


 

 

ค ำน ำ 
 

 เอกสารฉบับน้ี เป็นคู่มือระบบการเรียนการสอนแบบ Online โดยใช้ระบบ Moodle e-Learning เป็นระบบท่ี
อาจารย์สามารถจัดการเน้ือหาในการเรียนการสอน และมอบหมายกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนรวมไปถึงการเก็บ
คะแนนผ่านระบบ เอกสารฉบับน้ี น าเสนอข้ันตอนการใช้งานฟังก์ชันพ้ืนฐานของระบบ Moodle ท่ีจ าเป็นส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันพ้ืนฐานต่อไปน้ี การเข้าสู่ระบบ (Login), การแก้ไขประวัติส่วนตัว (Edit Profile), 
แก้ไขรายวิชา (Edit Course), การจัดการแหล่งข้อมูลและกิจกรรม ,รายงานคะแนน (Grader report), การเตรียม
รายวิชาส าหรับภาคการศึกษาใหม่ ฟังก์ชันเหล่าน้ีจะท าให้อาจารย์ผู้สอนน าเน้ือหาและสื่อการสอน มอบหมายงานและ
การสอบออนไลน์ไว้ในเว็บไซต์รายวิชาท่ีผู้เรียนสามารถเข้าถึงเน้ือหา กิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยผ่านเว็บไซต์ ท าให้สะดวกใน
การเรียนมากยิ่งข้ึน เม่ือผู้สอนได้ใช้งานฟังก์ชันพ้ืนฐานน้ีเป็นอย่างดีแล้ว ก็สามารถศึกษา ทดลองใช้งานฟังก์ชันข้ันสูง
ของระบบเพ่ิมเติมได้  
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งเอกสารฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน หากท่านท่ีน าไปใช้มีข้อเสนอแนะ
ใดๆ ผู้จัดท าขอน้อมรับไว้และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสน้ีด้วย  

 

  



ข 
 

สำรบัญ 

 

             หน้ำ 
ค าน า  (ก) 
สารบัญ  (ข) 
1. การเข้าสู่ระบบ (Login)  1 

2. การแก้ไขประวัติส่วนตัว (Edit Profile)  3 

3. แก้ไขรายวิชา (Edit Course)  4 

4. การจัดการแหล่งข้อมูลและกิจกรรม  6 

 4.1 การจัดการแหล่งข้อมูล (Resource)  7 

   4.1.1 การเพ่ิม Page  8 

  4.1.2 การเพ่ิม แหล่งข้อมูล (File)  9 

  4.1.3 การเพ่ิม URL  10 

   4.1.4 การเพ่ิม Folder  11 

  4.1.5 การเพ่ิม Label  12 

 4.2 การเพ่ิมกจิกรรม (Activity)  13 

  4.2.1 การเพ่ิม Assignment  13 

  4.2.2 การเพ่ิม กระดานเสวนา (Forum)  14 

  4.2.3 การเพ่ิม ห้องสนทนา (Chat)  15 

  4.2.4 การเพ่ิม แบบทดสอบ (Quiz)  16 

   1. สร้างแบบทดสอบและต้ังค่าการสอบ  16 

   2. สร้างคลังข้อสอบ  17 

    2.1 สร้างประเภท  18 

    2.2 การน าเข้าข้อสอบ  18 

    2.3 การสร้างค าถาม  23 

     2.3.1 การสร้างค าถามแบบปรนัย  23 

     2.3.2 การสร้างค าถามแบบถูกผิด  25 

     2.3.3 การสร้างค าถามแบบเติมค า  28 

     2.3.4 การสร้างค าถามแบบจับคู ่  30 

 

 



ค 

 

สำรบัญ 

 

              หน้ำ 
   3. การเลือกค าถาม  33 

    3.1 จากธนาคารข้อสอบ  33 

    3.2 ค าถามแบบสุ่ม  34 

   4. การสอบออนไลน์  36 

5. รายงานคะแนน (Grader report)  40 

6. การเตรียมรายวิชาส าหรับภาคการศึกษาใหม่  41 

 6.1 การส ารองข้อมูล (Backup)  42 

 6.2 การกู้คืน (Restore)  44 

 6.3 การเริ่มตน้รายวิวชาใหม่ (Reset)  45 

 

 

 

 

 

 



โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบ E-Learning ด้วย Moodle

1. กำรเข้ ำสู่ระบบ (Login)

1. เปิดโปรแกรม Web browser เช่น Chrome หรือ IE

2. พิมพ์  URL เว็บไซต์ ส าหรับการสอนออนไลน์  ดังน้ี  http://medvle.pccms.ac.th/

 เม่ือพิมพ์  URL แล้ วเคาะ enter จะปรากฏหน้ าเว็บไซต์ ดังภาพ 

ภาพแสดง หน้าเว็บไซต์หลักของระบบ MOODLE 

คลิกท่ี Login 

เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
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3. เริ่มการเข้าสู่ระบบ ให้คลิกท่ีข้อความ (Login)  ด้านบนมุมขวามือ จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 

  

ภาพแสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

4. ผู้ใช้ป้อน  Username กับ Password 

Username: aaaaaa 

Password:  bbbbb 

 

ผู้ใช้ต้องใส่ Username กับ Password ท่ีได้ก าหนดไว้ส าหรับอาจารย์ผู้สอน ถ้า Username กับ Password 

ถูกต้อง ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ ถ้าไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความข้อผิดพลาดให้ทราบ ให้ตรวจสอบภาษาท่ีใช้ใน
การพิมพ์ เป็น Thai หรือ English เพ่ือพิมพ์ Username กับ Password ถูกต้อง  จะแสดงช่ือของผู้เข้าใช้งานด้านบน
ขวามือ ดังแสดงในภาพ 

 

 

ภาพแสดงช่ือของผู้เข้าใช้งานระบบ 

ใส่ Username : aaaaaaa     

Password  : bbbbbb 

แล้วคลิกปุ่ม Login หรือ Enter 

แสดงช่ือของผู้เข้าใช้งานระบบท่ีผ่าน
การ Login : Admin User 
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2. กำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile) 

1. ให้คลิกท่ี ช่ือ >> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 

ภาพแสดงข้อมูล profile 

 
ภาพแสดงหน้าจอการแก้ไขประวัติส่วนตัว 

1. ช่ือ 

2. นามสกลุ 

3. อีเมล 

4. รูปภาพ 

5. อัพเดทประวัติส่วนตัว 
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3. แก้ไขรำยวิชำ (Edit Course) 

  
ภาพแสดงการแก้ไขการตั้งค่ารายวิชา 

 

 ให้เข้าสู่รายวิชา โดยถ้าอยู่ท่ีหน้าแรก (Home) ให้คลิกท่ีช่ือรายวิชา ก็จะเข้าสู่หน้าของรายวิชา เม่ือเข้าสู่
รายวิชาแล้ว ส่วนหัวจะแสดงรายช่ือวิชาท่ีเราเข้ามา ด้านขวามือจะเป็นเมนูต่าง ๆ ถ้าต้องการต้ังค่ารายวิชา ให้ไปท่ีเมนู 
การจัดการระบบ >> แก้ไขการตั้งค่า  
 เม่ือแสดงข้อมูลข้ึนมาแล้วให้แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ 

การแก้ไขการต้ังค่ารายวิชา : แก้ไขการตั้งค่า 
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1.ช่ือเต็ม: ช่ือวิชา 

2. ช่ือย่อรายวิชา: รหัสวิชา 

3. วันเริ่มต้นรายวิชา: วันเปิดเรียน 

4. รหัสรายวิชา: รหัสรายวิชา 

5. เน้ือหาย่อของรายวิชา: ค าอธิบายรายวิชา 

6. ไฟล์รายวิชาอย่างย่อ: รูปภาพรายวิชา 
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ภาพรายละเอียดการแก้ไขรายวิชา 
 

4. กำรจัดกำรแหล่งข้อมูลและกิจกรรม 

 การจัดการแหล่งข้อมูลและกจิกรรมในการเรียนการสอนของรายวิชา จะต้องเข้าสู่โหมดการแก้ไขรายวิชา โดย
ไปท่ีบล็อก การจัดการระบบ >> เริ่มการแก้ไขในหน้าน้ี 

 
ภาพแสดงเมนู เริ่มการแก้ไขในหน้าน้ี 

7. รูปแบบ: แบบรายสัปดาห์ 
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ภาพแสดงหน้ารายวิชาในโหมดการแก้ไข 

4.1 กำรจัดกำรแหล่งข้อมูล (Resource) 

  การเพ่ิมแหล่งข้อมูลส าหรับการสอนในแต่ละรายสัปดาห์ ให้คลิกท่ี เพ่ิมกจิกรรมหรือแหล่งข้อมูล 

 

ค าอธิบาย 

แหล่งข้อมูล(File): ไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์น าเสนอ เป็นต้น 

Book: บทเรียนแบบหลายหน้าคล้ายหนังสือ 

Folder: สร้าง Folder เพื่อจัดเก็บไฟล์ต่าง ๆในแต่ละหัวข้อการสอน 

IMS content package: IMS เป็นมาตรฐานไฟล์บทเรียนที่จะน ามาใช้ร่วมกัน 

Label: ป้ายชื่อต่าง ๆ อาจจะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ หรือสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ 

Page: หน้าเวบ็เพจ  
URL: เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลในเว็บไซต์ หรือไฟล์วิดีโอจาก YouTube    

 

ภาพแสดงรายการของแหล่งข้อมูล 
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 4.1.1 กำรเพิ่ม Page 

 เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล >> Page 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการเพ่ิม Page 

1. ช่ือ: พิมพ์ช่ือเรื่องเน้ือหาท่ีต้องการใส่ 

2. Page content: รายละเอียดของเน้ือหา 

3. บันทึกและกลับไปยังรายวิชา 
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ภาพแสดงผลการเพ่ิม Page 

  4.1.2 กำรเพิ่ม แหล่งข้อมูล (File) 
 เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล >> แหล่งข้อมูล (File) 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการเพ่ิมแหล่งข้อมูล (File) 

1. ช่ือ: พิมพ์รายละเอียดของไฟล์ท่ีจะใส ่

2. เลือกไฟล์: ลากไฟล์มาลงในช่องสี่เหลี่ยม 

3. การแสดงผล: เลือกสิ่งท่ีจะให้แสดงผล 

4. บันทึกและกลับไปยังรายวิชา 
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   4.1.3 กำรเพิ่ม URL 

 เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล >> URL 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการเพ่ิม Url 

 

  
ภาพแสดงผลการเพ่ิม Url 

4. บันทึกและกลับไปยังรายวิชา 

3. Display: ในป้อปอัพ 

2. External URL: ใส่ลิงค์ไปยังเว็บ 

1. ช่ือ: ใส่ข้อความท่ีสื่อถึง URL 
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4.1.4 กำรเพิ่ม Folder 

  เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล >> Folder 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการเพ่ิม Folder 

 

 
ภาพแสดงผลการเพ่ิม Folder 

1. ช่ือ: ใส่ช่ือของ Folder 

2. ไฟล์: ลากไฟล์ท้ังหมดมาใส่ 

3. Display folder contents: Inline on a course page 

4. บันทึกและกลับไปยังรายวิชา 
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  4.1.5 กำรเพิ่ม Label 

 การใส่ Label เป็นการใส่ ข้อความ แต่สามารถน าไปใช้ส าหรับการใส่ วิดีโอ แบบฝังได้ เช่นต้องการใส่วิดีโอจาก 
Youtube ก็สามารถเข้า Youtube แล้วไปค้นวิดีโอท่ีต้องการ เม่ือได้ วิดีโอท่ีต้องการแล้วให้คลิกท่ี SHARE >> Embed 

>> Copy  

 วิธีการเพ่ิม Label 

  เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล >> Label 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการเพ่ิม Label 

การค้นวิดีโอจาก Youtube เม่ือค้นวิดีโอท่ีต้องการได้แล้ว ให้คลิกท่ี SHARE >> Embed >> Copy 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการคัดลอกโค้ดจาก Youtube 

1. Advance button 

2. HTML 

3. Paste วาง code 

4. บันทึกและกลับไปยังรายวิชา 

1. SHARE 

2. Embed  

3. Copy 
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4.2 กำรเพิ่มกิจกรรม (Activity) 
4.2.1 กำรเพิ่ม Assignment 

 เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล >> Assignment 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการเพ่ิม Assignment 

1. หัวข้อการบ้าน: พิมพ์ช่ือการบ้าน 

2. รายละเอียด: พิมพ์รายละเอียดของการบ้าน 

3. ไฟล:์ ไฟล์การบ้าน 

4. Allow submissions from: วันท่ีเริ่มส่ง 

5. ก าหนดส่ง: วันสุดท้าย 

5. Maximum grade: คะแนนเต็ม 
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ภาพผลลัพธ์การใส่การบ้าน 

 

4.2.2 กำรเพิ่ม กระดำนเสวนำ (Forum) 
เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล >> กระดานเสวนา 

 
 

ภาพแสดงรายละเอียดการเพ่ิมกระดานเสวนา (Forum) 
 

1. ช่ือกระดาน: พิมพ์ช่ือกระดาน 

2. วิธีใช้กระดาน: พิมพ์วิธีใช้กระดาน 

3. บันทึกและกลับไปยังรายวิชา 
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ภาพตัวอย่างการตั้งค าถามของกระดานเสวนา 
 

4.2.3 กำรเพิ่มห้องสนทนำ (Chat) 
เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล >> ห้องสนทนา 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการเพ่ิมห้องสนทนา (Chat) 

1. ช่ือห้อง: พิมพ์ช่ือห้องสนทนา 

2. ค าน า: พิมพ์รายละเอียดของการสนทนา 

3. บันทึกและกลับไปยังรายวิชา 
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ภาพตัวอย่างห้องสนทนา 

 

4.2.4 กำรเพิ่มแบบทดสอบ (Quiz) 
การสร้างแบบทดสอบ มี 2 ข้ันตอนใหญ่ 1.สร้างแบบทดสอบและตั้งค่าการสอบ 2. สร้างคลังข้อสอบ 

ซึ่งมีข้ันตอนย่อยอีกหลายข้ันตอน เช่น การสร้างประเภทข้อสอบ การสรา้งข้อสอบหรือการน าเข้าข้อสอบ การเลือก
ข้อสอบเพ่ือน าไปสอบ เป็นต้น  

1. สร้ำงแบบทดสอบและตั้งค่ำกำรสอบ 

เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล >> แบบทดสอบ 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการเพ่ิมแบบทดสอบ 

1. ช่ือ: พิมพ์ช่ือแบบทดสอบ 

2. ค าน า: พิมพ์ค าสั่งในการสอบ 

3. วันแรกท่ีสามารถท า: ก าหนดวันเวลาท่ีเริ่มสอบได ้

แบบทดสอบได ้ 

4. วันสุดท้ายท่ีอนุญาต: ก าหนดวันเวลาสิ้นสุดการสอบ 

ให้ท าแบบทดสอบ  

5. ให้เวลา: พิมพ์เวลาในการท าแบบทดสอบ 



17 

 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการเพ่ิมแบบทดสอบ (ต่อ) 

 

2. สร้ำงคลังข้อสอบ 

คลังข้อสอบ (Question bank) มีเมนู 4 เมนู คือ ค าถาม, ประเภท, น าเข้า, ส่งออก  ข้ันตอนแรกท่ีควรท า
คือ สร้างประเภทของข้อสอบ ข้ันต่อไป คือ  สร้างค าถาม หรือน าเข้าข้อสอบตามรูปแบบท่ีก าหนด  

 
ภาพแสดงเมนูของ Question bank 

 

6. จ านวนครั้งท่ีให้ตอบ: เลือกจ านวนครั้งท่ีให้สอบ 

7. วิธีตัดเกรด: เลือกวิธีการตัดเกรด 

8. หน้าใหม่: ทุก 5 ค าถาม 

8. สลับค าตอบหรือสลับภายในค าถาม: ใช่ 

9. Review options: คะแนน 

10. ต้องใส่รหัสผ่าน: รหัสผ่าน 

11. บันทึกและกลับไปยังรายวิชา 
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2.1 กำรสร้ำงประเภท 

การจัดการระบบ >> Question bank >> ประเภท 

 

 

ภาพแสดงการเพ่ิมประเภทของข้อสอบ 

 

ภาพแสดงผลการเพ่ิมประเภทของข้อสอบ 

2.2 กำรน ำเข้ำข้อสอบ 

การจัดการระบบ >> Question bank >> น าเข้า 
เป็นการสร้างข้อสอบไว้ในไฟล์ข้อความ (Text file) ตามรปูแบบท่ีก าหนดแล้วน าไฟล์น้ันมาน าเข้าสู่คลังข้อสอบ ซึ่ง
รูปแบบของข้อสอบมีดังน้ี 

- Aiken format 

- Blackboard 

- Embedded answers (Cloze) 
- Examview 

- Gift format 

- Learnwise format 

- Missing word format 

- Moodle XML format 

- WebCT format 

รูปแบบท่ีแนะน า คือ Gift format เน่ืองจากสามารถสร้างค าถามได้หลายชนิด เช่น ปรนัย(Choice), ถูก-ผิด, 

จับคู,่ เติมค าในช่องว่าง ฯลฯ   

1. Parent category: Default for รายวิชา 

2. ช่ือ: พิมพ์ประเภท 

3. เพ่ิมประเภท 
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รูปแบบกำรสร้ำงค ำถำมแบบปรนยั Gift format  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามแบบปรนัย Gift format 

 

รูปแบบกำรสร้ำงค ำถำมแบบถูก-ผิด Gift format  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามถูก-ผิด Gift format 

 

  

ข้อใดมีโครงสรา้งของประโยคเหมือนประโยคตัวอย่าง 
“ปากกาบนโต๊ะคงหายไป” { 
~ ขนมในถุงมีหลายอย่าง 
~ เสื้อในตูส้วยทุกตัว 

~ หนังสือในตู้ใครหยิบไป 

= ต้นไม้ในกระถางก าลังโตข้ึน } 
 

ค าว่า “พูด” ในภาษากรุงเทพฯ มีใช้ต่างออกไปในภาษาถ่ินอ่ืน เช่น ภาษาเหนือใช้ “อู้” ภาษาอีสาน
ใช้ “เว่า” ข้อใดอธิบายลักษณะของภาษาดังกล่าวข้างต้น { 
~ภาษาเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ใช้สื่อความหมาย 

=ภาษาถ่ินหมายถึงภาษาท่ีแตกต่างกันตามถ่ินท่ีอยู ่
~เสียงในภาษาไม่จ าเป็นต้องสัมพันธ์กับความหมาย 

~ลักษณะของภาษาถ่ินต้องแตกต่างกับภาษามาตรฐาน} 

1. โจทย ์

2. เครื่องหมายปีกกาเปิด { 

3. ~ ส าหรับตวัเลือกท่ีผิด 

4. = ส าหรับตัวเลือกท่ีถูก 

5. เครื่องหมายปีกกาปิด } 

6. เว้น 1 บรรทัด แล้วพิมพ์
โจทย ์

ข้อต่อไป

1. คอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องค านวณ {T} 

2.  

3. Ada Augusta คือโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก {T} 

4.  

5. William Augtred คิด Slide Rule ส าหรับคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอล {F} 

6.  

7. John Napier คือบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ของโลก {F} 

8.  

9. เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกคือ EDVAC และ EDSAC {T} 
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รูปแบบกำรสร้ำงค ำถำมแบบจับคู่ Gift format  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามจับคู่ Gift format 

 

รูปแบบกำรสร้ำงค ำถำมแบบเติมค ำ Gift format  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามเติมค า Gift format 

 

จงจับคู่เดือนภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายตรงกัน. {  
=January -> มกราคม 

=February -> กุมภาพันธ ์

=March -> มีนาคม 

=April -> เมษายน 

=May -> พฤษภาคม 

=June -> มิถุนายน 

=July -> กรกฎาคม 

=August -> สิงหาคม 

=September -> กันยายน 

=October -> ตุลาคม 

=November -> พฤศจิกายน 

=December -> ธันวาคม 

1. ครูให้นักเรียนคัดลายมือด้วยตัว {=บรรจง} เต็มบรรทัด (บรรจง บันจง ,บรรค์จง) 
2.  

3. {=บรรยากาศ} ของงานเลีย้งวันน้ีดูคึกคักเป็นพิเศษ (บรรยากาส , บรรยากาศ,บันยากาศ) 
4.  

5. คนโบราณเช่ือว่าเทวดาเป็นผู้ {=บันดาล} ให้ฝนตกลงมา (บันดาร , บันดาล ,บรรดาล) 
6.  

7. เช้าวันเสาร์ท้องฟ้าแจ่มใส {=อากาศ} สดช่ืน (อากาศ,อากาส.อากาด) 
8.  

9. ฉันคุยกับเพ่ือนขณะรอพระฉัน {=ภัตตาหาร} เพล  (อาหาร,ภัตตาหาร,ภัตษาหาร) 
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เม่ือพิมพ์ข้อสอบด้วย Notepad เสร็จแล้วจะต้อง Save แล้วก าหนด Encoding type เป็น UTF-8  เพ่ือให้
การแสดงข้อความภาษาไทยแสดงได้อย่างถูกต้อง  เม่ือเตรียมไฟล์ข้อสอบไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นข้ันตอนการน า
ข้อสอบเข้าสู่คลังข้อสอบ (Import) ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี  

การจัดการระบบ >> Question bank >> น าเข้า 
 

  

ภาพแสดงการน าเข้าไฟล์ข้อสอบ 

 

1. ประเภทไฟล์: GIFT format 

2. น าเข้าประเภท: เลือกประเภท 

3. น าเข้า: ลากไฟล์ข้อสอบวางท่ีน่ี 

4. น าเข้า 



22 

 

 

ภาพแสดงการน าเข้าไฟล์ข้อสอบ (ต่อ) 
หมายเหตุ: มีข้อสอบข้อ 6 มีความผิดปกติ อาจจะพิมพ์ข้อสอบไม่ถูกต้องตามรูปแบบ 

 

ภาพแสดงการน าเข้าไฟล์ข้อสอบ (ต่อ) 

5. ข้ันต่อไป 
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2.3 กำรสร้ำงค ำถำม 

การจัดการระบบ >> Question bank >> ค าถาม 

  2.3.1 กำรสร้ำงค ำถำมแบบปรนัย 

 
ภาพแสดงการเพ่ิมค าถาม 

 

 
ภาพแสดงประเภทค าถาม 

 

 

 

 

1. Select a category: เลือกประเภท 

2. สร้างค าถามใหม่ 

3. เลือกประเภทค าถาม 
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ภาพแสดงการเพ่ิมค าถามแบบปรนัย 

 

4. พิมพ์ค าถาม 

5. พิมพ์ตัวเลือก 

6. คะแนนท่ีได:้ 100% 

7. บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพผลการเพ่ิมข้อสอบ 

  2.3.2 กำรสร้ำงค ำถำมแบบถูกผิด 

การจัดการระบบ >> Question bank >> ค าถาม 

 

 
ภาพแสดงการสร้างค าถามแบบ ถูก-ผิด 

 

 

 

1. สร้างค าถามใหม่ 
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ภาพแสดงการสร้างค าถามแบบ ถูก-ผิด (ต่อ) 

 

2. True/False 

3. เพ่ิม 
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ภาพแสดงการสร้างค าถามแบบ ถูก-ผิด (ต่อ) 

 

4. ประเภท: เลือกประเภทค าถาม 

5. พิมพ์ค าถาม 

6. Correct answer: True/False 

7. บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพผลการสรา้งค าถามแบบ ถูก-ผิด 

 

  2.3.3 กำรสร้ำงค ำถำมแบบเติมค ำ 
การจัดการระบบ >> Question bank >> ค าถาม 

 

 
ภาพแสดงการสร้างค าถามแบบเติมค า 

 

1. สร้างค าถามใหม่ 
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ภาพแสดงการสร้างค าถามแบบเติมค า (ต่อ) 

 

 
ภาพแสดงการสร้างค าถามแบบเติมค า (ต่อ) 

3. เพ่ิม 

2. Short answer 

4. พิมพ์ค าถาม 

5. พิมพ์ค าตอบ/คะแนน 100% 

6. บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพแสดงผลการสร้างค าถามแบบเติมค า 

 

  2.3.4 กำรสร้ำงค ำถำมแบบจับคู ่
การจัดการระบบ >> Question bank >> ค าถาม 

 

 
ภาพแสดงการสร้างค าถามแบบจับคู ่

 

 

1. สร้างค าถามใหม่ 
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ภาพแสดงการสร้างค าถามแบบจับคู่ (ต่อ) 

 

3. เพ่ิม 

2. Matching 
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ภาพแสดงการสร้างค าถามแบบจับคู่ (ต่อ) 

 

 
ภาพแสดงการสร้างค าถามแบบจับคู่ (ต่อ) 

 

4. พิมพ์โจทย ์

5. พิมพ์ค าถาม/ค าตอบ 

6. บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพแสดงผลการสร้างค าถามแบบจับคู่ 

3. กำรเลือกค ำถำม 

การเลือกค าถามเพ่ือน าไปใช้ในแบบทดสอบจะต้องเข้าไปยังหัวข้อแบบทดสอบท่ีสร้างไว้ แล้วไปท่ีเมนู การ
จัดการระบบ >> แก้ไขแบบทดสอบ  แล้วท าการเพ่ิมข้อสอบหรือค าถามเข้าไปยังแบบทดสอบโดยการคลิกท่ีเมนู 
เพ่ิมด้านบน เพ่ิม จะมีเมนู ค าถามใหม่, จากธนาคารข้อสอบ, ค าถามแบบสุ่ม  

 

 
ภาพแสดงการเลือกข้อสอบเพ่ือใช้ส าหรับแบบทดสอบ 

 

- ค าถามใหม่ เป็นการสร้างค าถามใหม่ 

- จากธนาคารข้อสอบ เป็นการเลือกค าถามจากธนาคารข้อสอบเข้าแบบทดสอบแบบเลอืกค าถามข้อท่ี
ต้องการ ผู้เรียนแต่ละคนจะได้ข้อสอบแบบน้ีเหมือนกันทุกคน 

- ค าถามแบบสุ่ม เป็นการเลือกค าถามจากธนาคารข้อสอบแบบให้คอมพิวเตอร์สุ่มข้อสอบตามจ านวนข้อท่ี
ต้องการเข้าสู่แบบสอบถาม ผู้เรียนแต่ละคนจะได้ข้อสอบไม่เหมือนกันแล้วแต่คอมพิวเตอร์จะสุ่มให้  

3.1 จำกธนำคำรขอ้สอบ 

การเพ่ิมค าถามจากธนาคารข้อสอบแบบเจาะจงเลือกค าถามเพ่ือเข้าแบบทดสอบ 

เพ่ิม  >> จากธนาคารข้อสอบ 
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ภาพแสดงการเพ่ิมค าถาม จากธนาคารข้อสอบ 

 

 
ภาพแสดงผลการเพ่ิมค าถามแบบ จากธนาคารข้อสอบ 

3.2 ค ำถำมแบบสุ่ม 

ค าถามแบบสุ่ม เป็นการเพ่ิมค าถามจากธนาคารข้อสอบโดยให้คอมพิวเตอร์สุ่มเลือกค าถามจากประเภท
ของค าถามตามจ านวนข้อท่ีต้องการ  

1. Select a category: เลือกประเภทข้อสอบ 

2. ค าถาม: เลอืกค าถามท่ีต้องการ 

3. เพ่ิมค าถามท่ีเลือกในแบบทดสอบ 
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ภาพแสดงการเพ่ิมค าถามแบบสุ่ม 

 

 
ภาพแสดงผลการเพ่ิมค าถามแบบสุ่ม 

 

 

  

1. ประเภท: เลือกประเภทของข้อสอบ 

2. จ านวนของค าถามแบบสุ่ม: ก าหนดจ านวนข้อ 

3. เพ่ิมค าถามแบบสุ่ม 
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4. กำรสอบออนไลน ์

 

 

ภาพแสดงการสอบออนไลน์ 

 

ภาพแสดงการสอบออนไลน์ (ต่อ) 

 

 

 

1. คลิกท่ีแบบทดสอบ 

2. ท าแบบทดสอบตอนน้ี 

3. Start attempt 
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ภาพแสดงการสอบออนไลน์ (ต่อ) 

 

4. ท าแบบทดสอบ 

5. Next page 

แสดงหมายเลขขอ้สอบ 

แสดงเวลา 
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ภาพแสดงการสอบออนไลน์ (ต่อ) 

 

6. Finish attempt 
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ภาพแสดงการสอบออนไลน์ (ต่อ) 

  

7. ส่งค าตอบแล้วสิ้นสุดการท าแบบทดสอบ 

แสดงการท าขอ้สอบแลว้ 
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5. รำยงำนคะแนน (Grader report) 
    เม่ือสอนจนจบภาคเรียนแล้วผู้สอนจะต้องตรวจการบ้านให้ครบจากน้ันท าการรายงานคะแนนเพ่ือน าคะแนนไปใช้
ส าหรับการตัดเกรดต่อไป โดยให้เข้าไปยังหน้ารายวิชา แล้วท าตามข้ันตอนดังน้ี 

 

Navigation >> คะแนนท้ังหมด 

 

 
ภาพแสดงการรายงานคะแนน 

 

 
ภาพแสดงการรายงานคะแนน (ต่อ) 

1. คะแนนท้ังหมด 

2. Export 
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ภาพแสดงการรายงานคะแนน (ต่อ) 
 

6. กำรเตรียมรำยวิชำส ำหรับภำคกำรศึกษำใหม่ 

 
ภาพแสดงเมนูส าหรับการเตรียมรายวิชาส าหรับภาคการศึกษาใหม่ 

3. Excel spreadsheet 

4. ดาวน์โหลด 
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6.1 กำรส ำรองข้อมูล (Backup) 
 การจัดการรายวิชา >> การส ารองข้อมูล 

 
ภาพแสดงการส ารองข้อมูล 

 

 
ภาพแสดงการส ารองข้อมูล (ต่อ) 

1. Backup settings: เลือกรายการส ารอง 

2. Next 

3. Include: เลือกอันท่ีต้องการส ารองข้อมูล 

4. Next 
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ภาพแสดงการส ารองข้อมูล (ต่อ) 

5. Perform backup 
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ภาพแสดงการส ารองข้อมูล (ต่อ) 

 

6.2 กำรกู้คนื (Restore) 
การจัดการรายวิชา >> กู้คืน 

 
 

ภาพแสดงการกู้คืน 

 

 

 

  

5. ข้ันตอนต่อไป 

1. Import a backup file: ลากไฟล์ส ารอง 

2. กู้คืน 

3. กู้คืนจากไฟล์ส ารอง 
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6.3 กำรเร่ิมต้นรำยวิชำใหม่ (Reset) 
การจัดการรายวิชา >> รีเซ็ท 

 
 

ภาพแสดงการเริ่มต้นรายวิชาใหม่ 

 

 
ภาพแสดงการเริ่มต้นรายวิชาใหม่ (ต่อ) 

1. ก าหนดวันเริ่มต้นรายวิชา 

2. ก าหนดวันท่ีจบคอร์ส 

3. เลือกสิ่งท่ีจะลบ 

4. นักเรียน 

5. รีเซท็รายวิชา / เลือกค่ามาตรฐาน 

6. ข้ันตอนต่อไป 
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