
คู่มือการใช้งาน Google Forms

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์และตรวจคำตอบอัตโนมัติ
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การสร้างแบบทดสอบออนไลน์และตรวจคำตอบอัตโนมัติ

การเข้าใช้งาน Google Forms
กำรที่จะใช้งำน Google Forms ได้นั้น จะต้องมีอีเมลของ Google 

** แนะนำอีเมล @psru.ac.th ของ มรพส. ซ่ึงรองรับบริการ

ที่หลากหลายของ Google Suite for Education

1. เข้ำไปที่ drive.google.com

2. เมื่อเข้ำไปที่ Google Drive แล้วท ำกำรเข้ำสู่ระบบ

3. จำกนั้นใส่ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป
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การสร้างแบบทดสอบออนไลน์และตรวจคำตอบอัตโนมัติ

4. ในหน้ำต่ำง Google Drive หำพื้นที่ว่ำง ๆ คลิก 

ขวำเลือก “เพิ่มเติม” แล้วเลือก Google ฟอร์ม

5. เมื่อเข้ำมำใน Google Forms แล้ว จะเห็นรำยละเอียด ดังภำพ
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เริ่มต้นการใช้งาน Google Forms

1. การตั ้งช ื ่อฟอร์ม สำมำรถท ำได้โดยพิมพ์ลงไปที่  “ฟอร์มไม่ม ีช ื ่อ” และยังสำมำรถพิมพ์ค ำอธิบำยต่ำง ๆ 

ลงไปได้ที่ ”คำอธิบายแบบฟอร์ม”
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เริ่มต้นการใช้งาน Google Forms

2. การสร้างส่วนรับข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ในฟอร์มเริ่มต้นจะมีส่วนที่โปรแกรมสร้ำงมำให้แล้ว ผู้ใช้เพียงพิมพ์ข้อควำม 

“ชื่อ-นามสกุล” แล้วเลือกรูปแบบฟอร์มเป็น “คำตอบสั้น ๆ ” แล้วคลิกสวิตช์ “จำเป็น”(คำถามนี้จำเป็นตอ้งตอบ)
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เริ่มต้นการใช้งาน Google Forms

3. ถ้าต้องการสร้างส่วนรับข้อมูลเพิ่มเติม อย่ำงเช่น รหัสนักศึกษำ คณะ หรือ สำขำ แล้วท ำแบบเดียวกันกับข้อที่ 2 โดย 

ให้คลิกทีเ่ครื่องหมาย+(เพิ่มคำถาม) ผู้ใช้เพียงพิมพ์ข้อควำม “รหัสนักศึกษา” แล้วเลือกรูปแบบฟอร์มเป็น “คำตอบ

สั้นๆ ” แล้วท ำแบบเดียวกันจนครบค ำถำมที่ต้องกำร  
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เริ่มต้นการใช้งาน Google Forms

4. คลิกที่เครื่องหมำยแบ่งส่วน 

5. ในส่วนที่ 2 ท ำกำรต้ังชื่อฟอร์ม สำมำรถท ำได้โดยพิมพ์ลงไปที่ “ฟอร์มไม่มีชื่อ” และยังสำมำรถพิมพ์ค ำอธิบำยต่ำง ๆ ลง

ไปได้ที่ ”ค ำอธิบำยแบบฟอร์ม”
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การสร้างข้อสอบออนไลน์ (แบบปรนัย)

1. คลิกที่เครื่องหมำย + (เพิ่มคำถาม)

2. พิมพ์ค ำถำมลงในส่วนของ “คำถาม” ในตัวอย่ำงใช้ค ำถำมว่ำ อินเทอร์เน็ต เกิดขึ้นที่ประเทศใด

3. ในส่วนของ ตัวเลือก 1 พิมพ์ค ำตอบที่ 1 ลงไป และในส่วนของ ตัวเลือกอ่ืน ๆ ก็พิมพ์ค ำตอบอ่ืน ๆ ลงไป
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การตรวจคำตอบข้อสอบออนไลน์ (แบบปรนัย)

1. คลิกที่สัญลักษณ์ฟันเฟือง มุมขวำของจอ

2. ในส่วนของ “การตั้งค่า” คลิกเลือกที่แท็บ “แบบทดสอบ”  

3. คลิกที่สวิตช์ “ทำเป็นแบบทดสอบ”

4. ส่วนตัวเลือก อ่ืน ๆ สำมำรถเลือกได้ตำมต้องกำร เช่น ต้องกำรให้

ประกำศคะแนนทันทีหลังจำกส่งค ำตอบ หรือ ภำยหลังจำกตรวจสอบ

ด้วยตนเอง และผู้ตอบสำมำรถดูค ำถำมที่ตอบผิด ค ำตอบที่ถูกต้อง 

หรือ ค่ำคะแนน สำมำรถก ำหนดได้

5. จำกนั้นท ำกำรสร้ำงค ำถำมและตัวเลือกค ำตอบตำมปกติ (โดยประเภท

ของค ำถำมที่ Google Form สำมำรถตรวจแบบอัตโนมัติได้แก่ ค ำถำม

แบบ “หลำยตัวเลือก” แบบ ช่องท ำเครื่องหมำย และ แบบเล่ือนลง)

6. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”
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การตรวจคำตอบข้อสอบออนไลน์ (แบบปรนัย)

7. คลิกเลือกที่ “เฉลยคำตอบ” ด้ำนล่ำงซ้ำยของ

ค ำถำมข้อนั้น ๆ เพ่ือเข้ำสู่โหมด “เลือกค ำตอบที่

ถูกต้อง”

8. คลิกเลือกค ำตอบข้อที่ถูกต้อง และปรับคะแนนตำมควำม

ต้องกำร(คะแนนไม่สำมำรถปรับเลขทศนิยมได้)

9



การนำไปใช้

1. ก ำหนดค่ำพ้ืนฐำนด้วยกำรคลิกที่สัญลักษณ์ฟันเฟือง 

2. คลิกเลือก “ทั่วไป” เลือกกำร “ต้องลงชื่อเข้าใช้”

3. คลิกที่แท็บ “การนำเสนอ” เลือกที่ “สับเปลี่ยนลำดับของ

คำถาม”

4. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

5. คลิกที่       “แสดงตัวอย่าง”เพียงเท่ำนี้ก็สำมำรถใช้ข้อสอบ

ไดแ้ล้ว

10



การนำไปใช้

การส่งโดยใช้อีเมล

1. คลิกที่ “ส่ง”

2. ใส่อีเมลที่ต้องกำรส่ง(อีเมลจะต้องเป็น @psru.ac.th

เท่ำนั้น)

3. ติ๊กเครื่องหมำย 

4. คลิกที่ “ส่ง” 

การส่งโดยใช้ลิงก์

1. คลิกที่ “ส่ง”

2. คลิกที่ 

3. ติ๊กเครื่องหมำย

4. คลิกที่ “คัดลอก” น ำลิงก์ที่ได้ไปวำงใน Classroom 

ของผู้สอน หรือส่งให้นักศึกษำในช่องทำงอ่ืน
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วิธีการดูสถิติคะแนน สถิติคำตอบ และการแสดงรายละเอียดของซีต

1. โดยกำรคลิกที่แท็บ “การตอบกลับ” 

ก็แสดงสถิติคะแนน และสถิติค ำตอบ ดังภำพ

2. คลิกเลือกสัญลักษณ์ (ดูคำตอบในชีต)

3. โปรแกรมจะสร้ำงตำรำงออกมำ 
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