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เขาสูระบบ 
ไปยังเว็บไซตที่มี Moodle ติดตั้งอยู ตัวอยางเชน http://www.yoursite.com/moodle   
เว็บไซตของคุณจะแสดงผลคลายกับหนาจอขางลางนี้  

 
ไอคอนที่อยูในชองรายวิชาและความหมาย 

    รูปกุญแจหมายความวาคุณตองมีรหัสผานจึงจะเขาไปยังรายวิชานี้ได  
          คลิกที่นี่หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายวิชานี้  
           อนญุาตใหบคุคล ทัว่ไปเขาไปศกึษาไดโดยไมจําเปนตองเปนสมาชกิของเวบ็ไซต 
คุณสามารถเขาสูระบบโดยการคลิกที่คําวา  login ที่มุมขวาบนหรือดานลางของหนาจอ 
เมือ่คลกิแลวโปรแกรมจะพาคณุมายงัหนาเขาสูระบบ ใส username และ รหัสของคณุลงไป 
จากนั้นคลิกที่ login  ระบบจะนําคุณไปยังรายวิชาของคุณ 
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หองเรียนของแตละรายวิชา 
เมื่อเขามายังหนาหลักของรายวชิาเปนครัง้แรก หนาจอจะมลีกัษณะคอนขางวางดงัทีแ่สดง 
อยูนี้ 

 
สวนประกอบของหองเรียน 
หองเรียนประกอบไปดวย 2 สวนใหญ ๆ คือ บล็อคซายขวา และโครงสรางหัวขอหรือ 
โครงสรางรายสัปดาหที่อยูตรงกลาง 
1. บล็อค   
บล็อคในที่นี้หมายถึง กลองสี่เหลี่ยมทีอ่ยูในคอลมันซาย ขวา ของหนาจอหลกัของรายวชิา 
ซึ่งสามารถเพิ่มเขาหรือเอาออกไดภายหลัง  บล็อคที่ม ีอยูประกอบดวย 
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1.1 สมาชิก  เปนบล็อคเกี่ยวกับขอมูลของสมาชิกในรายวิชาของคุณ 

 
1.2  การจัดการระบบ รวมเมนูเกี่ยวกับการจัดการระบบ การจัดการคอรสทั้งหมด  

   
1.3  คนหา  สําหรับคนหาสิ่งที่ตองการในรายวิชา 

 
1.4  วิชาเรียนของฉัน  รวมวิชาที่คุณสอนอยูหรือเปนนักเรียนหรือสนใจศึกษาอยู 

 
1.5  ขาวลาสดุ เปนบลอ็คแสดงขาวลาสดุทีม่กีารโพสตในกระดานขาวและประกาศ 
โดย จํานวนขาวที่แสดงขึ้นอยูกับคาที่ตั้งไวสําหรับรายวิชา (จะกลาวถึงภายหลัง) 
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1.6  กิจกรรมทั้งหมด   
จะรวมวาในรายวิชาของคุณจัดกิจกรรมเปนประเภทไดทั้งหมดก ี่ประเภท และมี 
อะไรบาง เชนมีกระดานเสวนากี่อัน  มีแบบทดสอบกี่ชุด มีแหลงขอมูลอะไร บาง   

 
1.7  เนื้อหายอของรายวิชา เปนบล็อคแสดงเนื้อหายอของรายวิชาที่คุณตั้งคาเอาไว 

 
1.8  สมาชิกออนไลน เปนการแสดงรายชื่อผูที่ออนไลนอยูในชวง 5 นาที 

 
1.9 กิจกรรมล าสุด เปนการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต 
คุณเขามาครั้งสุดทายประกอบไปดวย โพสตจากกระดานเสวนา สมาชิกใหม 
รายงานความกาวหนามาใหม  เพิม่แบบฝกหดัใหม สัง่การบานใหมเปนตน  คุณควร 
เลือกแสดงกิจกรรมลาสุด เพราะจะชวยใหคุณ นักเรียน และผูสนใจอื่น ๆ  ทราบวา 
มีอะไรเกิดขึ้นบางในระหวางที่ไมไดเขามาจะไดดูวามีการเคลื่อนไหวอะไรบาง 
สําหรับรายวิชาที่มีสมาชิกจํานวนมากไมควรใช เพราะวาจะทําใหการดึงขอมูล 
ทําไดชา 
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1.10   ลงิกไปยงัสวนตาง ๆ  เปนการแสดงลงิกไปยงัหวัขอทกุหวัขอทีม่อียูในรายวชิา 
เชน ถาคุณตั้งคาไวใหมี 10 หัวขอ ลิงกนี้ก็จะแสดง 10 หัวขอ 

 
1.11  ปฎิทิน  เปนการแสดงปฏิทินและยังใชเปนปฏิทินกิจกรรมไดอีกดวยโดยจะ 
แสดงให เห็นถึงกิจกรรมตาง ๆ โดยระบายไวเปนสี ๆ วาวันนี้มีอะไร 

 
1.12  กิจกรรมใหมท่ีกําลังจะมีขึ้น ใชรวมกับปฏิทินจะชวยแสดงกิจกรรมที่จะ 
เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่กําหนด 

 
บล็อคท่ีสําคัญ 

1.1 สมาชิก  
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1.1.1 นักเรียนหรือผูสนใจ 
“นักเรียนหรือผูสนใจ”เปนการแสดงจํานวนของนักเรียนหรือผูสนใจเขาศึกษาใน 
วิชาของคณุ เมือ่คลกิทีเ่มนนูีจ้ะมรีายชือ่ของอาจารยประจาํวชิา นกัเรยีนและผูสนใจ 
ทั้งหมด  
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1.1.1.1 กิจกรรม  
ในรายชื่อของนักเรียนแตละชองนั้นคณุสามารถตดิตามดวูานกัเรยีนไดเขา 
ไปศึกษาในหัวขอใดบางในรายวิชาของคุณ ทําแบบทดสอบหรือไม 
สงการบาน ตอบคําถาม บนกระดานสนทนา  ฯลฯ นัน่คอืกจิกรรมทกุอยาง 
ที่นักเรียนทํานั่นเอง หรือสามารถดูกิจกรรมของคุณเอง หรือของอาจารย 
ผูสอนในรายวิชาเดียวกัน ออกจากการเปนสมาชิกเลือกขอนี้หากตองการ 
ใหนักเรียนออกจากรายวิชาที่คุณ สอน 
1.1.1.2  Login ในชื่อนี้ 
หากตองการดรูายละเอยีดวชิาของคณุในมมุมองของนกัเรยีนใหคลกิทีน่ีเ่พือ่ 
ล็อกอินในชื่อของ นักเรียน  
1.1.1.3 ประวัติเต็ม 
คลกิทีน่ีห่ากตองการดปูระวตัสิวนตวัของนกัเรยีนทีน่กัเรยีนใสขอมลูเอาไว  
ในขณะเดียวกันคุณสามารถคลิกที่นี่เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงขอมลูสวนตวั 
ของตัวคุณเอง (ดูรายละเอียดในสวนของการแกไขขอมูลสวนตัว) 
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1.1.2 กลุม 
ในชองสมาชิกนั นถาหากคลิกที่เมนู “กลุม”  ในรายวิชาของคุณจะเห็น  

 
ถาตองการแบงกลุมนักเรียนในชั้นออกเปนหลายกลุม เชน ม.1/1  ม.1/2 ม.1/3 
ใหคลิกที่ “เริ่มการแกไขในหนานี้” ดังภาพดานบน เมื่อคลิกที่ “เริ่มการแกไขใน 
หนานี้”  แลวคุณจะเห็นหนาจอมีลักษณะดังภาพลางนี  
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ถาหากวารายวชิาของคณุยงัไมมนีกัเรยีน คุณจะเหน็เฉพาะรายชือ่ครเูทานัน้  ตวัอยาง 
ขางบน จะเห็นวาในรายวิชานี้มีครู 2 คนคือ คุณครู ใจดี และครไูหว ใจด ีมนีกัเรยีน 
1 คนชื่อ “นักเรียน นารัก”  ในกรณีนี้จะเห็นวายังไมมีการแบงกลุมหากตองการ 
เพิ่มกลุมสําหรับรายวิชานี้ใหเติมชื่อกลุมลงไปขางหนาแลวคลิกที่ปุม “เพิ่มกลุม 

สมาชิก”    

เมื่อสรางกลุมแลวจะเห็นรายชื่อกลุมปรากฎอยูในคอลัมนที่ 2 
(กลุม) คุณสามารถเพิ่มนักเรียนลงไปในกลุมโดยการเลือกชื่อ 
นกัเรยีนทีต่องการหากตองการเพิม่นกัเรยีนหลายคนทีม่รีายชือ่อยู 
ติดกันในคราวเดียวใหกดแปน SHIFT แลวเลือกนกัเรยีนแตหาก 
รายชื่อนักเรียนไมอยูติดกันใหกดปุม CRTL (คอนโทรล)คางไว 
แลวเลือกชื่อนักเรียน รายชื่อดังกลาวจะถูกไฮไลทเอาไว 
ดังตัวอยาง  

 
 
เมือ่เลอืกนกัเรยีนไปยงักลุมทีต่องการแลวใหคลกิที ่“เพิม่สมาชกิ ทีเ่ลอืกลงในกลุม” 
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เมื่อเพิ่มชื่อนักเรียนลงในกลุมเรียบรอยแลวหนาจอจะมีลักษณะดังนี้ 

 
 
เมื่อทําการเพิ่มนักเรียนเรียบรอยแลวใหคลิก “ปดการแกไขหนานี้” 

 
จะไดหนาจอมีลักษณะดังนี้ 

 
เราจะมีการพูดถึงกลุมกันอีกครั้งในหัวขอการเพิ่มกิจกรรมตาง ๆ  ในแตละรายวชิา  
1.1.3 แกไขประวัติสวนตัว 
หากคณุตองการแกไขขอมลูสวนตวัสามารถทาํไดโดยการคลกิทีเ่มน ู“แกไขประวตั ิ
สวนตัว”  จะไดหนาจอที่มีลักษณะดังนี้ 
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การแกไขคอนขางงายไมซับซอน แตจะมีเพียงบางชองที่อาจทําใหสับสนไดวา 
หมายความวาอยางไร  

1.1.3.1  การแสดงอีเมล   
- ซอนอีเมล   ทุกคนในเว็บไซตไมสามารถเห็นอีเมลของคุณ 
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- แสดงอีเมล  ทุกคนในเว็บไซตสามารถเห็นอีเมลของคุณ 
- สมาชิกในวิชาที่เรียนเทานั้นที่จะเห็นอีเมล  แสดงอีเมลของคุณใหเฉพาะ 
นักเรียน อาจารย ที่อยูในรายวิชาที่คุณสอนเทานั้นเห็น 
1.1.3.2  ประเภทอีเมลไดเจสท  
- แบบไมไดเจสท   สงอีเมลเดียวตอกระดานเสวนา นั่นคือทุกกระทู           
ทุกความเห็นที่อยูบนกระดานเสวนาหนึ่ง ๆ  ใหสงมาเปนหนึ่งอีเมลเทานัน้ 
-  แบบสมบรูณ  สงอเีมลใหคุณทกุวนั ทกุกระทู ทกุโพสตความเหน็แยกเปน 
อีเมลเปนอัน ๆ ไป 
- แบบหัวขอ  สงอีเมลใหคุณทุกวันแตสงมาเฉพาะหัวขอกระทูเทานั้น 
1.1.3.3 สมัครเปนสมาชิกกระดานเสวนาอัตโนมัติ   
- ตกลง : ถาโพสตเมื่อไหรใหสมัครเปนสมาชิกของกระดานนั้น ๆ  หมายถงึ 
ทุกครั้งที่มีผูตั้งกระทูหรือตอบกระทูบนกระดานเสวนาที่คุณสมัครจะมีอีเมล
สงไปถึงคุณ 
- ไม : อยาสมัครฉันเปนสมาชิกกระดานใด ๆ  นั่นคือคุณจะไดไมรับสําเนา 
ของกระทูและความเห็นตาง ๆ ผานทางอีเมล    
1.3.1.4 ในการแกไขขอความ 
- ใช Standard web  forms  หนาจอที่ไดจะมีรูปแบบธรรมดาเวลาตองการ 
พิมพ อักษรหนา เอียงตองใชโค ด html  

 
-ใช Richtext HTML editor (IE 5.5 ขึ้นไป)  สําหรับทานที่ใช Internet 
Explorer ตัง้แตเวอรชัน่ 5.5 ข้ึนไปสามารถเลอืกใชออปชัน่นีไ้ด จะทาํใหงาย 
ตอการพมิพ เพราะลกัษณะหนาจอจะคลายกบับนเวริดทัว่ไป สามารถพมิพ 
ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเสนใต เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือไดสะดวก 
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1.1.3.5 โซนเวลา  
ในกรณทีีเ่ซริฟเวอรของคณุอยูทีต่างประเทศยกตวัอยางเชน เซริฟเวอร อยูที ่
อังกฤษ ถาหากคุณไมเปลี่ยนคานี้เซิรฟเวอรก็จะแสดงเวลาชากวาประเทศ 
ไทยไป 6  ชั่วโมงในฤดูรอนและ 7 ชัว่โมงในฤดหูนาวแตถาหากเซริฟเวอร 
ของคุณอยูในประเทศไทย เชน อยูที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย ก็ใหทิ้งคานี้ 
เปนเวลาของ เซิรฟเวอร  
1.1.3.6 รายละเอียด   
คุณสามารถกรอกรายละเอียดอะไรก็ไดเกี่ยวกับตัวคุณลงไปในชองนี้ 
อาจจะเขียนวาเปนอาจารยสอนวิชาอะไร มีความเชี่ยวชาญในดานไหน 
ผลงานทางวิชาการม ีอะไรบาง   
1.1.3.7 รูปปจจุบัน  
คุณสามารถเปลีย่นรปูประจาํตวัของคณุได โดยเตรยีมไฟลรปูทีต่องการไว 
ในคอมพิวเตอร แผนดสิก ฯลฯ จากนัน้ใหกด Browse เพือ่ทาํการเลอืกภาพ 
ใหม ที่คุณตองการเปลี่ยนเมื่อเลือกรูปไดแลวก็คลิกที่ open  ก็จะมีชื่อไฟล 
รูปปรากฎ อยูในชองรูปภาพ จากนั้นทําการใสขอมูลที่เหลือทั้งหมดแลว 
ใหคลกิ อัพเดทประวตัสิวนตวักเ็ปนอนัเสรจ็สิน้ และใหกลบัไปยงัหนาหลกั 
ของรายวิชาโดยการคลิกที่ชื่อยอของรายวิชาตรงแถบเมนูดานบนซาย 
ในกรณีนี้คือ MD001 

 
 



คูมือการใชงาน Moodle 1.3.1 สําหรับผูสอน  
 

•วิมลลักษณ สิงหนาท• 21

1.2  การจัดการระบบ   
ในสวนของการจัดการระบบนี้จะมีเมนูเครื่องมือการจัด
การรายวิชาของคุณอยูดังนี้   
“เริ่มการแกไขในหนานี้” ทําใหคุณสามารถแกไข 
เพิ่มเติมกิจกรรมในรายวิชาของคุณได 
“การตั้งคา”  คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมมุมองของ หนา 
หลักของรายวิชาของคุณได (จะกลาวถึงวิธีการแกไข 
ตอไป)  
“อาจารย” แสดงรายชื อของอาจารยประจําวิชาทั้งหมด 
โดยทั่วไปแลวก็จะมีแตชื่อ ของคุณเวนแตวาวิชานี้เปน 
วิชาที่สอนกันหลายคน จึงจะมีหลายชื่อ 

“นักเรียน” แสดงรายชื่อของนักเรียนทั้งหมดในชั้นเรียนนี้คุณสามารถที่จะเพิ่ม 
นักเรียนเขาหรือเอานักเรียนออกไดจากที่นี่ 
“การสํารองขอมูล”  ทำการสํารองขอมูลของรายวิชาของคุณ 
“กูคืน” ถาคุณทําการสาํรองขอมลูเอาไวคุณสามารถกูขอมลูของคณุคนืมาภายหลงั 
หากมี ขอผิดพลาดเกิดขึ้น  
“วธิกีารวดั”  คุณสามารถออกแบบวธิกีารวดัหรอืเลอืกใชวิธกีารวดัผลประเมนิผลได 
ตวัอยางเชนการใชคําวา  ดเียีย่ม ดมีาก ด ีพอใช  ควรปรบัปรงุ ตองปรบัปรงุ เปนตน 
“คะแนนทั้งหมด”  แสดงรายการคะแนนจากแบบทดสอบ การบาน ฯลฯ ของ 
นักเรียน แตละคนที่เรียนในวิชาของคุณ  
“บนัทกึารใชงานเวบ็ไซต”แสดงรายการกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดในรายวชิาของคณุ  
 ในระยะเวลาที่คุณตั้งไว  
“ไฟล”  อัพโหลดไฟลของคุณที่ตองการใชในวิชาของคุณ หรือเขาไปดูไฟลตาง ๆ  
ที่อัพโหลดเขามาเรียบรอยแลว   
“ชวยเหลือ”  คลิกที่นี่หากตองการความชวยเหลือเรื่องการใช Moodle 
“กระดานครูอาจารย”  กระดานสําหรับครูและอาจารยภายในรายวิชา ที่สอนนี้ 
เทานั้น มีประโยชนในกรณีที่มีครูผูสอนอยูหลายคนในรายวิชา  
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1.2.1  เริ่มแกไขในหนานี้   
จะพูดถึงหัวขอนี้ในภายหลัง 
1.2.2  การตั้งคา 
คุณสามารถเปลีย่นมมุมองของหนาหลกัของรายวชิาของคณุโดยการคลกิที ่
“การตั้งคา” จะไดหนาจอ  

 
ดานหลังของการตั้งคาแตละตัวจะมีเครื่องหมาย   คุณสามารถคลิกที่ 
เครือ่งหมายนีห้าก ตองการทราบวาการตัง้คาดงักลาวมคีวามหมายวาอยางไร  

1.2.2.1 บทคัดยอ   
หรือบทสรุปคุณสามารถเขียนเนื้อหารายวิชาของคุณ แบบยอ ๆ  
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1.2.2.2 รูปแบบ   
การแสดงหนาหลักนั้นสามารถเลือกรูปแบบได 3 แบบดวยกัน 
โดยแตละ แบบ จะมีการแสดงผลสวนตรงกลางตางกันไปดังนี้ 
- แบบหัวขอ  แบบนี้เหมาะสําหรับผูที่ตองการใหนักเรียน เขามา 
ศึกษาเนื้อหา ทําแบบทดสอบหรือทํากิจกรรมตาง ๆ ในรายวิชา 
นี้ไดตลอดเวลาจนกวาจะมีการยกเลิกรายวิชา 

 
-แบบรายสัปดาห   แบบนี้เหมาะสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
รายสัปดาห ทุกกิจกรรมจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาหนั้น ๆ หากพน 
สัปดาหดังกลาว นักเรียน จะไดไมสามารถเขาไปทํากิจกรรมอื่น ๆ 
ได เชนทําแบบทดสอบ สงการบาน  
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- แบบกลุมสนทนา  รูปแบบนี้จะเหมือนกับกระดานสนทนา 
ทั่วไปเปนการตั้งหัวขอใหนักเรียนไดเขามาออกความคิดเห็น 

 
คูมือนี้จัดทําโดยใชรูปแบบแบบหัวขอแตคุณสามารถจะปรับเปลี่ยน
โครงสราง ได ตามอัธยาศัย  
1.2.2.3 จํานวนสัปดาห /หัวขอ   
จํานวนหัวขอ(ในกรณีที่เลือกรูปแบบหัวขอ) จํานวนสัปดาห 
(ในกรณเีลอืกรปูแบบรายสปัดาห) ทีต่องการแสดงในหนาแรกของ 
รายวิชา  ระบบตั้งไวที่ 10 หัวขอ/สัปดาห 
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1.2.2.4 ระบบกลุม    
-เรียนรวมกันไมแบงกลุม  นักเรียนทุกคนสามารถเห็นกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นในรายวิชานี้ เรียนรวมกัน แตจะมีปญหาเวลาที่กลุมใหญ 
มากและตองการกรอกคะแนนของนักเรียนเปนรายคน ถาหาก 
นักเรียนมาจากหลายหอง ก็จะทําให คุณแยกลําบาก 
-กลุมแบบแบงแยกกันอยางชัดเจน  (ศึกษาขามกลุมไมได)  
นักเรียนแตละ กลุม จะไมสามารถเขาไปศึกษาเนื้อหาหรือเขาไปด  ู 
กิจกรรม ของกลุมอื่นได 
-กลุมแบบศึกษาขามกลุมได  (แตทํากิจกรรมขามกลุมไมได)  
ในกรณีนี  นักเรียนแตละคนจะเขาไปศึกษาเนื้อหา อานกระดาน 
เสวนา หรือดูกิจกรรม ตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในกลุมอื่นไดแตไมสามารถ 
จะทํากิจกรรมได เชนไมสามารถตอบปญหาหรือสงการบาน 
ขามกลุม   
1.2.2.5 บังคับ (การใชกลุม) 
-ไม  สามารถเลือกใชกลุมในแตละกิจกรรมได เชน การบาน 
ในกรณีนี้ มีการตั้งคาเริ่มตนเปนกลุมชั้นเรียน 
-ใช  การตัง้คากลุมไมสามารถเปลีย่นแปลงไดในทกุกจิกรรม ตองใช 
กลุม ตลอด เวลา 
1.2.2.6 รายวิชาที่มีอยู 
นักเรียนสามารถเขามาศึกษาได  ในกรณีที่วิชาของคุณพรอมแลว 
ที่จะใหนักเรียนเขามาศึกษาใหตั้งคานี้นักเรียนยังไมสามารถ เขา 
ศึกษารายวิชานี้ได  หากคุณตองการสรางเนื้อหาวิชา  และกิจกรรม 
เก็บเอาไวแตยังไมตองการ ใหนักเรียนเขามาศึกษาใหเลือกคานี้ 
1.2.2.7 รหัสผานเขาเรียน  
เปนรหัสผานเพื่อเขามาศึกษาในรายวิชาที่คุณสอน เหมาะสําหรับ 
ทานที่ไมตองการใหนักเรียนที่ตนเองไมไดสอนเขามาศึกษาใน   
รายวิชานี้ คุณเพียงแตบอกรหัสผานใหกับนักเรียนที่คุณสอนเวลา 
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ทีน่กัเรยีนจะเขามาศกึษา ระบบจะถามใหใสรหัสผานกอน เขาไปยงั 
รายวิชาของคุณในครั้งแรกที่เขามาศึกษา แตหลังจากนั้นระบบจะ 
จําชื่อนักเรียนเอาไวและไมตองใสรหัสอีกในครั้งตอไปที่เขามา  
ถาหากมีบุคคลภายนอกเขามาศึกษาขอมูลหรือทราบรหัสคุณจําเปน
ตองเปลี่ยนรหัสผานใหม นักเรียนที่เรียนอยูไมจําเปนตองใส 
รหัสใหมแตคุณ สามารถที่จะเอา รายชื่อบุคคลที่คุณไมตองการ 
ใหเขามาศึกษาออกจากวิชาที่คุณสอนได  ถาหากบุคคลดังกลาว 
ตองการกลับเขามายังรายวิชาของคุณบุคคลนั้น จําเปนตองมีรหัส 
ผานใหมที่คุณตั้งไว  
1.2.2.8 ใหบุคคลท่ัวไปเขาชม  
ถาหากทานอนญุาตให "บคุคลทัว่ไป" เขามาในรายวชิา บคุคลทัว่ไป 
สามารถที่จะล็อกอินโดยคลิกที่ปุม "Login ในชื่อบุคคลทั่วไป" 
ที่ปรากฎอยูบนหนาจอ แลวเขามาไดเลยบุคคลทั่วไปสามารถ 
ที่จะอานไดอยางเดียวเทานั้น ไมสามารถโพสตขอความใด ๆ 
ตอบคําถามหรือสงไฟลไดกรณีนี้สะดวก ในการที่คุณตองการให 
เพือ่นรวมงานเขามาดผูลงานของคณุหรอืใหนกัเรยีนไดดเูนือ้หาของ 
บทเรียนกอนตัดสินใจเขาเรียน  
หมายเหตุ : คุณมีตัวเลือกอยูสองตัวเลือกในการใหบุคคลทั่วไป 
เขามาใชเว็บไซตนั่นคือ บุคคลทั่วไปที่ตองใชรหัสผาน และบุคคล 
ทั่วไปที่ไมจําเปนตองใชถาหากคุณอนุญาต ใหบุคคลทั่วไปแบบที่ 
ตองใชรหัสผานผูเขามาในเวบ็จาํเปนตองใสรหัสทกุครัง้เมือ่ Login 
เขามา แตถาหากเลือกใหใครก็ไดเขามาดูก็ไมจําเปนตองเลือก 
ใหมีรหัส  
1.2.2.9 สวนที่ซอนไว    
แสดงสวนที่ซอนไวแบบพับไว  นักเรียนจะเห็นสวนที่คุณซอนไว 
เปนสเีทา ไมสามารถจะคลกิเขาไปได ไมใหใครเหน็สวนทีซ่อนไว 
นักเรียนจะไมเห็นเลยวามีสวนนี้อยูในรายวิชา 
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1.2.2.10 จํานวนขาว   
รายวิชาในรูปแบบรายสัปดาหและหัวขอจะมีกระดานขาว ปรากฎ 
อยูบนสุดของรายวิชา เหมาะสําหรับประกาศขาวสารใหนักเรียน 
ในรายวชิา ไดรบัทราบ ทัว่กนั คาทีต่ัง้ไวคือนกัเรยีนทกุคนตองเปน 
สมาชิกของบอรดนี้ฉะนั้น เมื่อมีการโพสตขอความบนกระดานนี้ 
นักเรียนจะไดรับขอความผานทางอีเมล การตั้งคานี้พิจารณาวา 
ตองการใหขาวลาสุดจํานวนกี่ขาวปรากฎในหนาแรกนี้ ในสวน 
ของขาวและประกาศ ถาหากตั้งคาไวที่ 0 จะไมมีขาวปรากฎ 
ในชองดังกลาว 
1.2.2.11 แสดงคะแนน  
ถาหากคุณไมใหคะแนนนักเรียนในรายวิชาของคุณ ใหเลือก “ไม” 
แตถาตองการใหนักเรียนเห็นคะแนนของตนเองในกิจกรรมตาง ๆ  
ที่ตนทําไปเชน การบาน แบบทดสอบก็ใหตั้งคานี้ “ใช” 

1.2.2.12 แสดงรายงานกิจกรรม   
ครสูามารถเขาไปดรูายงานกจิกรรมของนกัเรยีนแตละคนในรายวชิา 
ของตนไดรายงานกจิกรรมนีจ้ะเปนตวับงบอกถงึการมสีวนรวมของ 
นักเรียนแตละคนในรายวิชานั้น ๆ  สวนนักเรียนจะสามารถเขาไป 
ดูรายงานของ ตนเองหรือไมนั้นขึ้นอยูกับครูผูสอนกําหนด  
เมื่อทําการแกไขตัวแปรตาง ๆ แลวให “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 

1.2.3  อาจารย   
คุณสามารถดูรายชื่ออาจารยทั้งหมดซึ่งปกติแลวจะมีชื่อคุณเพียงคนเดียว หรือเพิม่ 
อาจารย หรือเอาอาจารยออกไดจากหนานี้   
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1.2.4  นักเรียน 
คุณสามารถเพิ่มหรือเอานักเรียนออกจากชั้นเรียนไดจากสวนนี้   

 
ดานซายคอืนกัเรยีนทีเ่รยีนในรายวชิานีอ้ยูแลว   ดานขวามอืคือคนทีส่ามารถ เพิม่เขา 
เปนนักเรียนได ว ิธีเพิ่มนักเรียนหรือเอาออกก็สามารถคลิกที่ลูกศร  เพื่อยาย 
รายชื่อซายขวา สมาชิกของเว็บไซตสามารถสมัครเขาเรียนในรายวิชานี้โดยการ 
คลิกที่ชื่อรายวิชา เวนแตวาคุณกําหนดรหัสผานเขารายวิชาไวก็จําเปนที่จะตองมี 
รหัสผานนี้กอนที่จะเขามา เรียนในวิชานี้ได 
1.2.5  การสํารองขอมูล 
ทัว่ไปแลวคุณไมตองกงัวลเกีย่วกบัการสาํรองขอมลูเพราะวาผูดแูลระบบจะทาํการ 
สํารองขอมูลของเว็บไซตไวทุกระยะอยูแลว แตถาหากตองการสํารองขอมูลของ 
วิชาของคุณใหคลิกที่นี่  คุณสามารถเลือกวาจะรวมกิจกรรมใดบางลงในไฟล 
ขอมูลสํารองดังภาพ 
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1.2.6  กูคืน 
คลิกที่ปุมนี้หากคุณตองกูคืนขอมูลที่คุณทําการสํารองขอมูลเอาไว  
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1.2.7  การวัด 
คุณสามารถสรางมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลคะแนนใหมจากหนานี้โดยการ 
คลิกที่ “เพ ิ่มวิธีการวัด”  

 
คลิกแลวจะไดหนาจอใหม 

 
 

1.2.7.1 ชื่อ   
ชื่อของการวัดผลการประเมินผลที่คุณตองการเรียก   
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1.2.7.2 การวัด  
เปนชองทีคุ่ณสามารถใสผลการประเมนิของงานแตละชิน้ แลวแยกแตละคาํ 
ดวย จุลภาค (comma)  โดยควรจะเริ่มจากระดับนอยไปมาก เชน  
ตองปรับปรุง, ควรปรับปรุง, พอใช,   ดี,   ดีมาก, ดีเยี่ยม 
1.2.7.3 คําอธิบาย   
คุณจะเติมหรือไมก็ได  
เมื่อพิมพขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลวใหคลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 

1.2.8 คะแนนทั้งหมด 
แสดงคะแนนของนักเรียนทั้งหมดที่จัดขึ้นในรายวิชานั้น ๆ ไมวาจะเปนคะแนน 
การบาน แบบทดสอบ วารสาร ฯลฯ 
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1.2.9 บันทึกการใชงานเว็บไซต 
แสดงกิจกรรมที่มีข้ึนในรายวิชา 

 
ตัวอยางบันทึกกิจกรรมที่มีข้ึนในรายวิชา 

 
1.2.10 ไฟล 

คุณสามารถอพัโหลดไฟลข้ึนบนเซริฟเวอร  นกัเรยีนไมสามารถเขามาในสวนนีไ้ด 
ไฟลที่ อัพโหลดนั้นสามารถเปนไดทั้งไฟลเวิรด พาวเวอรพอยท  เพลง วีดีโอ ฯลฯ  
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1.2.11 ชวยเหลือ 
คลิกที่นี่หากตองการเขาสูคูมือการใช Moodle 
1.2.12 อาจารย กระดานเสวนา 
กระดานเสวนาสําหรับอาจารยผูสอนในรายวิชาเดียวกัน 

 
2. โครงสรางหัวขอ/สัปดาห 
ในสวนนีคื้อสวนกจิกรรมสวนใหญในชัน้เรยีนเกดิขึน้ ไมวาจะเปนกระดานเสวนา, รายงาน 
ความกาวหนา, แบบทดสอบ, เนือ้หาตาง ๆ   เริม่ตนการจดัเพิม่กจิกรรมตาง ๆ  ดวยการคลกิที ่
 “เริม่การแกไขในหนานี”้  จากเมนดูานบนขวาหรอืจากกลองการจดัการระบบ เมือ่คลกิแลว 
หนาจอทีไ่ดจะแตกตางจากเดมิเลก็นอยโดยจะมเีคร ื่องหมาย รปูภาพตาง ๆ  เพิม่ขึน้มาดงัภาพ 
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 ความหมายของไอคอนตาง ๆ   

  ยายหัวขอนั้น ๆ ไปที่อ่ืน 
  คลิกเมื่อตองการรายละเอียดเพิ่มเติม 

  แกไขหัวขอ หรือ เขียนขอความอธิบายหัวขอ  
  ทําซ้ํา 

  ลบหัวขอ 
  ซอนไวไมใหนักเรียนเห็น 
 คลิกเพื่อแสดงเฉพาะหัวขอนี้หากคุณคลิกชองสี่เหลี่ยมเล็กใน 

หัวขอที่ 3 รายวิชานี้ก็จะแสดงเฉพาะหัวขอที่ 3 เมื่อมีนักเรียน 
เขามาศึกษา 

  คลิกเพื่อแสดงทุกหัวขอที่มีอยูในวิชาของคุณ 
     เลอืกหวัขอนีเ้ปนหวัขอปจจบุนั  เชนถาคณุคลกิในหวัขอที ่2  หัวขอ 

ดังกลาว จะมีไฮไลท สีที่แตกตางจากหัวขออ่ืน ๆ ดังภาพ  
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   ซอนหวัขอนีจ้ากนกัเรยีน นกัเรยีนจะไมสามารถเหน็อะไรกต็ามทีอ่ยูใน 

หัวขอ นี้ แตคุณ ยังมองเห็นไดตามปกติแตจะมีสีแตกตางไปขึ้นอยูกับ 
theme ที่คุณเลือกใช  จากภาพเปดตาก็ กลายเปนภาพปดตา 

 
     คลิกเพื่อแสดงหัวขอนี้ใหนักเรียนเขาไปศึกษาไดตามปกติ  

       ยายไปทางขวาหรือยอหนาเขาไป 
     ยายไปทางซาย 
     ยายขึ้นขางบน 
     ยายลงขางลาง 
       ยายมาที่นี่ 

จะเห็นไดวา ในแตละกรอบหัวขอจะมีคําวา “เพิ่ม”  และมีไอคอนภาพขางบนใหเห็นอยู 
ทัว่ไปในหนานีถ้าหากนาํเมาสไปวางไวบนไอคอนจะมตีวัหนงัสอือธบิายวาไอคอนดงักลาว 
มีไวทําอะไร  
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2.1  โครงสรางของรายวิชา 
ในการเรยีนสอนในหองเรยีนโดยทัว่ไปครมูกัจะมกีารชีแ้จงจดุประสงค  หรอืผลการ 
เรยีนรูทีค่าดหวงั บอกภาพรวมของวชิาทีเ่รยีนใหนกัเรยีนทราบแบบกวาง ๆ  จากนัน้ 
จ ึงคอย ๆ เจาะเนื้อหาเขามาทีละหัวขอ อาจารยบางทานมีแบบทดสอบกอนเรียน 
และหลงัเรยีนเพือ่วัดผล สมัฤทธิท์างการเรยีน มกีารสัง่การบาน รายงาน โครงการ ฯ 
และมคีะแนนใหแตละชิน้งานทีส่ัง่ไป  เมือ่นกัเรยีนไมเขาใจในเนือ้หา บทเรยีนหรอื 
งานที่ครูสั่งก็จะมีการสอบถามในหอง เรียนหรือนอกหองเรียน เพื่อใหเกิดความ 
กระจางความเขาใจมากขึ้น ทําใหสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมี 
ประสทิธภิาพ  เมือ่นกัเรยีนสงงานแตละชิน้กจ็ะมกีารวดัผล ประเมนิผล ใหคะแนน 
ตามคุณภาพของงานที่ได เมื่อสิ้นภาคเรียนก็นําคะแนนทั้งหมดไปรวม กบัคะแนน 
สอบแลวตัดเปนเกรดออกมา กิจกรรมตาง ๆ ที่กลาวมานี้สามารถเกิดขึ้นไดใน 
หองเรียนแบบออนไลนนี้เชนกัน เพียงแตมีความยืดหยุนมากกวาเพราะนักเรียน 
สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ครูกําหนดไวไดตลอดเวลาไมจําเปนวาตองอยูใน 
หองเรียนสามารถศึกษาไดในเวลาวาง เพราะฉะนั้นครูจําเปนตองคิดโครงสราง 
หัวขอตาง ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนออนไลนนี้ใหเหมือน 
กับที่สอนในหองเรียน  
ตัวอยางการจัดการเรียนการสอน ในที่นี้เปนหัวขอท่ี 4 
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ตัวอยางดานบนจะมีใบงานใหนักเรียนไดศึกษา จากนั้นก็มีแบบทดสอบและมี 
การบานใหนกัเรยีนทาํ จะเหน็วาดานบนสดุมกีารเขยีนภาพรวม ของหวัขอทีจ่ะสอน 
เอาไว ซึ่งทําไดโดยคลิกที่ ไอคอน      ดานบนสุดของแตละกรอบหัวขอจะมี 
หนาจอขึ้นมาใหเขียน บทคัดยอหรือบทสรุป หรือเนื้อหาโดยรวมของรายวิชา 
ของคุณ 

 
 

เมื่อพิมพบทคัดยอแลวใหคลิกที่บันทึกการเปลี่ยนแปลง  จากนั้นมาถึงขั้นตอน 
การเพิ่มกิจกรรมอื่น ๆ  
2.2  การเพิ่มกิจกรรม 
ในแตละกรอบหัวขอนั้นคุณจะเห็นวามีเมนู  “เพิ่ม” อยูหากคลิกที่เมนูดังกลาว 

จะเห็นวามี เมนูยอยอยู ประกอบไปดวย  
2.2.1 เพิ่มเนื้อหาหรือใบความรู   (แหลงขอมูล) 
การเพิ่มแหลงขอมูลนี้ คือการเพิ่มเนื้อหาวิชาเรียน อาจจะเปน 
ใบงาน เว็บเพจ เว็บลิงก  พาวเวอรพอยท  เอ็กเซล ไฟลเวิรด วีดีโอ 
เพลง ฯ  
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ซึง่แหลงขอมลูทีคุ่ณสามารถเพิม่ลงไปในวชิา ของคณุได มอียูหลายประเภท 
ดังตอไปนี้คือ  

2.2.1.1  บทความธรรมดา     
พิมพเนื้อหาลงไปตรง ๆ  

 
การแสดงผล 
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2.2.1.2  บทความใชโคด html  
สามารถใช source code html ลงไปในหนานี้เพื่อความ สวยงาม 
และอานงาย  หรอืพิมพลงไปเหมอืนในไมโครซอฟทเวริดกไ็ด จะม ี
การจัดยอหนาร ักษาสภาพตัวหนา ตัวเอียง ขีดเสนใต ฯ ไวครบ 
อีกทั้งยังพิมพตาราง แทรกภาพ ลงไปไดเลย 
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การแสดงผลหลงัจากใชวิธตีดัแปะเชนเดยีวกบับทความธรรมดาจะ เหน็วารปูแบบ ยอหนา 
ยังคงอยูครบ ในขณะที่แบบบทความธรรมดา จะติดกันไปเลย 

 
2.2.1.3  ร ูปแบบ  wiki  
เปนการเขียนบทความความโดยใชสัญลักษณพิเศษในการพิมพแลว
ทําให งายตอการอาน 

 
การแสดงผล 
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2.2.1.4  อางอิง   
เพิ่มบรรณานุกรมเกี่ยวกับขอมูลที่นํามาใชในเว็บไซต 
2.2.1.5  อัพโหลดไฟล   
หากคุณตองการเพิ่มไฟลเชน เวิรด  พาวนเวอรพอยท   pdf  excel  
รปูภาพ  ฯลฯ ไฟลทีเ่ก ี่ยวของกบัเนือ้หาวชิา  ข้ันแรกคณุจาํเปน ตอง 
มไีฟลดงักลาวอยูในแฟมเกบ็ไฟลตาง ๆ  ของรายวชิาคณุ ซึง่สามารถ 
ทําไดโดยการคลิกที่ “ไฟล” ในกลองการจัดการระบบ  (ดูที่หัวขอ  
1.2.10) ทําการอัพโหลดไฟลใหเรียบรอย จากนั้นจึงทําการเพิ่ม 
ในแหลงขอมูล  
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เมื่อคลิกที่  1. เลือกไฟลที่จะใชเปนแหลงขอมูลแลวคุณจะเห็น   หนาจอตอไปนี้ 

 
ใหคุณคลกิไฟลทีต่องการเพิม่ จากนัน้คลกิเลอืกชือ่ไฟลกจ็ะปรากฎอยูในหนาจอ อัพโหลด 
ไฟลดานบน ใหคุณเลือกขอ 2 วาตองการแสดงไฟลนี้ในหนาตางเดิมหรือหนาตางใหม  
หากตองการแสดงในหน าตางใหมใหคลิกในชอง “แสดงแหลงขอมูล ในหนาตางใหม”  
จากนั้นใหคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 



คูมือการใชงาน Moodle 1.3.1 สําหรับผูสอน  
 

•วิมลลักษณ สิงหนาท• 43

2.1.2.6  เว็บลิงก   
เปนการลงิกไปยงัเวบ็อืน่ โดยสามารถเลอืกไดวาจะใหแสดงลงิกใน 
หนาตางเดิมหรือหนาตางใหม ถาหนาตางเดิมคุณจะออกจาก 
moodle ไปยงัเวบ็ทีล่งิกไป แตถาหนาตางใหมหนาเดมิของ moodle 
ก็ยังคงอยู 

 
2.1.2.7  เว็บเพจ  
 คลายกบัเวบ็ลงิก แตวาจะแสดงลงิกในหนาตางเดมิในรปูแบบเฟรม 
2.1.2.8  โปรแกรม 
แหลงขอมลูแบบโปรแกรมนี ้เปนการใชแหลงขอมลูนอกทีส่ามารถ 
รับขอมูลตาง ๆ จาก moodle ได   ขอมูลดังกลาวจะเปนการสงผาน 
ทาง  HTTP GET (เปนสวนหนึ่งของ URL)  และจะมีตัวแปร 
ตอไปนี้ 

extern_nav:  URL ที่ตองการเรียกแหลงขอมูล  
extern_usr:  username ของสมาชิก 
extern_nam: ชื่อ นามสกุลของสมาชิก  
extern_tim: เวลาปจจุบัน 
extern_pwd: รหัสผาน 
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2.1.2.9  ไดเรคทอรี่   
เพิม่ไดเรคทอรี ่รวมไฟลทีคุ่ณอพัโหลดขึน้ไปไวประกอบการเรยีน  
การสอนเพื่อใหนักเรียนเขาไปศึกษา 

 
การแสดงผลเมื่อคลิกเขาไปดูจากหนาแรกของรายวิชา 

 
เมื่อกลับไปยังหนาแรกของรายวิชาแลวจะมีรายการแหลงขอมูลที่ 
คุณไดเพิ่มลงไป ดังตัวอยาง   

 
นอกจากนีถ้าหากคณุใชแหลงขอมลูแบบอพัโหลดไฟลโดยใชไฟล 
ประเภทอื่นนอกเหนือ จาก pdf  ไอคอนดานหนาของแหลงขอมูล 
ก็จะตางกันไปเชน  

     อัพโหลดไฟลรูปภาพ 
     อัพโหลดไฟล MP3 
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     อัพโหลดไฟลแฟลช 
     อัพโหลดไฟล Quicktime 
     อัพโหลดไฟล Windows Media 
     อ ัพโหลดไฟลพาวเวอรพอยท 

              อัพโหลดไฟลเวิรด 
               อัพโหลดไฟลเอ็กเซล 
              อัพโหลดไฟลตัวหนังสือ หรือ xml 
          

เมือ่มใีบงาน เนือ้หาทีใ่ชในการคนควาแลวตอไปกเ็ปนการทดสอบ 
ความรูนักเรียน จะเก็บ คะแนนหรือไมก็ได 

2.2.2  แบบทดสอบ 
รูปแบบของแบบทดสอบที่มีอยูในปจจุบันคือ แบบถูก/ผิด,  ปรนัย,  เติมคําใน 
ชองวาง, อัตนัย (แบบสั้น ๆ ), จับคู, คําถามแบบสุม, คําถามตัวเลขและอัตนัย   
เริ่มดวยการคลิกที่ “เพิ่ม” แลวเลือก “แบบทดสอบ”  ระบบจะนําคุณไปยัง  
 
หนาแบบทดสอบแบบทดสอบจะมีวันที เริ่มใหทํา และวันหมดเขต (หมดเวลาทํา 
แบบทดสอบ) ดังนั้น นักเรียนจะสามารถทําแบบทดสอบไดในชวงเวลานี้เทานั้น 
เวลาดังกลาวคุณสามารถ เปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง 
 
“เวลาที่อนุญาตใหทําแบบทดสอบ” คือเวลาที่คุณกําหนดใหนักเรียนใชในการทํา 
แบบทดสอบชดุนี ้เมือ่หมดเวลาทาํแบบทดสอบระบบจะทาํการสงคาํตอบทีน่กัเรยีน 
ทําได ณ เวลานั้นเขาสูระบบแตหากนักเรียนคลิก Back แลวกลับมาทําคําถามใหม 
คะแนนทีไ่ดจะ เปน 0  คะแนน  หากไมตองการจาํกดัเวลาในการทาํใหตัง้คานีเ้ปน 0 
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 “สลบัคาํถาม”   การสลบัคาํถามจะทาํใหแตละครัง้ทีน่กัเรยีนเขามาทาํ แบบทดสอบ 
นี้คําถามจะเปลี่ยนขอไปมา นักเรียนแตละคนที่เปดหนาจอคอมพิวเตอรพรอมกัน 
จะมีลําดับคําถามที่ตางกันเปนการปองกันการลอกกัน หรือจําคําตอบเปนลําดับ   
“สลบัคาํตอบ”  เหมอืนกบัการสลบัคาํถามแตจะเปลีย่นลาํดบัของคาํตอบใหสลบักนั 
ไปมา ภายในคําถามขอนั้น ๆ  ซึ่งจะใชในคําถามแบบปรนัยและจับคู  
“จาํนวนครัง้ทีใ่หตอบ” ระบจํุานวนทีต่องการใหนกัเรยีนสามารถทาํแบบทดสอบได 
 ถาหากระบ ุมากกวา  1 ครัง้ คะแนนแตละครัง้ทีน่กัเรยีนทาํไดจะมกีารบนัทกึไวใน 
แฟมของนักเรียนที่ทําซึ่งครูสามารถตรวจสอบไดในภายหลัง  
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“อนุญาตใหทําตอจากครั้งที่แลว” ถาหากเลือก “ใช” นักเรียนสามารถทํา 
แบบทดสอบเพียง สวนหนึ่งกอนจากนั้นออกจากแบบทดสอบไประบบจะทําการ 
บันทึกผลที่นักเรียนไดในครั้ง นี้จากนั้นเมื่อนักเรียนกลับเขามาทําอีกก็ใหทํา 
ตอจากครัง้เดมิและบนัทกึคะแนนเพิม่ลงไป  แตถาหากเลอืก “ไม”   ทกุครัง้ทีเ่ขามา 
ยังแบบทดสอบก็จะเปนเหมือนเดิมคือแบบทดสอบ ที่ยังไมมีการทํามากอน 
“วธิตัีดเกรด”   ถาหากคณุใหนกัเรยีนทาํแบบทดสอบนีม้ากกวาหนึง่ครัง้ กใ็หเลอืก 
วาจะคิดคะแนนในการทําทั้งหมดอยางไร  ซึ่งจะมีคะแนนสูงสุด  คะแนนเฉลี่ย 
ของทกุครัง้คะแนนทีไ่ดจากการทาํครัง้แรก หรอืคะแนนทีไ่ดจากการทาํครัง้สดุทาย  
“ตองการแสดง feedback หลังตอบคําถามหรือไม” feedback คือขอความ 
ที่คุณระบุไว หากมีการเลือกตอบคําถามในขอนั้น ๆ โดยทั่วไปถาหากนักเรียน 
ทําคําถามหมดแลว 4  ขอ เมื่อสงแบบทดสอบแลวระบบจะบอกคะแนนใหเฉย ๆ 
แตถาคณุเลอืกทีจ่ะแสดง feedback  แบบทดสอบกจ็ะแสดงผลการตอบของนกัเรยีน 
แตละขอ  เชน 1. ก  2. ข 3. ค 4.ง   feedback ที่ไดจะเปน   1. ก   ถูกตองคะ  แลวก็ 
อธิบายอะไรก็ได   2. ข  ยังไมถูกตอง ใหพยายาม อีกครั้ง 3. ค  โจทยขอนี้ตอง 
พิจารณาตัวแปรอื่นดวย  4. ง  เกงมาก    
“ตองการแสดงคําตอบใน Feedback หรือเปลา”  ในกรณีดานบนคือการบอก 
นักเรียนวาที่ ทําแตละขอนั้นถูกหรือผิดหรือใกลเคียงแตไมไดบอกนักเรียนวา 
ขอใดถกู หากคณุเลอืก ใหแสดงคาํตอบใน Feedback หลงัตอบคาํถามระบบกจ็ะเพิม่ 
เฉลยลงไปดวยวา ขอใดเปน คําตอบที่ถูกตอง  
“ใหดูแบบทดสอบไดหลังวันสุดทายที่ใหทําแบบทดสอบ” ถาหากตั้งคาเปน “ใช” 
นักเรียนสามารถดูแบบทดสอบ ที่ตนเองไดทําไปแลวหลังจากที่หมดเขตการทํา 
แบบทดสอบแลว  
“คะแนนสูงสุด”  ชองนี้สําคัญมากคะ ถาหากคุณตองการใหคะแนนจาก 
แบบทดสอบก็ใหระบุคะแนนเต็มเอาไว แตถาหากตองการใหเปนแบบฝกหัด 
ธรรมดาไมเก็บคะแนนก็ให เลือก “ไมมีคะแนน”  
เมื่อตั้งคาทั้งหมดแลวใหคลิกที่ “ขั้นตอไป” คุณจะเห็นหนาจอตอไปนี้ 
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ครั้งแรกที่เขามาขอแนะนําใหคุณแบงรายการคําถามเปนประเภท แทนที่จะเก็บ 
คําถามทั้งหมดเปนรายการเดียว เพราะจะทําใหงายตอการคนหาภายหลังแตละ 
ประเภท ของคําถาม ตองประกอบดวยชื่อและบรรยายลักษณะสั้นๆ  

 
แตละประเภทของคําถามสามารถ "ใชรวมกับคนอื่น"ได หมายถึงประเภทนั้นๆ 
(และทุก คําถามในประเภทที่เลือก) จะเปดใหวิชาอื่นๆ ที่ใช server นี้ดวย 
ดังนั้นวิชาอื่นๆ จะสามารถ ดึงคําถามของคุณไปใชในแบบทดสอบของตน 

 
ประเภทคําถาม สามารถสรางใหมหรือลบทิ้งไดตามตองการแตเมื่อคุณตองการ 
ลบประเภท ใดที่มีคําถามอยู คุณจะตองระบุชื่อประเภทอืน่ทีต่องการจะยายคาํถาม 
เหลานั้นไปเก็บไว ดวย  

 
เมื่อตั้งคาทั้งหมดแลวก็ใหคลิกที่ “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” เพิ่มหรือลบประเภท 
จนกวาจะครบ จากนั้นใหคลิก “กลับไปแกไขแบบทดสอบ”   เมื่อมายังหนาหลัก 
ของการเพิ่มคําถามใหเลือกประเภทที่คุณตองการสรางคําถาม 
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เมื่อเลือกประเภทแลวจะไดหนาจอ 

 
 

2.2.2.1 การสรางคําถาม 
คุณมีตัวเลือกในการสรางคําถามคือ นําเขาคําถามจากไฟล , สุมคําถาม 
(ที่มีอยูแลว) มาใชในแบบทดสอบ  หรือจะสรางคําถามใหมทีละขอ   
1) สรางคําถามใหม (ทีละขอ)  
ในการสรางคําถามใหมนั้นเปนสรางคําถามเก็บไว ในประเภทที่คุณเลือก 
ในครั้งแรก เหมือนกับเปนคลังขอสอบ   ๆ ที่คุณตองการตอไป จะเห็นวา 
เมือ่คลกิทีช่องเลอืก คุณจะเหน็รปูแบบของคาํถามทีต่องการสรางดงัตอไปนี ้ 

1. แบบปรนัย   
ในการเพิ่มคําถามแบบปรนัยนั้นใหเลือก “แบบปรนัย” 
ในการตอบ คําถาม (อาจมีภาพประกอบ) ผูตอบตองเลือก 
จากตัวเลือกที่ใหไว คําถามปรนัยมีสองแบบคือแบบ 
คําตอบเดยีวและแบบหลายคาํตอบ คําถามแบบคาํตอบเดยีว 
จะใหเลอืกเพยีงหนึง่ขอเทานัน้ สวนใหญ คะแนนทีไ่ดจาก 

คําถามประเภทนี้จะเปนคาบวก คําถาม แบบหลาย คําตอบคุณสามารถเลือกตอบ 
ไดมากกวา 1 ขอ เชนถาม ี2 คําตอบคณุอาจจะ ตัง้คาใหแตละคาํตอบมคีะแนน 50 % 
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จะตั้งคาใหตอบผิดมีคะแนนติดลบ ก็ได เชนกัน ดังนั้นนักเรียนที่เลือกทุกคําตอบ 
ไมไดหมายความวาจะไดคะแนนด ีถาคะแนนรวมของคาํตอบทีเ่ลอืกเปนลบคาํถาม 
ขอนัน้จะไดคะแนนเปนศนูย ใหระวงัการตัง้คาํถามทีม่คีะแนนเกนิ 100%  ในคาํถาม 
นัน้คณุสามารถแทรกรปูภาพ  เสยีง วีดโีอลงไปไดทาํไดโดยการคลกิทีแ่ทรกรปูภาพ 
ใน rich text editor ดังหนาจอขางล างหรือวาเปลี่ยนมุมมองเปนโคด html 
กอนแลวจึงแทรกโคด html ลงไป    
ตัวอยางโคด html สําหรับแทรกไฟลเสียง  
<embed  src= “ http://localhost/sound/sound.wma(ที่อยูของไฟลเสียงของคุณ)”  
width=100 height=40 autostart=false  loop=no> 
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เมื่อคลิกที่ < > อีกครั้งเพื่อใหกลับมาอยูในโหมด rich text editor จะเห็นเปน   

 
แทรกภาพคลิกที่ ไอคอน   จากนั้นจะมีหนาตางปอบอัพข้ึนมา ใหใส url 
ของภาพหรืออัพ โหลดภาพจากคอมพ ิวเตอรของคุณขึ้นเซิรฟเวอร แลวกดตกลง 
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           จะไดหนาจอดังนี้   

 
สวนของ “ชือ่คําถาม” นัน้ใหเตมิสิง่ทีจ่ะชวยใหคุณจาํไดวาคาํถามขอนีเ้กีย่วกบัอะไร 
หลังจากนั้นก็พิมพในชองคําถามตามที่อธิบายขางบน แลวกรอกตัวเลือกแตละขอ 
ลงในชองตัวเลือก หากคุณตองการเฉลยหรืออธิบายการตอบแตละขอ ใหกรอกลง 
ในชอง feedback จากนั้นใหคะแนนของแตละคําตอบเปนเปอรเซ็นต  ซึ่งสามารถ 
เปนไดทั้งบวกและลบ ในกรณีที่ใหเลือกตอบหลายคําตอบสมมุติวาใหขอ A  50%  
B –50%  C 50% คนที่เลือก AC จะไดเต็ม แตคนที่เลือก AB จะไมไดคะแนน  
เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวก็ให “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 

การแสดงผลคําถามแบบปรนัย 
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 2. คําถามแบบถูก/ผิด    

เปนคําถามที่ใหนักเรียนเลือกตอบวาขอนี้ถูกหรือผิด ในสวนของ คําถามนัน้กม็วิีธ ี
การพิมพเหมือนปรนัย แตในสวนของเฉลยจะเปนแบบนี้  ขอนี้ถามวา มามี 3 ขา 
ถูกตองหรือไม 

 
เมื่อพิมพคําถามคําตอบแลวก็ใหบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
การแสดงผลคําถาม ถูก/ผิด 
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3. อัตนัย     
รูปแบบของคําถามอัตนัยในที่นี้จะเปนการใหพิมพตอบสั้น ๆ อาจจะเปนคํา หรือ 
ประโยคในสวนของคําถามนั้นก็เหมือนกับดานบน สวนคําตอบนั้นจะแสดงผล 
ดังนี  ขอนี้ถามวา  มากับลาผสมกันไดสัตวชนิดไหน หากมีผูพิมพคําตอบวา “ลอ” 
ก็จะไดคะแนน เต็ม นอกนั้นก็ไมไดคะแนน 

 
คําถามอัตนัยหนึ่ง ๆ สามารถมีไดถึง 5 คําตอบดวยกัน คุณสามารถตั้งคําถาม 
ประเภทที่วา  ใหระบุชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย  3 คนแรก ขอควรระวังคือ 
ในการพิมพตอบคําถาม หากสะกดชื่อผิดก็จะไมไดคะแนนทุกตัวอักษรจะตอง 
เหมือนเฉลยจึงจะไดคะแนน หรือวาคุณอาจจะเฉลยเอาไวเผื่อคนสะกดผิดก็ได  
ดานขางของแตละคําตอบก็จะมีคะแนนให ใหเลือกวาคําตอบแตละขอนั้นจะได 
กี่คะแนน ถามีคําตอบเดียวก็ 100%  สองคําตอบก็ คําตอบละ 50% เปนตน   
แสดงผลคําถามอัตนัย(เติมคําแบบสั้น) 

 
4. คําถามแบบตัวเลข    
สําหรับคําถามแบบตัวเลขนี้ เปนคําถามที่ตองการคําตอบเปนตัวเลข   คุณสามารถ 
เพิ่มความคลาดเคลื่อนลงไปในคําตอบไดเชน ถาคําตอบคือ 10.25 ก็ใสคา 
คลาดเคลื่อนเปน 0.25  เพราะฉะนั้นคําตอบที่อยูระหวาง 10-10.5 ก็ถือเปนคําตอบ 
ทีถ่กูตอง แตถาคณุตองการคาํตอบทีต่รงตวัใหปลอยชอง คลาดเคลือ่นได วางเอาไว   
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การแสดงผลคําถามแบบตัวเลข 

 
5. คําถามจับคู 

 
คําถามแบบจบัคูนีคุ้ณจะเหน็วาในหนึง่ขอใหญ จะมขีอยอยใหคุณไดใสคําถามยอย 
ลงไป พรอมทั้งพิมพคําตอบที่ถูกตองของคําถามนั้น ๆ  คําถามใหญนั้นอาจจะ 
เขยีนวา ใหจับคูคําถามกบัคาํตอบทีถ่กูตอง หรอือาจจะถามวาใหเลอืกชือ่ของนายก 
รัฐมนตรีใหตรงกับปที่ไดรับตําแหนง   คุณตองใสคําถามยอยนีอ้ยางนอย 3 คําถาม 
และสามารถเขียนดวยคํา คําเดียวหรือจะเปนประโยค คําถามยอยแตละขอจะมี 
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น้ําหนักเทากันเชน ถาใน 1 ขอใหญ มี 10 ขอยอย แตละขอกจ็ะมนี้าํหนกั 10 % ของ 
คะแนนของขอนีเ้มือ่ใสคําถามและคาํตอบครบแลวใหคลกิบนัทกึการเปลีย่นแปลง 
การแสดงผลของคําถามแบบจับคู 

 
6. คําอธิบาย 
คําอธบิายนีไ้มใชจรงิ ๆ  แลวไมใชคําถามแตวาเปนการเพิม่บทความหรอืเนือ้หาทีจ่ะ 
ใชในแบบทดสอบลงไป เชน คุณตองการถามคําถามเกี่ยวกับขาวปจจุบันคุณอาจ 
จะเพิม่ขาวทีเ่พิง่อานจากหนงัสอืพิมพลงไปจากนัน้ตัง้คาํถามเกีย่วกบับทความทีอ่าน  
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ในชอง “ชื่อคําถาม” ใหใสชื่อที่จะทําใหคุณจําไดวาบทความนี้ เนื้อหานี้เกี่ยวกับ 
เรื่องอะไร และใสเนื้อหาของคุณลงไปในชอง “คําถาม” ซึ่งสามารถจะเพิ่มรปูภาพ 
ลงไป ใสวีดีโอหรือเสียงลงไปดวยก็ไดดังที่ไดกลาวไปแลวเมื่อตอนตน แบบ 
ทดสอบ  ถาหากคณุอพัโหลดไฟล รปูภาพลงไปในสวน “ไฟล” ของรายวชิานีคุ้ณก ็
สามารถนําภาพดังกลาวมาใชไดเลย อาจจะเปนการอธิบายภาพก็ได เมื่อเติมคา 
ทุกอยางหมดแลวใหคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
การแสดงผลของคําอธิบาย 

 
7.  คําถามแบบสุม 
 การเลือกคําถามแบบสุมนี้เปนการสุมคําถามที่มีอยูแลวในประเภทใดก็ไดใหคุณ 
ระบประเภททีต่องการสุม ตวัอยางเชน คุณมคํีาถามอยู 10 คําถามในประเภท “สตัว” 
ระบบจะทําการสุมคําถาม 1 คําถามจาก 10 คําถามนี ้ คุณสามารถใชคําถามแบบสุม 
รวมกับคําถามทั่วไปได 
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เมื่อเลือกประเภท และตั้งชื่อคําถามเสร็จแลวใหคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
การแสดงผลของคําถามประเภทนี้ข้ึนอยูกับวาระบบไดสุมคําถามใด 
รูปแบบใดขึ้นมา  
8. สุมสรางคําถามจับคูจากอัตนัย 

 
 

ในการสรางคําถามรูปแบบนี้คุณตองมีคําถามอัตนัยในประเภทคําถามที่คุณเลือก 
อยางนอย 2 ขอ ระบบจะทําการสุมคําถามตามจํานวนที่คุณบุเอาไว จากคําถาม 
อัตนัยทั้งหมดที่มีอยูแลวนํามาสรางเปนคําถามจับคู  
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 การแสดงผลการสรางสุมสรางคําถามจับคู จากคําถามอัตนัย 

 
9. เติมคําในชองวาง  
คําถามประเภทเติมคําในชองวางนี้จะอาศัยโคดพิเศษในการเขียนเพือ่ใหมตีวัเลอืก 
เลือกเปนดรอปดาวนเมนู หรือเปนชองวางใหคุณเติม หนาจอของคําถามแบบ 
เติมคําในชองวางนี้จะมีลักษณะดังนี้  
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โคดที่เติมลงไปในชองคําถามนั้นม ีดังนี้ 
{1:MULTICHOICE:%0%มา#ผิด~%0%ลา#ผิด~%100%เปด#ถูกตอง 
~%50%หมาขาหัก#ใหครึ่งคะแนน}มี 2 ขาและหลังจากนั้นก็เติมคําในชองวาง 
ตอไปนี้วา  เปดสี ( คําตอบถูก คือ ดํา กับเขียวลองใสสีอ่ืนดูคะ) 
{1:SHORTANSWER: %0%ขาว#ผิด~%100%ดํา#ถูก~%50%เขียว 
#ใหคะแนนครึ งคะแนน} ไมสวยเลย สงสัยวามันจะมีอายุ(คําตอบ23.8ใหลอง 
ตอบอยางอื่นดู คลาดเคลื่อนได 0.1) {2:NUMERICAL:%100%23.8:0.1 
#คําตอบที่ถูกคือ23.8~%50%20:0#เอาละหยวน ๆ ไมใชก็ใกลเคียง}. 
 
การใชคําถามรูปแบบนี้คุณสามารถแทรกภาพ เสียง ไดเหมือนเดิมเพียงแตตอง 
เพิ่มโคด  
- ตัวหนังสือธรรมดาใหพิมพปกติ  เชน ใหคุณตอบคําถามลงในชองวางที่มีอยู 
หรือตอเรื่องราวตาง ๆ ใหไดใจความที่ถูกตอง   
- ตรงสวนไหนเปนคําถามใหเริ่มดวยการเปดวงเล็บปกกา {  จากนั้นภายในเครื่อง 
หมายนี้ใหฝงโคดคําตอบลงไป แลวปดโคดดังกลาวดวยเครื่องหมายปดวงเล็บ 
ปกกา }  
- หากตองการแทรกดรอปดาวนเมนใูหพิมพ คะแนนลงไปขางหนาคาํถาม ตามดวย 
เครื่องหมายโคลอน :  ตามดวยคําวา MULTICHOICE แลวโคลอน  เชน 
1:MULTICHOICE : หมายถึงคําถามนี้จะมีดรอปดาวนเมนูใหเลือกคําตอบ 
และมีคะแนน 1 คะแนน     จากนั้นใหตามด วยเครื่องหมาย ~ สาํหรบัตวัเลอืกแตละ 
ตัว และใหพิมพ = หนาคําตอบที่ถูก คําถามใดมีคะแนนไมเต็ม 100% 
ก็ใหใสคะแนนเปนเปอรเซ็นตเขาไปดวยเชน 50 %  ใหพิมพเปน %50% แทนที่ 
เครื่องหมายเทากับ ตัวอยาง 
{2:MULTCHOICE: กรุงเทพ ~เชียงใหม ~ภูเก็ต~=ปราจีนบุรี~%50%กาญจนบุรี} 
ตัวอยางนี้หมายความวามีตัวเลือกทั้งหมด 5 ตัวและมีคะแนนทั้งหมด 2 คะแนน 
สําหรับขอนี้กรุงเทพ เชียงใหม ภูเก็ต เปนคําตอบที่ผิด ปราจีนบุรีเปนคําตอบที่ถูก 
ถาหากตอบปราจนีบรุกีจ็ะได 2 คะแนน สวนกาญจนบรุกีถ็กูเชนกนัวาถกูครึง่เดยีว 
มีคะแนน 50 % น ั่นคือหากตอบขอนี้จะได 1 คะแนน  
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- หากตองการเวนชองวางใหเตมิคาํใหใสคะแนนตามดวยโคลอนแลว ตามดวยคําวา 
SHORTANSWERT โคลอน แลวกใ็สเครือ่งหมายเทากบัตามดวยคําตอบทีถ่กู เชน   
{2:SHORTANSWER:=กรุงเทพ}  
หมายความวาถาหากตอบคําวา กรุงเทพ ในชอง นี้จะได คะแนนทั้งหมด 2 คะแนน 
คุณอาจจะเพิ่มคําตอบที่ถูกโดยการคั่นคําตอบ ตละตัวดวยเครื่องหมาย ~  แลวตาม 
ดวยเครื่องหมายเทากับตามดวยคําตอบ   เชน 

{2:SHORTANSWER:=กรุงเทพ~=เชียงใหม ~=อยุธยา}   
แตในกรณีที่คุณตองการ  ระบุเปนเปอรเซ็นตก็ใหแทนทีเครื่องหมายเทากับ 
ดวย จํานวนเปอรเซ็นตแทน เชน  

{2:SHORTANSWER:%100%กรุงเทพ~%50%เชียงใหม ~%50%อยุธยา}   
เมื่อแกไขคําถามแลวใหคลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”  
การแสดงผลของคําถามแบบเติมคําในชองวางมีดังนี้ 

 
2) นําเขาคําถามจากไฟล  
คุณสามารถนาํเขาคาํถามในหลายรปูแบบดวยกนั  เพ ือประหยดัเวลาในการ 
พิมพคําถามทลีะขอหรอืหากคณุใชโปรแกรม LMS (Learning Management 
System) ตัวอ่ืนอยู และมีคําถามอยูแลว  

 
รูปแบบไฟล  
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1. การนําเขาไฟลรูปแบบ GIFT  (General Import Format 

Technology) 
สามารถนําเขาไดทั้งรูปแบบปรนัย อัตนัย เลือกเติมคําที่หายไป  ถูก/ผิด 
คําถามตัวเลข ซึ่งเปน อีกวิธีที่จะชวยใหคุณประหยัดเวลาในการใสคําถาม 
ลงไปในคลังขอสอบ เพราะสามารถใสไดหลายขอในคราวเดียว วิธีการ 
นําเขานั้นทําไดโดยการพิมพคําถามลงในเวิรดหรือ notepad ดวย 
เครื่องหมายที่ไดกําหนดไวแลวบันทึกเปนนามสกุล .txt  แล วจึงนําเขา   
สําหรับทานที่มีไฟลคําถามอยูแลวการเปลี่ยนใหมาเปนรูปแบบ GIFT 
นี้ทําไดไมยากเลยวิธีทํามีดังนี้ 
พิมพเฉพาะสวนคําถามของทานลงในเวิรดหรือ notepad โดยไมตอง 
ใสเลขขอ ใหพิมพคําถามดวยตัวหนังสือธรรมดาและพิมพตัวเลือกใน 
เครื่องหมายปกกา {ตัวเลือก} โดยมี เครื่องหมาย ~ นําหนาขอท่ีผิด  และ = 
หนาขอท่ีถูก  นอกเหนือจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มชื่อคําถาม  Feedback 
และใหคะแนนเปนเปอรเซ็นตไดดวย  คุณสามารถสรางคําถามหลาย 
รูปแบบในหนึ่งไฟล  
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1.1) คําถามปรนัย 
ใครเปนนายกคนปจจุบัน {~ชวน หลีกภัย ~ชวลิต ยงใจยุทธ 
=ทักษิณ ชินวัตร ~บรรหาร ศิลปอาชา} 
 
อาหารใดเปนอาหารภาคเหนือ{~แกงไตปลา~แกงเผ็ด~แกงเขียว
หวาน=แกงฮังเล} 
 
ไกกับไขอะไรเกิดกอนกัน{~ไก# ผิด~ไข#ผิด=สรุปไมได#ถูก} 
ในกรณีที่ตองการใส  Feedback ใหใสเครื่องหมาย # ตามดวย 
Feedback  ดังตัวอยางขอสุดทายขางบน หากคุณตองการสราง 
คําถามแบบใหเติมคําที่หายไปโดยมีตัวเลือกใหเลือก ตัวอยางเชน 
ตองการสราง คําถามวา    
“ลูกชายของนายกฯชื่อ__________มีบริษัทเปนของตัวเองแลว 
และเขายังมีนองสาวชื่อเลน____________เรียนอยูคณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” 
ตรงชองวางทีว่างไวนัน้ใหแทนทีด่วยวงเลบ็ปกกาและมตีวัเลอืกอยู 
ภายในเหมือนคําถามปรนัยทั่วไป  {  ตัวเลือก }   เชน 

 
“ลูกชายของนายกฯ ชื่อ {~พานทองแดง ~พานทองคํา 
=พานทองแท}มีบริษัทเปนของตัวเองและเขายังมีนองสา
วชือ่เลน {~อ๋ิงอิง๋ =อุงอิง๋ ~อุงอุง} เรยีนอยูคณะร ัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย” 
 
มหาวิทยาลัย{~จุฬาฯ~มหิดล=ธรรมศาสตร}มีสัญลักษณ
ประจํามหาวิทยาลัยเปนรูปโดม 
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1.2) อัตนัย 
คําตอบของคําถามแบบอัตนัยนี้ถามีมากวา 1 คําตอบให 
นําหนาแตละคําตอบดวยเครื่องหมายเทากับ (=) แตถามี 
คําตอบเดียวจะใสเครื่องหมายเทากับหรือไมก็ได      
สัตวชนิดใดมีลักษณะนามเปนเชือก{ชาง} 
 
ผลไมใดมีลักษณะนามเปนหวี {=กลวย} 
 
สองบวกสองได {=4 =สี่} 
 
จังหวัดใดเปนเมืองหลวงของประเทศไทย{=กรุงเทพ 
=กรุงเทพมหานคร=กรุงเทพฯ} 

1.3) ถูก/ผิด 
คําถามรปูแบบนีคํ้าตอบจะเขยีนในวงเลบ็ปกกาวา {TRUE} 
หรือ {FALSE}, หรือยอเปน {T} หรือ {F} 
พมามีชายแดนติดกับไทย {T} 
 
จีนมีชายแดนติดกับไทย {F} 

 
1.4) คําถามแบบตัวเลข 
คําถามที่ตองการคําตอบเปนตัวเลขนี้คุณจําเปนตองเริ่มตน 
ตัวเลขดวยเคื่องหมาย (#) คุณสามารถใสคาความคลาด 
เคลื่อนในคําตอบไดโดยเขยีนคาดงักลาวตามหลงัคาํตอบที ่
ถกู เชน ถาหากคาํตอบสามารถเปนคาทีอ่ยูระหวาง 1.5 และ 
2.5 คุณสามารถใสคําตอบเปน{#2:0.5 } หมายความวา 
คําตอบเปน 2 และสามารถคลาดเคลื่อนได 0.5 ถาหาก 
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ไมกาํหนดคาความคลาดเคลือ่นระบบจะรบัเฉพาะคาที ่ตรง 
กับที่ระบุเทานั้น   
ประเทศไทยเปนเจาภาพจดังานเอเปคเมือ่ปไหน {#2546} 
     
คาของรากที่สองของ 2 มีคาเทาไหร (ทศนิยม 3 
ตําแหนง)  {#1.414:0.0005} 
ในการสรางคาํถามใน moodle โดยสรางคาํถามใหมทลีะขอ 
คุณไมสามารถสรางคาํถามทีม่ ีคําตอบเปนตวัเลขมากกวา 1 
คําตอบได แตใน GIFT คุณสามารถทําไดโดยคุณสามารถ 
ระบุชวงตัวเลขที่ถูกตองหลาย ๆ ชวง ซึ่งจะมีประโยชน 
มากในกรณีที่ตองการใหคะแนน ของแตละคําตอบเปน 
เปอรเซ็นต ในกรณีที่ตองการระบุคําตอบตัวเลขมากกวา 1 
คําตอบ ใหคุณทําคลายกับในคําตอบอัตนัยคือใส 
เครื่องหมาย =  
กรุงรัตนโกสินทรตั้งขึ้นเมื่อไหร {# 
         =2525:0 
         =%50%2525:2} 

 
หมายเหตุ :  คุณไมสามารถที่จะแกไขคําถามตัวเลขที่มี 
หลายคําตอบผานทางหนาจอหลักของ Moodle ได ฉะนั้น 
ถาหากคุณตองการแกไขคําถามหรือคําตอบเหลานี้ทําไดโดย
การ ลบคําถามแลวนําเขาใหม หรือแกไขฐานขอมูล  

การเพิ่มขอมูลอื่นลงในคําถาม 
นอกเหนือจากการนําเขาคําถามทั่วไปแลวคุณสามารถที่จะใส 
ชื่อคําถาม feedback และเปอรเซ็นตของคําตอบที่ตอบลงไป 
ในคําถามไดดวยเชนกัน  
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ชื่อคําถาม 
การระบุชื่อคําถามเพื่อใหงายตอการจําวาขอนี้เกี่ยวกับอะไรสามารถ
ทําไดโดยการใส โคลอนสองตัวกอนและหลังชื่อคําถามนัน้ ๆ  เชน  
     ::ตัวอักษรญี่ปุน::ตัวอักษรญี่ปุนเดิมทีมาจากประเทศอะไร 
{=จีน} 
 
 ::วันขอบคุณพระเจา:: ชาวอเมริกันฉลองวันขอบคุณพระเจาใน 
วันพฤหัสที่{~สอง ~สาม =สี่} ของเดือนพฤศจิกายน 
ถาหากคณุไมระบชุือ่คําถาม ระบบจะนาํเนือ้ความของคาํถามทัห้มด 
มาเปนชื่อคําถาม                  
FeedBack 
คุณสามารถใส Feedback ของแตละคาํตอบโดยการใสเครือ่งหมาย  
#  ตามหลังคําตอบแลว ตามดวย feedback 
จังหวัดใดไมอยูในภาคเหนือ{ 
     ~นาน#ยังไมถูกคะ 
     ~อุตรดิตถ# พยายามอีกนิดคะ 
     =พิษณุโลก#เกงมากคะ} 
      
เชียงใหมอยูในภาค{ =เหนือ#ถูกตองคะ} 
      
นานอยูในภาคกลางถูกหรือไม {FALSE#นานอยูในภาคเหนือ}

 
Feedbackของคําถามปรนัยนั้นจะแสดงเฉพาะขอที่นักเรียนเลือก 
เทานั้น  สําหรับคําตอบ อัตนัยนั้นจะแสดงเมื่อนักเรียนใสคําตอบ 
ที่ถูกตอง และคําถามถูกผิดแสดงเมื่อนักเรียนตอบคําถามผิด  
ดังตัวอยางด านบนขอสุดทาย นานอยูในภาคกลาง นักเรียนจะเห็น 
feedback วา นานอยูในภาคเหนือเมื่อนักเรียนตอบขอนี้วา  “ถูก” 
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เปอรเซ็นตน้ําหนักของแตละคําตอบ  
การใหคะแนนเปนเปอรเซ็นตในแตละคําตอบนี้ทําไดโดยการใส 
เครื่องหมายเปอรเซ็นต หนาหลังเชน %50%  จากนั้นก็นําไปวาง 
ไวขางหลังเครื่องหมาย ~   เชน   
คําถาม{~คําตอบผดิ ~%50%คําตอบไดครึง่คะแนน =คําตอบไดเตม็} 

           
     ::บานพระเยซู::พระเยซูมาจาก { 
     ~เยรูซาเร็ม#เมืองนี้สําคัญแตไมถูกตอง 
     ~%25%เบธแลม#พระเยซูเกิดที่นี่แตไมไดโตที่นี่  
     ~%50%กาลิลี#ตองระบุใหชัดเจนกวานี้ 
     =นาซาเรธ# ถูกตองแลวคราบบ}. 
      
     ::บานพระเยซู:: พระเยซูมาจาก (ตอบเปนภาษาอังกฤษ){ 
     =Nazareth#ถูกตองแลวคราบ 
     =%75%Nazereth#ถูกตองแตสะกดผิด 
     =%25%Bethlehem#เกิดที่นี่แตวาไมไดโตที่นี่} 

คําถามสองขอนี้เหมือนกันเพียงแตขอแรกเปนปรนัยแต 
ขอสองเปนอัตนัย  
หมายเหตุ :: นักเรียนจะมองเห็นขอสอบตามปกติ และการ 
คํานวณเปอรเซ็นตจะถูกตอง แตบนหนาจอแกไขแบบ 
ทดสอบใน moodle นั้นการแสดงจํานวนเปอรเซ็นต 
จะไมถกูตอง สาํหรบัครใูนกรณทีีคุ่ณระบจํุานวนเปอรเซน็ต 
ไมตรงกับท ี่มีไวในคาที่ตั้งไวใน moodle เพราะฉะนั้นถา 
หากคาที่คุณนําเขาไมตรงกับคาที่มีอยูในระบบจํานวน 
เปอรเซ็นตนี้ก็จะแสดงคาไมถูกตอง  ถาหากคุณทําการ 
แกไขคําถามผานทางหนาจอแกไขนี้ คาน้ําหนักจะมีการ 
เปลี่ยนแปลงเปนคาที่คุณเห็นบนหนาจอนี้   
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เมื่อคุณไดไฟล ที่ตองการจะอัพโหลดเรียบรอยแลวใหทําการเลือกรูปแบบ 
GIFT แลวเลอืก ไฟลทีต่องการจากนัน้ทาํการอพัโหลด จากนัน้จะมหีนาจอ  

 
จากนั้นระบบจะนําคุณไปยังหนาคลังคําถามของประเภทที่คุณเลือกใหทํา 
การเพิ่มคําถามลง ในแบบทดสอบโดยดูไดจากหัวขอตอไป   

  2. การนําเขาคําถามร ูปแบบ AIKEN 
  รปูแบบ Aiken นีเ้ปนการสรางคาํถามปรนยัอยางงาย ๆ  โดยใชรปูแบบทีอ่าน  

แลวเขาใจไดงาย เชน 
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เมืองหลวงของอังกฤษคือ  
A. บูดาเปส 
B. มิลาน 
C. ปารีส 
D. ลอนดอน 
ANSWER: D 
เมืองหลวงของฝรั่งเศสคือ 
A) ปารีส 
B) ลอนดอน 
C) อัมสเตอรดัม 
D) บาเซโลนา 
E) รอตเตอรดัม 
F) เวนิส 
ANSWER: A 
 

 
คําถามจะตองอยูบรรทัดเดียวกันและคําตอบแตละคําตอบ ตองขึ้นตนดวยอักษร 
ภาษาอังกฤษตัวเดียวตามดวย จุด หรือวงเล็บปด เชน A.  B.  C.  D. หรือ A)  B)  C)  
D) จากนั้นให เวนชองวางหนึ่งชอง ตามดวยคําตอบ  สวนเฉลยนั้นตองขึ้นตนดวย 
คําวา "ANSWER:"  และตามดวยขอที่ถูกตอง ท่ีสําคัญเมื่อพิมพคําถามจบทุกขอ 
แลวใหเวนบรรทัดสุดทาย 1 บรรทัด เมื่อนําเขาคําถามเรียบรอยแลวจะมีหนาจอ 
ข้ึนดังนี้ 
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 3. การนําเขาคําถามรูปแบบ WebCT 

สําหรับผูที่สรางบทเรียนดวย WebCT  และตองการเปลี่ยนมาใช Moodle 
ทานสามารถสงออกไฟลคําถามในรูปแบบ text ไฟล แลวนําเขาใน moodle 
โดยขณะนี้สามารถนําเขาไดเฉพาะแบบปรนัยและอัตนัยเทานั้น  ตัวอยางโคดของ 
ไฟลจาก WebCT  

# Start of question: อัตนัย 
:TYPE:S: 
:TITLE:อัตนัย 
:QUESTION:H 
เว็บของ WebCT Learning Hub มีชื่อวาอะไร 
<br />  
:IMAGE:dotcomLogoc.gif 
:ANSWERS:1 
:CASE:0 
:ANSWER1:WebCT.com:100:0:20:0 
:FEEDBACK1:H 
อยาลืมไปดูขอมูลเพิ่มเติมที่เว็บ\: www.WebCT.com 
:CAT:Default 
# End of question: อัตนัย 
# Start of question: ปรนัย 
:TYPE:MC:1:0:C 
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:TITLE:คําถามปรนัย 
:FEEDBACK 
ดารวินคิดทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้น 
:QUESTION:H 
ศูนยวิจัยดารวินอยูที่ไหน 
:IMAGE: 
:LAYOUT:vertical 
:ANSWER1:0:H 
เมนโลปารค, แคลิฟอรเนีย 
:REASON1:H 
ผิดคะ 
:ANSWER2:0:H 
แวนคูเวอร, แคนาดา 
:REASON2:H 
ผิดคะ 
:ANSWER3:100:H 
กาลาปากอสไอแลนด, เอควาดอร 
:REASON3:H 
ถูกตอง 
:ANSWER4:0:H 
ลอนดอน, อังกฤษ 
:REASON4:H 
ผิดคะ 
:CAT:Default 
# End of question: ปรนัย 
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ซึ่งเมื่อนําเขาแลวจะปรากฎหนาจอดังนี้ 

 
      4. การนําเขาคําถามรูปแบบเลือกเติมคําที่หายไป   

รูปแบบนี้เหมือนเปนสวนยอยของ รูปแบบ GIFT แบบปรนัยที่ 
เวนใหเลือกเต ิมคําที่หายไป เชน 
ทันทีที่เราเดิน{=ไป ~ มา ~ กลับ ~ เร็ว} เขาก็หันหนาไป 
5. การนําเขาคําถามรูปแบบเติมคําในชองวาง   
(ใหดูที่การเพิ่มคําถามใหมทลีะขอ หัวขอการเพิม่คาํถามแบบเตมิคาํ ใน 
ชองวาง) 
6. การนําเขาคําถามรูปแบบ AON 
AON (Academic of Nursing) เหมาะสําหรับการนําเขาคําถามปรนัย 
ที่มีคําตอบเดียวรูปแบบนั้นก็ไมตางไปจากรูปแบบ GIFT เหมือนเปน 
หนึ่งของ GIFT  แตในสวนของการแสดงคําถามนั้นจะตางไปเชน  
ถาพิมพ 
1 m เทากับ{ =100 cm~1 cm~10 cm~1000 cm} 
 
2 m เทากับ{=200 cm~2 cm~20 cm~2000 cm} 
 
3 m เทากับ{=300 cm~3 cm~30 cm~3000 cm} 

จะไดคําถามที่มีขีดชองวางไวตรงกลาง หรือทายสุดของ คําถาม 
แลวแตวาสวนของตัวเลือกนั้นอยูในสวนไหน  
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7. การนําเขาคําถามรูปแบบ IMS QTI 
IMS QTI ( Instructional  Management Systems Question and Test 
Interoperability) มาตรฐานขอสอบ IMS สําหร ับการสราง E-Learning 
นั้นกําลังมีการตื่นตัวกันอยางมากที่จะสรางมาตรฐานใหกับการเรียนการ
สอนออนไลน โดยเริ่มตั้งแตการกําหนดวาโปรแกรมสําหรับสราง 
บทเรียนออนไลนควรประกอบไปดวยอะไรบางจึงจะจัดไดวาเปน 
โปรแกรมทีไ่ดมาตรฐาน (หากสนใจใหอานเพิม่เกีย่วกบัมาตรฐาน IMS 
สําหรับการเรียนการสอนออนไลน  โดย MSK ) ขอสอบมาตรฐานนี้ 
เปนการใช XML เปนสื่อในการสงผานขอมูลเพราะฉะนั้นคําถามที่ 
สงออกในรูปแบบ QTI จะเปนไฟล XML โดยพื้นฐานของ XML แลว 
เปนโคดที่ไมข้ึนกับแพลทฟอรมที่คุณใช ไมวาจะระบบใดก็สามารถ 
จะเก็บขอมูลน ี้ได ไมมีปญหาทําใหงายตอการเปลี่ยนรูปแบบ เชน 
เปลี่ยนจากรูปแบบที่ใชในโปรแกรมหนึ่งไปยังอีกโปรแกรมหนึ่งได 
ขอนีจ้ะมปีระโยชนสาํหรบัทานทีต่องการนาํเขาไฟลจากโปรแกรม สราง 
บทเรียนออนไลนอ่ืน 
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8. การนําเขาคําถามรูปแบบ Blackboard   
ในขณะนี้การนําเขาไฟลจาก Blackboard  ยังไมสามารถนําเขาได โดย 
ตรง หากแตเปนการนาํไฟลคําถามทีส่รางโดยโปรแกรม ExamView Pro 
เปลี่ยนไฟลนี้ใหเปนรูปแบบ  Blackboard จากนั้นจึงนําเขา Moodle 
อีกครั้งหนึ่ง 
9. การนําเขาคําถามรูปแบบ  Course Test manager 
Course Test Manager (CTM)  เปนระบบการจดัการแบบทดสอบทีเ่ขยีน 
ดวย MS Access  ดังนั้นการนําเขาในรูปแบบนี้จะใชการไดเฉพาะ 
เซิรฟเวอรที่เปน MS Windows เทานัน้ แตในปจจบุนัเนือ่งจากวามผูีหัน 
มาใช Exam view pro กันมากขึ้นทําให CTM หยุดการพัฒนาโปรแกรม  
ฟงกชั่นที่ใชใน CTM ก็มีอยูครบใน  Exam View Pro  

3) สุมคําถามมาใชในแบบทดสอบ  
ถาหากคุณมีคําถามอยูแลว คุณสามารถทําการเลือกสุมคําถามมาใชใน 
แบบทดสอบ โดยการระบุจํานวนขอที่คุณตองการทดสอบลงไป ระบบก็ 
จะทําการสุมคําถามมา ตามจํานวนขอที่ไดระบุไว   
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2.2.2.2 เพิ่มคําถามลงแบบทดสอบ 

 
ทําการเลือกคําถามโดยการเช็คที่ชองสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ  หนาแตละคาํถามหรอื 
จะเลอืกทัง้หมดจากใหคลกิที ่เพิม่คาํถามทีเ่ลอืกไวลงแบบทดสอบ เมือ่เพิม่ 
คําถาม แลวคอลัมนทางซายมือจะมีคําถามเพิ่มขึ้น ซึ่งคําถามนั้นสามารถ 
เลื่อนขึ้นลงไดโดย คลิกไอคอนหัวลูกศร  หากตองการแกไข 
คําถามใหคลกิที ่  และหากตองการลบคาํถามใหคลกิที ่  ขอสอบแตละ 
ขอจะมีคะแนนตามที่ระบุหากคุณตองการ เพิ่มคะแนนใหขอใดขอหนึ่ง 
มากขึน้กใ็หเลอืกที ่“คะแนนทีไ่ด” เมือ่แกไขแลวใหทาํการ“บนัทกึ คะแนน” 
 จากนั้นให “บันทึกแบบทดสอบ”  
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เมื่อทําการบันทึกแบบทดสอบแลวระบบจะนําคุณมายังหนาหลักของราย 
วิชาซึ่งจะ ปรากฎแบบทดสอบที่คุณเพิ่มไว 

 
หากตองการทําแบบทดสอบก็ใหคลิกที่แบบทดสอบที่คุณเพิ่มจะปรากฎ 
ขอมูลที่คุณระบุไวเกี่ยวกับแบบทดสอบ 
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จะบอกวาแบบทดสอบนี้ทําไดถึงเมื่อไหร หากตองการทําแบบทดสอบ 
ใหคลิกที่ทําแบบทดสอบตอนนี้จะไดหนาจอคาํถามขึน้มาเมือ่ทาํเสรจ็แลว 
ใหบันทึกคําตอบ 
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ถาหากกาํหนดเวลาในการทาํแบบทดสอบเอาไวจะเหน็นาฬกิานบัถอยหลงั  

 
เมื่อหมดเวลาระบบจะพาทานไปยังหนา Feedback และเฉลยคําตอบทันที 
ถาหากตั้งคาใหแสดง Feedback เชน  แสดงคะแนนที่ไดของขอนี้และ 
ไฮไลทขอที่ทํา ถูกตอง เอาไว 

 
การแสดง Feedback และเฉลย   

 
ในขอนี้เราเลือกขอ b จะมี feedback ของ b กลับมาวา ยังไมถูกคะ  
แลวแสดงเฉลย ขอที่ถูกตองคือขอ c   

และเมื่อมีผูทําแบบทดสอบไปแลวจํานวนครั้งที่
ทําก็จะแสดงอยูในหนาแรกของ แบบทดสอบ 
และมีกี่คนที่ทําแบบทดสอบนี้อยูที่ม ุมขวาบน  
ของหนานี้ และคุณสามารถ คลกิทีน่ีเ่พือ่ เขาไป 

ดูสถิติการทําแบบทดสอบ 
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 2.2.3  การบาน 
คลิกที่ “เพิ่ม”  จากนั้นเลือก “การบาน” หนาจอใหมที่ได 

 
2.2.3.1  การสั่งการบาน  

1)  หัวขอการบาน   
ใหใสชื่อการบานลงไปตรงนี้ 
2)  รายละเอียด 
รายละเอยีดเนือ้หาของการบานวาใหทาํอะไรทีไ่หน อยางไร  
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 3)  ประเภท 
1.สงนอกเว็บ  
คือการใหนักเรียนสงการบานเปนชิ้นงาน นอกเว็บ 
ไมเกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรแตอยางใด 
นักเรียนสามารถดูการบานไดจากเว็บนี้ แตไม 
สามารถที่จะอัพโหลดไฟล เพื่อสงใหครูตรวจบน 
เว็บได แตครูสามารถที่จะใหคะแนนบนเว็บและ 
แจงใหนักเรียนทราบถึงคะแนนที่ได ทางอีเมล 
เมื่อมีการใหคะแนนเรียบรอยแลว 
2. สงบนเว็บ  
วิธีนี้คือการใหนักเรียนอัพโหลดดิจิตอลไฟล  
ซึง่สามารถอยูในรปูแบบตางๆได ไมวาจะเปน ไฟล 
เวิรด รูปภาพ ซิปไฟล เว็บไซต วีดีโอ เสียง 
พาวเวอรพอยท ฯลฯ ข้ึนอยูกบัรปูแบบ การนาํเสนอ 
ของนักเรียนแตละคน  ครู สามารถตรวจการบาน 
หรอืไฟลตาง ๆ  เหลานีบ้นเวบ็ไดและ ใหคะแนนได 
เมื่อมีการใหคะแนนเสร็จแลวระบบจะทํา การแจง 
ใหนักเรียนทราบวางานที่สงมานั้นไดรับการตรวจ 
เรียบรอยแลวใหนักเรียนเข ามาดูคะแนนได 

     4)  อนุญาตใหสงการบานซ้ําอีก 
คาที่ตั้งไวคือนักเรียนไมสามารถสงการบานใหมไดหลังจากที่ครู 
ไดใหคะแนนแลวถาหากคุณเลือกใหสงการบานใหมได 
นักเรียนสามารถที่จะสงการบานหลังจากที่คุณตรวจแลวได 
เพื่อใหคุณตรวจใหม มีประโยชนในกรณีที ทําใหเด็กกระตือรือรน 
ที่จะพัฒนา งานใหดีข้ึนกวาเดิม  
ตัวเลือกนี้ไมเกี่ยวของกับการใหสงการบานนอกเว็บแตอยางใด 
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5)  คะแนนที่ได 
   คะแนนเต็มของการบานชิ้นนี้ 

6) ขนาดสูงสุด 
ขนาดของไฟลสูงสุดที่อนุญาตใหนักเรียนอัพโหลดขึ้นเว็บได 
7)  กําหนดสง 
กําหนดการสงงาน โดยกําหนดวันที่ และเวลาที่ใหสง   
2.2.3.2  การสงการบาน 
เมื่อนักเรียนคลิกที่การบานจะเห็นรายละเอียดของการบานถาหาก 
เปนการสงบนเว็บจะมีชองดานลางสุดใหนักเรียนอัพโหลดไฟล 
ใหนักเรียนคลิกที่ browse เพื่อเลือกไฟลที่ตองการสง ถาหากมี 
หลายไฟลใหรวมกันอยูในแฟมเดียวแลวให zip แฟมดังกลาว 
อัดใหเปนไฟลเดียวเพื่ออัพโหลด หลังจากนั้นใหคลิก “อัพโหลด 
ไฟลนี้” 
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2.2.3.3  การตรวจการบาน 
เมือ่หมดเขตการสงการบานแลวจะมเีวลาบอกไววาหมดเขตการ สง 
ไปกี่วันแลวและมีจํานวนการบานที่สงมากี่ชิ้น การตรวจใหคล ิกที่ 
มุมขวาบน ดูการบานที่สงทั้งหมด ดังภาพ 

 
หรอืถาหากคณุตองการดกูารบานทัง้หมดทีคุ่ณสัง่ไปแลวใหคลกิที ่
“การบาน” จากบล็อค กิจกรรมทั้งหมดในหนาแรกของรายวิชา   
คลิกเขาไปแลวคุณจะเห็นวามีการบานอยูกี่ชิ้น หากตองการตรวจ 
ชิ้นใดก็ใหคลิกเขาไปตรวจ เมื อคลิกแลวระบบจะนําคุณมายังหนา  
รวมการบานทีม่กีารสงมาแลวโดยจะมชีือ่นกัเรยีน  ครผููตรวจ และม ี
ชองใหเติมคะแนนและความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับงานชิ้นนั้น ๆ   
คุณสามารถดไูฟลทีน่กัเรยีนสงมาไดโดยการคลกิทีช่ือ่ไฟลทีอ่ยูดาน 
ลางชื่อของนักเรียนซึ่งจะมีอยูหลายรูปแบบดวยกันถาหากคุณไม 
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จํากดัวธิกีารนาํเสนอผลงานของนกัเรยีน ไฟลดงักลาวอาจเปนเวริด 
ภาพ เสียง ตาราง ฯลฯ เมื่อดูแลวก็ใหคะแนน แสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ  คอย ๆ ทะยอยตรวจไปแลวใหคลิกที่บันทึก 
Feedback  
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นกัเรยีนทีส่งงานชากวากาํหนดจะมตีวัหนงัสอืสแีดงขึน้มาดานหลงั 
ชื่อวาชาไปเปนเวลาเทาไหรคุณสามารถหักคะแนนการสงไมตรง 
เวลาไดเชนกัน 

 
นักเรียนที่ยังไมไดสงการบานระบบจะระบุเอาไววายังไมไดสง 
การบาน 

 
สาํหรบันกัเรยีนทีส่งการบานแลวแตครยูงัไมไดตรวจกจ็ะมสีไีฮไลท 
ชองชื่อครูและ feedback เอาไวเชน 
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2.2.4 บทเรียน 
การเพิ่มบทเรียนเปนการชวยเหลือนักเรียนใหเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากขึ้น
เปนการให นกัเรยีนศกึษาทลีะขัน้ตอน คอยเปนคอยไป กลาวคอืใหนกัเรยีน 
อานหรือศึกษาเนื้อหาสวนหนึ่งจากนั้นก็ถามคําถามนักเรียนจําเปนตองตอบ
คําถามเมื่อศึกษาในหนาเสรจ็แลวเมือ่ตอบคาํถามเสรจ็ระบบจะนาํนกัเรยีน 
ไปยังหนาตอไป ซึ่งขึ้นอยูกับคําตอบที่นักเรียนตอบวาถูกหรือผิด หรือมี 
ความเขาใจกับเรื่องที่ศึกษาไปกอนหนามากนอยขนาดไป  ตัวอยางเชน 
มีคําถามอยูหนึ่งขอ 4 ตัวเลือก ถานักเรียนตอบขอ 1 ระบบจะนํา 
นักเรียนไปหนา 3 ถานักเรียนตอบขอ 2 ระบบจะนํานักเรียนไปยังหนา 1  
ถาตอบขอ 3 นําไปยังหนา 5 แบบนี้เปนตน จึงเปนการเรียนรูโดยขึ้นอยู 
กบัพืน้ความรูของนกัเรยีนแตละคนแตวาการเพิม่บทเรยีนนีใ้ชเวลา คอนขาง 
มาก  วิธีเพิ่มบทเรียนใหเลือก  “เพิ่ม” จากนั้นเลือก “บทเรียน” 
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2.2.4.1 การตั้งคาตัวแปรของบทเรียน 
1) ชื่อ    
ใหใสชื่อบทเรียนที่ตองการเพิ่ม   
2) คะแนนเต็ม   
คะแนนเต็มเปนคะแนนที่จะไดจากการศึกษาทั้งบทเรียน การให 
คะแนนนัน้คดิจาก การที ่ระบบนาํนกัเรยีนไปยงัหนาตอไปแสดงวา 
คําถามที่นักเรียนตอบนั้นถูกตอง แตถาระบบนํานักเรียนไปยัง 
หนากอนหนาเมื่อไหรแสดงวานักเรียนตอบคําถามผิด  
3) จํานวนคําตอบ/หัวขอสูงสุด   
เปนการตั้งคาจํานวนคําตอบสูงสุดที่คุณสามารถเลือกใชได ระบบ 
ตั้งคาไวที่ 4 แตคุณ สามารถใชนอยกวานี้ได อยางไรก็ตามถาหาก 
ในบทเรียนนี้คุณตองการใหนักเรียนตอบ คําถามถูก/ผิด คุณควร 
จะเปลี่ยนคานี้ใหเปน 2  คาที่คุณตั้งนี้เปนการตั้งคาสําหรับจํานวน 
หัวขอทีจ่ะใชในสารบาญดวยเชนกนั  เชนถานกัเรยีนเลอืกคาํตอบที ่
1 ระบบจะนํานักเรียนไปยังหัวขอไหน ยิ่งคานี้ตั้งไวมากเทาไหร 
บทเรียนก็จะยาวมากขึ้นเทานั้น  ในกรณีที่คุณตองการถามคําถาม 
ทีม่ตีวัเลอืกมาก ๆ  ใหตัง้คานีต้ามจาํนวนทีคุ่ณตองการสราง คําตอบ 
เสยีกอน หลงัจากทีร่ะบบเพิม่สารบาญลงไปแลวคุณสามารถ ลดคา 
นี้ลงภายหลัง   
4) จํานวนครั้งที่ใหตอบสูงสุด  
คานี้เปนการกําหนดจํานวนครั้งที่จะใหนักเรียนตอบคําถามแตละขอ
ในบทเรียนแต ในกรณีที่ คําถามไมมีตัวเลือกใหเลือกเชน อัตนัย 
หรือใหตอบเปนตัวเลข ระบบจะนํานักเรียนไปยังหนาตอไปของ 
บทเรียนเลย คาที่ตั้งไวคือ 5 ครั้ง ยิ่งจํานวนครั้งนอยเทาไหร 
จะทําให นักเรียนไมทําความเขาใจกับคําถามใหถองแท แตหาก 
ตั้งไวมากก็จะทําใหเกิดความสับสน และรําคาญได  ถาหากตั้งคานี ้
ไวที่ 1  ครั้งนักเรียนมีโอกาสเพียงครั้งเดียวในการตอบคําถาม ก็จะ 
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ไมตางจากการทําแบบทดสอบ  เพียงแตวาคําถามอยูกันคนละหนา 
เทานั้นเอง 
หมายเหตุ : คานี้เปนคาที่ตั้งไวสําหรับทั้งบทเรียน ฉะนั้นคําถาม 
ทุกคําถามจะมีคาเดียวกันหมด  และขอควรรูสําหรับครูก็คือคานี้ 
จะใชการไมไดสาํหรบัคร ูถาหากคณุตองการเขามา ทาํการทดสอบ 
วาบทเรียนเปนอยางไร เลือกคําตอบแตละครั้งใหผลอยางไร หรือ 
ตองการ ตรวจสอบวาทําไปแลวกี่ครั้ง เพราะวาระบบจะไมทําการ 
บันทึกกิจกรรมที่ครูทํา เพราะครูจําเปนอยางยิ่งที จะตองรูคําตอบ 
ทั้งหมดของบทเรียนที่คุณสรางขึ้นมา  
5)  เมื่อตอบคําถามถูกให 

1.  ปกติ :: เรียนตามบทเรียนที่วางไว   
โดยปกติการที่ระบบจะพานักเรียนไปยังหนาใดตอไปขึ้นอยู
กับคําตอบที่นักเรียนเลือก  ทั่วไปแลวจะนํานักเรียนไปยัง 
หนาตอไปของบทเรียน กลาวคือเรียงลำดับตั้งแตหนาแรก 
ถึงหนาสุดทาย  
อยางไรก็ตามคุณสามารถตั้งใหบทเรียนไมจําเปนตองเรียง 
ลําดับกอนหลัง เพียงแตแสดงทีละหนาโดยใหนักเรียน 
ศึกษาเนื้อหาในหนานั้นแลวตอบคําถาม จากนั้นระบบ 
ก็ทําการสุมหนาตอไปขึ้นมาใหนักเรียนศึกษาอีกเปนอยางนี้
ไปจนหมดคาํถาม กลาวคอืไมมจุีดเริม่ตนละจดุจบทีต่ายตวั 
 บทเรียนลักษณะนี้มีตัวเลือกใหเลือกอยูสองแบบดวย 
กันคือ 
2.  แสดงหนาที่ยังไมไดศึกษา   
ตัวเลือกนี้จะไมแสดงหนาเดิมซ้ําอีกถึงแมวานักเรียนจะตอบ
คําถามผิด  
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3. แสดงหนาที่ยังไมไดตอบ  
นักเรียนสามารถทีจ่ะเขาไปศกึษาหนากอนหนาได ซึง่ปกต ิ
แลวหนานีอ้าจจะแสดงให สาํหรบันกัเรยีนทีต่อบคาํถามผดิ 
เทานั้น   

6) จํานวนคําถามต่ําสุด 
ถาหากในบทเรียนมีสารบาญอาจจะเปนหนึ่งตาราง หรือ มากกวา 
คุณตองตั้งคานี้เพื่อจํากัดจํานวนคําถามอยางนอยที่ นักเรียน 
ทําเพื่อใชในการคํานวณหาคะแนน ตัวอยางเชน  ถาหากคุณตั้งคา 
นี้ไวที่ 20 นักเรียนจําเปนตองเห็นคําถามในบทเรียนอยางนอย 20 
ขอในการ คิดคะแนน ถาหากมีนักเรียนที่เขามาศึกษาหัวขอที่ 1 
เพียงหัวขอเดียวในบทเรียน สมมุติวามีทั้งหมด 5 หนาและตอบ 
คําถามทั้งหมดที่อยูถูกตองจากนั้นเลือกที่จะออกจากบทเรียน           
 (สมมตุวิามตีวัเลอืกนีอ้ยู) ถาหากไมมกีารตัง้คาจาํนวนคาํถาม ต่าํสดุ 
ไว นักเรียนก็จะไดคะแนน 5/5 ซึ่งก็คือ 100 %    แตถาหากคณุตัง้คา 
ไวที่ 20 นั่นหมายถึงวาคะแนนที่ ไดจะเปน 5/20  จะไดคะแนน      
20 %  และถาหากมีนักเรียนอีกคนเขาไปศึกษา ในทุกหัวขอที่มีอยู 
สมมุติวามี 25 หนา และตอบคําถามทั้งหมดทําผิดแค 2 ขอเทานั้น 
คะแนนที่ นักเรียนคนนี้จะไดคือ 23/25 ซึ่งคิดเปน 92 %ในกรณี 
ที่คุณตั้งคานี้เอาไวคุณควรจะ บอกนักเรียนเอาไวตั้งแตตอนตน 
ของการเขาศึกษา บทเรียนวานักเรียนจําเปนตองตอบคําถาม 
อยางนอยกี่ขอ คุณสามารถที่จะตอบคําถามมากกวาจํานวนนี้ได 
แตถาหากตอบนอยกวา ระบบจะทาํการคดิคะแนนทีไ่ดทัง้หมด จาก 
คาที่ตั้งเอาไวนี้   
7) จํานวนหนาที่ตองการแสดง 
ในการสรางบทเรียนที่ไมเรียงลําดับเนื้อหากอนหลังนี้คุณตองการ 
แสดงทุกหนาในบทเรยีนหรอื ไม หรอืตองการแสดงเพยีงบางหนา 
(แบบสุม) เทานั้นใหตั้งคาที่นี่ 
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8)  นักเรียนสามารถเรียนซ้ํา  
นกัเรยีนสามารถเรยีนซ้าํไดหรอืไมในกรณทีีคุ่ณตองการใหนกัเรยีน 
เขาใจเนื้อหาอยาง ถองแทใหอนุญาตใหเรียนซ้ําแตหากคุณ 
ใชบทเรียนนี้ในการสอบเก็บคะแนนก็ไมควรใหเร ียนซ้ํา 
9)  การคิดคะแนนการเรียนซ้ํา 
ใหคิดคะแนนจากคาเฉลี่ยหรือใชคาสูงสุดเมื่อกรอกขอมูล 
ที่เหลือแลวใหทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

ระบบจะนําคุณมายังหนาแรกของรายวิชาใหคุณคลิกที่บทเรียนที่คุณเพิ่มขึ้น
มา เพื่อทําการสรางบทเรียน 
2.2.4.2 การเพิ่มหนาบทเรียน 

 
1) หัวขอ     
ใหคุณใสหัวขอของหนาที่ตองการเพิ่มนี้ถาหากคุณสรางบทเรียนที่มี
หลายหนา  แตละหนาจําเปนตองมีหัวขอ เชน  ลักษณะของการ 
ว่ิงเพื่อสุขภาพ  อุปกรณการวิ่ง   หลักการของการวิ่งเพื่อสุขภาพ   
การเริ่มวิ่ง   การเพิ่มปริมาณการวิ่ง  อาการที่แสดงวา ควรหยุดวิ่ง   



คูมือการใชงาน Moodle 1.3.1 สําหรับผูสอน  
 

•วิมลลักษณ สิงหนาท• 92

2) เนื้อหา 
คือสวนที่คุณตองเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับหัวขอนั้น ๆ ที่คุณตองการให 
นักเรียนไดเรียนรู และทําความเขาใจ และเปนเรื่องที่คุณตองการ 
ถามคําถาม  เมื่อพิมพเนื้อหาจบแลวใหถามคําถาม ไวในตอนทาย   

 
3)  ตัวเลือกท่ี 1   จนถึงตัวเลือกท่ี X  
โดย X คือคาสูงสุดที่คุณกําหนดไววาตองการใหมีคําตอบ ทั้งหมด 
กี่คําตอบ  ใหคุณใสตัวเลือกเพื่อใหนักเรียนตอบ ในกรณีที่เปน 
คําถามปรนัย  ถูกผิด  
4)  เมื่อเลือกขอนี้ใหแสดงขอความวา  
ในการเลือกคําตอบแตละอันนั้นจะมีกลองใหคุณไดแสดงความ 
คิดเห็นหรือคําอธิบาย เก ี่ยวกับคําตอบนั้น ๆ ที่นักเรียนเลือก 
นกัเรยีนจะเหน็การโตตอบนีก้อนทีร่ะบบจะนาํไปยงัหนาใหม หรอื 
หนาเดิม  



คูมือการใชงาน Moodle 1.3.1 สําหรับผูสอน  
 

•วิมลลักษณ สิงหนาท• 93

5) ไปยัง 
หลังจากกลอง “เมื่อเลือกขอนี้ใหแสดงขอความวา”  จะมีกลอง  
“ไปยัง” ซึ่งเปนสวนที่ บอกใหระบบวาควรทําอยางไรเมื่อนักเรียน 
เลือกตอบคําถามขอน ั้น เชนใหจบบทเรียน ใหอยูหนาเดิมใหไป 
หนาตอไป หรอืกลบัไปหนากอน  สวนใหญแลวถาหากนกัเรยีนอยู 
หนาเดิมหรือถูกสงไปหนากอนหนาแสดงวาตอบคําถามผิด แตถา 
หากไปยังหนาตอไป แสดงวาตอบคําถามถูก  

เมื่อใสขอมูลทั้งหมดเสร็จแลวคุณจะไดหนาสรุปดังตอไปนี้ 

 
จากหนานี้คุณจะเห็นเมนูที่อยูดานบนและดานลางของกรอบสี่เหลี่ยม 
เนื้อหาเดิมที่เราเพิ่ม ถาหากตองการเพิ่มหนากอนหนาใหคลิกเมนูดานบน  
ถาหากตองการเพิ่มหนาตอไป ใหคลิกที่เมนูดานลางใหสรางหนาเนื้อหา 
ใหครบเสียกอน คุณสามารถที่จะเลื่อนลําดับหนาเน ื้อหานี้ข้ึนลงได  
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ตัวอยางบทเรียนที่เพิ่มหนาตาง ๆ แลว 
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มุมมองดังกลาวจะเปนมุมมองของครูเมื่อเขามาดูบทเรียน ใหคลิกที่ 
“ตรวจสอบลิงก”เพื่อดูในมุมมองของนักเรียนและลักษณะของบทเรียนที่ได
วาตรงตามที่ออกแบบไวหรือไม  
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บทเรียนในมุมมองของนักเรียน เม ื่อคลิกเขามาศึกษาในบทเรียน 

 
เมือ่คลกิทีต่อไปจะมายงัหนาสารบาญ ซึง่ประกอบไปดวย 3 หัวขอ ใหศกึษา 
ในบทเรียน 

 
เมื่อคลิกที่หัวขอที่ 1 การเพิ่มบทเรียนก็จะนํานักเรียนไปยังหนานี้ 
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ตอนทายของหนาจะมีคําถามใหนักเรียนตอบ เมื่อตอบแลวคลิกที่ตรวจ 
คําตอบกจ็ะมขีอความทีคุ่ณไดระบไุวใน “เมือ่เลอืกขอนีใ้หแสดงขอความ ” 
 ออกมา 

 
ทําแบบนี้ตอไปเรื่อย ๆ จนจบหัวขอที่ศึกษาระบบก็จะนํานักเรียนมายัง 
หนาสารบาญเพื่อเขาศึกษาหัวขอตอไป เมื่อศึกษาหัวขอตาง ๆ จบแลว 
ก็ใหคลิกจบบทเรียนเพื่อออกจากบทเรียน 

2.2.5 Workshop 
มีชื่อภาษาไทยวา สัมมนา/ หองปฏิบัติการ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอใชวา 
Workshop ทับศัพท ไปกอน 
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คําวา workshop กค็งเหมอืนหองปฏบิตักิารทีเ่ราใชในชวิีตประจาํวนั เพยีงแตในทีน่ี ้
หมายถึงการใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการประเมินชิ้นงานของเพื่อนรวม 
ชั้นเรียน   ใหนักเรียนไดรวมวิจารณงานของคนอื่น ในขณะเดียวกันก็จะไดรูวา 
เพื่อนคิดอยางไรกับงานที่ตนเองทํา  การเพิ่ม workshop นี้  ทําไดโดยการคลิกที่ 
“เพิ่ม” จากนั้นเลือก “ workshop หรือ สัมมนา หรือ หองปฏิบัติการ”  
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2.2.5.1  การตั้งคาตัวแปร 

1)  หัวขอ 
ใสชื่อหัวขอของงานชิ้นนี้ 
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2)  รายละเอียด 
ใสรายละเอียดของงาน 
3)  รูปแบบ 
ขอแนะนําใหทิ้งไวในรูปแบบของ HTML  เวนแตวาคุณมีปญหา 
เรื่องบราวเซอรที่ใช  use “Moodle auto-format” 
4)  คะแนนสูงสุด     
คะแนนเต็มของงานชิ้นนี้ 
5)  วิธีการใหคะแนน  

1.ไมมีการใหคะแนน 
นักเรียนสามารถวจิารณงานของเพือ่นได แตไมสามารถให 
คะแนนไดเพื่อใหเจาของงานรูวา ผูอ่ืนคิดอยางไรกับงาน 
ของตน อยางไรก็ตามครูสามารถเลือกที่จะใหคะแนนจาก  
การที่มีผูแสดงความคิดเห็นในชิ้นงานนั้น ๆ  
2.สะสม  
การใหคะแนนแบบเก็บสะสมนี้ เปนวิธีการใหคะแนน 
ที่ระบบต ั้งไวสําหรับงานนี้ คะแนนที่ไดจะเปนการให 
คะแนนการประเมินผลในดานตาง ๆ ใหครอบคลุมกับ 
แตละสวน ของงาน ควรจะมอีงคประกอบการประเมนิ 5 ถงึ 
15  ขอดวยกัน ข้ึนอยูกับความซับซอน ของชิ้นงาน 
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องคประกอบการประเมินมีสวนประกอบดังนี้  คือ 
1.คําอธิบายลักษณะขององคประกอบที่ใชประเมินผลงาน  
คําอธบิายนัน้ควรจะบอกอยางชดัเจนวาองคประกอบใดของงานทีก่าํลงัถกู ประเมนิ 
อยู จะชวยมากทเีดยีวถามกีารอธบิายคณุสมบตัเิชนอะไรจงึจะถอืวา เยีย่ม ปานกลาง 
แย แยมาก หากเปนการประเมินในเชิงคุณภาพ  
2.มาตรฐานการใหคะแนนสําหรับแตละองคประกอบ 
มีมาตรฐานการใหคะแนนแบบ prefined มากพอสมควร มีตั้งแตแบบงาย แบบ 
multipoint ไปจนถึงการวัดเปนเปอรเซ็นต มาตรฐานการใหคะแนนที่เหมาะสม 
สําหรับแตละองคประกอบควรจะถูกแลือกเพื่อใหเหมาะสมกับจํานวนที่ 
องคประกอบตัวนั้นสามารถผันแปรได  
หมายเหตุ มาตรฐานการใหคะแนนนั้นไมสามารถตัดสินไดวา องคประกอบใดมี 
ความสําคัญมากวาหรือนอยกวาเมื่อตองคิดคะแนนโดยรวม ตัวอยางเชน   
มาตรฐานการใหคะแนนที่มีเพียงสองคะแนนมีอิทธิพลเทากับมาตรฐานการให 
คะแนน 100 คะแนนหากทั้งสองไดรับน้ําหนักที่เทากัน 
3.นํ้าหนักของแตละองคประกอบ 
ปกติแลวแตละองคประกอบจะไดรับความสําคัญเทากันเวลาถูกนํามาใชคํานวณ 
คะแนนรวม แตสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนไดโดยการเพิ่มน้ําหนักใหสูงกวา 1 สําหรับ 
องคประกอบที่สําคัญกวา และลดน้าํหนกักบัองคประกอบทีไ่มสาํคญัเทาใหเหลอื 
นอยกวา 1 การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักนั้นไมมีผลกระทบตอคะแนนสูงสุด คะแนน 
สูงสุดนั้นเปนคะแนนตายตัวที่ถูกกําหนดโดยกรอบคะแนนสูงสุดของการที่ให 
นักเรียนตรวจงานใหกันเอง น้ําหนักนั้นสามารถเปลี่ยนเปนเลขลบไดซึ่งเปน 
ลักษณะของการทดลอง 

 
3. ชวงความคลาดเคลื่อน 
สําหรับงานลักษณะแบบนี้คะแนนของงานที่ถูกสงจะถูก 
พิจารณาการใหคะแนนตาม มาตรฐานถูกหรือผิด คะแนน 
จะถูกตัดสินจาก "ตารางคะแนน" ซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับ 
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ความสัมพันธระหวางจํานวนขอผิดพลาด กับคะแนนที่ 
สมควรจะได ตัวอยางเชน งานชิ้นหนึ่งอาจจะตองมี 
องคประกอบสําคัญอยู 6 ประการ  ตารางคะแนนจะ 
ใหขอมูลการใหคะแนน ผลงานชิ้นนี้ควรจะไดรับหากมี 
องคประกอบครบทัง้หกอยาง ขาดไปหนึง่ ขาดไปสอง ฯลฯ 
คะแนนของแตละองคประกอบที่หายไป อาจจะมีความ 
สําคัญไมเทากัน เชน ชิ้นหนึ่งขาด ความถูกตองของเนื้อหา 
แตวาสวยงาม ความถูกตองของเนื้อหายอมมีความสําคัญ 
มากกวา ฉะนั้นก็สามารถระบุน้ําหน ักใหองคประกอบ 
ที่ขาดหายไปไดตามความสําคัญ คาที่ตั้งไวปกติคือ 1 
อยางไรก็ตามตารางคะแนนจะไมจําเปนตองเปนเสนตรง 
อาทคิะแนน ทีส่มควรไดไดอาจเปน 90%, 70%, 50%, 40%, 
30%, 20%, 10%, 0%, 0%, 0% สําหรับงานที่มี 10 
องคประกอบ ผูทีท่าํหนาทีป่ระเมนิจะสามารถปรบัคะแนน 
ที่สมควรไดใหมากขึ้นหรือนอยลงได 20% สําหรับการ 
ใหคะแนนสุดทาย 
4. การใหคะแนนตามเกณฑ  
วิธีนี้เปนวิธีที่งายที่สุดสําหรับการประเมินเพื่อใหคะแนน 
(แตอาจจะไมใชวิธีที่งายที่สุด ตอนสรางวิธีนี้ข้ึนมา) 
งานที่สงจะไดรับการประเมินโดยใหคะแนนตามเกณฑท ี่ตั้ง
ไว อาจจะเปนคําหรือประโยค เชน  ดีมาก เยี่ยมมาก 
ผูทําหนาที่ประเมินจะทําการเลือก  ประโยคที่เหมาะสม 
ที่สุดสําหรับผลงานซึ่งกําหนดไวใน"ตารางเกณฑ" ซึ่งจะ 
ใหคะแนน ที่สมควรไดสําหรับเกณฑแตละตัว อาทิเชน 
งานชิ้นหนึ่งอาจถูกกําหนดใหมี เกณฑ  5  ระดับดวยกัน 
และผูประเมินจะตองเลือกระดับที่ควรจะไดจาก 5 ระดับ 
ที่มีอยู สําหรับการประเมินงานแตละชิ้นการประเมิน 
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ในลกัษณะนีส้ามารถปรบัคะแนนทีส่มควรจะได ไดถงึ 20% 
กอนที่จะเปน คะแนนสุดทาย 
5. Rubric  
ลักษณะของ Rubric จะคลายกับการใหคะแนนตามเกณฑ 
เวนแตวาอาจารยจะสรางหลาย  ๆ สวนในหนึ่งโปรเจค 
โดยผูประเมินจะตองใหคะแนนแตละสวนโดยเลือกคําพูดที่
ใกลเคียงกับที่คิดวานาจะได  คะแนนแตละสวนรวมกัน 
จะไดออกมาเปนคะแนนสุดทาย  

6) จํานวนขอเสนอแนะ,องคประกอบการประเมิน,ระดับการให 
คะแนน, เกณฑการให คะแนน, ประเภทในรูบริค 
เปนการระบจํุานวนสิง่ทีคุ่ณตองการทีจ่ะประเมนิ เชน ถาคณุระบวุา 
3 สิ่งที่คุณตองการประเมินอาจจะเปน เนื้อหา, การนําเสนอ และ 
ไวยากรณ ถาหากตั้งคานี้ไวที่ 0 นักเรียนจะสามารถแสดง 
ความคิดเห็นไดในสวนของการแสดงความคดิเหน็เทานัน้แตจะให 
คะแนนไมได  
7)  อน ุญาตใหสงซ้ํา  
ถาหากอนุญาตใหนักเรียนสงงานใหมได ก็จะเปนการชักจูง 
ใหนักเรียนเขียนงานหลาย ๆ ครั้งพัฒนางานไปเรื่อย ๆ อาจจะสง 
ดราฟทมากอน ดูความคิดเห็นของคนอื่นแลวกลับไปพัฒนา 
งานใหมจนไดชิ้นงานที่ดีที่สุด ระบบจะทําเก็บคะแนนที่ดีที่สุด 
ของนักเรียนเอาไว  ซึ่งเปนคะแนนที่ไดจากอาจารยและผูรวม 
ประเมิน  
8)  จํานวนตัวอยางการประเมินจากอาจารย 
ตวัอยางการประเมนิเปนการบงัคบัใหนกัเรยีนทาํการศกึษาตวัอยาง 
ทั้งหมดที่อาจารยทําไว  นักเรียนจําเปนตองแสดงความคิดเห็น 
และใหคะแนนชิ้นงานนั้น ๆ จากนั้น อาจารยจะเปนผู ใหคะแนน 
สิง่ทีน่กัเรยีนไดแสดงความคดิเหน็เอาไว นกัเรยีนไมสามารถสงงาน 
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ของตัวเองได จนกวาจะทําการศึกษาตัวอยางที่อาจารยใสไวให 
หมดกอน  
9) จํานวนงานที่สามารถทําการประเมิน 
จํานวนชิ้นงานที่ผูประเมินสามารถจะประเมินและแสดง 
ความคิดเห็นได ถาหากมีงานที่สงมากกวาจํานวนที่อนุญาต 
ระบบจะทําการสุมเลือกชิ้นงานใหผูประเมินแตละคน   
10) การประเมินตนเอง 
ถาหากตั้งคาไวที่ “ใช”  นักเรียนสามารถประเมินและใหคะแนน 
ตนเองได  ทั้งนี้การประเมิน ดังกลาวไมรวมอยูในคา “จํานวนงาน 
ที่สามารถทําการประเมิน”   
11)  ผลการประเมินต องเปนเอกฉันท 
ถาหากตั้งคานี้ไวที่ “ใช”  นักเรียนคนอื่นจะเห็นผลการประเมิน 
ชิ้นงานเดียวกันนี้จากนักเรียนคนแรกที่ใหคะแนนไว ถาหาก 
นกัเรยีนคนอืน่ไมเหน็ดวยกบัการประเมนิดงักลาว การประเมนิกจ็ะ 
ดาํเนนิไปเรือ่ย ๆ  ไปจนกวาทกุคนจะเหน็พองตองกนัหรอืหมดเวลา 
การสงงานแลว 
12)  ซอนคะแนนไวจนกวาจะเห็นพอง  
อาจารยสามารถซอนคะแนนที่เปนตัวเลขจากผูประเมินหรือ 
นักเรียนคนอื่น ๆ ที่เขามาประเมินจนกวาผูประเมิน จะเห็นพอง 
ตองกัน นักเรียนจะสามารถเห็นความคิดเห็นที่ทุกคนแสดงแต 
ไมเห็นคะแนนที่เปนตัวเลข 
13)  ขนาดสูงสุด 
เปนการกําหนดขนาดของไฟลที่นักเรียนจะทําการอัพโหลดขึ้น 
ทั่วไปแลวใหตั้งคานี้ให มากที่สุดเทาที่จะทําไดเวนแตวาคุณ 
มีปญหาเรื่องพื้นที่บนเซิรฟเวอร 
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14) หมดเขต 
วันสุดทายที่กิจกรรมทั้งหมดจะปดตัวลง หลังจากเวลานี้จะมีการ 
แสดงคะแนนของนกัเรยีนทีไ่ด (ในกรณทีีถ่กูซอนอยู) การประเมนิ 
ผลก็จะหยุดตัวลง  

 
2.2.5.2 ประเภทของการประเมินผลรายกลุม 
เมื่อคุณตั้งคาดังกลาวเสร็จแลวระบบจะนําคุณไปยังหนาแรกของรายวิชาซึ่ง
คุณจะเห็น หองปฏิบัติการที่คุณสรางขึ้นมาแตยังไมมีเนื้อหาใด ๆ ทั้งนั้น 
ใหคุณคลิกที่หองปฏิบัติ การ ดังกลาวเพื่อเขาไปเพิ่มสวนตาง ๆ  

1) การใหคะแนนแบบสะสม 
การใหคะแนนโดยวิธีนี้จะแบงการประเมินเปนสวนตาง ๆ โดย 
สามารถทําการประเมินได หลายรูปแบบเชน คําถามถูกผิด  คําถาม 
การวัดและการประเมินเปนตัวเลข ถาหากคณุตัง้คานีใ้นหนาแกไข 
ตัวแปรเมือ่คลกิที ่หองปฏบิตักิาร ของคณุจากหนาแรกของรายวชิา 
จะไดหนาจอดังนี้    
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ตัวอยางขางบนมีการเลือก จํานวนองคประกอบไว 5 ขอดวยกัน 
โดยแตละขอก็มีชื่อของ องคประกอบ ประเภทของสเกลและคา 
น้ําหนักขององคประกอบ  องคประกอบที่วานี้อาจจะเปนความ 
ถูกตองของเนื้อหา การสะกดคํา ความสวยงาม ฯ   
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สวนประเภทของสเกลนั้น ก็มีให 
เลือกอยูหลายแบบดวยกัน นั่นคือ 
สเกล 2 ระดับ ใช/ไมใช  
สเกล 2 ระดับ มา/ขาด 
สเกล 2 รัดบ ถูก/ผิด 
สเกล 3 ระดับ ดี/ควรปรับปรุง 

สเกล 4 ระดับ ดีมาก/ตองปรับปรุง 
สเกล 5 ระดับ ดีมาก/ตองปรับปรุง 
สเกล 7 ระดับ ดีมาก/ตองปรับปรุง 
จาก 10 คะแนน 
จาก 20 คะแนน 
จาก 100 คะแนน  
ทุกสเกลที่ใหเลือกนั้นเปนคาสําหรับองคประกอบเดียวเทานั้น 
เชนการใหคะแนนจาก 100 คะแนนไมไดหมายความวาใหคะแนน 
สําหรับทั้งชิ้นงาน    
คาน้ําหนัก  มีคา -4 –2 –1.5 –1 –0.75 –0.5 –0.25 0 0.25 0.5  0.75 1 
1.5 2 และ 4  ในตัวอยาง มีอยู  5 องคประกอบ ใหคะแนน 2 1  1 0.5 
0.5 ตามลําดับ นั่นหมายความวาองคประกอบ แรกมีน้ําหนัก 40%  
ถดัมาเปน 20% 20% 10% 10% ตามลาํดบัซึง่คานีส้ามารถเปลีย่นได 
ตามแตความสําคัญของแตละหัวขอ  
เมื่อเพิ่มขอมูลของแตละองคประกอบเรียบรอยแลวใหคลิก 
บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
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คุณสามารถเลือกที่จะแกไของคประกอบการประเมินคา  
หรือจัดการ ระบบ ไดโดยการ คลิกที่ลิงกที่อยูดานลางของหนาจอ 
เมนูการจัดการระบบนั้น คุณสามารถทําการตั้งคา over allocation 
ตารางจัดลําดับงานที่สง ประเมิน การประเมินของนักเรียน  ฯ   
ดานบนของหนาจอจะมีข้ันตอน 6 ข้ันคือ 
1. ตั้งคาการบาน 
2. ใหนักเรียนสงงาน  เปนชวงที่ใหนักเรียนสงงาน 
3. ใหนักเรียนสงงานและประเมินผล ใหนักเรียนสงงานไดและ 

ประเมิน ผลได 
4. ใหนักเรียนประเมินผล  นกัเรยีนสงงานไมไดแตประเมนิผลได 
5. คํานวณคะแนนสุดทาย  

น ักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนที่ใหได 
6. แสดงคะแนนสุดทาย นักเรียนจะเห็นคะแนนของตัวเอง  
คุณสามารถเปลีย่นไปอยูข้ันใดกไ็ดตามทีเ่หน็สมควรเชนอาจจะเริม่ 
จากขั้นที่ 1 เปนขั้นที่ 3 แลวกลับมาขั้นที่ 2  มุมมองของนักเรียน 
เมื่อทําการประเมิน ผลจะมีลักษณะดังนี้ 
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2) ไมมีการใหคะแนน 
ถาหากไมมกีารใหคะแนนนกัเรยีนสามารถทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ 
เทานัน้ โดยนกัเรยีน สามารถแสดงความคดิเหน็ใหกบัองคประกอบ 
ตาง ๆ ไดดังภาพ 

 
3) ชวงความคลาดเคลื่อน 
การใหคะแนนประเภทนี้ผูประเมินจะตองตอบวาใชหรือไมใช 
เทานั้น เชน ความสวยงาม  ถาสวย ก็ใช ไมสวยก็ไมใช 



คูมือการใชงาน Moodle 1.3.1 สําหรับผูสอน  
 

•วิมลลักษณ สิงหนาท• 111

 
ในหนาการแกไของคประกอบการประเมินจะเห็นวา มีตาราง 
อยูดานลางสุด เปนการบอกคะแนนคราว ๆ  วาถาหาก มีผูตอบวา 
“ไม”   จํานวนกี่ขอจะไดกี่คะแนน  คะแนนที่ไดไมจําเปนตอง 
เปนเสนตรงคุณสามารถปรับคะแนนขึ้นลงได 20 คะแนน   
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4)  การใหคะแนนตามเกณฑ 
การใหคะแนนประเภทนี้จะใหผูประเมินเลือกประโยคที่คิดวา 
เหมาะสมกบังานทีส่งมาทีส่ดุ แตละประโยคจะมคีะแนน ใหซึง่คณุ 
สามารถปรับคะแนนนี้ข้ึนหรือลงได 20 คะแนน 
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5) การใหคะแนนแบบ Rubric  
ใหคะแนนคลายกับแบบประเภทเพียงแตแตกยอยออกเปนสวน ๆ  
ดังตัวอยางในหนาแกไของคประกอบการประเมินคุณจะเห็นวา 
มชีองยอย ๆ  ใหคุณเตมิอกี 5 ชองดวยกนั แตละชอง มคีะแนน 20 % 
แตคุณไมจําเปนตองเติมทั้ง 5 ชอง คะแนน 0 หมายถึง 0 คะแนน 
เสมอ สมมุติวามีคะแนนเต็มรอย  และมีองคประกอบท ี่ตองการ 
พิจารณา 5 ขอแตละขอมีน้ําหนักที่ตางกัน อยางขอนี้มีน้ําหนัก 2 
ดังนั้นก็จะมี 40 คะแนน แบงออกเปน 4 สวนยอย ก็จะได สวนละ 
10 คะแนน  ถาเลือกคะแนน 1 ก็จะได 10 คะแนน  เลือกคะแนน 2 
ก็จะได 20 คะแนน เลือกคะแนน 3 ก็จะได 30 คะแนน และถา 
เลือกคะแนน 4 ก็จะได 40 คะแนนเต็ม 
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เมื่อเติมคาทั้งหมดแลวใหทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 


