
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 
1. อ.ดร.อนิรุทธิ� ลิ�มตระกูล ผู้จัดการความรู้ (KM Manager) 
2. ผศ.ดร.วรรณา ผู้มีโชคชัย คุณอํานวย (Facilitator) 
3. ผศ.ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย คุณอํานวย (Facilitator) 
4. ผศ.ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ� คุณอํานวย (Facilitator) 
5. ผศ.ดร.ศรีสมบัติ  พุฒิกมลกุล คุณอํานวย (Facilitator) 
6. ผศ.ดร.นิตยา ไตรภิญโญภาพ คุณอํานวย (Facilitator) 
7. ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ คุณอํานวย (Facilitator) 
8. ผศ.ดร.ป�ยะธิดา ตั�งธีระวัฒนะ คุณอํานวย (Facilitator) 
9. รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด คุณอํานวย (Facilitator) 
10. รศ.ดร.ธีรพร ชินชัย คุณอํานวย (Facilitator) 
11. รศ.ดร.สุภิญญา  พงษ์สังข์ คุณอํานวย (Facilitator) 
12. นายสิริชัย ฉายเพชร คุณลิขิต (Note Taker) 
13. นางสาวบุญรัตน์ ลัดดา คุณกิจ  
14. นางสาวสุนิสา  กองแก้ว คุณกิจ  
15. นางสาวเพ็ญนภา กล้าสนาม คุณกิจ  
16. นางนภัสสร ภิรมย์ไกรภักดิ� คุณกิจ  
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3. หลักการและเหตุผล 
เนื�องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ที�เกิดขึ�นในประเทศไทย จนทําให้มหาวิทยาลัยไม่

สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ ตั�งแต่ชว่งปลายเดือนมีนาคม 2563 เป�นต้นมา สง่ผลให้
ทางภาควิชาฯ ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แก่นิสิตทั�งในระดับปริญญาตรี ในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และระดับบัณฑิตศึกษาทั�งของคณะแพทยศาสตร์เอง และรายวิชาที�รับผิด
ชอบรว่มกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากนั�น เพื�อให้การเรียนการ
สอน สามารถดําเนินไปได้ด้วยความมั�นใจว่านิสิตบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ของรายวิชาที�ทาง
ภาควิชาฯ รับผิดชอบทุกตัวชี�วัด การสอบ formative และ summative เป�นเครื�องมือสําคัญที�ทาง
ภาควิชาฯ ได้นํามาใช้ อยา่งไรก็ตามการจัดทําข้อสอบบน LMS ระบบต่างๆ ก็มีความแตกต่างกัน
อยูบ่้าง โดยเฉพาะการจัดทําคลังข้อสอบ บน Moodle ที�เป�น LMS ระบบหลักที�ทางภาควิชาฯ นํา
มาใช้ มีความสลับซับซ้อน มีตัวเลือกที�ให้ตั�งค่าได้หลากหลาย ทางภาควิชาฯ จึงได้รว่มประชุม 
ปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นรว่มกัน เพื�อเสนอแนวทางในการจัดทําคลังข้อสอบที�เหมาะ
สมต่อการนําไปใช้ และอาจารย์บุคลากรของภาควิชาฯ สามารถทําได้เชน่กันทุกคน  เมื�อวันที� 27 
สิงหาคม 2563 ที�ผา่นมา 
 

4. วัตถปุระสงค์ 
เพื�อหาแนวทางในการสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรภาควิชาฯ ทุกท่านสามารถสร้าง 
และนําข้อสอบ ขึ�นสูร่ะบบ LMS ได้ด้วยความสะดวก 

 

5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด  
1. มีบุคลากรของภาควิชาเข้ารว่มไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
2. จัดทําคู่มือ การสร้างคลังข้อสอบ ที�มีวิธีให้เลือกปฏิบัติตามได้โดยสะดวก 

 

6. วธีิการ/รูปแบบการจัดการความรู้     ***(กรุณาระบุ)*** 
◻  Dialog 
◻  Success Story Telling (SST) 
 The World Cafe 

◻  อื�นๆ กรุณาระบุ 
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7. กระบวนการจัดการความรู้  

7.1 กาํหนดหัวขอ้ 

เรื�อง  “สรุปแนวทางการสร้างข้อสอบ และคลังข้อสอบบน LMS Moodle” 

7.2 คน้หาสาเหตุ 

1. Options และการตั�งค่า ในการสร้าง ข้อสอบ และคลังข้อสอบ บน moodle มีหลาก
หลายซับซ้อนมาก 

2. เนื�องจากความยุง่ยากในการจัดทําข้อสอบ จะมีผลให้ได้ข้อสอบมาไมเ่พียงพอที�จะใช้
เพื�อเป�นทั�ง formative และ summative exam ในการวัด และพัฒนาผลสัมฤทธิ�
ทางการเรียนรู้ด้านทักษะความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.3 วธีิการแกไ้ข 
เนื�องจากคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชา ฯ ที�ไมไ่ด้เป�นผู้ประสานงาน หรือประธาน

รายวิชาที�เคยใช้ Moodle ยังไมม่ีประสบการณ์ในการจัดการสร้างข้อสอบ และคลังข้อสอบ บน
ระบบ Moodle มาก่อน หากจะให้เป�นภาระของผู้ประสานงานรายวิชาเพียงท่านเดียวต่อไป ใน
การสร้างคลังข้อสอบขนาดใหญข่ึ�น เป�นสิ�งที�ไมเ่หมาะสมนัก แต่อยา่งไรก็ตาม การจัดสร้างคลัง
ข้อสอบดังกล่าว จากการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในการจัดทําคลังข้อสอบนี� ก็พบว่าสามารถมี
การจัดทําได้หลายรูปแบบ และหลายวิธี ทางภาควิชาฯ จึงดําเนินการให้มีการประชุม KM ในครั�ง
นี� เพื�อประมวลความรู้และประสบการณ์ที�แต่ละคนมี มาสรุปจัดทําเป�นคู่มือที�ทุกคนสามารถนํา
ไปเลือกปฏิบัติได้อยา่งเหมาะสมต่อไป  

1. การสร้างขอ้สอบ และคลังขอ้สอบดว้ยเคร่ืองมือบนระบบของ Moodle 

Moodle มรีะบบการจัดทําข้อสอบ ไว้ใหส้าํหรบัผูใ้ช้ที�เป�นอาจารย ์
ข้อด ี

- มีรูปแบบข้อสอบที�หลากหลายให้เลือก ทั�งข้อสอบเลือกตอบ (หลายตัว
เลือกแบบ หนึ�งหรือสองคําตอบ หรือ 2 ตัวเลือกแบบถูกผิด) แบบจับคู่ เติม
คํา เลือกเติม ฯลฯ 

- เลือกใส ่รูปภาพ หรือ media ต่างๆ ได้ 
- สามารถจัด format ของ font ได้ตามต้องการทันทีขณะสร้างข้อสอบ 
- มีตัวเลือกในการตั�งค่าให้มากมายหลากหลายรูปแบบ 

ข้อเสยี/ป�ญหาที�เกิดขึ�น 
- เนื�องจากมีตัวเลือกในการตั�งค่ามากเกินไป ทําให้มีชอ่งที�ต้องใสข่้อมูล หรือ

เลือกรูปแบบ ที�แออัด ต้องคอยระวังว่า กดเลือก หรือวางข้อมูลถูกทีถูก
ตําแหนง่หรือไม ่ต้องใช้เวลานานกว่าจะสร้างข้อสอบแต่ละข้อเข้าไปเก็บ
ในคลังได้สําเร็จ 

การแก้ป�ญหา 
- ใช้ความระมัดระวังในการลงข้อมูล และเลือกการตั�งค่า และคอยตรวจ

ทานให้ดี 
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2. การสร้างขอ้สอบ และคลังขอ้สอบดว้ย Word processors กอ่นนําเขา้

ระบบคลังขอ้สอบบน Moodle 

a. Aiken format 
การนําเข้าข้อสอบ เพื�อจัดทําคลังข้อสอบ บน Moodle สามารถจัดทําได้หลาก 
หลายรูปแบบ นอกเหนือจากการสรา้งด้วยเครื�องมือบนระบบโดยตรง รูปแบบ
หนึ�งที�สามารถทําได้ ไม่ยุง่ยาก ผา่น Word processor อยา่ง Microsoft Word 
เป�นโปรแกรมที�อาจารย ์และบุคลากรทกุท่าน ใช้งานกันอยูแ่ล้ว คือการ สรา้ง
ในรูป แบบที�เรยีกว่า Aiken format 
ข้อด ี

- ทุกคนมีความคุ้นเคยในการใช้งาน 
- ปกติ เดิมการ เตรียม พิมพ์ และสง่ข้อสอบให้ผู้ประสานงานรายวิชา เพื�อ

นําไปจัดเตรียมชุดกระดาษคําถาม อาจารย์ทุกท่านก็ทําด้วย MS Word อยู่
แล้ว ไมต้่องมีการทํางานเพิ�มเติม (นอกจากการสร้างข้อสอบ เพื�อการสอบ 
formative ที�มากขึ�น) 

- มีรูปแบบที�ชัดเจน ไมซ่ับซ้อน 
- ประยุกต์ใช้สร้างได้ทั�ง ข้อสอบ one best choice แบบหลายตัวเลือก 

(MCQ) หรือ แบบสองตัวเลือก ถูกผิด (True/ False) ก็ได้  
ข้อเสยี/ป�ญหาที�เกิดขึ�น 

- เนื�องจาก ความเรียบง่ายของรูปแบบข้อสอบ และข้อจํากัดของรูปแบบ
ไฟล์ประเภท text format (*.txt) ไมส่ามารถมีการใสรู่ปภาพ หรือใช้
อักษรลักษณะพิเศษ เชน่ อักษรตัวเอน (สําหรับเขียนชื�อวิทยาศาสตร์ของ
จุลินทรีย์) หรือตัวหนา เพื�อเน้นข้อความ  ได้ เป�นต้น 

- ข้อสอบที�ต้องมีรูปเพื�อการสื�อที�ชัดเจน หรือต้องการเขียนชื�อวิทยาศาสตร์
ให้ถูกต้องเหมาะสม ต้องเข้าไปปรับแก้อีกครั�ง เมื�อนําเข้าคลังข้อสอบบน 
Moodle แล้วอีกครั�ง 

การแก้ป�ญหา 
- ในกลุ่มแลกเปลี�ยน ประสบการณ์ มีความเห็นรว่มกันว่า ก็ต้องยอมเสีย

เวลา สําหรับข้อสอบที�มีรูปภาพ หรือการใช้อักษรพิเศษ ซึ�งไมใ่ชทุ่กข้อ 
การใช้ Aiken format ก็ชว่ยลดระยะเวลา การทํางานได้เป�นอยา่งมากแล้ว 

- GIFT format 

การนําเข้าข้อสอบ เพื�อจัดทําคลังข้อสอบ บน Moodle สามารถจัดทําได้หลาก 
หลายรูปแบบ นอกเหนือจากการสรา้งด้วยเครื�องมือบนระบบโดยตรง รูปแบบ
หนึ�งที�สามารถทําได้ ผา่น Word processor อยา่ง Notepad เป�นโปรแกรมที�มี
ใหใ้ช้งานกันอยูแ่ล้วบนเครื�องคอมพิวเตอรท์ี�ใช้ระบบปฏิบติัการของ Microsoft 
Windows แต่อาจจะมคีวามยุง่ยากมากกว่า คือการ สรา้งในรูป แบบที�เรยีกว่า 
GIFT format 
ข้อด ี

- สามารถใช้สร้างข้อสอบ ได้หลากหลายประเภท เกือบทั�งหมด ที�เครื�องมือ
สร้างข้อสอบบน  Moodle สามารถทําได้ ไมว่่าจะเป�นข้อสอบประเภท 
เลือกตอบ เติบคํา จับคู่ ฯลฯ 

- ขึ�นชุดได้หลายข้อ หลายประเภทคําถาม ในคราวเดียว 
 

ข้อเสยี/ป�ญหาที�เกิดขึ�น 
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- การใช้งาน จะมีลักษณะ คล้ายการเขียน code บนเวปไซต์ หรือการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องจําและใช้งาน เครื�องหมาย และคําสั�ง
ที�ถูกต้องได้เพื�อให้เกิดการสร้าง ข้อสอบในลักษณะตามต้องการได้ 

การแก้ป�ญหา 
- ในกลุ่มแลกเปลี�ยน ประสบการณ์ มีความเห็นรว่มกันว่า แม้เป�นรูปแบบที�มี

ประโยชน์ แต่ยุง่ยากเกินไป ต้องไปเรียนรู้สัญลักษณ์ และรูปแบบการ
เขียนกันใหม ่ไมน่า่จะคุ้มค่ากับเวลาที�ต้องเสียไป จึงไมเ่ลือกใช้วิธีนี� 

 
 

8. Key Success Factor (ปัจจัยท่ีทาํให้ประสบความสาํเร็จ สรุปจากกระบวนการ     
จัดการความรู้ในขอ้.7)  

1. บุคลากรทุกคนให้ความรว่มมือ ในการเสนอแนะ วิธีการที�แต่ละคนเคยมีหรือยังไมเ่คย
ประสบการณ์มาก่อนเป�นอยา่งดี 

2. บุคลากรทุกคนให้ความรว่มมือ ชว่ยกันทดลองใช้ และเสนอข้อปรับปรุง 
 

9. นวัตกรรมหรือสิง่ท่ีไดจ้ากการจัดการความรู้  (กรุณาแนบหลักฐาน) 
    คู่มือ 
  ◻  แผน่พับ 
  ◻  โปสเตอร ์
  ◻  โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
  ◻  มีการเผยแพรค่วามรู้ชอ่งทางต่างๆ เชน่ Website ระบุ 

 
 

 

10. ผลจากการดาํเนินการทาํกิจกรรม KM  
1. มีบุคลากรเข้ารว่มกิจกรรม 16 ใน 16 คน คิดเป�นประมาณร้อยละ 100 ของบุคลากร

ทั�งหมด 
2. ได้คู่มือในการสร้างข้อสอบ สําหรับบุคลากรทุกคนในภาควิชา ได้นําไปใช้ในอนาคต 

 

11. After Action Review (AAR)  
1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื�องใดบ้าง 

- บุคลากรในภาควิชารว่มมือกันทํางาน แสดงความคิดเห็นที�เป�นประโยชน์ และเล็ง
เห็นประโยชน์และความสําคัญของการเข้ารว่มจัดทํา KM ในภาควิชา  

- มีความสามัคคีภายในหนว่ยงาน 
- ได้คู่มือ ให้บุคลากรทุกคนในภาควิชา สามารถนําไปใช้อ้างอิงได้ 

2. ท่านคิดว่าเรื�องใดที�ไมบ่รรล ุ
- การผูกผลสัมฤทธิ�ด้านการเรียนรู้ เข้ากับกิจกรรม และการสอบรอบต่างๆ ในระบบ 

Moodle ซึ�งกําลังจัดทําอยู ่รว่มกับทางสํานักคอมฯ 
3. ท่านต้องการปรับขั�นตอนการทํางานใดบ้าง 

 
 

4. ท่านสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาได้อยา่งไร  

KM – MEDSWU  



- ใช้คู่มือที�เกิดขึ�น พัฒนาทักษะของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน ให้
สามารถ การจัดการสอน สนับสนุนการสอนออนไลน์ และการวัดประเมินผล ของ
ภาควิชาฯ บน LMS Moodle ได้ อยา่งมีประสิทธิภาพ ระดับเดียวกัน 

- ประสานงานรว่มกับทางสํานักคอมฯ เพื�อจัดทําการผูกผลสัมฤทธิ�ด้านการเรียนรู ้
เข้ากับกิจกรรม และการสอบรอบต่างๆ ในระบบ Moodle แล้วปรับปรุง คู่มือใน 
การเผยแพรค่รั�งต่อไป 

-  
 

12. ขอ้เสนอแนะ 
- 

13. ภาพประกอบการทาํกิจกรรม  
 

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 

.................................................................... 
                                                                                    (ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร) 
                                                                                  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 
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Moodle 
TEST QUESTIONS 
___ 

 

การสรางขอสอบใน Question bank 

การสรา้งขอ้สอบใน Moodle นั้น สามารถทำได้ในหลายรูปแบบ ในที่นี้ จะกลา่วถึงข้อสอบที่พบไดบ้่อย เช่น 

ข้อสอบ multiple choices ข้อสอบ true/false และ ข้อสอบ matching 

ข้ันตอนการสรางขอสอบ 

1. เริ่มจากการคล๊ิกที ่setting      แล้ว คลิก๊ที ่More…. ที่อยูด่้านล่างสุด  

 
 

2. จะเห็นหน้าถัดไป   
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3. ให้คลิ๊ก question     ใน Tab Question bank 

 

 

4. ในหน้า question คลิ๊ก Create a new question...  ทีอ่ยู่ด้านล่างสุด
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5. เลือกชนิดของคำถาม      (ในตัวอย่างเป็นการเลือกคำถามชนดิ multiple choice) แล้วคล๊ิก Add 
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การสรางขอสอบแบบ Multiple choice question 

1. เติมรายละเอียดในช่อง Question name และ Question text 

 

2. เติม feedback (ถ้ามี) ในช่อง General feedback 

 

3. เลือกจำนวนข้อถูกวา่เปน็แบบใด ระหว่าง 1 คำตอบ (One answer only) หรอืมากกว่า 1 คำตอบ 

(Multiple answers allowed) ในทีน้ี่เลือกแบบ One answer only 

4. เลือกรูปแบบของอักษรหนา้ตัวเลือกของคำตอบ (Number the choices) เป็นแบบใด 

ในที่นี้เลือกแบบ A., B., C.,.... 

5. ในแต่ละ choice ให้เติมคำตอบลงไป พร้อมทั้งกำหนดคะแนน (grade) 

ของตัวเลือกข้อนีว้่าเป็นเท่าไหร่ ถ้าตัวเลือกนี้ไมใช่คำตอบที่ถูกต้อง เลือก None 

ถ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว กำหนดเปน็ 100% แต่ถา้มีคำตอบที่ถูกต้องหลายข้อ 

ให้กำหนดคะแนนตามความเหมาะสม 
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6. เติม feedback สำหรับคำคอบในแต่ละข้อ (ถา้มี) 
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7. เลือก Save changes and continue editing เพ่ือดคูำถามที่สรา้งขึ้นโดยคลิ๊กที่ปุ่ม Preview 

 

 

8. เลือก Save changes เมื่อสร้างคำถามเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 



 

 

 9 

 

9. คำถามที่สรา้งแลว้จะปรากฏใน Question bank ซึ่งเราสามารเลือกมาใช้ในการทดสอบต่อไปได้ 
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การสรางขอสอบแบบ True/ False 

1. เลือก Create a new question, True/ False, Add 

 

2. เติมรายละเอียดในช่อง Question name และ Question text 

 
3. เติม General feedback (ถ้ามี) 
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4. กำหนด Correct answer วา่ True หรือ False ในที่นี้เลือก True 

 

5. ใส่ Feedback สำหรับคำตอบที่ถูกต้อง และคำตอบที่ผิด (ไมจ่ำเป็น) 
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6. เลือก Save changes and continue editing จากนั้นกด preview 

 

7. เมื่อสร้างข้อสอบเสร็จแล้ว กด Save changes ข้อสอบจะไปปรากฏใน Question bank 

 

 



 

 

 13 

 

แนวทางเลือกในการสราง ขอสอบ MCQ  และ True/ False 

เป็นการสรา้ง คลังข้อสอบบน โปรแกรม word processing เช่น microsoft word, pages, google doc, 

หรือ Notepad แลว้ บนัทกึอยู่ในรูปแบบ text file (*.txt) โดยในการสร้างไฟล์นัน้ จะต้องทำในรปูแบบ หรือ 

format ที่เรียกว่า Aiken format ที่สามารถนำเขา้สู่คลงัข้อสอบของ Moodle ได้ดว้ยคำสั่ง import 

การสรา้งคลังข้อสอบแบบนี้ จะช่วยลด ขัน้ตอนการกรอกข้อมูล ข้อสอบในระบบ ทีละข้อได ้

ทำให้เพ่ิมความสะดวกต่อการเตรียมขอ้สอบได้มากยิ่งขึน้ 

ขั้นตอนในการเตรียมชุดขอ้สอบ ในรปูแบบของ Aiken format (บนโปรแกรม word processing ใด ๆ 

ที่มีอยู่)ให้พิมข้อสอบในรปูแบบดังต่อไปนี้ 

1. พิมพ์คำถาม (stem และ lead in) ไว้ในบรรทัดเดียวกัน หรือ ย่อหนา้เดียวกัน (ไม่มีการเคาะปุ่ม 

enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่) เมื่อพิมพ์คำถามเสร็จจึงขึ้นบรรทัดใหม่ เพ่ือสรา้งข้อตัวเลอืก 

2. ตัวเลือก ให้ขึ้นตน้ด้วยอกัษร ตามติดดว้ยจุด “.” หรือ วงเล็บปิด “)” แล้ว วรรค จากนัน้จึงพิมพ์ คำหรือ 

ข้อความของตัวเลือก จากนัน้จึงขึ้นบรรทัดใหม่สำหรบัตัวเลือกถัดไปจนครบ 

3. กำหนดข้อ เฉลย เมื่อพิมพ์ขอ้ตัวเลือกเสร็จแล้ว ขึ้นบรรทดัใหม่ แล้วพิมพ์ว่า ANSWER 

ด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ทั้งหมด ตามติดดว้ยเครือ่งหมาย colon “:” แล้ว วรรค 

จากนั้นจึงพิมพ์ อักษรข้อตัวเลือกทีถู่กต้อง เช่นถ้าเฉลยข้อ B ให้พิมพ์ ดังนี้  ANSWER: B เป็นตน้ 

หมายเหต ุสำหรับขอ้สอบถกูผดิ สามารถทำได้ในทำนองเดียวกนั โดยกำหนดให้ตัวเลือก มีเพียง 2 ข้อ 

คือข้อถูก หรือ ข้อผิด เท่านัน้ 

ตัวอยาง รูปแบบขอสอบใน Aiken format 

What is the correct answer to this question? (คาํถามอยู่ในบรรทดั หรือ ย่อหน้าเดียว) 

A. Is it this one? 

B. Maybe this answer? 

C. Possibly this one? 

D. Must be this one! 

ANSWER: D 

 

4. เว้นบรรทัด แล้วจึงทำซ้ำ ขอ้ 1 ถึง 3 ใหม่ สำหรับ ข้อสอบแต่ละขอ้จนครบ ทกุขอ้ที่มี 

5. บันทึก ไฟล์ ในรปูแบบ text format (*.txt) โดยจะต้องเลือก การแปลรหัส แบบ UTF-8 format  
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(ตัวอย่างการทำจาก word processor; MS word) 

เลือก file →  save as →  เลือก location → ตั้งช่ือไฟล ์→ เลือกประเภทไฟล์ → plain text (*.txt) 
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6. นำเข้าสู่คลังข้อสอบของ Moodle 
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การนำเขาขอสอบ หรือชุดขอสอบ ที่สรางดวย Aiken format 

1. เริ่มจากการคล๊ิกที ่setting      แล้ว คลิ๊กที่ More…. ที่อยู่ด้านล่างสุด  
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2. จะเห็นหน้าถัดไป 

  
3. ให้คลิ๊ก question     ใน Tab Question bank 
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4. ในหนา question เลือก Tab “Import”     จะปรากฏดังภาพ      เลือก Aiken format  ลากไฟลใน

กรอบ     แลวกด import         
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การสรางขอสอบแบบ Matching 

1. เลือก Create a new question, Matching, Add เติมรายละเอียดในช่อง Question name และ 

Question bank เติมข้อความใน General feedback (ถา้มี) 

 

2. ในส่วนของ Answers ให้ใส่คำถามและคำตอบลงไป โดยที่จำนวนคำถามต้องมีอยา่งน้อย 2 คำถาม 

และจำนวนคำตอบต้องมีมากกวา่จำนวนคำถาม ในที่นีมี้ 2 คำถามและ 3 คำตอบ 

คำตอบที่เกินมาคือคำตอบทีผ่ิดนั่นเอง 
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3. เมื่อทำเสร็จแล้ว กด Save changes and continue editing เพื่อดูผลลัพธ์ใน Preview 
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