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Proprofs คืออะไร
Proprofs เป็ นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ ในการสร้ างคอร์ สเรี ยนออนไลน์ แบบทดสอบ ชุดคาถาม แบบสารวจ การ์ ดความจา
ซึง่ สามารถสร้ างทึ ้งหมดได้ บน Proprofs

คู่มือการใช้ งาน
สามารถเข้ าใช้ งาน Proprofs ได้ ที่ www.proprofs.com เมื่อเข้ าสูเ่ ว็บไซต์แล้ วจะพบหน้ าจอให้ เข้ าสูร่ ะบบ (Login) หรื อ
สมัครสมาชิก (Free Sign up)

การสมัครสามารถสมัครได้ ด้วยบัญชีผ้ ใู ช้ Google+ (gmail), Facebook, Twitter หรื อสมัครด้ วยอีเมล์อื่น ๆ
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วิธีการสร้ าง
เมื่อเข้ าสูร่ ะบบเรี ยบร้ อยแล้ วจะหลับมาสูห่ น้ าจอแรก เพื่อเลือกสิง่ ที่ต้องการจะสร้ างโดยมีตวั เลือกดังนี ้
1. Quizzes เป็ นการสร้ างแบบทดสอบ ซึ่งสามารถเก็บคะแนนหรื อไม่เก็บคะแนนก็ได้ นอกจากนี ้ยังสามารถตังค่
้ าคะแนน
ของแต่ละข้ อได้ อีกด้ วย
2. Training เป็ นการสร้ างคอร์ สเรี ยนออนไลน์ ซึง่ สามารถใส่วีดีโอ แบบทดสอบ แบบสารวจ การ์ ดความจา แฟลชเพลเยอร์
3. Knowledge Base เป็ นการสร้ างห้ องเรี ยนความรู้พื ้นฐานที่ผ้ เู รี ยนส่วนใหญ่ควรจะรู้เอาไว้
4. Survey ใช้ สาหรับสร้ างแบบสารวจ ซึ่งมีเครื่ องมือ และตัวเลือกมากมายสาหรับการสร้ างแบบสารวจ นอกจากนี ้ยังมี
เครื่ องมือสารวจความพึงพอใจ (NPS Scale) ให้ เลือกใช้ อีกด้ วย
5. Project เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ เพื่อบริ หารจัดการ การทางานภายในทีม โดยสามารถสร้ างงานขึ ้น และกาหนดวัน ที่จะให้
สมาชิกในทีมทาหรื ออัพเดตได้
6. Live Chat ใช้ เพื่อสร้ างห้ องสนทนาออนไลน์ ที่สามารถออกแบบและนาไปใช้ กบั เว็บไซต์ตา่ ง ๆ ได้ นอกจากนี ้ยังสามารถ
ทารายงานสถิติผ้ เู ข้ าใช้ และช่วงเวลาที่มีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การมากได้ อีกด้ วย
7. Flashcard การ์ ดความจา สามารถใส่รูป ข้ อความ และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ได้
8. Brain Games ใช้ ในการสร้ างเกมส์ปริ ศนา โดยรูปแบบของเกมส์จะเน้ นการพัฒนาสมองเป็ นหลัก
9. Polls เป็ นการสร้ างโพลสารวจความเห็น
10. Store เป็ นส่วนสาหรับขายคอร์ สเรี ยน ชุดคาถาม การ์ ดความจา ทีเ่ คยมีผ้ ทู าและตังขายเอาไว้
้
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เมื่อเลือกสร้ าง Quizzes จะพบกับหน้ าจอแสดงเครื่ องมือในการสร้ าง ซึง่ ประกอบไปด้ วย
1. ส่วนของการค้ นหา ซึง่ สามารถหาคาถามของตนเองหรื อผู้อื่นได้
2. รูปแบบที่ใช้ ในการสร้ างคาถาม เช่น คาถามหลายตัวเลือก คาถามถูกผิด คาถามเติมคา คาถามจับคู่ คาถาม
ปลายเปิ ด เป็ นต้ น
3. การโหลดนาเข้ าคาถามรูปจากทีอ่ ื่น ๆ การจัดการคะแนนของคาถาม และการจัดเรี ยงลาดับของคาถาม
4. เป็ นส่วนแสดงคาถามที่ได้ สร้ างเอาไว้ ทงหมด
ั้
โดยจะแสดงคาตอบของคาถามเอาไว้ ด้วย
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เมื่อเลือกรู ปแบบคาถามที่ต้องการแล้ ว ระบบจะเข้ าสู่หน้ าจอใส่ข้อมูลของคาถาม โดยรู ปแบบของการใส่ข้อมูลนันจะ
้
แตกต่างกันออกไป ขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบของคาถาม (ตัวอย่างเป็ นรูปแบบคาถามหลายตัวเลือก)
1. รูปภาพหรื อวีดีโอที่เกี่ยวข้ องกับคาถามสามารถอัพโหลดได้ จากเครื่ องของผู้ใช้ หรื อค้ นหาจาก Google
2. ช่องสาหรับคาถามที่ต้องการถาม
3. ตัวเลือกคาตอบ ซึง่ สามารถกาหนดข้ อที่ถกู ได้ โดยการเลือกเครื่ องหมายถูกในช่องด้ านหน้ า โดยคาตอบสามารถ
ใช้ ใส่ได้ ทงข้
ั ้ อความและรูปภาพ
4. ฟั งก์ชนั การงานเสริ มอื่น ๆ ได้ แก่
- Layout เป็ นตัวเลือกรูปแบบการจัดวางตัวเลือกคาตอบ
- Image เป็ นการเปิ ดหรื อปิ ดการใช้ งานรูปภาพในคาถาม (ส่วนที่1)
- ตัวเลือกรูปแบบคาถามมีทงั ้ Multiple Choice และ Check box
- Request question สามารถเลือกได้ วา่ เป็ นคาถามที่จาเป็ นต้ องตอบหรื อไม่ นอกจากนี ้ยังสามารถใส่
Tag หรื อให้ ผลตอบรับกลับไปได้ อีกด้ วย
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การตัง้ ค่ า
เราสามารถตังค่
้ าเกี่ยวกับการสร้ างแบบทดสอบได้ โดยเลือกเมนู Setting ด้ านบน โดยการตังค่
้ านันแบ่
้ งออกเป็ นหลาย
ส่วน ได้ แก่
1. General เป็ นการตังค่
้ าทัว่ ไป เช่น การตังค่
้ าคะแนนและเวลา ผลการประเมิน รายงาน ภาษา เป็ นต้ น
2. Security เป็ นการตังค่
้ าความปลอดภัย เช่น การเข้ าถึงแบบส่วนตัวหรื อสาธารณะ การสอบถามข้ อมูลก่อนหรื อ
หลังการทาแบบทดสอบ และข้ อมูลที่ต้องการ
3. Notifications การแจ้ งเตือนเมื่อมีผ้ ทู าแบบทดสอบ การตังค่
้ าการส่งรายงานคะแนนไปยังอีเมล์
4. Price ตังค่
้ าราคาของแบบทดสอบ
5. Theme เป็ นการตังค่
้ ารูปแบบของคาถาม สี พื ้นหลัง ตัวอักษร ปุ่ ม เป็ นต้ น
6. Social Media ตังค่
้ าการแบ่งปั นลงโซเชี่ยวเน็ตเวิร์ค
7. Advanced การตังค่
้ าขันสู
้ ง ตังค่
้ าวันปิ ดการทดสอบ ช่วงเวลาทีเ่ ปิ ดการทดสอบ
8. Integrations การผสมผสานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น Mailshimp, Salesforce เป็ นต้ น
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การแบ่ งปั น (Share)
การแบ่งปั นทาได้ โดยกดที่ปมุ่ Share ด้ านบน ซึง่ การแบ่งปั นนันสามารถหลายช่
้
องทาง เช่น
- E-mail โดยสามารถตังค่
้ าหัวข้ ออีเมล์ และเนื ้อหาที่ต้องการส่งได้
- Link เป็ นการสร้ าง URL เพื่อเข้ าสูแ่ บบทดสอบ
- Social เป็ นการแบ่งปั นผ่านทาง Social Media
- Embed เป็ นการสร้ างโค้ ดสาหรับเว็บไซต์เพื่อนาไปฝังในเว็บไซต์ และยังตัง่ ค่าขนาดของคาถามได้ อีกด้ วย
- Print เป็ นการพิมพ์แบบทดสอบลงในกระดาษเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนทาการทดสอบ
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รายงานผล
ผู้ใช้ สามารถเรี ยกดูรายงานผลการทดสอบได้ โดยจะมีการระบุวนั ที่ทดสอบ รายชื่อผู้ทดสอบ คะแนน เวลาที่ใช้ IP ของ
ผู้ทาการทดสอบ และผลการทดสอบ
ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ

นอกจากนี ้เมื่อทาแบบทดสอบแล้ วยังผู้ทดสอบจะได้ เห็นผลคะแนนพร้ อมทังได้
้ รับใบ Certification ด้ วย
ตัวอย่างผลการทดสอบเมื่อทดสอบเสร็ จ

8

