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การสรางแบบทดสอบออนไลน  

1. เขาเว็บไซต http://www.thaitestonline.com    

2. สมัครสมาชิก คลิกท่ี ตองการสรางชุดขอสอบ   หรือ คลิกท่ีน่ี 

3. ปรากฏหนาจอ  

  

4. คลิกท่ี  สมัครสมาชิก ดานลาง  

5. ปรากฏหนาจอ  

  

6. กรอกขอมูลและคลิกท่ีปุม สมัครสมาชิก 

7. ปรากฏหนาจอ  
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8.  คลิกท่ี Login เขาระบบ/สรางชุดขอสอบ  

9. ปรากฏหนาจอ  

  

10. กรอกช่ือผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ท่ีใชกรอกตอนสมัครสมาชิกเมื่อสักครู ..

และกดปุม Login   

11. ปรากฏหนาจอ  
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12. คลิกท่ีเครือ่งหมายบวก เพื่อสรางชุดขอสอบ   

13. ปรากฏหนาจอ  

  

14. กรอกขอมูลในแบบฟอรมดังน้ี  

ก. ช่ือชุดขอสอบ : กรอกช่ือแบบทดสอบไดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

ข. Keyword : คําหรือวลีเกี่ยวกับชุดขอสอบน้ี เชน ภาษาไทย,ขอสอบ,บวกลบ ป.2 เปน

ตน โดยแตละคําใหค่ันดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,)  
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ค. คําอธิบายชุดขอสอบ : คําอธิบายของชุดขอสอบน้ี เชน แบบทดสอบน้ีจัดทําข้ึนเพื่อ

... โดย ครูออฟ โรงเรียนอนุบาลวัดเขา ใชในการสอบเก็บคะแนนของนักเรียนช้ัน 

ป.2 หนวยการเรียนท่ี 4   เปนตน  

ง. กลุมขอสอบ : คลิกเลือกกลุมของขอสอบวาชุดขอสอบท่ีเราสรางน้ัน เขาขายอยูใน

กลุมใดบาง สามารถคลิกเลือกเขากลุมไดมากกวา 1 กลุม  

จ. ตองการแสดงเฉลยใน หนาเฉลยขอสอบหรือไม : ตองการแสดงเฉลยในหนารวม

เฉลยขอสอบหรือไม  คลิกท่ีน่ี เพื่อดูหนาเฉลย  

ฉ. เกณฑการตัดสินผาน : เกณฑการตัดสินผาน/ไมผาน คิดเปนรอยละ  

ช. Antispam : เลขรหัสปองกันชุดขอสอบ กรอกตามเลขท่ีปรากฏดานขวา 4 หลัก 

15. เสร็จแลวคลิกปุม  สรางชุดขอสอบ   

16. ปรากฏหนาจอ  

  

17. กรอกขอสอบแตละขอดังน้ี   

ก. Code : รหัสชุดขอสอบ ระบบจะปรากฏเลขรหัสเทาน้ัน ไมตอกรอกหรือทําใด ๆ กับ

รหัสน้ี  

ข. โจทย : กรอกโจทยของขอสอบ โดยไมตองกรอกหมายเลขขอ ระบบจะทําการสลับ

ขอใหอัตโนมัติ  

ค. Image : รูปภาพท่ีเกี่ยวของกับโจทย สามารถเพิ่มไดเพียง 1 รูป  

ง. ตัวเลือก ก-ง : กรอกตัวเลือกแตละตัวเลือกหาก มีรูปเกี่ยวของ ใหคลิกเลือกท่ี

รูปภาพท่ีเกี่ยวของของแตละตัวเลือก  
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จ. คลิกตัวเลือกท่ีถูกตองหนาตัวเลือกน้ัน ๆ  

ฉ. กดปุม Submit  

18. ปรากฏหนาจอ เพื่อยืนยันขอสอบขอดังกลาว โปรดตรวจสอบความถูกตอง ใหชัดเจน 

เพราะจะไมสามารถแกไขไดหลังจากน้ี  

  

19. ขอสอบขอน้ีมีรายละเอียดถูกตองหรือไม หากถูกตอง คลิก ถูกตองยนืยันคําตอบ หรือ 

หากไมถูกตองคลิก ไมถูกตอง กลบัไปแกไข  

20. เมื่อยืนยันคําตอบแลว จะปรากฏหนาจอ   

  

21. เสร็จสิ้นการกรอกขอสอบ 1 ขอในการสรางขอสอบชุดน้ี ใหคลิก ท่ี ปุม เพิ่มขอสอบ เพื่อ

เพิ่มขอตอไป อน่ึง ชุดขอสอบแตละชุดจะตองมีขอสอบไมนอยกวา 10 ขอ หากเตรียม
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ขอสอบมาไมครบสามารถมาเพิ่มขอภายหลังได แตชุดขอสอบจะไมแสดงในหนาแรก

จนกวาจะกรอกครบ 10 ขอ คลิกเพิ่มภายหลังใหดูท่ีหัวขอ เพิ่มขอสอบภายหลัง  

22. หากเพิ่มขอสอบครบ 10 ขอแลว คุณสามารถนําสรางชุดขอสอบชุดใหม โดยคลิกท่ี ปุม 

สรางชุดขอสอบใหม หรือ ตองการกลับหนาแรก คลิกท่ีปุม กลับหนาแรก  หรือไปท่ีหนา

สมาชิก ใหคลิกท่ีปุม กลับหนาสมาชิก หรือ ตองการออกจากระบบ ใหคลิกท่ี ออกจาก

ระบบ   

การเพิ่มขอสอบภายหลัง  

1. เขาเว็บไซต http://www.thaitestonline.com    

2. คลิกท่ี สรางขอสอบ หรือ สรางชุดขอสอบ 

3. กรอกช่ือผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) และกดปุม Login  หากจาํไมได คลิก    

ลืมรหัสผาน 

4. ปรากฏหนาจอสมาชิก  

 

5. รายละเอียดในการสรางชุดขอสอบของคุณ โดยหากตองการเพิ่มขอสอบลงในชุดขอสอบ 

ใหคลิกท่ี เคร่ืองหมายบวก           ในชุดขอสอบน้ัน ๆ   

6. หากตองการลบชุดขอสอบน้ัน ใหคลิกท่ี เคร่ืองหมายกากบาท    

7. หากตองการนําชุดขอสอบไปไวท่ีเว็บไซตของคุณ ใหคลิกท่ี เคร่ืองหมายคอมพิวเตอร  
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8. หากตองการดูเฉลย ของชุดของสอบน้ัน ๆ ใหคลิกท่ี รูปหนาจอ    

9. หากตองการดูผลสถิติการทําขอสอบชุดน้ัน ๆ จํานวน 300 ลาสุด ใหคลิกท่ีรูปแทงกราฟ 

10. หากตองการสรางชุดขอสอบชุดใหม ใหคลิกท่ีเคร่ืองหมายบวก ใหญ ๆ กลางหนาจอ   

 

 

สรางขอสอบชุดใหม 

   

11. หากตองการออกจากระบบใหคลิกท่ี ออกจากระบบ ดานบน 

 

 

 

มีปญหาใดๆ ในการสรางชุดขอสอบ สอบถามมาไดท่ี  

FB: Sudhiruk Srisawad 

Email : atcomink@hotmail.com 

LINE :  


