
 

 

 

 

 

 

20 - 7.2 - 3.1 

ผลการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เรื่องการเรยีนการสอนโดยใช้ IT 

โดย อาจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค 
 







 
สารบัญ 

การเขา้สู่ระบบ KC-MOODLE        1 

การล็อกอินเขา้สู่ระบบ          2 

 การสมคัรเป็นสมาชิก         2 

 ล็อกอินเขา้สู่ระบบ          3 

การเปล่ียนแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั         4 

จดัการตั้งค่าหอ้งเรียนของรายวชิา         5 

 หนา้แรกของรายวชิา          5 

 การตั้งค่ารายวชิา         6 

 การเปิดโหมดเพื่อสร้างเน้ือหารายวชิา       10 

 การเพิ่มเน้ือหารายวชิา          11 

การเพิ่มแหล่งขอ้มูล          12 

 Label            12 

 หนา้ตวัหนงัสือธรรมดา         12 

 หนา้เวบ็เพจ           12  

 ไฟลห์รือเวบ็ไซต ์         12 

 ไดเรกทอรี           15 

การเพิ่มกิจกรรม           16 

 กระดานเสวนา          16 

 การบา้น           17 

 หอ้งสนทนา           20 

 แบบทดสอบ           22 

รายงาน            33 

สารสนเทศระบบ          40 

  

  



1 
 

ส ำนกับริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

 

 1.การเข้าสู่ระบบ KC-MOODLE 
การเขา้สู่ระบบ KC-MOODLE สามารถท าไดโ้ดยผา่นทาง URL http://cmuonline.cmu.ac.th   ซ่ึงระบบ

จะแสดงหนา้แรกดงัรูป 
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2.การลอ็กอนิเข้าสู่ระบบ 
2.1 การสมคัรเป็นสมาชิก 

จะตอ้งเป็นสมาชิกของระบบ KC-Moodle ก่อนจึงสามารถล็อกอินเขา้สู่ระบบไดซ่ึ้ง
สามารถท าได ้2 วธีิดงัน้ี 

2.1.1) แจง้ความประสงคม์ายงัเจา้หนา้ท่ีดูแลระบบ โดยสามารถโทรศพัทแ์จง้ไดท่ี้ 

053-943868 โทรภายใน 3868 หรือส่งอีเมลม์าท่ี cmuonline@cmu.ac.th 

รายละเอียดท่ีตอ้งส่งมีดงัน้ี  

- ค  าน าหนา้ และ ช่ือ-นามสกุลจริง 
- อีเมลท่ี์ตอ้งการใช้ 
- ช่ือผูใ้ชเ้ขา้ระบบ และรหสัผา่นท่ีตอ้งการใช ้
- คณะและสาขาท่ีสังกดั 

2.1.2) สมคัรดว้ยตนเองผา่นหนา้เวบ็ไซต ์โดยกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกช่อง
รหสัผา่นจะตอ้งเป็นภาษาองักฤษประกอบไปดว้ย ตวัพิมพเ์ล็ก ตวัพิมพใ์หญ่ 
ตวัเลขและอกัขระพิเศษ หลงัจากสมคัรเรียบร้อยแลว้ รอรับอีเมลจ์ากระบบ
เพื่อท าการยนืยนัอีกคร้ัง ดงัรูป 
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 2.2 ล็อกอินเขา้สู่ระบบ สามารถล็อกอินผา่นทางหนา้เวบ็ได ้2 ช่องทางดงัน้ี 
  2.2.1) หนา้แรกของเวบ็ โดยกรอกช่ือผูใ้ช ้รหสัผา่น จากนั้นกดปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” 

    
  2.2.2) กดลิงค ์“เขา้สู่ระบบ” บริเวณขวามือดา้นบนของเวบ็ไซต ์
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3.การเปลีย่นแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 หลงัจากล็อกอินเขา้สู่ระบบจะปรากฏช่ือผูใ้ช ้อยูบ่ริเวณขวามือดา้นบน 
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4.จัดการตั้งค่าห้องเรียนของรายวชิา 
 หลงัจากล็อกอินเขา้สู่ระบบ หากอาจารยมี์กระบวนวชิาท่ีเปิดแลว้ รายช่ือกระบวนวชิาจะปรากฏบริเวณ
ซา้ยมือบน ท่ีบล็อก “วชิาเรียนของฉนั” ดงัรูป 

   
 4.1 หนา้แรกของรายวชิา ประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 คือ บล็อกท่ีอยูท่างดา้นซา้ยและขวาของหนา้จอหลกั ซ่ึงสามารถเพิ่มเขา้หรือน าออก
ในภายหลงัได ้
ส่วนท่ี 2 คือ ส่วนท่ีแสดงเน้ือหา หรือกิจกรรมของหอ้งเรียน 
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 4.2 การตั้งค่ารายวชิา 

บล็อกท่ีส าคญัของห้องเรียนคือ “การจดัการ” สามารถตั้งค่าของรายวชิาโดยเลือกท่ีเมนู “การตั้ง
ค่า” ดงัรูป 
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หลงัจากนั้นจะปรากฏหนา้ส าหรับการตั้งค่ารายวชิา โดยจะตอ้งกรอกใหค้รบทุกช่องท่ีมี
เคร่ืองหมาย “ * ” สีแดง ดงัรูป 
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ในแต่ละช่องมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
ส่วนทัว่ไป 
-ช่ือเต็ม กรอกช่ือเตม็ของรายวชิาโดยใส่รหสัรายวชิาไวข้า้งหนา้ เพื่อความสะดวกใน
การคน้หา 
-ช่ือย่อ เป็นช่ือยอ่ของรายวชิา 
-รหัสรายวชิา เป็นรหสัของรายวชิา 
-บทคัดย่อ เป็นส่วนแสดงรายละเอียด หรือค าอธิบายของรายวชิา 
-รูปแบบ ท่ีควรเลือกมี 2 แบบคือ แบบหวัขอ้ และแบบรายสัปดาห์ ซ่ึงมีความแตกต่าง
กนัดงัน้ี 

 รายสัปดาห์ : เป็นการจดัการรายวชิาสัปดาห์ต่อสัปดาห์ โดยมีวนั
เร่ิมตน้และส้ินสุดท่ีแน่นอน ในแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมต่างๆ ให้
นกัเรียนท า เช่น รายงานความกา้วหนา้ อาจจะให ้นกัเรียนเขียน
ข้ึนมา ภายในสองสัปดาห์ จากนั้นนกัเรียนจะไม่สามารถเขียน หรือ
แกไ้ขไดอี้ก  

 แบบหวัขอ้ : รูปแบบคลา้ยกบัรายสัปดาห์ เพียงแต่ ไม่จ  ากดัเวลาใน
การศึกษาหวัขอ้นั้นๆ กิจกรรมท่ีก าหนดไวส้ าหรับแต่ละหวัขอ้ 
สามารถท าไดเ้ร่ือยๆ 

-จ านวนสัปดาห์/หัวข้อ  ก าหนดจ านวนสัปดาห์หรือหวัขอ้ของรายวชิา 
-วนัเร่ิมต้นรายวชิา  ใหก้รอกวนัท่ี ท่ีตอ้งการเปิดใหน้กัศึกษาเขา้มาใชง้าน 
-ส่วนทีซ่่อนไว้ เป็นการก าหนดการแสดงส่วนท่ีซ่อนไว ้
-จ านวนข่าวทีต้่องการแสดง คือจ านวนข่าวล่าสุดท่ีตอ้งการแสดงในหนา้รายวชิา 
-แสดงคะแนน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในรายวชิา  ถา้ผูส้อนไม่ตอ้งการใชร้ะดบั
คะแนนในรายวชิา หรือไม่ตอ้งการใหน้กัเรียนเห็นคะแนน สามารถซ่อนผลคะแนน 
โดยเลือก "ไม่" 
-แสดงรายงานกจิกรรม คือการแสดงรายงานท่ีมีรายละเอียดการท ากิจกรรมและการมี
ส่วนร่วมในหลกัสูตรของแต่ละคน รวมถึงรายละเอียดของวนัเวลาท่ีแต่ละคนเขา้มาใน
ระบบดว้ย 
-ขนาดไฟล์สูงสุด เป็นการก าหนดขนาดของไฟลท่ี์อนุญาตใหน้กัเรียนน าข้ึนเวบ็ 
 
ส่วนสมัครเข้าเรียน 
-ปลัก๊อนิของการสมัครเข้าเรียน ควรเลือกค่าท่ีไวข้องเวบ็ไซต ์
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-Default role ควรเลือกค่าท่ีตั้งไวข้องเวบ็ไซต ์
-การเข้าเรียนในรายวชิา โดยสามารถเลือกได ้3 แบบดงัน้ี 

 ไม่ คือไม่ตอ้งการใหน้กัศึกษาทัว่ไปสมคัรเขา้เรียนในรายวชิา 
 ใช่ คือนกัศึกษาทัว่ไปสามารถสมคัรเขา้เรียนในรายวชิาได ้
 ระหว่างวนัที ่คือ การเปิดให้นกัศึกษาสมคัรเขา้เรียนในรายวชิาใน

ระหวา่งวนัท่ี ท่ีก าหนดได ้โดยตอ้งกรอก วนัท่ีเร่ิมตน้ และวนัหมด
เขต 

-ระยะเวลาเข้าเรียน สามารถเลือกก าหนดวนัท่ีเปิดใหเ้ขา้เรียนได ้
 
ส่วนการแจ้งเตือนการหมดสมาชิกภาพ 
ควรเป็นค่าท่ีระบบตั้งค่าพื้นฐานไว ้
-Notify คือการแจง้เตือนสมาชิก 
-แจ้งนักเรียน คือการแจง้นกัเรียนทั้งหมด 
-หมดอายุ คือการก าหนดวนัหมดอายุ 
ส่วน Groups 
ควรเป็นค่าท่ีระบบตั้งค่าพื้นฐานไว ้
-ระบบกลุ่ม สามารถแบ่งกลุ่มออกเป็นสามแบบ :  
 

 No groups ไม่มีการแบ่งกลุ่ม : ทุกคนอยูร่วมกนัในกลุ่มใหญ่
กลุ่มเดียว 

 Separate groups แยกกลุ่มกนั  : คนในกลุ่มจะสามารถมองเห็น
กนัเอง แต่จะไม่เห็นคนท่ีอยูใ่นกลุ่มอ่ืน 

 Visible groups กลุ่มท่ีมองเห็น : คนแต่ละกลุ่มท างานอยูใ่นกลุ่ม
ของตวัเอง แต่สามารถมองเห็นคนกลุ่มอ่ืน ๆได ้

-บังคับ ถา้ตั้งค่าการบงัคบั จะมีผลบงัคบัใชก้บัทั้งกลุ่ม 
ส่วนรายวชิาทีม่ีอยู่ 
-รายวชิาทีม่ีอยู่ คือ การเปิดใหน้กัศึกษาสามารถเขา้รายวชิาน้ีไดห้รือไม่ ใชใ้นกรณี
ตอ้งการปิดเพื่อแกไ้ขรายวชิา 
-รหัสผ่านในการเข้าเรียน รหสัน้ีเป็นการป้องกนับุคคลภายนอก เขา้มาศึกษา ถา้หาก
ระบุรหสัผา่นไว ้นกัเรียนท่ีพยายามเขา้มาในหนา้น้ี จะถูกถามใหเ้ติม รหสัในการเขา้
มาใชบ้ทเรียน ในคร้ังแรกเท่านั้น 
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-ให้บุคคลทัว่ไปเข้าชม คือบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ใช่สมาชิกของเวบ็ไซต ์สามารถเขา้ชมได้
หรือไม่ 
ส่วนภาษาทีใ่ช้ในเวบ็ 
-ภาษาทีบ่ังคับในการใช้ สามารถเลือกได ้2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ หาก
เลือก ”อยา่บงัคบั” หมายถึงจะเป็นภาษาไทย 
ส่วนเปลีย่นช่ือบทบาท 
ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการเปล่ียนช่ือบทบาทท่ีจะแสดงในหนา้เวบ็ 

  
4.3 การเปิดโหมดเพื่อสร้างเน้ือหารายวชิา 

สามารถเขา้ไปแกไ้ข หรือเพิ่มเติมเน้ือหาและกิจกรรมในรายวชิาไดโ้ดยเลือกไปยงัปุ่ม “เร่ิมการ
แกไ้ขในหนา้น้ี” โดยมีลิงค ์2 ท่ีสามารถเลือกกดไดท่ี้ใดท่ีหน่ึง ดงัรูป 

 
 

หลงัจากกดปุ่ม “เร่ิมการแกไ้ขในหนา้น้ี” จะปรากฏโหมดส าหรับการแกไ้ข ในแต่ละบล็อกดงั
รูป 
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สัญลกัษณ์หรือไอคอนแสดงความหมายในการท างานต่างๆดงัน้ี 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 ซ่อนไม่ใหน้กัเรียนเห็น 

 เล่ือนรายการเอกสารไปทางซา้ยหรือขวา 1 ระดบั 

 เล่ือนรายการเอกสารไปขา้งบนหรือล่าง 1 ระดบั 

 ลบรายการเอกสาร 

 มอบหมายบทบาทใหผู้อ่ื้นดูแล 

 เรียนรวมกนัไม่แบ่งกลุ่ม 

 แกไ้ขเอกสาร หรือช่ือ เอกสาร 

 แสดงเฉพาะหวัขอ้นั้น 

 ใหห้วัขอ้น้ีเป็นหวัขอ้ปัจจุบนั 
 

  
 

4.4 การเพิ่มเน้ือหารายวชิา โดยเน้ือหามี 2 ประเภทคือ “เพิ่มแหล่งขอ้มูล” และ “เพิ่มกิจกรรม” ดงัรูป 
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5.การเพิม่แหล่งข้อมูล 
5.1 Label สามารถเพิ่มขอ้ความและรูปภาพ ท่ีน าไปสู่ส่วนอ่ืนๆของรายวชิา แถบเคร่ืองมือของ HTML 
Editor ก็จะเหมือนกบัโปรแกรม Editor ทัว่ไป เช่นการก าหนดขนาด รูปแบบ สี ของ 
ตวัอกัษร รวมไปถึงการสร้างลิงคไ์ปยงั URL ต่างๆ เป็นตน้ 

 
 

 
 
5.2 หน้าตัวหนังสือธรรมดา เป็นการสร้างตวัหนงัสือ ส าหรับแสดงขอ้ความใหแ้ก่นกัศึกษา 
5.3  หน้าเวบ็เพจ เป็นการสร้างหนา้หนา้เวบ็เพจ โดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานในเร่ืองภาษา 
HTML เคร่ืองมือ HTML Editor จะเป็นตวัส าหรับแปลงเน้ือหาหรือขอ้มูลของท่ีน าเขา้ไปเก็บไวเ้ป็น 
HTML Code 
5.4 ไฟล์หรือเวบ็ไซต์ สามรถน าไฟลเ์อกสารประกอบการเรียนอพัโหลดข้ึนเวบ็ไซตเ์พื่อใหน้กัศึกษา
ดาวน์โหลดได ้



13 
 

ส ำนกับริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

 

 
 
หลงัจาก กดปุ่มกดปุ่ม “เลือกหรืออพัโหลดไฟล์” จะปรากฏ หนา้จดัการไฟล์ 

 
โดยสามารถกดปุ่ม “สร้างโฟลเดอร์” เพื่อสร้างท่ีเอกสารใหเ้ป็นหมวดหมู่  

 
หรือกดปุ่ม “อพัโหลดไฟล”์ เพื่อเลือกไฟลจ์ากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
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* ไฟลท่ี์สามารถอพัโหลดได ้ตวัอยา่งเช่น .doc  .ppt  .xls .swf เป็นตน้ และควรตั้งช่ือไฟลเ์ป็น
ภาษาองักฤษก่อนจะท าการอพัโหลดข้ึนเวบ็ไซต ์

  
หลงัจากอพัโหลดไฟลเ์รียบร้อยแลว้ กดเลือกไฟลท่ี์ตอ้งการ  

 
 

 จากนั้นจะกลบัไปยงัหนา้เดิม แลว้กดปุ่ม “บนัทึกการเปล่ียนแปลง” 
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5.5 ไดเรกทอรี คือการสร้างแหล่งขอ้มูล จะปรากฏไฟลเ์อกสารทั้งหมดท่ีอยูใ่นรายวชิา โดยนกัเรียน
สามารถ เขา้ไปดาวโหลดได ้
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จะปรากฏหนา้รวมไฟลท์ั้งหมดของรายวชิา ดงัรูป 

 
 

6.การเพิม่กจิกรรม 
  6.1 กระดานเสวนา หรือท่ีเรียกกนัวา่ Web board มีส าหรับใหอ้าจารยต์ั้งหวัขอ้เพื่อให้นกัศึกษาเขา้มา
แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนความรู้ในหวัขอ้นั้นๆ 

 
 
กระดานเสวนามีหลายประเภทโดยแบ่งการใชง้านไดด้งัน้ี 

-กระดานถามตอบ หากตอ้งการเห็นค าตอบของคนอ่ืน จะตอ้งตอบค าถามก่อนเท่านั้น 
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-กระดานทัว่ไป นกัเรียนสามารถตั้งกระทูไ้ด ้และสามารถเห็นค าตอบของผูอ่ื้นได ้
-กระดานหัวข้อเดียวอย่างง่าย เป็นกระทูท่ี้มีหวัขอ้เดียว และเน้ือหาทุกอยา่งอยูภ่ายในหนา้
เดียวกนั 
-หน่ึงคนหน่ึงกระทู้ แต่ละคนจะโพสตก์ระทูใ้นหวัขอ้ของตนได ้1 กระทู ้ แต่ทุกคนจะสามารถ
ตอบไดทุ้กกระทู ้

 
6.2  การบ้าน คือการส่งการบา้นของนกัเรียนในรูปแบบต่างๆท่ีอาจารยก์  าหนดข้ึน 

 อพัโหลดไฟล์ข้ันสูง คือการก าหนดใหส่้งการบา้นแบบให้อพัโหลดไฟล ์โดยสามารถ
ตั้งวนัท่ีและเวลาในการส่งได ้พร้อมการใหค้ะแนน 

 
 
 สามารถเลือกขนาดไฟลสู์งสุดท่ีใหอ้พัโหลด และก าหนดไฟลท่ี์ใหอ้พัโหลดได ้
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 ค าตอบออนไลน์ คือการส่งค าตอบแบบออนไลน์ โดยไม่มีการส่งไฟล ์เป็นเพียง
ขอ้ความ หรือรูปภาพเท่านั้น 
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 ส่งโดยให้อพัโหลดไฟล์ จะคลา้ยคลึงกบัการส่งการบา้นแบบ “อพัโหลดไฟลข์ั้นสูง” 
ต่างกนัท่ี “การอพัโหลดไฟล์ขั้นสูง” สามารถก าหนดรายละเอียดของไฟลไ์ดม้ากกวา่ 

 
 

 ส่งงานนอกเวบ็ คือ การก าหนดงานผา่นเวบ็ แต่ใหน้กัเรียนส่งงานนอกเวบ็ โดยอาจอยู่
ในรูปแบบรายงานท่ีเป็นกระดาษ  
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6.3 ห้องสนทนา ห้องสนทนาหรือท่ีเรียกกนัวา่ Chat มีส าหรับใหอ้าจารยต์ั้งหอ้งสนทนาส าหรับ
นกัศึกษาท่ีเขา้มาออนไลน์รายวชิาในช่วงเวลาเดียวกนั ไดส้นทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในช่วงเวลาจริงท่ี
นกัศึกษาเขา้มาใชง้านระบบซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของการเพิ่มกิจกรรม  
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 ตวัอยา่งหนา้ หอ้งสนทนา ดงัรูป 
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6.4  แบบทดสอบ ใชส้ าหรับสร้างขอ้สอบหรือแบบฝึกหดัใหน้กัศึกษาท าในแต่ละบทเรียน/หวัขอ้ โดย
เม่ือนกัศึกษาท าแบบทดสอบ โดยระบบจะตรวจใหโ้ดยอตัโนมติัตามคะแนนและค าตอบท่ีก าหนดไว ้

 
 ช่ือ คือส่วนส าหรับช่ือแบบทดสอบ 
 ค าน า คือค าอธิบายเก่ียวกบัแบบทดสอบ 
 วนัแรกทีส่ามารถท าแบบทดสอบ คือการตั้งวนัและเวลาท่ีจะสามารถเปิดใหน้กัเรียน

ท าแบบทดสอบได ้
 วนัสุดท้ายทีอ่นุญาตให้ท าแบบทดสอบ คือหลงัก าหนดการ นกัเรียนจะไม่สามารถท า

แบบทดสอบได ้
 Time limit (minutes) คือใชส้ าหรับก าหนดเวลาในการท าแบบทดสอบ 
 ระยะห่างระหว่างการท าแบบทดสอบคร้ังแรกกบัคร้ังทีส่อง คือสามารถตั้งระยะในการ

ท าแบบทดสอบได ้เพื่อใหเ้วลานกัเรียนไปทบทวนบทเรียนก่อนท่ีจะท าแบบทดสอบ
อีกคร้ัง 

 ระยะห่างระหว่างการท าแบบทดสอบคร้ังถัดไป คือหากตั้งค่าในการท าแบบทดสอบ
ไดห้ลายคร้ัง โดยสามารถตั้งค่าการท าแบบทดสอบในคร้ังถดัไปได ้
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 จ านวนค าถามสูงสุดต่อหน้า คือการตั้งค่าการแสดงผลจ านวนค าถาม ท่ีจะแสดงใน

หน่ึงหนา้ 
 สลบัค าถาม คือการตั้งค่าใหมี้การสลบัค าถามโดยนกัเรียนแต่ละคนจะไดรั้บค าถาม

สลบัขอ้กนั 
 สลบัค าตอบหรือสลบัภายในค าถาม คือการตั้งค่าใหมี้การสลบัค าตอบ ในกรณีท่ีมี

ทางเลือกหลายขอ้ 
 จ านวนคร้ังทีใ่ห้ตอบ คือสามารถตั้งจ  านวนคร้ังในการให้นกัศึกษาตอบได ้
 อนุญาตให้ท าต่อจากคร้ังที่แล้ว คือสามารถก าหนดไดว้า่จะใหท้  าต่อไดห้รือไม่ได ้
 โหมดปรับเปลีย่น คือสามารถปรับเปล่ียนแบบสอบถามได ้
 วธีิตัดเกรด คือการเลือกการใหค้ะแนนนกัเรียน 
 หักคะแนนทนัท ีคือการหกัคะแนนทนัทีท่ีมีการตอบผดิ 
 ต าแหน่งทศนิยมในการให้คะแนน คือสามารถก าหนดจุดทศนิยมในการใหค้ะแนนได ้
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 Review options สามารถก าหนดการแสดง โดยแบ่งเป็น  

-ทนัทีหลงัจากท าแบบทดสอบ คือ ตอ้งการใหแ้สดงท่ีเลือกไว ้ทนัทีหลงัจาก
ท าแบบทดสอบ 
-หลงัจากน้ีขณะท่ียงัเปิดการใชง้านแบบทดสอบ คือ ใหท้  าการแสดงท่ีเลือก
ไว ้ในขณะท่ียงัใชง้านแบบทดสอบ 
-หลงัจากปิดแบบทดสอบ คือ ใหท้  าการแสดงท่ีเลือกไว ้หลงัจากปิด
แบบทดสอบ 

 Browser security คือ การก าหนดใหต้วัขอ้สอบแสดง popup ใหเ้ตม็จอ 
 ต้องใส่รหัสผ่าน คือ สามารถก าหนดรหสัผา่นในการเขา้ท าแบบทดสอบได ้
 ต้องมีทีอ่ยู่เน็ตเวร์ิก คือ สามารถก าหนด IP ของแบบทดสอบได ้
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 Grade boundary สามารถก าหนด feedback ได ้โดยใส่เปอร์เซ็นท่ีตอ้งการ 
 Feedback สามารถเพิ่มขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือใหน้กัเรียนทราบ 

การสร้างและแก้ไขแบบทดสอบ 
ค าถามมีหลายประเภทใหเ้ลือก ซ่ึงสามารถสร้างคลงัแบบสอบถามได ้
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6.4.1 ค าถามปรนัย การตอบค าถาม (อาจมีภาพประกอบ) ผูต้อบตอ้งเลือกจากตวัเลือกท่ีใหไ้ว ้
ค  าถามปรนยัมีสองประเภทคือ แบบค าตอบเดียว และแบบหลายค าตอบ 

 
 

 ช่ือค าถาม คือช่ือท่ีตอ้งการส่ือถึงค าถามน้ี 
 Question text คือ รายละเอียดของค าถาม  
 ภาพทีต้่องการแสดง คือ สามารถเลือกภาพท่ีอยูใ่นคลงัภาพได ้
 คะแนนทีต่ั้งไว้ คือ คะแนนส าหรับค าถามขอ้น้ี 
 องค์ประกอบส าหรับการหักคะแนน คือ การหกัคะแนน เม่ือมีการตอบผดิ 
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 General feedback คือ feedback ทัว่ไปเม่ือตอบค าถามขอ้น้ีเสร็จ 
 One or multiple answers คือ เลือกวา่ตอ้งการใหต้อบได ้1 ค าตอบ หรือตอบ

ไดห้ลายค าตอบ 
 Shuffle the choices คือ ใหส้ลบัตวัเลือก 
 Number the choices คือ สามารถเลือกรูปแบบตวัเลือกได ้
 ค าตอบ คือ ส่วนของค าตอบท่ีจะใหเ้ป็นตวัเลือก 
 คะแนนทีไ่ด้ คือ หากเลือกตอบขอ้น้ีจะใหค้ะแนนเท่าไหร่ โดยคิดเป็น

เปอร์เซ็นต ์หากเป็นค าตอบท่ีผดิ สามารถใหค้ะแนนติดลบได ้
 Feedback คือ feedback  เม่ือเลือกค าตอบน้ี 

 
6.4.2 ค าถามอตันัย ในการตอบค าถาม (อาจมีภาพประกอบ) ผูต้อบตอ้งพิมพค์  าหรือขอ้ความ 
ค าตอบท่ีถูกตอ้งอาจเป็นไปไดห้ลายอยา่ง และอาจมีคะแนนไม่เท่ากนั ค าตอบอาจจะตรวจ
อยา่งละเอียดหรือไม่ก็ได ้ถา้ตั้งค่า "การตรวจอยา่งละเอียด" อาจท าใหค้ะแนนต่างกนัเพราะ
ตวัสะกด ค าตอบจะถูกเปรียบเทียบอยา่งแม่นย  า ดงันั้นให้ระวงัเร่ืองการสะกดค า 
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6.4.3 ค าถามถูกหรือผดิ ในการตอบค าถาม (อาจมีภาพประกอบ) ผูต้อบตอ้งเลือกวา่ ถูกหรือผิด 
เท่านั้น ถา้เลือกค าสั่งใหแ้สดงผล หลงัจากผูต้อบไดต้อบค าถามแลว้ ค าตอบท่ีถูก จะแสดงข้ึน
ทนัที ยกตวัอยา่งเช่น ถา้ค าตอบท่ีถูกคือ "ผดิ" แต่ผูต้อบเลือก "ถูก" (ตอบผดิ) ค าตอบท่ีถูก จึงจะ
แสดงผล 



29 
 

ส ำนกับริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

 

 
 
6.4.4 การน าเข้าค าถามจากไฟล์ เป็นการน าเขา้ค าถามแบบเป็นไฟล ์เพื่อประหยดัเวลาในการ
พิมพค์  าถามทีละขอ้ ซ่ึงจะกล่าวถึงการน าเขา้ค าถามจากไฟล ์2 รูปแบบ คือ รูปแบบ GIFT และ 
Aiken 
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-การน าเข้าไฟล์รูปแบบ GIFT (General Import Format Technology) 
สามารถเอาเขา้ไดท้ั้งรูปแบบปรนยั อตันยั เลือกเติมค าท่ีหายไป ถูก/ผดิ ค าถามตวัเลข 

ซ่ึงเป็นอีกวธีิท่ีจะช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการใส่ค าถามลงไปในคลงัขอ้สอบ เพราะสามารถใส่
ไดห้ลายขอ้ในคราวเดียวกนั วธีิการน าเขา้นั้นท าได ้โดยพิมพค์  าถามลงในเวร์ิดหรือ notepad 
ดว้ยเคร่ืองหมายท่ีก าหนดไวแ้ลว้บนัทึกเป็นนามสกุล .txt แลว้จึงน าเขา้ 

การเปล่ียนไฟลค์  าถามท่ีมีอยูแ่ลว้หรือสร้างไฟลใ์หม่ ใหเ้ป็นรูปแบบ GIFT นั้นท าได้
โดย พิมพเ์ฉพาะส่วนค าถามลงในเวร์ิดหรือ notepad โดยไม่ตอ้งใส่เลขขอ้ และพิมพต์วัเลือก
ในเคร่ืองหมายปีกกา {ตวัเลือก} โดยมี เคร่ืองหมาย ~น าหนา้ขอ้ท่ีผดิ และ = น าหนา้ขอ้ท่ีถูก 
นอกเหนือจากน้ียงัสามารถเพิ่มช่ือค าถาม Feedback และใหค้ะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ 

1. ค าถามปรนัย 
ในกรณีท่ีตอ้งการใส่ Feedback ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย # ตามดว้ย Feedback ดงัตวัอยา่ง 
ไก่กบัไข่อะไรเกิดก่อนกนั {~ไก่ ~ไข่ =สรุปไม่ได}้ 
ไก่กบัไข่อะไรเกิดก่อนกนั {~ไก่#ผดิ~ไข่#ผดิ =สรุปไม่ได#้ถูก} 
 
หากตอ้งการสร้างค าถามแบบใหเ้ติมค าท่ีหายไปโดยมีตวัเลือกใหเ้ลือก 
 ตวัอยา่ง 
มหาวทิยาลยั___________มีสัญลกัษณ์ประจ ามหาวทิยาลยัเป็นรูปชา้งชูคบเพลิงตรง
ช่องวา่งท่ีวา่งไวน้ั้นใหแ้ทนท่ีวงเล็บปีกกาและมีตวัเลือกอยูภ่ายในเหมือนค าถามปรนยั 
เช่น 
มหาวทิยาลยั {~แม่โจ~้ขอนแก่น =เชียงใหม่ } มีสัญลกัษณ์ประจ ามหาวทิยาลยัเป็นรูป
ชา้งชูคบเพลิง 
2.อตันัย 
ค าตอบของค าถามแบบอตันยัถา้มีมากกวา่ 1 ค าตอบใหน้ าหนา้แต่ละค าตอบดว้ย
เคร่ืองหมาย (=) แต่ถา้มีค าตอบเดียวจะใส่เคร่ืองหมายเท่ากบัหรือไม่ก็ได ้

   ตวัอยา่ง 
   ผลไมใ้ดมีลกัษณะนามเป็นหวี{กลว้ย} 

จงัหวดัใดเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย{=กรุงเทพ=กรุงเทพมหานคร=กรุงเทพฯ} 
   3.ถูก/ผดิ 

ค าถามรูปแบบน้ีค าตอบจะเขียนในวงเล็บปีกกาวา่ {True} หรือ {False} หรือยอ่เป็น 
{T} หรือ {F} 
ตวัอยา่ง 
ประเทศไทยมีจงัหวดัทั้งหมด 76 จงัหวดั {T} 
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จงัหวดัเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย {F} 
4.ค าถามตัวเลข 
ค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเป็นตวัเลขจ าเป็นตอ้งเร่ิมตน้ตวัเลขดว้ยเคร่ืองหมาย (#) และ
สามารถใส่ค่าคลาดเคล่ือน ในค าตอบไดโ้ดยเขียนค่าดงักล่าวตามหลงัค าตอบท่ีถูก 
เช่น ถา้หากค าตอบสามารถเป็นค่าท่ีอยูร่ะหวา่ง 1.5 และ 2.5 สามารถใส่ค าตอบเป็น {#
2:0.5} หมายความวา่ค าตอบเป็น 2 สามารถคลาดเคล่ือนได ้0.5 ถา้หากไม่ก าหนด
ความคลาดเคล่ือนระบบจะรับเฉพาะค่าท่ีตรงกบัท่ีระบุเท่านั้น 
ตวัอยา่ง 
2+2 =? {#4} 
ประเทศไทยมีจงัหวดัทั้งหมดก่ีจงัหวดั {#76} 
 
เม่ือไดไ้ฟลท่ี์ตอ้งการ upload แลว้ใหท้ าการเลือกรูปแบบ GIFT แลว้เลือกไฟลท่ี์
ตอ้งการจากนั้นท าการ upload โดยเลือกแบบใดแบบหน่ึง แสดงหนา้จอดงัรูป 

 
 
2. การน าเข้าไฟล์รูปแบบ Aiken 

รูปแบบ Aiken น้ีเป็นการสร้างค าถามปรนยัอยา่งง่ายๆ โดยใชรู้ปแบบท่ีอ่าน
แลว้เขา้ใจง่าย  
ตวัอยา่ง 
จงัหวดัใดเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย 
A. น่าน 
B. กรุงเทพฯ 
C. เชียงใหม่ 
D. เลย 
ANSWER: B 
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ค าถามจะตอ้งอยูบ่รรทดัเดียวกนัและค าตอบแต่ละค าตอบ ตอ้งข้ึนตน้ดว้ยอกัษร
ภาษาองักฤษตวัเดียวตามดว้ย จุดหรือวงเล็บปิด เช่น A. B. C. D. หรือ A) B) C) D) 
จากนั้นใหเ้วน้ช่องวา่ง 1 ช่องตามดว้ยค าตอบ ส่วนเฉลยตอ้งข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ 
“ANSWER:” แลว้ตามดว้ยขอ้ท่ีถูกตอ้ง ท่ีส าคญัเม่ือพิมพค์  าถามจบทุกขอ้แลว้ใหเ้วน้
บรรทดัสุดทา้ย 1บรรทดั 
การเพิม่ค าถามลงในแบบทดสอบ 

หลงัจากท่ีอาจารยไ์ดเ้พิ่มค าถามเรียบร้อยแลว้ โดยยงัไม่มีการเลือกมาไวใ้น
แบบทดสอบซ่ึงจะแสดงไดด้งัรูป      
 

 
สามารถก าหนดคะแนน ในแต่ละขอ้ และคะแนนเตม็ทั้งหมดได ้ ดงัรูป 
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7.รายงาน 

อาจารยส์ามารถเขา้ดูรายละเอียดการออกรายงานและสถิติต่างๆของวชิา รายละเอียดจะอยูใ่นบล็อกการจดัการ

ระบบ 
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ซ่ึงในส่วนน้ีจะแสดงรายละเอียดใหอ้าจารยส์ามารถเลือกไฟล์บนัทึกการใช้งานเวบ็ไซต์ท่ีตอ้งการดู และ

สามารถเลือกดูรายงานสถิติการใชง้านของรายวชิา ดงัน้ี 

 

รายงานทีใ่ช้หลกัมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ 

1.ส่วนเลือกไฟลบ์นัทึกการใชง้านเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการดู ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลการเขา้ใชง้านในรายวชิา ในแต่

ละกิจกรรมซ่ึงมีรูปแบบท่ีตอ้งการใหแ้สดงดงัรูป สามารถท่ีจะเลือกดูสมาชิกทั้งหมด หรือเฉพาะเป็น

รายบุคคลได ้ สามารถเลือกวนัท่ีท่ีตอ้งการดูรายงานได ้สามารถเลือกดูกิจกรรมทั้งหมด หรือดูเฉพาะ

บางกิจกรรม และสามารถเลือกแสดงรูปแบบรายงานได ้4 แบบคือ 

-แบบ แสดงในหนา้ คือการแสดงรายงานในหนา้เวบ็ 

-แบบ ดาวโหลดรูปแบบตวัหนงัสือ จะไดไ้ฟลน์ามสกุล .txt  

-แบบ ดาวโหลดในรูปแบบ ODS จะไดไ้ฟลน์ามสกุล .ods  

-แบบ ดาวโหลดรูปแบบตาราง Excel จะไดไ้ฟลน์ามสกุล .xls สามารถเปิดกบัโปรแกรม Microsoft 

Excel ได ้
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แสดงตวัอยา่งบนัทึกการใชง้านหอ้งเรียน จากรูป ไดเ้ลือกดูเฉพาะรายงานของวนัท่ี 23 June 2010 โดย

เลือกดูสมาชิกทั้งหมดในรายวชิา เลือกดูกิจกรรมทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน และแสดงในหนา้ ซ่ึงจะไดร้ายงานท่ี

บอกวนัท่ีและเวลา หมายเลขไอพีท่ีเขา้มาในระบบ ช่ือเตม็ กิจกรรมท่ีท า และรายละเอียดของกิจกรรม 
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2.ส่วนสถิติการใชง้าน สามารถเลือกวนัท่ี เร่ิมตน้และส้ินสุดในการดูสถิติได ้และแสดงไดท้ั้งแบบ

ตารางและแบบกราฟ ดงัรูป 

 

แสดงตวัอยา่งสถิติการใชง้านแบบตาราง (Table) จากรูปไดเ้ลือกดูรายงาน ตั้งแต่ วนัท่ี 24 June 2009 ถึง 

วนัท่ี  23 June 2010 โดยแสดงแบบ Table 
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ตวัอยา่ง นกัศึกษารหสั u500210252 จ านวนคร้ังท่ี Login จ านวน 10 คร้ัง เวลาใชง้านรวมในรายวชิา 

219.98 นาที เวลาใชง้านเฉล่ียต่อคร้ัง 22 นาที และสามารถคลิกเพื่อไปดูกราฟเส้นไดเ้ป็นรายบุคคล เพื่อ  
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จากรูปเป็นสถิติการใชง้าน แสดงกราฟการใชเ้วลารวมของนกัศึกษา ซ่ึงแสดงภาพรวมการใชง้านใน

รายวชิา โดยแกนตั้งคือ เวลารวมท่ีนกัศึกษาเขา้มาใชง้านในรายวชิา ซ่ึงจะแสดงเป็นรายบุคคล 

ตวัอยา่งเช่น นกัศึกษารหสั u4802200 ใชเ้วลารวมทั้งหมด 181.22 นาที จะเห็นไดจ้ากกราฟ นกัศึกษา

คนน้ีใชเ้วลาในการเขา้มาในรายวชิามากข้ึนเร่ือยๆ โดยสังเกตจากกราฟเป็นเส้นตรงและชนัข้ึน เป็นตน้ 



39 
 

ส ำนกับริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

 

 

 

แสดงตวัอยา่งสถิติการใชง้านแบบกราฟ (Graph) ซ่ึงจะแสดงเวลาการเขา้ใชง้านของนกัศึกษา รายงาน

จะบอกถึง จ านวนเวลาท่ีนกัศึกษาเขา้มาในรายวชิา แสดงเป็นนาที เช่น นกัศึกษารหสั u500210179 มี

เวลารวมมากท่ีสุด ท่ีเขา้มาใชร้ะบบ คือ 624.71 นาที และนกัศึกษารหสั u490210150 มีเวลารวม 0 นาที 

หมายถึงไม่เคยเขา้มาในระบบเลย เป็นตน้ 
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3. เป็นส่วน รายงานผลกิจกรรม คือจะเป็นรายงานเก่ียวกบักิจกรรมทั้งหมดท่ีมีในรายวชิา โดยจะ

รายงานจ านวนคร้ังท่ีมีผูใ้ชเ้ขา้ไปท ากิจกรรม และวนัท่ีเขา้ไปในกิจกรรมล่าสุด  

 

ตวัอยา่งรายงาน เช่น มีผูเ้ขา้ไปในส่วนทกัทายแนะน าตวัเอง 287 คร้ัง และกิจกรรมน้ีไดมี้ผูเ้ขา้ไปใช้

ล่าสุด เม่ือวนัท่ี 10 June 2010 หรือ เม่ือ 13 วนั กบัอีก 3 ชัว่โมงท่ีผา่นมา  

8.สารสนเทศระบบ 

ผูใ้ชร้ะบบ สามารถล็อกอินเขา้สู่ระบบเพื่อดูสารสนเทศของระบบไดโ้ดยคลิกเลือกท่ีรูปสารสนเทศระบบดงัรูป 
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หนา้แรกจะเป็นสถิติการใชง้านของรายวชิา โดยจะแสดง 20 อนัดบัของรายวชิาท่ีมีคนเขา้ชมมากท่ีสุด

และเมนูซา้ยมือ สามารถเลือกดูสถิติของแต่ละคณะไดด้งัรูป 
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ซ่ึงสามารถคลิกไปดูรายละเอียดของรายวชิาได ้โดยจะแสดงประเภทของรายวชิา ช่ือรายวชิา จ  านวน

อาจารยแ์ละจ านวนนกัศึกษาดงัรูป 

 

สามารถดูสถิติกระบวนวชิาในแต่ละปีการศึกษา โดยจะมีสถิติกระบวนวชิาท่ีเปิดใชง้านในแต่ละปี สถิติ

จ านวนอาจารยท่ี์ใชง้านในแต่ละปี และสถิติจ านวนนกัศึกษาท่ีใชง้านในแต่ละปีดงัรูป 
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สามารถเลือกดูสถิติกระบวนวชิาของแต่ละคณะซ่ึงเป็นขอ้มูลปัจจุบนัโดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 

 

สามารถเลือกดูสถิติอาจารยท่ี์เปิดกระบวนวชิามากท่ีสุด 20 อนัดบัแรก ดงัรูป 

 


