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โปรแกรมสร้างข้อสอบ e-Testing (Web quest) 
หน้าที่ของโปรแกรม  
1. สร้างแบบทดสอบบนเว็บ  จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกท าแบบทดสอบผ่านเว็บโซต ์
2. สร้างแบบทดสอบแบบปรนัย  4 ตัวเลือก  สร้างแบบทดสอบอัตนัย เติมค าตอบ (ปลายปิด)  
3. จ านวนแบบทดสอบท่ีสามารถสร้างได้ 5 -40 ข้อ  
ส่วนประกอบโปรแกรม  

 
ด้านบนจะประกอบด้วย  3 แถบ  1. ค่าเริ่มต้น   2.แก้ไขแบบทดสอบ  3.เกี่ยวกับโปรแกรม  
ขั้นตอนที่ 1   
เราจะอยู่ในแถบของค่าเร่ิมต้น   
A. หัวข้อสอบ 
 1.พิมพ์ช่ือวิชา  ...... 
 2.พิมพ์ช่ือเรื่อง ….. 
 3.พิมพ์ผู้แต่งข้อสอบ  โดย ..... 
 4.พิมพ์ค าส่ัง ......  
 
B. ระดับคะแนน 
 สามารถปรับเปล่ียนตามเกณฑ์ของแต่ละวิชา  
 ไม่ผ่าน      ปรับปรุง       พอใช้        ดี        ดีมาก  
C. ชนิดค าถาม 
 มีให้เลือก  ปรินัย  4 ตัวเลือก   และ เติมค าตอบ     
D.  คลิกเลือกแสดงระดับคะแนน     แสดงเฉลยและค าอธิบาย      สีพื้นหลัง 
E.  จ านวนข้อ   ให้เลือกสร้างข้อสอบตั้งแต่  5 – 40  ข้อ   
F.  ตั้งช่ือให้กับ แฟ้ม HTML (แบบทดสอบ Online)   



ขั้นตอนที่ 2   อยู่ในแถบ แก้ไขแบบทดสอบ  

 
 

1.พิมพ์โจทย์ข้อสอบ  
2.พิมพ์ตัวเลือกให้ครบ   4  ตัวเลือก  
3.คลิกข้อที่ถูก  
4. Copy ตัวเลือกข้อที่ถูก  ไปไว้ในช่อง  ค าอธิบายค าตอบ   
     5.คลิกเล่ือข้อต่อไป  ก็จะปรากฎให้พิมพ์ข้อต่อไป  

 
6. พิมพ์ข้อสอบให้ครบ 10  ข้อ  
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ หากมรูีปภาพประกอบ  
ภาพที่ใช้ในแบบทดสอบ 
1.  กรณีที่แบบทดสอบมีลัญลักษณ์ ภาพ หรือ เครื่องหมายคณิตศาสตร์ ให้จัดเก็บเป็นภาพ gif  หรือ jpg  
 (หรือ bmp แต่ขนาดแฟ้มจะมีขนาดใหญ่มาก)  
2. ชื่อภาพควรตั้งเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก สกุลของภาพที่ใช้ต้องเป็น .gif  หรือ jpg เท่านั้น  
3. ในช่องภาพประกอบหากไม่มีภาพให้ว่างไว้ หรือ ใส่เครื่องหมาย –  
4. หากมีภาพประกอบต้องระบุช่ือ และสกุล ของภาพให้ครบ เช่น pic1.gif  หรือ  pic2.jpg  
5. ขณะใช้งานโปรแกรมต้องคัดลอกภาพให้อยู่ใน Folder เดียวกับโปรแกรม  
 

 
 

File รูป 6t-9-9.jpg   
 

การบันทึกไฟล์ข้อสอบ  
1.ไปท่ี แฟ้มข้อมูล  2.เลือกค าส่ังบันทึกเป็น    3.เลือกไดร์ที่ต้องการ 
4.เลือกโฟลเดอร์ท่ีต้องการ  5.ตั้งชื่อไฟล์ข้อสอบ  
การบันทึกคร้ังนีเ้พือ่ท าการแก้ไข หรือ ลบ ปรับปรุง ข้อสอบในคร้ังต่อไปได้  
 
การเปิดงานข้อสอบ 
1.ไปท่ี แฟ้มข้อมูล   2.เลือกค าส่ังเปิด    3.เลือกไดร์ที่ต้องการ  
4.เลือกโฟลเดอร์ท่ีต้องการ  5.เลือกไฟล์ข้อสอบท่ีต้องการ  
 



ข้อสอบแบบเตมิค าตอบ  

 
1. พิมพ์ค าถาม   
2. พิมพ์ค าตอบ   
3. เฉลยค าตอบ  ในช่อง ค าอธิบายค าตอบ  
4. หากมีรูปภาพ ก็พิมพ์ช่ือรูปภาพ  

 
ขั้นตอนการสร้างข้อสอบให้เป็นไฟล์ HTML  

 
1.ให้กลับมาท่ีแถบ ค่าเริ่มต้น  
2.ให้คลิกปุ่ม ให้คลิกปุ่ม สร้างแบบทดสอบ HTML  

จะปรากฎหน้าต่างโต้ตอบขึ้นมา ให้ปุ่ม  OK    
3. คลิกปุ่ม Browser   เพื่อดูผลงานที่สร้างไว้  



 

 



 
 
จากนั้นเราก็ทดลองท าการทดสอบท าข้อสอบ  เมื่อท าข้อสอบเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม ตรวจค าตอบ  
จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมา  

 
 
 

สังเกตุว่าเวลาเราคลิกปุ่ม ตรวจค าตอบ จะมีช่ือ 
Web site ของ http://www.kr.ac.th  
เราจะต้องลบช่ือ web site นี้ออก  
โดยเข้าไปลบในโปรแกรม  
1.คลิกปุ่ม Start  
2.All Program  
3.ไปท่ี 
4. ไปท่ีโปรแกรม 
 

นี่คือหน้าตาของโปรแกรม  Notepad 

http://www.kr.ac.th/


ขั้นตอนในการเปิดไฟล์ใน Notepad  
1.ไปท่ี File  
2.ไปท่ี Open  
3.คลิกเลือกไดร์ที่ต้องการ …….. 
4.คลิกเลือกโฟล์เดอร์ท่ีต้องการ ...... 

 
5.พิมพ์ *.*  ที่ช่อง File Name ….. แล้วกดปุ่ม  Enter  
6.จะปรากฎช่ือไฟล์ขึ้นมา ให้ท าการ  ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ต้องการ ..... 
7.จะปรากฎภาษา HTML ขึ้นมา  ให้เราท าการค้นหาข้อความ www.kr.ac.th  
    ไปท่ี Edit    ---->   เลือกค าส่ัง Find  
      8. จะปรากฎกรอบโต้ตอบขึ้นให้พิมพ์ www.kr.ac.th 
           จากนั้นคลิกปุ่ม  Find Next  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kr.ac.th/


 
9.จะปรากฎตัวกระพริบจะวิ่งไปที่ค าว่า  
   www.kr.ac.th 
 
Answers.document.write('<p 
align=center><b><B><FONT SIZE=2 
FACE="MS Sans Serif" 
COLOR=#0033CC><font size=1><a 
href="http://www.kr.ac.th" 
target="_blank">http://www.kr.ac.th</a></font>
</B></FONT></b></p>'); 
 
10. ให้ท าการลบข้อความนั้นทั้งบรรทัด  
11. ท าการบันทึก ไปที ่File --> Save 
 
ขั้นตอนการเปิดดูงาน (ดูข้อสอบคร้ังต่อไป)  
สามารถเข้าโปรแกรม     

Internet Explorer                   หรือ                         Mozilla Firefox  
 
1.ไปท่ี File  
2. เลือกค าส่ัง  Open… 
3. จะปรากฎ   
 
 
 
4. คลิกปุ่ม Browse… เพื่อเลือกไดร์ โฟล์เดอร์  
    เลือกไฟล์ที่ต้องการ  
5.คลิกปุ่ม  OK  

ขอขอบคุณ ผู้พัฒนาโปรแกรม  
อาจารย์ไตรรัตน์  เช้ือทองพิทักษ์  

1.ไปท่ี File  
2.เลือกค าส่ัง  Open File… 
3.เลือกไดร์  เลือกโฟล์เดอร์  
   เลือกไฟล์ที่ต้องการ  
 

http://www.kr.ac.th/

