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**********************  

 

1. การสรางหัวขอเนื้อหาท่ีจะสอนในแตละสัปดาห 

 
* คลิกดินสอ => พิมพหัวขอ => กด ENTER 

เชน พิมหัวขอ บทท่ี 1 

 

2. การเพ่ิมเนื้อหา 

 

2.1. แหลงขอมูลท่ีเปนไฟล Word , PDF , PowerPoint และอ่ืน ๆ 

    

 
 

 
 ลากไพลมาลงในบริเวณลูกศรสีเหลือง หรือ... 

 เลือกไฟลมาลง ตามลูกศรสีแดง 
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2.2. การเพ่ิมเนื้อหาแบบปายขอมูล Label  

 ใชสําหรับการกําหนดหัวขอ หรือใสสื่อตาง ๆ แบบเห็นไดเลย ไมตองคลิก 

 

 

 => แทรก link 

 => แทรก รูปภาพ 

 => แทรก วีดีโอ ออดิโอ และมีเดียท่ีมีอยูแลว 

 => แทรก ออดิโอ ท่ีทําการบันทึกท่ีนี่ 

 => แทรก วีดีโอ ท่ีทําการบันทึกท่ีนี่ 

 => จัดการไฟล 

 => แทรก สื่อ โดยการใสโคด  เชน การฝงวีดีโอ 
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2.3. การเพ่ิม VDO จาก YouTube 

 เพ่ิมแบบ Link 

 เพ่ิมแบบ ฝง  

ตัวอยาง: เพ่ิม วีดีโอท่ี Label 

*** แบบ Link*** 

1) ไปท่ีเว็ป Youtube คนหาวีดีโอ เลือกวีดีโอ แลวเปดวีดีโอ 

2) คลิกท่ี แชร  

3) คลิกปุม คัดลอก link 

 
4) แทรก Label 

5) พิมพหัวขอหรือชื่อวีดีโอ แลวไฮไลทท่ีขอความชื่อ เชน 

 

6) คลิกปุมแทรก Link  

7) วาง (Ctrl+v) Link ท่ีคัดลอกมาในชอง 

 
8) คลิกปุม Create link 
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*** แบบ ฝง (embed)*** 

1) ไปท่ีเว็ป Youtube คนหาวีดีโอ เลือกวีดีโอ แลวเปดวีดีโอ 

2) คลิกท่ี แชร  

3) คลิกท่ี ฝง  

4) คัดลอกโคด โดยคลิกปุม คัดลอก หรือ เลือกโคด จาก <iframe….  ถึง </iframe> 

5) กลับมาท่ีรายวิชา แทรก Label 

6) คลิกปุม  แลวตามดวย ปุม  

7) วางโคดท่ีคัดลอกมา ลงในพ้ืนท่ีวาง  

 

8) คลิกปุม  อีกครั้ง  

9) หากวีดีโอท่ีตองการแทรกปรากฏข้ึน คลิกปุม  
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2.4. การเพ่ิม VDO จากไฟล 

 เพ่ิมแบบ เพ่ิมไฟล 

 เพ่ิมแบบ Link จาก Google Drive 

 เพ่ิมแบบฝง จาก Google Drive 

 

*** เพ่ิมแบบ Link จาก Google Drive*** 

1) คลิก  

2) เลือก ไฟล     

3) ลากไฟลวีดีโอมาลง หรือคลิกไอคอน ไฟล แลวเลือกไฟลตามข้ันตอน 

4)  

 

*** แบบ Link*** 

1) เขาสู Google Drive ไปยังโฟลเดอรท่ีเก็บไฟลวีดีโอไว  

2) คลิกท่ีไฟลวีดีโอ 1 ครั้ง  

3) คลิกท่ีไอคอน Link, เลือก Share setting เพ่ือกําหนดคาการแชร 
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4) คลิกท่ี Get link  

5) เลือกรูปแบบการแชร เชน ทุกคนท่ีมี link 

 
6) คลิก Viewer เพ่ือใหผูดูวีดีโอสามารถดูได 

7) คลิกปุม  

8) คลิกปุม Copy link 

 
9) ทําตามข้ันตอนการแทรก Link ตามข้ันตอนการแทรกวีดีโอจาก Youtube ขอ 5 ถึงขอ 8 

 

*** เพ่ิมแบบฝง จาก Google Drive *** 

1) เขาสู Google Drive ไปยังโฟลเดอรท่ีเก็บไฟลวีดีโอไว  

2) คลิกท่ีไฟลวีดีโอ 1 ครั้ง  

3) คลิกท่ีไอคอน Link  

4) เลือก Share setting เพ่ือกําหนดคาการแชร 

5) คลิกท่ี Get link  
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6) เลือกรูปแบบการแชร เชน ทุกคนท่ีมี link 

 
7) คลิก Viewer เพ่ือใหผูดูวีดีโอสามารถดูได 

8) คลิกปุม  

9) ดับเบิลคลิกท่ีไฟลวีดีโอ เพ่ือเปดวีดีโอ 

10) คลิกท่ีไอคอน 3 จุด แลวเลือก Open in new window เพ่ือเปดในหนาตางใหม  

11)   
 

12) คลิกไอคอน 3 จุดอีกครั้ง เลือก Embed item… 

 
13) เลือกโคดฝง จาก <iframe….  ถึง </iframe> แลวคลิก OK  

14) กลับมาท่ีรายวิชา => นําโคดท่ีไดมาใสลงในท่ีตอตองการ ตามข้ันตอนการฝงวีโอจาก Youtube ขอ 6 

ถึงขอ 9 
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2.5. การเพ่ิม Page 

 สรางเว็ปเพจเนื้อหาอยางงาย ภายในรายวิชา  

1) คลิก แลวเลือก Page  

 

2) ตั้งชื่อเพจ แลวใสเนื้อหาตามตองการ 

2.6. การเพ่ิม Url 

 สรางเพจท่ีแทรก Link ไปยังเพจ ท่ีตองการ 

1) คลิก แลวเลือก Page  

 

2) พิมพชื่อ แลวนํา Link ของเพจท่ีตองการ มาวางใสชอง External URL 
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3. การสรางกิจกรรม 

3.1. การมอบหมายงาน Assignment 

1) คลิก เลือก Assignment  

 

2) พิมพชื่อการบาน  

3) กําหนดวันเวลาสงการบาน 

 
4) กําหนดชนิดของงานท่ีสง 

 
 Online text = นักเรียนสามารถพิมพหรือวางขอความในชื่อการบานไดเลย 

 File submission = นักเรียนสามารถสงไฟลงานไดทุกชนิด 

*** รวมถึงเลือก บันทึกเสียง/บันทึกวีดีโอ จากโทรศัพทโดยตรง *** 

5) กําหนดคะแนนการบาน 

 

6) กําหนดคาอ่ืน ๆ ท่ีตองการ แลวคลิก  

 

  



10 
 

3.1.1.  การตรวจงาน 

1) คลิกท่ีชื่อการบาน 

2) เลือกกลุมนักเรียน  

3) เลือก View all submissions   

4) เลือกแสดงรายการท่ีตองการ 

  
 No filter = แสดงท้ังหมด 

 Not submitted = นักเรียนท่ีไมสงงาน 

 Submitted = นักเรียนท่ีสงงานแลว 

 Requires grading = นักเรียนท่ีงานยังไมไดตรวจ 

 Granted extension = นักเรียนท่ีไดรับการขยายเวลาการสงงาน 

5) ติ๊กท่ีชอง Quick grading เพ่ือแสดงชองใหคะแนนและชองคอมเมนทงาน 

 
6) ตรวจงาน ไฟล/online text แลวใสคะแนนในชอง Grade 

 

7) คลิกปุม  
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3.2. การสรางแบบฝกหัด/แบบทดสอบ 

3.2.1 การสรางคลังขอสอบ  

กอนสรางขอสอบ ตองสรางท่ีเก็บขอสอบเสียกอน ใน Moodle เรียกวา Category แยกออกเปนหมวดหมู

เพ่ือสะดวกในการนําไปใชงานในแบบทดสอบหรือแบบฝกหัด 

ข้ันตอนการสรางคลังขอสอบ 

1) คลิก Actions menu แลวเลือก More… หลังจากนั้น เลือก Categories ภายใต Question bank 

     
2) พิมพชื่อคลังขอสอบ แลวคลิก Add category 

 
3) เพ่ิมคลังขอสอบยอย ภายใต บทท่ี 1 ชื่อ แบบฝกหัดท่ี 1.1 และ แบบฝกหัดท่ี 1.2 โดยเลือก Parent 

category เปน บทท่ี 1  
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3.2.2 การสรางขอสอบ 

  การสรางขอสอบเก็บไวในคลังขอสอบ มีหลายวิธี แลวแตความเหมาะสมกับเนื้อหาและธรรมชาติ

ของขอสอบ โดยหลัก ๆ มีท้ังการสรางใน Moodle และการนําเขาจากภายนอก ในท่ีนี้ นําเสนอการสรางใน 

Moodle 2 แบบ คือ สรางแบบทีละขอ (เชน Multiple choices และ แบบอ่ืน ๆ ท่ีมีใหเลือกใน Moodle) และ

แบบ หลายขอยอยในขอสอบขอเดียว ดวยวิธี Embedded answers (Cloze) 

แบบท่ี 1: ขอสอบแบบหลายตัวเลือก Multiple choice (ทีละขอ) 

1) ภายใต Question bank เลือก Questions, เลือก Select a category ท่ีตองการ, แลว คลิก 

Create a new question … 

  

2) เลือกประเภทของขอสอบท่ีตองการ เชน Multiple choice แลว คลิก Add  

 
3) ตั้งชื่อคําถาม (Question name), ใสคําถาม ( Question text) 

4)  
5) ใสคะแนน (ปรกติจะตั้งไวท่ีขอละ 1 คะแนน)  
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6) พิมพคําตอบท่ีถูกตองในชอง Choice 1 และเปอรเซ็นตคะแนน เชน 100% ถามีคําตอบท่ีถูกเพียง

คําตอบเดียว ใส Feedback ตามตองการ 

 
7) พิมพตัวเลือกอ่ืนจนครบ ในชอง Choice 2 เปนตนไป และในชองคะแนนเปน None 

  

 

 

8) เสร็จแลวคลิก  

9) สรางขอสอบขอใหม แบบเดิม เริ่มจากคลิก  

 

แบบที ่2: ขอสอบแบบเติมคํา Embedded answers (Cloze) (หลายขอยอยในขอเดียว) 

 Multiple choice {1:MC:ตัวเลือก1~ตัวเลือก2~ตัวเลือก3~=ตัวเลือก4} 

{…}  = ขอบเขตตัวเลือก 

MC = รหัสยอสําหรับ Multiple Choice 

1: = คะแนนสําหรับการตอบถูก 

~ = ตัวข้ันระหวางตัวเลือก 

= = ตัวเลือกท่ีถูกตอง (ใสหนาตัวเลือก) 

เง่ือนไขเพ่ิมเติมตอทาย MC 

S = สลับตัวเลือก (Multiple Choice Shuffle) 

H = เรียงตัวเลือกแนวนอน 
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V = เรียงตัวเลือกแนวตั้ง 

เชน  MC, MCH, MCV, MCS, MCSH, MCSV 

  ตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 การสรางกิจกรรมแบบฝกหัด/แบบทดสอบ 

  การสรางแบบฝกหัด/แบบทดสอบ ประกอบดวย 2 ข้ันตอน คือ 1) การตั้งคาแบบฝกหัด/

แบบทดสอบ และ 2) การเลือกขอสอบจากคลังขอสอบมาใสในแบบฝกหัด/แบบทดสอบ 

ตั้งคาแบบทดสอบ/แบบสอบถาม 

1) คลิก เลือก Quiz แลวคลิก  

 

2) คลิก เพ่ือขยายหนารายละเอียด 

3) เติมมูลการกําหนดแบบฝกหดั/แบบทดสอบ ตามตองการ 

Choose the correct option to complete the sentences. 
1. Who {1:MC:=prescribed you~did prescribe you~do prescribe you} that medication? 
2. {1:MC:Do you can~=Can you~You can} move your fingers? 
3. Has he {1:MC:=been~was~is} like this for a long time? 
4. {1:MC:=Is the swelling~The swelling is~Do the swelling} going down? 
5. You won’t try to move, {1:MC:=will you~won’t you~do you}? 
6. {1:MC:How long are you~=How long have you been~What are you} waiting for your appointment? 
7. The pain is in your arm, {1:MC:hasn’t~is~=isn’t} it? 
8. {1:MC:Could you to tell~=Could you tell~Tell} me where it hurts? 
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4) คลิก  เพ่ือไปหนาถัดไป แลวคลิก Edit quiz 

 

5) คลิก Add 

 
6) เลือก from question bank 
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7) เลือก Category ท่ีตองการ, ติ๊กเลือกขอสอบท่ีตองการ, คลิก Add selected questions to the quiz 

 
8) เลือก Shuffle ถาตองการใหมีการสลับลําดับขอสอบในแบบฝกหัด/แบบทดสอบ 

9) พิมพคะแนนเต็ม แลวกด Save 

 

******************************************************* 

 


