
การสร้างกิจกรรมและติดตามประเมินผล (Activity and Grades) 

การมอบหมายงาน Assignment 

เมื่ออาจารย์ผู้สอนได้สอนในเนื้อหาหรือได้ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากเนื้อหาต่างๆที่ได้สร้างไว้แล้ว

ในระบบ อาจารย์ผู้สอนอาจจะมีการมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า จัดท าเป็นรายงาน หรือท าเป็นสไลด์เพ่ือ

น าเสนอระบบก็รองรับ การมอบหมายงานนั้น สามารถใส่ชื่องานที่มอบหมาย รายละเอียดของงาน จ านวนไฟล์

ที่จะให้ผู้เรียนส่งได้สูงสุดกี่ไฟล์ มีการก าหนดคะแนนของงาน และระยะเวลาในการส่งงาน โดยมีขั้นตอนในการ

มอบหมายงานดังต่อไปนี้ 

1. คลิก  เลื่อน scrollbar ลงมาในส่วนของ “กิจกรรมทั้งหมด” 

แล้วเลือก  จากนั้นท าการคลิกปุ่ม “เพิ่ม”  

 
2. กรอกข้อมูลทั่วไปของงานที่จะมอบหมายในส่วนของ ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 หัวข้อการบ้าน กรอกหัวข้อของงานที่มอบหมาย 

 รายละเอียด กรอกรายละเอียด ค าอธิบายของงานที่มอบหมายให้ท า 

 Display description on course page  ระบุการแสดงรายละเอียดในหน้าหลักของ

รายวิชา 

 Additional files ข้อมูลเพิ่มเติมของงานที่สั่งซึ่งจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ต่างๆ เช่น ไฟล์

เอกสาร ไฟล์ภาพ ไฟล์วีดีโอ หรือไฟล์เสียง เป็นต้น 



 

3. ก าหนดระยะเวลาในการส่งงาน ในส่วนของ Availability โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 Allow submissions from ก าหนดวันที่เปิดให้ผู้เรียนเริ่มส่งงานได้  

 ก าหนดส่ง ก าหนดวันสุดท้ายของการส่งงาน ผู้เรียนยังคงส่งงานได้อีกแต่จะมีข้อความ

ระบุว่าส่งงานช้าเป็นระยะเวลาเท่าไร 

 Cut-off date ก าหนดวันสุดท้ายที่ผู้เรียนจะสามารถส่งงานได้  ผู้เรียนไม่สามารถส่ง

งานได้อีกหากเลยก าหนด 

 Always show description ระบุการแสดงรายละเอียดของระยะเวลาในการส่งงาน  

 

4. ก าหนดประเภทของการส่งงาน ในส่วนของ Submission types โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 Submission types สามารถเลือกส่งได้ทั้ง 2 ประเภทคือ  

- Online text หากเปิดใช้งาน จะอนุญาตให้ผู้เรียนส่งค าตอบออนไลน์ได้ โดย

จะปรากฏเป็นกรอบช่องว่างให้ผู้เรียนสามารถพิมพ์ใดๆลงไปก็ได้พร้อมเครื่องมือ

การจัดรูปแบบเอกสาร 

http://lmsnew.rmutsv.ac.th/course/modedit.php?update=28&return=1


- File submissions หากเปิดใช้งานจะอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถอัพโหลดไฟล์

แนบได้ 

 Word limit ก าหนดจ านวนสูงสุดของค าท่ีผู้เรียนจะได้รับอนุญาตในการส่ง 

 Maximum number of uploaded files ก าหนดจ านวนไฟล์ทีให้ส่ง 

 Maximum submission size ก าหนดขนาดไฟล์สูงสุดที่ให้ส่ง 

 

5. ก าหนดการให้คะแนนของงานที่ส่ง ในส่วนของ คะแนนที่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 คะแนนที่ได้ ระบุประเภทของการให้คะแนนให้เลือกเป็น Point จากนั้นใส่คะแนนใน

ช่อง Maximum points 

 

6. ท าการบันทึก โดยกดปุ่ม  ระบบจะน ากลับไปยังหน้าหลักของรายวิชา 

และถ้าหากดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงรายละเอียดของงานที่สั่ง ดังรูป 



 

 

การตรวจงาน 

การตรวจงาน หรือการตรวจการบ้านนั้น สามารถท าได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. คลิกท่ีหัวข้อของงานที่มอบหมาย  

 

2. คลิกลิงค ์“View grade and all”  



 

3. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของคะแนน Grading ก็จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

4. เมื่ออาจารย์ผู้สอนต้องการให้คะแนนกับผู้เรียนที่ได้ส่งงานแล้ว ให้คลิกปุ่ม  ตรงรายการชื่อ

ของผู้เรียนคนนั้น ระบบก็จะแสดงหน้าจอดังรูป 



 

 



5. ผลลัพธ์ของคะแนนที่ได้ 

 

  

การสร้างแบบทดสอบ 

 การสร้างแบบทดสอบนั้นมี 2 ขั้นตอนด้วยกัน โดยขั้นตอนที่ 1 เป็นการสร้างกิจกรรมแบบทดสอบและ

ตั้งค่าตัวเลือกซ่ึงเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการท าข้อสอบ ส่วนขั้นตอนที่ 2 เป็นการเพิ่มค าถามส าหรับ

แบบทดสอบ ค าถามแต่ละข้อสามารถตั้งค่าได้และสามารถเลือกค าถามแบบเจาะจง หรือจะเลือกแบบสุ่มก็ได้

การสร้างแบบทดสอบสามารถท าได้ดังต่อไปนี้ 

1. คลิก  ในส่วนของ “กิจกรรมทั้งหมด” แล้วเลือก  

จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่ม”  

 

 



 

2. กรอกข้อมูลและตั้งค่าแบบทดสอบ ดังรูปต่อไปนี้ 

 

 

When time expires: ถ้าหมดเวลาในการท าข้อสอบ จะให้ท าอย่างไรต่อ 

 Open attempts are submitted automatically เมื่อหมดเวลา ระบบจะบันทึก

คะแนนให้อัตโนมัติ 

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

more questions answered. ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลค าตอบเป็นช่วงๆโดย

จะต้องไปก าหนดค่าที่ Submission grace period ซึ่งจะต้องก าหนดมากกว่า 1 นาที 

เมื่อหมดเวลาแล้ว ระบบจะให้ผู้สอบท าการคลิกส่งค าตอบและไม่สามารถท า

แบบทดสอบต่อได้ 



 Attempts must be submitted before time expires, or they are not counted

. ให้คะแนนเฉพาะที่ส่งก่อนเวลาเท่านั้นถ้าหลังเวลาแล้วไม่ได้คะแนน 

Submission grace period: ระยะเวลาผ่อนผันการส่งข้อสอบ 

 

วิธีตัดเกรด :  สามารถตัดเกรดได้จากคะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ตอบครั้งแรก ตอบครั้งสุดท้าย 

Question order: เลือกรูปแบบการแสดงผลของข้อสอบ ดังนี้ 

 As shown on the edit screen แสดงข้อสอบแบบหน้าจอแก้ไข 

 Shuffled randomly แสดงข้อสอบแบบสลับข้อ 

New page: แสดงข้อสอบจ านวนกี่ข้อต่อหน้า 

 

Review option คือการก าหนดสิ่งที่ต้องการให้แสดงขณะท าแบบทดสอบ และสิ้นสุดการ

ท าแบบทดสอบ เช่น คะแนน, Feedback, เฉลย เป็นต้น  แนะน าให้  หน้า Right answer ออก 



 

Appearance คือส่วนของการแสดงผล 

 

 Show the user’s picture: แสดงรูปนักศึกษาหรือผู้เรียน 

 Decimal places in grades: แสดงเกรดเป็นแบบทศนิยม เช่น 1.00, 2.30 

 Decimal places in question grades: เลือกจุดทศนิยมกี่ต าแหน่งในส่วนของค าถาม 

Extra restrictions on attempts ในส่วนนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยในการท า 

แบบทดสอบ จะก าหนดหรือไม่ก็ได้ 



 

 

 

เมื่อท าการกดปุ่ม    ระบบจะกลับไปยังหน้าหลักของรายวิชา แล้ว

จะแสดงแบบทดสอบในหน้าหลักของรายวิชาดังรูป   

 

 เมื่อคลิกท่ีหัวข้อแบบทดสอบก็จะแสดงก าหนดการ การท าแบบทดสอบ ดังรูป 



 

 

การสร้างหมวดหมู่ของค าถาม 

การสร้างค าถามในรายวิชาของเรานั้น เราสามารถสร้างได้หลายรูปแบบ และเก็บไว้ในคลังข้อสอบ ใน 

1 รายวิชานั้นจะมีคลังข้อสอบ 1 คลัง และสามารถแยกออกเป็นหมวดหมู่ย่อยๆได้ ขึ้นอยู่กับอาจารย์ประจ า

วิชาว่าจะจัดการอย่างไร ซึ่งในการสอบแต่ละครั้งจะต้องเลือกแบบทดสอบจากคลังข้อสอบนี้ไปสอบ ฉะนั้นจึง

ควรสร้างหมวดหมู่ของข้อสอบไว้ เพื่อความสะดวกในการสร้างแบบทดสอบ อาจจะแบ่งตามบทเรียน หรือแบ่ง

ตามวัตถุประสงค์ หรือแบ่งตามการสอบกลางภาค ปลายภาค เป็นต้น 

การสร้างหมวดหมู่ของข้อสอบนั้น สามารถท าได้ดังนี้ 

1. เข้าสู่หน้าหลักของรายวิชา 

2. เลือกเมนู การจัดการระบบ > Question bank > ประเภท 



 
3. กรอกข้อมูลในส่วนของ Add category 

 
4. เมื่อท าการเพ่ิมหมวดหมู่ก็จะแสดงดังรูป 

 



การสร้างค าถาม  

การสร้างค าถามนั้น อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกสร้างค าถามทีละค าถาม หรือการสร้าง ค าถามจาก

การน าเข้าค าถามจากภายนอก เป็นวิธีที่สามารถสร้างค าถามได้ทีละหลายๆค าถามตามทีต้องการ และสะดวก

ในการแก้ไข 

การสร้างค าถามทีละค าถาม มีรูปแบบและวิธีการสร้างค าถามดังต่อไปนี้  

1. ค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple choice)  ไปที่เมนู การจัดการระบบ ในหน้าหลักของ

รายวิชา จากนั้นเลือกเมนู Question bank > Question จะแสดงหน้าจอขึ้นมา แล้วท าตาม

ขั้นตอนดังรูป 

 

 



 

 
 

 



 
หลังจากได้ท าการบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว ระบบก็น ากลับมายังหน้าคลังข้อสอบ โดยมีค าถามที่ได้

ไว้ดังรูป

  
จากรูปจะมีเครื่องมือที่จะจัดการค าถามในคลังของข้อสอบได้นี้ 

   ตั้งค่าค าถาม 

   สร้างค าถามซ ้า 

   ดูตัวอย่างค าถาม 

   ลบค าถาม 

 



หากต้องการตรวจความถูกต้อง หรือดูตัวอย่างของค าถามนั้น ให้คลิกท่ีเครื่องมือ  หลัง

รายการของค าถามที่เราต้องการจะดู ก็จะแสดงหน้าจอดังรูป 

  

จากรูปสามารถอธิบายปุ่มการท างานแต่ละปุ่มได้ดังนี้  

   เริ่มใหม่อีกครั้ง 

  บันทึก 

  เฉลยค าตอบ 

 บันทึกแล้วแสดงผลการตอบ 

 ปิดหน้าต่างการแสดงตัวอย่างนี้ 

 

2. ค าถามแบบเติมค า Embedded answers (Cloze)  ไปที่เมน ูการจัดการระบบ ในหน้าหลักของ

รายวิชา จากนั้นเลือกเมนู Question bank > Question จะแสดงหน้าจอขึ้นมา แล้วท าตาม

ขั้นตอนดังรูป 



 

 



 

 
 เมื่อท าการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะน ากลับไปยังคลังข้อสอบแล้วแสดงดังรูป 

 
 เมื่อท าการคลิกท่ีเครื่องมือ ของรายการค าถามนั้น ก็จะแสดงตัวอย่างของค าถามดังรูป 

 
 



3. ค าถามแบบจับคู่ Mathcing  ไปที่เมน ูการจัดการระบบ ในหน้าหลักของรายวิชา จากนั้นเลือกเมนู 

Question bank > Question จะแสดงหน้าจอขึ้นมา แล้วท าตามขั้นตอนดังรูป 

 

 



 

 



 
 เมื่อท าการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะน ากลับไปยังคลังข้อสอบแล้วแสดงดังรูป 

 
 หากต้องการดูตัวอย่างของค าถามนั้น คลิกที่เครื่องมือ ของรายการค าถามนั้น ก็จะแสดง

ตัวอย่างของค าถามดังรูป 

 
 



 

4. ค าถามแบบถูกผิด True/False  ไปที่เมน ูการจัดการระบบ ในหน้าหลักของรายวิชา จากนั้นเลือก

เมนู Question bank > Question จะแสดงหน้าจอขึ้นมา แล้วท าตามขั้นตอนดังรูป 

 

 

 



 
 เมื่อท าการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะน ากลับไปยังคลังข้อสอบแล้วแสดงดังรูป 

 
หากต้องการดูตัวอย่างของค าถามนั้น คลิกที่เครื่องมือ ของรายการค าถามนั้น ก็จะแสดง

ตัวอย่างของค าถามดังรูป 



 

5. ค าถามแบบอัตนัย Short answer ไปที่เมนู การจัดการระบบ ในหน้าหลักของรายวิชา จากนั้น

เลือกเมนู Question bank > Question จะแสดงหน้าจอขึ้นมา แล้วท าตามขั้นตอนดังรูป 

 

 



 

 

 



 เมื่อท าการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะน ากลับไปยังคลังข้อสอบแล้วแสดงดังรูป 

 
หากต้องการดูตัวอย่างของค าถามนั้น คลิกที่เครื่องมือ ของรายการค าถามนั้น ก็จะแสดง

ตัวอย่างของค าถามดังรูป 

 

การน าเข้าค าถามจากไฟล์ภายนอก  

 การน าเข้าค าถามจากไฟล์ภายนอกนั้น จะมี 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 สร้างค าถามด้วยโปรแกรม 

Notepad   และข้ันตอนที่ 2 เป็นการน าเข้าค าถาม ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างค าถามด้วยโปรแกรม Notepad   

ส าหรับการสร้างค าถามด้วยโปรแกรม Notepadนั้น จะต้องสร้างตามรูปแบบที่ Moodle ก าหนด ซึ่ง 

มีให้เลือกหลายรูปแบบเช่น  

 Aiken format  

 Blackboard  

 Embedded answer (Cloze) 

 Examview  

 Gift format 



 Learnwise format 

 Missing word format 

 Moodle XML format 

 WebCT format 

รูปแบบที่แนะน า คือ Gift format  เนื่องจากสามารถสร้างค าถามได้หลายชนิด เช่น ปรนัย (Choice), 

จับคู,่ ถูก/ผิด, เติมค าในช่องว่าง ฯลฯ โดย เมื่อพิมพ์ค าถามใน Notepad เสร็จแล้ว จะต้อง Save as แล้ว

ก าหนด Encoding type เป็น UTF-8 เพ่ือให้การแสดงข้อความภาษาไทยแสดงได้อย่างถูกต้อง 

 

การสร้างค าถามแต่ละชนิด ในรูปแบบของ Gif format นั้น  มีรูปแบบการสร้างค าถามดังต่อไปนี้ 

1. รูปแบบการสร้างค าถามแบบปรนัย 



 

2. รูปแบบการสร้างค าถามแบบถูก-ผิด 

 

3. รปูแบบการสร้างค าถามแบบจับคู่ 



 

4. รปูแบบการสร้างค าถามแบบเติมค า 

 

ขั้นตอนที่ 2 น าเข้าค าถามจากภายนอก 

 ส าหรับการน าเข้าค าถามเข้าสู่ระบบ (Import) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ สร้างประเภท เพื่อแยกค าถาม

ออกเป็นบทเรียน หรือเรื่องๆไป โดยขั้นตอนการน าเข้ามีดังนี้  

เลือกเมนู การจัดการระบบ > Course administration > Question bank > น าเข้า 



    

 

 เมื่อได้ท าการคลิกปุ่ม น าเข้า ระบบก็จะแสดงหน้าจอดังรูป 



 

 

การเพิ่มค าถามในแบบทดสอบ 

 การเพ่ิมค าถามในแบบทดสอบนั้น เราสามารถน าค าถามจากคลังข้อสอบมาเพ่ิมในแบบทดสอบ หรือ

เพ่ิมใหม่ทีละค าถามโดยเริ่มต้นขั้นตอนการสร้างค าถามใหม่ และเราสามารถที่จะเพ่ิมค าถามจากคลังข้อโดย

การสุ่มค าถามได้อีกด้วย ซึ่งการเพิ่มค าถามแต่ละแบบนั้นจะมีข้ันตอนและวิธีการดังต่อไปนี้ 

 



 

หรือเลือกจากเมนู การจัดการระบบ -> Quiz administration -> แก้ไขแบบทดสอบ 

 

 

เมื่อได้ท าการคลิก Add เพ่ือเพ่ิมค าถาม จะมี 3 วิธีให้เลือกดังนี้ 

 a new question เป็นการเพ่ิมค าถามในแบบทดสอบโดยการสร้างค าถามใหม่ทีละค าถาม  

เหมือนขั้นตอบการสร้างค าถามใหม่ จากที่ได้กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น  



 from question bank เป็นการเพ่ิมค าถามในแบบทดสอบทีละค าถามหรือมากกว่าจาก

คลังข้อสอบ  

 a random question เป็นการเพ่ิมค าถามในแบบทดสอบแบบสุ่มจากคลังข้อสอบ 

จากวิธีการ การเพ่ิมค าถามทั้ง 3 วิธีนั้น จะขออธิบายในส่วนของการเพ่ิมค าถามจากคลังข้อสอบ 

(from question bank) และการเพ่ิมค าถามแบบสุ่ม (a random question) ดังนี้ 

1. การเพิ่มค าถามจากคลังข้อสอบ (from question bank) 

 

 
 เมื่อได้ท าการเพ่ิมค าถามจากคลังข้อสอบแล้ว ก็จะแสดงดังรูป 



 
2. การสุ่มค าถามจากคลังข้อสอบ (a random question) 

 

 



 

ในส่วนของ Random question using a new category  เป็นการสุ่มค าถามพร้อมกับ

สร้างประเภทหรือหมวดหมู่ข้ึนมาใหม่ อธิบายแต่ละหัวข้อดังนี้ 

 ชื่อ กรอกชื่อประเภทหรือหมวดหมู่ 

 Parent category เลือกประเภทหรือหมวดหมู่หลักของค าถาม 

 

  

เมื่อท าการคลิก   ก็จะแสดงค าถามที่ได้ท าการสุ่มดังรูป 

 
 หากต้องการจะดูตัวอย่างของแบบทดสอบ ให้คลิกท่ีเมนู การจัดการระบบ > Quiz 

administration > ดูตัวอย่าง ดังรูป 

  



 
 

 

 เมื่อท าแบบทดสอบข้อสุดท้ายไปแล้วระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “ส่งค าตอบแล้วสิ้นสุดการท าแบบทดสอบ” ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยัน

ขึ้นมาดังรูป 

 



 
แล้วท าการกดปุ่ม “ส่งค าตอบแล้วสิ้นสุดการท าแบบทดสอบ” จากนั้นจะแสดงรายละเอียด

ของค าถามที่เราได้ตอบในแต่ละข้อ ดังรูป

 
เมื่อคลิก Finish review  ก็จะแสดงข้อมูลดังรูป 



 

 

 

ส่วนที่ 5 การวัดผลและการประเมินผล 

 การวัดผลและการประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรมของผู้เรียน โดยจะเป็น

ภาพรวมของการวัดการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทั้งหมดทีผู้สอนได้ก าหนดไว้ในบทเรียน ซึ่งผู้สอนสามารถน าส่ง

ออกในรูปแบบไฟล์ต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดเกรด หรือใช้ในการเรียนการสอนได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

การวัดและการประเมินผล  

1. เข้าสู่หน้ารายวิชา 



2. เลือกที่เมน ู การจัดการระบบ > Course administration > คะแนนทั้งหมด 

 
3. เลือกเมนู การจัดการระบบ > Grade administration > Grader report 

 
4. จะแสดงรายชื่อสมาชิก พร้อมทั้งคะแนนกิจกรรมหมด 



 

จากรูปอาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าไปแก้ไขคะแนนในแต่ละกิจกรรมได้โดยการคลิก  ในคอลัมน์ของ

กิจกรรม ก็จะแสดงหน้าของ Single view ซึ่งจะแสดงรายชื่อสมาชิกและคะแนนเพื่อท าการแก้ไขดังรูป

 



หากต้องการจะแก้ไขคะแนนของกิจกรรมทั้งเป็นรายบุคคลให้คลิก  ตรงรายชื่อของสมาชิก ก็จะ

แสดงดังรูป

 

การส่งออกเป็นไฟล์ Excel 

ในส่วนจะเป็นการส่งออกเป็นไฟล์ Excel เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยมีขั้นตอนและรายละเอียด

ดังนี้ 

1. เลือกเมนู การจัดการระบบ > Grade administration > Grader report 

 

 



2. ระบุข้อมูลที่ต้องการ และคลิก Download 

 

 Include feedback in export เพ่ิม feedback เวลาส่งออกข้อมูลออกมาด้วย 

 Exclude suspended users ส่งออกเฉพาะสมาชิกที่มีการลงทะเบียนและไม่ถูกระงับ 

 Grade export display types ประเภทของคะแนนที่จะแสดง 

 Grade export decimal points จ านวนจุดทศนิยมของคะแนน 

 

    ผลลัพธ์ที่ได้จากการ Export 

 

 

 

 



 


