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บทที่ 2 
การเพิ่มแหลงขอมลูและเพิ่มกิจกรรมในรายวิชา 

 
การเพิ่มแหลงขอมูลและเพิม่กิจกรรมในรายวิชาสามารถเพิ่มไดในสวนของโครงสรางหัวขอหรอืราย

สัปดาห โดยในแตละหัวขอหรือรายสัปดาหสามารถที่จะเพิ่มแหลงขอมูลและเพิ่มกิจกรรมเขาไปในรายวชิาที่

สรางขึ้นได โดยการคลิกทีปุ่ม  ซ่ึงอยูดานบนขวา แลวจะมีเมนูใหเขาไปเพิ่ม
แหลงขอมูล และเพิ่มกจิกรรมได 

 

ในแตละหัวขอจะเปนบล็อกและมีเลขแสดงจํานวนหัวขอหรือจํานวนสัปดาห เราสามารถเพิ่ม

ขอความเขาไปไดโดยคลิกที่สัญลักษณรูปมือ  แลวทําการเพิ่มขอความหรือเนื้อหาของหัวขอนั้นได 
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เพิ่มขอความในหัวขอที ่1 

 

 

1. การเพิ่มแหลงขอมลู  

การเพิ่มแหลงขอมูลเปนการเพิ่มเนื้อหาลงไปในรายวิชาของแตละหัวขอที่ตองการใหนักศึกษาไดเขา
มาศึกษา ซึ่งแหลงขอมูลก็จะมีใหเลือกที่จะเพิ่มเขามาหลายแบบ คือ แบบตัวหนังสือธรรมดา สรางหนาเว็บ
เพจใหม สรางลิงคไปยังไฟลหรือเว็บไซต แสดงเปนไดเรคทอรี่ และแทรก Label ทาํการเพิ่มแหลงขอมูลได
โดยคลิกเลือกที่เมนูเพิ่มแหลงขอมูลแลวเลือกรูปแบบของแหลงขอมูลที่ตองการเพิ่มเขาไป 

1.1 สรางหนาตวัหนังสือธรรมดา 
การเพิ่มแหลงขอมูลแบบสรางหนาตัวหนังสือธรรมดาเปนการเพิ่มขอมูลที่เปนตัวหนังสือ

อยางเดียว ตัวหนังสือที่แสดงจะอยูในชองของ Full Text ทําการสรางหนาตัวหนังสือธรรมดาโดยการเลือกที่
เมนูเพิ่มแหลงขอมูล แลวเลือกสรางหนาตัวหนังสือธรรมดา 
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เพิ่มขอมูลแบบสรางตวัหนังสือธรรมดา 

 

แสดงหัวขอท่ีเพิ่มเขาไปในหนารายวิชา 
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แสดงเน้ือหาแบบตวัหนังสอืธรรมดาเม่ือทําการคลิกเขาไปดู 

 
1.2 สรางหนาเว็บเพจใหมการเพิ่มแหลงขอมูลแบบสรางหนาเว็บเพจใหมจะคลายกับการเพิ่ม

ขอมูลแบบสรางตัวหนังสือธรรมดา แตแบบสรางหนาเว็บเพจใหมจะมี Editor ท่ีสามารถจัดรูปแบบของ
เนื้อหาได เชน แทรกรูป ตัวหนา ตัวเอียง และใสสีของตวัอักษร เปนตนทําการสรางหนาเว็บเพจใหมโดยการ
เลือกที่เมนูเพิ่มแหลงขอมูล แลวเลือกสรางหนาเว็บเพจใหม 
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เพิ่มขอมูลแบบสรางหนาเวบ็เพจใหม 

 

แสดงหัวขอท่ีเพิ่มเขาไปในหนารายวิชา 

 

แสดงเนื้อหาแบบสรางหนาเว็บเพจใหมเม่ือทําการคลิกเขาไปดู 
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1.3 ลิงกไปยังไฟลหรือเว็บไซตการเพิ่มแหลงขอมูลแบบลิงกไปยังไฟลหรือเว็บไซตเปนการสราง
ลิ้งกไปยังไฟลเนื้อหาอื่นท่ีมีอยู หรือลิงกไปยังเว็บไซตอื่นก็ได โดยการเลือกหรืออัพโหลดไฟลท่ีตองการลิงก
ไป ถาเปนการลิงกไปยังเว็บไซตก็ใสชื่อเว็บไซตลงไปที่ชองของที่ตั้งไดเลย ทําการลิงกไปยังไฟลหรือ
เว็บไซตโดยการเลือกที่เมนูเพิ่มแหลงขอมูล แลวเลือกลิงกไปยังไฟลหรือเว็บไซตจากรูปขางลางเปนการลิงก
ไปยังไฟล 

 

คลิกปุมเลอืกหรืออพัโหลดไฟล 
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ทําการคลิกทีปุ่มอพัโหลดไฟล เพือ่นําไฟลที่ตองการ 

 

ทําการคลิกทีปุ่ม Browse เพือ่เลอืกไฟลที่ตองการ 
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อพัโหลดเขาไปในรายวชิา ทําคลิกเลือกไฟลที่ตองการ 

 
 

 
 

ทําการคลิกปุมบันทึกการเปลี่ยนแปลงทีอ่ยูดานลาง 

 

แสดงหัวขอท่ีเพิ่มเขาไปในหนารายวิชา และ แสดงเนื้อหาแบบลิงกไปยังไฟลซึ่งจากรูปเปนเนื้อหาในรูปแบบ 
Power point 
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1.4 แสดงไดเรคทอรี่ การเพิ่มแหลงขอมูลแบบแสดงไดเรคทอรี่เปนการนําไดเรคทอรี่ที่มีอยูใน
รายวิชาออกมาแสดงเพื่อใหนักศึกษาเขาไปดูหรือดาวนโหลดไฟลตางๆในไดเรคทอรี่นั้น ซึ่งไดเรคทอรี่จะมี
ไฟลตางๆที่ไดจากการอัพโหลดไฟลเขาไปเก็บไวในรายวิชาทําการแสดงไดเรคทอรี่โดยการเลือกที่เมนูเพิ่ม
แหลงขอมูล แลวเลือกแสดงไดเรคทอรี่ 

 

ในหัวขอแสดงไดเรคทอรีใ่หเลือกไดเรคทอรี่ท่ีตองการแสดงถามีหลายไดเรคทอรี่ ถารายวิชาไมไดสราง
ไดเรคทอรีเ่พิม่ก็จะมีแคไดเรคทอรี่หลักเทานั้น 

 

แสดงหัวขอเน้ือหาที่เพิ่มเขาไปแบบแสดงไดเรคทอรี ่
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แสดงไฟลทั้งหมดที่อยูในไดเรคทอรี่ของรายวิชาจากการอัพโหลดไฟลเขาไปในรายวิชา 
 
1.5 แทรก Label การเพิ่มแหลงขอมูลแบบแทรก Label เปนการเพิ่มขอความเขาไปในสวนของ

หัวขอ โดยขอความจะปรากฏที่ชองของหัวขอนั้นเลย อาจจะใช Label ในการขยายหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในแต
ละหัวขอได ทําการแทรก Label โดยการเลือกที่เมนูเพิ่มแหลงขอมูล แลวเลือก แทรก Label 

 

 

ทําการเพิ่มขอความ 
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แสดงขอความที่เพิ่มเขาไปแบบแทรก Label 
 

2. การเพิ่มกิจกรรม  
การเพิ่มกิจกรรมเปนการเพิ่มกิจกรรมตางๆในแตละหัวขอ เพื่อใหนักศึกษาเขามารวมและทํา

กิจกรรมที่มีขึ้น กิจกรรมมีหลายกิจกรรมใหสามารถเลือกเพิ่มได เชน กระดานสนทนา การบาน บทเรียน 
หองสนทนา และแบบทดสอบ ทําการเพิ่มกิจกรรมไดโดยคลิกเลือกที่เมนูเพิ่มกิจกรรม แลวเลือกรูปแบบของ
กิจกรรมที่ตองการเพิ่มเขาไป 
 

2.1 กระดานเสวนา กระดานเสวนาใชสาํหรับเปนแหลงแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นในแตละ
บทเรียนหรือหัวขอ รายละเอียดการเพิ่มกระดานสนทนามีดังนี้ 

 

o ช่ือกระดาน : กรอกชื่อกระดานเสวนา 
o ประเภทของกระดาน : มี 3 ลักษณะคอื 

- กระดานทั่วไป แตละคนสามารถตั้งกระทูไดหลายกระทู 
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- กระดานหัวขอเดียวอยางงาย จะมีหัวขอเพียงหนึ่งหัวขอ และให ผูอาน เขามาแสดงความคดิเห็น 
- หนึ่งคนหนึ่งกระทู แตละคนสามารถสรางกระทูไดเพียง 1 กระทูเทานั้น 

o วิธีใชกระดาน : เปนการชีแ้จงเกี่ยวกับกระดานวามีจุดประสงคอยางไรและวธิีการใชกระดานให
นักศึกษาทราบ 

o อนุญาตใหสมาชิกโพสตในกระดานนีห้รือไม : เปนการกําหนดสิทธิ์ในการตั้งกระทูและตอบ
กระทูใหกับสมาชิก กําหนดได 3 แบบ คือ 
- ต้ังกระทูได ตอบได นักศกึษาสามารถตั้งกระทูไดและตอบกระทูได 
- ต้ังกระทูไมได ตอบได นักศึกษาเขามาแสดงความคิดเห็นในกระทูทีส่รางขึ้นได แตไมสามารถตั้ง

กระทูเพิ่มเติมได 
- ต้ังกระตูไมได ตอบไมได นักศึกษาตั้งกระทูไมไดและตอบกระทูไมได แตสามารถเขามาอานกระทู

ได 

 
o ทุกคนตองเปนสมาชิก กระดานนีเ้ทานัน้: กําหนดคุณสมบัติของกระดานใหเขาไดเฉพาะสมาชิก

หรือ ไม 
o ขนาดของไฟลสูงสุด : กําหนดขนาดของไฟลสูงสุดทีส่ามารถอพัโหลดไฟลเขามาได 
o ตองการใหผูอานใหคะแนนโพสตนี้หรือไม : กําหนดการใหคะแนนสําหรับการโพสต กําหนดได

วาอาจารยเทานั้นที่สามารถใหคะแนนไดหรือทุกคนสามารถใหคะแนนโพสได กําหนดมุมมองการดู
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คะแนนวาแตละคนเห็นเฉพาะคะแนนของตวัเองหรือใหเห็นคะแนนของทุกคน กําหนดวิธีการวัด
คะแนน และชวงวันเวลาที่เขาไปใหคะแนนได 

 

นักศึกษาสามารถเขากระดานเสวนาที่ผูสอนตั้งขึ้น เพื่อท่ีจะเขาไปสรางกระทูหรือตอบกระทูท่ีมีอยูไดตาม
สิทธิ์ที่อาจารยกําหนดใหวา นักศึกษามีสิทธิ์ทําอะไรกับกระดานเสวนานี้ไดบาง ถาผูสอนตองการใหคะแนน
จากการโพสต เม่ือนักศึกษาทําการโพสตแลว อาจารยก็เขาไปทําการใหคะแนนได และนักศึกษาก็จะ
สามารถเห็นคะแนนของตัวเองไดจากการเขาไปดูในกระทูท่ีตัวเองไดตอบไปแลว 

 

แสดงหัวขอในการเสวนาของรายวชิา 
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แสดงการตอบกระดานเสวนา 

 
2.2 การบาน 

การบานใชสําหรับสั่งงานใหนักศึกษาเขามาทํางานสงโดยสามารถสงงานผานเว็บไดเลย กําหนด
รายละเอียดดังนี้ 

• หัวขอการบาน : กําหนดชื่อหัวขอการบาน 

• รายละเอียด : กําหนดรายละเอียดการสัง่งานหรือมอบหมายการบานใหเขามาทาํ 

• ประเภท : กําหนดใหนักศึกษาสงงานได 2 แบบ คือ 
- สงงานนอกเวบ็ ใหนักศึกษาสงการบานถงึมืออาจารยโดยตรง 
- สงโดยใหอัพโหลดไฟล ใหนกัศึกษาอพัโหลดไฟลการบานผานเว็บ 

• อนุญาตใหสงการบานซํ้าอีกคร้ัง : กําหนดใหนักศึกษาสงงานไดครั้งเดียวหรือสงงานซ้ําอีกได 

• คะแนนท่ีได : กําหนดคะแนนเต็มสําหรับการบาน 

• ขนาดสูงสุด : ขนาดของไฟลสูงสุดที่อนญุาตใหอพัโหลดได 

• กําหนดสง : กําหนดวันสิ้นสุดของการสงการบาน 
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นักศึกษาสามารถเขาไปทําการบานไดโดยเขาไปอานรายละเอียดของการบานที่ผูสอนสั่งงานมา ถาเปน
การบานที่ใหสงนอกเว็บนักศึกษาก็ดูกําหนดวันสงและก็สงการบานกับตัวผูสอนเอง แลวผูสอนก็สามารถให
คะแนนผานเว็บไดเลย 
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ถาเปนการบานที่สงโดยใหอัพโหลดไฟล นักศึกษาก็สามารถอัพโหลดไฟลเพื่อสงงานใหผูสอนผานเว็บไดเลย 

 

แสดงไฟลการบานที่สงไปยังผูสอน 

 

ผูสอนสามารถตรวจการบานของนักศึกษาแตละคนไดและใหคะแนนพรอมความเห็นเพิ่มเติมกบัการบานนั้น 
การบานที่นักศึกษาสงมายงัเลือกใหแสดงตามลําดับของ ชื่อ นามสกุล แกไขครั้งสุดทาย และคะแนนที่ได 

 

ขอแนะนําสําหรับนักเรียน ควรพิมพชือ่-รหัส ในไฟลการบานที่จะสอง และบันทึกไฟลใหเปนภาษาอังกฤษ 
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2.3 บทเรียน 
การเพิ่มบทเรียนเปนการนาํเน้ือหาบทเรยีนเรื่องใดเร่ืองหน่ึงมาใหนักศึกษาเขาศกึษาบทเรียน การ

เขาศึกษาบทเรียนจะศึกษาเปนขั้นตอน คือนักศึกษาเขาไปศึกษาเนื้อหาบทเรียนในแตละหนาแลว จากนั้นก็
จะมีคําถามในหนานั้นถาม นักศึกษาจําเปนตองตอบเพือ่จะไดไปศกึษาหนาตอไป เม่ือตอบแลวก็จะไปยัง
หนาบทเรียนที่ผูสอนกําหนดใหวาถาตอบถูกไปหนาไหน หรือตอบผิดจะใหไปหนาไหน ไมจําเปนตองเรียง
เปนลําดับก็ได อยูที่ผูสอนจะกําหนด การตั้งคาบทเรียนทําไดดังนี้ 

 

 

• ช่ือ : กรอกชื่อบทเรียนที่ตองการเพิ่ม 

• คะแนนเต็ม : เปนคะแนนเต็มท่ีใหจากการศึกษาบทเรียนท้ังหมด แตละหนาของบทเรียนจะคิด
คะแนนใหเม่ือเขาไปศึกษาบทเรียนแลวตอบคําถาม 

• จํานวน คําตอบ/ทางเลือก สูงสุด : เปนจํานวนของตัวเลือกคําตอบ น่ันคือจํานวนทางเลือกที่จะให
ไปหนาไหนบางเมื่อตอบคําถามแลว ถาเปนคําถามแบบถูก/ผิด ควรเลือกคาเปน 2 

• จํานวนครั้งท่ีตอบสูงสุด : เปนจํานวนครั้งท่ีใหนักศึกษาเขามาตอบคําถามในแตละหนาของคําถาม
ในบทเรียน ใชไดกับกรณีของคําถามแบบปรนัย ถาเปนคําถามแบบอัตนัยหรือเติมคําระบบจะผาน
ไปหนาตอไปของบทเรียนเลย ทุกคําถามของบทเรียนจะมีคาที่ต้ังไวเปนคาเดียวกันหมด 

• เมื่อตอบคําถามถูกให : เม่ือนักศึกษาตอบคําถามถูกแลวใหไปหนาคําถามตอไป ซึ่งการกําหนดให
ไปหนาคําถามตอไปเลือกแสดงได 3 แบบ คือ ปกติ : เรียนตามบทเรียนท่ีวางไว ใหนักศึกษาเขาไป
ศึกษาเน้ือหาตามบทเรียนที่ผูสอนวางไว วาตอบถูกใหไปหนาไหน หรือตอบผิดใหไปหนาไหน แสดง
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หนาที่ยังไมไดเขาไปศึกษา ระบบจะแสดงหนาที่นักศึกษายังไมเคยเขาไปศึกษาเลย ถึงแมวา
นักศึกษาจะตอบคําถามผิดแสดงหนาที่ยังไมไดตอบ นักศึกษาสามารถที่จะเขาไปศึกษาหนาที่ยังไม
เคยเขาไปตอบเลย 
 

 
 

• จํานวนคําถามต่ําสุด : เปนการกําหนดคาจํานวนคําถามต่ําสุดที่ใหนักศึกษาเขาไปทํา สมมุติ
บทเรียนมีทั้งหมด 5 หนา นักศึกษาเขาไปตอบคําถามถูกหมด ถาหากไมมีการตั้งคาจํานวนคําถาม
ตํ่าสุดไว นักศึกษาก็จะไดคะแนน 5/5 หรือ 100% แตถาตั้งคาจํานวนคําถามต่ําสุดไว 20 คะแนนที่
ไดจะได 5/20 หรือ 25% 

• จํานวนหนาที่ตองการแสดง : เปนการตั้งคาจํานวนหนาทั้งหมดในบทเรียนที่ตองการใหแสดงใน
กรณีของการสรางบทเรียนที่ไมเรียงลําดับเนื้อหากอนหลัง 

• สมาชิก สามารถเรียนซํ้า : เปนการกําหนดใหนักศึกษาสามารถเรียนซํ้าไดหรือไม ถากรณีที่
ตองการเก็บคะแนนก็ไมควรใหเรียนซ้ํา 

• การคิดคะแนนการเรียนซ้ํา : กําหนดการคิดคะแนนจากคาเฉลี่ยหรือใชคาสูงสุด 

• เร่ิมตั้งแต : กําหนดวัน เวลาในการเขาศึกษาบทเรียน 

• หมดเขต : กําหนดวัน เวลาสิ้นสุดในการเขาศึกษาบทเรียน 
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เม่ือกําหนดคาของบทเรียนแลว ทําการบนัทึกการเปลีย่นแปลง แลวจะกลับมาหนารายวิชา 

 

จะเห็นหัวขอบทเรียนที่เราเพิ่มเขามา ทําการคลิกเขาไปเพื่อท่ีจะสรางบทเรียนไดเลย เม่ือเขาไปในบทเรียน
แลวก็จะเห็นวามีแบบฟอรมใหผูสอนสรางบทเรียนที่มีตัวเลือกใหตอบอยูดวย ซ่ึงในบทเรียนหนึ่งก็จะ
สามารถสรางจํานวนหนาบทเรียนไดตามความตองการของผูสอน การเพิ่มหนาบทเรียนสามารถกําหนด
รายละเอียดไดดังน้ี 

• หัวขอ : ชื่อหวัขอเร่ืองของเนื้อหาสําหรับหนาน้ี 
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• เนื้อหา : เปนสวนที่ผูสอนตองนําเนื้อหาบทเรียนเขามาใหนักศึกษาอานแลว ทําการตั้งคําถาม
สําหรับเรื่องน้ีไวตอนทายของเนื้อหาดวย 

• ประเภทของคําถาม : ผูสอนสามารถเลอืกรูปแบบคําถามได 5 แบบ คือ แบบปรนัย ถูก/ผิด อัตนัย 
โจทยตัวเลข และจับคู 

• เช็คท่ีนี่สาํหรบัคาํถามหลายคาํตอบ/ ตองการใหระบบแยกตวัพมิพใหญเลก็เปนคนละตัว : 
เลือกที่น่ีในกรณีที่คําตอบตองการใหตัวพมิพเล็ก/ใหญมีความหมายตางกันหรือคนละตวั 

• ตัวเลือกที ่: เปนตัวเลอืกใหเขียนคําตอบ แบบฟอรมตัวเลือกจะมจีํานวนเทากบัคาที่ผูสอนไดต้ังไว
ในการเพิ่มบทเรียน 

• เมื่อตอบขอนี้ใหแสดงขอความวา.. : เม่ือนักศึกษาทําการเลอืกตอบคําถามแลวขอความนี้ก็จะไป
แสดงใหเห็นกอนทีจ่ะไปหนาตอไป 

 

2.3.1 ประเภทของคําถามแบบปรนัย 
เปนการสรางหนาบทเรียนที่มีการถามคําถามใหตอบแบบปรนัย กอนที่จะไปบทเรียนหนา

อื่นตอไป ในท่ีนี้เปนตัวอยางการสรางบทเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยสรางเนื้อหาพรอมคําถาม 3 หนา 
ใหแตละหนาชื่อ เรื่องที่ 1 เร่ืองท่ี 2 และเร่ืองที่ 3 ในการกําหนดเง่ือนไขการเขาศึกษาน้ัน จะกําหนดวาใหเขา
ศึกษาในเรื่องที่ 1 กอน แลวตอบคําถาม ถาตอบถูกก็จะใหไปศึกษา ในเรื่องที่ 2 และตอบคําถามในเรื่องที่ 2 
ถูกตอง ก็จะใหไปศึกษาในเรื่องที่ 3 เม่ือตอบคําถามในเรื่องท่ี 3 ถูกตอง ก็จะใหไปหนาจบบทเรียนเลย ท้ังน้ี
ถาในแตละหนานักศึกษาตอบผิดก็จะใหอยูที่เนื้อหาหนาเดิม 
สรางหนาบทเรียน หนาที่ 1 ใหชื่อหัวขอ เรื่องท่ี 1 
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เม่ือทําการบันทึกแลวใหเพิม่คําถามประจําบทเรียน ในบทเรียนที่ชือ่วา บทเรียนหัวขอที1่ จะมีหนาบทเรียน 
1 หนา ชื่อเรื่องท่ี 1 

 
 

ผูสอนสามารถสรางเนื้อหาเรื่องอื่นตอไปอีกไดโดยการคลิกที่เมนู เพิ่มหนาคําถาม ตรงน้ี ซึ่งอยูดานขวาบน
และลางของหนาคําถามที่สรางขึ้น แลวทําการสรางหนาบทเรียนเพิ่มขึ้นอีก 2 หนาใชชื่อหัวขอ เร่ืองที่ 2 และ
เรียนท่ี 3 
การกําหนดเงื่อนไขในบทเรียนนั้น ในแตละหนาของหนาที่สรางขึ้นนั้น  สวนของตัวเลือกจะมีเมนู ไปยัง ซึ่งมี
ไวสําหรับใหกําหนดเงื่อนไขวา ถาเลือกตัวเลือกนี้จะใหไปศึกษาหนาไหน การเขาไปกําหนดเง่ือนไขแตละ
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หนาคําถามสามารถแกไขไดในภายหลังได ในที่น้ีจะกําหนดเงื่อนไขโดยใหศึกษาจากเรื่องท่ี 1 ไปเรื่องที่ 2 
และเรื่องท่ี 3 
 

 

การแสดงบทเรียนนั้น หนาบทเรียนที่สรางขึ้นหลังสุดจะแสดงใหเห็นเปนหนาแรกเมื่อนักศึกษาเขาศึกษา
บทเรียน ดังนั้นควรเรียงลําดับเน้ือวาตองการใหหนาไหนแสดงกอน โดยคลิกเขาไปในบทเรียนเพื่อไปเรียง
หนาเนื้อหาใหมได ตอไปเปนการแสดงการเขาศึกษาบทเรียนสําหรับนักศึกษา เม่ือคลิกเขาสูบทเรียนแลวจะ
เห็นเนื้อหาบทเรียนหนาแรกดังรูปขางลาง 
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แสดงรายการของเนือ้หา และคําถามปรนัย 

 

แสดงศึกษาเนื้อหาเร่ืองที ่1 แลวทําการตอบคําถาม 
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กรณีตอบคําถามผิด 

 

เม่ือคลิกตอไปก็ยังกลับมาอยูท่ีเนือ้หาเร่ืองที ่1 เหมือนเดิม ลองตอบคําถามใหมอีกคร้ังโดยตอบขอท่ีถูกตอง 
ระบบกจ็ะแสดงเน้ือหาหนาใหมซึ่งเปนเร่ืองท่ี 2 ใหศกึษาตอไป 

 

 
เม่ือคลิกตอไปจะเห็นวามาถึงเนื้อหาหนาตอไป ซึ่งเปนเรืองที ่2 นักศึกษาก็สามารถเขาศึกษาบทเรียนตอไป
จนจบบทเรียนแลวจะแสดงคะแนนที่ไดจากการศึกษาบทเรียนนั้น 

ผูสอนสามารถเขาไปดูคะแนนของนักศึกษาที่เขาไปศกึษาบทเรียนไดที่เมนู  ใน
สวนของการจดัการระบบ 
 

 

แสดงคะแนนที่นักศึกษาไดทํากิจกรรมทัง้หมด 
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2.3.2 ประเภทของคําถามแบบถูก/ผิด 
เปนการสรางหนาบทเรียนใหมีการตอบคาํถามแบบถูก/ผิด เม่ือศึกษาบทเรียนแลวใหตอบ

คําถามวาถูกหรือผิด จึงจะผานไปศึกษาบทเรียนหนาตอไป

 
 

แสดงเพจการสรางคําถามถกูผิด 
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แสดงผลเม่ือสรางคําถามถูกผิดสําเร็จ 

2.3.3 ประเภทของคําถามแบบอัตนัย 
เปนการสรางหนาบทเรียนใหมีการตอบคาํถามแบบอตันัย เม่ือศึกษาบทเรียนแลวใหตอบ

คําถามแบบเติมคําในชองวาง ถาตอบถูกจึงจะผานไปศกึษาบทเรียนหนาตอไป 
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แสดงผลคําถามอัตนัย 

 
2.3.4 ประเภทของคําถามแบบโจทยตัวเลข 

เปนการสรางหนาบทเรียนใหมีการตอบคาํถามแบบโจทยตวัเลข เม่ือศึกษาบทเรยีนแลวให
ตอบคําถามลงในชองวาง ถาตอบถูกจึงจะผานไปศึกษาบทเรียนหนาตอไป 
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การแสดงผล 

 

2.3.5 ประเภทของคําถามแบบจบัคู 
เปนการสรางหนาบทเรียนใหมีการตอบคําถามแบบจับคู ซึ่งอาจจะตั้งคําถามไวใหจับคู

หลายคู เม่ือศึกษาบทเรียนแลวใหตอบคําถามโดยการจับคู จึงจะใหผานไปศึกษาบทเรียนหนาตอไป 
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การแสดงผล 
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2.4 บันทกึความกาวหนา 
บันทึกความกาวหนาเปนกิจกรรมที่มีไวสําหรับใหผูสอนและนักศึกษาเขามาทําการเขียนบันทึก

ตางๆ หรือผูสอนอาจจะสั่งงานใหนักศึกษาเขามาตอบคําถามสงผูสอน แลวผูสอนเขามาดูบันทึกของ
นักศึกษา และทําการใหคะแนนไดกําหนดคาตางๆ ดังนี้ 

 

• ช่ือบนัทึกความกาวหนา : กรอกชื่อของบันทึก 

• คําถาม : คําถามหรือประเด็นท่ีตองการใหนักศึกษาเขามาตอบหรือรายงานความกาวหนาใหกับ
ผูสอน 

• คะแนนท่ีได : กําหนดจะใหมีคะแนนหรือไม และคะแนนเต็ม 

• วนัท่ีเร่ิมใหเขาอาน : กําหนดระยะเวลาที่เขามาอานหรือตอบคําถาม รายงานความกาวหนา 
นักศึกษาสามารถเขาตอบคําถามหรือบันทึกความกาวหนาของตัวเองได ซึ่งแตละคนจะมีแบบฟอรมให
บันทึกขอมูลของตัวเองคนละบันทึก และสามารถทําการปรับปรุงแกไขบันทึกของตัวเองได ในสวนของผูสอน
ก็สามารถเขาไปดูบันทึกของแตละคนเพื่อใหคะแนนหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได 
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2.5 หองสนทนา 
หองสนทนาเปนแหลงที่ใหผูสอนกับผูเรยีน หรือผูเรียนดวยกันเองไดเขามาสนทนากัน ซึ่งการ

สนทนาสามารถนัดหมายเวลาทีจ่ะสนทนากันได การกําหนดคาตางๆ ดังนี้ 

• ช่ือหอง : ตั้งชื่อหองที่ใชในการสนทนา 

• คํานาํ : เพิ่มรายละเอียดเกีย่วกับประเดน็การสนทนา 

• เวลาเสวนาครั้งตอไป : กําหนดเวลาในการสนทนาในครั้งตอไป 

• เสวนาเรื่องนี้ซํ้า : กําหนดใหมีการสนทนาเรื่องน้ีซ้ําอีกหรือไม โดยจะสนทนาเวลาเดียวกันนีข้อง
ทุกวัน หรือเวลาเดียวกันนีทุ้กสัปดาห 

• บนัทึกการเสวนาครั้งท่ีผานมา : ใหบันทึกขอความการสนทนาครั้งที่ผานมาไวกีว่ันหรือไมมีการ
ลบขอความการสนทนา 

• ทุกคนสามารถดูการเสวนาครั้งที่ผานมาได : กําหนดใหทุคนสามารถดูการสนทนาครั้งที่ผานมา
ไดหรือไม 

 



 

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี, http://ct.pbru.ac.th 
 

60คูมือการใชงาน  Moodle – [ชุดที่ 2] 
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2.6 แบบทดสอบ 
ผูสอนสามารถสรางแบบทดสอบเพื่อใหนักศึกษาเขาทําแบบทดสอบได ซึ่งแบบทดสอบจะมีใหเลือก

หลายรูปแบบ คือแบบปรนัย ถูก/ผิด อัตนัย แบบโจทยตัวเลข จับคู คําอธิบาย คําถามแบบสุม สุมสราง
คําถามจับคูจากอัตนัย และเติมคําในชองวาง โดยการตั้งคาแบบทดสอบดังนี้ 
<<รูป Moodle>> 

• ช่ือ : กรอกชือ่ของแบบทดสอบ 

• คํานาํ : กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับแบบทดสอบ 

• เร่ิมทาํแบบทดสอบได : กําหนดวันเวลาที่ใหเขาทําแบบทดสอบได 

• หมดเวลาการทําแบบทดสอบ : กําหนดวันเวลาสิ้นสดุในการเขาทาํแบบทดสอบ 

• เวลาในการทําแบบทดสอบ : กําหนดระยะเวลาในขณะทําแบบทดสอบวามีเวลาทํากี่นาทีหรือไม
จํากัด 

• สลบัคาํถาม : กําหนดใหแบบทดสอบมกีารสลับคําถามหรือไม 

• สลบัคาํตอบ : กําหนดใหแบบทดสอบมกีารสลับคําตอบหรือไม 

• จํานวนคร้ังท่ีใหตอบ : กําหนดใหเขาทาํแบบทดสอบไดกี่ครั้งหรือไมจํากัด 

• อนุญาตใหทาํตอจากคร้ังที่แลว :อนุญาตใหเขาทําแบบทดสอบตอจากครั้งท่ีแลวหรือไม 

• วิธีตัดเกรด : การตัดเกรดคิดจากคะแนนที่ไดสูงสุด คะแนนเฉลี่ย คะแนนครั้งแรก หรือคะแนน
สุดทาย 

• ตองการใหแสดง feedback หลงัตอบคําถามหรือไม : กําหนดใหแสดง feedback หลังตอบ
คําถามหรือไม 

• ตองแสดงคําตอบ ใน feedback หรือเปลา : กําหนดใหแสดงคําตอบ ใน feedback หรือไม ถา
แสดงจะเปนการเฉลยคําตอบในแตละขอ 

• ใหดูแบบทดสอบไดหลังวนัสุดทายที่ใหทําแบบทดสอบ : ใหนักศึกษาเขาดูแบบทดสอบทีต่ัวเอง
ทําไดหลังวันสุดทายที่ใหทาํแบบทดสอบหรือไม 

• คะแนนเตม็ : กําหนดคะแนนเต็มสําหรบัแบบทดสอบ 

• ตองใสรหสัผาน : กําหนดรหัสผานในการเขาทําแบบทดสอบ 

• ตองมีท่ีอยูเน็ตเวริก : กําหนดที่อยูของเครื่องทีต่องการใหนักศึกษาใชทําแบบทดสอบวาตองเปน
เคร่ืองทีอ่ยูในวงของเครือขายที่กําหนดไวเทานั้น เชน 203.158 หมายถึง เครื่องท่ีใชทําแบบทดสอบ
ไดตองอยูในวงของเครือขายที่มี IP ขึ้นตนดวย 203.158 แตไมสามารถกําหนดเปนตัวหนังสอืได 
เชน example.com 
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เม่ือทําการตั้งคาแบบทดสอบเรียบรอยแลว ทําการคลิกที่ ขั้นตอไป ก็จะไปท่ีหนาแบบฟอรมใหสรางคําถาม
เขาไปในแบบทดสอบ ซึ่งคาที่ไดกําหนดในแบบทดสอบกอนหนาน้ีจะยังไมเก็บคาจนกวาจะทําการคลิกที่ปุม 
บันทึกแบบทดสอบในตารางดานซาย 
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จะเห็นไดวาแบบทดสอบที่สรางขึ้นยังไมมีคําถามอยูเลย ดังน้ันผูสอนตองทําการสรางคําถามขึ้นมา ซึ่งสวน
ของการสรางคําถามจะอยูในตารางดานขวา สวนรูปแบบของคําถามมีใหเลือกไดหลากหลาย คือ แบบปรนัย 
ถูก/ผิด อัตนัย แบบโจทยตัวเลข จับคู คําอธิบาย คําถามแบบสุม สุมสรางคําถามจับคูจากอัตนัย และเติมคํา
ในชองวาง ครั้งแรกที่เขามาขอแนะนําใหสรางประเภทของคําถามกอนแลวจึงสรางคําถามเก็บไว เพื่องายตอ
การนําไปใชและเปนหมวดหมู ซึ่งคําถามที่สรางขึ้นจะถูกเก็บไวเปนคลังคําถามที่สามารถเรียกนําไปใชไดกับ
แบบทดสอบอื่นไดดวย ทําการสรางประเภทโดยคลิกที่ปุมแกไขประเภท แลวกําหนดประเภทและขอมูลของ
ประเภทแบบทดสอบ กําหนดใหคนอื่นนําคําถามไปใชไดหรือไม 
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เม่ือทําการบันทึกประเภทแลว ก็สามารถเลือกประเภทที่ไดสรางขึ้นมาเพื่อเก็บคําถามได ทําการสรางคําถาม
ใหมดังนี้ 

 

แสดงเพจการแกไขประเภทของขอสอบ 
 
2.6.1 การสรางคําถามแบบปรนัย 

เลือกการสรางคําถามใหมแบบปรนัย ทําการกรอกชื่อคําถาม ใสคําถาม เลือกคําตอบที่
ถูกตองคําตอบเดียวหรือหลายคําตอบ ตัวเลือกจะมีให 10 ตัวเลือก ใหใสตัวเลือกตามจํานวนที่ตองการ ใส 
Feedback เพื่อตอบกลับ แลวใสคะแนนในตัวเลือกที่ถูกตอง 
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เม่ือทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแลวจะคําถามแบบปรนัย 1 ขอ ซึ่งสามารถแกไขและลบคําถามที่สรางขึ้น
ได 
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2.6.2 สรางคาํถามแบบ ถูก / ผิด 
เลือกสรางคําถามแบบ ถูก / ผิด ทําการตั้งชื่อคําถาม ใสคําถาม แลวกําหนดคําตอบที่

ถูกตองวาคําถามนี้ถูกตองหรือไม ใส Feedback เพื่อตอบกลับ 
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เม่ือทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแลวจะมีคําถามแบบ ถูก / ผิด เพิ่มขึ้นมา 1 ขอ ท้ังหมดก็จะมีคําถามเปน 
2 ขอ 

2.6.3 สรางคาํถามแบบอตันยั 
เลือกสรางคําถามแบบอัตนัย ซึ่งคําถามแบบอัตนัยนั้นคําตอบตองเหมือนกับเฉลยทุก

ตัวอักษรจึงจะถูกตอง แตระบบจะมีตัวเลือกที่เฉลยให 10 ตัวเลือกดังน้ันอาจจะเพิ่มคําตอบมากกวา 1 
ตัวเลือก ใหเปนตัวเลือกที่คําตอบใกลเคียง เชนพิมพผิดบางอักษร อาจจะใหคะแนน 70 % ก็ได ถากําหนด
ตัวเลือกเดียวตองใหคะแนนตัวเลือกที่ถูกตองเปน 100 % เทานั้น 
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เม่ือทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแลวจะมีคําถามแบบ อัตนยั เพิ่มขึ้นมา 1 ขอ ทั้งหมดก็จะมีคําถามเปน 3 
ขอ 

 

 
การนําคําถามเพิ่มเขาไปไนแบบทดสอบทําได โดยเลือกคําถามที่ตองการนําเขาไป หรือจะเลือกทั้งหมดก็ได 
เม่ือทําการเลือกขอที่ตองการนําเขาไปในแบบทดสอบแลวจากน้ันคลิกที่ปุม << เพิ่มคําถามที่เลือกไวลง
แบบทดสอบ คําถามทั้งหมดที่เลือกก็จะไปบรรจุในแบบทดสอบ 
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จากน้ันยังทําการจัดการกับคําถามในแบบทดสอบได คือ ลบ แกไข เรียงลําดับขอใหม และใหน้ําหนักคะแนน
กับคําถามแตละขอ เม่ือใหคะแนนแตละขอแลวตองทําการบันทึกคะแนนดวย เม่ือทําการจัดการกับ
แบบทดสอบเรียบรอยแลว ก็ทําการคลิกที่ปุม บันทึกแบบทดสอบ ก็จะไดแบบทดสอบ พรอมท่ีจะให
นักศึกษาเขามาทําแบบทดสอบได 

 

 
นักศึกษาสามารถเขาทําแบบทดสอบได โดยคลิกที่ลิงกหัวขอที่ผูสอนสรางขึ้นใหเปนแบบทดสอบ เม่ือเขามา
จะเห็นชื่อแบบทดสอบและคําอธิบายการทําแบบทดสอบ 



 

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี, http://ct.pbru.ac.th 
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เขาทําแบบทดสอบโดยการคลิกที่ปุมทําแบบทดสอบตอนนี ้
 

 



 

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี, http://ct.pbru.ac.th 
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เม่ือนักศึกษาทําแบบทดสอบแลว ก็บันทกึคําตอบ เพือ่สงแบบทดสอบ ระบบกจ็ะทําการตรวจแบบทดสอบให 
และแสดง คะแนน พรอมกบั Feedback ตางๆ ถามีการตั้งคาไว 
 
 
 

 
แสดงคะแนนแบบทดสอบสาํหรับผูสอน 

 


