
 
1 

สารบัญ 

เริ่มตนการใชงาน LMS TRU .................................................................................................................... 4 

การเขาสูระบบ ............................................................................................................................................ 4 

การแกไขขอมูลสวนตัว ................................................................................................................................ 5 

การเปลี่ยนรูปประจำตัว .............................................................................................................................. 7 

การตั้งคาภาษาเริ่มตน ................................................................................................................................. 8 

การจัดการรายวิชาสำหรับอาจารย ........................................................................................................... 9 

การสรางรายวิชาใหม .................................................................................................................................. 9 

การตั้งคารายวิชา ...................................................................................................................................... 11 

การอนุญาตเขาเรียน และการตั้งรหัสผาน ................................................................................................. 15 

การตั้งรหัสผานและระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียน ............................................................................... 16 

การจัดการกลุมผูเรียนในรายวิชา .............................................................................................................. 17 

การสรางกลุม (Create group)............................................................................................................. 18 

การแกไขกลุม (Edit group settings) .................................................................................................. 19 

การลบกลุม (Delete selected group) .............................................................................................. 19 

การเพ่ิมสมาชิกในกลุม (Add user) ...................................................................................................... 20 

การลบสมาชิกในกลุม (Remove users) .............................................................................................. 21 

Grouping ............................................................................................................................................. 21 

การสราง Grouping ................................................................................................................... 21 

การเพ่ิมและลดกลุมใน Groupings ....................................................................................................... 22 

Overview .................................................................................................................................. 23 

การเพ่ิมบทคัดยอของรายวิชา ................................................................................................................... 23 

การเพ่ิมเนื้อหาในรายวิชา ......................................................................................................................... 25 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Label ................................................................................................................... 25 



 
2 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบหนังสือ Book ........................................................................................................ 27 

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางหนังสือ ...................................................................................................... 27 

ข้ันตอนท่ี 2 การใสเนื้อหาในหนังสือ ........................................................................................... 28 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ File ...................................................................................................................... 29 

การเพ่ิมเนื้อแบบ Folder ...................................................................................................................... 32 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Page .................................................................................................................... 35 

การสรางกิจกรรม ................................................................................................................................... 41 

การเพ่ิมกระดานเสวนา Forum ................................................................................................................ 41 

การมอบหมายงาน Assignment .............................................................................................................. 43 

การตรวจงานและการใหคะแนน ........................................................................................................... 46 

วิธีการใหคะแนนแบบท่ี 1 ........................................................................................................... 46 

วิธีการใหคะแนนแบบท่ี 2 ........................................................................................................... 49 

การสรางแบบทดสอบ ........................................................................................................................... 50 

วิธีตัดเกรด .................................................................................................................................. 52 

การสรางหมวดหมูของคำถาม ..................................................................................................... 53 

การสรางคำถาม .......................................................................................................................... 55 

1. คำถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple choice) ............................................................ 55 

2. คำถามแบบเติมคำ Embedded answers (Cloze) .................................................... 57 

3. คำถามแบบจบัคู Mathcing ......................................................................................... 59 

4. คำถามแบบถูกผิด True/False .................................................................................... 62 

5. คำถามแบบอัตนัย Short answer ............................................................................... 63 

การนำเขาคำถามจากไฟลภายนอก ........................................................................................................... 65 

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางคำถามดวยโปรแกรม Notepad .......................................................................... 66 

ข้ันตอนท่ี 2 นำเขาคำถามจากภายนอก ................................................................................................ 67 

การเพ่ิมคำถามในแบบทดสอบ .................................................................................................................. 68 



 
3 

การวัดผลและการประเมินผล ................................................................................................................. 75 

การวัดและการประเมินผล ........................................................................................................................ 75 

การสงออกเปนไฟล Excel ........................................................................................................................ 76 

 

  



 
4 

เริ่มตนการใชงาน LMS TRU 

การเขาสูระบบ 

1. วิธีการเขาสูระบบLMS TRU ทำไดโดยผาน web browser ท่ี https://lms.tru.ac.th/ เว็บไซตจะ

แสดงผลเพ่ือใหอาจารย login โดยชื่อผูใชงาน และรหัสผาน ใช Account Lawasri 

 

2. ในกรณีท่ีเขาระบบครั้งแรกระบบจะใหกรอกขอมูลสวนตัว ในข้ันตอนนี้ใหกรอกอีเมล โดยใชอีเมลท่ี

มหาวิทยาลัยออกให เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลวคลิกท่ี “อัพเดทประวัติสวนตัว” ระบบจะสงลิงค

ยืนยันเขาไปท่ีอีเมลท่ีไดกรอกไว 
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3. ใหทำการคลิกท่ีลิงคยืนยันในอีเมล 

 

4. เม่ือคลิกลิงคยืนยันอัพเดทอีเมล LMS Thepsatri Rajabhat University แลวจะเขามสูหนา LMSและ

ม ี ข  อคว ามว  า  “อ ี เ มล  ขอ งผ ู  ใ ช   nutpong sornnarai ปร ั บปร ุ ง แล  ว  และ เปล ี ่ ย น เป น

nutpong.s@lawasri.tru.ac.th” ใหทำการบันทึกขอมูลที ่ยังไมครบและคลิกที ่ “อัพเดทประวัติ

สวนตัว” 

 

 

การแกไขขอมูลสวนตัว 

1. คลกิท่ี ชื่อ Profile > คาท่ีตองการ 

 

 

 

 

 

เมนู “คาท่ีตองการ" 

ช่ือ Profile ของเรา 
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2. คลิกท่ีเมนู “แกไขขอมูลสวนตัว” ในสวนของ User account ดังรูป 

 

3. กรอกขอมูลประวัติสวนตัว เม่ือใสขอมูลครบถวนแลวคลิกท่ี “อัพเดทประวัติสวนตัว” ดังรูป 

 

 

เมนู “แกไขขอมูลสวนตัว" 
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การเปล่ียนรูปประจำตัว 

1. คลิกท่ี > ชื่อ Profile > คาท่ีตองการ > แกไขขอมูลสวนตัว 

2. คลิกในสวน User Picture แลวคลิกปุม Add  หรือดับเบิลคลิกท่ีไอคอน  ก็จะเขาสู

กระบวนการ Upload  

 
 

3. คลิกท่ีเมนู Upload a file แลวคลิกปุม Browse เพ่ือเลือกไฟลจากแหลงท่ีเก็บไฟลรูปภาพของเรา

เมือเลือกไฟลรูปภาพเสร็จ ใหคลิกท่ีปุม Upload this file 

 

 
 

 

คลิกท่ี “อัพเดทประวัติ

 

คลิกปุม Add 

1. คลิกท่ีเมนู Upload a file 

2.คลิกท่ีเมนู Choose 

 

3.คลิกท่ีเมนู Upload this file 
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4. จะแสดงภาพท่ีไดอัปโหลดข้ึนมาแทนในสวนท่ีเคยเปนภาพลูกศร  จากนั้นคลิกปุม อัพเดท ประวัติ

สวนตัว 

 
การตั้งคาภาษาเริ่มตน 

1. คลิกท่ี > ช่ือ Profile > คาท่ีตองการ > ภาษาท่ีตองการ ดังรูป 

 
 

2. คลิกปุม “บันทึกการเปล่ียนแปลง” ดังรูป 

 
เม่ือเขามาใชงานระบบครั้งแรก ระบบก็จะแสดงภาษาท่ีไดทำการตั้งคาเริ่มตนไว 

 

เมนู “ภาษาท่ีตองการ" 

คลิกปุม “บันทึกการ
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การจัดการรายวิชาสำหรับอาจารย 

การจัดการรายวิชาอาจารย จะไดรับสิทธิ์เปนผูสอนในระบบ LMS TRU โดย อัตโนมัติสามารถเขาสู 

ระบบเพ่ือสรางรายวิชาในสวนของตนเองได 

การสรางรายวิชาใหม 

1. เม่ือผูสอนเขาสูระบบแลว คลิกเลือกท่ีเมนู การจัดการระบบ ดานซายมือ โดยทางมหาวิทยาลัยจะทำ

การแบงหมวดหมูเปนคณะ 

 
 

2. การสรางรายวิชาใหมใหทำการคลิกท่ี เพ่ิม/แกไข รายวิชา 

 

3. คลิกเลือกคณะท่ีตองการสรางวิชา และ คลิกท่ีสรางรายวิชาใหม 

 

คลิกท่ี เพ่ิม/แกไข 
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4. ในสวน General ใหทำการระบุรายละเอียดของรายวิชาตามรูปแบบดังนี้ 

a) Course full name รหสัวิชา : ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

b) Course short name รหัสวชิา 

c) Course start date เลือกวันท่ีเริ่มตนของรายวิชา 

d) Course ID number รหัสวิชา 

 

5. ในสวน Description ใหทำการระบุรายละเอียดดังนี้ 

a. Course summary คำบรรยายรายวิชาสั้นๆ 

b. Course summary files ไฟลคำบรรยายรายวิชา 
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6. ในสวน Course format เปนการกำหนดรูปแบบของรายวิชา โดยสวนใหญมักจะกำหนด 3 รูปแบบ

ดังนี้ 

• Topics format กำหนดการสอนเปนหัวขอ / บทเรียน 

• Weekly format กำหนดการสอนเปนรายสัปดาห 

• Social format กำหนดเปนกลุมการสนทนา อภิปรายรายกลุม 

7. เม่ือกำหนดขอมูลเรียบรอยแลวคลิก Save and display เพ่ือกลับไปยังหนาหลักรายวิชา 

 

การตั้งคารายวิชา 

การตั้งคารายวิชาจำเปนอยางยิ่งของการสรางรายวิชา เพ่ือใหเหมาะกับหลักสูตรท่ีนำมาสอน เชน การ

ตั้งชื่อ ระบุประเภท การกำหนดวันเริ่มตน และรูปแบบของรายวิชา ขึ้นอยูกับผูสอนวาจะกำหนดใหเปนใน 

ลักษณะแบบไหน โดยมีข้ันตอนและวิธีการดังนี้ 

1. เลือกรายวิชาท่ีเปดใชแลวโดยไปท่ี การจัดการระบบ และหารายวิชาท่ีเราสราง โดยจะมีไอคอน  ให

คลิกเพ่ือทำการแกไขรายวิชา 

 
 

คลิกท่ี “บันทึกและแสดงผล” 
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2. เม่ือเลือกราชวิชาแลว ไปท่ีบล็อก การจัดการระบบ จากนั้นเลือกเมนู การจัดการรายวิชา > แกไขการ

ตั้งคา 
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ตารางการอธิบายหัวขอท่ีสำคัญของการตั้งคา 

หัวขอ คำอธิบาย 

ท่ัวไป  

- ชื่อเต็ม เปนชื่อเต็มของรายวิชาจะแสดงในคณะและสาขาของรายวิชาและจาก 

การคนหา 

- Course short name เปนชื่อยอของรายวิชา ไมสามารถซ้ำกันได 

- ประเภทของรายวิชา เลือกคณะและสาขาที่ตองการใหรายวิชาสงักัด 

- มองเห็นได เปนการกำหนดวาตองการแสดงรายวิชานีหรือไมโดยผูสอนทีเปนเจาของ 

รายวิชาและผูดูแลระบบเทานั้นที่สามารถมองเห็นรายวิชานี้ไดหากมีการ

กำหนดให “ซอน” 

- วันเริ่มตนรายวิชา ระบุวันเดือนปท่ีตองการใหนักศึกษาเขามาศึกษาทำกิจกรรมในรายวิชา 

- รหัสรายวิชา รหัสของรายวิชา 

คำอธิบาย  

- Course summary คำอธิบายของรายวิชาโดยสรุป จะปรากฏในหนาของการเลือก 

- Course summary files เปนคำอธิบายรายวิชา ในรูปแบบไฟลภาพ วีดีโอ และไฟลดาวนโหลด 

Course format  

- รูปแบบ - แบบรายสัปดาห 

เหมาะสำหร ับการจ ัดการเร ียนการสอนแบบส ัปดาห   ทุกๆ 

กิจกรรมจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาหนั้นๆหากพนสปดาหดังกลาวจะ 

ไมสามารถทำ กิจกรรมไดอีก 

- แบบหัวขอ เหมาะส าหรับตองการใหผู เรียนเขามาศึกษาเนื้อหา  

ท ำ  แ บ บ ท ด ส อ บ  ห ร ื อ ท ำ ก ิ จ ก ร ร ม ต า ง ๆ ใ น ร า ย ว ิ ช า  

ได ตลอด เ วล าจนกว า จะม ี ก า รยก เล ิ กหร ื อถ ึ ง ระยะเวลาท่ี 

กำหนด 

- แบบกลุมสนทนา 

รูปแบบนี้จะเหมือนกับกระดานสนทนาทั่วไปเปนการตั้งหัวขอ 

ใหผูเรียนไดเขามาออกความคิดเห็น 

- จำนวน(สัปดาห/หัวขอ) กำหนดจำนวนของสัปดาหหรือหัวขอในการเรียนการสอน 

- สวนท่ีซอนไว กำหนดการแสดงสวนท่ีซอน มี 2 แบบคือ แสดงสวนที่ซอนแบบพับไว 

และไมใหใครเห็นสวนท่ีซอนไว 
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- Course layout กำหนดใหมีการแสดงทุกสวนแบบหนาเดียวหรือหลายหนาในหนาหลัก 

ของรายวิชา 

Appearance  

- ภาษาท่ีบังคับในการใช สามารถกำหนดใหการแสดงผลของรายวิชานี้แสดงผลเปนภาษาใด 

- จ านวนขาวท่ีตองการแสดง จำนวนขาวลาสุดท่ีตองการแสดงในหนารายวิชา 

- แสดงคะแนน กำหนดการแสดงคะแนนของนักศึกษาวาตองการแสดงหรือไม 

- แสดงรายงานกิจกรรม กำหนดการแสดงรายงานกิจกรรมของนักศึกษาวาตองการแสดงหรือไม 

Files and uploads  

- ขนาดไฟลสูงสุด เลือกขนาดไฟลสงูสุดท่ียอมใหอัปโหลดในรายวิชา 

Guest access  

- Allow guest access อนุญาตใหบุคคลภายนอกเขามาศึกษาในรายวิชาหรือไม 

- Password เมื่อผูสอนไมตองการใหนักศึกษาที่ยังไมลงทะเบียนหรือเปนสมาชิกของ 

รายวิชาเขา มาศึกษาดูเนื ้อหาในรายวิชานี ้แตผู สอนจำเปนจะตอง 

แจงรหัสผานใหนักศึกษาทราบดวยในกรณีที ่ตองการใหนักศึกษาเขา 

ศึกษาในรายวิชา 

Groups  

- Group mode - เรียนรวมกันไมแบงกลุม (No groups) ทุกคนสามารถศึกษาและทำ 

กิจกรรม รวมกนได 

- กลุ มแบบแบงกันอยางชัดเจน (Separate groups) ศึกษาหรือทำ 

กิจกรรมขาม กลุมไมได 

- กลุมแบบศึกษาขามกลุมได (Visible groups) 

ศึกษาดูเนื้อหาในรายวิชาไดแตทำ กิจกรรมขามกลุมไมได 

- Force group mode ถามีการบังคับใหมีการเรียนการแบบกลุมดังนั้นจะมีการบังคับใหทุกๆ 

กิจกรรมในรายวิชามีการบังคบแบบกลุมหรือไม 

- Default grouping  

Role renaming เปนการตั้งคาชื่อแทนบทบาทในรายวิชา 
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การอนุญาตเขาเรียน และการตั้งรหัสผาน 

เมื ่ออาจารยประจำวิชาไดทำการเปดใชงานรายวิชาแลว หากอาจารยประจำวิชาไมตองการให

นักศึกษาท่ี ไมไดลงทะเบียนเรียนกับรายวิชาท่ีอาจารยไดเปดใชงานอยู เขามาเปนสมาชิกหรือลงทะเบียนเรียน

ดวยตนเอง ของนักศึกษา 

ดังนั้นอาจารยประจำวิชาสามารถเลือกที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการลงทะเบียนเรียนดวย

ตนเอง โดยการตั้งคาในรายวิชาไดดังตอไปนี้ 

1. เขาสูหนาหลักของรายวิชา 

 
 

2. ไปท่ีบล็อก การตั้งคา เลือก เพ่ิมเติม... 

 
 

3. แลวเลือกเมนู สมาชิก > Enrolment methods ดังรูป 
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4. หลังจากคลิกท่ีเมนู “Enrolment methods” ก็จะแสดงดังรูป 

 
 

หากอาจารยประจำวิชาตองการจะปดการลงทะเบียนหรือไมอนุญาตใหลงทะเบียนเรียน สามารถทำ

ไดโดยการเปลี่ยนสัญลักณ  ใหเปน ในสวนของ “Self enrolment (นักศึกษา)”จากรูปอธิบายสัญลักณได

ดังนี้ 

     เพ่ิมหรือลบสมาชิกในรายวิชา  

            อนุญาตใหมีการลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง 

 ไมอนุญาตใหมีการลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง 

  ลบ Enrolment ขอมูลสมาชิกท้ังหมดก็ถูกลบไป 

การตั้งคา Enrolment เชนการตั้งคารหัสผานในการเขาเรียน (บุคคลท่ียังไมเปนสมาชิก ของรายวิชา) 

การตั้งรหัสผานและระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียน 

หลังจากที่ไดมีการเปดใหมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเสร็จเรียบรอยแลว การตั้งคาอื่นๆ ก็อาจมี

ความจำเปนสำหรับบางรายวิชาที่จะเปดใหมีการลงทะเบียนเรียน เชน การกำหนดวันและเวลา ในการ

ลงทะเบียน และกำหนดรหัสผานสำหรับการลงทะเบียนเรียน โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. จากรูปดานบน ใหคลิกท่ีปุมแกไข  ก็จะแสดงหนาจอ ดังรูป 

 
 

กำหนดรหัสผานของรายวิชาใน 

การลงทะเบียน (enroll user) 

กำหนดใหนักศึกษาลงทะเบียน

เ ร ี ยน  แบบเข  ากล ุ  ม เ ร ี ยน

อัตโนมัติ โดยการใชรหัสกลุม

แทนการใชรหัสผานของราย 

วิชาในการลงทะเบียน(enroll 

user) ตั้งคาเปน “ใช” 
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2. คลิกปุม  เม่ือเสร็จสิ้นการระบุรหัสผาน วันและเวลา หรือคาอ่ืนฯ ท่ีกำหนดใหมีการ

ลงทะเบียน 

** หมายเหตุ 

หากตองการลงทะเบียนเรียนแบบเขากลุมเรียนอัตโนมัติ ในกรณีที่อาจารยผูสอนตองการจัดการกลุม

ของผูเรียนนอกเหนือจากที่ระบบไดสรางมาใหนั ้น ใหตั ้งคากลุม หรือในขณะที่สรางกลุมใหม ตองระบุ 

Enrolment key (ดูข้ันตอนในหัวขอถัดไป) 

 

การจัดการกลุมผูเรียนในรายวิชา 

การสรางกลุมใหกับผูเรียนนั้น ทำไวเพื่อสะดวกในเรื่องของการจัดการขอมูลสมาชิกในรายวิชาใหงาย

ยิ่งขึ ้น เชน การแสดงเนื้อหารายวิชา การสั่งการบาน การทำแบบทดสอบ และการตรวจสอบคะแนนของ

อาจารยประจำวิชา เปนตน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. เขาสูหนาหลักของรายวิชา 

2. ไปที่บล็อก “การจัดการระบบ” จากนั้นเลือกเมนู Course administration > สมาชิก > กลุม  

ก็จะแสดงหนาจอดังรูป 

ระบุวันและเวลาท่ีเริ่มตน ของ 

การลงทะเบียน 

ระบุวันและเวลาท่ีสิ้นสุด ของ 

การลงทะเบียน 
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การจัดการเรื่องกลุมนั้นมีหลายสวน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

การสรางกลุม (Create group) 

1. คลิกท่ีปุม Create group ระบบจะเขาสูหนาการสรางกลุม 

2. ระบุรายละเอียดตางๆของการสรางกลุม 

3. ทำการบันทึก โดยคลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 

ระบุชื่อ

 

ระบุรายละเอียดของ

 
รหัสผานสำหรับการลงทะเบียนเขา

 

รูปภาพสำหรับ
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การแกไขกลุม (Edit group settings) 

1. ใหเลือกกลุมท่ีตองการแกไข จากนั้นคลิกปุม “Edit group settings” 

 

การลบกลุม (Delete selected group) 

1. ทำการเลือกกลุมท่ีตองการลบ จากนั้นคลิกปุม Delete selected group 

 

2. ใหยืนยันการลบกลุม โดยคลิกท่ีปุม “ใช” 

 

เลือกกลุมท่ีตองการ

 คลิกปุม “Edit group 

 

เลือกกลุมท่ีตองการลบ 

คลิกปุม “Delete selected 
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การเพ่ิมสมาชิกในกลุม (Add user) 

1. เลือกกลุมท่ีตองการเพ่ิม จากนั้นคลิกท่ีปุม Add/remove users 

 

2. เลือกรายชื่อสมาชิกจากคอลัมนทางดานขวา จากนั้นคลิกปุม “เพ่ิม” ระบบก็จะยายรายชื่อท่ี เลือกไป

อยูในคอลัมนทางดานซาย 

 

รายชื่อสมาชิกท่ีอยูในคอลัมนทางดานขวาจะเปนรายชื่อของสมาชิกท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้

แลว 

 

 

 

 

เลือกกลุมท่ีตองการเพ่ิม

 
คลิกท่ีปุม Add/remove users 

1.เลือกรายชื่อสมาชิก 

คนหารายชื่อสมาชิกท่ี 

ตองการ เพ่ิมเขากลุม 

กลับไปยังหนาหลักของการจัดการ

 

2.คลิกปุม เพ่ิม 
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การลบสมาชิกในกลุม (Remove users) 

1. เลือกกลุมท่ีตองการลบ จากนั้นคลิกท่ีปุม Add/remove users 

 

2. เลือกรายชื่อสมาชิกจากคอลัมนทางดานซาย จากนั้นคลิกปุม ปลดออก ระบบก็จะยายรายชื่อท่ีเลือก

ไปอยูในคอลัมนทางดานขวา 

 

Grouping 

ใชในการรวมกลุมยอยหลายๆกลุม ใหอยูในกลุมใหญกลุมเดียวกัน สามารถสรางไดหลายกลุม โดยมี 

ข้ันตอนดังนี้ 

การสราง Grouping 

1. คลิกเลือกเมนู “Groupings” จากนั้นคลิกท่ีปุม “Create grouping” จากหนาหลักของการจัดการ

กลุมดังรูป 

เลือกกลุมท่ีตองการลบ

 
คลิกท่ีปุม Add/remove users 

1.เลือกรายชื่อสมาชิก 

2.คลิกปุม ปลดออก 
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2. หลังจากคลิกท่ีปุม “Create grouping” กรอกชื่อ grouping ในชอง “Grouping name” และกรอก

รายละเอ ียดของ grouping ในช อง “ Grouping description” จากน ั ้นกดป ุ ม “บ ันท ึกการ

เปลี่ยนแปลง” ก็จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 
 

การเพ่ิมและลดกลุมใน Groupings 

1. คลิกท่ีปุม ของรายการ Grouping ท่ีตองการ 

 

 

Create grouping 

รายชื่อ grouping 

ปุมเพ่ิม ลบ กลุมใน Groupings 
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2. ระบบก็จะแสดงรายชื่อกลุมใน Grouping ทางดานซายและกลุมของรายวิชาท่ีเหลือทางดานขวา 

 

3. สามารถเพ่ิมกลุมโดยการคลิกท่ีปุม “เพ่ิม” และลดกลุมโดยการคลิกท่ีปุม “ปลดออก” 

Overview 

เปนการแสดงขอมูลของ Groupings และกลุมพรอมท้ังแสดงจำนวนสมาชิกในรายวิชาสามารถเรียกดู

แบบ Groupings และแยกแตละกลุมได 

 
 

การเพ่ิมบทคัดยอของรายวิชา 

เปนการสรุปเนื้อหาของรายวิชาแบบยอๆ เพ่ิมลงไปในหนาหลักของรายวิชา โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. เขาสูหนาหลักของรายวิชา 

2. ไปท่ีบล็อก “การจัดการระบบ” แลวเลือกเมนู> Course administration >เริ่มการแกไขในหนา

นี้ หรือคลิกท่ีปุม ซ่ึงจะอยูดานบนขวาของระบบ 

ลดคน

 

เพ่ิมคน

 

กลับหนาหลัก Groupings

 

การเลือกดูแบบ Groupings

 

แสดงจำนวนสมาชิก
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3. คลิกท่ีปุม แกไข เลือก แกไขหัวขอ เพ่ือตองการแกไขหรือเพ่ิมเติมของเนื้อหาบทคัดยอ 

 
4. หากจะใสชื่อของบทคัดยอใหทำเครื่องหมายถูกในชอง Custom และกรอกรายละเอียดของ

บทคัดยอในชอง“บทคัดยอ” แลวคลิกปุม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 

 
 

เลือกเพ่ือแกไข บทคัดยอ

 

ใสชื่อ บทคัดยอ

 

ใสรายละเอียด
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การเพ่ิมเนื้อหาในรายวิชา 

เมื่ออาจารยตองการจะเพิ่มเนื้อหาหรือกิจกรรมลงในรายวิชา อาจารยจำเปนจะตองเปดการแกไขใน

หนาของรายวิชากอน หรือคลิกที่เมนู “เริ่มการแกไขในหนานี้” หลังจากนั้นคลิกที่เมนู “เพิ่มกิจกรรมหรือ

แหลงขอมูล” ดังรูป 

 
 

มี pop up ขึ้นมาใหเราเลือก จะแสดงหนาจอออกเปนสองคอลัมน โดยคอลัมนทางซายจะแสดง

รายการของกิจกรรม และคอลัมนทางขวาจะแสดงคำอธิบายของแตละรายการกิจกรรม ดังรูป 

 
การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Label 

เหมาะสำหรับการนำไปแสดงเปนขอความสั้นๆ หรือแสดงเปนหัวขอตางๆเพื่อจัดกลุมหรือหมวดหมู

ตามกิจกรรมตางๆ การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Label นั้น มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู “เพ่ิมกิจกรรมหรือแหลงขอมูล” จากนั้นเลือก  ในสวนของ “เนื้อหา” ดังรูป 

เพ่ิมเนื้อหาในกิจกรรม
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2. เม่ือเลือกรายการของ “Label” แลวใหคลิกปุม “เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมเนื้อหาใหกับ label 

3. กรอกขอมูลของ label ในหัวขอ “Label text” และตองการแสดงเนื้อหาสวนนี้ใหผูเรียนเห็นหรือไม

โดยระบุในหัวขอ “การมองเห็นได” 

 
 

4. เม่ือกรอกขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกปุม   ก็จะแสดงเนื้อหาในรายวิชาดังรูป 

 
 

เพ่ิมเนื้อหาแบบ Label
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบหนังสือ Book 

การเพิ่มเนื้อหาแบบ Book นั้นเปนการสรางหนังสือขึ้นมาหนึ่งเลมและมีเนื้อหาในแตละหัวขอนั่นเอง

โดยมีข้ันตอนการสรางหนังสือและข้ันตอนการเพ่ิมเนื้อในหนังสือ ดังตอไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางหนังสือ 

ข้ันตอนนี้เปนการกำหนดคาตางๆ ใหกับหนังสือของเรา ซ่ึงมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. คลิกเมนู “เพิ่มกิจกรรมหรือแหลงขอมูล” จากนั้นเลื่อน Scroll Bar ลงมา แลวเลือก  จากนั้น

คลิกปุม “เพ่ิม” 

 
 

2. เพ่ิมเนื้อหาและรายละเอียดใหกับหนังสือ 

 
ในสวนนี้เปนการระบุชื่อ รายละเอียด ลักษณะ และรูปแบบใหกับหนังสือ โดยอธิบายตามหัวขอ 

ดังตอไปนี้ 

เพ่ิมเนื้อหาแบบ Label
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• ชื่อ กรอกชื่อหนังสือท่ีเราจะสรางข้ึน 

• Description กรอกรายละเอียดเก่ียวกับหนังสือ 

• Display description on course page จะแสดงรายละเอียด Description หรือไม 

• Chapter Formatting ระบุรูปแบบการแสดงเนื้อหาแตละหัวขอ 

• None คือไมใหแสดงเลขหนาหัวขอ 

• Number แสดงเนื้อหาแตละหัวขอเปนแบบ ตัวเลข 

• Bullets แสดงเนื้อหาแตละหัวขอเปนแบบ จุด 

• Indented แสดงเนื้อหาแตละหัวขอเปนแบบ ยอหนา 

• กดปุม “บันทึกและกลับไปยังหนาแรกรายวิชา” หลังกรอกขอมูลเสร็จสิ้น 

ข้ันตอนท่ี 2 การใสเนื้อหาในหนังสือ 

1. คลิกท่ีหนังสือ เพ่ือทำการเพ่ิมบทเรียนและเนื้อหาในบทเรียน 

 

2. กรอกรายละเอียดในหัวขอตางๆดังตอไปนี้ 

 

 Chapter title กรอกชื่อบทเรียน หรือหัวขออื่นตามที่เราตองการขึ้นอยูกับการวางรูปแบบหนังสือ

ของเรา 

Content ในสวนนี้เปนเนื้อหาของบทเรียนหรือหัวขอ เราสามารถแทรกรูปภาพ ไฟลมีเดีย หรือ

ตาราง ลงไปก็ได 

Save Change บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

เลือกหนังสือท่ีตองการ
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3. เม่ือทำการบันทึกเสร็จแลว ระบบก็จะเขาสูหนาบทเรียนท่ีเราเพ่ิม แลวก็จะมีสวนท่ีเพ่ิมข้ึนมา คือ

บล็อค “TABLE OF CONTENTS” เปนกลองเครื่องมือชวยในการเพิ่ม Content ในเนื้อหาอื่นๆ

ตอไป ดังรูป 

 
4. หากตองการเพิ่มบทเรียน (Chapter) เขาไปในหนังสือสามารถทำไดโดยคลิกที่ปุม หลักชื่อเรื่อง

อันแรกหรือกอนหนา หลังจากนั้นก็ทำตามข้ันตอน การเพ่ิมเนื้อหาในหนังสือ ขางตนไดเลย 

5. เม่ือเราเขาสูเนื้อหาของหนังสือบทเรียนก็จะแสดงดังรูป 

 
 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ File 

การเพิ่มเนื้อหาแบบไฟลเหมาะสำหรับการแนบไฟลตางๆ เขาไปในบทเรียนเพื่อใหนักศึกษาสามารถ

ดาวนโหลดมาเปดดู ถาหากวาเปนเอกสารที่นำมาประกอบในการเรียนการสอนเปนไฟล Power Point หรือ 

Word แนะนำให Export ออกมาเปนไฟล PDF กอน จะทำใหเวลานักศึกษาตองการจะดูเอกสารสามารถเปด 

ดูไดเลย และเปนการปองกันการแกไขเอกสารอีกดวย โดยมีข้ันตอนการเพ่ิมดังตอไปนี้ 

1. คลิก “เพิ่มกิจกรรมหรือแหลงขอมูล” เลื่อน scrollbar ลงมาในสวนของ “เนื้อหา” แลวเลือก 

 จากนั้นทำการคลิกปุม “เพ่ิม” 
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2. กรอกรายละเอียด และเพ่ิม File 

 
 ในสวนนี้จะอธิบายเก่ียวกับการกรอกขอมูลและการเพ่ิมไฟล ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. กรอกขอมูลในสวนของ ท่ัวไป (General) โดยมีสิ่งทีจะตองกรอกขอมูลคือ 

- Name เปนการ ตั้งชื่อ File 

- Description กรอกรายละเอียดเก่ียวกับ File 

- Display description on course page ตองการจะแสดง Description หรือไม 

เพ่ิมเนื้อหาแบบ File

 



 
31 

2. การเพ่ิมไฟลหรือเอกสารลงในสวนของ Content ซ่ึงในสวนนี้จำเปนจะตองแนบไฟลหรืออัปโหลด

ไฟลขอมูลลงไป โดยวิธีการดังตอไปนี้ 

2.1. การเพ่ิมแบบปกติ โดยคลิกท่ีปุม  

2.2. การเพ่ิมไฟลแบบ Double Click 

 
 เม่ือเราไดทำการเลือกการเพ่ิมแบบปกติหรือ Double Click ก็จะแสดงหนาตาง Pop up ข้ึนมา แลว 

ใหเราทำการเพ่ิมเหมือนกับการเพ่ิมรูปภาพท่ีกลาวมาขางตน 

 
2.3. การเพ่ิมไฟลแบบ Drag and drop 

การเพิ่มไฟลแบบ Drag and drop นั้น เปนการนำไฟลจากขางนอกหรืออุปกรณที่เราเก็บไฟล โดย

การลากไฟลจากที่เก็บไฟลขางนอกมาไวในบริเวณ “ทานสามารถลากและวางไฟลนี้ที่นี่หากตองการ

เพ่ิม” ไดเลย รอใหอัปโหลดไฟลเสร็จเม่ืออัปโหลดเสร็จแลวก็จะแสดงลักษณะดังรูป 

 
หากไฟลท่ีเราทำการเพ่ิมนั้นไมถูกตอง ตองการจะลบไฟลนั้นท้ิง ใหทำการคลิกไฟลท่ีเราตองการจะลบ 

แลวคลิกท่ีปุม  ระบบจะ Pop up หนาจอข้ึนมาเพ่ือยืนยันการลบ ใหกดปุม เรียบรอย 
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3. เลือกรูปแบบในการแสดงไฟลในสวน Appearance โดยสามารถเลือกรูปแบบของการแสดงผลไดดังนี้ 

Display นั้นมี Option list รูปแบบใหเลือก 

- Automatic แสดงหนาเว็บเพจท่ีเราลิงคมาแบบอัตโนมัติ 

- Embed จะเปนการฝงหนาเว็บนั้นในหนาบทเรยีนเลย 

- Force download ใหดาวนโหลดไฟลกอน 

- Open เปดแสดงหนาเว็บเพจท่ีเราลิงคนั้นๆ ทับหนาบทเรียนของเราเลย 

- In pop-up เปดไฟลในหนาตางใหม ในสวนของ In pop-up จะมีสวนท่ีตองกาหนดอีกคือ 

Popup width (in pixels) คือ แสดงความยาวของหนาตางกาหนดเปนพิกเซลล 

Popup height (in pixels) คือ แสดงความสูงของหนาตางกาหนดเปนพิกเซลล 

- Display URL description แสดงรายละเอียดขอมูลเบื้องตนของเว็บ 

4. เม่ือทำการเพ่ิมไฟลเสร็จแลว คลิกปุม “Save and return to course” เปนการเสร็จสิ้นการเพ่ิมไฟลใน

บทเรียน ไฟลก็จะอยูในหนาบทเรียน 

 
การเพ่ิมเนื้อแบบ Folder 

การเพิ่มเนื้อหาแบบ Folder เหมาะสาหรับการจัดรวบรวมเนื้อหาไวในที่เดียวกัน จะมีลักษณะแบบ

เดียวกับการเพิ่มเนื้อหาแบบ File แตจะแตกตางกันในสวนของการแสดงผล ซึ่งการเพิ่มเนื้อหาแบบ Folder 

นั้น ไฟลตางๆจะถูกเก็บไวใน Folder เวลาคลิกเขาไปแลวจะแสดงไฟลทั้งหมด โดยมีขั้นตอนการเพิ่มเนื้อหา

แบบ Folder ดังตอไปนี้ 

1. คลิก “เพ่ิมกิจกรรมหรือแหลงขอมูล” เลื่อน scrollbar ลงมาในสวนของ “เนื้อหา” แลวเลือกจากนั้น

ทำการคลิกปุม “เพ่ิม” 
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2. กรอกขอมูลใสสวนของ “ท่ัวไป” ซึ่งในสวนนี้จะเปนการกรอกขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับไฟล ที่เราตองการ

อัปโหลดเขา Folder โดยมีสิ่งท่ีกรอกรายละเอียดดังนี้ 

- Name ตั้งชื่อ Folder 

- Description กรอกรายละเอียดเก่ียวกับ Folder 

 
 

เพ่ิมเนื้อหาแบบ Folder 
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3. เพิ่มไฟลลงในสวนของ Content หากตองการเพิ่มทีละไฟลใหคลิกปุม  หรือตองการจะเพิ่มทีละ 

หลายๆไฟล ทาไดโดยการลากไฟลจาก Folder ท่ีเก็บไฟลมาวางในสวนของ “ไฟล” ดังรูป 

 
เม่ือทำการอัปโหลดไฟลเสร็จสิ้น ก็จะแสดงผลดังรูป 

 
หากตองการจะแสดงไฟลทุกไฟลท่ีเราเพ่ิมเขาไปในหนาหลักของบทเรียนใหเราเลือก Display folder 

contents เปน Inline on course page ก็จะแสดงในลักษณะดังรูป 

4. การตั้งคา Display folder contents มีใหเลือกดังนี้ 

- On a separate page แสดงไฟลในอีกหนาเว็บเพจ 

- Inline on course page แสดงไฟลในหนาหลักของบทเรียน 

5. ทำการ Save and return to course เมื ่อเสร็จสิ ้นการเพิ ่มไฟล ไฟลที ่เราเพิ ่มจะอยูในหนาของ

บทเรียนดังรูป 

 
 จากรูปการแสดงผลแบบนี้ ไดทำการระบุ Display folder contents ในสวนของการตั้งคา ใหเปน

Inline on course page 
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Page 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Pageในรายวิชานั้น จะเปนลักษณะของการเพ่ิมหนา web page โดยในหนาเพจ

นั้นสามารถใส ขอความ, รูปภาพ, เสียง, VDO ประกอบการสอน และเว็บลิงคตางๆ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิก “เพิ่มกิจกรรมหรือแหลงขอมูล” เลื่อน scrollbar ลงมาในสวนของ “เนื้อหา” แลวเลือก  

จากนั้นทำการคลิกปุม “เพ่ิม” 

 
 

2. กรอกขอมูลในสวนของ “ทั่วไป” ซึ่งในสวนนี้จะเปนการกรอกขอมูลทั่วไปให Page ที่เราจะเพิ่มเขาสู

บทเรียน โดยมีการอธิบายตามหัวขอดังนี้ 

- Name ตั้งชื่อ Page 

- Description กรอกรายละเอียดเก่ียวกับ Page 

 
3. ในสวนของ “Page content” เราสามารถเพ่ิมเนื้อหาในรูปแบบ ขอความ รูปภาพ วีดีโอ ไฟลเสียง และ

ลิงค ไดดังตอไปนี้ 

เพ่ิมเนื้อหาแบบ Page 
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3.1. การเพ่ิมขอความธรรมดา ใสเนื้อหาขอความธรรมดาลงไปในสวนของ Page content ไดเลยเรา

สามารถเลือกเครื่องมือเพ่ิมเติมโดยคลิกท่ีปุม  สำหรับจัดรูปแบบของขอความ 

 
3.2. การเพ่ิมรูปภาพ เราสามารถเพ่ิมรูปภาพเพ่ือเปนภาพประกอบในเนื้อหา โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) วางเคอรเซอร ในตำแหนงท่ีตองการจะแสดงรูปภาพ 

 
 

2) คลิกท่ีเครื่องมือสำหรับเพ่ิมรูปภาพ  จากนั้นจะแสดงหนาตางของ Image properties 

ข้ึนมาดังรูป 

 
3) ทำการ Copy url link ของรูปภาพ มาใสในชอง “Enter URL” หรือเลือกรูปภาพจากการ

อัพโหลด โดยคลิกท่ีปุม  จากนั้นก็จะแสดงหนาตาง pop-up ข้ึนมาดังรูป 

เครื่องมือเพ่ิมเติม 

วางเคอรเซอร เพ่ือระบุตำแหนงรูปภาพ 
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4) ใหเลือก Upload a file ที่เมนูทางดานซาย แลวเราจะสามารถเลือกไฟลรูปภาพที่เราได

เตรียมไวได โดยคลิกทีปุม Browse จากนั้นก็จะทำการคนหาไฟลรูปท่ีเตรียมไว เลือกไฟลรูป

ท่ีตองการแลว แลวคลิก Open 

 
5) สังเกตท่ี Attachment จะมีชื่อไฟลรูปภาพท่ีเราได Add มาจากนั้นทาการคลิกปุม Upload 

this file 
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6) หลังจากท่ีไดทำการอัพโหลดไฟลเสร็จแลว ก็จะแสดงหนาตางของ Image properties อีก

ครั้ง 

 
7) ระบุขนาดของรูป หากไมตองการแสดงรายละเอียดของรูป ใสเครื ่องหมาย ดานหนา

Description not necessary จากนั้นคลิกปุม Save image ก็จะแสดงหนาจอดังรูป 

 
8) ทำการกดปุม  ระบบจะบันทึกแลวกลับไปยังหนาหลักของรายวิชา หรือ

กดปุม  ระบบจะบันทึกแลวแสดงตัวอยางดังรูป 

 

3.3. การเพ่ิมเนื้อแบบไฟล วีดีโอ VDO จาก YouTube โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) วางเคอรเซอรในตำแหนงท่ีตองการแสดงไฟล วีดีโอ 

2) คลิกท่ีเครื่องมือสำหรับเพ่ิม VDO จากนั้นจะแสดงหนาตางของ Insert media ข้ึนมา 
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3) ใหทำการ Copy URL จากเว็บ YouTube 

 
4) นำลิงคที่ copy มาวางไวในชอง Enter URL แลวระบุชื่อของไฟลวีดีโอในชอง Enter name 

จากนั้นทำการกดปุม Insert media ก็จะแสดงหนาจอดังรูป 

 
5) ทำการกดปุม  ระบบจะบันทึกแลวกลับไปยังหนาหลักของรายวิชา หรือจะ

กดปุม  ระบบจะบันทึกแลวแสดงตัวอยางดังรูป 

แสดงชื่อของ VDO ท่ีเราเพ่ิม 
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การสรางกิจกรรม 

กิจกรรมเปนเครื่องมือสำหรับผูสอนที่ใชเพื่อวัดและประเมินประสิทธิภาพของการสอนและเนื้อหาท่ี

สรางจากแหลงขอมูล โดยผูเรียนจะใชกิจกรรมเปนชองทางในการสื่อสารความรู ความเขาใจผานทางสื่อ

กิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบไปดวย 

 

การเพ่ิมกระดานเสวนา Forum 

 กระดานเสวนาหรือท่ีนิยมเรียนกันวา Web board นามาใชสำหรับการถาม – ตอบปญหาในการเรียน

การสอน ใชเปนพื้นที่สำหรับการอภิปรายโตตอบ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูเรียน การ

สอดแทรกความรูเพิ่มเติมจากผูสอน การตั้งคาถามจากผูสอนไปยังผูเรียน การใชกระดานเสวนา ผูเรียนทุกคน

จะเห็นขอความและขอมูลตางๆ ท่ีโตตอบกันระหวางผูสอนกับผูเรียน หรือระหวางผูเรียนดวยกัน โดยมีข้ันตอน

การสรางกระดานเสวนาดังตอไปนี้ 

1. คลิก “เพิ่มกิจกรรมหรือแหลงขอมูล” เลื่อน scrollbar ลงมาในสวนของ “กิจกรรมทั้งหมด” แลว

เลือก   จากนั้นทำการคลิกปุม “เพ่ิม” 

 
 

2. กรอกขอมูลในสวนของ ท่ัวไป โดยมีหัวขอท่ีจะตองกรอกขอมูลดังนี้ 

2.1. ชื่อกระดาน กรอกชื่อกระดานเสวนา 

2.2. วิธีใชกระดาน ชี้แจงวิธีการใชกระดาน บอกถึงบอกจุดประสงค 

2.3. Display description on course page ตองการแสดงวิธการใชงานกระดานในหนาหลักของ

รายวิชาหรือไม 

2.4. ประเภทของกระดาน มีอยูหลายประเภทอธิบายไดดังนี้ 

เพ่ิมกระดานเสวนา Forum
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2.4.1. กระดานทั่วไป เปนกระดานเสวนาแบบปลายเปด ซึ่งแตละคนที่เขามาตอบ จะสามารถ

ตั ้งหัวขอใหมได กระดานเสวนาประเภทนี ้เหมาะที ่ส ุดสำหรับกระดานเสวนาที ่มี

วัตถุประสงคท่ัวไป 

2.4.2. กระดานหัวขอเดียวอยางงาย เปนกระทูที่มีหัวขอเดียว และเนื้อหาทุกอยางอยูภายใน

หนาเดียวกัน กระทูประเภทนี้เหมาะสำหรับเรื่องท่ีสั้นและกระชับ 

2.4.3. หนึ่งคนหนึ่งกระทู ในกระดานเสวนาประเภทนี้ แตละคนจะโพสตกระทูในหัวขอของตน

(แตทุกคนจะสามารถตอบไดทุกกระทู) กระดานแบบนี้จะเปนประโยชน เม่ือคุณตองการ

ใหนักศึกษาตั้งกระทูของตนและแสดงความเห็นในหัวขอของแตละสัปดาห และทุกคนก็

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นในกระทูนั้นๆได 

 
 

2.5. ในสวนของ Attachments and word count โดยมีหัวขอท่ีจะตองกรอกขอมูลดังนี้ 

2.5.1. ขนาดของไฟลสูงสุด เลือกขนาดไฟลสูงสุดท่ีอนุญาตใหอัพโหลด 

2.5.2. Maximum number of attachments เลือกจำนวนไฟลสูงสุดท่ีจะใหแนบได 

2.5.3. Display word count ตองการจะแสดงจำนวนคาของแตละโพสตหรือไม 
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2.6. ทำการบันทึก ถาหากกดปุม  จะกลับไปยังหนาหลักของรายวิชา หรือกดปุม  

 ระบบจะบันทึกแลวจะแสดงตัวอยางดังรูป 

 
การมอบหมายงาน Assignment 

เมื่ออาจารยผูสอนไดสอนในเนื้อหาหรือไดกำหนดใหผูเรียนไดศึกษาจากเนื้อหาตางๆที่ไดสรางไวแลว

ในระบบ อาจารยผูสอนอาจจะมีการมอบหมายงานใหศึกษาคนควา จัดทำเปนรายงาน หรือทำเปนสไลดเพ่ือ

นำเสนอระบบก็รองรับ การมอบหมายงานนั้น สามารถใสชื่องานท่ีมอบหมาย รายละเอียดของงาน จำนวนไฟล

ท่ีจะใหผูเรียนสงไดสูงสุดก่ีไฟล มีการกำหนดคะแนนของงาน และระยะเวลาในการสงงาน โดยมีข้ันตอนในการ

มอบหมายงานดังตอไปนี้ 

1. คลิก  เลื่อน scrollbar ลงมาในสวนของ “กิจกรรมทั้งหมด” แลวเลือก จากนั้น

การคลิกปุม “เพ่ิม” 

 
2. กรอกขอมูลท่ัวไปของงานท่ีจะมอบหมายในสวนของ ท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1. หัวขอการบาน กรอกหัวขอของงานท่ีมอบหมาย 

2.2. รายละเอียด กรอกรายละเอียด คาอธิบายของงานท่ีมอบหมายใหทา 

เพ่ิม Assignment  
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2.3. Display description on course page ระบุการแสดงรายละเอียดในหนาหลักของรายวิชา 

2.4. Additional files ขอมูลเพ่ิมเติมของงานท่ีสั่งซ่ึงจะอยูในรูปแบบไฟลตางๆ เชน ไฟลเอกสาร ไฟล

ภาพ ไฟลวีดีโอ หรือไฟลเสียง เปนตน 

 
3. กำหนดระยะเวลาในการสงงาน ในสวนของ Availability โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1. Allow submissions from กำหนดวันท่ีเปดใหผูเรียนเริ่มสงงานได 

3.2. กำหนดสง กำหนดวันสุดทายของการสงงาน ผูเรียนยังคงสงงานไดอีกแตจะมีขอความระบุวาสงงาน

ชาเปนระยะเวลาเทาไร 

3.3. Cut-off date กำหนดวันสุดทายท่ีผูเรียนจะสามารถสงงานได ผูเรียนไมสามารถสงงานไดอีกหาก

เลยกำหนด 

3.4. Always show description ระบุการแสดงรายละเอียดของระยะเวลาในการสงงาน 

 
4. กำหนดประเภทของการสงงาน ในสวนของ Submission types โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1. Submission types สามารถเลือกสงไดท้ัง 2 ประเภทคือ 

4.1.1.Online text หากเปดใชงาน จะอนุญาตใหผูเรียนสงคำตอบออนไลนได โดยจะปรากฏเปน

กรอบชองวางใหผูเรียนสามารถพิมพใดๆลงไปก็ไดพรอมเครื่องมือการจัดรูปแบบเอกสาร 
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4.1.2.File submissions หากเปดใชงานจะอนุญาตใหผูเรียนสามารถอัพโหลดไฟลแนบได 

4.2. Word limit กำหนดจำนวนสูงสุดของคำท่ีผูเรียนจะไดรับอนุญาตในการสง 

4.3. Maximum number of uploaded files กำหนดจำนวนไฟลทีใหสง 

4.4. Maximum submission size กำหนดขนาดไฟลสูงสุดท่ีใหสง 

 
5. กำหนดการใหคะแนนของงานท่ีสง ในสวนของ คะแนนท่ีได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1. คะแนนท่ีได ระบุประเภทของการใหคะแนนใหเลือกเปน Point จากนั้นใสคะแนนในชอง Maximum 

points 
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6. ทำการบันทึก โดยกดปุม  ระบบจะนำกลับไปยังหนาหลักของรายวิชา และถาหากกดปุม 

 ระบบก็จะแสดงรายละเอียดของงานท่ีสั่ง ดังรูป 

 
 

การตรวจงานและการใหคะแนน 

การตรวจงานและใหคะแนนงานท่ีไดรับมอบหมาย (Assignment) มีวิธีการใหคะแนน 2 วิธีดังนี้ 

วิธีการใหคะแนนแบบท่ี 1 

1. เลือกรายวิชาท่ีตองการตรวจงาน และใหคะแนน 

2. คลิกท่ีหัวขอของงานท่ีมอบหมาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
47 

3. คลิกลิงค “View all submissions”  

 
 

เม่ือเขาสูหนาหลักของคะแนน Grading ก็จะแสดงหนาจอดังรูป 

 
 

4. เม่ืออาจารยผูสอนตองการใหคะแนนกับผูเรียนท่ีไดสงงานแลว ใหคลิกปุม ตรงรายการ

ชื่อของผูเรียนคนนั้น ระบบก็จะแสดงหนาจอดังรูป 

ใหคะแนน  
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5. ผลลัพธของคะแนนท่ีได 

 
 

กรณีไมแสดงรายชื่อของนักศึกษาท่ีสงงาน ใหดาเนินการดังนี้ 

1. รีเซ็ทตารางคาท่ีตองการ (Reset table preferences) 

 

ช่ือผูเรียน  
สถานะการตรวจ 

ดูไฟลแนบท่ีสงมา 

กรอกคะแนนท่ีได 

Comments ท่ีแจงผูเรยีน
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2. ใหคะแนน (ดูไดจากข้ันตอนกอนหนานี้) 

3. หากไมสามารถใหคะแนนได หรือการแสดงผลของหนาเว็บมีปญหา ใหเลือกวิธีการใหคะแนนเปนแบบ

ท่ี 2 

วิธีการใหคะแนนแบบท่ี 2 

1. เลือกรายวิชาท่ีตองการตรวจงาน และใหคะแนน 

2. คลิกเลือกเมนู คะแนนท้ังหมด (Grades) ดานซายของหนารายวิชา 

 

3. เลือกงานหรือการบานท่ีตองการใหคะแนน 

 

จากรูปเลือกงานหรือการบานท่ีตองการใหคะแนน โดยคลิกปุม  จากนั้นใหคะแนน ตามข้ันตอน 

ตอไปนี้ 

 
** การใหคะแนนสามารถใหพรอมกันได 

** กรณีตองการดูไฟลงานท่ีสงผานระบบ ใหเปดตางใหม หรือ Browser ข้ึนมาอีกหนึ่ง แลวเขาระบบอีก 

ครั้ง จากนั้นใหดาเนินการตามข้ันตอน วิธีใหคะแนนแบบท่ี 1 เพ่ือดูไฟลงานท่ีสงมา ดังรูป 

1.  2.ใหคะแนน  

3.  
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 เครื่องมืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของในสวนของการใหคะแนน 

 
1. เลือกงานท่ีตองการใหคะแนน Choose the assignment you want to grade. 

2. เลือกใหคะแนนเปนรายบุคคล Choose to rate individually. 

การสรางแบบทดสอบ 

การสรางแบบทดสอบนั้นมี 2 ข้ันตอนดวยกัน โดยข้ันตอนท่ี 1 เปนการสรางกิจกรรมแบบทดสอบและ

ตั้งคาตัวเลือกซ่ึงเปนการกำหนดหลักเกณฑสาหรับการทำขอสอบ สวนข้ันตอนท่ี 2 เปนการเพ่ิมคำถามสำหรับ

แบบทดสอบ คำถามแตละขอสามารถตั้งคาไดและสามารถเลือกคำถามแบบเจาะจง หรือจะเลือกแบบสุมก็ได

การสรางแบบทดสอบสามารถทำไดดังตอไปนี้ 

1. คลิก  เลื่อน scrollbar ลงมาในสวนของ “กิจกรรมท้ังหมด” แลวเลือก 

จากนั้นการคลิกปุม “เพ่ิม” 

 

1.  

2.  

เพ่ิม แบบทดสอบ  
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2. กรอกขอมูลและตั้งคาแบบทดสอบ ดังรูปตอไปนี้ 

 

 
 

When time expires: ถาหมดเวลาในการทำขอสอบ จะใหทำอยางไรตอ 

• Open attempts are submitted automatically เม่ือหมดเวลา ระบบจะบันทึกคะแนนใหอัตโนมัติ 

• There is a grace period when open attempts can be submitted, but no more questions 

answered. ระบบจะทำการบันทึกขอมูลคำตอบเปนชวงๆโดยจะตองไปกำหนดคาที่ Submission 

grace period ซึ่งจะตองกำหนดมากกวา 1 นาที เมื่อหมดเวลาแลว ระบบจะใหผูสอบทำการคลิกสง

คำตอบและไมสามารถทำแบบทดสอบตอได 

• Attempts must be submitted before time expires, or they are not counted. ใ ห  ค ะ แ น น

เฉพาะ ท่ีสงกอนเวลาเทานั้นถาหลังเวลาแลวไมไดคะแนน 

Submission grace period: ระยะเวลาผอนผันการสงขอสอบ 

 

 

1.กรอกช่ือแบบทดสอบ 

2.กรอกคำช้ีแจงแบบทดสอบ 

3.แสดงคำช้ีแจงแบบทดสอบ ใน 

หนาของรายวิชาหรือไม 

4.ระบุวันเวลาเริม่การทำขอสอบ 

5.ระบุวันเวลาสิ้นสุดการทำขอสอบ 

6.ระบุเวลาท่ีใชทำขอสอบ 

7.ระบุจำนวนครั้งท่ีใหตอบ 

8.เลือกรูปแบบการแสดงขอสอบ 
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วิธีตัดเกรด : สามารถตัดเกรดไดจากคะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ตอบครั้งแรก ตอบครั้งสุดทาย 

Question order: เลือกรูปแบบการแสดงผลของขอสอบ ดังนี้ 

• As shown on the edit screen แสดงขอสอบแบบหนาจอแกไข 

• Shuffled randomly แสดงขอสอบแบบสลับขอ 

New page: แสดงขอสอบจานวนก่ีขอตอหนา 

 

 
 Review option คือการกำหนดสิ ่งที ่ต องการใหแสดงขณะทำแบบทดสอบ และสิ ้นสุดการทำ

แบบทดสอบ เชน คะแนน, Feedback, เฉลย เปนตน แนะนำให  หนา Right answer (คำตอบที่ถูกตอง) 

ออก 

 
 

Appearance คือสวนของการแสดงผล 

 
• Show the user’s picture: แสดงรูปนักศึกษาหรือผูเรียน 

• Decimal places in grades: แสดงเกรดเปนแบบทศนิยม เชน 1.00, 2.30 

• Decimal places in question grades: เลือกจุดทศนิยมก่ีตำแหนงในสวนของคำถาม 

 

Extra restrictions on attempts ในสวนนี้เปนเรื่องของความปลอดภัยในการทำแบบทดสอบจะ 

กำหนดหรือไมก็ได 

9. สลับคำตอบหรือสลับภายในคำถามหรือไม 

10.จะอนุญาตใหทำตอจากครั้งท่ีแลวหรือไม 
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 เม ื ่อทำการกดปุม  ระบบจะกลับไปยังหนาหล ักของรายว ิชา แล วจะแสดง

แบบทดสอบในหนาหลักของรายวิชาดังรูป 

 
เม่ือคลิกท่ีหัวขอแบบทดสอบก็จะแสดงกำหนดการ การทำแบบทดสอบ ดังรูป 

 
 

การสรางหมวดหมูของคำถาม 

การสรางคำถามในรายวิชาของเรานั้น เราสามารถสรางไดหลายรูปแบบ และเก็บไวในคลังขอสอบใน 

1 รายวิชานั้นจะมีคลังขอสอบ 1 คลัง และสามารถแยกออกเปนหมวดหมูยอย ๆ ได ขึ้นอยูกับอาจารยประจำ

วิชาวาจะจัดการอยางไร ซึ่งในการสอบแตละครั้งจะตองเลือกแบบทดสอบจากคลังขอสอบนี้ไปสอบฉะนั้นจึง

ควรสรางหมวดหมูของขอสอบไว เพื่อความสะดวกในการสรางแบบทดสอบ อาจจะแบงตามบทเรียนหรือแบง

ตามวัตถุประสงค หรือแบงตามการสอบกลางภาค ปลายภาค เปนตน 

การสรางหมวดหมูของขอสอบนั้น สามารถทำไดดังนี้ 

1. เขาสูหนาหลักของรายวิชา 

11.กำหนดรหัสผานในการเขา

 
12.กำหนด IP Address ของเครื่อง

 
13.ระยะระหวางการทำขอสอบครั้ง 

แรกกับครั้งท่ีสองสอบ 

14.ระยะหางระหวางการทำขอสอบ 

ครั้งแรกถัดไป 

15.คลิกบันทึกและกลับไปยังรายวิชา 

อนุญาตใหทำแบบทดสอบก่ีครั้ง 

วันเวลาในการทำแบบทดสอบ 

เวลาในการทำแบบทดสอบ 

วิธีการตัดเกรด 
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2. เลือกเมนู การจัดการระบบ > เพ่ิมเติม... 

 
3. เลือก การจัดการรายวิชา > Question bank > ประเภท 

 
4. กรอกขอมูลในสวนของ เพ่ิมประเภท 

 
5. เม่ือทำการเพ่ิมหมวดหมูก็จะแสดงดังรูป 

เลือกหมวดหมูหลัก 

กรอกช่ือหมวดหมู 

กรอกขอมูลหมวดหมู 

คลิกเพ่ิมหมวดหมู 
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การสรางคำถาม 

การสรางคำถามนั้น อาจารยผูสอนสามารถเลือกสรางคำถามทีละคำถาม หรือการสราง คำถามจาก

การนำเขาคำถามจากภายนอก เปนวิธีท่ีสามารถสรางคำถามไดทีละหลายๆ คำถามตามทีตองการ และสะดวก

ในการแกไข 

การสรางคำถามทีละคำถาม มีรูปแบบและวิธีการสรางคำถามดังตอไปนี้ 

1. คำถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple choice) ไปท่ีเมนู การจัดการระบบ ในหนาหลักของรายวิชา

จากนั้นเลือกเมนู การจัดการระบบ > เพ่ิมเติม... > การจัดการรายวิชา > Question bank > คำถาม

จะแสดงหนาจอข้ึนมา แลวทำตามข้ันตอนดังรูป 

 
 

 
 

1.เลือกหมวดหมูของคำถาม 

2. คลิกสรางคำถามใหม 

3.เลือก ปรนัย 

4.คลิก เพ่ิม 
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 หลังจากไดทำการบันทึกเสร็จสิ้นแลว ระบบก็นำกลับมายังหนาคลังขอสอบ โดยมีคำถามท่ีไดไวดังรูป 

 
 หากตองการตรวจความถูกตอง หรือดูตัวอยางของคำถามนั้น ใหคลิกท่ีเครื่องมือ หลังรายการของ 

คำถามท่ีเราตองการจะดู เลือก แสดงตัวอยาง ก็จะแสดงหนาจอดังรูป 

5.เลือกหมวดหมูของคำถาม 

6.ชื่อคำถามที่ใชแสดงในคลังขอสอบ 

7.คำถาม 

8. คะแนน 

9. คำตอบเดยีวหรอืหลายคำตอบ 

10. สลับตัวเลือก (Choices) หรือไม 

11. ตัวเลือก (Choices) 

12. หากขอนี้ถกูตองกำหนดให 100% หากผิดกำหนดไม 

13.ขอความแสดงหลังจากตอบคำถามเสร็จ 

14.บันทึกแลวกลับมาแกไขอกี 

15.เมื่อกรอกขอมลูเสรจ็แลว คลิก 

ปุม บันทกึการเปล่ียนแปลง 

คำถามในคลังขอสอบ 
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 จากรูปสามารถอธิบายปุมการทำงานแตละปุมไดดังนี้ 

  เริ่มใหมอีกครั้ง 

  บันทึก 

 เฉลยคำตอบ 

 บันทึกแลวแสดงผลการตอบ 

 ปดหนาตางการแสดงตัวอยางนี้ 

2. คำถามแบบเติมคำ Embedded answers (Cloze) ไปที่เมนู การจัดการระบบ ในหนาหลักของ

รายวิชา จากนั้นเลือกเมนู การจัดการระบบ > เพิ่มเติม... > การจัดการรายวิชา > Question bank 

> คำถาม จะแสดงหนาจอข้ึนมา แลวทำตามข้ันตอนดังรูป 

 

1.เลือกหมวดหมูของคำถาม 

2. คลิกสรางคำถามใหม 
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เม่ือทำการบันทึกเสร็จเรียบรอยแลว ระบบจะนำกลับไปยังคลังขอสอบแลวแสดงดังรูป 

 
หากตองการตรวจความถูกตอง หรือดูตัวอยางของคำถามนั้น ใหคลิกท่ีเครื่องมือ หลังรายการของ 

คำถามท่ีเราตองการจะดู เลือก แสดงตัวอยาง ก็จะแสดงหนาจอดังรูป 

5. เลือกหหมวดหมูคำถาม 

7. คำถาม พิมพตามรูปแบบ{1:SHORTANSWER:= 

คำตอบ} โดยไมเวนวรรค 

6.ชื่อคำถาม 

คำถามแบบเติมคำ 

3.เลือก Embedded 

answers (Cloze) 

4.คลิก เพิ่ม 

8.เมื่อกรอกขอมูลเสร็จแลว คลิก 

ปุม บันทึกการเปล่ียนแปลง 
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3. คำถามแบบจับคู Mathcing ไปท่ีเมนู การจัดการระบบ ในหนาหลักของรายวิชา จากนั้นเลือกเมนู 

การจัดการระบบ > เพิ่มเติม... > การจัดการรายวิชา > Question bank > คำถาม จะแสดงหนาจอ 

ข้ึนมา แลวทาตามข้ันตอนดังรูป 

 

 

 

คำถามแบบเติมคำ 

1.เลือกหมวดหมูของคำถาม 

2. คลิกสรางคำถามใหม 

3.เลือก แบบจับคู 

4.คลิก เพ่ิม 
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เม่ือทำการบันทึกเสร็จเรียบรอยแลว ระบบจะนำกลับไปยังคลังขอสอบแลวแสดงดังรูป 

ปุม บันทึกการเปล่ียนแปลง 

12.เพิ่มคำถาม 

11.คำตอบ 

10.คำถาม 

5. เลือกหหมวดหมูคำถาม 

6.ช่ือคำถาม 

7. คำสั่งช้ีแจง 

8. คะแนน 

9.สลับคำตอบ 
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หากตองการตรวจความถูกตอง หรือดูตัวอยางของคำถามนั้น ใหคลิกท่ีเครื่องมือ หลังรายการของ 

 

 
 

คำถามท่ีเราตองการจะดู เลือก แสดงตัวอยาง ก็จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถามแบบจับคู 
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4. คำถามแบบถูกผิด True/False ไปท่ีเมนู การจัดการระบบ ในหนาหลักของรายวิชา จากนั้นเลือก 

เมนู การจัดการระบบ > เพ่ิมเติม... > การจัดการรายวิชา > Question bank > คำถาม จะแสดง 

หนาจอข้ึนมา แลวทตามข้ันตอนดังรูป 

 

 

 

 
 

1.เลือกหมวดหมูของคำถาม 

2. คลิกสรางคำถามใหม 

3.เลือก แบบถูกผิด 

4.คลิก เพ่ิม 

5.เลือกหใวดหมูคำถาม 

6.ช่ือคำภาม 

7.คำถามวล ี

8.คะแนน 
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เม่ือทำการบันทึกเสร็จเรียบรอยแลว ระบบจะนำกลับไปยังคลังขอสอบแลวแสดงดังรูป 

 
หากตองการตรวจความถูกตอง หรือดูตัวอยางของคำถามนั้น ใหคลิกท่ีเครื่องมือ หลังรายการของ 

 
คำถามท่ีเราตองการจะดู เลือก แสดงตัวอยาง ก็จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

5. คำถามแบบอัตนัย Short answer ไปท่ีเมนู การจัดการระบบ ในหนาหลักของรายวิชา จากนั้นเลือก 

เมนู การจัดการระบบ > เพ่ิมเติม... > การจัดการรายวิชา > Question bank > คำถาม จะแสดง 

หนาจอข้ึนมา แลวทำตามข้ันตอนดังรูป 

9. คำถามถูกหรือผดิ 

10. ระบุคำตอบเมื่อตอบ “ถูก” 

11. ระบุคำตอบเมื่อตอบ “ผิด” 

12.เมื่อกรอกขอมูลเสร็จแลว 

คลิก ปุม บันทึกการ

เปลี่ยนแปลง 

คำถามแบบถูกผดิ 
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1.เลือกหมวดหมูของคำถาม 

2. คลิกสรางคำถามใหม 

3.เลือก คำถามแบบอัตนัย 

4.คลิก เพ่ิม 

5.เลือกหมวดหมูคำถาม 

6.ช่ือคำถาม 

7.คำถาม 

8. คะแนน 
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เม่ือทำการบันทึกเสร็จเรียบรอยแลว ระบบจะนำกลับไปยังคลังขอสอบแลวแสดงดังรูป 

   
หากตองการตรวจความถูกตอง หรือดูตัวอยางของคำถามนั้น ใหคลิกท่ีเครื่องมือ หลังรายการของ 

 
คำถามท่ีเราตองการจะดู เลือก แสดงตัวอยาง ก็จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

การนำเขาคำถามจากไฟลภายนอก 

 การนำเขาคำถามจากไฟลภายนอกนั้น จะมี 2 ข้ันตอน โดยข้ันตอนท่ี 1 สรางคำถามดวยโปรแกรม 

Notepad และข้ันตอนท่ี 2 เปนการนำเขาคำถาม ดังนี้ 

10.คะแนน 9. คำตอบท่ีเปนไปได 

11.เมื่อกรอกขอมลูเสร็จแลว คลิก 

ปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

คำถามแบบอัตนัย 
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ข้ันตอนท่ี 1 การสรางคำถามดวยโปรแกรม Notepad 

สำหรับการสรางคำถามดวยโปรแกรม Notepadนั้น จะตองสรางตามรูปแบบท่ี Moodle กำหนด ซ่ึง 

มีใหเลือกหลายรูปแบบเชน 

• Aiken format 

• Blackboard 

• Embedded answer (Cloze) 

• Examview 

• Gift format 

• Learnwise format 

• Missing word format 

• Moodle XML format 

• WebCT format 

รูปแบบท่ีแนะนำ คือ Gift format เนื่องจากสามารถสรางคำถามไดหลายชนิด เชน ปรนัย (Choice), 

จับคู, ถูก/ผิด, เติมคำในชองวาง ฯลฯ โดย เม่ือพิมพคำถามใน Notepad เสร็จแลว จะตอง Save as แลว 

กำหนด Encoding type เปน UTF-8 เพ่ือใหการแสดงขอความภาษาไทยแสดงไดอยางถูกตอง 

 
 

การสรางคำถามแตละชนิด ในรูปแบบของ Gif format มีรูปแบบการสรางคำถามดังตอไปนี้ 

1. รูปแบบการสรางคำถามแบบปรนัย 

3.คลิก Save 2.เลือกเปน UTF-8 

1.คลิกFile > Save As 
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2. รูปแบบการสรางคำถามแบบถูก-ผิด 

  
3. รูปแบบการสรางคำถามแบบจับคู 

 
4. รูปแบบการสรางคำถามแบบเติมคำ 

 
 

ข้ันตอนท่ี 2 นำเขาคำถามจากภายนอก 

 สำหรับการนำเขาคำถามเขาสูระบบ (Import) ซึ่งมีขั ้นตอนดังนี้ สรางประเภท เพื่อแยกคำถาม 

ออกเปนบทเรียน หรือเรื่องๆไป โดยข้ันตอนการนำเขามีดังนี้ 

 เลือกเมนู การจัดการระบบ > เพ่ิมเติม... > การจัดการรายวิชา > Question bank > นำเขา 

ช่ือคำถาม แลวตอทายดวย ปกกาเปด ‘{’ 

ใส ‘~’ ดา นหนาตัว เลือกท่ีผดิ 

ใส ‘=’ ดานหนาตัวเลือกท่ีถูก 

ตัวเลือกสุดทายใสปกกาปด ‘}’ 

เวนระหวางขอ 1 บรรทัด 

‘{T}’สำหรับคำถามท่ีถูก 

เวนระหวาง 1 บรรทัด 

‘{F}’สำหรับคำถามท่ีผดิ 

ใสปกกาเปด ‘{’ หลังคำถาม 

ใสปกกาปด ‘}’ หลังตัวเลือกสุดทาย 

คำถาม คำตอบใหใสภายใน “{=คำตอบ}” 
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เม่ือไดทำการคลิกปุม นำเขา ระบบก็จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

 
 

การเพ่ิมคำถามในแบบทดสอบ 

การเพิ่มคำถามในแบบทดสอบนั้น เราสามารถนำคำถามจากคลังขอสอบมาเพิ่มในแบบทดสอบ หรือ 

เพ่ิมใหมทีละคำถามโดยเริ่มตนข้ันตอนการสรางคำถามใหม และเราสามารถท่ีจะเพ่ิมคำถามจากคลังขอโดย 

5.คลิกขั้นตอไป 

1. เลือกรูปแบบ GIFT format 

2.เลือกประเภทหลัก 

3.เลือกไฟลขอสอบท่ีบันทึก 

4.คลิกนำเขา 

 

คำถามที่ไดจากการนำเขา 
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การสุมคำถามไดอีกดวย ซ่ึงการเพ่ิมคำถามแตละแบบนั้นจะมีข้ันตอนและวิธีการดังตอไปนี ้

 

หรือเลือกจากเมนู การจัดการระบบ -> แกไขแบบทดสอบ 

 

เม่ือไดทำการคลิก Add เพ่ือเพ่ิมคำถาม จะมี 3 วิธีใหเลือกดังนี้ 

• a new question เปนการเพ่ิมคำถามในแบบทดสอบโดยการสรางคำถามใหมทีละคำถาม เหมือนข้ัน 

ตอบการสรางคำถามใหม จากท่ีไดกลาวถึงมาแลวขางตน 

• from question bank เปนการเพ่ิมคำถามในแบบทดสอบทีละคำถามหรือมากกวาจากคลังขอสอบ 

• a random question เปนการเพ่ิมคำถามในแบบทดสอบแบบสุมจากคลังขอสอบ 

1. เลือกแบบทดสอบในหนาหลักรายวิชา 

2.คลิกแกไขแบบทดสอบ 
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จากวิธีการ การเพิ่มคำถามทั้ง 3 วิธีนั ้น จะขออธิบายในสวนของการเพิ่มคำถามจากคลังขอสอบ 

(from question bank) และการเพ่ิมคำถามแบบสุม (a random question) ดังนี้ 

1. การเพ่ิมคำถามจากคลังขอสอบ (from question bank) 

 

 

 

 

 

เพิ่มคำถามทีละขอ 

3.เลือกคำถามทั้งหมด 

เพิ่มคำถามจากที่เลือก 

เลือกคำถามทีละขอ 

2.เลือกคำถามจากหมวดหมู 

1.คลิกจากคลัง ขอสอบ 
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เม่ือไดทำการเพ่ิมคำถามจากคลังขอสอบแลว ก็จะแสดงดังรูป 

 

2. การสุมคำถามจากคลงั ขอสอบ (a random question) 

 

 

ในสวนของ Random question using a new category เปนการสุมคำถามพรอมกับสรางประเภท 

หรือหมวดหมูข้ึนมาใหม อธิบายแตละหัวขอดังนี้ 

• ช่ือ กรอกชื่อประเภทหรือหมวดหมู 

ตัวอยางคำถาม 

ตองการลบออก 

4.กำหนดคำแนนแตละขอ 

เลือกคำถามแบบสุม 

คลิก เพิ่มคำถามแบบสุม 

.ระบุคำถามที่ตองการสุม 

ยอยดวยหรือ ไม 

2.เลือกหมวดหมูที่เก็บคำถาม 
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• Parent category เลือกประเภทหรือหมวดหมูหลักของคำถาม 

เม่ือทำการคลิก   ก็จะแสดงคำถามท่ีไดทำการสุมดังรูป 

 
หากตองการจะดูตัวอยางของแบบทดสอบ ใหไปท่ีแบบทดสอบ แลวคลิกท่ีเมนู การจัดการระบบ > ดูตัวอยาง

ดังรูป 

 
 

 
เม่ือทำแบบทดสอบขอสุดทายไปแลวระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

แสดงคำถามแบบสุมพรอม 

หมวดหมูของคำถามที่จะสุม 

ขอคำถาม 
ตำแหนงคำถาม 

คำถาม 
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เม่ือคลิกท่ีปุม “สงคำตอบแลวสิ้นสุดการทำแบบทดสอบ” ระบบจะแสดงหนาจอยืนยันข้ึนมาดังรูป 

 
แลวทำการกดปุม “สงคำตอบแลวส้ินสุดการทำแบบทดสอบ” จากนั้นจะแสดงรายละเอียดของคำถามท่ีเรา

ไดตอบในแตละขอ ดังรูป 

 

 
เม่ือคลิก Finish review ก็จะแสดงขอมูลดังรูป 

กลับไปทำขอสอบ 

สิ้นสุดการทำแบบทดสอบน้ี 

คลิก Finish review 
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คะแนนเต็ม 

คะแนนตอขอ 
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การวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผลและการประเมินผล เปนการตรวจสอบผลการดำเนินกิจกรรมของผูเรียน โดยจะเปนภาพรว

มของการวัดการมีสวนรวมของผูเรียนทั้งหมดทีผูสอนไดกำหนดไวในบทเรียน ซึ่งผูสอนสามารถนำสง ออกใน

รูปแบบไฟลตางๆ เพ่ือใชในการตัดเกรด หรือใชในการเรียนการสอนได โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

การวัดและการประเมินผล 

1. เขาสูหนารายวิชา 

2. เลือกท่ีเมนูซายมือ การจัดการระบบ > คะแนนท้ังหมด 

 

3. เลือกเมนู Grader report จะแสดงรายชื่อสมาชิก พรอมท้ังคะแนนกิจกรรมหมด 

 

จากรูปอาจารยผูสอนสามารถเขาไปแกไขคะแนนในแตละกิจกรรมไดโดยการคลิก ในคอลัมนของ 

กิจกรรม ก็จะแสดงหนาของ Single view ซ่ึงจะแสดงรายชื่อสมาชิกและคะแนนเพ่ือทการแกไขดังรูป 
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หากตองการจะแกไขคะแนนของกิจกรรมท้ังเปนรายบุคคลใหคลิก ตรงรายชื่อของสมาชิก ก็จะแสดงดังรูป 

 

การสงออกเปนไฟล Excel 

ในสวนจะเปนการสงออกเปนไฟล Excel เพ่ือนาไปใชประโยชนอยางอ่ืนโดยมีข้ันตอนและรายละเอียด 

ดังนี้ 

1. เขาสูหนารายวิชา > เลือกที่เมนูซายมือ การจัดการระบบ > คะแนนทั้งหมด >เลือกเมนู Export > 

Excel spreadsheet 

2. ระบุขอมูลท่ีตองการ และคลิก Download 

2.คลิก 

1.คลิกเลือกรายการที่ตองการ 
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• Include feedback in export เพ่ิม feedback เวลาสงออกขอมูลออกมาดวย 

• Exclude suspended users สงออกเฉพาะสมาชิกท่ีมีการลงทะเบียนและไมถูกระงับ 

• Grade export display types ประเภทของคะแนนท่ีจะแสดง 

• Grade export decimal points จานวนจุดทศนิยมของคะแนน 

 

ผลลัพธท่ีไดจากการ Export 

 

2.คลิกดาวนโหลด 

1.เลือกรายการกิจกรรม 
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