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Google Form  และ  Flubaroo 

กรอบแนวคิด 

Google Form   
  Google Form เป็น Apps ในกลุ่มของ Google Drive ซึ่งให้เราสามารถสร้างแบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูล 
เช่น แบบประเมิน แบบสอบถาม ใบสมัครงาน ฟอร์มส าหรับการเก็บข้อมูล แบบทดสอบ ฯลฯ  ส าหรับการ
ตรวจข้อสอบต้องเพ่ิม Add-on เพ่ือใช้ในการตรวจ ทั้งหมดที่ว่ามา เราสามารถใช้ Google Form ในการสร้างส่วนรับ
ข้อมูลเอาไว้ใช้งานได้เลย นอกจากนี้ Google ยังให้เราใช้งานแบบฟรีๆ อีกด้วย ในการน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน เช่น การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การสร้าง
แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 
 
Flubaroo   
 Flubaroo Add-on ซึ่งเป็น Add-on ส าหรับตรวจการบ้านหรือข้อสอบ ซึ่งเป็น Add-on ส าหรับ Google 
Forms/Sheets โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี จากเมนู Add-on เมื่อติดตั้ง Add-on เรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกใช้
งาน Add on เพ่ือก าหนดค่าคะแนนให้ค าถามแต่ละข้อที่ได้สร้างไว้ด้วย Google Form เลือกค าตอบที่เป็นต้นแบบที่
ถูกต้อง ที่เตรียมไว้แล้วโดยการท าข้อสอบใน Google Form โปรแกรมจะท าการประมวลผล และสรุปการ
ตรวจข้อสอบเป็นตารางข้อมูล โดยแสดงคะแนน  ร้อยละ และคะแนนที่ได้รับในการตอบค าถามแต่ละข้อ  
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจลักษณะการท างานร่วมกันของ  Google Form  และ 
Flubaroo  ได้ 
    2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างการท างานร่วมกันของ  Google Form  และ Flubaroo  ได้ 
  3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าการใช้งานของ  Google Form  และ Flubaroo ไปสร้างเอกสาร
ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้ 

เนื้อหา 
 1. การใช้งาน Google Form  
 2. การใช้งาน  Flubaroo  
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ใบความรู้ที่ 1 
การใช้งาน Google Form  

การใช้งาน Google Form  
  1. การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Form 
  ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ไม่ว่าเราจะใช้งาน Google Form ในงานเก็บข้อมูลรูปแบบไหน เก็บ
ข้อมูลประเภทใด  Google Form สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้ ดังนั้น Google Form มี
ฟอร์มส าหรับเก็บข้อมูลรูปหลากหลายรูปแบบ 
   ส าหรับการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ สามารถสร้างฟอร์มรับข้อมูลได้อยู่ 9 รูปแบบ โดยแบ่ง
ออกเป็นรูปแบบพ้ืนฐาน 5 รูปแบบ และรูปแบบขั้นสูง 4 รูปแบบ อีกทั้งยังสามารถแทรกในส่วนของการออกแบบ ไม่
ว่าจะเป็นการแทรกรูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความส่วนหัว โดยด าเนินการดังนี้ 

 

        

1.คลิกท่ีสัญลักษณ์ Application 
หรือ Icon Apps 

2.คลิก More 

3.คลิก Even more 
from Google 

4.คลิก Forms 
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 2. ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม และข้อสอบออนไลน์  มีวิธีการใช้งานตามขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 ล็อกอินเข้าใช้งานในเว็บไซต์ Google ด้วย google account หรือ Gmail แล้วเลือกบริการอ่ืนๆ  
ของ Google 
  2.2 คลิกเลือกฟอร์ม (Form) จะพบหน้าต่างฟอร์ม ดังรูป ก าหนดชื่อเรื่อง แล้วเริ่มต้นด้วยการสร้าง
ค าถาม ด้วยการเขียนค าถาม (Question Title) ถัดลงมาสามารถเขียนค าอธิบายเพิ่มเติมได้ (Help Text) หรือจะไม่ใส่
ก็ได้ ถัดลงมาเลือกประเภทค าถาม (Question Type) โดยมีให้เลือก 9 รูปแบบ ดังนี้ 

 

 

    

   2.2.1 ประเภทค าถาม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

    

1.คลิกเพ่ือตั้งชื่อฟอร์ม 2.เลือกก าหนดให้มีการแสดง Process  
ขณะที่นักเรยีนกรอกแบบฟอร์ม 

3.ใส่ข้อค าถาม 
(Form Description 
 
5.เลือกประเภทค าถาม 
(Multiple choice) 

6.ก าหนดตัวเลือก 
(Option) 
 

8.คลิกเพื่อให้ค าถามนี้จ าเป็นต้องกรอก 
(Required question) 7.คลิกเมื่อเสร็จสิ้น(Done) 

 

4.เครื่องมือจัดการค าถาม 
(Duplicate) 

1.คลิกเพื่อตั้งช่ือฟอร์ม 
(Untitled Qestion) 

ข้อความ ข้อความย่อหน้า 

หลายตัวเลือก 

ช่องท าเครื่องหมาย 

เลือกจากรายการ สเกล 

เส้นตาราง 

วันที่ เวลา 
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    1. ขั้นต้น คือ ประเภทค าถามที่ใช้งานบ่อย 
    1.1 ข้อความ (ข้อความสั้น 1 บรรทัด – Text Fields) ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลสั้นๆ 

    

    

    

2.คลิกท่ีประเภทค าถาม 

3.คลิกเลือก ข้อความ (text) 
 

1.กรอกค าถาม 

4.คลิกท่ีนี่  ถ้าค าถามต้องการจ าเป็นต้องกรอก 5.คลิกเม่ือเสร็จสิ้น 
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    1.2 ข้อความย่อหน้า (ข้อความยาวหลายบรรทัด–Text area) ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่ยาวขึ้น 

    

    

ตัวอย่างประเภทค าถามแบบข้อความ 

2.คลิกท่ีประเภทค าถาม 

3.คลิกเลือกข้อความย่อหน้า 
(Paragraph text) 

1.กรอกค าถาม 
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    1.3 หลายตัวเลือก (Multiple choice) ให้ผู้ใช้เลือกได้เพียงหนึ่งตัวเลือกเท่านั้น  

    

ตัวอย่างประเภทค าถามแบบข้อความย่อหน้า 

4.คลิกท่ีนี่  ถ้าค าถามต้องการจ าเป็นต้องกรอก 5.คลิกเม่ือเสร็จสิ้น 

1.กรอกค าถาม 

2.คลิกประเภทค าถาม 
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3.คลิกเลือก หลายตัวเลือก 
(Multiple choice) 

5.คลิกท่ีนี่  ถ้าค าถามต้องการจ าเป็นต้องกรอก 

ตัวอย่างประเภทค าถามแบบหลายตัวเลือก 

4.กรอกตัวเลือก 

6.คลิกเม่ือเสร็จสิ้น 
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     1.4 ช่องท าเครื่องหมาย (Checkboxes)  ให้ผู้ใช้เลือกรายการได้ไม่จ ากัดจ านวน (≥0) 

    

    

    

6.คลิกเม่ือเสร็จสิ้น 

2.คลิกท่ีประเภทค าถาม 

3.คลิกเลือกช่องท าเครื่องหมาย 
(Checkboxes) 

1.กรอกค าถาม 

4.กรอกตัวเลือก 

5.คลิกท่ีนี่  ถ้าค าถามต้องการจ าเป็นต้องกรอก 
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    1.5 เลือกจากรายการ (Drop-down list) 

    

    

ตัวอย่างประเภทค าถามแบบช่องท าเครื่องหมาย 

2.คลิกท่ีประเภทค าถาม 

3.คลิกเลือก เลือกจากรายการ 
(Choose from a list) 

1.กรอกค าถาม 
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    2. ขั้นสูง คือ ประเภทค าถามที่ใช้ในงานทดสอบที่สูงขึ้น ไม่ค่อยใช้งานบ่อยมากนัก 
      2.1 สเกล  ให้ผู้ใช้เลือกระดับของค าตอบที่ต้องการในลักษณะเป็นล าดับขั้น (Scale) เช่น  
จาก 1 ถึง 5  

6.คลิกเม่ือเสร็จสิ้น 

4.กรอกตัวเลือก 

5.คลิกท่ีนี่  ถ้าค าถามต้องการจ าเป็นต้องกรอก 

ตัวอย่างประเภทค าถามแบบ เลือกจากรายการ ตัวอย่างประเภทค าถามแบบ เลือกจากรายการ 
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2.คลิกท่ีประเภทค าถาม 

3.คลิกเลือก สเกล (Scale) 

1.กรอกค าถาม 

4.เลือกขอบเขตของสเกล 

5.กรอกข้อมูลของสเกล 

7.คลิกเม่ือเสร็จสิ้น 

6.คลิกท่ีนี่  ถ้าค าถามต้องการจ าเป็นต้องกรอก 
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    2.2 เส้นตาราง (Grid) ให้ผู้ใช้เลือกค าตอบในลักษณะคู่อันดับ 

    

    

 

ตัวอย่างประเภทค าถามแบบสเกล 

2.คลิกท่ีประเภทค าถาม 

3.คลิกเลือก เส้นตาราง (Grid) 

1.สร้างข้อค าถาม 
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ตัวอย่างแบบประเมินเพ่ือน าไปสร้างเส้นตาราง 

การจัดการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การน าเข้าสู่บทเรียน      
2. การสรุปบทเรียน      
3. สื่อการเรียนการสอน      
4. การวัดผลและประเมินผล      
 

 

 

ข้อค าถาม 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

4.กรอกรายละเอียดของเส้นตาราง 

6.คลิกเม่ือเสร็จสิ้น 

5.คลิกท่ีนี่  ถ้าค าถามต้องการจ าเป็นต้องกรอก 
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    2.3  วันที่ ให้ผู้ใช้เลือกวันที่จากปฏิทิน    

 

ตัวอย่างประเภทค าถามแบบเส้นตาราง 

2.คลิกท่ีประเภทค าถาม แล้วเลือกวันที่ (Date) 

3.ก าหนดรายละเอียด 

1.สร้างข้อค าถาม 

5.คลิกเม่ือเสร็จสิ้น 

4.คลิกท่ีนี่  ถ้าค าถามต้องการจ าเป็นต้องกรอก 
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    2.4 เวลา ให้ผู้ใช้เลือกเวลาหรือก าหนดเวลา 

  

 

     
 

ตัวอย่างประเภทค าถามแบบเวลา 

ตัวอย่างประเภทค าถามแบบวันที่ 

2.คลิกท่ีประเภทค าถาม แล้วเลือกเวลา (time) 

3.ก าหนดรายละเอียด 

1. สร้างข้อค าถาม 

5.คลิกเม่ือเสร็จสิ้น 
4.คลิกท่ีนี่  ถ้าค าถามต้องการจ าเป็นต้องกรอก 
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   3. การออกแบบ คือ กลุ่มที่ช่วยจัดรูปแบบการแสดงค าถาม (ไม่ได้เป็นค าถามให้ตอบ) 

   

 
    3.1 ส่วนหัวของส่วน (Section header) ใช้ส าหรับแสดงข้อความอธิบายเพิ่มเติม หรืออธิบาย
ก่อนตอบค าถาม 
    3.2 ตัวแบ่งหน้า (Page break) ใช้ส าหรับแบ่งหน้าในการตอบค าถาม เมื่อมีค าถามค่อนข้างเยอะ 
    3.3 รูปภาพ (Image) ใช้แสดงภาพประกอบการตอบค าถาม 
    3.4 วิดีโอ (Video) ใช้แสดงวิดีโอส าหรับอธิบาย หรือตอบค าถาม 

    4. การก าหนดส่วนหัวของส่วน 
    ใช้ส าหรับแสดงข้อความอธิบายเพิ่มเติม หรืออธิบายก่อนตอบค าถาม สามารถแทรกรูปภาพหรือ
คลิปวิดีโอด้วยก็ได้ โดยมีขั้นตอนการแทรกรูปภาพ ตามตัวอย่างต่อไปนี้  

   

1. คลิกท่ี แทรก (Insert) 

2. คลิกท่ี รูปภาพ (Image) 

เครื่องมือการออกแบบ 
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    5. การก าหนดตัวแบ่งหน้า 
    ใช้ส าหรับแบ่งหน้าในการตอบค าถามออกเป็นหลายๆหน้า 

3. คลิกเพ่ืออับโหลด 

6. ปรับแต่งรูปภาพที่ต้องการ 

4. เลือกรูปภาพที่ต้องการ  

5. คลิก Open  

7. คลิก Done  
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    6. การแก้ไขค าถาม/ท าส าเนาและลบค าถาม  

   

   หมายเลข 1 Edit เพ่ือที่จะแก้ไขค าถามปัจจุบัน 
   หมายเลข 2 Duplicate  เพ่ือที่จะสร้างค าถามที่มีลักษณะเหมือนๆ กัน 
   หมายเลข 3 Delete  เพ่ือลบค าถามนั้น 

 

 

 

1. คลิก Insert 

2. คลิก Page break 
3. จะได้ Page 2 of 3  

1. Edit 

2. Duplicate 

3. Delete 
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   7. การแก้ไขรูปแบบค าถาม   
    เลือกข้อค าถามที่ต้องการแล้วคลิกท่ี แก้ไข แล้วแก้ไขข้อค าถาม เสร็จแล้วคลิก เสร็จสิ้น 

     

     

   8. การตกแต่งแบบสอบถาม 
    สามารถตกแต่งแบบสอบถามหรือแบบทดสอบให้สวยงามโดยการใช้ธีม (Theme) แม่แบบจาก
ฟอร์ม ด าเนินการคลิกท่ี เปลี่ยนธีม (Theme)  แล้วเลือกธีมทางด้านขวามือ ดังภาพ 

 

 

1. คลิกท่ีรูปนี้ 

2. แก้ไขตามต้องการ 

1. คลิกท่ีเปลี่ยนธีม 
(Change theme) 2. คลิกเลือกธีมที่ต้องการ 

3. คลิก Done  
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ตัวอย่างธีม 

            

    9. การน าแบบสอบถามไปใช้งานจริง 

    เมื่อเพ่ิมค าถามเสร็จแล้ว บริเวณด้านล่างของฟอร์มจะมี Checkbox ให้เลือกว่ากรณีผู้ใช้ส่งฟอร์ม
หลังตอบค าถามแล้ว จะแสดงหน้าต่างพร้อมตัวเลือกใด  หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ส่งฟอร์ม   

           

   หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างพร้อม Link ในการเผยแพร่ฟอร์มด้วย E-Mail หรือ Social Media 
ต่าง ๆ เช่น Google+ Facebook  Twitter เป็นต้น 

2. คลิกเพ่ือส่งฟอร์ม (Send form) 

1. คลิกเพ่ือก าหนด
รายการตามต้องการ 
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  10. การเข้าดูข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
   เราสามารถดูจ านวนผู้ตอบ (Responses) ได้จากเมนู การตอบกลับ  (Responses) ดังภาพ ถ้า
ต้องการดูรายละเอียดของข้อมูลการตอบแบบสอบถามให้คลิกที่   ดูการตอบกลับ (View responses) ดังภาพ 

 

 

  ผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะอยู่ในรูปของตารางสเปรดชีต (Spreadsheet) และมีชื่อ
เดียวกันกับชื่อฟอร์ม แต่จะมีค าว่า “การตอบกลับ” ต่อท้าย โดยจะเก็บค่าได้สูงสุด 400,000 เรคคอร์ด ดังภาพ 

ลิงกท์ี่จะแชร์ 

แชร์ผ่าน Social Media 

กรอกอีเมลที่ต้องการเพ่ือส่งแบบฟอร์ม 

คลิกเม่ือเสร็จสิ้น 

การตอบกลับ การตอบกลับ 

เลือกเพ่ือท าลิงก์ให้สั้นลง 
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  การดูผลลัพธ์จาก Spreadsheet  
   1. ค าถามแต่ละข้อในแบบฟอร์มจะถูกเก็บไว้ในแต่ละคอลัมน์ (Column) ของสเปรดชีต 
(spreadsheets) 
   2. ในแต่ละแถวจะมีเวลาที่ผู้ใช้ได้กรอกแบบฟอร์ม (Timestamp) 

  

    
   3. เราสามารถดาวน์โหลดผลลัพธ์เป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆ กัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หรือใช้งานอื่น 
ต่อไป เช่น Microsoft Excel , PDF Document, Plain text, Webpage เป็นต้น 
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   11. การจัดการฟอร์ม 
   1. การ Login เข้าสู่หน้าบริหารจัดการ Google Form โดย พิมพ์ชื่ออีเมล และรหัสผ่าน แล้วคลิกท่ี
ปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้งาน” 
   2. เมื่อ login ถูกต้องจะสามารถเข้าไปใช้งานอีเมลได้ ให้เลือกบริการอ่ืนๆของ Google  

    

 

1.คลิก ไฟล์ (File) 

3.เลือกรูปแบบของไฟล์ 

1.คลิกท่ีสัญลักษณ์ Application 

2. คลิกท่ีไดรฟ์ (Drive) 

2.เลือก Download as 
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          3. แบบฟอร์มหรือเอกสารที่มีการสร้างแล้วจะปรากฏที่ส่วนกลางของหน้า 

  

 
   12. การแบ่งปันลิงก์และการใช้งานฟอร์มร่วมกัน 
   เนื่องจากบริการของ Google เป็นโปรแกรมส าหรับใช้งานฟรี และสามารถใช้งานเอกสารร่วมกันได้ 
เราสามารถแชร์ หรือ แบ่งปันฟอร์มไปยังผู้อ่ืนได้ดังนี้ 

   1. คลิกท่ีหน้าฟอร์มที่ต้องการ 

 

   2. คลิกท่ีสัญลักษณ์ “ใช้งานร่วมกัน” 
   3. การตั้งค่าการแบ่งปัน เป็นการก าหนดสิทธิ์การเผยแพร่แบบสอบถาม สามารถปรับปรุงแก้ไขได้โดย 
คลิกท่ี ค าว่า “change” ดังภาพ 
   4. สามารถเลือกการแสดงผลได้ 5 รูปแบบ เช่น 
    -สาธารณะทางเว็บ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคนสามารถค้นพบและเข้าถึง ไม่จ าเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้  
    -ทุกคนที่มีลิงก์ จะสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ าเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ 
    -ผู้ใช้ที่ระบุ เฉพาะคนที่ได้รับอนุญาตโดยการระบุอีเมลเท่านั้นและต้องลงชื่อเข้าใช้ 

ฟอร์มที่สร้างขึ้น 

1.คลิกฟอร์มท่ีต้องการแบ่งปัน 

2.คลิกท่ีรูปนี้เพ่ือต้องการแบ่งปัน (Share) 
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  13. การจัดระเบียบเอกสารหรือฟอร์ม 
   เป็นการจัดโฟลเดอร์ของเอกสารหรือฟอร์มให้เป็นกลุ่มๆ หมวดหมู่ที่ใช้งานนั่นเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1. คลิกท่ีฟอร์มหรือเอกสารที่ต้องการ 
   2. คลิกท่ีสัญลักษณ์ย้ายไปที่.. ดังภาพ 

  

 

     หรือ คลิกขวาที่ฟอร์มที่ต้องการ ดังภาพ 

3.คลิก Change.. 

1. คลิกฟอร์ม/เอกสาร 
ที่ต้องการ 

2.คลิกท่ีสัญลักษณ์ 

3.คลิกท่ีย้ายไปที่... 
(Move to..) 

4. คลิกเลือกรูปแบบ
การแบ่งปัน 

5.คลิก Save 
6.คลิก Done 
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  14. การลบฟอร์มเอกสารหรือฟอร์ม 
   1. คลิกท่ีหน้าฟอร์มหรือเอกสาร  
   2. คลิกท่ีรูปถังขยะ ดังภาพ 

4.คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ 

5.คลิกย้าย (Move) 

คลิกขวา แล้วคลิกเลือกย้ายไปที่... คลิกขวา แล้วคลิกเลือกย้ายไปที่... 
(Move to..) 



30 
 

  

 

  15. แสดงตัวอย่างฟอร์ม 
   1. คลิกท่ีหน้าฟอร์มหรือเอกสาร  
   2. คลิกท่ีรูปดูตัวอย่าง ดังภาพ 

 

   16. การจัดการข้อมูลและแบบสอบถาม 
   เมื่อเข้าสู่หน้าการจัดการฟอร์ม หากต้องการดูข้อมูลแบบสอบถามหรือแก้ไขฟอร์มเพ่ิม ให้คลิกที่ชื่อ
ฟอร์มที่ต้องการ จะปรากฏหน้าเอกสารในรูปแบบสเปรดซีต โดยแสดงคอลัมน์ตามแบบสอบถาม พร้อมทั้งแสดงข้อมูล
ตามรูปแบบที่ก าหนด 

 

   
 
 

1.คลิกฟอร์มท่ีต้องการ 

2.คลิกท่ีสัญลักษณ์ถังขยะ (Remove) 

1.คลิกฟอร์มท่ีต้องการ 

2.คลิกท่ีสัญลักษณ์ดูตัวอย่าง (Preview) 



37 
 

ใบความรู้ที่ 2 การใช้งาน  Flubaroo 

การใช้งาน  Flubaroo  
  การวัดผลแบบง่ายด้วย Flubaroo ใน Google Apps ใช้ร่วมกับ Google Form ในการท าแบบทดสอบ
หรือการท าแบบสอบถามเราสามารถใช้ Flubaroo เพ่ือช่วยในการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้น โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  1. สร้างแบบฟอร์มแบบทดสอบ 

   
  
 2. เลือกปลายทางการตอบกลับของฟอร์มแบบทดสอบ 

  
 

 
 

1.คลิกเลือกชีทใหม่ 

2.คลิกสร้าง (Create) 
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 3. เลือกดูฟอร์มออนไลน์ แล้วท าแบบทดสอบให้ครบทุกข้อและถูกต้องทั้งหมด (เฉลย) ก่อน 

 
 
 4. เลือกปุ่ม ดูการตอบกลับ แล้วเลือกเมนู ส่วนเสริม(Add-ons) แล้วเลือก ดาวน์โหลดส่วนเสริม 
 

 
 
 5. ให้ค้นหา Flubaroo แล้วคลิกปุ่ม +ฟรี 

เฉลยโดยครูกรอกเป็นคนแรก 

1. คลิกท่ี Add-ons 

2. คลิกท่ี Get add-ons… 
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  จะปรากฏดังรูปภาพ 

         
   
 
 5. หลังจากนั้นไปที่เมนู  Add-ons จะปรากฏ Flubaroo บนเมนู ให้คลิกเลือก Grade Assignment 

3. พิมพ์ flubaroo แล้วกด Enter 

4. คลิกท่ี Free 

5. เลื่อน scrollbar 
ลงข้างล่าง 

6. คลิก Accept 
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 6. ให้เลือกหัวข้อที่ไม่ได้คิดคะแนนให้เป็น Identifies Students ส่วนข้อสอบให้เลือก คะแนน  
เช่น 1 , 2 , 3 , 4 , 5 Point 

7. คลิก Add-ons 

8. เลือก flubaroo 
9. คลิก Grade Assignment 
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  7. เลือกระเบียนที่เป็นเฉลยของแบบทดสอบ ในที่นี่เลือก ระเบียนแรกเป็นเฉลย 

  
 
  

10. ก าหนดรายละเอียด 

ข้อความ/ส่วนที่ไม่น าไปคิดคะแนน 

ข้อความ/ส่วนที่น าไปคิดคะแนน 

11. คลิก Continue เพ่ือด าเนินการต่อไป 

12. คลิกเลือกระเบียนแรก (เฉลย) 

13. คลิก Continue เพ่ือด าเนินการต่อไป 
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 8. เป็นการเสร็จสิ้นการประมวลผล เลือก View Grades 

  
  9. หลังจากนั้นก็จะปรากฏชีตใหม่ข้ึนใหม่ชื่อ Grades ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ครับ  
 

 

 

 

 

14. เสร็จเรียบร้อย คลิกที่ View Grades 
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  10. การน าออกข้อมูล (Export) เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งาน 
  หากต้องการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ หรือส่งออกในรูปแบบอ่ืนๆ สามารถท าได้โดย 
   1. คลิกท่ีไฟล์ (File) จะปรากฏเมนูย่อยเพิ่มเติม 
   2. คลิกท่ี ดาวน์โหลดเป็น (Download as) 

    

  3. จะปรากฏรูปแบบเอกสารที่สามารถส่งออกได้ และคลิกที่ประเภทเอกสารที่ต้องการ 
  4. จะดาวน์โหลดไฟล์ให้อัตโนมัติ   

 

 

 

 

 

 

1. คลิก File 

2. เลือก Download as 3. คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ 


