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การมอบหมายงาน / การบ้าน (Assignment) 

 

1. เข้าสู่หน้ารายวิชาที่ต้องการอัปโหลดคลิปวิดีโอ 

 

2. ไปที่เมนูการตั้งค่าทีรู่ป  > เลือกเมนู “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้”  

 
 

3. ระบบจะปรากฏหน้าจอเหมือนรูปภาพด้านล่าง ให้เลือก  “เพิ่มกิจกรรมหรือ

แหล่งข้อมูล” ในหัวข้อที่ต้องการเพิ่มเนื้อหา 
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4. เลือกประเภทของเนื้อหาเป็น  “Assignment” > กดปุม่ “เพ่ิม”  

 
 

5. ระบบจะปรากฏหน้าจอเหมือนรปูภาพด้านล่าง 

5.1. หัวข้อการบา้น (จำเป็นที่ต้องกรอกข้อมูลทุกคร้ัง) : ใส่หัวเรื่องของการบ้านหรืองานที่

มอบหมาย   

5.2 รายละเอียด : ใส่คำอธิบายเพิม่เติม / โจทย์ / คำสั่งเกี่ยวกับการบ้านหรืองานที่มอบหมาย 

5.3 ไฟล์/เอกสารประกอบเพ่ิมเติม : คุณครผููส้อนสามารถแนบไฟล์ประกอบเพื่อเป็นตัวอย่างหรือ

ไฟล์เอกสาร/ใบงาน เพื่อให้นักเรียนนำกลบัไปทำต่อ 
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6. ระบุรายละเอียดกำหนดวันส่งงาน 

 
 

 6.1 กำหนดวันท่ีเริ่มส่งงานได้  : วัน/เวลาที่นักเรียนสามารถเริ่มส่งงานได้ 

 6.2 กำหนดส่ง   : วัน/เวลาที่กำหนดส่งการบ้าน/งานที่มอบหมาย 

 6.3 วันสุดท้ายที ่ส่งงานได้ (ล่าช้า) : วัน/เวลาที ่นักเรียนสามารถส่งงานได้ แต่จะติดสถานะ  

        การส่งล่าช้า (โดยสามารถเลือกเปิด/ปิดการใช้งานได้) 

 6.4 เตือนคุณครูให้ตรวจงาน : วัน/เวลาที่ระบบจะเตือนคุณครูให้ตรวจงานเพื่อให้คะแนน 

 

7. ระบุรายละเอียดประเภทการส่งงาน 

 
 

 7.1 ประเภทการส่งงาน  : เลือกประเภทของการส่งงาน โดยสามารถเลือกได้ดังนี้ 

  1) Online text : นักเรียนสามารถพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความเพื่อส่งงานหรือการบ้าน 

  2) ส่งไฟล์งาน : นักเรียนสามารถแนบไฟล์เพื่อส่งงานหรือการบ้าน 

7.2 จำกัดคำ  : กรณีใช้งาน Online text สามารถเลือกจำกัดคำที่นักเรียนสามารถพิมพ์ 

ได้สูงสุด  
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7.3 จำนวนไฟล์สูงสุดที่อนุญาตให้อัปโหลด : เลือกจำนวนไฟล์ที่นักเรียนสามารถอัปโหลดได้สูงสุด     

          (ได้สูงสุด 20 ไฟล์) 

7.4 ขนาดไฟล์สูงสุดท่ีส่งงานได้ : เลือกขนาดไฟล์สูงสดุที่นักเรียนสามารถอัปโหลดได้ (สูงสุดที่ 20 MB) 

7.5 เลือกประเภทไฟล์งาน  : เลือกประเภทของไฟล์ที ่นักเรียนอัปโหลดได้ (ระบบเลือกให้

อัตโนมัติ) 

 

8. คะแนนที่ได ้

 

 8.1 คะแนนท่ีได้  

  1) Type : เลือกประเภทของคะแนน 

   None : ไม่เลือกคะแนน 

   Scale : เลือกประเภทของคะแนน แบบเปอร์เซ็นต์ 

   Point : เลือกประเภทของคะแนน แบบคะแนน 

2) Maximum grade : กรณีเลือกประเภทของคะแนน แบบคะแนน ให้กำหนดคะแนนของ 

การบ้านหรือช้ินงานที่มอบหมาย 

8.2 คะแนนท่ีผ่าน : กำหนดคะแนนที่ผ่านสำหรับการบ้านหรือช้ินงาน 
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9. เลือก “บันทึกและแสดงผล” 

 

 

10. หลังจากกดปุ่ม “บันทึกและแสดง” ระบบจะปรากฏหน้าจอเหมือนลักษณะรปูภาพด้านล่าง โดยระบบ 

จะแสดงข้อมลูดังต่อไปนี ้

 

 

10.1 ซ่อนไม่ให้นักเรียนเห็น : ถ้าคุณครูเล ือกซ่อนการส่งงาน ระบบจะแสดงคำว่า “ใช่”  

 หากเลือกแสดงการส่งงาน ระบบจะแสดงคำว่า “ไม่” 

10.2 จำนวนนักเรียนทั้งหมด : ระบบจะแสดงจำนวนนักเรียนทั ้งหมดที่เป็นนักเรียนอยู ่ใน

รายวิชาน้ัน 

10.3 ส่งงานแล้ว : ระบบจะแสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ส่งงานเข้ามาแล้ว 

10.4 รอตรวจ/รอให้คะแนน : ระบบจะแสดงจำนวนนักเรียนที ่รอครูผู ้สอนตรวจงานหรือ

การบ้าน 

10.5 กำหนดส่ง  : ระบบจะแสดงวันที่ที่กำหนดส่งงานหรือการบ้าน 

10.6 เหลือเวลาส่งงาน : ระบบจะแสดงระยะเวลาที่เหลือที่นักเรียนสามารถส่งงานหรือ

การบ้านได้ 
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10.7 ปุ่ม “ดูการส่งงานท้ังหมด” : กดปุ่มนี้เพื่อแสดงตารางการส่งงานของนักเรียน 

10.8 ปุ่ม “คะแนนท่ีได้” : กดปุ่มนี้เพื่อตรวจงานและให้คะแนนนักเรียน 
 

ขั้นตอนการเช็คงานที่มอบหมาย/การบ้าน 

1. หลงัจากกดปุ่ม “ดูการส่งงานท้ังหมด” ระบบจะปรากฏหนา้จอในลักษณะดงักล่าว 

 

1. คอลัมน์ [สถานะ]  :  ระบบจะข้ึนสถานะของการส่งงานของนักเรียน 

 ยังไม่ได้ส่งงาน  : นักเรียนยังไม่ได้ส่งงาน 

 ส่งงานแล้ว   : นักเรียนส่งงานแล้ว แต่คุณครูยังไม่ตรวจและให้คะแนน 

 ส่งงานแล้ว ตรวจแล้ว : นักเรียนส่งงานแล้ว คุณครูตรวจและให้คะแนนแล้ว 

2. คอลัมน์ [คะแนนท่ีได้]  :  ระบบจะมีปุ่ม “คะแนนที่ได้” เพื่อให้คุณครูเข้าตรวจงานเพื่อให้คะแนน

นักเรียนและด้านล่างของปุ่ม “คะแนนที่ได้” ระบบจะแสดงคะแนนของนักเรียนที่ได้ทำการตรวจ  

ให้คะแนนแล้ว 

3. คอลัมน์ [แก้ไขล่าสุด]  :  ระบบจะแสดงวันที่และเวลาการสง่งานหรือการแก้ไขครั้งลา่สุดที่นักเรยีน

ส่งงานเข้าระบบ 

4. คอลัมน์ [Online text]  :  ระบบจะแสดงข้อความที่น ักเรียนกรอกคำตอบหรือข้อความลงใน 

ช่อง Online text  

5. คอลัมน์ [ส่งไฟล์งาน]  :  ระบบจะแสดงช่ือ ประเภทของไฟล์งานที่อัปโหลด พร้อมแสดงวันที่และ

เวลาของการอัปโหลดไฟล์ 
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6. คอลัมน์ [ความคิดเห็น]  : ระบบจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ทั้งนักเรียนและคุณครูบันทึกไว้ โดย

คุณครูสามารถเพิ่มเติมความคิดเห็นของคุณครูได้ในส่วนนี้ (ซึ่งเป็นความคิดเห็นคนละส่วนกับความ

คิดเห็นที่บันทึกระหว่างการตรวจงานหรือการบ้านของนักเรียน) 

7. คอลัมน์ [แก้ไขคะแนน (ล่าสุด)]  :  ระบบจะแสดงวันที่และเวลาของการตรวจและให้คะแนนครั้ง

ล่าสุด 

8. คอลัมน์ [ความคิดเห็น]  : ระบบจะแสดงความคิดเห็นของคุณครูที่ได้บันทึกระหว่างการตรวจงาน

หรือการบ้านของนักเรียน 

9. คอลัมน์ [Final Grade]  : ระบบจะแสดงคะแนนจริงที่ระบบจะนำไปบันทึกลงไปในสมุดคะแนนของ

นักเรียนในระบบ Moodle 

 

การตรวจงาน/การบ้านของนักเรียนผ่านปุ่ม “คะแนนที่ได้”  

 

 

  

 

เครื่องมือการตรวจงาน สถานะการส่งงาน 

ข้อความ Online text 

ชื่อไฟล์งานท่ีนักเรียนส่งงาน 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีท้ังนักเรียนและคุณครูบันทึกไว้ 

บริเวณแสดงไฟล์งานของนกัเรียน 

บริเวณบันทึกคะแนนการตรวจชิ้นงาน/การบ้าน 

บันทึกความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

ท่ีเกี่ยวกับชิ้นงาน/การบ้านท่ีนักเรียนส่งงาน 

บันทึกการตรวจงานของนักเรียนคนปัจจุบัน 

บันทึกการตรวจงานของนักเรียนคนปัจจุบันและ
ระบบจะเล่ือนไปยังนักเรียนคนถัดไปท่ีอยู่ท่ีติดกัน 

 



 8 [Moodle] SPT+ Learning Space e| Page 8 

หมายเหต ุ

1. หากไฟล์งานที่นักเรียนส่งงานเป็นไฟล์ประเภท PDF คุณครูสามารถเปิดและตรวจงานผ่าน พร้อม

ทั้งสามารถแสดงความคิดเห็น ทำสัญลักษณ์ ขีดเขียน เน้นข้อความลงบนงานของนักเรียนผ่าน

หน้าเว็บไซต์ของระบบ Moodle ได้ทันที 

2. หากไฟล์งานที่นักเรียนส่งงานเป็นไฟล์ประเภทอื่น นอกเหนือจาก PDF คุณครูสามารถกด 

ดาวน์โหลดลิ้งก์ไฟล์เอกสาร/ไฟล์งานประเภทต่างๆ ในบริเวณ “ชื่อไฟล์งานที่นักเรียนส่งงาน” 

เพื่อดาวน์โหลดลงบนเครือ่งพิวเตอร์ จากนั้นคุณครูสามารถเปิดไฟล์งาน เพื่อตรวจเช็คแล้วกลับมา

กรอกคะแนนในบริเวณ “บริเวณบันทึกคะแนนการตรวจชิ้นงาน/การบ้าน” 

 

เครื่องมือการตรวจงานและการบ้าน (สำหรับไฟล์ประเภท PDF) 
   

 
 

ส่วนท่ี 1 : การจัดการหนา้และจัดการการแสดงผล 
 

 
แสดงหน้าที่แสดงอยู่ปจัจบุันและจำนวนหน้าทัง้หมดของไฟล ์

 
ค้นหาความคิดเห็น 

 
ย่อและขยายกล่องความคิดเห็น 

 

ส่วนท่ี 2 : เครื่องมือกล่องความคิดเห็น 
 

 
สร้างกลอ่งความคิดเห็น 

 
เลือก/เปลี่ยนสีกล่องความคิดเห็น 

 

ส่วนท่ี 3 : เครื่องมือการจัดการ 
 

 
เครื่องมือ “ลาก” ในการเปลี่ยนมมุมองการแสดงหน้า 

 
เครื่องมือ “เลือก” ใช้ในการเลือ่น/เปลี่ยนตำแหนง่วัตถุ 
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ส่วนท่ี 4 : เครื่องมือการวาดเส้น/รูปร่าง/เน้นข้อความ 

 
เครื่องมือ “วาดเส้นแบบอิสระ” 

 
เครื่องมือ “วาดเส้นแบบเส้นตรง” 

 
เครื่องมือ “วาดรปูร่างสี่เหลี่ยม” 

 
เครื่องมือ “วาดรปูร่างวงกลม” 

 
เครื่องมือ “เน้นข้อความ” 

 
เลือก/เปลี่ยนสีในส่วนของการวาดเส้น/รปูร่าง/เน้นข้อความ 

 

ส่วนท่ี 5 : เครื่องมือการทำสญัลักษณ ์

 
เครื่องมือ “ประทบั” Stamp สัญลักษณ์ 

 
เลือกสญัลักษณ์ในรปูแบบต่างๆ 

 

สัญลักษณ์ในรปูแบบตา่งๆ 

 
 

 

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

 


