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ผู้จัดท ำ นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชยีงใหม่ 

ส่วนที่ 1 การเตรียมตัวส าหรับผู้สอนในการจัดสอบออนไลน์ด้วย Socrative 
(กรณีจัดสอบด้วย Socrative Pro ของมหาวิทยาลัย) 

 1. สร้างข้อสอบในระบบ Socrative Free ให้เสร็จสมบูรณ ์(คู่มือส่วนท่ี 2) 
2. สร้างไฟล์รายชื่อผู้เข้าสอบ (คู่มือส่วนท่ี 3) 
3. ส่งรหัสข้อสอบ และไฟล์รายชื่อผู้เข้าสอบให้ Admin คณะตามช่องทางท่ี Admin 

ก าหนด เช่น อีเมล์ 
4. แจ้งความต้องการในการปล่อยข้อสอบ ให ้Admin คณะทราบ เช่น สลับค าถาม 

สลับตัวเลือก เปิดเผยคะแนน เป็นต้น 
5. รอรับรหัสห้องสอบจาก Admin คณะเพื่อน ามาใส่ซองข้อสอบ 
6. ด าเนินการจัดท าซองข้อสอบ ประกอบด้วย 

  6.1 รหัสห้องสอบ 
  6.2 ใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบ 
  6.3 ค าชี้แจงส าหรับอาจารย์ผู้คุมสอบ (สอบถามท่ีคณะ) 
  6.4 ค าชี้แจงส าหรับนักศึกษา (สอบถามท่ีคณะ) 

7. ส่งซองข้อสอบท่ีคณะตามปกติ 
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ผู้จัดท ำ นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชยีงใหม่ 

ส่วนที่ 2 การใช้งาน Socrative ส าหรับผู้สอน 
(ส าหรับ Socrative Free) 

 

 
Socrative เป็น Application ท่ีช่วยสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียนแบบ

ออนไลน์ และสามารถแสดงผลการสอบได้ทันที  การท างานรองรับท้ังภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ สามารถใส่ภาพประกอบค าอธิบายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนพิมพ์ค าตอบ และท่ี
ส าคัญผู้เรียนสามารถท าข้อสอบผ่านอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต เช่น โทรศัพท์ 
SmartPhone Tablet หรือ เครื่อง Computer ได้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีการเรียนสอน
ท่ีน่าสนใจมาก 
  ผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Multiple Choice 
แบบเลือกค าตอบถูกหรือผิด หรือแบบการเติมค าตอบและเมื่อผู้เรียนทุกคนตอบค าถามเสร็จ
สิ้น ระบบจะท าการตรวจข้อสอบ และสรุปผลคะแนนของผู้เรียน  แต่ละคนทันทีผู้สอนเห็น
การสอบของผู้เรียนแต่ละคน แบบ Realtime อีกท้ังสามารถ Report ผลสอบ และค าตอบทุก
ข้อของผู้เรียนทุกคน ออกมาเป็นไฟล์ excel หรือพิมพ์เป็น PDF ไฟล์ เป็นหลักฐานก็ได้ ถือว่า
เป็นการประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนท่ีน าเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนได้อีกแนวทางหนึ่ง อีกท้ังลดภาระของผู้สอนในเรื่องการท าเอกสาร และ                  
การตรวจข้อสอบได้อย่างมาก 
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1. คุณสมบัติของ Socrative 
1. รองรับทุก Web Browser และ iOS, Android, Windows และ Amazon  
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน  
3. รูปแบบของค าถาม ได้แก่ Multiple Choice, True/False และ Short Answer 
4. สามารถสร้างค าถาม แบบรวดเร็ว (Quick Question) และจัดการค าถาม (Create 

Question) 
5. การใช้งานส าหรับผู้สอน ต้องลงทะเบียนก่อนใช้งาน 
6. การใช้งานส าหรับผู้เรียน ไม่ต้องลงทะเบียน สามารถกรอกรหัสห้องเรียนเข้าตอบ

ค าถาม 
7. สามารถสร้างแบบทดสอบเพื่อให้ตอบในแต่ละครั้งมากกว่า 1 ค าถาม 
8. แสดงผลลัพธ์การตอบค าถามทันที ดาวน์โหลดผลการสอบและส่ง Report ทาง

อีเมล 
 

2. สรุปขั้นตอนการท างาน 
1. ผู้สอนลงทะเบียนใช้งาน Socrative ท่ี Website Socrative.com 
2. ผู้สอนสร้างแบบทดสอบ 
3. ผู้เรียนทุกคน Download Application Socrative ลงในสมาร์ทโฟน 
4. ผู้สอนส่งรหัสห้องเรยีนให้ผู้เรียนทุกคนจากนั้นกดปุ่ม Start เร่ิมการทดสอบ 
5. ผู้เรียนเข้าใช้งาน Application และใส่รหัสห้องเรียน พิมพ์ชื่อตนเอง 
6. ผู้เรียนท าแบบทดสอบทีละข้อจนเสร็จสิ้ นและ Logout 
7. ระบบแสดงผลการทดสอบของผู้เรียนทุกคน 
8. ผู้สอนปิดระบบการสอบและเก็บ Report ผลการทดสอบ 
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3. ลงทะเบียนใช้งาน 

 1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานท่ีเว็บไซต์ https://socrative.com > เลือกเมนู Login > 
เลือกเมนู Teacher Login 
 
   
 
 
 
 
 2. วิธีการ Login มี 3 วิธี ดังนี้ 

1. กรณีเคยลงทะเบียนแล้ว ให้กรอก อีเมล และ รหัสผ่าน และ คลิก เข้าสู่
ระบบ 

2. กรณียังไม่เคยลงทะเบียน ให้คลิกเลือก สร้างบัญชีใหม่ 
3. กรณีต้องการ Login ด้วย gmail คลิกเลือก เข้าสู่ระบบด้วย Google 

 
 
 
 
 
 

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (กรณีตัวอย่างเลือกการ Login ด้วยวิธีการ สร้างบัญชี ) 
ดังนี้ 
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4. เลือก Socrative FREE คลิก FINISH 

 
5. เมื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน Socrative จะแสดงหน้าจอหลัก ดังนี้ 

 
 
4. จัดการโปรไฟล์ / ตั้งค่าภาษา / ลบบัญชีผู้ใช้ 
 1. คลิกที่ ชื่อ มุมบนขวา > เลือกเมนู โปรไฟล์ 
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 2. ข้อมูลในหัวข้อ โปรไฟล์ ท่ีแก้ไขได้ คือ ชื่อ นามสกุล อีเมล หากต้องการแก้ไข
รหัสผ่านให้คลิกที่เมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู บันทึก 

 
  แก้ไขข้อมูลในหัวข้อ ประชากร ท่ีแก้ไขได้ คือ ประเทศ ภาษา ประเภทองค์กร 
ชื่อองค์กร บทบาท เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู บันทึก 

 
 

  แก้ไขข้อมูลในหัวข้อ บัญชี เป็นการลบบัญชีผู้ใช้ โดยคลิกท่ีเมนู ลบบัญชี 

 
จะปรากฏหน้าจอเพื่อยืนยันการลบบัญชีผู้ใช้ โดยต้องระบุรหัสผ่านท่ีใช้ในการ 

Login เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันการลบบัญชี เมื่อกรอกรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู ลบบัญชี 
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5. หน้าหลักการท างาน 

 
 

ส่วนที่ 1 คือ ชื่อห้องเรียน (Room Name) หมายถึง ชื่อ หรือ รหัส ในการเข้าร่วม 
โดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนดและแจ้งให้ผู้เรียนทราบ กรณีเข้าใช้งานระบบครั้งแรก ระบบจะตั้งค่า
ชื่อห้องเรียนให้โดยอัตโนมัติ ท้ังนี้ผู้สอนสามารถแก้ไขได้ด้วยเมนู ห้องเรียน โดยจะกล่าวใน
ล าดับถัดไป 
 ส่วนที่ 2 คือ เครื่องมือการจัดสอบ ดังนี้ 
  1. แบบทดสอบ (Quiz) เมนูบริหารจัดการข้อสอบ 
  2. การแข่งขัน (Space Race) เมนูบริหารจัดการข้อสอบแบบทีม 
  3. การส ารวจ (Exit Ticket)  ใช้ชุดค าถามจากระบบ เพื่อให้นักเรียนตอบ
ก่อนหมดชั่วโมงเรียน ดังนี้ 1) คุณเข้าใจเนื้อหาของวันนี้ดีแค่ไหน 2) คุณเรียนอะไรในชั้นเรียน
วันนี ้3) กรุณาตอบค าถามของอาจารย ์

ส่วนที่ 3 คือค าถามด่วนท่ีผู้สอนจะใช้เป็นกิจกรรมถามตอบในชั้นเรียน ประกอบด้วย
รูปแบบค าถาม 3 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. ปรนัย (Multiple Choices)  
  2. ถูก/ผิด (True/False)  
  3. ค าตอบสั้นๆ (Short Answer)  
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6. สร้างแบบทดสอบ 
1. เลือกเมนู แบบทดสอบ > เพ่ิมแบบทดสอบ > สร้างใหม่ 

 
 2. พิมพ์ชื่อชุดค าถาม > เลือกรูปแบบค าถาม ดังนี้ ปรนัย ถูก/ผิด และ ตอบสั้น     
สร้างค าถามไปจนครบตามจ านวนข้อท่ีต้องการ (มีวิธีการสร้างดังหัวข้อท่ี 7, 8 และ 9) > คลิก
เมนู บันทึกและออก เป็นการบันทึกค าถามชุดนี้  

 
 
7. ค าถามรูปแบบปรนัย (Multiple Choices) 
 เลือกรูปแบบค าถามปรนัย และ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 

1. พิมพ์ค าถาม  
2. ใส่รูปภาพประกอบค าถาม (ถ้ามี) 
3. พิมพ์ตัวเลือกและใส่เคร่ืองหมาย √ ในช่อง  หน้าตัวเลือกท่ีถูกต้อง 
4. กรณีมีตัวเลือกมากกว่า 4 ข้อสามารถใช้เมนู เพ่ิมค าตอบ เพื่อเพิ่มตัวเลือก 
5. เพิ่มค าอธิบายค าตอบที่ถูกต้อง  
6. บันทึกค าถาม และ ค าตอบ 
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8. ค าถามรูปแบบถูก/ผิด (True/False) 

เลือกรูปแบบค าถาม ถูก/ผิด และ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 
  1. พิมพ์ค าถาม  

2. ใส่รูปภาพประกอบค าถาม (ถ้ามี) 
3. เลือกค าตอบที่ถูกต้อง (ถูก หรือ ผิด) 
4. เพิ่มค าอธิบายค าตอบที่ถูกต้อง  
5. บันทึกค าถาม และ ค าตอบ 

 
 

9. ค าถามรูปแบบค าตอบสั้นๆ (Short Answer) 
เลือกรูปแบบค าถามแบบค าตอบส้ันๆ และ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 

1. พิมพ์ค าถาม และ ใส่รูปภาพ 
2. ใส่ค าตอบท่ีถูกต้อง สามารถใส่ได้มากกว่า 1 ค าตอบ ด้วยการกด  +เพ่ิม 

และ ลบค าตอบ ด้วยการกด -ลบ 
3. เพิ่มค าอธิบายค าตอบท่ีถูกต้อง  
4. บันทึกค าถาม และ ค าตอบ 
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10. การเตรียมไฟล์ Excel 
 1. คลิกเลือก > แบบทดสอบ > เพ่ิมแบบทดสอบ > น าเข้า 

 
 2. คลิกเมนู ดาวน์โหลดเทมเพลต 

 
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 
   1. ตั้งชื่อแบบทดสอบ  

2. เลือกประเภท กรอกค าถาม กรอกตัวเลือกค าตอบ และ เฉลย ตาม
จ านวนข้อท่ีต้องการ  

3. กดบันทึกไฟล์ 
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11. การน าไฟล์ Excel เข้าระบบ 
 1. คลิกเลือก > แบบทดสอบ > เพ่ิมแบบทดสอบ > น าเข้า 

 
 2. น าไฟล์เข้าสู่ระบบ ดังนี้ 

1. คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ 
2. ไปยังแหล่งจัดเก็บไฟล์ท่ีอยู่ในคอมพิวเตอร์ และเลือกไฟล์ที่ต้องการ 
3. คลิกปุ่ม Open 
4. คลิกปุ่ม น าเข้าแบบทดสอบ 
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3. ข้อสอบท่ีถูกน าเข้าระบบจะอยู่ในเมนู แบบทดสอบ 

 
 
12. การเปลี่ยนชื่อห้องเรียน (Room Name) 

ชื่อห้องเรียน (Room Name) หมายถึง ชื่อห้องเรียน หรือ รหัสห้องเรียน ใชใ้นการเข้า
ร่วม โดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนด และแจ้งให้ผู้เรียนทราบ กรณีเข้าใช้งานระบบครั้งแรก ระบบจะ
ตั้งค่าชื่อห้องเรียนเบ้ืองต้นให้ ท้ังนี้ผู้สอนสามารถแก้ไขได้ด้วยเมนู ห้องเรียน มีวิธีการ ดังนี้ 
 1. เลือกเมนู ห้องเรียน > เลือก ไอคอนรูปปากกา 

 
 2. แก้ไข ชื่อห้องเรียน ท่ีต้องการ > คลิก ตั้งชื่อใหม่ 
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 ตัวอย่างชื่อห้องเรียน เช่น COMS01 เป็นชื่อห้องเรียน หรือ รหัสห้องสอบ   ท่ีผู้สอน
ต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบเพื่อเข้าถึงแบบทดสอบท่ีผู้สอนได้ท าการเปิดสอบ โดยวิธีการเปิดสอบ
จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

 
 
13. การเปิดระบบสอบใน Socrative แบบ free account 
 1. เลือกเมนู เร่ิม > เลือกเมนู แบบทดสอบ 

 
 2. เลือก ข้อสอบที่จะเปิดการสอบ > เลือกเมนู ต่อไป 
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3. ตั้งค่ารูปแบบการจัดสอบ ดังนี้ 
1) ก าหนดรูปแบบการสอบ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี ้

- การตอบรับทันที (Instant Feedback)  
  เป็นรูปแบบท่ีผู้เรียนตอบค าถามทีละข้อตามล าดับเท่านั้น ระบบจะ

เฉลยค าตอบทันทีท่ีผู้เรียนตอบค าถามนั้นเสร็จ 
- เปิดน าทาง (Open Navigation)  
  เป็นรูปแบบท่ีผู้เรียนสามารถข้ามไปท าค าถามข้ออื่นได้ และแก้ไข

ค าตอบได้ ผู้เรียนตอบค าถามทุกข้อจนเสร็จแล้วจึงคลิกส่ง และระบบจะไม่เฉลยค าตอบ 
- ครูก าหนดความเร็ว (Teacher Paced)  
  เป็นรูปแบบท่ีผู้สอนเป็นผู้ควบคุมการสอบ โดยจะท าการปล่อย

ค าถามทีละข้อ 

 
2) ก าหนดรูปแบบการแสดงค าถาม 

- ต้องระบุชื่อ (Require Names) คือ ให้ผู้สอบกรอกชื่อ 
- ค าถามแบบสุ่ม (Shuffle Questions) คือ สลับค าถาม 
- ค าตอบแบบสุ่ม (Shuffle Answers) คือ สลับตัวเลือก 
- แสดงค าติชมค าถาม (Show Question Feedback) คือ แสดง

ค าอธิบาย (กรณีผู้สอนก าหนดไว้ในขั้นตอนการสร้างข้อสอบ) 
- แสดงคะแนนสุดท้าย (Show Final Score) คือ ผลคะแนนสอบของ

ผู้เรียน 
หมำยเหตุ เมนูการพยายามครั้งเดียว (One Attempt) ใช้ได้ในกรณี

เวอร์ชั่นท่ีมีค่าใช้จ่าย (Socrative Pro) 
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3. คลิกเมนู เร่ิมต้น เพ่ือปล่อยข้อสอบ 

 
14. ลักษณะห้องสอบ 

1. เมนู ผลลัพธ์ สัญลักษณ์แสดงว่าก าลังมีการปล่อยข้อสอบ 
2. ก าหนดให้รายงานแสดงชื่อของผู้สอบ 
3. ก าหนดให้รายงานแสดงค าตอบของผู้สอบ 
4. ก าหนดให้รายงานผลลัพธ์การตอบว่า ตอบถูก/ผิด 
5. ก าหนดรูปแบบการแสดงความคืบหน้าในการสอบ ประกอบด้วย 3 รูปแบบ 

- ความคืบหน้า (Progress) (%) คือ เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของการ
ท าข้อสอบ 

- คะแนน (Score) (%) คือ จ านวนคะแนนสอบแสดงในรูปแบบ
เปอร์เซ็นต์ 

- คะแนน (Score) (#) คือ จ านวนคะแนนสอบแสดงตามจ านวนข้อท่ี
ตอบถูก 

6. เมื่อจัดสอบเสร็จให้ผู้สอนคลิกเมนู เสร็จสิ้น เพ่ือปิดระบบสอบ 
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15. รายงานผลการสอบ 
 1. เมื่อผู้เรียนทุกคนท าข้อสอบเสร็จ หรือหมดเวลาท าแบบทดสอบ ผู้สอนคลิกปุ่ม 
เสร็จสิ้น เพ่ือปิดระบบสอบ 

 
 

กด เสร็จสิ้น เพ่ือยืนยันการสิ้นสุดกิจกรรม 

 
 

2. เลือกเมนู ส่งออก เพ่ือเลือกรูปแบบการรายงานผล 

 



17 
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3. รูปแบบของรายงาน และ ช่องทางการรายงานได้ ดังนี้    
  รูปแบบของรายงาน แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

- Excel สรุปผล คือ รายงานคะแนนผลสอบของผู้เข้าสอบทุกคน      
ในรูปแบบไฟล์ Excel 
   - PDF ของนักเรียนแต่ละคน คือ รายงานผลการสอบของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลในรูปแบบไฟล์ PDF (ใช้ได้ในกรณีเวอร์ชั่นท่ีมีค่าใช้จ่าย (Socrative Pro)) 
   - PDF สรุปผล คือ รายงานวิเคราะห์ข้อสอบว่าข้อไหน/ตัวเลือกไหนมี
จ านวนการตอบมากน้อยเท่าไหร่ ในรูปแบบไฟล์ PDF ใช้ได้ในกรณีเวอร์ชั่นท่ีมีค่าใช้จ่าย 
(Socrative Pro) 
   - PDF คีย์ค าตอบ คือ รายงานชุดเฉลยข้อสอบในรูปแบบ PDF (ใช้ได้
ในกรณีเวอร์ชั่นท่ีมีค่าใช้จ่าย (Socrative Pro)) 
  ช่องทางการรายงาน แบ่งเป็น 3 ช่องทาง ดังนี้  
   - ดาวน์โหลด (Download) คือ ให้ดาวน์โหลดไฟล์มาไว้ในเครื่องท่ีผู้ใช้
ก าลังใช้งานอยู ่

- อีเมลหาฉัน (Email) คือ ให้ส่งไฟล์ไปยังอีเมล์ท่ีเรากรอกไว้ในระบบ
ในขั้นตอน ลงทะเบียนใช้งาน ข้างต้น 
   - บันทึกลงใน Drive คือ ให้ส่งไฟล์ไปยังช่องทาง Google Drive 
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16. ดูรายงานผลการสอบย้อนหลัง 
ผู้สอนสามารถกลับมาดูรายงานผลการสอบย้อนหลังได้ ดังนี้ 

1. เลือกเมนู รายงาน > เลือกข้อสอบท่ีจัดสอบไปแล้ว 

 
 2. เลือกเมนู ส่งออก เพ่ือเลือกรูปแบบการรายงานผล 

 
3. รูปแบบของรายงาน และ ช่องทางการรายงานได้ ดังนี้    

  รูปแบบของรายงาน แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
- Excel สรุปผล คือ รายงานคะแนนผลสอบของผู้เข้าสอบทุกคน      

ในรูปแบบไฟล์ Excel 
   - PDF ของนักเรียนแต่ละคน คือ รายงานผลการสอบของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลในรูปแบบไฟล์ PDF (ใช้ได้ในกรณีเวอร์ชั่นท่ีมีค่าใช้จ่าย (Socrative Pro)) 
   - PDF สรุปผล คือ รายงานวิเคราะห์ข้อสอบว่าข้อไหน/ตัวเลือกไหนมี
จ านวนการตอบมากน้อยเท่าไหร่ ในรูปแบบไฟล์ PDF ใช้ได้ในกรณีเวอร์ชั่นท่ีมีค่าใช้จ่าย 
(Socrative Pro) 
   - PDF คีย์ค าตอบ คือ รายงานชุดเฉลยข้อสอบในรูปแบบ PDF (ใช้ได้
ในกรณีเวอร์ชั่นท่ีมีค่าใช้จ่าย (Socrative Pro)) 
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ช่องทางการรายงาน แบ่งเป็น 3 ช่องทาง ดังนี้  
   - ดาวน์โหลด (Download) คือ ให้ดาวน์โหลดไฟล์มาไว้ในเครื่องท่ีผู้ใช้
ก าลังใช้งานอยู ่

- อีเมลหาฉัน (Email) คือ ให้ส่งไฟล์ไปยังอีเมล์ท่ีเรากรอกไว้ในระบบ
ในขั้นตอน ลงทะเบียนใช้งาน ข้างต้น 
   - บันทึกลงใน Drive คือ ให้ส่งไฟล์ไปยังช่องทาง Google Drive 

 
 
17. แชร์ข้อสอบ 

เป็นการแบ่งปันข้อสอบให้ผู้อื่นได้ใช้ข้อสอบเดียวกัน เช่น อาจารย์แชร์ข้อมูลให้เพื่อน
อาจารย์ เมื่อแชร์ข้อสอบแล้ว ข้อสอบจะถูก copy ไปไว้ในระบบ Socrative ของผู้ท่ีเราแชร์
ให้ และผู้อื่นสามารถน าไปใช้ต่อไป โดยข้อสอบจะถูกตัดขาดไม่มีการเชื่อมต่อกัน มีวิธีการ
แชร ์2 วิธ ีดังนี้ 
 1. ส่งแบบ link 

1) ผู้ส่ง URL เข้าไปท่ีเมนู แบบทดสอบ > เลือกข้อสอบท่ีต้องการแชร์ข้อมูล 

คลิก สัญลักษณ์การแชร์  
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  2) คลิกปุ่ม COPY เพ่ือคัดลอง URL  
  3) จากนั้นท าการส่ง URL ไปให้ผู้ท่ีเราต้องการแชร์ข้อมูลให้ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น eMail หรือ Facebook Messenger (ดังรูปตัวอย่างส่งผ่าน eMail) 
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  2. ผู้รับ URL เปิดช่องทางท่ีผู้ส่งได้ส่ง URL มาให้ จากนั้นคลิก link ท่ีได้รับ 
(จากรูปส่งผ่านช่องทาง eMail) 
  หากผู้รับยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อสอบจะเข้าไปอยู่ในเมนู แบบทดสอบ ของผู้รับอัตโนมัติ ผู้รับสามารถ
น าไปใช้งานต่อได้ 
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 2. ส่งแบบรหัส 
1. ผู้ส่งรหัส เข้าไปที่เมนู แบบทดสอบ > คลิกข้อสอบท่ีต้องการแชร์ข้อมูล  

 
ในช่องของ เปิดใช้งานการแชร์ ให้คลิกเปิดการแชร์ และ copy รหัส เช่น 

SOC-42917514 จากนั้นส่งรหัสให้ผู้รับปลายทางผ่านช่องทางต่างๆ เช่น eMail Facebook 
Messenger หรือ แจ้งทางวาจา 

 
 

2. ผู้รับรหัส เข้าไปท่ีเมนู แบบทดสอบ > คลิกเมนู เพิ่มแบบทดสอบ > เลือก
เมนู น าเข้า 
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กรอกรหัสข้อสอบท่ีได้รับมา เช่น SOC-42917514 จากนั้นคลิกเมนู น าเข้า
แบบทดสอบ 

 
 

3. ข้อสอบจะเข้าไปอยู่ในเมนู แบบทดสอบ ของผู้รับอัตโนมัติ ผู้รับสามารถ
น าไปใช้งานต่อได้ 

 
 
18. ลบข้อสอบ 
 1. เลือกเมนู แบบทดสอบ > เลือก ข้อสอบที่ต้องการลบ > เลือกเมนู ลบ 
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 2. ระบบจะลบข้อสอบ และข้อสอบท่ีถูกลบจะไปอยู่ในเมนู ขยะ โดยยังไม่ถูกลบ
ออกไปจากระบบท้ังหมด ผู้ใช้งานสามารถน าข้อสอบกลับมาได้ ตามวิธีการในหัวข้อที่ 19 

 
 
19. กู้คืนข้อสอบที่ถกูลบกลับมาใช้งาน 
 เลือกเมนู แบบทดสอบ > เลือกเมนู ขยะ > เลือก ข้อสอบที่ต้องการกู้คืน > คลิก
เลือกเมนู กู้คืน  

 
ระบบจะกู้คืนข้อมูลแบบทดสอบ และ น าแบบทดสอบไปไว้ในเมนู แบบทดสอบ 

ดังเดิม  
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 ผู้ใช้งานสามารถใช้งานข้อสอบได้เหมือนเดิม โดยคลิกเข้าไปที่เมนู แบบทดสอบ 

 
 
20. ลบข้อสอบตลอดไป 
 การลบข้อสอบตลอดไป คือ การลบข้อสอบในรูปแบบท่ีไม่สามารถกู้คืนกลับมาใช้งาน
ได้อีก มีวิธีการ ดังนี้ 
 1. คลิกท่ีเมนู แบบทดสอบ > เลือกเมนู ขยะ > เลือก ข้อสอบที่ต้องการลบ > เลือก
เมนู ลบตลอดไป 

 
 2. ระบบให้ยืนยันการลบข้อมูลอย่างถาวร เลือกเมนู ลบ 
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 3. ข้อสอบจะถูกลบออกจากระบบอย่างถาวร 

 
 
21. ลบประวัติการท าแบบทดสอบ 
 1. เลือกเมนู รายงาน > เลือก ข้อสอบที่ต้องการลบประวัติ > เลือกเมนู ลบ 

 
 2. ประวัติการท าแบบทดสอบจะถูกลบ และ ถูกน าไปเก็บในถังขยะ โดยสามารถกู้
คืนกลับมาแสดงได้อีกครั้ง ด้วยวิธีการในข้อ 22 
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22. กู้คืนประวัติการท าแบบทดสอบ 
 1. เลือกเมนู รายงาน > เลือก เมนู ขยะ 

 
 2. เลือกเมนู กู้คืน (ในกล่องขยะนี้ข้อมูลจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 วัน) 

 
 3. รายงานจะถูกน ากลับไปไว้ยังกล่องรายงานดังเดิม 
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23. ลบประวัติการท าแบบทดสอบตลอดไป 
1. เลือกเมนู รายงาน > เลือก เมนู ขยะ 

 
 2. เลือกเมนู ลบตลอดไป ข้อมูลประวัติการท าแบบทดสอบจะถูกลบออกจากระบบ
ตลอดไปไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้อีก 

 
 3. ระบบจะยืนยันการลบข้อมูล เลือกเมนู ใช่ 
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ส่วนที่ 3  สร้างไฟล์รายช่ือผู้เข้าสอบ 
 

1. ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาจากเว็บไซต์ของส านักทะเบียนและประมวลผล เลือก
ไฟล์รูปแบบ excel ดังรูป 

 
 2. เปิดไฟล์ excel ไฟล์ใหม่พิมพ์หัวข้อ Last name, First name, Student ID ดังรูป  

 
 3. คัดลอกข้อมูล ชื่อ-สกุล จากไฟล์รายชื่อข้อ 1 วางในช่อง First name คัดลอกข้อมูล 
รหัสนักศึกษา วางในช่อง Student ID และในช่อง Last name ให้ใส่รหัสวิชา (เนื่องจากใน
หน้าจอของนักศึกษาเมื่อ login เข้ามาท าข้อสอบระบบน าข้อมูลในช่อง First name ไปแสดง
ชื่อผู้ใช้งานในขณะนั้น ดังนั้นจึงต้องใส่ท้ังชื่อ-สกุลในช่อง First name) ควรเตรียมรหัสส ารอง
ไว้ในรายชื่ออย่างน้อย 5 รหัส ตัวอย่างดังรูป 

 
 4. บันทึกไฟล์รายชื่อในข้อ 3 โดยก าหนดให้รายช่ือ 1 section ต่อ 1 ไฟล์ เทา่นั้น 



30 

ผู้จัดท ำ นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชยีงใหม่ 

ส่วนที่ 4 การใช้งาน Socrative ส าหรับผู้เรียน 
(ส าหรับ Socrative Pro กรณจัีดสอบในห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอรข์องมหาวิทยาลัย 

ที่ติดตั้งโปรแกรมควบคุมหน้าจอ) 
 

1. นักศึกษากรอก ชื่อห้องเรียน ท่ีได้รับแจ้งจากผู้คุมสอบ คลิกปุ่ม เข้าร่วม 
2. นักศึกษากรอก รหัสนักเรียน (รหัสนักศึกษาของตนเอง) คลิกปุ่ม ส่ง 
3. ตรวจทานชื่อนามสกุลของนักศึกษาท่ีแสดงบนมุมขวาบน ให้ถูกต้องหากไม่ถูกต้องให้

แจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบทันที 
4. เริ่มท าข้อสอบ สามารถเลือกท าข้อสอบตามล าดับข้อ หรือข้ามข้อ โดยคลิกท่ี แถบ

ตัวเลขบนแผงเครื่องมือ ด้านล่างหน้าจอ 
 

 
 
 

ภาพอธิบายปุ่มท างานบนแผงเคร่ืองมือ 
 

5. เมื่อท าข้อสอบครบทุกข้อแล้ว ให้กดส่งข้อสอบท่ีปุ่ม              แ ล ะ 
ยกมือแจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
**ข้อควรระวัง เมื่อกดปุ่ม ถือเป็นการส่งข้อสอบ และยุติการท าข้อสอบ นักศึกษา
ไม่สามารถเรียกข้อสอบกลับเพื่อท าข้อสอบได้อีกใน ทุกกรณี 

6. ออกจากระบบได้ในกรณีที่ผู้คุมสอบอนุญาตแล้วเท่านั้น โดยคลิกท่ีชื่อตนเองมุมขวา

บน จากนั้นเลือก ออกจากระบบ (Logout) 

แสดงข้อสอบข้อปัจจุบัน และจ านวนข้อสอบทั้งหมด 

ข้อถัดไป  ข้อสุดท้าย ข้อแรก ข้อก่อนหน้า ปรากฏแถบสีเหลืองในข้อที่ท าแล้ว 
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ภาพแสดงวิธีการออกจากระบบ  

 
7. เมื่อหมดเวลาสอบ ระบบสอบออนไลน์ Socrative จะยุติการสอบอัตโนมัติระบบจะ

บันทึกค าตอบท้ังหมดที่ท าไว้ นักศึกษาจะไม่สามารถกดปุ่มใดๆ บนระบบสอบได้อีก 
8. ออกจากห้องสอบได้เมื่อผู้คุมสอบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่ชื่อเพ่ือออกจากระบบ 
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ส่วนที่ 5 การใช้งาน Socrative ส าหรับผู้เรียน 
(ส าหรับ Socrative Pro กรณจัีดสอบนอกห้องปฏบิัติการของมหาวิทยาลัย) 

 
ช่องทางที่ ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ 1 

1 . เปิดบราวเซอร์ Chrome 

 
2 .กรอก URL : https://socrative.com เลือกเมน ูLogin 

 
3. เลือกเมนู Student Login 

 
 4. กรอก ชื่อห้องเรียน / Room Name ที่ได้รับจากอาจารย์ คลิกปุ่ม เข้าร่วม / JOIN  
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 5 .กรอก  รหัสนักศึกษาของตนเอง คลิกปุ่ม ส่ง 

 
 6. ตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล ของนักศึกษา ที่แสดงมุมขวาบนของหน้าจอว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่
ถูกต้องให้คลิกท่ีชื่อ และเลือก ออกจากระบบ เพ่ือกลับไปกรอก ชื่อห้องเรียน / Room Name และ รหัส
นักศึกษาของตนเอง อีกครั้งให้ถูกต้อง 

 
 7 . เริ่มท าข้อสอบ สามารถเลือกท าข้อสอบตามล าดับข้อ หรือข้ามข้อ โดยคลิกที่แถบตัวเลขบน
แผง เครื่องมือด้านล่างหน้าจอเพื่อเปลี่ยนข้อ 
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8 . เมื่อท าข้อสอบครบทุกข้อแล้ว ให้กดส่งข้อสอบที่ปุ่ม ท าแบบทดสอบให้เสร็จสิ้น  

 

  *** ข้อควรระวัง  1  เมื่อกดปุ่ม   ถือเป็นการส่งข้อสอบ และยุติการท า
ข้อสอบ นักศึกษาไม่สามารถกลับไปท าข้อสอบได้อีกในทุกกรณี 

  *** ข้อควรระวัง  2 กรณีที่ท าข้อสอบไม่ครบทุกข้อ และกดปุ่ม  
ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนข้อที่ยังไม่ได้ตอบ ให้คลิกปุ่ม ยกเลิก เพ่ือกลับไปท าข้อสอบให้ครบทุกข้อ 

 

 9 .เมื่อท าข้อสอบครบถ้วนทุกข้อและกดปุ่ม  เพ่ือส่งข้อสอบระบบจะให้ยืนยัน     
การเสร็จสิ้นการท าข้อสอบ ให้คลิกปุ่ม ใช่ เพ่ือส่งค าตอบและสิ้นสุดการท าข้อสอบ 
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 10 .กรณีที่อาจารย์ก าหนดให้แจ้งผลคะแนนสอบ ระบบจะแจ้งผลคะแนนสอบดังรูป เมื่อดูผล
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม ตกลง (หากอาจารย์ไม่ได้ก าหนดให้แจ้งผลคะแนนสอบหน้านี้จะไม่ปรากฏ) 

 
 

11 .ระบบแจ้งว่าคุณท ากิจกรรมในปัจจุบันเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ชื่อมุมบนขวา คลิกปุ่ม ออกจาก
ระบบ  

 
  

12 .ระบบจะให้ยืนยันการออกจากระบบ คลิกปุ่ม ใช่ 
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ผู้จัดท ำ นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชยีงใหม่ 

ช่องทางที่ ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ 2 
1 . ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ชื่อ Socrative Student และติดตั้งในอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 

 
2 .เปิดแอพพลิเคชั่น  Socrative Student 

 
 3. กรอก ชื่อห้องเรียน / Room Name ที่ได้รับจากอาจารย์ คลิกปุ่ม เข้าร่วม / JOIN  

 
  
 
 
 
 
 

เปลี่ยนภาษาที่ต้องการ 
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ผู้จัดท ำ นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชยีงใหม่ 

4. กรอก รหัสนักศึกษาของตนเอง คลิกปุ่ม ส่ง 

 
 5. ตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล ของนักศึกษา โดยคลิกทีเ่มนูขีดสามขีดมุมขวาบนของหน้าจอ 

 
 

6 .ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องคลิกเครื่องหมายกากบาทมุมบนขวาเพ่ือ
กลับไปท าข้อสอบ หากชื่อ-สกุลไม่ถูกต้องให้คลิกที่ ออกจากระบบ เพ่ือกลับไปกรอก ชื่อห้องเรียน / 
Room Name และ รหัสนักศึกษาของตนเอง อีกครั้งให้ถูกต้อง 
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ผู้จัดท ำ นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชยีงใหม่ 

 7 . เริ่มท าข้อสอบ สามารถเลือกท าข้อสอบตามล าดับข้อ หรือข้ามข้อ โดยคลิกที่แถบตัวเลขบน
แผง เครื่องมือด้านล่างหน้าจอเพื่อเปลี่ยนข้อ 

 
 

  
8 . เมื่อท าข้อสอบครบทุกข้อแล้ว ให้กดส่งข้อสอบที่ปุ่ม ท าแบบทดสอบให้เสร็จสิ้น  

 

  *** ข้อควรระวัง  1  เมื่อกดปุ่ม   ถือเป็นการส่งข้อสอบ และยุติการท า
ข้อสอบ นักศึกษาไม่สามารถกลับไปท าข้อสอบได้อีกในทุกกรณี 

  *** ข้อควรระวัง  2 กรณีที่ท าข้อสอบไม่ครบทุกข้อ และกดปุ่ม  
ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนข้อที่ยังไม่ได้ตอบ ให้คลิกปุ่ม ยกเลิก เพ่ือกลับไปท าข้อสอบให้ครบทุกข้อ 

 
 

แถบตัวเลขบนแผงเครื่องมือด้านล่างหน้าจอเพื่อเปลี่ยนข้อ 
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ผู้จัดท ำ นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชยีงใหม่ 

 9 .เมื่อท าข้อสอบครบถ้วนทุกข้อและกดปุ่ม  เพ่ือส่งข้อสอบระบบจะให้ยืนยัน     
การเสร็จสิ้นการท าข้อสอบ ให้คลิกปุ่ม ใช่ เพ่ือส่งค าตอบและสิ้นสุดการท าข้อสอบ 

 
 10 .กรณีที่อาจารย์ก าหนดให้แจ้งผลคะแนนสอบ ระบบจะแจ้งผลคะแนนสอบดังรูป เมื่อดูผล
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม ตกลง (หากอาจารย์ไม่ได้ก าหนดให้แจ้งผลคะแนนสอบหน้านี้จะไม่ปรากฏ) 

 
11 .ระบบแจ้งว่าคุณท ากิจกรรมในปัจจุบันเสร็จแล้ว ให้คลิกที่เมนูขีดสามขีดมุมบนขวา คลิกปุ่ม 

ออกจากระบบ  
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ผู้จัดท ำ นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชยีงใหม่ 

 12 .ระบบจะให้ยืนยันการออกจากระบบ คลิกปุ่ม ใช่ 

 
 

ส่วนที่ 6 การใช้งาน Socrative ส าหรับผู้เรียน 
(กรณีผู้สอนจัดสอบนักศึกษาด้วย Socrative Free) 

ขั้นตอนการ Login เพ่ือเข้าสอบของผู้เรียน 
 1. ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานท่ีเว็บไซต์ https://socrative.com >  เลือก
เมนู Login > เลือกเมนู STudent Login 
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ผู้จัดท ำ นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชยีงใหม่ 

 2. พิมพ์ Room Name / ชื่อห้องเรียน ท่ีผู้สอนแจ้งให้กับผู้เรียนเพ่ือเข้าระบบสอบ > 
คลิกปุ่ม JOIN / เข้าร่วม ท้ังนี้ผู้เรียนสามารถเลือกภาษาท่ีใช้ได้ผ่านเมนูมุมล่างขวา 

 
 3. กรอกชื่อผู้เข้าสอบ (ตามรูปแบบท่ีผู้สอนก าหนด) > คลิกเมนู เสร็จสิ้น 

 
  หมายเหตุ ในช่องกรอกชื่อระบบรองรับตัวอักษรได้สูงสุด 32 ตัวอักษร ท้ังนี้
ระบบนับรวมช่องว่าง สระ และวรรณยุกต์ท้ังหมด 
 4. อ่านค าถาม > เลือกค าตอบ > คลิกข้อถัดไปให้ครบตามจ านวนข้อของข้อสอบ > 
เมื่อท าครบทุกข้อ คลิกเมนู ท าแบบทดสอบให้เสร็จสิ้น (FINISH QUIZ) 
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ผู้จัดท ำ นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชยีงใหม่ 

5. ระบบขึ้นข้อความถามเพื่อยืนยันการเสร็จสิ้นการสอบและส่งค าตอบถ้าต้องส่ง
ข้อสอบ คลิก ใช่ หรือ ถ้าไม่ต้องการส่งข้อสอบ คลิก ไม่ เพ่ือกลับไปแก้ไขค าตอบ 

 
6. กรณีท่ีผู้สอนตั้งค่าให้แสดงคะแนนสุดท้าย ผู้เรียนจะทราบคะแนนสอบ ผู้เรียนคลิก 

ตกลง 

 
 7. ระบบขึ้นข้อความเพื่อแจ้งว่าคุณได้ท ากิจกรรมปัจจุบันเสร็จสิ้นแล้วหากผู้เข้าสอบ
ต้องการออกจากระบบให้คลิกเมนู ออกจากระบบ 
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