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❖ การใช้ระบบ MCU e-Testing
คณะท ำงำนกำรทดสอบผ่ำนระบบออนไลน์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

จัดพิมพ์ในรูปแบบ e-Book เผยแพร่บนระบบออนไลน์
ดาวน์โหลด e-Book ได้ที่  www.mebmarket.com ค้นหาชื่อ เกษม แสงนนท์
หรือที่  http://slideplayer.mcu.ac.th

มีนาคม  ๒๕๖๓

ที่ปรึกษำ :  พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร., พระสุวรรณเมธาภรณ,์ ผศ., รศ.ดร.โกนิฐ ศรีทอง
ประธำนคณะท ำงำน : พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.
รองประธำนคณะท ำงำน : พระมหาช านาญ มหาชาโน, ดร.  ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง
คณะท ำงำนด้ำนข้อมูลนิสติ และคลังข้อสอบ

พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ  พิชิต เชาว์ชาญ  อภิวัฒน์ สัณฐาน  ชัชวาล เทียงเป
พิพัฒน์ แก้วใส ถาวร ภูษา  และบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา ๔๕ แห่ง

คณะท ำงำนด้ำนโปรแกรมและระบบสำรสนเทศ
อภิชาต รอดนิยม  ฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ  นพดล เพ็ญประชุม  ศรี แก้วงาม

ผู้เขียน : ผศ.ดร.เกษม แสงนนท,์ อภิชาติ รอดนิยม
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❖ ค าน า

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พัฒนาการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ให้ทันสมัยมาโดยล าดับ 
ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดท าต ารากลางเพื่อใช้ร่วมกันทุกคณะ วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ และได้น าไปสู่
การพัฒนาเป็นข้อสอบกลาง เพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาในระดับมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง มาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี
การศึกษาแล้ว

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้มีคณาจารย์บางท่าน ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศได้น าเอาระบบการวัดและ
ประเมินผลออนไลน์มาประยุกต์ใช้ ท าให้เกิดการตื่นตัวต่อคณาจารย์ในหลายส่วนงานทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค ได้มีการ
ฝึกอบรมการใช้ระบบเรื่อยมา เพราะว่าระบบทดสอบออนไลน์ หรือ e-Testing นี้ท าให้ผู้สอน และผู้สอบสะดวกสบายคือ
อยู่ที่ไหน เวลาใด ก็ท าการทดสอบได้ ไม่จ ากัดอุปกรณ์ ได้ทราบผลสอบอย่างรวดเร็ว และยังท าให้เกิดความประหยัด
ทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในการจัดสอบอีกด้วย

ถึงภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ก่อนการสอบปลายภาค คือช่วงระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือน
เมษายน ได้เกิดวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) ระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย คนไทยทั้งประเทศ ทุก
องค์กร ทุกหน่วยงาน สถาบันสงฆ์ รวมถึงสถาบันการศึกษาก็ต้องระมัดระวังตัว ไม่เข้าใกล้ผู้อื่น ให้ห่างกันมากกว่า ๑ เมตร
ขึ้นไป เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการไอ จาม การหายใจ และการสัมผัสซึ่งกันและกัน จึงท าให้การเรียนการสอน และการ
สอบในห้องเรียน ต้องปรับเปลี่ยนไปแบบออนไลน์ ดังนั้น ระบบ MCU e-Testing จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหตุการณ์
ครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตปลอดภัย

คณะท ำงำนกำรทดสอบผ่ำนระบบออนไลน์
(MCU e-Testing)
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❖ สารบัญ

แนะน าระบบ  ๕
e-Testing คืออะไร   ๖
MCU e-Testing  ๗
e-Testing ท ำงำนอยำ่งไร  ๙
e-Testing  ท ำอะไรได้บำ้ง ๑๐
คุณลักษณะพิเศษของระบบ ๑๑
ขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบ  ๑๒
แนวทำงกำรจดัสอบดว้ย e-Testing ๑๓
ประโยชนข์อง e-Testing  ๑๔
ตัวอยำ่งระบบ e-Testing  ๑๖

การใช้ระบบของผู้สอน ๒๗
ขั้นตอนกำรด ำเนนิงำนของอำจำรย์/ผู้สอน  ๒๘
๑. กำรเข้ำสู่ระบบและสมคัรใชร้ะบบ  ๒๙
๒. กำรเตรยีมขอ้สอบเพ่ือน ำเขำ้สู่ระบบ  ๓๐
๓. กำรสรำ้งรำยวชิำในระบบ  ๓๑
๔. ตั้งเงื่อนไขในกำรสอบ  ๓๒
๕. น ำขอ้สอบเขำ้สู่รำยวชิำ  ๓๓
๖. กำรน ำรำยชือ่ผู้สอบเข้ำสู่ระบบ  ๓๖
๗. กำรท ำแบบทดสอบ (ส ำหรบัผู้สอบ)  ๓๗
๘. กำรรำยงำนผลสอบ (Export)  ๓๘

การเตรียมจัดสอบ  ๑๗
ประกำศกำรจดัสอบ  ๑๘
ข้อมลูพ้ืนฐำนกำรจดัสอบ ๑๙
แผนกำรจดัสอบและจ ำนวนผู้สอบ ๒๐
หน่วยงำนทีม่นีิสิตเขำ้สอบ ๒๑
บทบำทหนำ้ที่ของคณะท ำงำน ๒๒
คณะท ำงำนอ ำนวยกำรสอบออนไลน์ ๒๓
กำรเตรยีมตัวของผู้สอบ ๒๔

การใช้ระบบของผู้สอบ  ๔๑
กำรท ำแบบทดสอบ (ส ำหรบัผูส้อบ)  ๔๒
สรุปขั้นตอนกำรท ำแบบทดสอบ  ๔๕
ตัวอยำ่งกำรจดัสอบด้วย e-Testing ๔๖

ค ำชีแ้จงในกำรสอบส ำหรบัผูส้อบ ๒๕
กำรรำยงำนผลกำรจัดสอบ  ๒๖
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แนะน าระบบ
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❖ e-Testing คืออะไร

• กำรทดสอบ เป็นการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหนึ่ง
ที่ผู้สอนน ามาวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับผู้เรียน การ
ทดสอบท าได้หลายวิธี ในที่นี่จะน าเสนอการทดสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจจะรวมอยู่ในระบบ e-Learning หรือแยก
จากกันก็ได้  มีรายละเอียดต่อไปนี้

• e-Testing คือ การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้สอบ
ท าแบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ แทนการท าแบบทดสอบบน
กระดาษค าตอบ หรือการท าแบบทดสอบด้วยวิธีการอื่น ๆ

• ระบบ e-Testing ท างานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงรองรับ
การทดสอบหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบเลือกตอบ แบบจับคู่ 
แบบเติมค า แบบอธิบาย เป็นต้น และสามารถใช้สื่อประสม 
(Multimedia) ทั้งภาพ เสียง วิดีโอ หรือเหตุการณ์จ าลองต่างๆ
มาใช้เพื่อการทดสอบได้ และสามารถรู้ผลการทดสอบหลังจาก
ท าข้อสอบเสร็จทันที
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❖ MCU e-Testing

MCU e-Testing  คือระบบทดสอบออนไลน์ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้น ามาปรับใช้เฉพาะในการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน็ระบบย่อยส่วนหนึ่งในระบบ LMS ที่ชื่อว่า Moodle 
(https://moodle.org) ซึ่งเปน็ระบบใหญ่ที่มีผู้นิยมใช้กันทั่วโลก  

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้น ามาใช้สอบจริงในรายวิชาการเมืองการ
ปกครองของไทย ที่บรรยายโดยอาจารย์ ดร.เกษม แสงนนท์ กับนิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปี
ที่ ๑ จ านวน ๗๔ รูป/คน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้อสอบ ๒๐๐ ข้อในคลัง แต่
ระบบจะสุ่มมาให้ท าเพียง ๑๒๐ ข้อ เปิดให้สอบ ๔๘ ชั่วโมง โดยผู้สอบจะท าได้จากทุก
อุปกรณ์ และจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลก

ประโยชน์ที่ได้ โดยสรุปคือ ๑) ท าให้ทราบว่าระบบมีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือ
ได้  ๒) ได้รับผลสอบอย่างรวดเร็ว  ๓) ผู้สอบสามารถเข้าสอบได้จากทุกที่ ทุกเวลา ภายใน
ระยะที่ก าหนดไว้  ๔) ประหยัดทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณในการจัดสอบ

ปัญหาและอุปสรรค พอสรุปได้คือ นิสิตบางรูป/คนยังไม่เข้าใจระบบ ท าข้อสอบไม่
เสร็จ เพราะเปิดข้อสอบไว้แล้วแต่ไม่ท าจนหมดเวลา และท าไม่ทันเพราะนึกว่ามีเวลามาก 
(เปิดไว้ ๔๘ ชม. แต่เมื่อเปิดแล้วต้องท าให้เสร็จภายใน ๒ ชม.)
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❖ MCU e-Testing พัฒนาต่อเนื่อง

ในภาคการศึกษาต่อมา คือภาคที่ ๑/๒๕๖๑ ได้มีการใช้กับรายวิชา พื้นฐาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอนคือ ดร.เกษม แสงนนท์ คณะครุ
ศาสตร์ ส่วนผู้สอบก็เป็นนิสิตกลุ่มเดิมที่ขึ้นเปน็ชั้นปีที่ ๒ จึงไม่มีปัญหาอุปสรรคด้าน
วิธีการท าข้อสอบ และผู้สอนได้ออกข้อสอบเข้าคลังไว้ ๕๐๐ ข้อ พร้อมท าเป็น e-
Book ให้อ่านเตรียมสอบได้ ผลการด าเนินงานท าให้เกิดความสะดวกต่อการเรียนวัด
และประเมินผลเป็นอย่างมาก และมั่นใจในระบบอย่างยิ่ง

ด้านส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ได้ขยายผล
โดยจัดอบรมให้กับคณะ วิทยาลัย ห้องเรียน และ
หน่วยวิทยบริการที่สนใจ จนท าให้วิทยาลัยสงฆ์บาง
แห่ง เช่น วิทยาลัยสงฆ์พะเยา และขอนแก่น ประกาศ
เป็นนโยบายให้จัดการเรียนนการสอน และการสอบ
ผ่านระบบ e-Learning และ e-Testing ให้มากที่สุด

ปัจจุบันมีวิชาในระบบ e-Testing มากกว่า ๗๐ 
รายวิชา (ณ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓)  หน่วยงานที่มีการ
อบรมและใช้งานระบบ จ านวนกว่า ๒๐  หน่วยงาน
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❖ e-Testing ท างานอย่างไร

Source: Dr. Kasem Saengnont, 2018

ระบบ e-Testing  แบ่งการท างานออกเป็น ๒ ฝั่ง คือ
• ฝั่ง Server มีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ออกข้อสอบ 

และน าข้อสอบขึ้นไปไว้บริการใน server โดยมี
เจ้าหน้าที่แผนกไอทีคอยให้การสนับสนุนด้าน
เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งฝั่งของ Server จะมีคุณสมบัติ
โดยสรุป ได้แก่ การรองรับแบบทดสอบหลาย
รูปแบบ การสุ่มค าถาม และค าตอบจากคลัง
ข้อสอบ  สนับสนุนการใช้มัลติมีเดียเพื่อเป็น
ค าถามหรือค าตอบ  การประมวลผลในเวลาจริง  
การสั่งเปิดหรือปิดข้อสอบตามเวลาที่ก าหนด  
และการให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง

• ฝั่ง Client ได้แก่ฝั่งของ User หรือ Student ก็
คือนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่จะต้องเข้าท าการ
ทดสอบในรายวิชาที่ก าหนดไว้ โดยผู้ใช้ต้องสมัคร
เข้าระบบ หรือให้อาจารย์น าเข้าก็ได้

• เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสอบ ใช้ได้ทั้งเครื่อง PC, Notebook, 
Tablet และ Smart phone ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ที่ค่อนข้างมี
เสถียรภาพ ไม่ติดขัด หลุดง่าย จนสามารถท าข้อสอบได้ครบตามเวลาที่ก าหนด

• ผู้สอบจะได้รับค าถามหลากหลายตามที่ผู้ออกข้อสอบให้ท า ข้อสอบจะมีการ
สลับทั้งค าถามและค าตอบโดยไม่ซ้ ากัน (Random) ซึ่งผู้สอบสามารถเข้าท าการ
สอบที่ไหน เม่ือไรก็ได้  แต่เมื่อเข้าไปแล้ว ต้องท าให้เสร็จตามเวลาที่ตั้งไว้
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❖ e-Testing ท าอะไรได้บ้าง

• ระบบ e-testing นี้สามารถท า
แบบทดสอบได้ถึง ๙ รูปแบบ ดังนี้

๑. แบบเลือกตอบ  (Multiple choice)
๒. แบบถูก / ผิด  (True/False)
๓. แบบจับคู่  (Matching)
๔. แบบเติมค า  (Short answer)
๕. แบบเชิงตัวเลข (Numerical)
๖. แบบเรียงความ  (Essay)
๗. แบบค านวณ  (Calculated)
๘. แบบลากและวางลงในข้อความ, ลงใน

เครื่องหมาย, ลงบนภาพ (Drag and 
drop)

๙. แบบเลือกค าที่ขาดหายไป (Random 
short-answer matching)

แบบเลือกตอบ

Multiple choice

แบบถูก / ผิด

True/False

แบบจับคู่

Matching

แบบเติมค ำ

Short answer

แบบเชิงตัวเลข

Numerical

แบบเรียงควำม

Essay

แบบค ำนวณ

Calculated

แบบลำกและวำง

Drag and drop

แบบเลือกค ำที่ขำดหำย

Random short-

answer matching
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❖ คุณลักษณะพิเศษของระบบ

คุณลักษณะพิเศษที่ระบบสามารถท าได้ ดังนี้
• ก าหนดวันที่ เวลา ในการเริ่มและสิ้นสุดการสอบล่วงหน้าได้
• ตั้งค่าเวลาเฉพาะช่วงได้ เช่น ให้ท าข้อสอบเพียง ๒ ชั่วโมงได้
• ก าหนดการแสดงจ านวนข้อสอบต่อหน้า เช่น หน้าละ ๑๐ ข้อ 

หรือแสดงทั้งหมดได้
• การแสดงผลคะแนนถูก/ผิด ในขณะสอบ หลังสอบ และหลังการ

ส่งข้อสอบเสร็จสิ้นได้
• สลับค าถามและสลับค าตอบของค าถามนั้น จากคลังข้อสอบได้
• ผู้สอบท าการทดสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ต
• ใช้เครื่องมือหลากหลายได้ทั้งบน PC Notebook Tablet หรือ 

Smartphone
• ระบบมีความเสถียรภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้
• ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ เช่น ค่าถ่ายส าเนาข้อสอบและ

ใบตอบ ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ รวมถึงค่าน้ า-ไฟ เป็นต้น

Anyone Anywhere

Anytime Any device

Randomized Paperless

No cost
No 

classroom
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❖ ขั้นตอนการท างานของระบบ

พัฒนำข้อสอบ

สร้ำงรำยวิชำ

น ำข้อสอบ
เข้ำสู่ระบบ

ก ำหนดเกณฑ์
กำรสอบ

ผู้สอบท ำ
แบบทดสอบ

รำยงำนผลสอบ
(Export)

ขั้นตอน
การท างาน
ของระบบ
e-Testing

ขั้นตอนทั่วไปในการท างานของ
ระบบ เริ่มจากพัฒนาข้อสอบ ไปจนถึง
การรายงานผลการทดสอบ สรุปได้ดังนี้
• พัฒนำข้อสอบ

• สร้ำงรำยวิชำ

• น ำข้อสอบเข้ำสู่ระบบ

• ก ำหนดเกณฑ์กำรสอบ

• ผู้สอบท ำแบบทดสอบ

• รำยงำนผลสอบ (Export)
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❖ แนวทางการจัดสอบด้วย e-Testing

การสอบผ่านระบบ e-Testing ท าได้หลายแนวทาง เช่น

• สอบพร้อมกันในห้อง ผู้สอบเข้าห้องตามก าหนดการ ที่ห้องสอบทั่วไปหรือห้อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการจัดสอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งท าให้เชื่อมั่นในความ
สุจริต ความพร้อมเพรียงกัน แต่จะมีข้อเสีย คือสิ้นเปลืองบุคลากร งบประมาณ และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการคุมการสอบ

• สอบที่ไหน เวลำใด ก็ได้ โดยก าหนดวัน เวลาสอบให้ทราบทั่วกัน เช่น วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ ถึง ๒๔.๐๐ น. ผู้สอบจะใช้เครื่องอะไร อยู่ที่ไหน สอบ
เวลาใดก็ได้ แต่เมื่อเริ่มสอบแล้วต้องท าให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด เช่น ภายใน ๒ 
ชั่วโมง หรือก าหนดเวลาข้อละ ๑ นาที ก็ได้ ซึ่งอาจท าให้รู้สึกว่าอาจมีการทุจริตใน
ลักษณะต่าง ๆ หรือผู้สอบอยู่ในที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มั่นคง แต่จะประหยัด
งบประมาณ อุปกรณ์ และบุคลากร

• สอบทั้งในห้องและที่อื่น  ผสมผสานทั้ง ๒ แบบ คือจัดห้องสอบส ารองไว้ส าหรับผู้อยู่
ใกล้สถานศึกษา หรือไม่มีอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต และเปิดโอกาสให้ผู้สอบที่อยู่ไกล 
เดินทางไม่สะดวก หรือมีสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น มีการประท้วง หรือโรคระบาด

One where

Anywhere

Mixed
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❖ ประโยชน์ของ e-Testing (๗ ป.)

ประโยชน์ของระบบ e-Testing สรุปได้ดังนี้
๑. ประยุกต์ คือน าวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้การสอบมีความสะดวกสบำย

ท าได้ทุกที่ ทุกเวลา ท าได้ท้ังเครื่อง PC, Notebook, Tablet หรือ Smart phone 
อ านวยความสะดวกทั้งต่อผู้สอนและผู้สอบ ไม่มีข้อจ ากัด

๒. ประสิทธิผล หมายถึง ความรวดเร็ว คือได้รับผลทันที ถ้าผู้สอบมีความพร้อมก็ไม่
จ าเป็นต้องรอใคร สามารถท าการสอบได้ทันที เมื่อสอบเสร็จก็รู้จะผลสอบทันที ผู้สอน 
หรืออาจารย์ก็ประเมินผลและรายงานต่อหลักสูตรหรือคณะได้ทันที

๓. เป็นธรรม ระบบจะแสดงผลอย่างยุติธรรม ตรงไปตรงมา สะท้อนให้เห็นว่าผู้สอบได้
เตรียมตัวมาดีเพียงใด เพราะระบบท างานแบบ Random คือสุ่มทั้งค าถามและค าตอบ
จากคลังขึ้นมาสลับกันให้สอบ ผู้สอบไม่สามารถลอกค าตอบกันได้ แม้ผู้สอบจะนั่งอยู่
ข้าง ๆ กัน แต่จะได้รับข้อสอบที่ไม่เหมือนกัน ถ้าไม่ได้ศึกษามาอย่างดีก็ตอบไม่ถูก

๔. ปลอดภัย ระบบมีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ การโกงข้อสอบท าได้ยาก ผู้ดูแล
ระบบจะเปิด-ปิดได้ตลอดเวลา จะมองเห็นพฤติกรรมผู้สอบทั้งหมด และตัดผู้สอบออก
จากห้องได้ทันที ถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัย ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้มากกว่า เช่น เข้า
ระบบไม่เปน็ อ่านข้อความบนจอภาพไม่สะดวก คลิกเมาส์ไม่ถนัด หรือเข้าระบบ
แล้วแต่ไม่ท าการสอบภายในเวลาที่ก าหนด

ประยุกต์
(สะดวก)

ประสิทธิผล
(รวดเร็ว)

เป็นธรรม

ปลอดภยั

ประหยัด

ไปสู่สากล

เป็นฐาน
บริการ
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❖ ประโยชน์ของ e-Testing (ต่อ)

๕. ประหยัด การสอบแต่ละครั้งโดยทั่วไป จะต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควร เช่น ค่าถ่าย
เอกสารข้อสอบและใบตอบ ค่าเบี้ยเลี้ยงการคุมสอบ ค่าตรวจข้อสอบ รวมถึงค่าน้ าค่า
ไฟ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าค่าพาหนะผู้น าข้อสอบ เป็นต้น ถ้าใช้ระบบ 
e-Testing จะช่วยให้ประหยัดงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรในการจัดสอบ
ดังกล่าวอย่างชัดเจน อาจจะมากกว่า ๕๐ หรือ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ก็ได้

๖. ไปสู่สำกล ค าว่า สากล ในที่นี่มีสองลักษณะคือ ระบบ e-Testing ที่น ามาใช้นี้มี
มาตรฐานระดับสากล สามารถรองรับการสอบรูปแบบต่าง ๆ ได้ครบถ้วน ขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลและบุคลากรที่สามารถใช้งานครบทุกฟังก์ชั่นหรือไม่ อีกอย่างคือ ความเป็น
สากลของคน หมายถึง คนที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งผู้สอน ผู้เรียน ผู้สอบ สามารถใช้
งานได้เหมือนกัน ใช้ได้ทั่วถึงกัน ลดความแตกต่างระหว่างหลักสูตร คณะ วิทยาลัย 
ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค หรืออยู่ต่างประเทศ

๗. เป็นฐำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เมื่อระบบมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มหาวิทยาลัย
สามารถน าไปใช้เป็นฐานในการให้บริการด้านวิชาการแก่ประชาชน สังคม และคณะ
สงฆ์ เช่น การเป็นคลังข้อสอบ หรือศูนย์สอบออนไลน์ ของการสอบนักธรรม ธรรม
ศึกษา หรือภาษาบาลี ทั่วประเทศ หรือทั่วโลกก็ได้ เป็นต้น

ประยุกต์
(สะดวก)

ประสิทธิผล
(รวดเร็ว)

เป็นธรรม

ปลอดภยั

ประหยัด

ไปสู่สากล

เป็นฐาน
บริการ
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❖ ตัวอย่างระบบ e-Testing

www.niets.or.th/th/catalog/view/310

www.testing.in.th

http://onlinetesting.ipst.ac.th

http://beta-e-service.ru.ac.th

www.atc.chula.ac.th/index2.html

www.mju.ac.th/etesting

www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm

MCU Testing 
Server

StudentInstructor

Anyone, Anywhere
Anytime, Any mobile
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การเตรียมจัดสอบ
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❖ ประกาศการจัดสอบ
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❖ ข้อมูลพ้ืนฐานการจัดสอบ

➢ วัน/เวลำ สอบ วันที่  ๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

➢ ภำคกำรศึกษำ ภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

➢ รำยวิชำที่สอบ จ านวน ๕ รายวิชา ได้แก่  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก

พระอภิธรรมปิฎก  มนุษย์กับสังคม  และภาษากับการสื่อสาร

➢ จ ำนวนผู้สอบ รวม  ๑๖,๑๐๒  รูป/คน  จาก  ๔๕  แห่ง ทั่วประเทศ

➢ จ ำนวนข้อสอบ เตรียมข้อสอบไว้  วิชาละไม่น้อยกว่า  ๑๐๐ ข้อ

➢ สถำนที่สอบ ผู้สอบอยู่ที่แห่งใดก็ได้ ที่มีอุปกรณ์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อม
ไม่ติดขัดในระหว่างท าการสอบ
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❖ แผนการจัดสอบ และจ านวนผู้สอบ

หน่วยงำน วันที่ รำยวิชำ เวลำสอบ จ ำนวนผู้สอบ

สอบพร้อมกัน
ทั้ง ๔๕

๘ เม.ย. ๖๓
๑. พระวินัยปิฎก ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ๓,๖๙๘

๒. มนุษย์กับสังคม ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ๒,๗๘๓

๙ เม.ย. ๖๓
๓. ภำษำกับกำรสื่อสำร ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ๒,๙๒๖

๔. พระสุตตันตปิฎก ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ๓,๗๑๘ 

๑๐ เม.ย. ๖๓ ๕. พระอภิธรรมปิฎก ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ๒,๙๗๗

รวมทั้งสิ้น ๑๖,๑๐๒
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❖ หน่วยงานท่ีมีนิสิตเข้าสอบ

1. คณะพุทธศำสตร์

2. คณะครุศำสตร์

3. คณะมนุษยศำตร์

4. คณะสังคมศำสตร์

5. วิทยำเขตหนองคำย

6. วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช

7. วิทยำเขตเชียงใหม่

8. วิทยำเขตขอนแก่น

9. วิทยำเขตนครรำชสีมำ

10. วิทยำเขตอุบลรำชธำนี

11. วิทยำเขตแพร่

12. วิทยำเขตสุรินทร์

13. วิทยำเขตพะเยำ

14. วิทยำเขตบำฬีศึกษำพุทธโฆส 

15. วิทยำเขตนครสวรรค์

31. วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ

32. วิทยำลัยสงฆ์พิจิตร

33. วิทยำลัยสงฆ์สุพรรณศรีสุวรรณภูมิ

34. วิทยำลัยสงฆ์สุรำษฎร์ธำนี

35. วิทยำลัยสงฆ์มหำสำรคำม

36. วิทยำลัยสงฆ์ระยอง

37. วิทยำลัยสงฆ์อุทัยธำนี

38. วิทยำลัยสงฆ์เพชรบุรี

39. ห้องเรียนจังหวัดกำญจนบุรี

40. หน่วยวิทยบริกำรจังหวัดสงขลำ

41. หน่วยวิทยบริกำรจังหวัดชลบุรี

42. หน่วยวิทยบริกำรจังหวัดจันทบุรี

43. หน่วยวิทยบริกำรจังหวัด

ก ำแพงเพชร

44. หน่วยวิทยบริกำรจังหวัดตำก

45. หน่วยวิทยบริกำรจังหวัดอุตรดิตถ์

16. วิทยำลัยสงฆ์เลย

17. วิทยำลัยสงฆ์นครพนม

18. วิทยำลัยสงฆ์ล ำพูน

19. วิทยำลัยสงฆ์พุทธชินรำช

20. วิทยำลัยสงฆ์บุรีรัมย์

21. วิทยำลัยสงฆ์ปัตตำนี

22. วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำนเฉลิม

พระเกียรติฯ 

23. วิทยำลัยสงฆ์พุทธโสธร

24. วิทยำลัยสงฆ์นครล ำปำง

25. วิทยำลัยสงฆ์เชียงรำย

26. วิทยำลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

27. วิทยำลัยสงฆ์รำชบุรี

28. วิทยำลัยสงฆ์พุทธปัญญำศรี

ทวำรวดี

29. วิทยำลัยสงฆ์พ่อขุนผำเมือง 

เพชรบูรณ์

30. วิทยำลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
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❖ บทบาทหน้าท่ีของคณะท างาน

• แต่งต้ังคณะท างานร่วมเพื่อการจัดสอบออนไลน์ ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ประกอบไปด้วยผู้แทน
จากจ าคณะ วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ

• คณะท างานมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑. เตรียมจัดการสอบ น าข้อสอบเข้าสู่ระบบ ทดลอง ทดสอบ ความพร้อมก่อนสอบ
๒. สร้างกลุ่มและเครือข่ายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการสอบ
๓. ตรวจสอบรายชื่อ รหัสนิสิต และจ านวนนิสิต เพื่อน าเข้าระบบ
๔. ตรวจสอบความพร้อมของนิสิตเกี่ยวกับอุปกรณ์และสัญญาอินเทอร์เน็ตที่จะใช้สอบจริง ถ้า

จ าเป็น แต่ละแห่งอาจจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์ หรือห้องเรียนทั่วไปไว้รองรับการสอบได้ 
แต่ต้องจัดที่นั่งไม่ให้ใกล้ชิดกันเกินไปจนเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสไควิด-๑๙ ได้

๕. ประชาสัมพันธ์ จัดท าคู่มือ และท าความเข้าใจวิธีการสอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง
๖. ติดต่อประสานงานผู้บริหารร่วมพิธีเปิดการสอบทางออนไลน์ หรือสังเกตการสอบ
๗. ดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ผู้สอบผ่านระบบเครือข่ายระหว่างจัดการสอบ
๘. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย
๙. อื่น ๆ ที่ท าให้การสอบด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและนิสิต
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❖ คณะท างานอ านวยการสอบออนไลน์

คณะท ำงำนศูนย์อ ำนวยกำรสอบออนไลน์
• พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร. ผอ.ส านักทะเบียนและวัดผล  โทร. ๐๘๘ ๙๑๕ ๖๕๓๒

ประธานกรรมการบริหารจัดการข้อสอบกลาง
• พระมหาช านาญ มหาชาโน,ดร. ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. ๐๘๙ ๘๒๔ ๘๐๔๗
• พระมหาปัญญา ปญญาสิร,ิคร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา   โทร. ๐๘๐ ๕๕๕ ๖๖๙๑
• รศ.ดร.โกนิฏฐฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
• รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
• พระมหาบุญสุข สุทธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
• พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ,ดร. รองคณบดีคณะมนุษยศาสต์ ฝ่ายวิชาการ
• รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคุณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
• ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์ ผอ.หลักสูตร ป.โท สาขาพุทธบริหารการศึกษา (พัฒนาระบบ) 
• นายอภิชาต รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (พัฒนาระบบ)
• นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประชุมออนไลน์)
• นายพิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล (ทะเบียนนิสิตและคลังข้อสอบ)
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❖ การเตรียมตัวของผู้สอบ

• เตรียมอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะ (Specification) ทั่วไป และใช้งานได้ตามปกติทั้ง 
Smartphone, Table, Notebook, PC

• ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4G, WIFI, LAN ว่ามีความพร้อมใช้ในวันสอบจริง
• ระวังเหตุขัดข้องที่อาจขึ้นระหว่างการสอบ เช่น สัญญาณเน็ตขาดหาย แบตเตอร์รี่หมด

• ผู้สอบจะสอบจากสถานที่ได้ก็ได้ โดยเฉพาะการสอบครั้งนี้จัดเพื่อป้องกันการใกล้ชิดผู้อื่น 
เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขอให้มีอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้ 
หรือเข้าสอบ ณ สถานที่ที่หน่วยจัดการศึกษาจัดส ารองเตรียมไว้ (ผู้ไม่มาสอบ ณ สถานที่
จัดส ารองไม่ถือว่าขาดสอบ การจัดสถานที่เป็นเพียงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้สอบ)

• ร่วมทดลองเข้าระบบ MCU e-Testing และทดลองท าข้อสอบ (ฝึกมือ)
ตามวัน เวลาที่คณะท างานก าหนด ก่อนถึงวันสอบจริง

• เข้าสอบตามก าหนดการ ในประกาศของมหาวิทยาลัย
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❖ ค าชี้แจงในการสอบส าหรับผู้สอบ

• ระบบจะเปิดให้ท าข้อสอบ ในวัน และเวลา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
• เมื่อเข้าระบบและกดเริ่มสอบแล้ว จะมีเวลาในการสอบ ๒ ชั่วโมง ถ้าท าเสร็จก่อนก็ส่งได้

ทันที แต่ถ้ายังไม่เสร็จ เมื่อหมดเวลาระบบจะปิดลง และส่งผลสอบเท่าที่ท าไปแล้วเท่านั้น 
(ผู้สอบจึงควรเข้าสอบก่อนสิ้นสุดเวลาสอบ ๒ ชั่วโมง เช่น สิ้นสุด ๑๒.๐๐ น. ควรเข้าห้อง
สอบก่อนหรือตรงเวลา ๑๐.๐๐ น. แต่ถ้าเข้าหลังจากนั้น เวลาในการท าข้อสอบจะเหลือ
ไม่ถึง ๒ ชั่วโมง)

• ข้อสอบแบบปรนัย จ านวน ๑๐๐ ข้อ ให้ท าได้ ๑ ครั้ง โดยเลือกท าข้อใดก่อนก็ได้
• กรณีอินเทอร์เน็ตหลุด หรือไฟฟ้าขัดข้อง ระบบจะบันทึกงานไว้  สามารถเข้าท าต่อได้
• ท าเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนคลิกส่งและสิ้นสุดการสอบ
• ห้ามทุจริตการสอบด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น หากพบว่าทุจริตจะถูกปรับด้วยโทษสูงสุดตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย
• ถ้าไม่เข้าท าการสอบตามวัน และเวลา ที่ก าหนด ถือว่าขาดสอบ
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❖ การรายงานผลการจัดสอบ

• ผู้ดูแลระบบคลังข้อสอบ ส่วนกลาง 
(Admin) และส านักทะเบียนและวัดผล จะ
เป็นผู้สรุปผลคะแนนของผู้สอบ ตามเกณฑ์
ของข้อสอบกลาง

• คณะท างานร่วมกันสรุปผลการด าเนินงาน 
จ านวนผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ ท าข้อสอบไม่
เสร็จ หรือกรณีอื่น ๆ ที่ท าให้ผลการสอบไม่
สมบูรณ์ ภายใน ๒ วัน หลังการสอบ

• ส านักทะเบียนและวัดผลจะแจ้งผลการสอบ
ให้แก่หน่วยงาน ภายใน ๗ วัน หลังการ
สอบ เพื่อแจ้งต่ออาจารย์ประจ ารายวิชา
และนิสิตต่อไป

สรุปข้ันตอน
การจัดสอบ
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การใช้ระบบของผู้สอน
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กำรด ำเนินงำน
ของอำจำรย/์ผู้สอน

สมัครใช้ระบบ เตรียมข้อสอบ

สร้ำงรำยวิชำ น ำข้อสอบ
เข้ำระบบ

ตั้งเงื่อนไขกำรสอบ
น ำรำยชื่อผู้สอบ

เข้ำสู่ระบบ

ท ำแบบทดสอบ

(ส ำหรับผู้สอบ)
รำยงำนผลสอบ 

(Export)
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๑. การเข้าสู่ระบบและสมัครใช้ระบบ

เข้ำเว็บไซต์  http://testing.mcu.ac.th

• อำจำรย์สมัครใช้ระบบที่หน้ำเว็บไซต์
• Admin จะตรวจสอบข้อมูลอำจำรย์ และจะมอบสิทธิ์ในกำร

สร้ำงรำยวิชำให้
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๒. การเตรียมข้อสอบเพ่ือน าเข้าสู่ระบบ

เตรียมข้อสอบด้วยโปรแกรม Notepad ตำมรูปแบบนี้  
ค ำถำม ไม่ต้องใส่ข้อ, เปิดด้วย ,
ค ำตอบไม่ถูก ใช้   ค ำตอบถูกต้อง ใช้ =
ปิดด้วย   ท ำจนครบทุกข้อ
แล้วบันทึกเป็นบท ๆ หรือเป็นชุด ๆ แบบ Coding UTF-8

*จ ำนวนข้อสอบ ควรมมีากกว่าที่ก าหนดให้
ทดสอบ เช่น ทดสอบ ๑๐ ข้อควรมี ๑๕-๒๐ ข้อ, 
ทดสอบ ๑๐๐ ข้อ ควรมี ๑๕๐-๒๐๐ หรือ
มากกว่านั้น เพื่อประโยชน์ในการสุ่มและสลับข้อ 
(Random)
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๓. การสร้างรายวิชาในระบบ

• หลังจากที่ได้รับการยืนยันจาก admin แล้ว 
ท่านจะสามารถเพิ่มรายวิชาสอบได้

• ภายใต้ส่วนงานที่ท่านสังกัดในขณะนั้น
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๔. ต้ังเง่ือนไขในการสอบ

เงื่อนไขที่เป็นจริง  เข้ำใจง่ำย  และสอดคล้องกับระบบ
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๕. น าข้อสอบเข้าสู่รายวิชา

ตัวอย่ำงรูปแบบกำรสร้ำงค ำถำม
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๕. น าข้อสอบเข้าสู่รายวิชา (ต่อ)
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❖ ๕. น าข้อสอบเข้าสู่รายวิชา (ต่อ)

ตัวอย่ำงข้อสอบ
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๖. การน ารายชื่อผู้สอบเข้าสู่ระบบ

• สำมำรถน ำเข้ำได้ครั้งละไม่
จ ำกัดจ ำนวน User

• ข้อมูลประกอบด้วย รหัส
ประจ ำตัวนิสิต, ชื่อ-นำมสกุล-
ฉำยำ, คณะ, สำขำวิชำ, สังกัด

• นิสิตใช้ รหัสประจ ำตัว เป็น 
username และ password
ได้ทันที

• จะเปลี่ยน username ไม่ได้ แต่
สำมำรถเปลี่ยน password ได้
ในภำยหลัง
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๗. การท าแบบทดสอบ (ส าหรับผู้สอบ)

เข้ำรำยวิชำเข้ำสู่ระบบ

เลือกข้อสอบที่อำจำรยไ์ด้ก ำหนดไว้

1

2

3

ดูรายละเอียดใน
ส่วนการใช้ระบบ
ของผู้สอบ ->
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๘. การรายงานผลสอบ (Export เป็น Excel)
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๘. การรายงานผลสอบ (ต่อ)

เมื่อคลิกส่งค ำตอบแล้วส้ินสุดกำรท ำแบบทดสอบแล้ว
กำรดูคะแนน

• สอบเสร็จทรำบผลทันที (เงื่อนไขนี้สำมำรถก ำหนดได้)
• อำจำรย์สำมำรถเช็คสถำนะกำรสอบ เช่น สถำนะอยู่

ระหว่ำงด ำเนินกำรสอบ หรือสอบเสร็จสิ้นแล้ว ที่ปุ่ม 
Attempts
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๘. การรายงานผลสอบ (ต่อ)

• ดูผลกำรสอบของแต่ละคน
ได้ เช่น นำย ก ตอบถูก/ผิด
กี่ข้อ ใช้เวลำสอบเท่ำไร

• ดำวน์โหลดเป็นไฟล์ excel 
ได้ทันที
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การใช้ระบบของผู้สอบ
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❖ การท าแบบทดสอบ (ส าหรับผู้สอบ)

เข้ำรำยวิชำ
เข้ำระบบด้วย Username / Password

เลือกข้อสอบที่อำจำรย์ได้ก ำหนดไว้

ผู้สอบเข้ำเว็บไซต์  http://testing.mcu.ac.th

1

2

3
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❖ การท าแบบทดสอบ (ต่อ)

คลิก ท ำแบบทดสอบตอนนี้4
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❖ การท าแบบทดสอบ (ต่อ)

ตอบแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ คลิก Finish attempt

เลือก ส่งค ำตอบแล้ว
สิ้นสุดกำรท ำแบบทดสอบ

ยืนยันกำรสอบ คลิก
ส่งค ำตอบแล้วสิ้นสุดกำร

ท ำแบบทดสอบ

5
6

7
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❖ สรุปขั้นตอนการท าแบบทดสอบ

• ผู้สอบเข้าเว็บไซต์ http://testing.mcu.ac.th

• แล้วให้ปฏิบัติตามข้ันตอน ต่อไปน้ี

1 2 3 4
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❖ ตัวอย่างการจัดสอบด้วย e-Testing

สรุปจ ำนวยกำรใช้งำน e-Learning 
และ  e-Testing  (ข้อมูล ณ ๔ มี.ค. ๖๓) วิทยำลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ใช้ระบบ e-Testing

สอบในภำคกำรศึกษำที่ ๒/๒๕๖๒
จ ำนวน ๙ รำยวิชำ (๑๗ มี.ค. ๖๓)
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❖ ตัวอย่างการจัดสอบด้วย e-Testing (ต่อ)

มจร.วิทยำเขตพะเยำ ใช้ระบบ e-Testing สอบใน
ภำคกำรศึกษำที่ ๒/๒๕๖๒ มำกกว่ำ ๒๐ รำยวิชำ
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