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รูปแบบการท าข้อสอบ  มีทั้งหมด  9  รูปแบบ 
1. รูปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบ   T1  (MU) 
2. รูปแบบของข้อสอบแบบถูกผิด   T2  (TF) 
3. รูปแบบของข้อสอบแบบจับคู่  มีค าตอบลวงอยู่ด้วย  T3  (MA) 
4. รูปแบบของข้อสอบแบบอัตนัยเตมิค าหรืออธิบาย  T4  (FTXT) 
5. รูปแบบของข้อสอบปรนัยหลายตวัเลือก 1 ค าตอบ   T5  (OCA) 
6. รูปแบบของข้อสอบแบบเลือกค าตอบแต่ละหมวดสัมพันธ์กัน 
   T6  (RMCT) 
7. รูปแบบของข้อสอบแบบระบายค าตอบที่เป็นค่าตัวเลข   T7  (ATN) 
8. รูปแบบของข้อสอบแบบบทความให้อ่านและปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ    
    สัมพันธ์กัน  หลายกลุ่มหลายตัวเลือก   T8  (RMRM) 
9. รูปแบบของข้อสอบแบบเรียงล าดบั  T9  (OQ) 
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รายละเอียดการด าเนินการ 
1. รูปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบ   T1  (MU) 
#1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งอยู่ในจังหวัดใด? 
#sut-exp: เป็นมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแห่งแรกของประเทศไทย 
    1.   นนทบุรี 
    2.   สระบุรี 
    3.   ล าปาง 
    4.   สงขลา 
    (5).  นครราชสีมา 
         #sut-exp: ถูกต้องชื่อของมหาวิทยาลัยมีค าว่าสุรนารี 
 
ตัวอย่างการป้อนข้อสอบที่บางค าถามมีค าตอบมากว่าหนึ่งข้อเลือก 
#1.   aa 

(1). 111xx111 
(2). 222xx222 
3. 3333333 
4. 4444444 
5. 5555555 

 

ค าอธิบาย: T1  (MU) 
 

1.  ค าถามแต่ละข้อเร่ิมต้นด้วย # ตามด้วยหมายเลขข้อ ตามด้วยจุด 
2.  การน าเข้าทุกคร้ัง ค าถามข้อแรกต้องก าหนดหมายเลขข้อเป็น ข้อ 1 เท่านั้น 
3.  ข้อเลือกแต่ละข้อต้องขึ้นต้นด้วยตัวเลขเช่น 1, 2, 3, 4, ... หรือตัวอักษร ก, ข, ค, ง, จ, ... และ

ตามด้วยจุด 
4.  ข้อเลือกข้อที่เป็นค าตอบต้องปิดด้วยวงเล็บ ( ) และตามด้วยจุด 
5.  ตัวอย่างด้านบนคือการป้อนค าถามเลือกตอบ 5 ข้อที่แต่ละค าถามมี 5 ข้อเลือก 

ค าถามและค าตอบ สามารถมี (หรือไม่มีก็ได)้ ค าอธิบายประกอบ โดยค าอธบิายเหล่านี้จะถูกน า
แสดงในตอนที่ผู้เข้าสอบดูเฉลยเท่านั้น สามารถก าหนดได้โดยการข้ึนบรรทัดใหม่ แล้วให้น าหน้าด้วย
ข้อความ #sut-exp: โดยต้องมีช่องว่างต่อท้ายค านี้ด้วย  
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2. รูปแบบของข้อสอบแบบถูกผิด   T2  (TF) 
(1).  DOS ย่อมาจาก Disk Operating System 
2.    RAM คือหน่วยความจ าที่เข้าถึงได้โดยอิสระ RAM จึงย่อมาจากค าว่า Real Action Method 
3.    ระบบสอบออนไลน์ตั้งแต่เวอร์ชัน 5312 เป็นต้นไปจะสามารถใส่ค าอธิบายส าหรับการเฉลยข้อสอบได้ด้วย 
       #sut-exp: ความสามารถนี้จะเริ่มมีตั้งแต่เวอร์ชั่น 5401 เป็นต้นไป 
(4).   HTML คือ ภาษาที่ใช้เขียนเว็บไซต์ 
5.    ในเลขฐานสิบหก ตัวอักษร D ใช้แทนตัวเลข 10 
      #sut-exp: D แทนตัวเลข 13 ส่วน A จึงใช้แทนตัวเลข 10 
 

หรือ 
1 .   1111 
(2).   2T2 
3.     333 
(4).  4T4 
(5) . 5T5 
 
ค าอธิบาย:  

1. ค าถามของแต่ละข้อสามารถมี (ไม่มีก็ได้)  ค าอธิบายประกอบ โดยค าอธิบายเหล่านี้จะปรากฏในตอนที่ผู้เข้า 
สอบดูเฉลย สามารถก าหนดได้โดยการขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วให้น าหน้าด้วยข้อความ #sut-exp: โดยต้องมีช่องว่าง
ต่อท้ายค านี้ด้วย  

2. ให้ใช้วงเล็บปิดเลขหน้าข้อที่ถูก 
3. ตัวอย่างด้านบนคือการป้อนค าถาม 5 ข้อที่มีข้อ 1 และข้อ 4 เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง 
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3.1 รูปแบบของข้อสอบแบบจับคู่  มีค าตอบลวงอยู่ด้วย  T3  (MA) 
Q1.  DOS ย่อมาจากอะไร 
A1.  Disk Operating System 
Q2.  HTML คืออะไร 
      #sut-exp: ไฟล์นามสกุล .htm หรือ .html ที่ส่งมาจากเว็บไซต์เวลาเราไปเยี่ยมเว็บดังกล่าว 
A2.  ภาษาที่ใช้เขียนเว็บไซต์ 
Q3.  SUT-MOTS มีชื่อเป็นไทยว่า 
       #sut-exp: ย่อมาจากค าว่า SUT-Mobile Online Test System เป็นระบบสอบออนไลน์ที่เริ่มพัฒนาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 
A3.  ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ จาก มทส 
Q4.  ติดตั้ง SUT-MOTS 
A4.  ใช้เวลา 10-20 นาท ี
Q5.  SUT-MOTS 2.0 ถูกพัฒนาขึ้น 
A5.  กันยายน 2550 
      #sut-exp: สามารถดูได้จาก ประวัติการพัฒนาซ่ึงมีติดมากับทุกเวอร์ชัน่ 
A6.  ธันวาคม 2556 
A7.  ใช้เวลา 45 นาที 

หรือ 
3.2 รูปแบบของข้อสอบแบบจบัคู่  ไม่มีค าตอบลวง  T3  (MA) 
Q1.  q111 
A1.  a111 
Q2.  q222 
A2.  a222 
Q3.  q333 
A3.  a333 
Q4.  q444 
A4.  a444 
Q5.  q555 
A5.  a555 

ค าอธิบาย:  
1. ค าถามของแต่ละข้อสามารถม(ีไม่มีก็ได้)ค าอธิบายประกอบ โดยค าอธิบายเหล่าน้ีจะปรากฏในตอนที่ผู้เข้าสอบ 

ดูเฉลย สามารถก าหนดได้โดยการขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วให้น าหน้าด้วยข้อความ #sut-exp: โดยต้องมชี่องว่างต่อทา้ยค านี้ด้วย  
2. ค าถามขึ้นต้นด้วย Q (Question) ตามด้วยเลขข้อ ส่วนค าตอบที่จะน ามาจบัคู่ ขึ้นต้นดว้ย A (Answer) ตาม 

ด้วยหมายเลขข้อโดยให้เรยืงล าดบัจากค าถามและตามด้วยค าตอบ 
3. สามารถก าหนดเฉพาะส่วนของข้อเลือกได้ โดยการขึ้นต้นด้วย A (Answer) ตามด้วยหมายเลขข้อโดยใหเ้รืยง 

ล าดับจากต้นลงมา 
4. การป้อนทุกครั้งต้องเริ่มต้นด้วยข้อ 1 โปรแกรมจะน าข้อค าถามไปต่อท้ายค าถามที่มีอยูแ่ล้วให้เอง  
5. จ านวนค าตอบหรือข้อเลือกอาจมากกว่าจ านวนค าถามได ้ 
6. ตัวอย่างด้านบนคือการป้อนค าถามจบัคู่ 5 ข้อและมีข้อเลือกลวง 2 ข้อ 
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4. รูปแบบของข้อสอบแบบอัตนัยเตมิค าหรืออธิบาย  T4  (FTXT) 
 
1.  DOS ย่อมาจากค าเต็มว่าอย่างไร 
2.  RAM คือหน่วยความจ าที่เข้าถึงได้โดยอิสระซ่ึงเป็นค าย่อของอะไร 
3.  ระบบสอบออนไลน์ตั้งแต่เวอร์ชันไหนเป็นต้นมา ที่สามารถใส่ค าอธิบายส าหรับการเฉลยข้อสอบ 
    #sut-exp: ความสามารถนี้จะเริ่มมีตั้งแต่เวอร์ชั่น 5401 เป็นต้นมา 
4.  การเขียนเว็บเพจต้องใช้ภาษาอะไร 
5.  จงเขียนเลขฐานสิบหกท่ีมีค่าเท่ากับ 13 ในเลขฐานสิบ 
    #sut-exp: D แทนตัวเลข 13 ส่วน A จึงใช้แทนตัวเลข 10 
 
 

ค าอธิบาย:  
1. ค าถามของแต่ละข้อสามารถมี(ไม่มีก็ได้) ค าอธิบายประกอบ โดยค าอธิบายเหล่านี้จะปรากฏในตอนท่ีผู้เข้าสอบดู 

เฉลย สามารถก าหนดได้โดยการขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วให้น าหน้าด้วยข้อความ #sut-exp: โดยต้องมีช่องว่างต่อท้ายค านี้ด้วย  
2. ตัวอย่างด้านบนคือการป้อนค าถามอัตนัย 5 ข้อ 
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5. รูปแบบของข้อสอบปรนัย  หลายตัวเลือก 1 ค าตอบ T5  (OCA) 
#1. เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ า เม่ือเริ่มเข้าฤดูเก็บเกี่ยว ทุ่งข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทอง แสดงถึงความ
อุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ก็เพียงระดับหนึ่ง ไม่มีเครื่องช่วยไถนา ไม่มีเครื่องเก็บ
เกี่ยวรวงข้าว ชาวนาต่างช่วยกันเก็บเกี่ยวที่เรียกว่า ลงแขกเกี่ยวข้าว บรรดา @1@ มีความสามารถในการร้อง @2@ 
และจะมี @3@ เป็นผู้ช่วยร้องเพลงโต้ตอบกันดังค าร้องที่ว่า @4@ เนื้อร้องดังกล่าวนี้ มีความสนุกสนาน ถ้าจะมีเครื่อง
ดนตรีประกอบ ก็จะมีเพียง @5@ 
#sut-exp: ค าถาม 
    1.  พ่อเพลงแม่เพลง 
         #sut-exp: ถูกต้อง1 
    2.  ฆ้องวง 
         #sut-exp: ไม่ถูกต้อง 
    3.  ฉิ่ง 
         #sut-exp: ถูกต้อง5 
    4.  เพลงลงแขกเกี่ยวข้าว 
         #sut-exp: ถูกต้อง2 
    5.  เพลงเต้นก าร าเคียว 
         #sut-exp: ไม่ถูกต้อง 
    6.  ปีกสลับเบญจรงค์ เลื่อมลายยงหงสบาท 
         #sut-exp: ไม่ถูก 
    7.  มากันเถิดนางเอย เอ๋ยล่ะ แม่มา มารึมา 
         #sut-exp: ถูกต้อง4 
    8.  ลูกคู่ 
         #sut-exp: ถูกต้อง3 
    #sut-ans:  1,4,8,7,3 
 
ค าอธิบาย: T5  (OCA) 

1. ค าถามแต่ละข้อเริ่มต้นด้วย # ตามด้วยหมายเลขข้อ ตามด้วยจุด 
2. การน าเข้าทุกครั้ง ค าถามข้อแรกต้องก าหนดหมายเลขข้อเป็น ข้อ 1 เท่านั้น 
3. จ านวนค าถามย่อยจะนับจาก @_@ หรือ @1@ ซึ่งเป็นการบอกถึงว่าเป็นค าถามย่อยท่ีเท่าไหรในค าถามหลัก  
4. ข้อเลือกแต่ละข้อต้องข้ึนต้นด้วยตัวเลขเช่น 1, 2, 3, 4, ... และตามด้วยจุด 
5. ค าตอบให้ข้ึนต้น #sut-ans: แล้วตามด้วยข้อเลือกเป็นค าตอบถ้ามีมากกว่า 1 ค าตอบให้คั่นด้วย , 
6. ค าถามและค าตอบ สามารถมี (หรือไม่มีก็ได้) ค าอธิบายประกอบ โดยค าอธิบายเหล่านี้จะถูกน าไปแสดงใน 

ตอนที่ผู้เข้าสอบดูเฉลยเท่านั้น สามารถก าหนดได้โดยการขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วให้น าหน้าด้วยข้อความ #sut-exp: โดย
ต้องมีช่องว่างต่อท้ายค านี้ด้วย  
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6. รูปแบบของขอ้สอบแบบเลือกตอบ จากแต่ละหมวดสัมพันธ์กัน   

     T6  (RMCT) 
 
#1. Helen: Why are you crying. dear ? @1@ <br > Ledda: My little puppy has run away from 
home.  <br > Helen: @2@  
    1.1.  How are you?  
    1.2.  What's wrong with that?  
    1.3.  How was it?  
    (1.4).  What's the matter? 
    2.1.  What a Story!  
    (2.2).  I'm sorry to hear that.  
    2.3.  That doesn't matter. 
    2.4.  How Sad you are! 
 
ค าอธิบาย:     T6  (RMCT) 

1. ค าถามแต่ละข้อเริ่มต้นด้วย # ตามด้วยหมายเลขข้อ ตามด้วยจุด 
2. การน าเข้าทุกครั้ง ค าถามข้อแรกต้องก าหนดหมายเลขข้อเป็น ข้อ 1 เท่านั้น 
3. จ านวนค าถามย่อยจะนับจาก @_@ หรือ @1@ ซึ่งเป็นการบอกถึงว่าเป็นค าถามย่อยท่ีเท่าไหรในค าถามหลัก  
4. ข้อเลือกแต่ละข้อต้องข้ึนต้นด้วยตัวเลขเพื่อระบุว่าเป็นตัว เลือกของค าถามไหนและตามด้วยจุดแล้วตามด้วย 

ตัวเลขเพื่อบอกระบุตัวเลือกแต่ละ ตัวเช่น 1.1 ,2.2 แล้วตามจุด 
5. ข้อเลือกข้อที่เป็นค าตอบต้องปิดด้วยวงเล็บ ( ) และตามด้วยจุด 
6. ตัวอย่างด้านบนคือการป้อนค าถามเลือกตอบ 5 ข้อที่แต่ละค าถามมี 5 ข้อเลือก 
7. การขึ้นบรรทัดใหม่เฉพาะค าถามให้ใช้ <br > เพื่อบอกการขึ้นบรรทัดใหม่  
8. ค าถามและค าตอบ สามารถมี (หรือไม่มีก็ได้) ค าอธิบายประกอบ โดยค าอธิบายเหล่านี้จะถูกน าไปแสดงใน 

ตอนที่ผู้เข้าสอบดูเฉลยเท่านั้น สามารถก าหนดได้โดยการขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วให้น าหน้าด้วยข้อความ #sut-exp: โดย
ต้องมีช่องว่างต่อท้ายค านี้ด้วย  
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7. รูปแบบของขอ้สอบแบบระบายค าตอบที่เปน็ค่าตัวเลข  T7  (ATN) 
#1.    2 + 2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร? 
        #sut-exp: ค าตอบเป็นเลขจ านวนเต็มบวก 
        A.  4 
#2.   2.55+2.55 มีค่าเท่ากับเท่าไหร 
        A.  5.1 
#3.   2.33+2.23 มีค่าเท่ากับเท่าไหร? 
        A.  4.56 
#4.   3B71+255F มีค่าเท่ากับเท่าไหร? 
        A16.  5ECB 
#5.   1011.101+1110.001 มีค่าเท่ากับเท่าไหร? 
        A2.  11001.110 
#6.   654+456 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่? 
        A8.  1332 
ค าอธิบาย:  

1. ค าถามแต่ละข้อเริ่มต้นด้วย # ตามด้วยหมายเลขข้อ ตามด้วยจุด 
2. ค าตอบต้องขึ้นต้นด้วย A แลว้ตามด้วยตามด้วยจุดหรือตามด้วย 2, 8, 10,16 เพื่อก าหนดเลขฐานส าหรับข้อ 

นั้นแล้วตามด้วยจุดและตามด้วยค าตอบที่เป็นตัวเลข และเป็นจ านวนเต็มบวก 
3. ค าถามสามารถมี (หรือไม่มีก็ได้) ค าอธิบายประกอบ โดยค าอธิบายเหล่านี้จะถูกน าไปแสดงในตอนที่ผู้เข้าสอบ 

ดูเฉลยเท่านั้น สามารถก าหนดได้โดยการขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วให้น าหน้าด้วยข้อความ   #sut-exp: โดยต้องมีช่องว่าง
ต่อท้ายค านี้ด้วย  
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8. รูปแบบของข้อสอบแบบบทความให้อ่าน และปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ  สัมพันธ์กัน  
หลายกลุ่มหลายตัวเลือก  T8  (RMRM) 
 
#1. นักเรียนดีเป็นอย่างไร หากจะกล่าวส้ันที่สุดก็คือ @1@ จะต้องมีคุณสมบัติหรือองค์ประกอบอย่างน้อย 2 อย่าง คือ 
@2@ และ @3@ เหตุปัจจัยท่ีส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีมีหลายอย่างเช่น @4@ @5@ @6@ ผู้สอน @7@ 
ส าหรับคุณภาพการเรียนการสอนนั้น นอกจากเรื่องห้องสมุด อาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการศึกาษ ๆลๆ ยังข้ึนกับ
คุณภาพอาจารย์ด้วย นอกจากนี้ จะต้องรู้จักระวังหลีกเลี่ยง สิ่งท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง เช่น @8@ 
เพราะย่อมสามารถลดหรือบั่นทอนความเป็นคนดีได้โดยง่าย  
#sut-exp:    (ตัวอย่างข้อสอบ gat1)  
   1.    นักเรียนดี  
          A.    03D,  02D  
   2.    เรียนเก่ง  
         A.    99H  
   3.    เป็นคนดี  
         A.    99H  
   4.    พื้นฐานจิตใจนักเรียน  
         A.    01A  
   5.    คุณภาพเรียนการสอน  
         A.    01A  
   6.    คุณภาพอาจารย์  
         A.    01A,  05A  
   7.    คุณภาพสถานศึกษา  
          A.    01A  
   8.    การคบเพื่อนเลว  
          A.    03F  

ค าอธิบาย:  

1. ค าถามแต่ละข้อเริ่มต้นด้วย # ตามด้วยหมายเลขข้อ ตามด้วยจุด 
2. การน าเข้าทุกครั้ง ค าถามข้อแรกต้องก าหนดหมายเลขข้อเป็น ข้อ 1 เท่านั้น 
3. ค าตอบให้ข้ึนต้น A. แล้วตามด้วยข้อเลือกเป็นค าตอบถ้ามีมากกว่า 1 ค าตอบให้คั่นด้วย , 
4. แทนต าแหน่งของเลขก ากับในค าถามด้วย @_@ หรืออาจใช้ @1@  
5. ค าถามของแต่ละข้อสามารถมี  (ไม่มีก็ได้)  ค าอธิบายประกอบ โดยค าอธิบายเหล่านี้จะปรากฏในตอนที่ผู้เข้า 

สอบดูเฉลย สามารถก าหนดได้โดยการขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วให้น าหน้าด้วยข้อความ  #sut-exp: โดยต้องมีช่องว่าง
ต่อท้ายค านี้ด้วย  
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ตัวอย่าง รูปแบบของข้อสอบแบบบทความให้อ่านและปรนัยแบบกลุ่มค าตอบ  
สัมพันธ์กัน  หลายกลุ่มหลายตัวเลือก  T8  (RMRM) 
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9. รูปแบบของข้อสอบแบบเรียงล าดบั   T9  (OQ) 
 
#1. จงเรียงล าดับจากเลขน้อยไปหาเลขมาก 
      #sut-exp: เลขจ านวนลบมีค่าน้อยกว่า 0 
      1.  -5 
      2.  -2 
      3.  0 
      4.  15 
      5.  10 
#2.  จงเรียงล าดับเลขจากน้อยหามาก 
      1. 1 
      2. 2 
      3. 3 
      4. 4 
      5. 5 
 
ค าอธิบาย:  

1. ค าถามแต่ละข้อเริ่มต้นด้วย # ตามด้วยหมายเลขข้อ ตามด้วยจุด 
2. การน าเข้าทุกครั้ง ค าถามข้อแรกต้องก าหนดหมายเลขข้อเป็น ข้อ 1 เท่านั้น 
3. ข้อเลือกแต่ละข้อต้องข้ึนต้นด้วยตัวเลขเช่น 1, 2, 3, 4, ... หรือตัวอักษร ก, ข, ค, ง, จ, ... และตามด้วยจุด 
4. ข้อเลือกข้อต้องเรียงตามล าดับของค าตอบท่ีถูกต้อง 
5. ตัวอย่างด้านบนคือการป้อนค าถามเลือกตอบ 3 ข้อ  ที่แต่ละค าถามมี 5 ข้อเลือก  
6. ค าถามและค าตอบ สามารถมี (หรือไม่มีก็ได้) ค าอธิบายประกอบ โดยค าอธิบายเหล่านี้จะถูกน าไปแสดงใน 

ตอนที่ผู้เข้าสอบดูเฉลยเท่านั้น สามารถก าหนดได้โดยการขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วให้น าหน้าด้วยข้อความ #sut-exp: โดย
ต้องมีช่องว่างต่อท้ายค านี้ด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 


