SWU Moodle – การสร้างข้อสอบ

SWU Moodle
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การสร้างข้อสอบ
ในการสร้างแบบทดสอบรายวิชาบนระบบการเรียนการสอนออนไลน์: SWU Moodle มีขั้นตอนเริ่มต้นด้วย
การสร้างคลังข้อคำถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามต่าง ๆ แยกตามหมวดหมู่ (question category) จากนั้นจึงเข้าสู่
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ โดยหยิบคำถามจากคลังข้อคำถามที่สร้างไว้มาใช้งาน ดังรูป

คลังข้อคำถำม
หมวดหมู่
ข้อคำถำม

ข้อคำถำม

แบบทดสอบ

การสร้างหมวดหมูข่ อ
้ คาถาม

1. เมื่อเข้าสู่รายวิชา คลิก
2. คลิก More..

เพื่อเข้าสู่สถานะแก้ไขข้อมูลรายวิชา
1

2

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. ที่หน้า Course administration ในหัวข้อ Question bank คลิก “Questions”

3

4. เมื่อเข้าสู่หน้า Question bank คลิกแท็บ “Categories” เพื่อสร้างหมวดหมู่
4

5. ทำการตั้งชื่อหมวดหมู่ ข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นคลิก “ADD CATEGORY”

ระบุชื่อหมวดหมู่

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การสร้างข้อคาถาม - ตัวอย่าง Multiple choice

1. เมื่อเข้าสู่หน้า Question bank คลิก “CREATE NEW QUESTION” เพื่อสร้างข้อคำถาม
2. คลิกเลือกประเภทคำถามแบบ “Multiple choice”
3. คลิก “ADD”

2

คลิกเลือกประเภทคำถาม
คลิก “ADD” เพื่อเพิ่มคำถาม

3

4. จะแสดงหน้าจอสำหรับสร้างข้อคำถามแบบ “Multiple choice” ดังรูป

หัวข้อ/ตัวเลือก
General
Category
Question name*
Question text*

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบำย
การกำหนดค่าทั่วไป
หมวดหมู่ของข้อคำถาม
ชื่อข้อคำถามสำหรับไว้อ้างอิง
ข้อคำถาม
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หัวข้อ/ตัวเลือก
Default mark*
General feedback

คำอธิบำย
คะแนนของข้อคำถามนี้
คำติชม/เสนอแนะ ซึ่งอาจเป็นลิงก์เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่ผู้เรียน
จะพบคำอธิบายเพิ่มเติม กรณีไม่เข้าใจคำถาม

หัวข้อ/ตัวเลือก
คำอธิบำย
One or multiple answers? กำหนดคำตอบที่ถูกต้องมีเพียง 1 ข้อหรือหลายข้อ
Shuffle the choices?
สลับตัวเลือกหรือไม่
Number the choices?
รูปแบบของลำดับหน้าตัวเลือก

หัวข้อ/ตัวเลือก
Answer
Choice x

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบำย
การกำหนดค่าของคำตอบ
กรณีมี 4 ตัวเลือก ให้ระบุตัวเลือกที่ 1, 2, 3 และ 4
(ตัวเลือกที่ 5 ไม่ต้องระบุค่าใด ๆ)
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Grade

Feedback

เลือกค่าคะแนน
100% ในตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
None สำหรับตัวเลือกที่ไม่ใช่คำตอบ
(กรณีกำหนดค่าของ One or multiple answers? เป็น
Multiple answers allowed ซึ่งมีคำตอบถูกหลายข้อ ผู้สอน
สามารถระบุค่าคะแนนเป็น 100% ให้กับตัวเลือกอื่นที่เป็น
คำตอบถูกด้วยได้ หรือกรณีกำหนดรูปแบบให้มีตัวเลือกแบบ
คําตอบถูกใกล้เคียง สามารถกําหนดคะแนนลดลงเป็นเปอร์
เซ็นตตามความใกลเคียงกับคําตอบที่ถูกต้อง)
คำติชม/เสนอแนะ

คลิกหากต้องการเพิ่มตัวเลือก

หัวข้อ/ตัวเลือก
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบำย
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Combined feedback
For any correct response
For any partially correct
response
Show the number of
correct responses once
the question has finished
For any incorrect
response

กำหนดค่าการให้คำติชม/เสนอแนะ
เมื่อตอบคำถามถูก
เมื่อตอบคำถามเกือบถูก
แสดงตัวเลือกที่เป็นคำตอบถูกเมื่อตอบคำถามแล้ว

เมื่อตอบคำถามผิด

หัวข้อ/ตัวเลือก
Multiple tries

คำอธิบำย
กำหนดค่าเกี่ยวกับการตอบคำถามในแต่ละครั้ง ซึ่งใช้ร่วมกับ
รูปแบบการตอบคำถามในลักษณะ Interactive with
multiple tries' หรือ 'Adaptive mode'
Penalty for each incorrect % ในการหักคะแนนแต่ละครั้งที่ตอบคำถาม เช่น หากกำหนด
try
คะแนน หรือ default mark เท่ากับ 1 และกำหนดค่า
penalty for each incorrect try เท่ากับ 33.33333%
กรณีนหี้ มายถึง หากตอบถูกในครั้งที่ 2 จะได้ 0.6666667
คะแนน หากตอบถูกในครั้งที่ 3 จะได้ 0.3333334 คะแนน

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Hint x

Hint x Options

หัวข้อ/ตัวเลือก
Tags

คำแนะนำ ผู้สอนสามารถให้คำแนะนำกี่ครั้งก็ได้ แต่หาก
กำหนดให้ผู้เรียนสามารถตอบข้อคำถามได้ 3 ครั้ง จะให้
คำแนะนำได้เพียง 2 ครั้ง ซึ่งในขณะตอบคำถามหากได้รับ
คำแนะนำจนครบและตอบคำถามเสร็จแล้ว ผู้เรียนจะได้รับคำติ
ชม/เสนอแนะโดยทั่วไป (general feedback) และระบบจะทำ
การคำนวณคะแนน
Clear incorrect responses
เมื่อคลิก ‘Try again’ ล้างตัวเลือกที่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูก
Show the number of correct responses
แสดงจำนวนตัวเลือกที่ถูกต้อง (ไม่ควรใช้กับข้อคำถามที่มี
ตัวเลือกถูกเพียง 1 ตัวเลือก)
เพิ่มคำแนะนำ

คำอธิบำย
กำหนดคำหรือข้อความที่ระบุว่าข้อคำถามนี้เกี่ยวข้องหรือ
ใกล้เคียงกับเรื่องอะไรบ้าง และควรเป็นลักษณะของคำที่ใช้ใน
การค้นหา (keyword) การค้นหาด้วยชื่อแท็กจะทำให้พบ
รายวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายๆ กัน
บันทึกค่าและแก้ไขข้อมูลต่อ
บันทึกค่าที่กำหนด
ยกเลิกการกำหนดค่า

5. คลิก “SAVE CHANGES” เพื่อบันทึกค่า
6. จะกลับมายังหน้า Question bank และแสดงรายการข้อคำถาม

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คลิกเพื่อแก้ไขข้อคำถาม
คลิกเพื่อคัดลอกข้อคำถาม
คลิกเพื่อแสดงข้อคำถาม
คลิกเพื่อลบข้อคำถาม

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การสร้างแบบทดสอบ

1.
2.
3.
4.

มายังหน้าแรกของรายวิชา คลิก
เพื่อเข้าสู่สถานะแก้ไขข้อมูลรายวิชา
คลิก Add an activity or resource
คลิกเลือก “Quiz”
คลิก “ADD”

3
4

5. จะปรากฏหน้าจอสำหรับเพิ่มแบบทดสอบ ดังรูป

หัวข้อ/ตัวเลือก
General
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบำย
การกำหนดค่าทั่วไป
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Name
ชื่อแบบทดสอบ
Description
คำอธิบาย
Display description on คลิก  เพื่อแสดงคำอธิบายในหน้าแบบทดสอบ
course page

หัวข้อ/ตัวเลือก
Timing
Open the quiz
Close the quiz
Time limit
When time expires

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบำย
การควบคุมเวลา
เวลาเปิดแบบทดสอบ
เวลาปิดแบบทดสอบ
กำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบ
เป็นการกำหนดค่าเมื่อหมดเวลาทำข้อสอบ ซึ่งอาจเกิด
เหตุการณ์ที่ผู้เรียนยังทำข้อสอบไม่เสร็จหรือยังไม่ส่ง
คำตอบ สามารถกำหนดค่าได้ ดังนี้
Open attempts are submitted
automatically ระบบจะเก็บคะแนนและบันทึก
ข้อมูลการตอบอัตโนมัติ
There is a grace period when open
attempts can be submitted, but no more
questions answered
ช่วงเวลาทีผ่ ่อนผันให้สามารถส่งคำตอบได้ แต่ต้องไม่มี
การตอบคำถามเพิ่มเติม หากใช้ตัวเลือกนี้ต้อง
กำหนดค่าใน "Submission grace period" ร่วมด้วย
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หัวข้อ/ตัวเลือก

Submission grace
period

หัวข้อ/ตัวเลือก
Grade
Grade category
Grade to pass
Attempts allowed
Grading method

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบำย
Attempts must be submitted before time
expires, or they are not counted ผู้เรียนต้อง
ส่งคำตอบก่อนหมดเวลา หากหมดเวลาแล้วยังไม่ส่ง
คำตอบ จะไม่ได้คะแนน
เวลาที่ผ่อนผันให้สามารถส่งคำตอบได้

คำอธิบำย
การให้คะแนน
กำหนดหมวดหมู่ที่จะให้แสดงในสมุดคะแนน
เกรดที่ผ่าน
จำนวนครั้งในการทำแบบทดสอบ
กรณีกำหนดให้มีการทำแบบทดสอบหลายครั้ง multiple
attempts สามารถเลือกวิธีการคำนวณคะแนน ได้ดังนี้
Highest grade of all attempts: คะแนนสูงสุด
Average (mean) grade of all attempts: ค่าเฉลี่ย
First attempt (all other attempts are ignored):
คะแนนที่ทำข้อสอบครั้งแรก
Last attempt (all other attempts are ignored):
คะแนนที่ทำข้อสอบครั้งหลังสุด
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หัวข้อ/ตัวเลือก
Layout
New page
Navigation method

หัวข้อ/ตัวเลือก
Question behavior
Shuffle within
questions
How questions
behave

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบำย
การออกแบบ
กำหนดจำนวนคำถามที่จะให้แสดงในแต่ละหน้า
วิธีในการทำแบบทดสอบ หากเลือกแบบ sequential
ผู้เรียนต้องทำข้อสอบแต่ละข้อตามลำดับ ไม่สามารถ
ย้อนกลับไปทำข้อก่อนหน้าหรือข้ามไปได้

คำอธิบำย
การกำหนดพฤติกรรมหรือรูปแบบของแบบทดสอบ
ทำการสลับตัวเลือก (สำหรับคำถามแบบ multiple
choice หรือ matched) หรือสามารถกำหนดค่าใน
question setting : shuffle the choices? )
รูปแบบการทำแบบทดสอบ
Adaptive mode: ผู้เรียนสามารถตอบคำถามได้
หลายครั้ง หากตอบผิดจะถูกหักคะแนน หรือ
Adaptive mode (no penalties): ไม่มีการหัก
คะแนน หากเลือกตัวเลือกนี้ ต้องกำหนดค่า 
Whether correct (แสดงผลการตรวจคำตอบ) ของ
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หัวข้อ/ตัวเลือก

Allow redo within an
attempt

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบำย
During the attempt (ขณะทำข้อสอบ) ในหัวข้อ
"Review options" (ตัวเลือกการตรวจ)
Deferred feedback: เมื่อผู้เรียนทำแบบทดสอบ
ครบทุกข้อแล้วส่งคำตอบ จะยังไมแสดงคะแนน
รวมทั้งคำติชม/เสนอแนะ
Immediate feedback: หลังจากที่ส่งคำตอบแล้ว
ผู้เรียนจะไดรับคำติชม/เสนอแนะทันที
Interactive mode: และ Interactive with
multiple tries: เมื่อผู้เรียนตอบคำถามผิดจะได้
รับคำติชม/เสนอแนะ สามารถคลิกปุ่ม 'Try again'
เพื่อขอคำติชม/เสนอแนะและตอบคำถามอีกครั้ง โดย
สามารถกำหนดจำนวนครั้งในการตอบคำถามหรือ
กำหนดคำติชม/ข้อเสนอแนะสำหรับการตอบแต่ละ
ครั้งได้
Deferred feedback or Immediate feedback
with Certainty-based marking (CBM): ใช้
สำหรับกำหนดค่าความเชื่อมั่นในการตอบคำถามของ
ผู้เรียน เช่น มั่นใจว่าตอบถูก 80 % , ค่อนข้างตอบถูก
67%, ไม่ค่อยมั่นใจ 67% และหากผู้เรียนตอบคำถาม
ข้อนี้ถูกแต่ไม่ค่อยมั่นใจ จะได้คะแนนตามความเชื่อมั่น
ระหว่าง 1 ถึง 0.33 คะแนน เป็นต้น
Manual grading: ใช้สำหรับคำถามแบบอัตนัย
อนุญาตให้เมื่อผู้เรียนตอบคำถามเสร็จแล้ว สามารถ
ตอบคำถามซ้ำได้อีก (เป็นคำตอบคนละเวอร์ชันกับที่
ทำเสร็จแล้ว) โดยไม่ต้องส่งคำตอบหรือเริ่มต้นทำ
แบบทดสอบใหม่ ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับการทำ
แบบฝึกหัด และมีผลกับลักษณะคำถาม behaviors
แบบ Immediate feedback หรือ Interactive with
multiple tries และประเภทคำถามที่ไม่ใช่แบบ
เรียงความ
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หัวข้อ/ตัวเลือก
Each attempt builds
on the last

คำอธิบำย
เลือก Yes หากต้องการให้แสดงผลลัพธ์จากการตอบ
คำถามครั้งก่อน (กรณีกำหนดให้ผู้เรียนสามารถทำ
แบบทดสอบหลายครั้ง)

หัวข้อ/ตัวเลือก
Review options

คำอธิบำย
ตัวเลือกผลการสอบสำหรับแสดงข้อมูลการทำ
แบบทดสอบในเหตุการณ์ต่าง ๆ
During the attempt
ขณะทำแบบทดสอบ
Immediately after the หลังจากผู้เรียนคลิก "submit all and finish"
attempt
Later, while the quiz ในขณะที่ยังเปิดให้ทำแบบทดสอบ
is still open
After the quiz is
หลังจากวันที่ปิดให้ทำแบบทดสอบ
closed
The attempt
แสดงจำนวนครั้งที่ทำแบบทดสอบ
Whether correct
แสดงผลการตรวจคำตอบ
Marks
แสดงคะแนน
Specific feedback แสดงคำติชม/แนะนำเมื่อผู้เรียนตอบคำถามถูกหรือผิด
ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทคำถามและคำตอบของผู้เรียน
General feedback แสดงคำติชม/แนะนำที่ต้องการอธิบายหลังจากทำ
แบบทดสอบ หรือแสดงคำแนะนำ ลิงก์ ที่ช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจคำถามและสามารถตอบคำถามได้ดีขึ้น
Right answer
เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง
Overall feedback
แสดงคำติชม/แนะนำในตอนท้ายของการทำ
แบบทดสอบ ขึ้นอยู่กับคะแนนของผู้เรียน
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หัวข้อ/ตัวเลือก
Appearance
Show the user's picture

คำอธิบำย
การกำหนดค่าการแสดงข้อมูล
การแสดงชื่อและรูปภาพผู้ใช้ในขณะทำ
แบบทดสอบและบนหน้าจอรีวิว
Decimal places in grades
ตำแหน่งทศนิยมในเกรด
Decimal places in question ตำแหน่งทศนิยมในส่วนของคำถาม
grades
Show blocks during quiz
แสดงบล็อคระหว่างการทำแบบทดสอบ
attempts

หัวข้อ/ตัวเลือก
Extra restrictions on
attempts
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบำย
การกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติม
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หัวข้อ/ตัวเลือก
Require password
Require network
address

คำอธิบำย
รหัสผ่านในการเข้าทำแบบทดสอบ
กำหนดเครือข่ายในการเข้าถึง มี 3 ประเภท คือ
o Full IP addresses เช่น 192.168.10.1
o Partial addresses เช่น 192.168 (IP addresses ขึ้นต้น

ด้วย 192.168.x.x)
o ระบุ Subnet เช่น 231.54.211.0/20

Enforced delay
between 1st and 2nd
attempts
Time unit Enable
Enforced delay
between later
attempts
Browser security

ผู้เรียนต้องรอให้ถึงเวลาที่กำหนดก่อนจึงสามารถทำ
แบบทดสอบได้เป็นครั้งที่สอง
ผู้เรียนต้องรอให้ถึงเวลาที่กำหนดก่อนจึงสามารถทำ
แบบทดสอบครั้งที่ 3 และครั้งถัดไปได้

หากเลือก "Full screen pop-up with some
JavaScript security"
o เว็บเบราว์เซอร์ของผู้เรียนต้องเปิดใช้งาน JavaScript
o แบบทดสอบจะปรากฏแบบ full screen popup window
o ผู้เรียนจะไม่สามารถใช้การคัดลอกและวาง

Allow quiz to be
อนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือเพื่อดาวน์
attempted offline
โหลดและทำแบบทดสอบแบบออฟไลน์
using the mobile app ไม่สามารถใช้ตัวเลือกนี้หากมีการกำหนด
o เวลาในการทำแบบทดสอบ
o ที่อยู่เครือข่ายในการเข้าถึง
o รูปแบบในการทำแบบทดสอบอื่น นอกเหนือจาก
deferred feedback (with or without CBM)
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หัวข้อ/ตัวเลือก
Overall feedback
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คำอธิบำย
คำติชม/แนะนำโดยรวม คือข้อความที่แสดงหลังจากทำ
แบบทดสอบแล้ว โดยสามารถระบุขอบเขตของเกรด (เป็น
เปอร์เซ็นต์หรือเป็นตัวเลข) ซึ่งข้อความที่แสดงขึ้นอยู่กับเกรด
ที่ได้รับ เช่น
Grade boundary: 100%
Feedback: "Well done"
Grade boundary: 40%
Feedback: "Please study this week's work again"
Grade boundary: 0%
ผู้เรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 40-100% จะได้รับข้อความ
"Well done" ผู้เรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 0-39.99% จะ
ได้รับข้อความ "Please study this week's work again"
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หัวข้อ/ตัวเลือก
คำอธิบำย
Common module settings การกำหนดค่ามอดูลแบบทดสอบ
Availability
แสดง/ซ่อนแบบทดสอบ
ID number
เป็นการกำหนดค่าหมายเลขแบบทดสอบ ซึ่งเอาไว้
อ้างอิงสำหรับการคำนวณเกรด
Group mode
No groups ไม่มีการจัดกลุ่ม
Separate groups สามารถมองเห็นเฉพาะกลุ่ม
ของตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมองเห็นกลุ่มอื่น ๆ
Visible groups สามารถมองเห็นกลุ่มของตนเอง
และสามารถมองเห็นกลุ่มอื่นได้ (การทำงานของกลุ่ม
อื่นเป็นแบบอ่านอย่างเดียว)
Grouping
เลือกกลุ่มผู้เรียนที่จัดไว้ใน Groupings
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หัวข้อ/ตัวเลือก

คำอธิบำย
Tags
กำหนดคำหรือข้อความที่ระบุว่าแบบทดสอบนี้
เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับเรื่องอะไรบ้าง และควรเป็น
ลักษณะของคำที่ใช้ในการค้นหา (keyword) การ
ค้นหาด้วยชื่อแท็กจะทำให้พบรายวิชาที่มีเนื้อหา
คล้ายๆ กัน
Competencies
การกำหนดค่าสมรรถนะทางการศึกษา
Competency-based education (CBE)
Course competencies ตัวเลือกสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
Upon activity
กำหนดสิ่งที่ผู้เรียนควรทำ เมื่อเสร็จสิ้นการทำ
completion
แบบทดสอบ ข้อมูลเพิ่มเติม
https://docs.moodle.org/38/en/Competencies.
6. เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
o คลิก “SAVE AND RETURN TO COURSE” เพื่อกลับสู่หน้าแรกรายวิชา
o คลิก “SAVE AND DISPLAY” เพื่อไปยังหน้าของการทำแบบทดสอบ
o คลิก “CANCEL” เพื่อยกเลิกหรือออกจากการสร้างแบบทดสอบ
7. กรณีคลิก “SAVE AND DISPLAY” จะแสดงหน้าจอ ดังรูป
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