
การสร้างข้อสอบแบบอัตนัย 
 Assignment คือ ระบบมอบหมายภาระงานให้ผู้เรียน โดยผู้สอนสามารถสร้างใบงาน/การบ้านให้ผู้เรียน 
และกำหนดให้ส่งได้ผ่านระบบ โดยการพิมพ์เป็นข้อความ หรืออัพโหลดไฟล์ ในรูปแบบต่างๆ การสร้างใบงาน/
การบ้านมีข้ันตอนดังนี ้แต่เนื่องจากเป็นยุคของ COVID-19 จึงประยุกต์มาใช้เป็นแบบทดสอบอัตนัย 

1. คลิกเมนู “Add an activity or resource” จากนั้น ในส่วนของ Activities คลิกเลือก Assignment  
จากนั้น คลิกปุ่มเมนู Add ดังภาพท่ี 118 

 

 
ภาพที่ 118 แสดงการเพิ่ม Activity แบบ Assignment 

  



2. กรอกรายละเอียด ดังภาพท่ี 119 

 
ภาพที่ 119 สำหรับกรอกข้มูลต่างๆ ในส่วนของ General 

General: ข้อมูลท่ัวไป 
Assignment name คือ ช่ือโจทย์ข้อสอบ/การบ้าน/ใบงาน จะปรากฏในหน้าหลักรายวิชา 
Description คือ รายละเอียดคำส่ังหรือโจทย์ใบงาน/การบ้าน 
Display Description on course page คือ กำหนดใหแ้สดง/ไม่แสดงรายละเอียดของใบงาน/ 

การบ้านท่ีด้านล่างของหัวข้อในหน้าหลักรายวิชา 
Availability: การกำหนดวันท่ี เวลา ในการส่งใบงาน/การบ้าน ดังภาพท่ี 120 

 
ภาพที่ 120 สำหรับกำหนด วันท่ี เวลา ในการใช้งาน Assignment 



  Allow submissions from คือ กำหนดวันท่ีเปิดให้ผู้เรียนสามารถเริ่มส่งใบงาน/การบ้านได้ 
Due date คือ กำหนดวันท่ีสุดท้ายในการส่งใบงาน/การบ้าน แต่หลังจากนั้นผู้เรียนก็ยังสามารถ 

ส่งใบงาน/การบ้านโดยจะปรากฏคำว่าส่งงานล่าช้าเป็นข้อความสีแดง 
Cut-off date คือ กำหนดวันท่ีสุดท้ายท่ีผู้เรียนจะสามารถส่งใบงาน/การบ้าน 

Submission types: ต้ังค่าการส่งใบงาน/การบ้าน ดังภาพท่ี 121 

 
ภาพที่ 121 สำหรับกำหนดรายละเอียดการส่งงาน Assignment 

  Submission types คือ กำหนดรูปแบบการส่งใบงาน/การบ้าน ได้แก่ 
- OneNote submissions คือ ส่งงานจาก OneNote 
- File submissions คือ กำหนดให้สามารถแนบไฟล์  
- Online text คือ กำหนดให้พิมพ์ข้อความ 

  Maximum number of uploaded OneNote pages คือ จำนวนหน้าเพจสูงสุดของ 
OneNoteท่ีสามารถส่งได้ 
  OneNote page size คือ ขนาดไฟล์ของเพจ OneNote 
  Maximum number of uploaded files คือ กำหนดจำนวนไฟล์สูงสุดท่ีสามารถอัปโหลดได้ 
  Maximum submission size คือ ขนาดไฟล์สูงสุดในการส่งใบงาน/การบ้าน 
  Word limit คือ กำหนดจำกัดจำนวนตัวอักษรสำหรับการพิมพ์ข้อความ 
  
  



Feedback types: รูปแบบการตอบกลับระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ดังภาพท่ี 122 

 
ภาพที่ 122 สำหรับกำหนดรูปแบบการตอบกลับระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 

  Feedback types คือ การกำหนดรูปแบบการตอบกลับระหว่างผู้อสนและผู้เรียน ดังนี้ 
- Feedback comments คือ สามารถพิมพ์ข้อความคอมเมนต์ไปมาระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
- Offline grading worksheet คือ ผู้สอนสามารถดาวน์ผลใบงาน/การบ้าน 
- Feedback files คือ ผู้สอนสามารถแนบไฟล์กลับไปยังผู้เรียน 
- Feedback OneNote สามารถแนบไฟล์จาก OneNote 

Submission settings: ต้ังค่าการส่งใบงาน/การบ้าน ดังภาพท่ี 123 

 
ภาพที่ 123 การกำหนดรายละเอียดการส่งการบ้าน Assignment 

- Require students click submit button คือ กำหนดให้ผู้เรียนต้องกดปุ่มส่งใบงาน/การบ้าน 
- Require that students accept the submission statement คือ ให้ผู้เรียนยอมรับ 
- Attempts reopened คือ การจำกัดการแก้ไขการบ้าน 1). ไม่สามารถแก้ไข 2). แก้ไขได้ตาม

จำนวนครั้งท่ีผู้สอนกำหนด 3). แก้ไขได้จนกว่าจะผ่าน) 
- Maximum attempts คือ กำหนดนจำนวนสูงสุดในการส่งใบงาน/การบ้าน 

เมื่อปรับต้ังค่าต่างๆ เรีบร้อยแล้ว คลิกปุ่มเมนู “Save and return to course” 



การตรวจข้อสอบ/ใบงาน/การบ้าน และให้คะแนน 
 ผู้สอนสามารถตรวจสอบผลการส่งใบงาน/การบ้าน ให้คะแนนผ่านระบบได้ทันที และสามารถพิมพ์คอม
เมนต์เพื่อส่ือสารผ่านใบงาน/การบ้าน ดำเนินการตรวจใบงาน/การบ้าน ดังนี้ 

1. คลิกเข้าใบงาน/การบ้าน ท่ีต้องการ ดังภาพท่ี 124 

 
ภาพที่ 124 ตัวอย่างรายการ Activity ใบงาน/การบ้าน 

2. คลิกเมนู “View/grade all submissions” ดังภาพท่ี 125 

 
ภาพที่ 125 เมนู View/grade all submissions เพื่อดูผลการส่งใบงาน/การบ้าน 

 จากนั้นจะปรากฏรายละเอียดต่างๆ ของใบงาน/การบ้าน ท่ีผู้เรียนส่งมา ดังภาพท่ี 126 

 
ภาพที่ 126 ตัวอย่าง รายการผลการส่งใบงาน/การบ้าน 

  



3. คลิกเปิดไฟล์แนบของผู้เรียน (File submission) และ ข้อความ (Online text) ท่ีผู้เรียนส่งมา  
ดังภาพท่ี 127 

 
ภาพที่ 127 เมนูการเรียกดูไฟล์และข้อความ ท่ีผู้เรียนส่งงาน 

4. เมื่อตรวจผลงานเรียบร้อยแล้ว กำหนดคะแนนให้กับงาน โดยคลิกท่ีไอคอนเกรด ดังภาพท่ี 128 

 
ภาพที่ 128 เมนูสำหรับ การให้คะแนน กับใบงาน/การบ้าน 

 จากนั้น กรอกคะแนนตามท่ีต้องการ ในช่อง “Grade out of 100” เช่น 95 และสามารถพิมพ์คอมเมนต์
ให้กับผู้เรียนในช่อง Feedback comment ดังภาพท่ี 129 

 
ภาพที่ 129 ตัวอย่างการกรอกคะแนน พร้อมกับคอมเมนต์ส่งไปยังผู้เรียน 



 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วบันทึกข้อมูล โดยคลิกปุ่มเมนู  “Save” 
จากนั้น ระบบแสดงข้อความยืนยันการปรับปรุงคะแนน ให้คลิกปุ่มเมนู “Continue” ดังภาพท่ี 130 

 
ภาพที่ 130 แสดงปุ่มเมนู Continue 

จากนั้น จะกลับมาท่ีหน้าหลักแสดงรายการและรายละเอียดต่างๆ ของใบงาน/การบ้านท่ีผู้เรียนส่งมา และ
เห็นได้ว่าผลคะแนนได้ปรากฏแล้ว ดังภาพท่ี 131 

 
ภาพที่ 131 ตัวอย่าง การแสดงผลคะแนน ของใบงาน/การบ้าน 

5. กรณีต้องการพิมพ์ข้อความคอมเมนต์งานให้กับผู้เรียน สามารถคลิก “Comments” ในส่วนของ  
Submission comments ดังภาพท่ี 132 

 
ภาพที่ 132 เมนูสำหรับพิมพ์คอมเมนต์ให้กับผู้เรียน 



 เมื่อคลิกแล้ว จะแสดงเครื่องมือให้สามารถพิมพ์ ข้อความได้ และเมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู 
“Save comments” ดังภาพท่ี 133 

 

 
ภาพที่ 133 ตัวอย่าง การแสดงผลคอมเมนต์ 

 ในมุมมองของผู้เรียน มองเห็นคะแนน และการคอมเมนต์ของผู้สอนได้ ดังภาพท่ี 134 

 



 
ภาพที่ 134 ตัวอย่าง มุมมองของผู้เรียนกับการแสดงคอมเมนต์ 

 


