
แจกโค้ดทาํข้อสอบออนไลน์ เม่ือทาํเสร็จแล้วสามารถตรวจคาํตอบได้พร้อมเฉลย 

ไพศาล  สบืสาย 

โครงสร้างของโค้ดทําข้อสอบออนไลน์จะประกอบไฟล์ 2 ไฟล์ด้วยกนัคือ  ไฟล์แรกจะไฟล์ตวัข้อสอบ  ทําด้วย 

html  สว่นไฟล์ท่ี 2 จะเป็นไฟล์สาํหรับตรวจข้อสอบและเฉลย ทําด้วยจาวาสคริปต์ 

ตัวอย่างโค้ดไฟล์ตวัข้อสอบ  

<html> 

<head> 

<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-874"> 

<title>แบบทดสอบออนไลน์</title> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" src="file:///J|/onlinetest/onlinetest.js"></SCRIPT> 

</head> 

<body bgcolor=#6C7B8B> 

<font face="MS Sans Serif" size=3> 

<center> 

<table width=95% border=0> 

<tr><td bgcolor=#9FB6CD> 

<p align=center> 

<font color=white><b> 

<div align="center"><font color="#000000">ข้อสอบวิชา<font size="3" face="MS Sans Serif">คอมพิวเคอร์

</font></font><br> 

  <font color="#000000">คําสัง่  เลอืกคําตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงข้อละคําตอบเดียว</font>  </b></font> 

  </center> 

</div></td> 

</tr> 



<tr><td bgcolor=#9FB6CD> 

<form name="quiz"> 

1. ข้อสอบข้อท่ี 1<br> 

<input type="radio" name="q1" value="1">a<br> 

<input type="radio" name="q1" value="2">b<br> 

<input type="radio" name="q1" value="3">c<br> 

<input type="radio" name="q1" value="4">d<br> 

<p> 

 

2. ข้อสอบข้อท่ี 2<br> 

<input type="radio" name="q2" value="1">a<br> 

<input type="radio" name="q2" value="2">b<br> 

<input type="radio" name="q2" value="3">c<br> 

<input type="radio" name="q2" value="4">d<br> 

<p> 

 

3. ข้อสอบข้อท่ี 3<br> 

<input type="radio" name="q3" value="1">a<br> 

<input type="radio" name="q3" value="2">b<br> 

<input type="radio" name="q3" value="3">c<br> 

<input type="radio" name="q3" value="4">d<br> 

<p> 

 



4. ข้อสอบข้อท่ี 4<br> 

<input type="radio" name="q4" value="1">a<br> 

<input type="radio" name="q4" value="2">b<br> 

<input type="radio" name="q4" value="3">c<br> 

<input type="radio" name="q4" value="4">d<br> 

<p> 

 

5. ข้อสอบข้อท่ี 5<br> 

<input type="radio" name="q5" value="1">a<br> 

<input type="radio" name="q5" value="2">b<br> 

<input type="radio" name="q5" value="3">c<br> 

<input type="radio" name="q5" value="4">d<br> 

<p> 

 

6. ข้อสอบข้อท่ี 6<br> 

<input type="radio" name="q6" value="1">a<br> 

<input type="radio" name="q6" value="2">b<br> 

<input type="radio" name="q6" value="3">c<br> 

<input type="radio" name="q6" value="4">d<br> 

<p> 

 

7. ข้อสอบข้อท่ี 7<br> 

<input type="radio" name="q7" value="1">a<br> 



<input type="radio" name="q7" value="2">b<br> 

<input type="radio" name="q7" value="3">c<br> 

<input type="radio" name="q7" value="4">d<br> 

<p> 

 

8. ข้อสอบข้อท่ี 8<br> 

<input type="radio" name="q8" value="1">a<br> 

<input type="radio" name="q8" value="2">b<br> 

<input type="radio" name="q8" value="3">c<br> 

<input type="radio" name="q8" value="4">d<br> 

<p> 

 

9. ข้อสอบข้อท่ี 9<br> 

<input type="radio" name="q9" value="1">a<br> 

<input type="radio" name="q9" value="2">b<br> 

<input type="radio" name="q9" value="3">c<br> 

<input type="radio" name="q9" value="4">d<br> 

<p> 

 

10. ข้อสอบข้อท่ี 10<br> 

<input type="radio" name="q10" value="1">a<br> 

<input type="radio" name="q10" value="2">b<br> 

<input type="radio" name="q10" value="3">c<br> 



<input type="radio" name="q10" value="4">d<br> 

<p> 

<p> 

 

<input type="button" value="ดผูลคะแนน" onClick="getScore(this.form)"> 

<input type="reset" value="ยกเลกิ"><p> 

ผลคะแนน = <input type=text size=15 name="percentage"><br> 

เฉลยคําตอบ:<br> 

<textarea name="solutions" wrap="virtual" rows="4" cols="80"></textarea> 

</form> 

 

</td></tr> 

</table> 

</center> 

</font> 

</body> 

</html>  

ซึง่เมื่อรันด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver แล้วจะมีหน้าตาเป็นแบบนี ้

 

 



วิธีการทาํ 

1. เปิดไฟล์ตวัข้อสอบด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver แล้วพิมพ์ข้อสอบท่ีต้องการลงไปในโปรแกรม  ตวัอยา่งเช่น 

 

 

 

 

 



  เมื่อพิมพ์โจทย์และตวัเลอืกเสร็จแตล่ะข้อแล้ว  ให้กําหนดคาํตอบลงในเมนคูําสัง่ Properties  เมื่อพิมพ์ครบทกุ

ข้อท่ีต้องการแล้ว ให้บนัทกึแฟม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  เปิดไฟล์จาวาสคริปต์ท่ีเป็นตวัตรวจข้อสอบและเฉลยด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver หรือโปรแกรม EditPlus 

ก็ได้เช่นเดียวกนั  แล้วแก้ไขคาํตอบ จํานวนข้อให้ตรงกนักบัท่ีเป็นไฟล์ html  ตวัอยา่งเชน่ ข้อสอบชดุนีม้ี 40 ข้อ มี 4 

ตวัเลอืก answers[0] = "4"; ก็คือข้อ 1  คําตอบคือ  4  answers[1] = "1";  ก็คือข้อ 2  คําตอบคือ 2 เป็นต้น เมื่อแก้ไข

เสร็จแล้วให้บนัทกึไฟล์  ซึง่ทัง้ 2 ไฟล์นีจ้ะต้องอยูใ่นโฟลเดอร์เดียวกนั  ถ้าข้อสอบมีรูปภาพประกอบ จะมีโฟลเดอร์เฉพาะ

ของรูปภาพด้วยก็ได้ 

 



สาํหรับโฟลเดอร์ online_e-testing1 จะประกอบด้วยไฟล์ท่ีเป็นโครงสร้างตวัข้อสอบ และไฟล์สาํหรับตรวจ

คําตอบพร้อมเฉลย สว่นโฟล์เดอร์ online_e-testing2  จะประกอบด้วยไฟล์ข้อสอบท่ีทําเสร็จแล้วและไฟล์สาํหรับ

ตรวจข้อสอบพร้อมเฉลย 

สาํหรับทา่นใดท่ีลองดาวน์โหลดไปทดลองทําดแูล้ว  ยงัไมเ่ข้าใจขัน้ตอนใด  สามารถอีเมล์มาสอบถามได้ ท่ี 

phaisan2006@gmail.com  sphaisan@hotmail.com phaisan_2006@yanoo.com  

⅍⅍⅍⅍⅍⅍⅍⅍⅍⅍⅍⅍⅍ 

ผู้ เขียน  นายไพศาล  สบืสาย 

ท่ีอยู ่  32   ถนนช่ืนมรรคา   ตําบลสไุหงโก-ลก   อําเภอสไุหงโก-ลก   จงัหวดันราธิวาส 

โทรศพัท์เคลือ่นท่ี 08-7397-3533 

อีเมล์                   phaisan2006@gmail.com, phaisan_2000@yahoo.com, phaisan@hotmail.com 
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