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ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม   จิรดา  ขุนเณร 

สร้างใบงานด้วย Liveworksheet 

Live Worksheets คือเว็บไซต์ที่ให้คุณครูหรือบุคลลที่สนใจสามารถสร้างใบงาน

แบบฝึกหัดออนไลน์และให้นักเรียนเข้ามาท าใบงานออนไลน์ได้โดย ไม่ต้องพิมพ์เป็นกระดาษ

ออกมา อีกทั้งยังสามารถตรวจคะแนนหรือส่งค าตอบให้ครูผ่านทางอีกเมล และยังมีความสามารถ

อื่นๆ อีกมากมาย 

 ตัวอย่างรูปแบบใบงาน 

1. แบบให้นักเรียนเติมค าตอบเอง 

2. แบบโยงหรือจับคู่ค าตอบ 

3. แบบเลือกตอบมาเดิม 

4. แบบติ๊กเครื่องหมาย 

5. แบบเลือกช้อย 

ข้อดีของ live Worksheets 

1. ระบบตรวจค าตอบให้ทักทีนักเรียนรู้ผลทันท ีสะดวกต่อการเก็บคะแนน 

2. สามารถออกแบบให้น่ารัก ดึงดูดความสนใจ ใช้ canva ออกแบบได ้

3. ใบงานมีความหลายไม่จ าเจเหมือนเคย 

4. สามารถน าไอเดีย หรือใบงานของครูท่านอื่นมาปรับแก้ได้ 

การใช้งาน live worksheet 

การสมัครการใช้งาน 

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.liveworksheets.com จากนั้นคลิกที่ Teacher access 
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เลือกที่ Register 

 

กรอกข้อมูลตามหัวข้อให้ครบ  

 
 Username   ชื่อผู้ใช้ 

 Password   รหัสผ่าน 

 Repeat password  ยืนยันรหัสผ่าน 

 Email    อีเมล 

 Repeat email   ยืนยันอีเมล 

 Country    ประเทศ 

 

คลกิใหมี้เครื่องหมายถกู วา่ฉนัไม่ใช่

โปรแกรมอตัโนมตัิ 

คลกิใหมี้เครื่องหมายถกู อ่านและยอมรบั 

แลว้กดปุ่ ม   Register 
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จะขึ้นหน้าจอขอบคุณและบอกให้คุณไปยืนยนัที่ Email อีกครั้ง ให้คุณเข้า Email ของตนเอง 

1. คลิกเลือกเข้าไปในจดหมาย 

 
2. คลิกเพ่ือยืนยัน แล้วจะกลับไปที่เว็บ live worksheet  

 

จากนั้น loging เข้าระบบอีกครั้ง 
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การต้ังค่าบัญชีของฉัน  

 

การสร้างใบงานและอัพโหลดใบงาน  

1. สร้างใบงานโดยอาจจะสร้างจากโปรแกรม   Word Powerpoint  หรือ ค้นหาจาก

อินเตอร์เน็ตก็ได้ ใช้ไฟล์รูแบบ PDF 

2. ไปที่เว็บ liveworksheets คลิกที่ home เลือกหัวข้อ Make interactive worksheets 

จากนั้นเลือก Get started 

 
3. หน้าจอนี้คือให้ท าการเลือกไฟล์ใบงานของเรา เมื่อได้แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Upload 
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4. ส่วนประกอบของหน้าโปรแกรม 

 
5. จากนั้นคลิกที่ Edit คลิกลากให้เกิดช่องตรงที่เราจะให้นักเรียนเติมใส่ให้ครบทุกช่อง 

 
6. ในส่วนตัวใบงานรูปแบบให้นักเรียนเติม ผู้สอนก็ต้องใส่กรอบให้ครบทุกข้อ 
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7. การใส่เฉลย ให้คลิกเข้าไปที่ช่องแล้วเติมค าตอบที่ถูกลงไป 

 
8. การต้ังค่ารูปแบบอักษร ขนาด สี ของตัวหนังสือ 

 
ตัวอย่าง 
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การส่งใบงานให้นักเรียนท า 

คลิกที่ แชร์ แล้วเลือกไม่ต้องการแชร์ไฟล์นี้ให้คนอื่นเห็น 

 
ใส่ค าส่ังลงใน   Worksheet แล้วกด save 

 
คัดลอกลิงค์แล้วส่งให้นักเรียน  

 
 

 

 

 

 

 



~ 8 ~ 
 

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม   จิรดา  ขุนเณร 

การท าและส่งใบงานส าหรับนักเรียน 

1. เมื่อนักเรียนได้รับลิงค์แล้ว ให้คลิกที่ลิงค์ จะเปิดหน้าใบงานขึ้นมา กรอกรายละเอียดให้

ครบ และตอบค าถามให้ครบทุกข้อ จากนั้นกดที่ปุ่ม Finish 
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จะมีหน้าต่างให้นักเรียนเลือกท า  

- Check my answers     เช็คผลค าตอบด้วยตนเอง 

- Email my answers to my teacher  ส่งผลค าตอบให้คุณครูทางอีเมล 

 
คลิกเลือก Email my answers to my teacher กรอกรายละเอียดให้ครบแล้วกดปุ่ม Send 

 

อาจารย์จะต้องให้อีเมล หรือรหัส กับนักเรียนด้วย เมื่อนักเรียนส่ง  

ใบงานจะถูกเก็บที่ กล่องจดหมายของฉัน 
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ถ้าเป็นการสมัครแบบใช้ฟรี ใบงานจะจัดเก็บแค่ 30 วัน 

 

การท าใบงานแบบเลือกรายการ( Drop down ) 

1. เลือกไฟล์ใบงานที่ต้องการท า  

2. จากนั้นเลือก edit ลากบล็อกมาวางยังต าแหน่งที่ต้องการ 

3. ให้พิมพ์ค าว่า choose:ค าตอบท่ี1/ค าตอบท่ี2 ข้อไหนถูกต้องให้ใส่เครื่องหมาย * หน้าข้อ

ที่ถูก  

 

 

 

 

  

หนา้สรา้งและแกไ้ข หนา้ดตูวัอย่างท่ีนกัเรียนเห็น 
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การท าใบงานแบบหลายตัวเลือก Multiple choice 

1. เลือกไฟล์ใบงานที่ต้องการท า  

2. จากนั้นเลือก edit ลากบล็อกมาวางยังต าแหน่งที่ต้องการ 

3. ให้พิมพ์ค าว่า   select:no ข้อท่ีผิด 

 select:yes ข้อท่ีถูก 

   

หน้าแก้ไข    หน้าที่นักเรียนเห็น 

การท าใบงานแบบการท าเครื่องหมาย Check box 

1. เลือกไฟล์ใบงานที่ต้องการท า  

2. จากนั้นเลือก edit ลากบล็อกมาวางยังต าแหน่งที่ต้องการ 

3. ให้พิมพ์ค าว่า   tick:no ข้อท่ีผิด 

 tick:yes ข้อท่ีถูก 

 

 

 

หน้าแก้ไข 

หน้าที่นักเรียนเห็น 
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การท าใบงานแบบโยงเส้นจับคู่ join with arrows 

1. เลือกไฟล์ใบงานที่ต้องการท า  

2. จากนั้นเลือก edit ลากบล็อกมาวางยังต าแหน่งที่ต้องการ 

3. ให้พิมพ์ค าว่า join:ตัวเลขภาพ   ภาพไหนคู่กันก็ให้ใส่เลขเหมือนกัน 

                    

 

 

หน้าแก้ไข 

หน้าที่นักเรียนเห็น 
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การสร้างใบงานแบบ Drag and Drop 

1. เลือกไฟล์ใบงานที่ต้องการท า  

2. จากนั้นเลือก edit ลากบล็อกมาวางยังต าแหน่งของข้อความหรือวัตถุที่ต้องการลากไปวาง 

3. ให้พิมพ์ค าว่า drag:ตัวเลขภาพ    

 
4. ส่วนภาพหรือวัตถุที่ต้องการให้วางข้อความ 

ให้พิมพ์ค าว่า drop:ตัวเลขภาพ    

 
 

  

หน้าที่นักเรียนเห็น 
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การก าหนดค่าต่างๆ ของใบงาน ท่ี  Custom link 

1. เลือกที่  My worksheets  จากนั้นเลือกใบงานที่ต้องการต้ังค่า 

 
 

 

 

 

เลือก Custom link  

 

 

จับเวลา 

ข้อมูลท่ีให้นักเรียนกรอก

หลังจากคลิก Finish 

คะแนนรวมในชุด

ข้อสอบนี้ 

https://www.liveworksheets.com/customlink.asp?id=4-qq374146cb
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เมื่อต้ังค่าเรียบร้อยแล้วให้ท าการคัดลอกลิงค์ แล้วส่งให้นักเรียน 

 

เมื่อส่งลิงค์ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว ปิดใบงาน ค่าต่างๆ ที่เราตั้งไว้จะกลับคืนค่าเดิมทั้งหมด 

การให้คะแนนแต่ละข้อในใบงาน 

 ปกติใบงานที่เราท างานสร้างขึ้นมานั้น โปรแกรมจะท าการให้คะแนนแต่ละข้อเฉล่ียเท่าๆ 

กัน อัตโนมัติ โดยมีคะแนนรวม 10 คะแนน ถ้าผู้สอนต้องการก าหนดคะแนนแต่ละข้อเองก็

สามารถท าได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้  

1. เปิดใบงานขึ้นมาแก้ไขหรือจะท าการสร้างใหม่ 

2. ลากกรอบส่ีเหล่ียมคลุมค าตอบ แล้วพิมพ์ค าว่า  value:ค่าคะแนน 

 

สามารถใช่ร่วมกับ

เว็บต่างๆ ได้ 


