
 
 บทที่ 3 

ขั้นตอนการสร้างข้อสอบเพื่อจัดสอบออนไลน์ 

3.1 ขั้นตอนการสร้างข้อสอบ 
การสร้างข้อสอบเพ่ือจัดสอบออนไลน์ผ่านระบบ UBU LMS (ส าหรับผูส้อน) นั้นมีขั้นตอนการเพ่ือ

สร้างข้อสอบและวิธีการด าเนินการเพ่ือให้สามารถวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ดังนี้ 
3.1.1 ขั้นตอนการสร้างข้อสอบในคลังข้อสอบ 
3.1.2 การน าข้อสอบในคลังขอ้สอบไปจัดชุดเพื่อท าการสอบ 
3.1.3 การก าหนดค่าชุดข้อสอบเพื่อสอบออนไลน์ 
3.1.4 การตรวจสอบและน าผลคะแนนไปใชง้าน 

 โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
3.1.1 ขัน้ตอนการสรา้งข้อสอบในคลังข้อสอบ  
 3.1.1.1 เข้ารายวิชาที่ต้องการสร้างข้อสอบเลือก More > Question Bank  
 

 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงหน้าจอรายวิชาและเลือก More  
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ภาพที่ 3.2 เลอืก  Question Bank  เพื่อเริ่มเข้าคลังข้อสอบ  
 3.1.1.2 จะเริ่มเข้าคลังข้อสอบ โดยมีแท็บหน้าจอต่างๆ ดังนี้  
  - Question ส าหรับสร้างค าถามทีละข้อ 
  - Categories ส าหรับสร้างหมวดค าถามเพื่อเก็บข้อสอบไว้ 
  - Import ส าหรับน าเข้าข้อสอบทีละหลายๆข้อ 
  - Export ส าหรับส่งออกข้อสอบจากคลังข้อสอบ 

 
ภาพที่ 3.3 แสดงแท็บต่างๆในคลังข้อสอบ  
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 3.1.1.3 ขั้นตอนต่อไปเลือกแท็บ Categories เพืส่ร้างที่เก็บข้อสอบก่อนเพื่อให้สะดวกต่อ
การค้นหาและน าไปใช้งาน  

 
 

 ภาพที่ 3.4 แสดงการสร้างที่เก็บข้อสอบให้เป็นหมวดหมู่ 
  3.1.1.4 คลิกกลับมาที่แท็บ Question เพือ่สร้างข้อสอบทีละข้อ เลือก Create a new 
Question  

 
ภาพที่ 3.5 แสดงหน้าจอการเลือกสร้างข้อสอบทีละข้อ 
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ภาพที่ 3.6 เลอืกประเภทของข้อสอบที่ต้องการสร้าง ในตัวอย่างเลือกแบบ  Multiple Choice  
 

 
 
ภาพที่  3.7 เลอืก  Category ของข้อสอบที่จะเก็บไว้ ใส่ Question name และ Question 

Text  

หากในข้อสอบนั้นมีภาพประกอบสามารถคลิกที่  เพื่อแทรกภาพลงไปในข้อสอบ 
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ภาพที่ 3.8 แสดงการเพ่ิมค าตอบ และก าหนดให้ข้อที่ถูกตอ้งที่คะแนน 100 %  

3.1.1.5 หลังจากเพ่ิมค าตอบก าหนดค่าต่างๆแล้ว ให้คลิก   เพื่อบันทึกขอ้สอบ
และกลับไปแทบ็ Question เพื่อเพิ่มข้อสอบอ่ืนๆเพิ่มเติม  

3.1.1.6 เมื่อกลับไปหน้า Question จะปรากฏข้อสอบที่ได้เพิ่มลงไปแล้ว ถ้าต้องการดูตัวอย่าง
ข้อสอบสามารถคลิกที่ Edit หลังข้อสอบแต่ละข้อและเลือก Preview หรือแก้ไขข้อสอบตามต้องการได้  

 
 
ภาพที ่3.9 แสดงเมนูเมื่อต้องการดูตัวอย่างข้อสอบหรือแก้ไขข้อสอบ 
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ภาพที่ 3.10 แสดงการ Preview เพื่อดูตัวอย่างข้อสอบแต่ละข้อหากต้องการกลับไปหน้า 

Question คลิก Close preview 
3.1.2 การน าข้อสอบในคลงัข้อสอบไปจดัชุดเพื่อท าการสอบ 
 เมื่อท าการสร้างข้อสอบแต่ละแบบลงไปในคลังข้อสอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการน า

ข้อสอบในคลังไปใช้ในการจัดชุดสอบส าหรับนักศึกษา โดยต้องกลับไปหน้าหลักของวิชาและไปสร้าง
กิจกรรมการสอบเพื่อเตรียมให้นักศึกษาเข้าใช้งานดังต่อไปนี้  

 3.1.2.1 เมื่อกลับมาหน้าหลกัรายวิชาให้เปิดโหมด Turn Editing On เพื่อสร้างกิจกรรม
การสอบ  

 
 
ภาพที่ 3.11 แสดงการเลือกเปิดโหมดการแก้ไขรายวิชา 
 
 3.1.2.2 เลือก Add an activity or resource (เพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล) เพื่อเพิ่ม

กิจกรรมการสอบ 
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ภาพที่ 3.12 แสดงหน้าจอการเพิ่มกิจกรรมส าหรับผู้เรียน  
 3.1.2.3 เลือกกิจกรรมการสอบ “Quiz” และคลิก Add 

  
ภาพที่ 3.13 แสดงหน้าจอการเพิ่มกิจกรรมการสอบส าหรับใช้สอบผ่านระบบ UBU LMS  
  3.1.2.4 เมื่อเพิ่มกิจกรรมการสอบแล้วจะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ใส่รายละเอียดการสอบ

ต่างๆ เช่น ชื่อการสอบ ค าชี้แจงการสอบ เป็นต้น  
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ภาพที่ 3.14 แสดงการต้ังช่ือชุดการสอบและค าอธิบายการสอบ  

 
 
ภาพที่  3.15 แสดงการต้ังวันเวลาที่ก าหนดให้สอบ  
โดยผู้สอนควรก าหนดวันเวลา และควรระวังหากไม่ก าหนดและเพ่ิมข้อสอบเข้าในชุดสอบ 

ผู้เรียนจะสามารถเข้าท าข้อสอบได้ หลังจากที่ก าหนดวันเวลาที่จะให้สอบแล้วคลิก Save and Display จะ
ปรากฏหน้าจอเพื่อให้เข้าเพิ่มข้อสอบจากคลงัข้อสอบได้ดังภาพ  

 
 
ภาพที่ 3.16 แสดงกิจกรรมการสอบที่มีการเพิ่มในระบบ UBU LMS  
 3.1.2.5 เพิ่มขอ้สอบลงชุดกิจกรรมการสอบที่สร้างขึ้นข้างต้นโดยการคลิก “Edit Quiz”  
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ภาพที่ 3.17 แสดงหน้าจอส าหรับเพ่ิมข้อสอบลงชุดการสอบที่สร้างขึ้น 
 จากภาพข้างต้น ท าการเพิ่มขอ้สอบจากคลังข้อสอบโดยคลิก Add > from question 

bank  

 
ภาพที่ 3.18 แสดงหน้าจอข้อสอบจากคลังข้อสอบ 
 จากภาพท าการเลือก Category  คือ ที่เก็บข้อสอบที่ได้มีการจัดเก็บไว้ เลือกข้อสอบที่

ต้องการ และคลิก “Add selected question to the quiz”  
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ภาพที่ 3.19 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อสอบจากคลังข้อสอบลงในชุดข้อสอบแล้ว 
 เมื่อท าการเพิ่มข้อสอบลงในชุดการสอบแล้ว สามารถก าหนดค่าคะแนนของข้อสอบแต่ละ

ข้อได้  
 Maximum grade คือ  คะแนนเต็มของข้อสอบชุดนั้น 
 Total of marks คือ คะแนนรวมของข้อสอบแต่ละข้อ หรือ คะแนนดิบ 
3.1.2.6 เมื่อต้องการดูชุดข้อสอบที่ได้ท าการสร้างขึ้นให้กลับไปหน้าหลักของชุดข้อสอบนั้นและ

คลิกเลือก preview  

 
 
ภาพที่ 3.20 แสดงหน้าจอหลักของชุดข้อสอบ  
หลังจากท าการเพ่ิมข้อสอบลงในชุดสอบแล้ว สามารถก าหนดค่าของการสอบออนไลน์ได้

เพิ่มเติม โดยการคลิก Edit Setting ทั้งนี้การก าหนดค่าชุดสอบควรท าก่อนการเพิ่มข้อสอบเพื่อป้องกันการ
เข้าท าข้อสอบก่อนได้รับอนุญาต 
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3.1.3 การก าหนดค่าชุดข้อสอบเพื่อสอบออนไลน์  
 3.1.3.1 เมื่อต้องการก าหนดค่าของกิจกรรมการสอบหรือชุดข้อสอบ สามารถเลือก Edit 

Setting จะปรากฏหน้าจอ เพื่อใหต้ั้งค่า ดังน้ี 
1. Timing 

Open the quiz : วันเวลาที่อนุญาติให้เขา้สอบ 
Close the quiz : วันเวลาที่ปิดให้เข้าสอบ 
Time limit : ตั้งค่าเวลาที่ให้เข้าสอบ 
When time expires : ตั้งคา่การส่งข้อสอบเมื่อหมดเวลาสอบ   

 
ภาพที่ 3.21 แสดงส่วนการก าหนดวันเวลาสอบ  
2. Grade    

Grade category: หมวดหมูค่ะแนนใน gradebook 
Grade to pass : คะแนนทีผ่่าน 
Attempts allowed : จ านวนครั้งที่อนุญาตให้เข้าท าข้อสอบ 

3. Layout 
New page : จ านวนค าถามที่จะแสดงในแต่ละหน้า 
Navigation method : ก าหนดการย้อนกลับมาท าข้อสอบ  

       Free (ค่า default) ย้อนกลับมาท าได้ 
       Sequential ให้ท าข้อสอบตามล าดับ ย้อนกลับไม่ได้  
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ภาพที่ 3.22 แสดงส่วนการก าหนดหมวดหมู่ของคะแนนสอบและจ านวนครั้งที่ให้สอบ  

 
4. Question behaviour 

Shuffle with questions : สลับค าถาม 
How question behave : รูปแบบการท าแบบทดสอบโดยมีโหมดของการต้ังค่า

ข้อสอบดังนี้  
- Deferred feedback เป็นการตอบค าถามแบบปกติโดยผู้เรียนสามารถเขา้

มาตอบ ค าถามได้เรื่อยๆ จนกว่าจะถูกประเมินคะแนน หรอืได้รับ 
feedback กลับไป 

- Adaptive mode ผู้เรียนสามารถตอบค าถามข้อนั้นๆได้เรื่อยๆ จนกว่าจะ
ข้ามไปท าข้อถัดไป แต่จะถูกหักคะแนนไปตามจ านวนที่ตอบนั้นๆ ซึ่งผูส้อน
สามารถเลือกที่จะละเว้นการหักคะแนนได ้(no penalties) 

- Immediate feedback ผู้เรยีนสามารถตอบค าถามได้เพียงครั้งเดียว เมื่อ
ค าถาม ถูกตอบ ผู้เรียนจะถูกประเมินคะแนนทันท ี

- Immediate feedback with CBM ผู้เรียนจะต้องก าหนดว่าสิ่งที่ตอบไปมี
ความมั่นใจมากน้อยเพียงใด (CBM: Certainty-based marking) ซึ่ง
คะแนนจะถูกคิดตามความมั่นใจ เช่น ถ้าตอบถูกแล้วมั่นใจมากจะได้ 1 
คะแนน(+1) สว่นถา้ตอบผิด แต่มั่นใจในค าตอบมากจะถูกหัก  
2 คะแนน(-2) เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.23 แสดงการก าหนด  Question Behavior  

5. Review options  
การก าหนดว่าจะให้ผู้เข้าสอบเห็นอะไรบ้าง 

- During the attempt : ระหว่างท าแบบทดสอบ 
- Immediately after the attempt : หลังจากท าแบบทดสอบเสร็จ 
- Later,while the quiz is still open : หลังจากท าแบบทดสอบเสร็จ

และข้อสอบยังไม่หมดเวลา 
- After the quiz is close : หลังจากปิดแบบทดสอบ 

 
ภาพที่ 3.23 แสดงการก าหนด  Review Option  
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ค่าเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าโดยระบบจะปิดการแสดงผลการแจง้คะแนนและค าตอบให้โดยอัตโนมัติ 
หากต้องการแสดงผลเพิ่มเติมสามารถเลือกได้ตามต้องการและโปรดตรวจสอบก่อนสอบเสมอ 

6. Appearance  การต้ังค่าแสดงผล 
Show the user’s picture : ตั้งค่าการแสดงขนาดภาพของผู้ใช้งาน 
Decimal places in grades : ต าแหน่งทศนิยมในคะแนน 
Decimal places in question grades : ต าแหน่งทศนิยมในค าถามแต่ละข้อ 
Show blocks during quiz attempts : ตัง้ค่าแสดงบล็อคระหว่างสอบ  

 
 

  ภาพที่ 3.23 แสดงการก าหนด  Appearance 
 

7. การต้ังค่า Safe exam Browser  

 
ภาพที่ 3.24 แสดงการเปิดการใช้งาน Safe Exam Browser 

 
8. Extra restriction on attempts   

การก าหนดเง่ือนไขพิเศษอื่นๆ เพื่อเข้าสอบ เช่น  
• ใส่รหัสผ่านก่อนเข้าสอบ  
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• ก าหนดช่วง IP ในการเข้าสอบ  
• การสร้างชุดข้อสอบใน UBU LMS สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ Browser Security แบบใด

ในการสอบ โดยปกติจะเป็น None คือ ท าข้อสอบผ่าน Browser ทั่วไป เช่น Chrome , 
Firefox , Safari เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 3.25 แสดงการก าหนด Extra Restriction on attempts 
 

9. Overall feedback  
การแสดงผลขอ้เสนอแนะ / การตอบกลับหลังจากท าข้อสอบเสร็จ 
• หาก Review Option ไม่ไดต้ั้งค่าเปิดให้แสดง Overall Feedback ไม่ได้ใส่ค่าใดๆ  
• หากต้องการแสดงผลการวัดผลสอบ เช่น ได้คะแนน 60 คะแนน จะแสดงการตอบกลับ 

เช่น “คุณได้ผา่นการสอบนี้ในระดับ ปานกลาง ” เป็นต้น โดยสามารถปรับได้ตามเกณฑ์
การวัดผลต่างๆ  

  
ภาพที่ 3.25 แสดงส่วนการก าหนด Overall feedback 
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10.  Restrict Access  
การก าหนดเง่ือนไขการเข้าสอบแบบหวงห้าม โดยผู้สอบต้องมีเงื่อนไขตามที่ก าหนด ใช้ใน
กรณีต่างๆ เช่น   
• การก าหนดเง่ือนไขการสอบเช่น การสอบ เฉพาะกลุ่ม / เฉพาะราย เพ่ือไม่ให้ต้องสร้าง

ข้อสอบชุดเดิมซ้ าๆ 
• ก าหนดเงื่อนไขแบบกลุ่ม เช่น กลุ่ม A ให้สอบวันที่ 8 พ.ค. 64 เวลา 10.00 – 11.30 น. 

กลุ่ม B สอบ เวลา 11.30 – 12.30 น. โดยไม่ต้องตั้งค่าหลายรอบ 
• ก าหนดการเข้าถึงข้อสอบ / เนื้อหา โดยต้องผ่านการเรียนบทอ่ืนๆ หรือ ท าข้อสอบอ่ืนๆ 

ก่อนหน้า (Activity Completion) 
• ผู้สอนจะก าหนดเง่ือนไขนี้หรือไม่ก็ได้  
 

 
ภาพที่ 3.26 แสดงส่วนการก าหนด Restrict access   
 

3.1.4 การตรวจสอบและน าผลคะแนนไปใช้งาน  
   3.1.4.1 การเปลี่ยนบทบาทเพื่อเข้าท าข้อสอบ 

           เมื่อผูส้อนท าการก าหนดค่าต่างๆของชุดข้อสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าตรวจสอบชุด
กิจกรรมการสอบที่ได้สร้างขึ้นโดยการ Preview หรือเข้าใช้งานในรูปแบบของนักศึกษาได้โดยการเปลี่ยน
บทบาทเป็นนักศึกษาได้ ดังนี้ เนื่องจาก Role ผู้สอน (Teacher) จะไมส่ามารถทดลองท าข้อสอบในสภาพ
จริงได้ จะดูตัวอย่างข้อสอบได้จาก Quiz Preview เท่านั้น ซึ่งจะไม่บังคับให้ใช้ Safe Exam Browser  
ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนให้เป็นนักศึกษาก่อน 

• คลิกที่รูป Profile ด้านบนขวา 
• เลือก Switch role to … 
• เลือก Student ก็จะสามารถเข้าสอบโดยมีลักษณะการใชง้านเช่นกับนักศึกษา 



  26 

 

 
 

 

 
  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
  ภาพที่ 3.27 แสดงหน้าจอการเปลี่ยนบทบาทผู้สอนเพื่อเข้าท าข้อสอบในสถานะของ
นักศึกษา 
 
  3.1.4.2 การน าผลคะแนนไปใช้งาน  

  ในการสอบออนไลน์ผ่านระบบ UBU LMS เมื่อสอบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้สอนสามารถ
ตรวจสอบผลคะแนนได้โดยการคลิกที่ชื่อการสอบนั้นๆ จะปรากฏหน้าจอจ านวนนักศึกษาที่เข้าท าข้อสอบ
แล้วคลิก Attempts ดังภาพ  
 

 
ภาพที่ 3.28 แสดงจ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบในชุดข้อสอบ 

 
  เมื่อคลิกที่ Attempts : จ านวนผู้เข้าสอบ จะปรากฏหน้าจอแสดงรายงานการเข้าสอบ 
ผลคะแนนสอบของผู้เรียนแต่ละคน ดังภาพ  
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 ภาพที่ 3.29 แสดงหน้าจอผลการสอบ ของผู้เรียนแต่ละราย  
 
 จากภาพรายละเอียดผลสอบของผู้เรียนแต่ละรายข้างต้น  ระบบ UBU LMS จะสรุปผลคะแนน
สอบที่ผู้สอนไดก้ าหนดไว้ในการจัดชุดข้อสอบ โดยหากชุดการสอบใด มีการสอบแบบเรียงความ “ผู้สอน
ต้องตรวจเรียงความก่อน” ระบบจึงจะสรุปคะแนนให้  และสามารถดาวน์โหลดผลคะแนนในรูปแบบต่างๆ
เช่น Excel ,.csv เป็นต้น  
  
 

 
 


