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Moodle 

 Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment )  เป็นโปรแกรม ช่วย

สร้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสร้างห้องเรียนบนเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนก็สามารถเข้ามาศึกษา

บทเรียนค้นข้อมูลต่างๆได้ตลอดเวลา ผู้สอนสามารถท่ีจะใช้เพ่ิมเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบต่างๆลงไปในรายวิชา

ของตนเองเช่น word, powerpoint,  pdf, ไฟล์เสียง, รูปภาพ หรือแม้แต่วิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 

เมื่อเพิ่มเนื้อหาแล้วก็ยัง สามารถสร้างแบบทดสอบทั้งแบบปรนัย อัตนัย เติมค า จับคู่ ค าถามแบบสุ่ม ฯลฯ 

สามารถสร้างกระดานเสวนาเพ่ือให้ผู้เรียนได้พูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆ หรือถกปัญหากัน สามารถสั่งการบ้าน

ผู้เรียนโดยเลือกที่จะให้ผู้เรียนอัพโหลดไฟล์การบ้าน ขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์หรือส่งการบ้านนอกเว็บ สามารถเช็ค

เวลาเข้าเรียนของผู้เรียนที่ให้เข้ามาศึกษาเนื้อหาในเวลาที่ระบุได้ ผู้สอนสามารถประกาศข่าวสารต่างๆให้ผู้เรียน

ได้ทราบและยังมีฟังก์ชันอีกมากมาย ที่อ านวยความสะดวกให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนในการสร้างห้องเรียน เสมือน

ให้ประสบความส าเร็จไม่แพ้กับ การเรียนการสอนในห้องเรียนเลยทีเดียว 

 ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดท าคู่มือการใช้ Moodle นี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนได้ทราบถึงแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Moodle เป็นเครื่องมือโดยจะแนะน า การใช้ และการเพิ่มกิจกรรมตา่งๆ 

ในรายวิชาที่ผู้สอนต้องการสร้าง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านที่ใช้งาน Moodle 

 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส่วนที่ 1 การเข้าใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) 

 

การเข้าสู่ระบบ (Login) 

การเข้าใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน LMS  อาจารย์ผู้สอนจะต้องท าการ Login เข้าสู่ระบบ

ก่อน โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. เปิดโปรแกรม Web Browser เช่น Google Chrome ,Internet Explorer หรือ Mozilla 

Firefox 

2. พิมพ์ URL http://lmsnew.rmutsv.ac.th 

3. กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน e-Passport ในบลอค เข้าสู่ระบบ ที่อยู่ทางด้านขวามือ หรือมุม

บนสุดด้านขวาที่มีค าว่า “เข้าสู่ระบบ” เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ดังรูป 

 

http://lmsnew.rmutsv.ac.th/
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การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

1. เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกท่ี > ชื่อ Profile > ค่าที่ต้องการ  

 

3. คลิกที่เมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ในส่วนของ User account  ดังรูป 

 

4. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว พร้อมทั้งกดปุ่ม “อัพเดทประวัติส่วนตัว” ดังรูป 
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การเปลี่ยนรูปประจ าตัว 

1. เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกท่ี > ชื่อ Profile > ค่าที่ต้องการ > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

3. คลิกเลือกในส่วน User picture แล้วคลิกท่ีปุ่ม Add  หรือดับเบิลคลิกที่สัญลักณ์  ก็จะ

เข้าสู่กระบวนการ Upload 

 

4. คลิกท่ีเมนู Upload a file แล้วคลิกปุ่ม Browse เพ่ือเลือกไฟล์จากแหล่งที่เก็บไฟล์รูปภาพของเรา 

เมื่อเลือกไฟล์รูปภาพเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Upload this file 
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5. จะแสดงภาพที่ได้อัพโหลดขึ้นมาแทนในส่วนที่เคยเป็นภาพลูกศร  จากนั้นคลิกปุ่ม อัพเดท

ประวัติส่วนตัว 

 

 

การตั้งค่าภาษาเริ่มต้น 

1. เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกท่ี > ชื่อ Profile > ค่าที่ต้องการ > ภาษาที่ต้องการ  ดังรูป 
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3. คลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ดังรูป 

 

 เมื่อเข้ามาใช้งานระบบครั้งแรก ระบบก็จะแสดงภาษาท่ีได้ท าการตั้งค่าเริ่มต้นไว้ 

 

ส่วนที่ 2 การจัดการรายวิชา  

 

การสร้างรายวิชา   

ในการสร้างรายวิชาหรือการเปิดใช้งานรายวิชานั้น ระบบได้ท าการดึงข้อมูลหลักสูตรรายวิชาและ

ข้อมูลของนักศึกษาที่ได้ท าการลงทะเบียนเรียนกับรายวิชา จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือให้

สอดคล้องกับรายวิชาที่อาจารย์ได้ท าการเปิดสอนประจ าภาคเรียนนั้นๆ ซึ่งจะท าให้รายวิชาที่อาจารย์ได้ท าการ

เปิดใช้งานนั้น มีความเสมือนจริงกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. คลิกท่ีสัญลักษณ์  เพืืื่อท าการเปิดใช้งานรายวิชา ดังรูป  
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2. กรอกรหัสผ่านในการเข้าเรียนครั้งแรก ( ส าหรับบุคคลภายนอก )  จากนั้นท าการยืนยันการเปิด

ใช้งานรายวิชาที่ต้องการ โดยคลิกปุ่ม “ยืนยันการเปิดใช้รายววิชา”  ดังรูป 

 

 ** หมายเหตุ  

- หากไม่เปิดใช้งานรายวิชา อาจารย์ประจ าวิชาและนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าไปยังรายวิชาและ

จัดการเนื้อหาหรือศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้ 
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- หากนักศึกไม่เคยเข้าใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) หลังจากอาจารย์ประจ าวิชาได้

เปิดใช้งาน นักศึกษาจะไม่เป็นสมาชิกของรายวิชาที่เปิดใช้ จนกว่านักศึกษาได้เข้าใช้งานระบบครั้ง

แรก หลังจากนั้นภายใน 24 ชั่วโมง (เริ่มนับตั้งแต่การเข้าใช้งานครั้งแรก) ระบบจะท าการ Add 

นักศึกษาเข้าสู่รายวิชาที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นให้อัตโนมัติ (รายวิชาที่สร้างจากงานทะเบียนเท่านั้น) 

 

3. เข้าสู้หน้าหลักของรายวิชาที่ได้เปิดใช้งาน เพ่ือท าการเพ่ิมเนื้อหา หรือจัดการเนื้อหาในรายวิชา 

โดยคลิกปุ่ม “เข้าสู่หน้าหลักของรายวิชานี้” ดังรูป 

 

การตั้งค่ารายวิชา 

การตั้งค่ารายวิชาจ าเป็นอย่างยิ่งของการสร้างรายวิชา เพื่อให้เหมาะกับหลักสูตรที่น ามาสอน เช่น การ

ตั้งชื่อ ระบุประเภท การก าหนดวันเริ่มต้น และรูปแบบของรายวิชา ขึ้นอยู่กับผู้สอนว่าจะก าหนดให้เป็นใน

ลักษณะแบบไหน โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้  

1. เข้าสู่ระบบ 

2. เลือกรายวิชาที่เปิดใช้แล้วจากบล็อก (block)  “รายวิชาที่เปิดสอนจากงานทะเบียน” ดังรูป 
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หรือคลิกเมนู “วิชาเรียนของฉัน” จากบล็อก NAVIGATION  ดังรูป 

 
3. ไปที่บล็อก การจัดการระบบ จากนั้นเลือกเมนู Course administration > การตั้งค่า 
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 หลักจากที่ได้ท าการเลือกเมนู “การตั้งค่า” ก็จะแสดงหน้าจอดังรูป 
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4. ตารางการอธิบายหัวข้อที่ส าคัญของการตั้งค่า 

 

หัวข้อ ค าอธิบาย 

ทั่วไป  
- ชื่อเต็ม เป็นชื่อเต็มของรายวิชา จะแสดงในคณะและสาขาของรายวิชาและจากการค้นหา 
- Course short name เป็นชื่อย่อของรายวิชา ไม่สามารถซ ้ากันได้ 

- ประเภทของรายวิชา เลือกคณะและสาขาที่ต้องการให้รายวิชาสังกัด 
- มองเห็นได้ เป็นการก าหนดว่าต้องการแสดงรายวิชานี้หรือไม่ โดยผู้สอนที่เป็นเจ้าของรายวิชา

และผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถมองเห็นรายวิชานี้ได้หากมีการก าหนดให้ “ซ่อน” 
- วันเริ่มต้นรายวิชา ระบุวันเดือนปีที่ต้องการให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาท ากิจกรรมในรายวิชา 

- รหัสรายวิชา รหัสของรายวิชา 

ค าอธิบาย  
- Course summary ค าอธิบายของรายวิชาโดยสรุป จะปรากฏในหน้าของการเลือกหรือจา 

- Course summary files เป็นค าอธิบายรายวิชา ในรูปแบบไฟล์ภาพ วีดีโอ และไฟล์ดาวน์โหลด  

Course format  
- รูปแบบ - แบบรายสัปดาห์ เหมาะส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบสัปดาห์ ทุกๆ

กิจกรรมจะเสร็จสิ้นภาในสัปดาห์นั้นๆ หากพ้นสัปดาห์ดังกล่าวจะไม่สามารถท า
กิจกรรมได้อีก 
- แบบหัวข้อ เหมาะส าหรับต้องการให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาเนื้อหา ท าแบบทดสอบ 
หรือท ากิจกรรมต่างๆ ในรายวิชาได้ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือถึง
ระยะเวลาที่ก าหนด 
- แบบกลุ่มสนทนา  รูปแบบนี้จะเหมือนกับกระดานสนทนาทั่วไปเป็นการตั้งหัวข้อ
ให้ผู้เรียนได้เข้ามาออกความคิดเห็น 

- จ านวน(สัปดาห์/หัวข้อ) ก าหนดจ านวนของสัปดาห์หรือหัวข้อในการเรียนการสอน 

- ส่วนที่ซ่อนไว้ ก าหนดการแสดงส่วนที่ซ่อน มี 2 แบบคือ แสดงส่วนที่ซ่อนแบบพับไว้ และไม่ให้
ใครเห็นส่วนที่ซ่อนไว้ 

- Course layout ก าหนดให้มีการแสดงทุกส่วนแบบหน้าเดียวหรือ หลายหน้าในหน้าหลักของรายวิชา 

Appearance  
- ภาษาท่ีบังคับในการใช้ สามารถก าหนดให้การแสดงผลของรายวิชานี้แสดงผลเป็นภาษาใด 

- จ านวนข่าวที่ต้องการแสดง จ านวนข่าวล่าสุดที่ต้องการแสดงในหน้ารายวิชา 
- แสดงคะแนน ก าหนดการแสดงคะแนนของนักศึกษาว่าต้องการแสดงหรือไม่ 

- แสดงรายงานกิจกรรม ก าหนดการแสดงรายงานกิจกรรมของนักศึกษาว่าต้องการแสดงหรือไม่ 
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Files and uploads  

- ขนาดไฟล์สูงสุด เลือกขนาดไฟล์สูงสุดที่ยอมให้อัพโหลดในรายวิชา 
Guest access  

- Allow guest access อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาในรายวิชาหรือไม่ 

- Password เมื่อผู้สอนไม่ต้องการให้นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือเป็นสมาชิกของรายวิชาเข้า
มาศึกษาดูเนื้อหาในรายวิชานี้ แต่ผู้สอนจ าเป็นจะต้องแจ้งรหัสผ่านให้นักศึกษาทราบ
ด้วยในกรณีท่ีต้องการให้นักศึกษาเข้าศึกษาในรายวิชา 

Groups  

- Group mode - เรียนรวมกันไม่แบ่งกลุ่ม (No groups) ทุกคนสามารถศึกษาและท ากิจกรรม
ร่วมกันได้ 
- กลุ่มแบบแบ่งกันอย่างชัดเจน (Separate groups) ศึกษาหรือท ากิจกรรมข้าม
กลุ่มไม่ได้ 
- กลุ่มแบบศึกษาข้ามกลุ่มได้ (Visible groups) ศึกษาดูเนื้อหาในรายวิชาได้แต่ท า
กิจกรรมข้ามกลุ่มไม่ได้ 

- Force group mode ถ้ามีการบังคับให้มีการเรียนการแบบกลุ่ม ดังนั้นจะมีการบังคับให้ทุกๆกิจกรรมใน
รายวิชามีการบังคับแบบกลุ่มหรือไม่ 

- Default grouping  

Role renaming เป็นการตั้งค่าชื่อแทนบทบาทในรายวิชา  
  

 

การอนุญาตเข้าเรียน และการตั้งรหัสผ่าน  

เมือ่อาจารย์ประจ าวิชาได้ท าการเปิดใช้งานรายวิชาแล้ว หากอาจารย์ประจ าวิชาไม่ต้องการให้นักศึกษาที่

ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนกับรายวิชาที่อาจารย์ได้เปิดใช้งานอยู่ เข้ามาเป็นสมาชิกหรือลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

ของนักศึกษา  

ดังนั้นอาจารย์ประจ าวิชาสามารถเลือกที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง 

โดยการตัง้ค่าในรายวิชาได้ดังต่อไปนี้  

1. เข้าสู่หน้าหลักของรายวิชา 

2. ไปที่บล็อก การจัดการระบบ แล้วเลือกเมนู สมาชิก > Enrolment methods  ดังรูป 
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3. หลังจากคลิกที่เมนู “Enrolment methods” ก็จะแสดงดังรูป 

  

หากอาจารย์ประจ าวิชาต้องการจะปิดการลงทะเบียนหรือไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียน 

สามารถท าได้โดยการเปลี่ยนสัญลักณ์  ให้เป็น  ในส่วนของ “Self enrolment (นักเรียน)” 

 จากรูปอธิบายสัญลักณ์ได้ดังนี้ 

   เพ่ิมหรือลบสมาชิกในรายวิชา 

  อนุญาตให้มีการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง 

  ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง 

  ลบ Enrolment ข้อมูลสมาชิกทั้งหมดก็ถูกลบไป 

  การตั้งค่า Enrolment เช่นการตั้งค่ารหัสผ่านในการเข้าเรียน (บุคคลที่ยังไม่เป็นสมาชิก

ของรายวิชา) 
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- การตั้งรหัสผ่านและระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียน  

หลังจากท่ีได้มีการเปิดให้มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว การตั้งค่าอ่ืนๆก็ 

อาจมีความจ าเป็นส าหรับบางรายวิชาที่จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเรียน เช่น การก าหนดวันและเวลา 

ในการลงทะเบียน และก าหนดรหัสผ่านส าหรับการลงทะเบียนเรียน โดยมีวิธีการดังนี้  

1. จากรูปด้านบน ให้คลิกท่ีปุ่มแก้ไข   ก็จะแสดงหน้าจอ ดังรูป  
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2. คลิกปุ่ม   เมื่อเสร็จสิ้นการระบุรหัสผ่าน วันและเวลา หรือ 

ค่าอ่ืนฯ ทีก าหนดให้มีการลงทะเบียน 

** หมายเหตุ  

หากต้องการลงทะเบียนเรียนแบบเข้ากลุ่มเรียนอัตโนมัติ ในกรณีที่อาจารยผ์ู้สอนต้องการจัดการกลุ่มของ

ผู้เรยีนนอกเหนือจากที่ระบบได้สรา้งมาให้นั้น ให้ตั้งค่ากลุ่ม หรือในขณะที่สร้างกลุ่มใหม่ ต้องระบุ Enrolment key  

(ดูขั้นตอนในหัวข้อถัดไป) 

การจัดการกลุ่มผู้เรียนในรายวิชา 

การสร้างกลุ่มให้กับผู้เรียนนั้น ท าไว้เพ่ือสะดวกในเรื่องของการจัดการข้อมูลสมาชิกในรายวิชาให้ง่าย

ยิ่งขึ้น เช่น การแสดงเนื้อหารายวิชา การสั่งการบ้าน การท าแบบทดสอบ และการตรวจสอบคะแนนของ

อาจารย์ประจ าวิชา เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. เข้าสู่หน้าหลักของรายวิชา 

2. ไปที่บล็อก “การจัดการระบบ” จากนั้นเลือกเมนู Course administration > สมาชิก > กลุ่ม  

ก็จะแสดงหน้าจอดังรูป 
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 การจัดการเรื่องกลุ่มนั้นมีหลายส่วน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- การสร้างกลุ่ม (Create group) 

1. คลิกท่ีปุ่ม Create group ระบบจะเข้าสู่หน้าการสร้างกลุ่ม 

2. ระบุรายละเอียดต่างๆของการสร้างกลุ่ม 
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3. ท าการบันทึก โดยคลิกที่ปุ่ม  บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 

- การแก้ไขกลุ่ม (Edit group settings) 

1. ให้เลือกกลุ่มท่ีต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่ม “Edit group settings” 
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- การลบกลุ่ม (Delete selected group) 

1. ท าการเลือกกลุ่มที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม Delete selected group 

 

2. ให้ยืนยันการลบกลุ่ม โดยคลิกที่ปุ่ม “ใช่” 

 

- การเพิ่มสมาชิกในกลุ่ม (Add user) 

1. เลือกกลุ่มที่ต้องการเพ่ิม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Add/remove users  
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2. เลือกรายชื่อสมาชิกจากคอลัมน์ทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่ม” ระบบก็จะย้ายรายชื่อที่ 

เลือกไปอยู่ในคอลัมน์ทางด้านซ้าย  

 

รายชื่อสมาชิกท่ีอยู่ในคอลัมน์ทางด้านขวาจะเป็นรายชื่อของสมาชิกที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชานี้แล้ว 

- การลบสมาชิกในกลุ่ม (Remove users) 

1. เลือกกลุ่มที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Add/remove users  
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2. เลือกรายชื่อสมาชิกจากคอลัมน์ทางด้านซ้าย จากนั้นคลิกปุ่ม ปลดออก ระบบก็จะย้าย

รายชื่อที่เลือกไปอยู่ในคอลัมน์ทางด้านขวา 

 

 

 

- Grouping 

ใช้ในการรวมกลุ่มย่อยหลายๆกลุ่ม ให้อยู่ในกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียวกัน สามารถสร้างได้หลายกลุ่ม 

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

การสร้าง Grouping 

1. คลิกเลือกเมนู “Groupings” จากหน้าหลักของการจัดการกลุ่มดังรูป 

 

2. คลิกปุ่ม “Create grouping”  
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หลังจากคลิกที่ปุ่ม “Create grouping” ก็จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

3. กรอกชื่อ grouping ในช่อง “Grouping name” และกรอกรายละเอียดของ grouping ใน

ช่อง “Grouping description” จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”  ก็จะแสดง

หน้าจอดังรูป 

 

การเพิ่มและลดกลุ่มใน Groupings 
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1. คลิกท่ีปุ่ม  ของรายการ Grouping ที่ต้องการ 

 

2. ระบบก็จะแสดงรายชื่อกลุ่มใน Grouping ทางด้านซ้ายและกลุ่มของรายวิชาที่เหลือทาง

ด้านขวา 

 

3. สามารถเพ่ิมกลุ่มโดยการคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” และลดกลุ่มโดยการคลิกที่ปุ่ม  “ปลดออก” 

Overview 

เป็นการแสดงข้อมูลของ Groupings และกลุ่มพร้อมทั้งแสดงจ านวนสมาชิกในรายวิชา 

สามารถเรียกดูแบบ Groupings และแยกแต่ละกลุ่มได้ 
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การเพิ่มบทคัดย่อของรายวิชา 

เป็นการสรุปเนื้อหาของรายวิชาแบบย่อๆ เพิ่มลงไปในหน้าหลักของรายวิชา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เข้าสู่หน้าหลักของรายวิชา 

2. ไปที่บล็อก “การจัดการระบบ” แล้วเลือกเมนู > Course administration >เริ่มการแก้ไขใน

หน้านี้  หรือคลิกท่ีปุ่ม    ซึ่งจะอยู่ด้านบนขวาของระบบ 

 

3. คลิกท่ีปุ่ม เพ่ือต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมของเนื้อหาบทคัดย่อ 



ห น้ า  | 25 

 

 

25 10 มีนาคม 2559 

 

4. หากจะใส่ชื่อของบทคัดย่อให้น าเครื่องหมายถูกออกในช่อง    

และกรอกรายละเอียดของบทคัดย่อในช่อง“บทคัดย่อ” แล้วคลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 

 

5. หากต้องการเพ่ิมรูปภาพให้กับบทคัดย่อ คลิกที่ปุ่ม   จากนั้นคลิกปุ่ม   

ดังรูป 
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6. เลือกเมนู Upload a file แล้วคลิกปุ่ม Browse เพ่ือเลือกไฟล์จากที่เก็บไฟล์ จากนั้นคลิกปุ่ม 

Upload this file เมื่อเลือกรูปเสร็จแล้ว  

 

7. ระบบก็จะแสดงหน้า Image properties อีกครั้ง หากไม่ต้องการใส่ค าอธิบายให้คลิกเครื่องหมาย

ถูกในช่อง  Description not necessary และแก้ไขขนาดของรูป จากนั้นคลิกปุ่ม Save 

image ดังรูป 
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ตัวอย่างของบทคัดย่อ 
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ส่วนที่ 3 การเพิ่มเนื้อหาในรายวิชา 

 
 เมื่ออาจารย์ต้องการจะเพ่ิมเนื้อหาหรือกิจกรรมลงในรายวิชา อาจารย์จ าเป็นจะต้องเปิดการ

แก้ไขในหน้าของรายวิชาก่อน หรือคลิกท่ีเมนู “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” หลังจากนั้นคลิกที่เมนู 

“Add an activity or resource” ดังรูป 

 
 มี pop up ขึ้นมาให้เราเลือก จะแสดงหน้าจอออกเป็นสองคอลัมน์ โดยคอลัมน์ทางซ้ายจะ

แสดงรายการของกิจกรรม และคอลัมน์ทางขวาจะแสดงค าอธิบายของแต่ละรายการกิจกรรม ดังรูป 
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การเพิ่มเนื้อหาแบบ Label  

เหมาะส าหรับการน าไปแสดงเป็นข้อความสั้นๆ หรือแสดงเป็นหัวข้อต่างๆเพ่ือจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่

ตามกิจกรรมต่างๆ การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Label นั้น มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู    จากนั้นเลือก  ในส่วนของ “เนื้อหา” 

ดังรูป 

 

2. เมื่อเลือกรายการของ “Label” แล้วให้คลิกปุ่ม “เพิ่ม” เพ่ือเพ่ิมเนื้อหาให้กับ label  

3. กรอกข้อมูลของ label ในหัวข้อ “Label text” และต้องการแสดงเนื้อหาส่วนนี้ให้ผู้เรียนเห็น

หรือไม่ โดยระบุในหัวข้อ “การมองเห็นได้”  
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4. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม    ก็จะแสดงเนื้อหาในรายวิชาดัง

รูป 

 

การเพิ่มเนื้อหาแบบหนังสือ Book 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Book นั้นเป็นการสร้างหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มและมีเนื้อหาในแต่ละหัวข้อนั่นเอง 

โดยมีขั้นตอนการสร้างหนังสือและข้ันตอนการเพ่ิมเนื้อในหนังสือ ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างหนังสือ  

ขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดค่าต่างๆ ให้กับหนังสือของเรา ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 



ห น้ า  | 31 

 

 

31 10 มีนาคม 2559 

1. คลิกเมนู  จากนั้นเลื่อน Scroll Bar ลงมา แล้วเลือก 

จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่ม” 

 

2. เพ่ิมเนื้อหาและรายละเอียดให้กับหนังสือ 
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ในส่วนนี้เป็นการระบุชื่อ รายละเอียด ลักษณะ และรูปแบบให้กับหนังสือ โดยอธิบายตามหัวข้อ

ดังต่อไปนี้   

 ชื่อ กรอกชื่อหนังสือท่ีเราจะสร้างขึ้น   

 Description  กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ  

 Display description on course page จะแสดงรายละเอียด  

Description หรือไม่   

 Chapter Formatting  ระบุรูปแบบการแสดงเนื้อหาแต่ละหัวข้อ 

None คือไม่ให้แสดงเลขหน้าหัวข้อ  

Number แสดงเนื้อหาแต่ละหัวข้อเป็นแบบ ตัวเลข 

Bullets แสดงเนื้อหาแต่ละหัวข้อเป็นแบบ จุด 

Indented แสดงเนื้อหาแต่ละหัวข้อเป็นแบบ ย่อหน้า  

 กดปุ่ม “Save and return to course” หลังกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น  

ขั้นตอนที่ 2 การใส่เนื้อหาในหนังสือ  

1. คลิกท่ีหนังสือ เพื่อท าการเพ่ิมบทเรียนและเนื้อหาในบทเรียน  
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2. กรอกรายละเอียดในหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้  

 

Chapter title กรอกชื่อบทเรียน หรือหัวข้ออ่ืนตามท่ีเราต้องการขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบ

หนังสือของเรา  

Content ในส่วนนี้เป็นเนื้อหาของบทเรียนหรือหัวข้อ เราสามารถแทรกรูปภาพ ไฟล์มีเดีย 

หรือตาราง ลงไปก็ได้ 

Save Change บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 

3. เมื่อท าการบันทึกเสร็จแล้ว ระบบก็จะเข้าสู่หน้าบทเรียนที่เราเพิ่ม แล้วก็จะมีส่วนที่เพ่ิมข้ึนมา คือ 

บลอค “TABLE OF CONTENTS” เป็นกล่องเครื่องมือช่วยในการเพ่ิม Content ในเนื้อหาอ่ืนๆ 

ต่อไป ดังรูป 
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4. หากต้องการเพ่ิมบทเรียน (Chapter) เข้าไปในหนังสือสามารถท าได้โดยคลิกท่ีปุ่ม  หลักชื่อ

เรื่องอันแรกหรือก่อนหน้า หลังจากนั้นก็ท าตามขั้นตอน การเพิ่มเนื้อหาในหนังสือ ข้างต้นได้เลย 

5. เมื่อเราเข้าสู่เนื้อหาของหนังสือบทเรียนก็จะแสดงดังรูป 

 

โดยมีปุ่มที่ใช้ส าหรับอ านวยความสะดวกในเนื้อหาดังนี้ 

 เลื่อนไปยังบทเรียนถัดไป 

 กลับไปยังบทเรียนก่อนหน้า 

 ออกจากหนังสือ 

 

การเพิ่มเนื้อหาแบบ File 

 การเพ่ิมเนื้อหาแบบไฟล์เหมาะส าหรับการแนบไฟล์ต่างๆ เข้าไปในบทเรียนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

ดาวน์โหลดมาเปิดดู ถ้าหากว่าเป็นเอกสารที่น ามาประกอบในการเรียนการสอนเป็นไฟล์ Power Point หรือ 

Word แนะน าให้ Export ออกมาเป็นไฟล์ PDF ก่อน จะท าให้เวลานักศึกษาต้องการจะดูเอกสารสามารถเปิดดู

ได้เลย และเป็นการป้องกันการแก้ไขเอกสารอีกด้วย โดยมีขั้นตอนการเพ่ิมดังต่อไปนี้ 

1. คลิก  เลื่อน scrollbar ลงมาในส่วนของ “เนื้อหา” แล้วเลือก 

 จากนั้นท าการคลิกปุ่ม “เพิ่ม”  
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2. กรอกรายละเอียด และการเพ่ิม File 
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ในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลและการเพ่ิมไฟล์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กรอกข้อมูลในส่วนของ ทั่วไป (General) โดยมีสิ่งทีจะต้องกรอกข้อมูลคือ 

- Name เป็นการ ตั้งชื่อ File 

- Description กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ File 

- Display description on course page ต้องการจะแสดง Description หรือไม่ 
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2. การเพ่ิมไฟล์หรือเอกสารลงในส่วนของ Content ซึ่งในส่วนนี้จ าเป็นจะต้องแนบไฟล์หรืออัพโหลด

ไฟล์ข้อมูลลงไป โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. การเพ่ิมแบบปกติ โดยคลิกที่ปุ่ม    

2. การเพ่ิมไฟล์แบบ Double Click 

 

เมื่อเราได้ท าการเลือกการเพ่ิมแบบปกติหรือ Double Click ก็จะแสดงหน้าต่าง Pop up 

ขึ้นมา แล้วให้เราท าการเพ่ิมเหมือนกับการเพ่ิมรูปภาพที่กล่าวมาข้างต้น 

 

3. การเพ่ิมไฟล์แบบ Drag and drop  

การเพ่ิมไฟล์แบบ Drag and drop นั้น เป็นการน าไฟล์จากข้างนอกหรืออุปกรณ์ท่ี 
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เราเก็บไฟล์ โดยการลากไฟล์จากที่เก็บไฟล์ข้างนอกมาไว้ในบริเวณ “You can drag and drop files here to 

add them.”  ได้เลย 

3.1 รอให้อัพโหลดไฟล์เสร็จ 

 
3.2 เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้วก็จะแสดงลักษณะดังรูป 

 

3.3 หากไฟล์ที่เราท าการเพ่ิมนั้นไม่ถูกต้อง ต้องการจะลบไฟล์นั้นทิ้ง ให้ท าการคลิกไฟล์ที่เรา

ต้องการจะลบ แล้วคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะ Pop up หน้าจอขึ้นมาเพ่ือยืนยันการลบ ให้

กดปุ่ม เรียบร้อย 
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3. เลือกรูปแบบในการแสดงไฟล์ในส่วน Appearance  โดยสามารถเลือกรูปแบบของการแสดงผลได้

ดังนี้ 

Display นั้นมี Option list รปูแบบให้เลือก 

- Automatic แสดงหน้าเว็บเพจที่เราลิงค์มาแบบอัตโนมัติ 

- Embed จะเป็นการฝังหน้าเว็บนั้นในหน้าบทเรียนเลย 

- Force download ให้ดาวน์โหลดไฟล์ก่อน 

- Open เปิดแสดงหน้าเว็บเพจที่เราลิงค์นั้นๆ ทับหน้าบทเรียนของเราเลย 

- In pop-up เปิดไฟล์ในหน้าต่างใหม่ ในส่วนของ In pop-up จะมีส่วนที่ต้องก าหนดอีกคือ  

  Popup width (in pixels) คือ แสดงความยาวของหน้าต่างก าหนดเป็นพิกเซลล์ 

  Popup height (in pixels) คือ แสดงความสูงของหน้าต่างก าหนดเป็นพิกเซลล์ 

- Display URL description แสดงรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของเว็บ 

4. เมื่อท าการเพ่ิมไฟล์เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม “Save and return to course” เป็นการเสร็จสิ้นการเพ่ิมไฟล์

ในบทเรียน ไฟล์ก็จะอยู่ในหน้าบทเรียน 
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การเพิ่มเนื้อแบบ Folder 

 การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Folder เหมาะส าหรับการจัดรวบรวมเนื้อหาไว้ในที่เดียวกัน จะมีลักษณะแบบ

เดียวกับการเพ่ิมเนื้อหาแบบ File แต่จะแตกต่างกันในส่วนของการแสดงผล ซึ่งการเพิ่มเนื้อหาแบบ Folder 

นั้น ไฟล์ต่างๆจะถูกเก็บไว้ใน Folder เวลาคลิกเข้าไปแล้วจะแสดงไฟล์ทั้งหมด โดยมีขั้นตอนการเพ่ิมเนื้อหา

แบบ Folder ดังต่อไปนี้ 

5. คลิก   เลื่อน scrollbar ลงมาในส่วนของ “เนื้อหา” แล้วเลือก 

 จากนั้นท าการคลิกปุ่ม “เพิ่ม”  
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6. กรอกข้อมูลใส่ส่วนของ “ทั่วไป” ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับไฟล์ ที่เราต้องการ

อัพโหลดเข้า Folder โดยมีสิ่งที่กรอกรายละเอียดดังนี้ 

- Name ตั้งชื่อ Folder 

- Description กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ Folder 

 

7. เพ่ิมไฟล์ลงในส่วนของ Content หากต้องการเพ่ิมทีละไฟล์ให้คลิกปุ่ม  หรือต้องการจะเพ่ิมที
ละหลายๆไฟล์ ท าได้โดยการลากไฟล์จาก Folder ที่เก็บไฟล์มาวางในส่วนของ “ไฟล”์ ดังรูป 



ห น้ า  | 42 

 

 

42 10 มีนาคม 2559 

 

เมื่อท าการอัพโหลดไฟล์เสร็จสิ้น ก็จะแสดงผลดังรูป 

 

หากต้องการจะแสดงไฟล์ทุกไฟล์ที่เราเพ่ิมเข้าไปในหน้าหลักของบทเรียนให้เราเลือก Display 
folder contents เป็น Inline on course page ก็จะแสดงในลักษณะดังรูป 

 
8. การตั้งค่า Display folder contents มีให้เลือกดังนี้ 

- On a separate page แสดงไฟล์ในอีกหน้าเว็บเพจ 
- Inline on course page แสดงไฟล์ในหน้าหลักของบทเรียน  

9. ท าการ Save and return to course เมื่อเสร็จสิ้นการเพ่ิมไฟล์ ไฟล์ที่เราเพ่ิมจะอยู่ในหน้าของ
บทเรียนดังรูป  
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จากรูปการแสดงผลแบบนี้ ได้ท าการระบุ Display folder contents  ในส่วนของการตั้ง
ค่า ให้เป็น Inline on course page 

 

การเพิ่มเนื้อหาแบบ Page  

 การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Pageในรายวิชานั้น จะเป็นลักษณะของการเพิ่มหน้า web page โดยในหน้าเพจ

นั้นสามารถใส่ ข้อความ, รูปภาพ, เสียง, VDO ประกอบการสอน และเว็บลิงค์ต่างๆ มีขั้นตอนดังนี้ 

10. คลิก  เลื่อน scrollbar ลงมาในส่วนของ “เนื้อหา” แล้วเลือก 

 จากนั้นท าการคลิกปุ่ม “เพิ่ม”  
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11. กรอกข้อมูลในส่วนของ “ทั่วไป”ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปให้ Page ที่เราจะเพ่ิมเข้าสู่

บทเรียน โดยมีการอธิบายตามหัวข้อดังนี้ 

- Name ตั้งชื่อ Page 

- Description กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ Page 
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12. ในส่วนของ “Page content” เราสามารถเพ่ิมเนื้อหาในรูปแบบ ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ไฟล์เสียง  

และลิงค์ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. การเพิ่มข้อความธรรมดา  ใส่เนื้อหาข้อความธรรมดาลงไปในส่วนของ Page content ได้เลย 

เราสามารถเลือกเครื่องมือเพ่ิมเติมโดยคลิกที่ปุ่ม  ส าหรับจดัรูปแบบของข้อความ 

     

 

2. การเพิ่มรูปภาพ เราสามารถเพ่ิมรูปภาพเพ่ือเป็นภาพประกอบในเนื้อหา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. วางเคอร์เซอร์ ในต าแหน่งที่ต้องการจะแสดงรูปภาพ 

 

2. คลิกท่ีเครื่องมือส าหรับเพ่ิมรูปภาพ   จากนั้นจะแสดงหน้าต่างของ Image 

properties ขึ้นมาดังรูป 
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3. ท าการ Copy url link ของรูปภาพ มาใส่ในช่อง “Enter URL” หรือเลือกรูปภาพจากการ

อัพโหลด โดยคลิกที่ปุ่ม   จากนั้นก็จะแสดงหน้าต่าง pop-up 

ขึ้นมาดังรูป 
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4. ให้เลือก Upload a file ที่เมนูทางด้านซ้าย แล้วเราจะสามารถเลือกไฟล์รูปภาพที่เราได้

เตรียมไว้ได้ โดยคลิกทีปุ่ม Browse จากนั้นก็จะท าการค้นหาไฟล์รูปที่เตรียมไว้ เลือกไฟล์รูป

ที่ต้องการแล้ว แล้วคลิก Open 

 

 

5. สังเกตที่ Attachment จะมีชื่อไฟล์รูปภาพที่เราได้ Add มา จากนั้นท าการคลิกปุ่ม Upload 

this file  
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6. หลังจากท่ีได้ท าการอัพโหลดไฟล์เสร็จแล้ว ก็จะแสดงหน้าต่างของ Image properties อีก

ครั้ง 

  

7. ระบุขนาดของรูป หากไม่ต้องการแสดงรายละเอียดของรูป ใส่เครื่องหมาย   ด้านหน้า 

Description not necessary จากนั้นคลิกปุ่ม Save image ก็จะแสดงหน้าจอดังรูป 
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8. ท าการกดปุ่ม  ระบบจะบันทึกแล้วกลับไปยังหน้าหลักของ

รายวิชา หรือกดปุ่ม  ระบบจะบันทึกแล้วแสดงตัวอย่างดังรูป 
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3. การเพิ่มเนื้อแบบไฟล์ วีดีโอ VDO จาก Youtube โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. วางเคอร์เซอร์ในต าแหน่งที่ต้องการแสดงไฟล์ วีดีโอ 

2. คลิกท่ีเครื่องมือส าหรับเพ่ิมรูปภาพ   จากนั้นจะแสดงหน้าต่างของ Insert media 

ขึ้นมา 

 

3. ให้ท าการ Copy URL จากเว็บ Youtube   
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4. น าลิงค์ท่ี copy มาวางไว้ในช่อง Enter URL แล้วระบุชื่อของไฟล์วีดีโอในช่อง Enter 

name จากนั้นท าการกดปุ่ม Insert media ก็จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

5. ท าการกดปุ่ม  ระบบจะบันทึกแล้วกลับไปยังหน้าหลักของ

รายวิชา หรือจะกดปุ่ม  ระบบจะบันทึกแล้วแสดงตัวอย่างดังรูป 
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ส่วนที่ 4 การสร้างกิจกรรม 

กิจกรรมเป็นเครื่องมือส าหรับผู้สอนที่ใช้เพื่อวัดและประเมินประสิทธิภาพของการสอนและเนื้อหาที่

สร้างจากแหล่งข้อมูล โดยผู้เรียนจะใช้กิจกรรมเป็นช่องทางในการสื่อสารความรู้ความเข้าใจผ่านทางสื่อ

กิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย 

การเพิ่มกระดานเสวนา Forum 

กระดานเสวนาหรือที่นิยมเรียนกันว่า Web board น ามาใช้ส าหรับการถาม – ตอบปัญหาในการเรียน 

การสอน ใช้เป็นพื้นที่ส าหรับการอภิปรายโต้ตอบ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน การ

สอดแทรกความรู้เพ่ิมเติมจากผู้สอน การตั้งค าถามจากผู้สอนไปยังผู้เรียน  การใช้กระดานเสวนา ผู้เรียนทุกคน

จะเห็นข้อความและข้อมูลต่างๆ ที่โต้ตอบกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน โดยมีขั้นตอน

การสร้างกระดานเสวนาดังต่อไปนี้ 

1. คลิก  ในส่วนของ “กิจกรรมทั้งหมด” ให้เลือก  

จากนั้นท าการคลิกปุ่ม “เพิ่ม”  
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2. กรอกข้อมูลในส่วนของ ทั่วไป โดยมีหัวข้อที่จะต้องกรอกข้อมูลดังนี้ 

 ชื่อกระดาน กรอกชื่อกระดานเสวนา 

 วิธีใช้กระดาน ชี้แจงวิธีการใช้กระดาน บอกถึงบอกจุดประสงค์  

 Display description on course page ต้องการแสดงวิธการใช้งานกระดานในหน้าหลักของ

รายวิชาหรือไม่ 

 ประเภทของกระดาน มีอยู่หลายประเภทอธิบายได้ดังนี้ 

1. กระดานทั่วไป  เป็นกระดานเสวนาแบบปลายเปิด ซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาตอบ จะสามารถตั้ง

หัวข้อใหม่ได้ กระดานเสวนาประเภทนี้เหมาะที่สุดส าหรับกระดานเสวนาที่มีวัตถุประสงค์

ทั่วไป 

2. กระดานหัวข้อเดียวอย่างง่าย  เป็นกระทู้ที่มีหัวข้อเดียว และเนื้อหาทุกอย่างอยู่ภายในหน้า

เดียวกัน กระทู้ประเภทนี้เหมาะส าหรับเรื่องที่สั้นและกระชับ 

3. หนึ่งคนหนึ่งกระทู้ ในกระดานเสวนาประเภทนี้ แต่ละคนจะโพสต์กระทู้ในหัวข้อของตน (แต่

ทุกคนจะสามารถตอบได้ทุกกระทู้) กระดานแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เมื่อคุณต้องการให้นัก 
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เรียนตั้งกระทู้ของตนและแสดงความเห็นในหัวข้อของแต่ละสัปดาห์ และทุกคนก็สามารถ

ตอบแสดงความคิดเห็นในกระทู้นั้นๆได้ 

 
3. ในส่วนของ Attachments and word count  โดยมีหัวข้อที่จะต้องกรอกข้อมูลดังนี้ 

 ขนาดของไฟล์สูงสุด เลือกขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาตให้อัพโหลด 

 Maximum number of attachments เลือกจ านวนไฟล์สูงสุดที่จะให้แนบได้ 

 Display word count ต้องการจะแสดงจ านวนค าของแต่ละโพสต์หรือไม่ 

 

4. ท าการบันทึก ถ้าหากกดปุ่ม  จะกลับไปยังหน้าหลักของรายวิชา หรือกด

ปุ่ม  ระบบจะบันทึกแล้วจะแสดงตัวอย่างดังรูป 

 
จากรูปจะแสดงตัวอย่างของกระดานเสวนาแบบทั่วไป 
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การมอบหมายงาน Assignment 

เมื่ออาจารย์ผู้สอนได้สอนในเนื้อหาหรือได้ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากเนื้อหาต่างๆที่ได้สร้างไว้แล้ว

ในระบบ อาจารย์ผู้สอนอาจจะมีการมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า จัดท าเป็นรายงาน หรือท าเป็นสไลด์เพ่ือ

น าเสนอระบบก็รองรับ การมอบหมายงานนั้น สามารถใส่ชื่องานที่มอบหมาย รายละเอียดของงาน จ านวนไฟล์

ที่จะให้ผู้เรียนส่งได้สูงสุดกี่ไฟล์ มีการก าหนดคะแนนของงาน และระยะเวลาในการส่งงาน โดยมีขั้นตอนในการ

มอบหมายงานดังต่อไปนี้ 

1. คลิก  เลื่อน scrollbar ลงมาในส่วนของ “กิจกรรมทั้งหมด” 

แล้วเลือก  จากนั้นท าการคลิกปุ่ม “เพิ่ม”  

 
2. กรอกข้อมูลทั่วไปของงานที่จะมอบหมายในส่วนของ ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 หัวข้อการบ้าน กรอกหัวข้อของงานที่มอบหมาย 

 รายละเอียด กรอกรายละเอียด ค าอธิบายของงานที่มอบหมายให้ท า 

 Display description on course page  ระบุการแสดงรายละเอียดในหน้าหลักของ

รายวิชา 

 Additional files ข้อมูลเพิ่มเติมของงานที่สั่งซึ่งจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ต่างๆ เช่น ไฟล์

เอกสาร ไฟล์ภาพ ไฟล์วีดีโอ หรือไฟล์เสียง เป็นต้น 
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3. ก าหนดระยะเวลาในการส่งงาน ในส่วนของ Availability โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

 Allow submissions from ก าหนดวันที่เปิดให้ผู้เรียนเริ่มส่งงานได้  

 ก าหนดส่ง ก าหนดวันสุดท้ายของการส่งงาน ผู้เรียนยังคงส่งงานได้อีกแต่จะมีข้อความ

ระบุว่าส่งงานช้าเป็นระยะเวลาเท่าไร 

 Cut-off date ก าหนดวันสุดท้ายที่ผู้เรียนจะสามารถส่งงานได้  ผู้เรียนไม่สามารถส่ง

งานได้อีกหากเลยก าหนด 

 Always show description ระบุการแสดงรายละเอียดของระยะเวลาในการส่งงาน  

 

4. ก าหนดประเภทของการส่งงาน ในส่วนของ Submission types โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 Submission types สามารถเลือกส่งได้ทั้ง 2 ประเภทคือ  

- Online text หากเปิดใช้งาน จะอนุญาตให้ผู้เรียนส่งค าตอบออนไลน์ได้ โดย

จะปรากฏเป็นกรอบช่องว่างให้ผู้เรียนสามารถพิมพ์ใดๆลงไปก็ได้พร้อมเครื่องมือ

การจัดรูปแบบเอกสาร 

http://lmsnew.rmutsv.ac.th/course/modedit.php?update=28&return=1
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- File submissions หากเปิดใช้งานจะอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถอัพโหลดไฟล์

แนบได้ 

 Word limit ก าหนดจ านวนสูงสุดของค าท่ีผู้เรียนจะได้รับอนุญาตในการส่ง 

 Maximum number of uploaded files ก าหนดจ านวนไฟล์ทีให้ส่ง 

 Maximum submission size ก าหนดขนาดไฟล์สูงสุดที่ให้ส่ง 

 

5. ก าหนดการให้คะแนนของงานที่ส่ง ในส่วนของ คะแนนที่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 คะแนนที่ได้ ระบุประเภทของการให้คะแนนให้เลือกเป็น Point จากนั้นใส่คะแนนใน

ช่อง Maximum points 

 

6. ท าการบันทึก โดยกดปุ่ม  ระบบจะน ากลับไปยังหน้าหลักของรายวิชา 

และถ้าหากดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงรายละเอียดของงานที่สั่ง ดังรูป 
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การตรวจงานและการให้คะแนน 

การตรวจงานและให้คะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) มีวิธีการให้คะแนน 2 วิธีดังนี้ 

วิธีการให้คะแนนแบบท่ี 1  

1. เลือกรายวิชาที่ต้องการตรวจงาน และให้คะแนน 
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2. คลิกท่ีหัวข้อของงานที่มอบหมาย  

 

3. คลิกลิงค ์“View grade and all”  

 

เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของคะแนน Grading ก็จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

4. เมื่ออาจารย์ผู้สอนต้องการให้คะแนนกับผู้เรียนที่ได้ส่งงานแล้ว ให้คลิกปุ่ม  ตรงรายการชื่อ

ของผู้เรียนคนนั้น ระบบก็จะแสดงหน้าจอดังรูป 
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5. ผลลัพธ์ของคะแนนที่ได้ 

 

 กรณีไม่แสดงรายชื่อของนักศึกษาที่ส่งงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 

1. รีเซ็ทตารางค่าที่ต้องการ (Reset table preferences) 

 

2. ให้คะแนน (ดูได้จากข้ันตอนก่อนหน้านี้) 

3. หากไม่สามารถให้คะแนนได้ หรือการแสดงผลของหน้าเว็บมีปัญหา ให้เลือกวิธีการให้คะแนน

เป็นแบบท่ี 2 
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วิธีการให้คะแนนแบบท่ี 2 

1. เลือกรายวิชาที่ต้องการตรวจงาน และให้คะแนน 

 

 

2. คลิกเลือกเมนู คะแนนทั้งหมด (Grades) 
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3. เลือกงานหรือการบ้านที่ต้องการให้คะแนน 

 

จากรูปเลือกงานหรือการบ้านที่ต้องการให้คะแนน โดยคลิกปุ่ม     จากนั้นให้คะแนน 

ตามข้ันตอนต่อไปนี้    

 

 

** การให้คะแนนสามารถให้พร้อมกันได้ 

** กรณีต้องการดูไฟล์งานที่ส่งผ่านระบบ ให้เปิดต่างใหม่ หรือ Browser ขึ้นมาอีกหนึ่ง แล้วเข้า

ระบบอีกครั้ง จากนั้นให้ด าเนินการตามขั้นตอน วิธีให้คะแนนแบบท่ี 1  เพ่ือดูไฟล์งานที่ส่งมา ดังรูป  
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- เครื่องมืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในส่วนของการให้คะแนน 

 

1. เลือกงานที่ต้องการให้คะแนน  Choose the assignment you want to grade. 

2. เลือกให้คะแนนเป็นรายบุคคล Choose to rate individually. 

  

การสร้างแบบทดสอบ 

 การสร้างแบบทดสอบนั้นมี 2 ขั้นตอนด้วยกัน โดยขั้นตอนที่ 1 เป็นการสร้างกิจกรรมแบบทดสอบและ

ตั้งค่าตัวเลือกซ่ึงเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการท าข้อสอบ ส่วนขั้นตอนที่ 2 เป็นการเพิ่มค าถามส าหรับ

แบบทดสอบ ค าถามแต่ละข้อสามารถตั้งค่าได้และสามารถเลือกค าถามแบบเจาะจง หรือจะเลือกแบบสุ่มก็ได้

การสร้างแบบทดสอบสามารถท าได้ดังต่อไปนี้ 

1. คลิก  ในส่วนของ “กิจกรรมทั้งหมด” แล้วเลือก  

จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่ม”  
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2. กรอกข้อมูลและตั้งค่าแบบทดสอบ ดังรูปต่อไปนี้ 
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When time expires: ถ้าหมดเวลาในการท าข้อสอบ จะให้ท าอย่างไรต่อ 

 Open attempts are submitted automatically เมื่อหมดเวลา ระบบจะบันทึก

คะแนนให้อัตโนมัติ 

 There is a grace period when open attempts can be submitted, but no 

more questions answered. ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลค าตอบเป็นช่วงๆโดย

จะต้องไปก าหนดค่าที่ Submission grace period ซึ่งจะต้องก าหนดมากกว่า 1 นาที 

เมื่อหมดเวลาแล้ว ระบบจะให้ผู้สอบท าการคลิกส่งค าตอบและไม่สามารถท า

แบบทดสอบต่อได้ 

 Attempts must be submitted before time expires, or they are not counted

. ให้คะแนนเฉพาะที่ส่งก่อนเวลาเท่านั้นถ้าหลังเวลาแล้วไม่ได้คะแนน 

Submission grace period: ระยะเวลาผ่อนผันการส่งข้อสอบ 

 

วิธีตัดเกรด :  สามารถตัดเกรดได้จากคะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ตอบครั้งแรก ตอบครั้งสุดท้าย 
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Question order: เลือกรูปแบบการแสดงผลของข้อสอบ ดังนี้ 

 As shown on the edit screen แสดงข้อสอบแบบหน้าจอแก้ไข 

 Shuffled randomly แสดงข้อสอบแบบสลับข้อ 

New page: แสดงข้อสอบจ านวนกี่ข้อต่อหน้า 

 

Review option คือการก าหนดสิ่งที่ต้องการให้แสดงขณะท าแบบทดสอบ และสิ้นสุดการ

ท าแบบทดสอบ เช่น คะแนน, Feedback, เฉลย เป็นต้น  แนะน าให้  หน้า Right answer ออก 

 

Appearance คือส่วนของการแสดงผล 
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 Show the user’s picture: แสดงรูปนักศึกษาหรือผู้เรียน 

 Decimal places in grades: แสดงเกรดเป็นแบบทศนิยม เช่น 1.00, 2.30 

 Decimal places in question grades: เลือกจุดทศนิยมกี่ต าแหน่งในส่วนของค าถาม 

Extra restrictions on attempts ในส่วนนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยในการท า 

แบบทดสอบ จะก าหนดหรือไม่ก็ได้ 

 

 

 

เมื่อท าการกดปุ่ม    ระบบจะกลับไปยังหน้าหลักของรายวิชา แล้ว

จะแสดงแบบทดสอบในหน้าหลักของรายวิชาดังรูป   
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 เมื่อคลิกท่ีหัวข้อแบบทดสอบก็จะแสดงก าหนดการ การท าแบบทดสอบ ดังรูป 

 

 

การสร้างหมวดหมู่ของค าถาม 

การสร้างค าถามในรายวิชาของเรานั้น เราสามารถสร้างได้หลายรูปแบบ และเก็บไว้ในคลังข้อสอบ ใน 

1 รายวิชานั้นจะมีคลังข้อสอบ 1 คลัง และสามารถแยกออกเป็นหมวดหมู่ย่อยๆได้ ขึ้นอยู่กับอาจารย์ประจ า

วิชาว่าจะจัดการอย่างไร ซึ่งในการสอบแต่ละครั้งจะต้องเลือกแบบทดสอบจากคลังข้อสอบนี้ไปสอบ ฉะนั้นจึง

ควรสร้างหมวดหมู่ของข้อสอบไว้ เพื่อความสะดวกในการสร้างแบบทดสอบ อาจจะแบ่งตามบทเรียน หรือแบ่ง

ตามวัตถุประสงค์ หรือแบ่งตามการสอบกลางภาค ปลายภาค เป็นต้น 

การสร้างหมวดหมู่ของข้อสอบนั้น สามารถท าได้ดังนี้ 

1. เข้าสู่หน้าหลักของรายวิชา 

2. เลือกเมนู การจัดการระบบ > Question bank > ประเภท 
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3. กรอกข้อมูลในส่วนของ Add category 

 
4. เมื่อท าการเพ่ิมหมวดหมู่ก็จะแสดงดังรูป 
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การสร้างค าถาม  

การสร้างค าถามนั้น อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกสร้างค าถามทีละค าถาม หรือการสร้าง ค าถามจาก

การน าเข้าค าถามจากภายนอก เป็นวิธีที่สามารถสร้างค าถามได้ทีละหลายๆค าถามตามทีต้องการ และสะดวก

ในการแก้ไข 

การสร้างค าถามทีละค าถาม มีรูปแบบและวิธีการสร้างค าถามดังต่อไปนี้  

1. ค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple choice)  ไปที่เมนู การจัดการระบบ ในหน้าหลักของ

รายวิชา จากนั้นเลือกเมนู Question bank > Question จะแสดงหน้าจอขึ้นมา แล้วท าตาม

ขั้นตอนดังรูป 
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หลังจากได้ท าการบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว ระบบก็น ากลับมายังหน้าคลังข้อสอบ โดยมีค าถามที่ได้

ไว้ดังรูป

  
จากรูปจะมีเครื่องมือที่จะจัดการค าถามในคลังของข้อสอบได้นี้ 

   ตั้งค่าค าถาม 

   สร้างค าถามซ ้า 

   ดูตัวอย่างค าถาม 

   ลบค าถาม 
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หากต้องการตรวจความถูกต้อง หรือดูตัวอย่างของค าถามนั้น ให้คลิกท่ีเครื่องมือ  หลัง

รายการของค าถามที่เราต้องการจะดู ก็จะแสดงหน้าจอดังรูป 

  

จากรูปสามารถอธิบายปุ่มการท างานแต่ละปุ่มได้ดังนี้  

   เริ่มใหม่อีกครั้ง 

  บันทึก 

  เฉลยค าตอบ 

 บันทึกแล้วแสดงผลการตอบ 

 ปิดหน้าต่างการแสดงตัวอย่างนี้ 

 

2. ค าถามแบบเติมค า Embedded answers (Cloze)  ไปที่เมน ูการจัดการระบบ ในหน้าหลักของ

รายวิชา จากนั้นเลือกเมนู Question bank > Question จะแสดงหน้าจอขึ้นมา แล้วท าตาม

ขั้นตอนดังรูป 
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ห น้ า  | 76 

 

 

76 10 มีนาคม 2559 

 

 
 เมื่อท าการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะน ากลับไปยังคลังข้อสอบแล้วแสดงดังรูป 

 
 เมื่อท าการคลิกท่ีเครื่องมือ ของรายการค าถามนั้น ก็จะแสดงตัวอย่างของค าถามดังรูป 
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3. ค าถามแบบจับคู่ Mathcing  ไปที่เมน ูการจัดการระบบ ในหน้าหลักของรายวิชา จากนั้นเลือกเมนู 

Question bank > Question จะแสดงหน้าจอขึ้นมา แล้วท าตามขั้นตอนดังรูป 
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 เมื่อท าการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะน ากลับไปยังคลังข้อสอบแล้วแสดงดังรูป 

 
 หากต้องการดูตัวอย่างของค าถามนั้น คลิกที่เครื่องมือ ของรายการค าถามนั้น ก็จะแสดง

ตัวอย่างของค าถามดังรูป 
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4. ค าถามแบบถูกผิด True/False  ไปที่เมน ูการจัดการระบบ ในหน้าหลักของรายวิชา จากนั้นเลือก

เมนู Question bank > Question จะแสดงหน้าจอขึ้นมา แล้วท าตามขั้นตอนดังรูป 
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 เมื่อท าการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะน ากลับไปยังคลังข้อสอบแล้วแสดงดังรูป 

 
หากต้องการดูตัวอย่างของค าถามนั้น คลิกที่เครื่องมือ ของรายการค าถามนั้น ก็จะแสดง

ตัวอย่างของค าถามดังรูป 
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5. ค าถามแบบอัตนัย Short answer ไปที่เมนู การจัดการระบบ ในหน้าหลักของรายวิชา จากนั้น

เลือกเมนู Question bank > Question จะแสดงหน้าจอขึ้นมา แล้วท าตามขั้นตอนดังรูป 
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ห น้ า  | 84 

 

 

84 10 มีนาคม 2559 

 เมื่อท าการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะน ากลับไปยังคลังข้อสอบแล้วแสดงดังรูป 

 
หากต้องการดูตัวอย่างของค าถามนั้น คลิกที่เครื่องมือ ของรายการค าถามนั้น ก็จะแสดง

ตัวอย่างของค าถามดังรูป 

 

การน าเข้าค าถามจากไฟล์ภายนอก  

 การน าเข้าค าถามจากไฟล์ภายนอกนั้น จะมี 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 สร้างค าถามด้วยโปรแกรม 

Notepad   และข้ันตอนที่ 2 เป็นการน าเข้าค าถาม ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างค าถามด้วยโปรแกรม Notepad   

ส าหรับการสร้างค าถามด้วยโปรแกรม Notepadนั้น จะต้องสร้างตามรูปแบบที่ Moodle ก าหนด ซึ่ง 

มีให้เลือกหลายรูปแบบเช่น  

 Aiken format  

 Blackboard  

 Embedded answer (Cloze) 

 Examview  

 Gift format 
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 Learnwise format 

 Missing word format 

 Moodle XML format 

 WebCT format 

รูปแบบที่แนะน า คือ Gift format  เนื่องจากสามารถสร้างค าถามได้หลายชนิด เช่น ปรนัย (Choice), 

จับคู,่ ถูก/ผิด, เติมค าในช่องว่าง ฯลฯ โดย เมื่อพิมพ์ค าถามใน Notepad เสร็จแล้ว จะต้อง Save as แล้ว

ก าหนด Encoding type เป็น UTF-8 เพ่ือให้การแสดงข้อความภาษาไทยแสดงได้อย่างถูกต้อง 

 

การสร้างค าถามแต่ละชนิด ในรูปแบบของ Gif format นั้น  มีรูปแบบการสร้างค าถามดังต่อไปนี้ 

1. รูปแบบการสร้างค าถามแบบปรนัย 
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2. รูปแบบการสร้างค าถามแบบถูก-ผิด 

 

3. รูปแบบการสร้างค าถามแบบจับคู่ 
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4. รูปแบบการสร้างค าถามแบบเติมค า 

 

ขั้นตอนที่ 2 น าเข้าค าถามจากภายนอก 

 ส าหรับการน าเข้าค าถามเข้าสูร่ะบบ (Import) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ สร้างประเภท เพื่อแยกค าถาม

ออกเป็นบทเรียน หรือเรื่องๆไป โดยขั้นตอนการน าเข้ามีดังนี้  

เลือกเมนู การจัดการระบบ > Course administration > Question bank > น าเข้า 
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 เมื่อได้ท าการคลิกปุ่ม น าเข้า ระบบก็จะแสดงหน้าจอดังรูป 
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การเพิ่มค าถามในแบบทดสอบ 

 การเพ่ิมค าถามในแบบทดสอบนั้น เราสามารถน าค าถามจากคลังข้อสอบมาเพ่ิมในแบบทดสอบ หรือ

เพ่ิมใหม่ทีละค าถามโดยเริ่มต้นขั้นตอนการสร้างค าถามใหม่ และเราสามารถที่จะเพ่ิมค าถามจากคลังข้อโดย

การสุ่มค าถามได้อีกด้วย ซึ่งการเพิ่มค าถามแต่ละแบบนั้นจะมีข้ันตอนและวิธีการดังต่อไปนี้ 
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หรือเลือกจากเมนู การจัดการระบบ -> Quiz administration -> แก้ไขแบบทดสอบ 

 

 

เมื่อได้ท าการคลิก Add เพ่ือเพ่ิมค าถาม จะมี 3 วิธีให้เลือกดังนี้ 

 a new question เป็นการเพ่ิมค าถามในแบบทดสอบโดยการสร้างค าถามใหม่ทีละค าถาม  

เหมือนขั้นตอบการสร้างค าถามใหม่ จากที่ได้กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น  
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 from question bank เป็นการเพ่ิมค าถามในแบบทดสอบทีละค าถามหรือมากกว่าจาก

คลังข้อสอบ  

 a random question เป็นการเพ่ิมค าถามในแบบทดสอบแบบสุ่มจากคลังข้อสอบ 

จากวิธีการ การเพ่ิมค าถามทั้ง 3 วิธีนั้น จะขออธิบายในส่วนของการเพ่ิมค าถามจากคลังข้อสอบ 

(from question bank) และการเพ่ิมค าถามแบบสุ่ม (a random question) ดังนี้ 

1. การเพิ่มค าถามจากคลังข้อสอบ (from question bank) 

 

 
 เมื่อได้ท าการเพ่ิมค าถามจากคลังข้อสอบแล้ว ก็จะแสดงดังรูป 
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2. การสุ่มค าถามจากคลังข้อสอบ (a random question) 
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ในส่วนของ Random question using a new category  เป็นการสุ่มค าถามพร้อมกับ

สร้างประเภทหรือหมวดหมู่ข้ึนมาใหม่ อธิบายแต่ละหัวข้อดังนี้ 

 ชื่อ กรอกชื่อประเภทหรือหมวดหมู่ 

 Parent category เลือกประเภทหรือหมวดหมู่หลักของค าถาม 

 

  

เมื่อท าการคลิก   ก็จะแสดงค าถามที่ได้ท าการสุ่มดังรูป 

 
 หากต้องการจะดูตัวอย่างของแบบทดสอบ ให้คลิกท่ีเมนู การจัดการระบบ > Quiz 

administration > ดูตัวอย่าง ดังรูป 
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 เมื่อท าแบบทดสอบข้อสุดท้ายไปแล้วระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “ส่งค าตอบแล้วสิ้นสุดการท าแบบทดสอบ” ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยัน

ขึ้นมาดังรูป 
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แล้วท าการกดปุ่ม “ส่งค าตอบแล้วสิ้นสุดการท าแบบทดสอบ” จากนั้นจะแสดงรายละเอียด

ของค าถามที่เราได้ตอบในแต่ละข้อ ดังรูป

 
เมื่อคลิก Finish review  ก็จะแสดงข้อมูลดังรูป 
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ส่วนที่ 5 การวัดผลและการประเมินผล 

 การวัดผลและการประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรมของผู้เรียน โดยจะเป็น

ภาพรวมของการวัดการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทั้งหมดทีผู้สอนได้ก าหนดไว้ในบทเรียน ซึ่งผู้สอนสามารถน าส่ง

ออกในรูปแบบไฟล์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการตัดเกรด หรือใช้ในการเรียนการสอนได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

การวัดและการประเมินผล  

1. เข้าสู่หน้ารายวิชา 
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2. เลือกที่เมนู  การจัดการระบบ > Course administration > คะแนนทั้งหมด 

 
3. เลือกเมนู การจัดการระบบ > Grade administration > Grader report 

 
4. จะแสดงรายชื่อสมาชิก พร้อมทั้งคะแนนกิจกรรมหมด 
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จากรูปอาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าไปแก้ไขคะแนนในแต่ละกิจกรรมได้โดยการคลิก  ในคอลัมน์ของ

กิจกรรม ก็จะแสดงหน้าของ Single view ซึ่งจะแสดงรายชื่อสมาชิกและคะแนนเพื่อท าการแก้ไขดังรูป
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หากต้องการจะแก้ไขคะแนนของกิจกรรมทั้งเป็นรายบุคคลให้คลิก  ตรงรายชื่อของสมาชิก ก็จะ

แสดงดังรูป

 

การส่งออกเป็นไฟล์ Excel 

ในส่วนจะเป็นการส่งออกเป็นไฟล์ Excel เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยมีขั้นตอนและรายละเอียด

ดังนี้ 

1. เลือกเมนู การจัดการระบบ > Grade administration > Grader report 
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2. ระบุข้อมูลที่ต้องการ และคลิก Download 

 

 Include feedback in export เพ่ิม feedback เวลาส่งออกข้อมูลออกมาด้วย 

 Exclude suspended users ส่งออกเฉพาะสมาชิกที่มีการลงทะเบียนและไม่ถูกระงับ 

 Grade export display types ประเภทของคะแนนที่จะแสดง 

 Grade export decimal points จ านวนจุดทศนิยมของคะแนน 

 

    ผลลัพธ์ที่ได้จากการ Export 
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ส่วนที่ 6 การน าเข้ารายวิชา 

 

การน าเข้ารายวิชา  (Import course) 

 การน าเข้ารายวิชา เป็นการน าเข้าข้อมูลจากรายวิชาอ่ืน หรือรายวิชาที่เราสร้างข้ึนไว้ก่อนหน้า 

ตัวอย่างเช่น น าเข้ารายวิชา ก ไปยังรายวิชา ข  ซึ่งจะมีข้อมูลต่างๆของรายวิชาที่สามารถน าเข้ามาได้ เช่น 

กิจกรรม เนื้อหาของรายวิชา เครื่องมือต่างๆ และคลังข้อสอบ เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เข้าสู่หน้าหลักของรายวิชา (รายวิชาใหม่ที่จะน าเข้าข้อมูลจากรายวิชาอ่ืน) 

2. เลือกเมนู “น าเข้า (Import)” จากบล็อค “การจัดการระบบ (Administration)”  ดังรูป 

 
3. เลือกรายวิชาที่ต้องการน าเข้า (Import)  โดยท าตามข้ันตอนดังรูป 
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4. เลือกข้อมูลที่ต้องการน าเข้า เช่น กิจกรรม เนื้อหา ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มของสมาชิก ( เฉพาะชื่อกลุ่ม

ส่วนสมาชิกไม่สามารถน าเข้าได้ ) จากนั้นกดปุ่ม NEXT เพ่ือไปยังขั้นตอนถัดไป ดังรูป 

 
5. ขั้นตอนนี้จะท าการยืนยันการเลือกข้อมูลของรายวิชาอีกครั้ง โดยสามารถเลือกเป็นหัวข้อย่อย หรือ

บางหัวข้อที่เราไม่ต้องการก็ให้คลิกเครื่องหมายถูกในช่อง ☐ ออกไป จากนั้นกดปุ่ม NEXT เพ่ือไปยัง

ขั้นตอนถัดไป ดังรูป 
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6. ยืนการน าเข้าข้อมูลรายวิชา โดยคลิกปุ่ม “PERFORM IMPORT” จากนั้นคลิกปุ่ม “ขั้นต่อไป” เพ่ือ

ดูข้อมูลที่ได้น าเข้ามาในรายวิชา 

 

การส ารองข้อมูลรายวิชา  (Backup course) 

1. เลือกรายวิชาที่ต้องการส ารองข้อมูล (Backup) 

2. เลือกเมนูส ารองข้อมูล (Backup) 
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3. ตั้งค่าการส ารองข้อมูล เลือกข้อมูลที่ต้องการส ารอง  จากนั้นกดปุ่ม NEXT 

 

 
4. เลือกกิจกรรม และเนื้อหาหรือแหล่งข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม NEXT 
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5. ตั้งชื่อไฟล์  (Filename) ในการส ารอง 

 

 

 

6. เริ่มการส ารอง กดปุ่ม PERFORM BACKUP 
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   แสดงสถานะส ารองข้อมูลส าเร็จ แล้วกดปุ่ม ขั้นต่อไป 

 

 
 

7. ดาวน์โหลด เก็บไว้ในอุปกรณ์ส ารองข้อมูล หรือ Hard Drive บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง 

 

 

การลบรายวิชา  (Delete course) 

1. เข้าสู่หน้าหลักของระบบ (Home) 
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2. ไปที่เมนู การจัดการระบบ > รายวิชาทั้งหมด > เพิ่ม/แก้ไข รายวิชา 

 
3. เลื่อน scroll bar ลงมาจากนั้น ค้นหารายวิชา 

 
 

4. ลบรายวิชาของตนเองที่ต้องการลบ (ไม่สามารถลบรายวิชาของอาจารย์ท่านอ่ืนได้)  โดยคลิก 

ปุ่มลบ 

 
 

 

5. ยืนยันการลบรายวิชา 
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แสดงสถานะการลบรายวิชา 

 
 

 


