

ตรวจถูกต้ อง เร็วทันใจ ใช้ งา่ ย ไม่เสียเวลาตรวจเอง



ลดขันตอนการทํ
้
างาน ลดความผิดพลาดจากการตรวจเอง



แค่สแกน ก็สามารถตรวจ, วิเคราะห์ผล, วิเคราะห์คา่ สถิติ, สรุปผลการสอบ
และจัดทํารายงานได้ อตั โนมัติ



ออกแบบและพิมพ์กระดาษคําตอบเองได้ ตามแบบและจํานวนที่ต้องการ



รองรับการวิเคราะห์แบบอิงกลุม่ และอิงเกณฑ์



รองรับรูปแบบคําตอบที่หลากหลาย เช่น ถูก 1 คําตอบ, ถูกมากกว่า 1
คําตอบ, ตอบเป็ นตัวเลข, ตอบแบบเชื่อมโยงข้ อ



รองรับการคิดคะแนนได้ หลายแบบ เช่น ข้ อละ 1 คะแนน, แต่ละข้ อคะแนนไม่
เท่ากัน, ต้ องตอบให้ ครบจึงจะได้ คะแนน เป็ นต้ น
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Features

1. WAC OMR Lite
 เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ ยี่ห้อ Plustek รุ่น PS286Plus
 โปรแกรมตรวจกระดาษคําตอบ
 โปรแกรมเฉลยคําตอบ
 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
 มี 2 รุ่ นคือ สําหรับนักเรียน 500 คน (Lite500) และ นักเรี ยน 1000 คน (Lite1000)

2. ประหยัด เวลา


WAC OMR ทํางานแบบ Stand alone ด้ วยหลัก Image Base Processing รองรับ การ

ตรวจทั ้งจากเครื่ องสแกนเนอร์ โดยตรงและการตรวจจากไฟล์ภาพ เจ้ าหน้ าที่สามารถสแกน
กระดาษคําตอบเก็บไว้ ก่อนได้ แล้ วจึงประมวลผลภายหลัง ช่วยลดข้ อผิดพลาดในการตรวจ
ขณะสแกนกระดาษคําตอบได้ เกือบ 100%

3. ลดค่ าใช้ จ่ าย
3.1. สร้ างกระดาษคําตอบได้ ด้ ว ยตัว เอง



ออกแบบกระดาษคําตอบได้ ด้วยตัวเองจาก Visio
ใช้ รูปแบบกระดาษคําตอบที่โปรแกรมมีไว้ ให้ อยู่แล้ ว เช่น 120 ข้ อ A4, 60 ข้ อ A5 เป็ นต้ น

3.2. ไม่ ต้ อ งใช้ ก ระดาษพิเ ศษ พิม พ์ เ องได้ ต ามต้ อ งการ




ประหยัด ค่ าใช้ จ่ ายได้ ม ากกว่ า 50% เพราะกระดาษคําตอบแบบฝน ราคาแผ่นละ 1.31.5 บาท แต่สํ า หรั บ WAC OMR คุณ สามารถพิ ม พ์ ก ระดาษคํ าตอบลงบนกระดาษ 80
แกรมที่ มีขายโดยทั่วไปด้ วยเครื่ อ งพิ ม พ์ ธรรมดา ซึ่งราคาจะเหลือเพี ยงแผ่น ละ 0.5-0.7
บาท เท่านั ้น
กระดาษคําตอบแบบเดิมต้ องสัง่ พิมพ์ ครัง้ ละมากๆ ทําให้ นํามาใช้ ไม่ได้ อีกหากข้ อสอบมี
การเปลี่ยนรู ปแบบไป แต่ WAC OMR ช่วยให้ คุณ สามารถออกแบบและจัดพิ มพ์ ได้ เอง
ตามจํานวนที่ต้องใช้ จึงไม่สิ ้นเปลืองกระดาษและเปลี่ยนรูปแบบได้ ตามต้ องการ

SAVE
More 50%

4. ใช้ ง่าย ไม่ ย่ ุงยาก ลดความผิด พลาดจากการตรวจด้ วยมือ


ใช้ ง่าย ไม่ย่งุ ยากซับซ้ อน แค่สแกนก็ตรวจและได้ ผลสอบและค่าสถิติทงหมดโดยอั
ั้
ตโนมัติ ลดความผิดพลาดจากการตรวจด้ วยมือ
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5. ตรวจได้ ถ ูก ต้ อ ง ตรวจสอบย้ อ นหลังได้ ง่าย
5.1. Genius Detection


สามารถปรับระดับความเข้ มของการฝนกระดาษคําตอบ ทําให้ WAC OMR สามารถ
แยกแยะได้ อย่างแม่นยําว่าข้ อใดเป็ นข้ อที่ผ้ สู อบเลือกตอบ หรื อข้ อใดเป็ นข้ อที่ลบไม่สะอาด

5.2. Double Tags


ช่วยทําให้ OMR ตรวจกระดาษคําตอบที่มีขนาดย่อลง, ขยายขึ ้น หรื อเอียงเล็กน้ อยได้ อย่าง
แม่นยํา ทําให้ การตรวจด้ วย WAC OMR แทบจะไม่ ม ีข้ อ ผิด พลาดเลย

5.3. ตรวจกระดาษคําตอบได้ ห ลายรู ป แบบ




ตรวจกระดาษคําตอบแบบที่มีหลายส่วนในหน้ าเดียวกัน หรือหลายวิชาในหน้ าเดียวกันได้
ตรวจกระดาษคําตอบได้ ทงแบบ
ั้
A4, A5, แบบหน้ าเดียว, แบบหน้ า-หลัง
รองรับกระดาษคําตอบมากกว่า 1 ชุด ในแต่ละรายวิชา

5.4. ค้ น หาและเรี ย กดูก ระดาษคําตอบย้ อ นหลังได้


กรณีระบบแจ้ งว่ามีปัญหาจากการเฉลย ระบบสามารถดึงภาพกระดาษคําตอบที่มีปัญหา
มาดูที่หน้ าจอเพื่อตรวจสอบได้ วา่ เกิดปั ญหา กรณีที่ผ้ สู อบต้ องการตรวจสอบ
กระดาษคําตอบของตัวเอง ก็สามารถค้ นหาและเรียกดูได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ วเช่นกัน

6. ทําเฉลยเองได้ ง่ ายนิด เดีย ว


WAC OMR สร้ างสรรค์วิธีง่ายแสนง่ายในการทําเฉลยโดยไม่ต้องใช้ การเจาะรู บนกระดาษ

เฉลยอีกต่อไป เพียงแค่ฝนคําตอบที่ถกู ต้ องบนกระดาษคําตอบ โดยฝนรหัสประจําตัวแค่
หลักแรกและสุดท้ าย จากนั ้นสัง่ สแกนเพียงเท่านี ้คุณก็จะได้ ไฟล์เฉลยที่พร้ อมจะนําไปใช้ ได้
ทันที

7. ไม่ จ าํ กัด วัส ดุท่ ใี ช้ ใ นการฝนคําตอบ


ใช้ ปากกา, ดินสอ, ปากกาลูกลื่น, ปากกาเจล, ปากกาเมจิกก็ได้ เพียงแค่ให้ มีสีเข้ มเท่านั ้น
(แนะนําให้ ฝนด้ วยดินสอ 2B หรื อ HB)

8. กําหนดรู ป แบบคําตอบและการคิด คะแนนได้ ห ลากหลาย




สร้ างเฉลยจากโปรแกรมได้ เลย โดยกําหนดคําตอบที่ถกู และคะแนนสําหรับคําตอบแต่ละ
ข้ อได้ เช่น
o ถูก 1 คําตอบ, ถูกมากกว่า 1 คําตอบ
o ตอบเป็ นตัวเลข, คําตอบแบบเชื่อมโยงข้ อ
o ต้ องตอบให้ ครบตามเฉลยถึงจะได้ คะแนน
o ตอบแต่ละข้ อคะแนนไม่เท่ากัน
o คะแนนฟรี สําหรับข้ อสอบที่ออกผิด เป็ นต้ น
กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้ กบั คําถามแต่ละข้ อได้
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9. รวมคะแนนและวิเ คราะห์ ผ ลได้ ค รบถ้ วนตามต้ อ งการ
9.1. วิเ คราะห์ ค ะแนนสอบ (Score Analysis)





แสดงคําตอบของผู้สอบแต่ละคนว่าตอบข้ อใดบ้ าง ข้ อใดตอบถูก ข้ อใดตอบผิด ข้ อใดไม่
ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ข้ อ
รองรับการวิเคราะห์แบบอิงกลุม่ และอิงเกณฑ์
แสดงผลคําตอบว่าข้ อสอบแต่ละข้ อมีผ้ ตู อบถูกกี่คน
รวมผลคะแนนและสถิติคะแนนแบบต่างๆ เช่น สรุปผลคะแนนถูกผิดของแต่ละคน, ข้ อสอบ
ทังหมดมี
้
กี่ข้อ, คะแนนเต็มทั ้งหมดกี่คะแนน, คะแนนที่แต่ละคนได้ , สรุปการจัดลําดับ
คะแนน Ranking, Percentile, Quartile, Z-Score, T-Score, Stannie , สรุปคะแนน
การตรวจตามจุดประสงค์ได้ , แสดงกราฟสรุปคะแนนแต่ละข้ อได้

9.2. วิเ คราะห์ ข้ อ สอบ (Test Analysis)


สามารถวิเคราะห์คา่ ทางสถิติตา่ งๆ พร้ อมทํารายงาน ดังต่อไปนี ้ได้
o
o
o
o
o
o
o
o





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

แบ่งค่ากลุ่มคะแนนได้ อย่างน้ อย 4 ระดับ เช่น 25%, 27%, 33%, 50%
มีรายงานสรุปผลการสอบ, ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ มีรายงานสรุ ปคุณภาพการสอบ เช่น
ข้ อสอบที่ดีที่ควรเก็บไว้ ใช้ , ข้ อสอบที่ควรปรับปรุง

10. นําเข้ ารายชื่อ ผู้เ ข้ าสอบเพื่อ เชื่อ มโยงกับ
กระดาษคําตอบ




นําเข้ ารายชื่อผู้เข้ าสอบจากไฟล์ Excel เพื่อเชื่อมโยงข้ อมูลกับกระดาษคําตอบได้
ตรวจสอบรหัสซํ ้า, การฝนรหัสผิด รวมถึงไม่มีรหัสในรายชื่อผู้เข้ าสอบ
ค้ นหาและแก้ ไขรหัสผู้เข้ าสอบให้ ถกู ต้ องได้ ทนั ที

11. อื่น ๆ




สามารถส่งออกข้ อมูลทั ้งข้ อมูลดิบและข้ อมูลที่ประมวลผลแล้ ว รวมถึงรายงานต่างๆ
เป็ นไฟล์ text และ csv ได้ เพื่อนําไปใช้ กบั โปรแกรมอื่นๆ เช่น SPSS
มีค่มู ือเป็ นภาษาไทย
รองรับ Win 7,8,10
บริษัท แวค รีเสิรช จํากัด เลขที่ 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. รายงานแสดงตัวเลือกที่ผู้สอบเลือกตอบ (.xls)
- แสดงคําตอบที่ถูกต้อง และคําตอบที่ผู้เรียนเลือกตอบ พร้อมแสดงว่าคําตอบนั้นถูกหรือผิด

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

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

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, ค่าเฉลี่ย, SD, แปลผล, N, Error) (.xls)
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