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แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล
1. ชื่อองค์ความรู้ การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ในรูปแบบแสดงผลคะแนนทันที
2. ชื่อเจ้าของความรู้ นางสาวเมธยา ขะจวง ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้ (เลือกได้จานวน 1 หมวด)
 หมวดที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
 หมวดที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
 หมวดที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
 หมวดที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
4. ปัญหาที่พบในการดาเนินงาน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา เป็นศูนย์การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน
และผู้ น าชุมชน ให้ มีความรู้ ความสามารถ นาความรู้ที่ได้ จากการฝึ กอบรมไปขับเคลื่ อนงานพัฒ นาในชุมชน
ในการฝึกอบรมแต่ละครั้งมักจะมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม รวมไปถึงการประเมินรายวิชา
การประเมินวิทยากร และการประเมินภาพรวมโครงการ เดิมปัญหาที่พบระหว่างการดาเนินการทดสอบหรือ
การประเมินใด ๆ ในระหว่างการฝึกอบรมจะใช้ รูปแบบของการถาม-ตอบโดยใช้กระดาษ ซึ่งทาให้ ระยะเวลา
ในการส่ ง ข้ อ สอบ ท าข้ อ สอบ เก็ บ ข้ อ สอบและตรวจข้ อ สอบใช้ เวลาค่ อนข้ างนานอย่ างน้ อย 30 นาที ต่ อครั้ ง
ซึ่งเป็นการใช้เวลามากจนเกินไปไม่ทันกาล เป็นรูปแบบที่ไม่น่าสนใจ สิ้นเปลืองทรัพยากร
5. แนวทางการแก้ไขปัญหา
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ แบบแสดงผลคะแนนทันที โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ใน Google Account
เป็ น อีกหนึ่ ง ทางเลื อกหนึ่ ง ที่ศูนย์ ศึกษาและพัฒนาชุ มชนนครราชสี มา ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่ วยให้ กระบวนการ
ฝึกอบรมดาเนินการไปอย่างราบรื่นและประหยัดทรัพยากร โดยให้ผู้เข้าร่วมการอบรมใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)
เป็น อุป กรณ์ในการใช้ทาแบบทดสอบหรื อแบบประเมินออนไลน์ ซึ่ง นั้นเป็นบทบาทสาคัญของโทรศัพท์มือถือ
ที่ช่วยในการทางานของคนในยุคปัจจุบัน นับว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถอานวยความสะดวกในการทางานมากขึ้น
ทาให้งานที่ได้มีความแม่นยา รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้อย่างดี
6. รูปแบบ กระบวนการ หรือลาดับขั้นตอน
เริ่มใช้งานในระบบ Google form
1. ก่อนที่จ ะเริ่ มสร้างแบบทดสอบออนไลน์ นั้น เพื่อให้ การสร้างฟอร์มง่ายขึ้น เราต้องมีตัวอย่างแบบ
ข้อสอบเพื่อนามาเป็นต้นแบบในการออกแบบฟอร์มออนไลน์ใน Google form
2. หลั งจากเรามี ตัว อย่ า งแบบทดสอบที่เป็น ต้นฉบั บ แล้ ว ให้ ล งชื่อเข้ าใช้ ง านใน Google Account
เพื่อเข้าไปใช้บริการของ Google
3. เมื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานคลิกไปที่เมนู “App ตามด้วยคลิกที่ ไดรฟ์ เพื่อไปยัง Google
Drive
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4. ในหน้าเมนูของ Google Drive นั้นจะเป็นคลังเก็บไฟล์ออนไลน์ (เมื่อเราทาการสร้างแบบทดสอบ
ออนไลน์เสร็จแล้ว แบบทดสอบออนไลน์ที่เราสร้างเสร็จจะอยู่ใน Google Drive) ดังรูป

5. เมื่ อ จะเข้ า สู่ ห น้ า ออกแบบ
แบบทดสอบออนไลน์ ผู้ ใ ช้ ง านตั้ ง ชื่ อ
แบบทดสอบออนไลน์ โดยไปที่มุมซ้ายบน
เริ่มต้นสร้างแบบฟอร์ม โดยไปที่ “ใหม่ > เพิ่มเติม -> Google ฟอร์ม
6. ตั้งชื่อแบบทดสอบออนไลน์
ตามที่ ต้ อ งการ เมื่ อ กรอกเสร็ จ ให้ ค ลิ ก
นอกช่องที่เราพิมพ์ โปรแกรมจะบันทึกให้
เราอั ต โนมั ติ ทุ ก ขั้ น ตอน หากต้ อ งการ
เพิ่มเติมรายละเอียด สามารถเพิ่มเติมได้
ตรงหัวของแบบฟอร์มได้
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7. ขั้นตอนต่อมาเลือกการตั้งค่ารูปฟันเฟืองด้านบนขวามือ เลือกแบบทดสอบ  คลิกเลือกแบบทดสอบ
 เลือก “ประกาศคะแนนทันทีที่ส่งคาตอบ” (ในส่วนผู้ตอบเราให้ผู้สอบสามารถเห็นคาตอบที่ถูกหรือผิดก็ได้
โดยตัวเลือกสามารถคลิกในช่องที่เราต้องการ) และกด “บันทึก” จะได้แบบทดสอบที่ต้องการ
8. เมื่อเราตั้งค่าให้เป็นแบบทดสอบแล้ว ต่อไปเป็นรายละเอียดของผู้ทดสอบ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ – สกุล
สังกัด หรือตาแหน่ ง โดยสามารถทาได้โ ดยเลื อกที่ “ค าตอบสั้น ๆ” ด้านขวามือ และคลิ กเลือกที่ “จาเป็น ”
ด้านล่างขวามือ
9. เมื่อต้องการเพิ่มช่องต่อให้ให้เลือก “เพิ่มคาถาม” และเลือก “คาตอบสั้น ๆ” พิมพ์เนื้อหา และเลือก
“จาเป็น” เหมือนขั้นตอนที่กล่าวไปแล้ว
10. ในส่วนของตาแหน่งที่ต้องเลือก ให้ไปที่ “เพิ่มคาถาม” เลือก “หลายตัวเลือก” พิมพ์ข้อมูลที่เรา
ต้องการทราบลงไป และคลิกเลือก “จาเป็น”
11. ขั้นตอนการสร้างคาถามให้ คลิกเลือก “เพิ่มค าถาม” เลื อก “หลายตัวเลือก” พิมพ์คาถามและ
ตัวเลือกข้อสอบลงไป เลือก “เฉลยคาตอบ” คลิกเลือกคาตอบที่ถูกต้องของข้อนั้น ให้คะแนนสาหรับหนึ่งข้อนั้น
เมื่อเสร็จแล้วให้เลือก “เสร็จสิ้น” คลิกเลือก “จาเป็น” (เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ทาข้อสอบทาข้อสอบไม่ครบ)
พิมพ์ข้อสอบไปเรื่อย ๆ จนเสร็ จตามจ านวนข้อที่เราต้องการ เป็นอันเสร็จในการสร้างแบบทดสอบที่ส ามารถ
ให้ผู้เข้ารับการสอบสามารถดูคะแนนสอบของตนได้ทันทีหลังจากส่งคาตอบของตนเข้าระบบได้ทันที พร้อมข้อ
ที่ผู้ทาแบบทดสอบตอบผิดและถูก
12. เมื่อต้องการส่ ง แบบทดสอบนี้ใ ห้ กับกลุ่ มเป้าหมาย สามารถคัดลอกและส่ ง ลิ งค์ URL (ที่อยู่ของ
แบบทดสอบนี้) ด้านบนให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ทาแบบทดสอบได้เลย จะปรากฏในโทรศัพท์มือถือของผู้ทดสอบ
ซึ่งสามารถทาแบบทดสอบได้เลยเมื่อผู้ทดสอบได้รับลิงค์ URL ที่ผู้สร้างได้ส่งไปให้ในช่องทางต่าง ๆ ได้เลย
13. เมื่อผู้ทาแบบทดสอบทาข้อสอบเสร็จแล้วจะต้องกด “ส่ง” เลือก “ดูคะแนน” จะปรากฏคะแนน
ที่ผู้สอบทาได้ พร้อมบอกข้อที่ผู้ทดสอบตอบไปว่ามีข้อใดที่ตนเองตอบผิดหรือถูก
14. ข้อสอบที่ผู้ทดสอบตอบมีข้อใดที่ตอบผิดหรือถูกจะแสดงผลให้ผู้เข้ารับการทดสอบได้ทราบ
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6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
6.1 การพิมพ์รายละเอียดแบบทดสอบออนไลน์ที่จะนามาใช้ทดสอบใน Ms-Office Word เพื่อง่ายต่อ
การบันทึกลงในระบบ ทาการตรวจทานความถูกต้องของแบบทดสอบ และข้อมูลที่จาเป็นที่ต้องถามผู้ทดสอบ
ให้ครบถ้วน
6.2 ระบบหรือสัญญาณ Internet ควรเป็นสัญญาณที่มีความเร็วสูง มีความเสถียรใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
6.3 ควรดาเนิ น การจั ดทาแบบทดสอบออนไลน์ ใ นคอมพิว เตอร์แบบตั้ งโต๊ะ หรื อ โน๊ตบุ๊ค เพื่อง่ายต่ อ
การดาเนินการจัดทาแบบทดสอบและการตรวจสอบผลคะแนน
6.4 การทา QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบการทดสอบอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องพิมพ์ URL
7. ข้อควรระวังระหว่างปฏิบัติงาน
7.1 ทาการตรวจทานความถูกต้องของแบบทดสอบ และตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็นที่ต้องถามผู้ทดสอบ
ให้ครบถ้วน
7.2 ตัวเฉลยแบบทดสอบออนไลน์ควรบันทึกให้ถูกต้อง ถี่ถ้วน มิฉะนั้นจะเป็นการเฉลยแบบทดสอบผิด
ส่งผลต่อผลคะแนนของผู้เข้าอบรมทุกคน
7.3 ผู้ทาการทดสอบต้องมีสัญญาณ Internet ที่เสถียร หากโทรศัพท์มือถือ ค้าง หรือหลุ ดจากระบบ
ทดสอบแล้ว จะเสียเวลาในการทาแบบทดสอบใหม่หรือทาแบบทดสอบไม่ทันเวลา
8. ประโยชน์ขององค์ความรู้
8.1 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
8.1.1 การสร้างแบบประเมินออนไลน์ในรูปแบบประกาศผลคะแนนทันที เป็นรูปแบบของการนาเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในการทางานให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องอยู่ในรูปแบบเอกสารที่ต้องใช้ทรัพยากร
เวลา และพื้นที่ในการจัดเก็บมากเหมือนการใช้กระดาษ ทาให้หน่วยงานประหยัดทรัพยากรได้มาก
8.1.2 สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่มีอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือหรือใน
คอมพิวเตอร์ สามารถเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีหรือโน๊ตบุ๊คได้
8.2 ประโยชน์ผู้จัดโครงการฝึกอบรม เป็นการพัฒนาตนเอง เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
สามารถแนะนาและเผยแพร่ความรู้แก่ผทู้ ี่สนใจได้ การฝึกอบรมเป็นไปตามกาหนดการสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้เข้าร่วมการอบรมได้อย่างดี สามารถรายงานผลการดาเนินงานแก่ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว
8.3 ประโยชน์ผ้เู ข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ใช้เวลาในการฝึกอบรมอย่างคุ้มค่า
เป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

