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การสร้างข้อสอบบนระบบ SUT e-Learning 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

 
ขั้นตอนการสร้างข้อสอบ 
1. สร้างค าถามเก็บไว้ในคลังข้อสอบ (Question bank) ทีละข้อ หรือใช้วิธีการน าเข้าค าถาม (Import) ทั้งนี้

ผู้สอนควรจัดเก็บค าถามให้เป็นหมวดหมู่โดยจัดเก็บในประเภท (Categories) ที่ผู้สอนได้สร้างเตรียมไว้ 
เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการท าข้อสอบแบบสุ่มต่อไป 

2. สร้างข้อสอบโดยเพ่ิมกิจกรรม แบบทดสอบ (Quiz) และตั้งค่าการท าข้อสอบ เช่น ระยะเวลาในการท า
ข้อสอบ การเฉลยค าตอบ หรือการบอกคะแนน 

3. เลือกค าถามจากคลังข้อสอบ (Question bank) เข้าไปในข้อสอบที่สร้างไว้ 
 

 
 

1. สร้างค าถามในคลังค าถาม (Question bank) 
 
การสร้างค าถามแบบปรนัย (Multiple choice) 
1. หน้ารายวิชา คลิกไอคอนรูปฟันเฟือง เลือก “เพ่ิมเติม...” 
2. หน้าจัดการรายวิชา ไปที่หัวข้อ Question bank คลิก “ค าถาม” 
3. หน้าค าถาม คลิกปุ่ม “สร้างค าถามใหม่...” 
4. เลือกประเภทค าถาม “ปรนัย” จากรายการค าถาม และคลิกปุ่ม “เพ่ิม” 
หน้า เพ่ิมค าถามแบบปรนัย กรอกข้อมูล ดังนี้ 

ทัว่ไป 
ประเภท    เลือกว่าจะจัดเก็บค าถามไว้ในประเภทใด 
ชื่อค าถาม   ตั้งชื่อหรือข้อความก ากับเกี่ยวกับค าถามข้อนี้ ซ่ึงจะไม่แสดงให้ 

ผู้เรียนเห็น 
รายละเอียดค าถาม  ข้อความหรือค าชี้แจงของค าถามข้อนี้ที่ใช้ส าหรับถามผู้เรียน 
Default mark   คะแนนเต็มของค าถามข้อนี้ 
ค าติชมทั่วไป    ข้อความอธิบายตอบกลับ (Feedback) ของค าถามหลัง 

การท าข้อสอบ 
ค าตอบเดียวหรือหลายค าตอบ? เลือกว่ามีค าตอบเดียวเท่านั้นหรือให้มีหลายค าตอบ 
สลับต าแหน่งตัวเลือก  เลือกเพ่ือให้สลับตัวเลือก 
จ านวนตัวเลือก?   แสดงผลล าดับที่ของตัวเลือกเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข 
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ค าตอบ 
ตัวเลือก  ระบตุัวเลือกของค าถาม 
คะแนนที่ได้  100% เป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง  ไม่มี เป็นตัวเลือกที่ผิด 
ค าติชม  ข้อความอธิบายตอบกลับ (Feedback) ของตัวเลือกหลังการท าข้อสอบ 

 
 
5. จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 
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การสร้างค าถามแบบเติมค า (Short answer) 
1. หน้ารายวิชา คลิกไอคอนรูปฟันเฟือง เลือก “เพ่ิมเติม...” 
2. หน้าจัดการรายวิชา ไปที่หัวข้อ Question bank คลิก “ค าถาม” 
3. หน้าค าถาม คลิกปุ่ม “สร้างค าถามใหม่...” 
4. เลือกประเภทค าถาม “Short answer” จากรายการค าถาม และคลิกปุ่ม “เพ่ิม” 
5. หน้า เพ่ิมค าถามแบบเติมค า กรอกข้อมูล ดังนี้ 

ทั่วไป 
ประเภท  เลือกว่าจะจัดเก็บค าถามไว้ในประเภทใด 
ชื่อค าถาม  ตั้งชื่อหรือข้อความก ากับเก่ียวกับค าถามข้อนี้ ซึ่งจะไม่แสดงให้ผู้เรียนเห็น  
รายละเอียดค าถาม ข้อความหรือค าชี้แจงของค าถามข้อนี้ที่ใช้ส าหรับถามผู้เรียน 
Default mark คะแนนเต็มของค าถามข้อนี้ 
ค าติชมทั่วไป  ข้อความอธิบายตอบกลับ (Feedback) ของค าถามหลังการท าข้อสอบ 
Case sensitivity  เลือกตรวจสอบว่าเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ/่เล็กหรือไม่ 
 

 
 

ค าตอบ 
Answer .   ค าตอบที่ถูกต้อง สามารถมีได้หลายค าตอบ 
คะแนนที่ได้    100% เป็นค าตอบที่ถูกต้อง  ไม่มี เป็นค าตอบที่ผิด 
ค าติชม    ข้อความอธิบายตอบกลับ (Feedback) ของค าตอบหลัง 

การท าข้อสอบ 
Blanks for 3 More Answers เพ่ิมช่อง Answer 
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6. จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 
 
การสร้างค าถามแบบอัตนัย (Essay) 

1. หน้ารายวิชา คลิกไอคอนรูปฟันเฟือง เลือก “เพ่ิมเติม...” 
2. หน้าจัดการรายวิชา ไปที่หัวข้อ Question bank คลิก “ค าถาม” 
3. หน้าค าถาม คลิกปุ่ม “สร้างค าถามใหม่...” 
4. เลือกประเภทค าถาม “Essay” จากรายการค าถาม และคลิกปุ่ม “เพ่ิม” 
5. หน้า เพ่ิมค าถามแบบ Essay กรอกข้อมูล ดังนี้ 
ทั่วไป 

ประเภท   เลือกว่าจะจัดเก็บค าถามไว้ในประเภทใด 
ชื่อค าถาม  ตั้งชื่อหรือข้อความก ากับเก่ียวกับค าถามข้อนี้ ซึ่งจะไม่แสดงให้ผู้เรียนเห็น  
รายละเอียดค าถาม ข้อความหรือค าชี้แจงของค าถามข้อนี้ที่ใช้ส าหรับถามผู้เรียน 
Default mark  คะแนนเต็มของค าถามข้อนี้ 
ค าติชมทั่วไป   ข้อความอธิบายตอบกลับ (Feedback) ของค าถามหลังการท าข้อสอบ 
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Response Options 
Allow attachments ต้องการให้แนบไฟล์หรือไม่ 

 

 
 
การแทรกภาพในค าถาม 

1. ในส่วนรายละเอียดค าถาม คลิก ไอคอน “เพ่ิม/แก้ไขรูป” 
2. ที่หน้าต่าง เพิ่ม/แก้ไข image คลิก “Find or upload an image…” เพ่ืออัปโหลดภาพจาก

คอมพิวเตอร์ (สามารถกรอก URL ในช่อง ที่อยู่รูปภาพ แทนการอัปโหลดภาพได้) 
3. ที่หน้าต่าง File picker คลิกปุ่ม “เลือกไฟล์” เพ่ือเลือกรูปภาพในคอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิกปุ่ม 

“Upload this file”  
4. จะกลับมาท่ีหน้าต่าง เพ่ิม/แก้ไข image กรอกข้อมูลของรูปภาพในช่อง รายละเอียดรูป 
5. จากนั้นคลิกปุ่ม “เพ่ิม” 
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การแทรกสมการ Equation ในค าถาม 
1. ในส่วนรายละเอียดค าถาม คลิก ไอคอน “Insert a math equation - MathType” 
2. ที่หน้าต่าง MathType สามารถสร้าง Equation ได้หลายวิธี ได้แก่ 

2.1 ใช้เครื่องมือสร้าง Equation ในหน้าต่าง 
2.2 ส าเนา (Copy) Equation จากโปรแกรม Microsoft Word มาวาง 
2.3 ส าเนา (Copy) จาก LaTeX มาวาง 

2.4 ใช้เครื่องมือวาดที่หน้าต่าง MathType   
3. จากนั้นคลิกปุ่ม “เพ่ิม” 

 

 
 
การแก้ไขค าถาม 

1. หน้าค าถาม ไปที่ชื่อค าถามที่ต้องการแก้ไข คลิกไอคอนรูปฟันเฟือง (แก้ไข) จะไปยังหน้าแก้ไขค าถาม
ค าถาม 

2. หลังจากแก้ไขค าถามแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 
 

 
 
การส าเนาค าถาม 

1. หน้าค าถาม ไปที่ชื่อค าถามที่ต้องการแก้ไข คลิกไอคอนกระดาษ (ท าซ้ า) 
2. จะไปยังหน้าแก้ไขค าถามค าถาม Editing a ... question 
3. หลังจากแก้ไขรายละเอียดให้เป็นค าถามใหม่แล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 
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การแสดงตัวอย่างค าถาม 
1. หน้าค าถาม ไปที่ชื่อค าถามที่ต้องการแก้ไข คลิก ไอคอนแว่นขยาย (แสดงตัวอย่าง) 
2. จะแสดงตัวอย่างค าถามที่เลือก สามารถตอบค าถามเพ่ือทดสอบ และคลิกปุ่ม “ส่งและเสร็จสิ้น” เพ่ือ

ตรวจสอบว่าเฉลยถูกหรือไม่ 
3. หลังจากแก้ไขค าถามแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ปิดการแสดงตัวอย่าง” 

 

 
 
การลบค าถาม 

วิธีที่ 1 
1. ในหน้าค าถาม ไปที่ชื่อค าถามที่ต้องการแก้ไข คลิกไอคอนถังขยะ (ลบ) 
2. จะแสดงหน้ายืนยัน คลิกปุ่ม “ลบ” 

 

 
 

วิธีที่ 2 
1. ในหน้าค าถาม เลือกค าถามที่ต้องการลบด้วยการท าเครื่องหมายในช่องหน้าค าถาม จากนั้นคลิกปุ่ม 

“ลบ” 
2. จะแสดงหน้ายืนยัน คลิกปุ่ม “ลบ” 

 

 
 
การสร้างประเภทเพื่อเก็บค าถามเป็นหมวดหมู่ 

1. หน้า Question bank คลิกแท็บ “ประเภท” 
2. หน้าแก้ไขประเภท ไปที่เพ่ิมประเภท จากนั้นก าหนดตัวเลือกดังนี้ 

2.1 Parent category เลือกว่าต้องการอยู่ภายใต้ล าดับของประเภทใด 
2.2 ชื่อ   ต้ังชื่อประเภท 
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3. จากนั้นคลิกปุ่ม “เพ่ิมประเภท” 
 

 
 
การสร้างประเภทย่อยในประเภทท่ีสร้างไว้แล้ว 

1. หน้า Question bank คลิกแท็บ “ประเภท” 
2. หน้าแก้ไขประเภท ไปที่เพ่ิมประเภท ก าหนดตัวเลือกดังนี้ 

Parent category เลือกว่าต้องการอยู่ภายใต้ล าดับของประเภทใด 
ชื่อ   ตั้งชื่อประเภท 

3. จากนั้นคลิกปุ่ม “เพ่ิมประเภท” 
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การจัดการประเภท 
1. หน้า Question bank คลิกแท็บ “ประเภท” 
2. จะแสดงหน้าแก้ไขประเภท และแสดงรายชื่อประเภทที่สร้างไว้ โดยท้ายชื่อประเภทจะมีไอคอนค าสั่ง 

ดังนี้ 
( )   จ านวนค าถามท่ีมีอยูในประเภทนั้น 
ไอคอนถังขยะ ลบประเภท 
ไอคอนรูปฟันเฟือง แก้ไขประเภท 
ไอคอลลูกศร  จัดล าดับ ย้ายประเภท 

 
 
การย้ายค าถามไปยังประเภทค าถาม 

1. หน้า Question bank คลิกเลือกค าถาม 
2. ไปที่รายการประเภท ด้านล่างของค าถาม 
3. คลิกปุ่ม “ย้ายไป >>” 
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การน าเข้าค าถาม (Import) ด้วย Text file 
 
ผู้สอนจะต้องสร้างไฟล์ Text format ตามรูปแบบที่ระบบก าหนดก่อนเช่น Aiken format, GIFT format 
เป็นต้น จากนั้นบันทึกไฟล์ (Save) นามสกุล .txt ในรูปแบบ UTF-8 (UTF-8 format) หรือแปลงจากไฟล์  
Microsoft Word .docx เป็น .txt 
 
การสร้างไฟลส์ าหรับน าเข้าค าถามด้วยรูปแบบ Aiken format 

1. เปิดโปรแกรม Notepad 
2. พิมพ์ค าถามตามรูปแบบ Aiken format (https://docs.moodle.org/34/en/Aiken_format) ดังนี้ 

ชื่อค าถาม  เป็นข้อความ 1 บรรทัด ความยาวไม่จ ากัด 
ตัวเลือก  เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามด้วยเครื่องหมายจุด A. B. หรือวงเล็บ A) B) 
ค าตอบที่ถูกต้อง ข้อความ ANSWER: ตามด้วยตัวเลือกเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ 

 
ตัวอย่าง 

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคือข้อใด 
A. 27 กันยายน 
B. 28 กันยายน 
C. 27 กรกฎาคม 
D. 28 กรกฎาคม 
ANSWER: C 

 
สีประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคือข้อใด 
A) สีเทา 
B) สีทอง 
C) สีแสด 
D) ถูกทุกข้อ 
ANSWER: D 

 
3. บันทึกไฟล์นามสกุล .txt ด้วยรูปแบบ Encoding: UTF-8 

 
การสร้างไฟลส์ าหรับน าเข้าค าถามด้วยรูปแบบ GIFT format 

1. เปิดโปรแกรม Notepad 
2. พิมพ์ค าถามตามรูปแบบ GIFT format (https://docs.moodle.org/34/en/GIFT_format) ดังนี้ 

ค าถาม ปรนัย (Multiple choice) 
ชื่อค าถาม  เป็นข้อความ 1 บรรทัด ความยาวไม่จ ากัด 
ตัวเลือก  อยู่ภายใต้เครื่องหมายปีกกา { } ข้อที่ถูกจะมีเครื่องหมายเท่ากับ (=) หน้าข้อ  

ส่วนข้อที่ผิดจะเครื่องหมายตัวหนอน หรือ tilde (~) หน้าข้อ 
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ตัวอย่าง 
ข้อใดเป็นต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
{ 
=ต้นปีทอง 
~ต้นมันสัมปะหลัง 
~ต้นราชพฤกษ์ 
~ต้นสักทอง 
} 
 
ค าถาม เติมค า (Short answer) 
ชื่อค าถาม  เป็นข้อความ 1 บรรทัด ความยาวไม่จ ากัด 
ตัวเลือก  อยู่ภายใต้เครื่องหมายปีกกา { } ค าตอบที่ถูกจะมีเครื่องหมาย (=) หน้าข้อ  

และมีค าตอบที่ถูกหลายข้อใด สามารถใช้ * (เครื่องหมายดอกจัน) แทนอักขระ 
จ านวนเท่าใดก็ได้ 

ตัวอย่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยูที่จังหวัดใด 
{ 
=นครราชสีมา 
=โคราช 
=นม* 
} 

 
ค าถามอัตนัย (Essay) 
ชื่อค าถาม  เป็นข้อความ 1 บรรทัด ความยาวไม่จ ากัด 
ตัวเลือก  พิมพ์เครื่องหมายปีกกา { }  
 

ตัวอย่าง 
 จงอธิบายความหมายของค าว่า เทคโนโลยี { } 
 

3. บันทึกไฟล์นามสกุล .txt ด้วยรูปแบบ Encoding: UTF-8 
 
การแปลงไฟล์ Microsoft Word ให้เป็น Text ไฟล ์

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word 
2. จัดรูปแบบให้ตรงกับ Aiken format หรือ GIFT format อย่างใดอย่างหนึ่ง 
3. จากนั้นไปท่ีแท็บ File > Export > change File Type > Plain Text (*.txt) และคลิกปุ่ม Save As 
4. เลือกที่จัดเก็บไฟล์ ตั้งชื่อไฟล์ และคลิกปุ่ม save 
5. จะแสดงหน้าต่าง File Conversion เลือก Other encoding > Unicode (UTF-8) จากนั้นกดปุ่ม OK 
6. จะได้ไฟล์นามสกุล *.txt แต่ไฟล์ต้นฉบับยังคงเป็นไฟล์ *.docx เหมือนเดิม 
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* กรณีมีรูปภาพ สัญลักษณ์อ่ืน ๆ หรือ Equation จะไม่สามารถน าเข้าหรือแปลงไปเป็นไฟล์ Text ได้ ผู้สอน
สามารถแก้ไขค าถามภายหลังจากน าเข้าค าถามแล้ว 
 
การน าเข้าค าถาม (Import) เก็บไว้ในคลังข้อสอบ (Question bank) 

1. หน้า Question bank คลิกแท็บ “น าเข้า” 
2. จะแสดงหน้า น าเข้าค าถามจากไฟล์ ก าหนดตัวเลือกดังนี้ 

 
ประเภทไฟล์   เลือกประเภทให้ตรงกับ Text file เช่น Aiken format, GIFT format 
ทั่วไป    น าเข้าประเภท “เลือกว่าจะน าเข้าค าถามไว้ที่ประเภทใด” 
น าเข้าค าถามจากไฟล์ เลือกไฟล์โดยคลิกปุ่ม Choose a file… หรือลากไฟล์วางในช่องเส้นประ 
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2. สร้างและตั้งค่าข้อสอบ 
 
การสร้างข้อสอบ 

1. หน้ารายวิชา คลิกไอคอนรูปฟันเฟือง เลือก “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้...”  
2. เลือกหัวข้อที่ต้องการเพิ่มแบบทดสอบ คลิก “เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล” 
3. เลือก “แบบทดสอบ” (Quiz) จากรายการกิจกรรมทั้งหมด และคลิก “เพ่ิม” 
4. ในหน้าเพิ่มแบบทดสอบ กรอกข้อมูลที่จ าเป็น ดังนี้ 

ทั่วไป 
ชื่อ  ชื่อข้อสอบที่แสดงเป็นหัวข้อและลิงค์ให้เข้าไปท าข้อสอบในหน้ารายวิชา 
ค าน า รายละเอียด/ค าชี้แจงของข้อสอบ 
 

 
ก าหนดเวลา 

วันแรกที่สามารถท าข้อสอบ  ก าหนดวันเริ่มสอบ 
วันสุดท้ายท่ีอนุญาตให้ท าข้อสอบ ก าหนดวันสิ้นสุดการสอบ 
ให้เวลา    จับเวลาสอบ 
เมื่อหมดเวลา   ระบบจะส่งให้โดยอัตโนมัติ 
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คะแนนที่ได้ 
จ านวนครั้งที่ให้ตอบ  ก าหนดให้สามารถท าข้อสอบได้กี่ครั้ง 

 

 
 

รูปแบบ 
หน้าใหม่   การแสดงจ านวนค าถามใน 1 หน้า 
Navigation method ให้ตอบค าถามแบบ (Free) ท าข้อใดก่อนก็ได้ หรือ (Sequential) 

ท าตามล าดับข้อ ไม่สามารถย้อนกลับมาท าข้อที่ผ่านมาแล้วได้ 

 
 

การกระท าของค าถาม 
สลับค าตอบหรือสลับภายในค าถาม สลับตัวเลือกในค าถาม 
How questions behave  Deferred feedback ส่งค าตอบพร้อมกันทุกค าถาม หรือ 

Immediate feedback ส่งค าตอบทีละข้อ 
* ไม่ว่าจะเลือกแบบ Deferred feedback หรือ Immediate feedback ระบบก็จะท าการบันทึกค าตอบของ
นักศึกษาไว้ทุก ๆ 1 นาทีโดยอัตโนมัติ กรณีมีปัญหา (เน็ตหลุด) นักศึกษาสามารถเข้ามาท าข้อสอบต่อได้และ
ตัวเลือกที่เลือกไว้ก็จะถูกเลือกเหมือนเดิม และเม่ือหมดเวลาก็จะท าการส่งค าตอบให้โดยอัตโนมัติเช่นกัน 
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Review options 
ผู้สอนสามารถก าหนดให้ระบบแสดงข้อมูลการท าข้อสอบ ได้แก่ เฉลยค าตอบที่ถูกต้อง ตัวเลือกที่

นักศึกษาเลือก (The attempt) คะแนน หรือ ค าติชม (Feedback) โดยสามารถก าหนดการแสดงข้อมูล
ในแต่ละช่วงของการท าข้อสอบ ได้แก่ ระหว่างการสอบ (During the attempt), ทันทีหลังจากท า
แบบทดสอบ, หลังจากนี้ขณะที่ยังเปิดการใช้งานแบบทดสอบ และ หลังจากปิดแบบทดสอบ 
 
* กรณีเป็นการสอบเพ่ือเก็บคะแนน และไม่ต้องการให้มีการเฉลยค าตอบ ให้ผู้สอนเลือกแสดงเฉพาะ
คะแนน ในส่วน “หลังจากปิดแบบทดสอบ” แล้วเท่านั้น 
 

 
 

Extra restrictions on attempts 
ต้องใส่รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่านเข้าท าข้อสอบ 

 

 
 
เมื่อก าหนดค่าต่าง ๆ แล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึกและแสดงผล” 
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3. น าค าถามจากคลังเข้าข้อสอบ 
 
การเพิ่มค าถาม 

1. หน้าข้อสอบที่สร้างขึ้น คลิกปุ่ม แก้ไขแบบทดสอบ หรือ คลิกไอคอนรูปฟันเฟือง > แก้ไขแบบทดสอบ 
2. จะไปยังหน้า แก้ไขแบบทดสอบ คลิก “เพ่ิม” จะแสดงตัวเลือกดังนี้ 

ค าถามใหม่  สร้างค าถามใหม่ทีละข้อ 
จากธนาคารข้อสอบ เลือกข้อสอบด้วยตนเองจาก Question bank 
ค าถามแบบสุ่ม  เลือกสุ่มค าถามจากประเภทที่สร้างไว้ โดยระบุจ านวนค าถามท่ีต้องการสุ่ม 

 

 

การเลือกค าถามแบบสุ่ม 
 ประเภท  ประเภทค าถามที่ได้สร้างไว้ใน Question 
 จ านวน  จ านวนของค าถามแบบสุ่มที่ต้องการ 
 

 
 
การจัดการค าถาม 
 สลับค าถาม ต้องการให้สลับค าถาม 
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 คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

 
 
เมื่อก าหนดค่าต่าง ๆ แล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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4. การจัดการคะแนนสอบ 
 
การดูคะแนน 

1. คลิกชื่อข้อสอบในหน้ารายวิชา 
2. เข้าไปในหน้าข้อสอบจะแสดงรายละเอียดค าชี้แจงของข้อสอบ ให้คลิก Attempts: + จ านวนตัวเลข

จ านวนผู้เข้าสอบ เช่น Attempts: 20 
3. ไปยังหน้าแสดงรายชื่อผู้เข้าท าแบบทดสอบ แสดงชื่อ/นามสกุล State เริ่มเมื่อ ท าส าเร็จเมื่อ เวลาที่ใช้ 

คะแนน/คะแนนรวม และผลการตอบค าถามรายข้อ 
 

 
 
 
กรณีต้องการให้ผู้เรียนท าข้อสอบใหม่รายบุคคล (กรณีตั้งค่าไว้ให้ท าข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว) 

1. คลิกชื่อข้อสอบในหน้ารายวิชา 
2. เข้าไปในหน้าข้อสอบจะแสดงรายละเอียดค าชี้แจงของข้อสอบ ให้คลิก Attempts: + จ านวนตัวเลข

จ านวนผู้เข้าสอบ เช่น Attempts: 20 
3. ไปยังหน้าแสดงรายชื่อผู้เข้าท าแบบทดสอบ 
4. ลบคะแนนของผู้เรียนที่ต้องการให้สอบใหม่ โดยคลิกเลือกผู้เรียน จากนั้นคลิกปุ่ม “Delete selected 

attempts” 
 

 
 



ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 19 

กรณีต้องการดาวน์โหลดคะแนนสอบ 
1. คลิกชื่อข้อสอบในหน้ารายวิชา 
2. เข้าไปในหน้าข้อสอบจะแสดงรายละเอียดค าชี้แจงของข้อสอบ ให้คลิก Attempts: + จ านวนตัวเลข

จ านวนผู้เข้าสอบ เช่น Attempts: 20 
3. ไปยังหน้าแสดงรายชื่อผู้เข้าท าข้อสอบ 
4. ไปที่ Download table data as เลือกรายการรูปแบบไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด เช่น Microsoft 

Excel (.xlsx) จากนั้นกดปุ่มดาวน์โหลด 

 
 
กรณีต้องการแก้ไขค าตอบของข้อสอบท่ีได้สอบไปแล้ว (กรณีเฉลยค าตอบท่ีถูกต้องผิด) 

1. ไปที่คลังข้อสอบและแก้ไขค าตอบของค าถามให้ถูกต้อง 
2. กลับมายังหน้ารายวิชา คลิกชื่อข้อสอบในหน้ารายวิชา 
3. ไปยังหน้าแสดงรายชื่อผู้เข้าท าข้อสอบ 
4. คลิกปุ่ม Regrade all 
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กรณีต้องการขยายเวลาในการสอบให้กับผู้เรียนทุกคน 
1. ไปที่การตั้งค่าข้อสอบ 
2. ในส่วนก าหนดเวลา แก้ไข วันสุดท้ายที่อนุญาตให้ท าแบบทดสอบ 

 

 
 
 
กรณีต้องการขยายเวลาในการสอบเป็นรายบุคคล (กรณีบุคคลนั้นเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ/อินเทอร์เน็ตล่ม) 

1. คลิกชื่อข้อสอบในหน้ารายวิชา 
2. ในหน้าแบบทดสอบ คลิกไอคอนรูปฟันเฟือง > User Override 
3. คลิกปุ่ม Add user override 
4. ก าหนดรายละเอียด 

4.1 Override user    ค้นหาชื่อผู้เรียนที่ต้องการ 
4.2 วันสุดท้ายที่อนุญาตให้ท าแบบทดสอบ ขยายเวลาสอบ 

5. คลิกปุ่ม “บันทึก” 
 

 


