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แนวปฏิบัติด้านการเรียนการสอน 
เร่ืองการตรวจและวเิคราะห์ข้อสอบโดยใช้โปรแกรม ZipGrade 

 
 ZipGrade เป็นโปรแกรมใชต้รวจขอ้สอบตอบแบบปรนยัท่ีแสดงผลตรวจทนัที ซ่ึงช่วยลดภาระงานและ
เพ่ิมความสะดวกสบายแก่ผูส้อนอยา่งมาก สามารถใชก้บัโทรศพัทมื์อถือ Smartphone หรือ tablet ในการสแกนเพ่ือ
ตรวจค าตอบ โดยใชป้ากกาสีแดง  สีน ้ าเงินและดินสอด าฝนค าตอบในกระดาษค าตอบได ้  ประมวลผลต่อ 1 แผ่น
รวดเร็ว แม่นย  า   

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน  
1) ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ หรือ คอมพิวเตอร์พกพา(tablet) เปิดเขา้ไปใน Play Store เพ่ือDownloadโปรแกรม

ZipGrade   
 

2) สมคัรเข้าใช้งานผ่านAppliation  ZipGrade ทางโทรศัพท์มือถือ หรือ tablet หรือ เว็บไซด์ www. 
ZipGrade.com โดย 
-  กดเขา้ไปใน New User  
- สมคัรโดยใส่ E-mail  , Password , Confirm Password  
- กดปุ่ม Register New User 
 (คณะพยาบาลศาสตร์สมคัรใชง้านแลว้ อาจารย์ในคณะฯไม่ตอ้งสมคัรเขา้ใชง้าน สามารถใส่ Emailและ 
Passwordไดด้งัน้ี) 

Email : arpakorn.pr@gmail.com 
Password : 0814222xxx 
 

3) ส าหรับผูท่ี้ลงทะเบียนมี Account แลว้ คลิก Login ใส่ E-mail  , Password กดปุ่ม Login 
 การทดลองใชแ้บบฟรีมีขอ้จ ากดั คือ ใชส้แกนค าตอบเดือนละ 100 แผ่นเท่านั้นและการสแกน
ค าตอบค่อนขา้งชา้กวา่กรณีสมคัรสมาชิกแบบเสียเงิน 
 กรณีลงทะเบียนแบบเสียเงิน ใหล้งทะเบียนผกูกบัE-mail จ่ายเงินผ่านบตัรเครดิตเป็นเงินUS ดอล
ล่าหรือไม่เกิน 300 บาทไทย มีขอ้ดีคือ 1 account ตรวจขอ้สอบไดไ้ม่จ ากดัจ านวน 
 

4) หนา้แรกของ ZipGrade 
3.1 Quizzes  สร้างเฉลย 
3.2 Classes   สร้างหอ้งเรียนรองรับขอ้มลูผูเ้รียน 
- คลิกเมนู Classes  
- คลิกปุ่ม Add  New Class ใส่ช่ือหอ้งเรียน  กดปุ่ม Save Class 
3.3 Students  สร้างขอ้มลูผูเ้รียน (การเพ่ิมช่ือผูเ้รียน) ท าได ้2 แบบ คือ  
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3.3.1 Add New Student  เพ่ิมรายช่ือผูเ้รียนทีละคน  โดยกรอก ZipGrade ID, External ID , First 
Name , Last Name , Classes กดปุ่ม Save Student 
 3.3.2 Import Student from CSV  เพ่ิมรายช่ือผูเ้รียนคร้ังละหลายคน  ตอ้งมี File CSV ท่ีมีรายช่ือ
ผูเ้รียนเรียบร้อยแลว้ คลิกปุ่ม Choose  file  > เลือกไฟล ์ > Upload  จะมีตารางแสดงขอ้มูล ท าการเลือก
ขอ้มูลเพ่ือใหร้ายช่ือเขา้สู่ระบบ ZipGrade โดยเลือกช่องทางดา้นซา้ยมือใหต้รงกบัขอ้มูลในตาราง กดปุ่ม 
Finish Import  
3.4 Tags        สร้างและติด tag (ระบบใหส้ร้างและแกไ้ขผา่นmobile  app. เท่านั้น) 

  3.5 Answer  Sheets   
- สัง่พิมพก์ระดาษค าตอบ สกลุไฟล ์PDF และ PNG จากระบบ 

 - เลือกขนาดกระดาษค าตอบให้เหมาะสมกบัจ านวนขอ้สอบ โดยเลือก Download  กระดาษค าตอบ 
 Download กระดาษค าตอบจากเวบ็ไซตZ์ipGrade  มีขนาด 20  50  100  หรือสามารถสร้าง
 กระดาษค าตอบเองได ้กรณีตอ้งการกระดาษค าตอบมากกว่า 100 ขอ้ แลว้สั่งPrint กระดาษค าตอบมา
 เตรียมไว(้อ.อาภากรเตรียมท ากระดาษค าตอบขนาด 60  100  150) 

 3.6 More  รายละเอียดขอ้มลูเพ่ิมเติม เช่น My Account  , FAQ /Support , About Us , Pricing 
 

5) การสร้างเฉลยค าตอบหรือคีย(์Keys) ท าได ้2 แบบ ผา่นAppliationในโทรศพัทมื์อถือ หรือ tablet 
 4.1 กดเลือกค าตอบ  เป็นการสร้างเฉลยในAppliation ของZipGrade 
จากหนา้หลกั คลิกเลือกเมนู Quizzes > New Quiz กดเลือกค าตอบของแต่ละขอ้ 

  4.2 แบบสแกนค าตอบ  สร้างเฉลยในกระดาษค าตอบก่อน จากนั้นสแกนค าตอบโดยเขา้ระบบท่ี
 มุมขวามือ (สแกนค าตอบเฉลยในกระดาษค าตอบ) 
 

6) การสแกนกระดาษค าตอบ 
- จากหนา้หลกั คลิกเลือกเมนู Quizzes > กดเลือกคียท่ี์ตอ้งการ 
- กดปุ่ม Scan papers > ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ หรือ tablet  สแกนแผ่นกระดาษค าตอบ โดยจดัวางกระดาษให้
ตรงกบัต าแหน่ง ใน             ของช่องสแกนในโทรศพัทมื์อถือ หรือ tablet  ทั้ง 4 มุม 
- เม่ือสแกนได ้ระบบจะแสดงผลคะแนนออกมา 

 - หากไม่แน่ใจผลถูกตอ้งหรือไม่  สามารถกดปุ่ม Review Papers เพ่ือตรวจทานอีกรอบ กด review ดูและ
ตรวจสอบค าตอบแต่ละแผ่นได ้ถา้แต่ละขอ้มีวงกลมสีแดง คือค าตอบผิด   วงกลมสีเขียวคือค าตอบถูก ซ่ึงมีกรณีท่ี
ฝนค าตอบไม่ชดั จะเกิดกรณี Error ไม่มีการตรวจขอ้นั้น ตอ้งแกไ้ขดว้ยการสแกนใหม่ (ควรใชดิ้นสอ 2 B ดีกว่า
เพราะลงน ้ าหนกัชดัเจน หลกัการคือฝนค าตอบให้ชดั จะใช ้ดินสอ ปากกาหมึกน ้ าเงิน หรือหมึกแดงก็ได ้ลบให้
สะอาด) 

หมายเหตุ ผูเ้รียนสามารถฝนหรือกากบาทดว้ยปากกาหรือดินสอท่ีมีสีเขม้เพ่ือการสแกนมีความแม่นย  า
สูงสุด 
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7) การExport ไฟลส์รุปผลคะแนน 
- ดูผลสรุปจากหนา้เวบ็ไซตข์อง ZipGrade โดยคลิกเลือกเมนู Quizzes > Quiz  Name ท่ีตอ้งการ ระบบจะ
แสดงรายงานสถิติข้ึนมาพร้อมกราฟแสดงผล  
-  หลงัตรวจขอ้สอบสามารถค านวณค่า Mean   SD   Min   Max ของขอ้สอบชุดนั้นได ้
- คลิกเลือก Export เป็นแบบไฟล ์CVS  เลือกแบบ Standard  Format หรือ PDF  
 

         8) การ Item analysis  
 บอกค่าความยากง่ายคือค่า P และ DF ขาดค่า R โดยสามารถเขา้ไปในwebsite ZipGrade เขา้ไปในช่ือวิชา
ท่ีตั้งไวแ้ลว้ Download copy file excel น าไปวางใน โปรแกรม SPSS เพ่ือค านวณค่า Reliability หรือแจง้วิชาใหอ้.
อาภากร หวัหนา้งานวดัและประเมินผลด าเนินการต่อไปต่อไป 

 
   9)  การออกจากระบบ  

 เม่ือใช้งานเสร็จและตอ้งการออกจากระบบ ให้คลิก Current User (อยู่ดา้นบนขวามือของหน้าจอ)                           
กดLog Out เป็นอนัเสร็จส้ินการใชง้าน ZipGrade 

 
ข้อดขีองการใช้โปรแกรมZipGrade  
คือ ใชง่้าย สะดวกรวดเร็ว แสดงคะแนนทนัทีหลงัสแกนกระดาษค าตอบ มีความแม่นย  าถูกตอ้ง  ใชเ้วลา

ตรวจนอ้ยเม่ือเทียบกบัการตรวจดว้ยมือ  
ข้อเสนอแนะการใช้โปรแกรมZipGradeในการตรวจข้อสอบเพือ่ป้องกนัการตรวจข้อสอบผดิพลาด 
1. การเตรียมกระดาษค าตอบควรถ่ายส าเนาจากตน้ฉบบั ไม่ควรถ่ายส าเนาจากตวัส าเนาหลายๆคร้ัง

เน่ืองจาก 
- ถา้มีจุดด าหรือขีดด าในวงกลม เคร่ืองจะตรวจเป็นค าตอบถกู แต่ความจริงตอบผิด 
- ถา้ส่ีเหล่ียม 4 จุดท่ีเป็นกรอบ ส่ีดา้นในกระดาษค าตอบถา้ไม่ชดั ไม่สามารถสแกนค าตอบได ้
2. แจง้ให้นกัศึกษาทราบเร่ืองไม่เขียนนามสกุลเลยเขา้ไปท่ีส่ีเหล่ียม 4 จุดท่ีเป็นกรอบดา้นบนเน่ืองจาก  

เคร่ืองไม่สามารถตรวจขอ้สอบได ้จนกวา่จะลบส่ิงท่ีเขียนเลยเขา้มาในกรอบ 
3. ในการสแกนกระดาษค าตอบ  ควรเลือกมุมแสงท่ีพอดีท่ีไดรั้บแสงไม่มากหรือไม่นอ้ยเกินไป และไม่

มีแสงสะทอ้นขณะสแกนกระดาษค าตอบ เน่ืองจากไม่สามารถสแกนค าตอบได ้
4. ควรตรวจทานกระดาษค าตอบหลงัตรวจขอ้สอบของนักศึกษาในกรณีฝนตอบ 2 ตวัเลือกในข้อ

เดียวกนั เคร่ืองตรวจถกูหรือผิด เน่ืองจากพบวา่เคร่ืองตรวจวา่ถกูเพราะตอบถกูมา 1 ตวัเลือก 
5. ควรสุ่มตรวจสอบความแม่นย  าของการตรวจขอ้สอบทุกคร้ัง 

 
งานจดัการองคค์วามรู้คณะพยาบาลศาสตร์ 

                                                                                               มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
                      เมษายน 2561 
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