูก คือ ไฟล์ข้อสอบที่น าเข้ายังไม่มีการก าหนดข้อถูก เมื่อบันทึกข้อสอบคุณครูต้องท าการแก้ไข
ข้อสอบอีกครั้งทีละข้อ   

- ก าหนด ก เป็นข้อถูก คือ ไฟล์ข้อสอบที่น าเข้าก าหนดตัวเลือกท่ีถูกต้องให้อยู่ที่ข้อ ก. แล้ว เมื่อบันทึก
คุณครูไม่ต้องแก้ไขอีกครั้ง 

หมายเลข  17. เห็นเฉพาะผู้สร้าง ข้อสอบที่ท าการบันทึกจะเห็นได้เฉพาะผู้สร้างเท่านั้นเมื่อท าการค้นหาหมายเลข  
18. บันทึก ปุ่มบันทึกข้อสอบที่ได้น าเข้า 
หมายเลข  19. ยกเลิก ไม่บันทึกการน าเข้าข้อสอบ 
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ค้นหาข้อสอบ 
  เมื่อคุณครูน าเข้าข้อสอบไปเก็บไว้ในคลังเรียบร้อยแล้ว คุณครูสามารถค้นหาข้อสอบที่เก็บไว้ในคลังเพ่ือ
น ามาแก้ไขระบุ สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดข้อสอบเพ่ิมได้ หรือ การปิดสถานะ/ลบ ข้อสอบในคลัง และการน า
ข้อสอบที่อยู่ในคลังไปใช้งาน หน้าต่างระบบในการค้นหาข้อสอบ  ดังรูป 

 
*** การค้นหาข้อสอบสามารถระบุขอบเขตการค้นหาได้โดยระบุข้อมูลต่างๆ ดังรูปด้านบน หรือค้นหาข้อสอบ

เฉพาะที่ตนเองเป็นผู้สร้าง   
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รายงานจ านวนข้อสอบตามตัวชี้วัด 

 

 

คุณครูสามารถเลือกดูรายงานจ านวนข้อสอบตามตัวชี้วัดได้ตามระดับชั้น  โดยคลิกที่ตัวเลขที่บอกจ านวน
ข้อสอบ  และระบบแสดงจ านวนข้อสอบตามตัวชี้วัดโดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์เพ่ือให้คุณครูใช้ง่ายและไม่สับสน 

ในหน้ารายงานคุณครูสามารถก าหนดได้ว่ารายงานจ านวนข้อสอบตามตัวชี้วัดที่ต้องการจะเป็นของปี
การศึกษาใด ระดับชั้น ห้อง วิชาอะไรหรือแบบทดสอบที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด คุณครูสามารถน าไฟล์รายงานนี้

บันทึกเก็บไว้เป็นไฟล์ Excel ได้โดยการคลิกท่ีปุ่ม   อยู่ด้านบนของหน้ารายงาน 
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(เมนูจัดการชุดทดสอบ) 

 
 เมนูสร้างชุดทดสอบเป็นเมนูที่จะช่วยให้คุณครูสามารถสร้างชุดทดสอบ  ชุดข้อสอบกลางภาค -ปลายภาค 
หรือแม้กระทั่งชุดทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  จากข้อสอบที่คุณครูได้น าเข้าคลังข้อสอบ
ส่วนกลาง  ซึ่งระบบสามารถให้คุณครูเลือกข้อสอบของคุณครูท่านอ่ืน หรือหากมีโรงเรียนในเครือที่ใช้คลังส่วนกลาง
เดียวกัน คุณครูก็ยังสามารถน าข้อสอบของโรงเรียนนั้นๆ มาสร้างเป็นชุดทดสอบของตนเองได้  นอกเหนือจากการ
ใช้ข้อสอบที่ตนเองเป็นผู้สร้าง 
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โดยมีเมนูย่อยทั้งหมด 2 เมนู ได้แก่ 
1. สร้างชุดทดสอบ 
2. ตรวจข้อสอบอัตนัย 

สร้างชุดทดสอบ 

 

อธิบายหมายเลข 1-3 
หมายเลข  1. การค้นหาชุดทดสอบ คุณครูสามารถระบุปีการศึกษา, โรงเรียน, กลุ่มวิชา, ชั้นและประเภทการสอบ
เพ่ือค้นหาชุดทดสอบ หรือระบุชื่อของชุดทดสอบในช่องค้นหาตามชื่อชุดข้อสอบ 
หมายเลข  2. ปุ่มการท างานของหน้าเมนูสร้างชุดทดสอบ  ดังนี้ 

-  ปุ่มส าหรับการสร้างชุดทดสอบใหม่ 

-  ปุ่มส าหรับลบรายการชุดทดสอบท่ีคุณครูไม่ต้องการ 

-  ปุ่มส าหรับใช้ในการน าเข้าชุดทดสอบที่เป็นไฟล์ .exam 
 หมายเลข  3. ข้อมูลชุดทดสอบท่ีสร้าง  ซึ่งจะแสดงผลการสร้างชุดทดสอบ รายละเอียดต่างๆ เช่น คะแนน เวลา
ในการสอบ ก าหนดการเริ่มสอบ รายงาน และใช้ในการแก้ไขชุดทดสอบ เพ่ิมข้อสอบใหม่ 
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ขั้นตอนในการสร้างชุดทดสอบใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณครูคลิกท่ีปุ่ม  จะแสดงหน้าต่างการสร้างชุดทดสอบใหม่ดังรูป 
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อธิบายหมายเลข 1-18 
หมายเลข  1. ระบ ุปีการศึกษา 
หมายเลข  2. ระบุ วัตุประสงค์ : ต้องการสร้างชุดทดสอบที่พิมพ์เป็นกระดาษหรือต้องการสร้างชุดทดสอบที่สอบ
ออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  
หมายเลข  3. ระบุ ประเภทการสอบ  ซึ่งมี 5 ประเภท  เก็บคะแนน, สอบกลางภาค, สอบปลายภาค, สอบก่อน 
เรียน-หลังเรียน(Pre/Post Test), ชุดทดสอบ 
หมายเลข  4. ระบุ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ เป็นการระบุครั้งของการสร้างชุดทดสอบแบบเก็บคะแนน ซึ่งคุณครูจะ
ไม่สามารถสร้างชุดทดสอบเก็บคะแนนที่เป็นครั้งเดียวกัน ซ้ ากันได้ ระบบไม่จ ากัดจ านวนครั้งสร้างชุดทดสอบ 
เก็บคะแนน 
หมายเลข  5. ระบุ เทอม  

หมายเลข  6. ระบ ุชื่อวิชา คุณครูต้องคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือค้นหาวิชาที่ต้องการสร้างชุดทดสอบ 
หมายเลข  7. ระบุ ชื่อชุดทดสอบ เมื่อคุณครูระบุประเภทการสอบ, เทอมและวิชา  
หมายเลข  8. ระบ ุคะแนนเต็ม  
หมายเลข 9. ระบุ เวลาในการสอบ  ใช้ เป็นนาที เช่น 1 ชั่วโมง 30 นาที คุณครูต้องระบุ เวลา 90 นาที  
หมายเลข  10. ระบ ุจ านวนตัวเลือก 
หมายเลข  11. ระบุ วันที่เริ่มสอบและวันที่สิ้นสุด คุณครูสามารถระบุวันที่เริ่มเปิดให้นักเรียนเข้าสอบชุดทดสอบ
แบบออนไลน์ได้ ซึ่งสามารถก าหนดได้เป็น วัน เดือน ปีและเวลา เมื่อคุณครูก าหนดวันที่เริ่มสอบแล้วต้องก าหนด
วันที่สิ้นสุดของชุดทดสอบเพ่ือปิดการสอบของนักเรียน โดยเมื่อตรงกับวัน เวลาสิ้นสุดการสอบนักเรียนจะไม่
สามารถเข้าสอบได้อีก 
หมายเลข 12. ระบุ เฉลยข้อสอบ คุณครูสามารถเลือกให้เฉลยข้อสอบในแต่ละข้อเมื่อนักเรียนเลือกค าตอบแล้ว 
หรือระบุไม่ให้เฉลยข้อสอบก็ได้ 
หมายเลข  13. ระบ ุจ านวนตอน คุณครูสามารถสร้างชุดทดสอบให้มีการแบ่งตอนของข้อสอบได้ถึง 5 ตอน 
หมายเลข  14. ระบุ เงื่อนไข โดยเงื่อนไขคือสามารถเลือกให้ชุดทดสอบสลับข้อและสลับตัวเลือกได้ 
หมายเลข 15. ระบุ จ านวนผู้ออกข้อสอบ คุณครูสามารถระบุจ านวนคุณครูที่ร่วมกันออกข้อสอบในแต่ละชุด
ทดสอบได้ ระบุได้มากถึง 5 ท่าน 
หมายเลข  16. ระบ ุค าอธิบาย  
หมายเลข  17. บันทึก ใช้ในการบันทึกการสร้างชุดทดสอบ เพ่ือเตรียมน าเข้าข้อสอบในขั้นตอนต่อไป 
หมายเลข 18. ยกเลิก ใช้ในการยกเลิกการสร้างชุดทดสอบ 
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      เมื่อคุณครูสร้างชุดทดสอบใหม่แล้ว จะได้ข้อมูลดังรูป ซึ่งในชุดทดสอบนี้ยังไม่มีข้อสอบอยู่ภายใน ข้อสังเกตคือ
การเพ่ิม/ดู ยังเป็นสีแดง คุณครูสามารถเพ่ิมข้อสอบได้โดยการคลิกทีเ่พิ่ม/ดู  
 

 
เมื่อคลิกแล้วจะแสดงหน้าต่างการเพ่ิมข้อสอบในชุดทดสอบ ดังรูป 

 
อธิบายหมายเลข 1-2 
หมายเลข  1. รายละเอียดของชุดทดสอบท่ีระบุในขั้นตอนของการสร้างชุดทดสอบ 
หมายเลข  2. ปุ่มการท างานของหน้าต่างการเพ่ิมข้อสอบ ซึ่งมีปุ่มการท างานต่างๆ ดังนี้ 

- สร้างข้อสอบ  
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สามารถน าเข้าข้อสอบได้ 4 วธิี ดังนี้ 

1. เพิ่มข้อสอบทีละข้อ โดยข้อสอบที่เพ่ิมจะไม่ถูกเก็บไว้ในคลังเหมือนการสร้างข้อสอบในเมนูจัดการ
คลังข้อสอบ แต่จะถูกเก็บไว้ในชุดทดสอบเท่านั้น 

2. น าเข้าจาก Microsoft Word โดยข้อสอบที่เพ่ิมจะไม่ถูกเก็บไว้ในคลังเหมือนการสร้างข้อสอบใน
เมนูจัดการคลังข้อสอบ แต่จะถูกเก็บไว้ในชุดทดสอบเท่านั้น 

3. เลือกข้อสอบจากคลังหรือจากแบบทดสอบอ่ืน เป็นการดึงข้อสอบที่มีอยู่แล้วในคลังมาใช้ในชุด
ทดสอบ ซึ่งคุณครูสามารถดึงข้อสอบของคุณครูท่านอื่นมาใช้ได้ 
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4. เลือกข้อสอบตามตัวชี้วัด คุณครูสามารถเลือกข้อสอบตามตัวชี้วัดที่มีในระบบ ซึ่งเป็นข้อสอบที่แบ่ง

ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดแล้ว 

 
- เฉลี่ยข้อสอบ 

 
1. เฉลี่ยข้อถูก คุณครูสามารถเลือกให้จ านวนข้อถูกของข้อสอบในชุดทดสอบเฉลี่ยให้เท่าๆ กันได้  
2. เฉลี่ยคะแนนทุกข้อ หากชุดทดสอบของคุณครูมีคะแนนที่ไม่เท่ากับจ านวนข้อสอบที่คุณครูเลือก

สามารถใช้ปุ่มนี้ในการเฉลี่ยคะแนนให้เหมาะสมได้ 
- จัดการตอนข้อสอบและดูตอนข้อสอบ 
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1. จัดการตอนข้อสอบเป็นเครื่องมือที่คุณครูใช้ในการแบ่งข้อสอบออกเป็นแต่ละตอน เมื่อคุณครูคลิกที่
ปุ่มจัดการตอนข้อสอบระบบจะแสดงปุ่มย้ายไปที่ ดังรูป 

 
ซึ่งปุ่มย้ายไปทีจ่ะใช้ในการย้ายข้อสอบที่เลือกไปไว้ในตอนข้อสอบที่คุณครูต้องการและเมื่อคุณครูมีการ
ย้ายข้อสอบไปยังตอนข้อสอบแล้ว คุณครูจะสามารถดูข้อสอบในแต่ละตอนได้โดยคลิกท่ีปุ่มดูตอนข้อสอบ 

 
 

2. ดูตอนข้อสอบเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดูข้อสอบที่อยู่ในตอนข้อสอบแต่ละตอน 
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- ลบข้อสอบใช้ในการลบข้อสอบที่อยู่ในชุดทดสอบ 
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- พิมพ์ชุดข้อสอบใช้ในการพิมพ์ชุดทดสอบออกมาเป็นแบบกระดาษ ใช้เมื่อเกิดปัญหาขัดข้องในการสอบ
ด้วยคอมพิวเตอร์  
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- ส่งออกใช้ส าหรับในการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ชุดทดสอบออกมาเป็นไฟล์ .exam และใช้ปุ่มน าเข้าชุดทดสอบใน
การน าเข้าชุดทดสอบที่เอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกมา ในการน าเข้าชุดทดสอบคุณครูห้ามน าเข้าชุดทดสอบที่มีชื่อ
อยู่แล้วหรือหากมีชื่อที่ซ้ ากันคุณครูต้องเปลี่ยนชื่อชุดทดสอบที่มีในการะบบก่อนน าเข้าชุดทดสอบที่เป็น
ไฟล์ 

 
เครื่องมือในส่วนของข้อมูลชุดทดสอบอ่ืนๆ ดังนี้ 

1.  ใช้ในการเปิด – ปิดการแสดงชุดทดสอบ 

2.  ใช้ในการสอบชุดทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ 

3.  ใช้ในการดูเวลาคุมสอบ 

4.  ใช้ในการดูรายงานของชุดทดสอบ 

5.  ใช้ในการดูค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนก (ค่า P ค่า R) 

6.  ใช้ในการปิดชุดทดสอบเพื่อท าการแก้ไข โดยชุดทดสอบนั้นยังแสดงให้คุณครูเห็นแต่ไม่สามารถแก้ไข
ได้ เครื่องมือนี้ผู้ดูแลระบบเท่านั้นมีสิทธิ์ในการใช้งาน 
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การจัดการผู้ใช้งาน 
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ลงทะเบียนนักเรียน 

 
อธิบายหมายเลข 1-4 
หมายเลข  1. ระบ ุกลุ่มวิชา 
หมายเลข  2. ระบ ุกลุ่มผู้ใช้งาน 
หมายเลข  3. ระบุ ข้อความท่ีต้องการค้นหา  
หมายเลข  4. เลือกวิชาที่จะลงทะเบียนนักเรียน  โดยการคลิกที่ชื่อวิชา 
 

 
 
อธิบายหมายเลข 1-5 
หมายเลข  1. ระบ ุปีการศึกษา 
หมายเลข  2. ระบ ุกลุ่มผู้ใช้งาน 
หมายเลข  3. ระบุ ห้อง 
หมายเลข  4. ระบ ุข้อความที่ต้องการค้นหา 
หมายเลข  5. คลิกปุ่ม                            เพ่ือลงทะเบียนนักเรียน 
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คลิก      เพ่ือเลือกนักเรียนที่ต้องการลงทะเบียนในรายวิชานั้น จากนั้นคลิกปุ่ม  

 
  
ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ยืนยันการลงทะเบียน”  หากยืนยันให้คลิกปุ่ม                 หากไม่ยืนยัน  
(ส าหรับผู้ดูแลระบบ) 

ส าหรับเครื่องมือในการจัดการชุดทดสอบของส่วนกลางที่ผู้ดูแลระบบสามารถแจกจ่ายชุดทดสอบได้รวดเร็วและ
สะดวกมากขึ้นเป็นเครื่องมือที่อยู่ในหน้าสร้างชุดทดสอบ 

 

โดยผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ในการแจกจ่ายชุดทดสอบไปยังเขต หน่วยงานและโรงเรียนในเครือได้แก่ ผู้ดูแลระบบของ
ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. และผู้ดูแลระบบของเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป.และ สพม. ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ 
ดังนี้ 
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1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ที่ก าหนดสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ ดังรูป 

 

2. คลิกที่เมนูจัดการชุดทดสอบ จากนั้นเลือกชุดทดสอบที่ต้องการแชร์ไปยังเขต หรือโรงเรียน แล้วเลือก แชร์

ชุดทดสอบไปยังโรงเรียน    ดังรูป 

 

 

 

 



คู่มือระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน 
ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  
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3. เข้าสู่หน้าการเลือกเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ต้องการแชร์ชุดทดสอบ โดยเลือกเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป.หรือ 
สพม. และเลือกแชร์ไปเฉพาะที่เขต หรือโรงเรียน เมื่อมีการแชร์ชุดทดสอบไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
โรงเรียน เขตพ้ืนที่นั้นๆ และโรงเรียนสามารถใช้ชุดทดสอบที่แชร์มาให้ได้จากเมนูจัดการชุดทดสอบ
ส่วนกลาง ดังรูป 

 

4. เมื่อได้ชุดทดสอบที่แชร์มาจากส่วนกลางแล้ว คุณครูสามารถดูข้อสอบได้โดยการคลิกที่ชื่อชุดทดสอบ 
ข้อสอบจะแสดงขึ้นว่าในชุดทดสอบนั้นมีข้อสอบอะไรบ้าง  แต่คุณครูจะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้ในชุด
ทดสอบนี้ ต้องเลือกเมนูจัดการชุดทดสอบจึงจะสามารถแก้ไขได้ ดังรูป 
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ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  
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5. เมื่อเข้ามาหน้าเมนูจัดการชุดทดสอบ คุณครูจะเห็นชุดทดสอบที่แชร์มา สังเกตได้ว่าจะเป็นสีน้ าตาล และ
ไม่สามารถคลิกแก้ไขใดๆ ได้เลย ดังรูป 

 

6. การแก้ไขชุดทดสอบที่แชร์มาจากส่วนกลางคุณครูสามารถท าได้โดยการเพ่ิมชุดทดสอบใหม่ และใน
หน้าต่างการเพ่ิมข้อสอบเข้าชุดทดสอบให้คุณครูเลือกเป็นการเพ่ิมข้อสอบจากชุดข้อสอบเดิม  ดังรูป 
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7. คุณครูเลือกข้อสอบจากชุดทดสอบ วิธีจะเหมือนกับการเลือกข้อสอบจากคลัง 
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ขั้นตอนการทดสอบออนไลน์ 

 
 

 
อธิบายหมายเลข 1-2 
หมายเลข  1. รายละเอียดแบบทดสอบ 
หมายเลข  2. รายละเอียดค าชี้แจงข้อสอบ 
 เมื่อต้องการเข้าสู่หน้าการทดสอบคลิกที่ปุ่ม                                หรือหากไม่ต้องการท าแบบทดสอบ
ให้คลิกท่ีปุ่ม   
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อธิบายหมายเลข 1-7 
หมายเลข  1. รายละเอียดของผู้ท าแบบทดสอบ ได้แก่ รหัสประจ าตัว ระดับชั้น ชื่อนักเรียน และ สอบครั้งที่ 
หมายเลข  2. ขนาดตัวอักษรสามารถก าหนดได้ตามขนาดที่ต้องการมีขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง และขนาดใหญ่ 
หมายเลข  3. จ านวนข้อสอบทั้งหมดในแบบทดสอบ  
หมายเลข  4. ข้อสอบที่ต้องท าแบบทดสอบแสดงทีละข้อ ให้เลือกตัวเลือกท่ีถูกต้องที่สัญลักษณ์       เมื่อท าเสร็จ
หนึ่งข้อให้กดปุ่ม                    เพ่ือท าแบบทดสอบในข้อถัดไป 
หมายเลข  5. เป็นการแสดงกระดาษค าตอบว่าได้ท าแบบทดสอบข้อใดไปแล้วบ้าง หากต้องการกลับไปท าข้อที่ยัง
ไม่ได้ท า  สามารถคลิกท่ีหมายเลขหน้าข้อได้ทันที 
หมายเลข  6. เป็นการแสดงเวลาในการท าแบบทดสอบ ได้แก่  เวลาทั้งสิ้น  เวลาที่ใช้ไป  และเวลาที่เหลือ 
หมายเลข  7. เป็นค าอธิบายสถานะของข้อสอบ ได้แก่  สีแดง คือ ข้อสอบที่ยังไม่ได้ท า  สีเขียว คือ ข้อสอบที่ท า

แล้ว และสีเทา คือข้อสอบที่ก าลังท าอยู่ 
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 เมื่อท าแบบทดสอบครบทุกข้อแล้ว ระบบจะปรากฎหน้าต่างแจ้งเตือนว่า “คุณท าข้อสอบครบแล้ว 
ต้องการไปหน้าสรุปผลและตรวจทาน ใช่ หรือ ไม่?” หากต้องการให้คลิกปุ่ม                   หากไม่ต้องการให้คลิก
ปุ่ม   
 
 
 
 
 
 
 
 หน้าสรุปผลและตรวจทานจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบที่ได้ท าแล้ว สามารถตรวจสอบได้ว่าตอบ
อะไรบ้าง หากต้องการกลับไปแก้ไขสามารถคลิกท่ีเลขหน้าข้อที่ต้องการแก้ไขได้ทันที เมื่อตรวจทานเรียบร้อยแล้ว
คลิกท่ีปุ่ม                                               
 

 
 



คู่มือระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน 
ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  
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 เมื่อส่งค าตอบเรียบร้อย ระบบจะแสดงผลการสอบทันที โดยที่แสดงรายละเอียดของคะแนนเต็ม 
(หมายเลข 1 )  คะแนนที่ได้ (หมายเลข 2 ) จ านวนข้อที่ตอบถูก เป็นต้น และระบบยังสามารถพิมพ์ผลการสอบ
ได้ หากได้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์โดยคลิกท่ีปุ่ม  
 

 
 


