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 ตรวจถกูต้อง เร็วทนัใจ ใช้งา่ย ไม่เสียเวลาตรวจเอง 

 ลดขัน้ตอนการทํางาน ลดความผิดพลาดจากการตรวจเอง 

 แคส่แกน ก็สามารถตรวจ, วิเคราะห์ผล, วิเคราะห์คา่สถิติ, สรุปผลการสอบ

และจดัทํารายงานได้อตัโนมตั ิ

 ออกแบบและพิมพ์กระดาษคําตอบเองได้ตามแบบและจํานวนท่ีต้องการ 

 รองรับการวิเคราะห์แบบอิงกลุม่และอิงเกณฑ์ 

 รองรับรูปแบบคําตอบท่ีหลากหลาย เช่น ถกู 1 คําตอบ, ถกูมากกวา่ 1 

คําตอบ, ตอบเป็นตวัเลข, ตอบแบบเช่ือมโยงข้อ 

 รองรับการคิดคะแนนได้หลายแบบ เช่น ข้อละ 1 คะแนน, แตล่ะข้อคะแนนไม่

เท่ากนั, ต้องตอบให้ครบจงึจะได้คะแนน เป็นต้น 
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Features  
1. WAC OMR Lite 

 เคร่ืองตรวจกระดาษคําตอบ ย่ีห้อ Plustek รุ่น PS286Plus   

 โปรแกรมตรวจกระดาษคําตอบ     

 โปรแกรมเฉลยคําตอบ 

 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ 
 มี 2 รุ่นคือ สําหรับนกัเรียน 500 คน (Lite500) และ นกัเรียน 1000 คน (Lite1000) 

2. ประหยัดเวลา 

 WAC OMR ทํางานแบบ Stand alone ด้วยหลัก Image Base Processing รองรับการ
ตรวจทัง้จากเคร่ืองสแกนเนอร์โดยตรงและการตรวจจากไฟล์ภาพ เจ้าหน้าท่ีสามารถสแกน
กระดาษคําตอบเก็บไว้ก่อนได้ แล้วจึงประมวลผลภายหลงั ช่วยลดข้อผิดพลาดในการตรวจ
ขณะสแกนกระดาษคําตอบได้เกือบ 100% 

 

3. ลดค่าใช้จ่าย  

3.1. สร้างกระดาษคาํตอบได้ด้วยตวัเอง 
 ออกแบบกระดาษคําตอบได้ด้วยตวัเองจาก Visio  

 ใช้รูปแบบกระดาษคําตอบท่ีโปรแกรมมีไว้ให้อยู่แล้ว เช่น 120 ข้อ A4, 60 ข้อ A5 เป็นต้น 
 

3.2. ไม่ต้องใช้กระดาษพเิศษ พิมพ์เองได้ตามต้องการ  
 ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 50% เพราะกระดาษคําตอบแบบฝน ราคาแผ่นละ 1.3-

1.5 บาท แต่สําหรับ WAC OMR คุณสามารถพิมพ์กระดาษคําตอบลงบนกระดาษ 80   
แกรมท่ีมีขายโดยทั่วไปด้วยเคร่ืองพิมพ์ธรรมดา ซึ่งราคาจะเหลือเพียงแผ่นละ 0.5-0.7 

บาท เท่านัน้ 

 กระดาษคําตอบแบบเดิมต้องสัง่พิมพ์ครัง้ละมากๆ ทําให้นํามาใช้ไม่ได้อีกหากข้อสอบมี
การเปลี่ยนรูปแบบไป แต่ WAC OMR ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและจัดพิมพ์ได้เอง 
ตามจํานวนท่ีต้องใช้ จงึไม่สิน้เปลืองกระดาษและเปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการ 

 
 

SAVE 
More 50% 

 

4. ใช้ ง่าย ไม่ยุ่งยาก ลดความผิดพลาดจากการตรวจด้วยมือ  

 ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน แค่สแกนก็ตรวจและได้ผลสอบและค่าสถิติทัง้หมดโดยอตัโนมติั  ลดความผิดพลาดจากการตรวจด้วยมือ 
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5. ตรวจได้ถูกต้อง ตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย  

5.1. Genius Detection 
 สามารถปรับระดบัความเข้มของการฝนกระดาษคําตอบ ทําให้ WAC OMR สามารถ

แยกแยะได้อย่างแม่นยําวา่ข้อใดเป็นข้อท่ีผู้สอบเลอืกตอบ หรือข้อใดเป็นข้อที่ลบไมส่ะอาด 

5.2. Double Tags 
 ช่วยทําให้ OMR ตรวจกระดาษคําตอบที่มีขนาดยอ่ลง, ขยายขึน้ หรือเอียงเลก็น้อยได้อย่าง

แม่นยํา ทําให้การตรวจด้วย WAC OMR แทบจะไม่มีข้อผดิพลาดเลย 

5.3. ตรวจกระดาษคาํตอบได้หลายรูปแบบ 
 ตรวจกระดาษคําตอบแบบท่ีมีหลายส่วนในหน้าเดียวกนั หรือหลายวิชาในหน้าเดียวกนัได้ 

 ตรวจกระดาษคําตอบได้ทัง้แบบ A4, A5, แบบหน้าเดียว, แบบหน้า-หลงั 
 รองรับกระดาษคําตอบมากกวา่ 1 ชดุ ในแตล่ะรายวิชา 

 

 

5.4. ค้นหาและเรียกดูกระดาษคาํตอบย้อนหลังได้ 
 กรณีระบบแจ้งวา่มีปัญหาจากการเฉลย ระบบสามารถดงึภาพกระดาษคําตอบท่ีมีปัญหา

มาดท่ีูหน้าจอเพ่ือตรวจสอบได้วา่เกิดปัญหา กรณีท่ีผู้สอบต้องการตรวจสอบ
กระดาษคําตอบของตวัเอง ก็สามารถค้นหาและเรียกดไูด้ง่าย สะดวก รวดเร็วเช่นกนั 

 

 

6. ทาํเฉลยเองได้ ง่ายนิดเดยีว  

 WAC OMR สร้างสรรค์วิธีง่ายแสนง่ายในการทําเฉลยโดยไม่ต้องใช้การเจาะรูบนกระดาษ
เฉลยอกีตอ่ไป เพยีงแค่ฝนคําตอบที่ถกูต้องบนกระดาษคําตอบ โดยฝนรหสัประจําตวัแค่
หลกัแรกและสดุท้าย จากนัน้สัง่สแกนเพียงเท่านีค้ณุก็จะได้ไฟล์เฉลยท่ีพร้อมจะนําไปใช้ได้
ทนัที  

7. ไม่จาํกัดวัสดุท ี่ใช้ในการฝนคาํตอบ 
 ใช้ปากกา, ดินสอ, ปากกาลกูลื่น, ปากกาเจล, ปากกาเมจิกก็ได้ เพียงแค่ให้มีสีเข้มเทา่นัน้ 

(แนะนําให้ฝนด้วยดินสอ 2B หรือ HB) 
 

8. กาํหนดรูปแบบคาํตอบและการคดิคะแนนได้หลากหลาย  

 สร้างเฉลยจากโปรแกรมได้เลย โดยกําหนดคําตอบท่ีถกูและคะแนนสําหรับคําตอบแตล่ะ
ข้อได้ เช่น  
o ถกู 1 คําตอบ, ถกูมากกวา่ 1 คําตอบ 

o ตอบเป็นตวัเลข, คําตอบแบบเช่ือมโยงข้อ 

o ต้องตอบให้ครบตามเฉลยถึงจะได้คะแนน 

o ตอบแตล่ะข้อคะแนนไม่เท่ากนั 

o คะแนนฟรีสําหรับข้อสอบท่ีออกผิด เป็นต้น 

 กําหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ให้กบัคําถามแต่ละข้อได้ 
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9. รวมคะแนนและวเิคราะห์ผลได้ครบถ้วนตามต้องการ  
9.1. วิเคราะห์คะแนนสอบ (Score Analysis) 
 แสดงคําตอบของผู้สอบแตล่ะคนว่าตอบข้อใดบ้าง ข้อใดตอบถกู ข้อใดตอบผิด ข้อใดไม่

ตอบหรือตอบมากกวา่ 1 ข้อ 

 รองรับการวิเคราะห์แบบอิงกลุม่และอิงเกณฑ์ 

 แสดงผลคําตอบวา่ข้อสอบแต่ละข้อมีผู้ตอบถกูก่ีคน 

 รวมผลคะแนนและสถิติคะแนนแบบต่างๆ เช่น สรุปผลคะแนนถกูผิดของแตล่ะคน, ข้อสอบ
ทัง้หมดมีก่ีข้อ, คะแนนเต็มทัง้หมดก่ีคะแนน, คะแนนที่แต่ละคนได้, สรุปการจดัลําดบั
คะแนน Ranking, Percentile, Quartile,  Z-Score, T-Score, Stannie , สรุปคะแนน
การตรวจตามจดุประสงค์ได้, แสดงกราฟสรุปคะแนนแตล่ะข้อได้ 

 

 

9.2. วิเคราะห์ข้อสอบ (Test Analysis) 
 สามารถวิเคราะห์คา่ทางสถิติตา่งๆ พร้อมทํารายงาน ดงัตอ่ไปนีไ้ด้ 

o Group high, Group Middle, Group Low 
o P, PHigh, PLow 
o R, Point biserial correction, Biserial correction, Delta 
o Min, Mean, Median, Max, Variance, Standard deviation 
o Kuder Richardson reliability statistic 
o Cronbach alpha reliability statistic 
o Split half reliability statistic 
o Rbis, RPB 

 มีรายงานเปรียบเทียบค่า p,r เป็นภาษาไทย 

 แบ่งค่ากลุ่มคะแนนได้อย่างน้อย 4 ระดบั เช่น 25%, 27%, 33%, 50% 

 มีรายงานสรุปผลการสอบ, ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ มีรายงานสรุปคณุภาพการสอบ เช่น 
ข้อสอบท่ีดีท่ีควรเก็บไว้ใช้, ข้อสอบท่ีควรปรับปรุง 

 
 
 
 

 

10. นําเข้ารายชื่อผู้ เข้าสอบเพ ื่อเช ื่อมโยงกับ
กระดาษคาํตอบ 

 นําเข้ารายช่ือผู้ เข้าสอบจากไฟล์ Excel เพ่ือเช่ือมโยงข้อมลูกบักระดาษคําตอบได้ 

 ตรวจสอบรหสัซํา้, การฝนรหสัผิด รวมถงึไม่มีรหสัในรายช่ือผู้ เข้าสอบ 

 ค้นหาและแก้ไขรหสัผู้ เข้าสอบให้ถกูต้องได้ทนัที 

 

 

11. อื่นๆ  
 สามารถสง่ออกข้อมลูทัง้ข้อมลูดิบและข้อมลูท่ีประมวลผลแล้ว รวมถึงรายงานต่างๆ       

เป็นไฟล์ text และ csv ได้เพ่ือนําไปใช้กบัโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น SPSS 

 มีคู่มือเป็นภาษาไทย  
 รองรับ Win 7,8,10 

 

 

บริษัท แวค รีเสิรช จํากัด  เลขท่ี 9 ซ.ลาดพราววังหิน 33 ถ.ลาดพราววังหิน แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230 
โทร.025303809-10, 025399352, 025381038 แฟกซ.025383098  E-mail : sales@wacinfotech.com   

Website : www.wacinfotech.com 
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ตัวอย่างรายงาน 
1. รายงานแสดงตัวเลือกท่ีผู้สอบเลือกตอบ (.xls) 

- แสดงคําตอบท่ีถูกต้อง และคําตอบท่ีผู้เรียนเลือกตอบ พร้อมแสดงว่าคําตอบน้ันถูกหรือผิด 

 
 

2. รายงานแสดงคะแนนของผู้สอบ (.xls) 
- แสดงผลคะแนนของผู้สอบแต่ละคนว่าแต่ละข้อได้คะแนนเท่าไหร่ 
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3. กราฟแสดงผู้เลือกท่ีผู้สอบเลือกตอบ (.jpg) 

 
 

4. รายงานคะแนนตามรายวิชา-วัตถุประสงค์ (.xls) 
- แสดงคําตอบของผู้เรียนแยกตามวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สอนรู้ว่าผู้เรียนแต่ละคนต้องพัฒนาความรู้ในด้านใด 
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5. รายงานสถิติของผู้สอบ (.xls) 
- แสดงค่าสถิติท่ีจําเป็นต้องใช้วิเคราะห์ของผู้เรียนแต่ละคน 

 
 

6. กราฟฮิสโตแกรม (.jpg) 
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7. รายงานวิเคราะห์ค่าความยากง่ายจําแนกแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ (.xls) 

- รายงานค่าความยากง่ายของข้อสอบและตัวเลือกแต่ละข้อว่าควรแก้ไข, ปรับปรุง หรือเก็บไว้ใช้ต่อได้ เพื่อใช้ในการออกข้อสอบครั้ง
ต่อไป 

    
 

8. รายงานสรุปค่าสถิติ แบบประเมินอิงกลุ่ม และ แบบประเมินอิงเกณฑ์ (.xls) 
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9. รายงานแบบสอบถาม (No, ค่าเฉล่ีย, SD, แปลผล, N, Error) (.xls) 

 

 


