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โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

สํานักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก�น 
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกระทรวงมหาดไทย 

  



การเข้าสู่ระบบ 
1. วธีิการเขา้สู่ระบบ e-learning ทาํไดโ้ดยผา่น web browser ที' http://el.ssn.ac.th เวบ็ไซตจ์ะแสดงผล ใหอ้าจารย์

คลิก login เพื'อเขา้สู่ระบบ ดงัรูป 

2. login เขา้สู่ระบบ โดยป้อนชื'อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น หากมีปัญหาเขา้ใชร้ะบบงานไม่ได ้โปรดติดต่องาน
ประชาสัมพนัธ์ 

 

คลิก Log in ท่ีมุมบนขวา 

ท�านสามารถเปลีย่นภาษาได ท่ีน่ี 

Figure 1 หนา้แรก 



3. เมื'อเขา้ระบบเรียบร้อยแลว้จะสังเกตเห็นหนา้จอ Dashboard ดงัภาพ 

เมนูดา้นซา้ย ประกอบดว้ย 
1. หนา้แรกของเวบ็ไซต ์- แสดงขอ้มูลทั'วไป รายวชิาที'ผู ้login สอนหรือร่วมสอน 
2. หนา้ของเวบ็ไซต ์- แสดงขอ้มูลเฉพาะของผูใ้ชง้าน เช่น blog(บนัทึก) ปฏิทิน ข่าวและประกาศ เป็นตน้ 
3. วชิาเรียนของฉนั – จะปรากฏรายวชิาที'ท่านเป็นอาจารยผ์ูส้อนในบทบาทของ Teacher ซึ' งอนุญาตใหท้่าน
ปรับปรุงเนืOอหารายวชิาใน e-learning ได ้(ทัOงนีOหากไม่มีรายวชิาใหแ้จง้งานประชาสัมพนัธ์) 

โดยท่านสามารถคลกิเลอืกรายวชิาที�ท่านต้องการสร้าง/ปรับปรุง (ตัวอย่างในภาพ คือ ท$%) 

  

Figure 3 หนา้ dashboard 



สํารวจจอภาพและเมนูรายวิชา 

 
เมื'อเขา้มาถึงหนา้รายวชิาที'ท่านตอ้งการปรับปรุง ดงัภาพ 

- แถบบนสุด (แถบสีดาํ) จะแสดง การแจง้เตือน ภาษาที'ใช ้และชื'อผูใ้ชง้าน ท่านสามารถคลิกเครื'องหมาย � 
เพื'อเลือกดาํเนินการเกี'ยวกบัตวัท่านได ้และสามารถออกจากระบบดว้ยการคลิกเครื'องหมายนีO  
 
และมี ปุ่ม “เริ'มการแกไ้ขในหนา้นีO ” เมื'อท่านคลิกปุ่มนีO  ระบบ e-learning จะยอมรับการปรับปรุงเปลี'ยนแปลง
กิจกรรมต่าง ๆ ในรายวชิา ซึ' งท่านจะเห็นคาํสั'ง “แกไ้ข” เกิดขึOนบนจอภาพในหลาย ๆ ตาํแหน่ง 

  

Figure 4 หนา้รายวิชาเรียน 



คําสั,ง “การจัดการระบบ” (เมนูด้านซ้าย-ล่าง) 
  

 - การตัOงค่า - การตัOงค่ารายวชิา เป็นเมนูการตัOงค่ารูปแบบของรายวชิา ประกอบดว้ยชื'อวิชาเตม็ ชื'อยอ่ วนัเริ'มตน้

รายวชิา วนัสิOนสุดรายวชิา เนืOอหายอ่ของรายวชิา รูปแบบของรายวชิา การแสดงผล ไฟลแ์ละอพัโหลด (กาํหนดขนาดของ

Figure 5 เมน ูการจดัการระบบ - การจดัการรายวิชา 

Figure 6 การตั�งค่ารายวิชา 



ไฟล)์ Group (แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม) เป็นตน้ ส่วนสาํคญัจะกากบัดว้ยเครื'องหมาย * ที'ท่านตอ้งป้อนขอ้มูล และส่วนวนัเวลา

เปิด-ปิด 

 

 - เริ'ม/ปิดการแกไ้ขในหนา้นีO  – เป็นคาํสั'ง เปิด/ปิดการแกไ้ข (ท่านจะตอ้งเปิดการแกไ้ขก่อน จึงจะสามารถแกไ้ข 

block ต่างๆได)้ 

 - สมาชิก – เป็นคาํสั'งแสดงสมาชิกทัOงหมดในรายวชิา ประกอบดว้ยชื'ออาจารย ์และ นกัเรียน มีคาํสั'งยอ่ย 

ประกอบดว้ย 

  - Enrolled users - แสดงขอ้มูลสมาชิกทัOงหมด สามารถเพิ'มเติมชื'อ กาํหนดและแกไ้ขสถานะของ
สมาชิกในแต่ละบทบาทได ้เช่น teacher, Non-editing teacher, student 

 
 การดึงขอ้มูลทาํได ้2 แบบ คือ คลิก ปุ่ม Enrolled users ทัOงดา้นบนและดา้นล่างของรายการแสดง 

 
  

Figure 7 การ enroll สมาชิก 



 
 เมื'อคลิกปุ่ม Enroll user จะปรากฏหนา้ต่างสาํหรับดึงอาจารย ์และนกัเรียนเขา้มา โดยจะมีช่องคน้หา สามารถ

ป้อนชื'อ หรือ ชื'อ-นามสกุล ระบบจะคน้หา หรือคลิกเลือกสมาชิกไดจ้าก � ก็สามารถทาํได ้เมื'อพบสมาชิกที'ตอ้งการครบ

แลว้ ใหค้ลิก Enroll users อาจารยห์รือนกัเรียนผูน้ัOนก็จะถูกดึงเขา้มาเป็นสมาชิกของรายวชิา 

 ในส่วน Enrollment user นีOสามารถแกไ้ขระยะเวลาการเขา้เป็นสมาชิก หรือเอาออกจากสถานภาพ สมาชิก รายบุคคลได ้โดย
คาํสั'ง แกไ้ข (รูปเฟือง) และ ลบออกจากสมาชิก (รูป กากบาท) ที'ปรากฏตามขอ้มูลแนวนอนของแต่ละบุคคล ดงัภาพ 
 

  - Enrollment method – เป็นคาํสั'งแสดงถึงขอ้มูลสมาชิกที'เขา้มาในรายวชิา วา่กาํหนดไวเ้ป็นแบบใด 
ประกอบดว้ย manual, self enrollment (นกัเรียนสมคัรเอง) สามารถเพิ'มชื'ออาจารยท์่านอื'น ซึ' งกาหนดใหเ้ป็น 
teacher (แกไ้ขขอ้มูลได)้ หรือ non-edited teacher (อาจารยผ์ูร่้วมสอนเขา้รายวชิาได ้แต่แกไ้ขขอ้มูลไม่ได)้ และ 
student หมายถึงนกัเรียน มีคาํสั'งเพิ'มเติม สาํหรับ การเพิ'ม ลด และเปลี'ยนผูส้อนได ้

Figure 8 หนา้ต่าง enrollment สําหรับดึงอาจารย์/นกัเรียน 

Figure 9 ตวัเลือกในการจดัการสมาชิก 



  - กลุ่ม – เป็นคาํสั'งสาํหรับจดัการนกัเรียน กรณีที'มีนกัเรียนหลายกลุ่ม เช่น โครงการปกติ และ
โครงการพิเศษ ที'อาจจะมีกิจกรรมเหมือนกนั หรือต่างกนั ซึ' งอาจารยผ์ูใ้ชง้านจะตอ้งกาํหนดใน คาํสั'ง การตัOงค่า 
� Group 

   - Permission – รวมคาํสั'งการกาํหนดสิทธิa ของผูใ้ชใ้นรายวิชา 
   - Other users – กาํหนดใหส้มาชิกมีหนา้ที'ในรายวชิา แต่ไม่ตอ้งมีชื'อเป็นผูมี้ส่วนร่วมในรายวชิา 
 - ฟิลเตอร์ (default: เปิด) 
 - Gradebook setup 
 - Badges (กาํหนดรายละเอียดการใหร้างวลั) 

 - การสาํรองขอ้มูลรายวชิา – เป็นคาํสั'งสาํหรับสาํรองขอ้มูล หากมีปัญหาเรียกใชง้านในอนาคต สามารถเรียก

ขอ้มูลกลบัมาใชไ้ด ้ตวัเลือกของคาํสั'งการสาํรองขอ้มูล อาจารยส์ามารถเลือกวา่สาํรองขอ้มูลตามตอ้งการ 

 - กูคื้น – เป็นคาํสั'งสาํหรับกูคื้นขอ้มูลที'เคยสาํรองเอาไว ้

 - Import - นาํเขา้ขอ้มูล 

 - Reset - ลา้ง คืนค่าขอ้มูล 

 - Question bank  - เป็นคาํสั'งที'เกี'ยวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบ  

  



เมนูด้านขวามือที,แสดงเป็น block 

 

 เมนูดา้นขวามือที'แสดงเป็น block นัOน  ผูใ้ชส้ามารถเคลื'อนยา้ยใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งที'ตอ้งการ เช่น ตอ้งการ การตัOง

ค่า ไวด้า้นบน เพียงแต่ คลิก  คา้งไว ้แลว้เลื'อนเมาส์เพื'อเคลื'อนยา้ย block ได ้

 การอบรมเชิงปฏิบติัการนีO  จะเนน้เมนูในส่วนของการจดัการระบบเป็นสาํคญั และส่วนการสร้างกิจกรรมเป็น

หลกั 

ใหท้่าน คลิกเลือกคาํสั'ง “เริ'มแกไ้ขหนา้นีO ” 

Figure 10 การแก้ไข block 

Figure 11  เริ'มการแก้ไข 



การจัดการด้านเนื�อหาและกจิกรรม 

 

เมื'ออาจารยไ์ด ้login เขา้สู่ระบบ e-learning จากนัOนเลือกรายวชิาที'ตอ้งการสร้างบทเรียนในรายวชิานัOน ๆ แลว้ ท่านจะพบกบั

หนา้จอที'รอการบนัทึก หรือสร้างเนืOอหาและกิจกรรม ดงัรูป ใหส้าํรวจก่อนวา่ มีการกาํหนดเนืOอหาเป็น block เอาไวใ้หโ้ดย

อตัโนมติั โดย block แรก เป็น block ที'อนุญาตใหอ้าจารยผ์ูส้อนสามารถเพิ'มรายละเอียดรายวชิา โดยใชค้าํสั'ง แกไ้ข ดา้นบน

ของ block และสร้างเพิ'มเติมได ้โดยคาํสั'ง “เพิ'มกิจกรรมหรือแหล่งขอ้มูล” ในแต่ละกิจกรรม จะมีเครื'องหมาย  สาํหรับยา้ย

ตาํแหน่งของ กิจกรรม หรือ แหล่งขอ้มูลได ้และมีคาํสั'ง “แกไ้ข” ในแต่ละกิจกรรม ตามความประสงคข์องอาจารยร์ายวชิา 

 

คําสั,ง เพิ,มกจิกรรมหรือแหล่งข้อมูล 

กรณีที'ตอ้งการเพิ'มแหล่งขอ้มูล และกิจกรรม อาจารยต์อ้งมีสถานะเป็น Teacher โดยทั'วไปอาจารยที์'เป็นเจา้ของรายวิชามกั

ไดรั้บสถานะนีOโดยอตัโนมติั ส่วนอาจารยร่์วมสอนอื'น ๆ ไดรั้บการกาํหนดโดยอาจารยที์'เป็นเจา้ของรายวชิา แต่ถา้ขณะที'เรียก

หรือเชิญสมาชิกของอาจารยเ์ป็นสถานะ Non-edited teacher อาจารยไ์ม่สามารถใชค้าํสั'งนีO ได ้อยา่งไรก็ตามโดยทั'วไปมกัเรียน

เชิญอาจารยผ์ูร่้วมสอนทุกท่านใหอ้ยูใ่นสถานะของ Teacher 

อาจารยต์อ้งเลือกคาํสั'ง เริ'มแกไ้ขหนา้นีO  เป็นลาํดบัแรก เมื'อคลิกเลือกคาํสั'งนีOแลว้ หนา้จอจะเปลี'ยนไป การเพิ'มแหล่งขอ้มูล มี

ชนิดของแหล่งขอ้มูลดงันีO  แหล่งขอ้มูล, Book, Folder, IMS content Package, Label, Page, RecordingBN, URL 

  

ส�วนน้ีเราเรียกว�า block 

Figure 12 การจดัการ block 



1. แหล่งขอ้มูล 

เมื'อเลือก คาํสั'ง “แหล่งขอ้มูล” โปรแกรมจะแสดงหนา้เวบ็เพจใหม่ ใหอ้าจารยอ์ธิบายและ upload แหล่งขอ้มูลที'เป็นไฟลต่์าง 

ๆ ได ้ซึ' งตอ้งตัOง ชื'อของแหล่งขอ้มูล (สังเกตเครื'องหมาย *) แสดงวา่ตอ้งบนัทึกขอ้มูลส่วนนีO  และสามารถ upload ไฟลจ์าก

หนา้ต่างถดัไปดา้นล่าง และกาํหนดคุณลกัษณะของแหล่งขอ้มูล ตามชื'อและไฟลไ์ด ้เช่น การแสดงผล การตัOงค่าโมดูลปกติ 

Restrict access และเมื'อท่าน ตัOงชื'อและ upload ไฟล ์แลว้ ก็คลิกปุ่ม บนัทึกและกลบัไปรายวชิา/บนัทึกและแสดงผล/ยกเลิก 

ตามตอ้งการ 

  

Figure 13 เมนยู่อย การเพิ'มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล 

Figure 14 การเพิ'มแหล่งข้อมูล 



2. Book เป็นการแหล่งขอ้มูลในลกัษณะหนงัสือซึ' งสามารถสร้างแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ หนา้ ตามรูปแบบของหนงัสือ สามารถ

สร้างเป็น บท (chapter) และบทยอ่ย (subchapter) Book ที'สร้างขึOนสามารถตัOงชื'อ และกาํหนดเป็นบท ๆ ได ้รวมถึงสอดแทรก

ไฟลต่์าง ๆ ได ้เช่น ไฟล ์วดิิโอ 

เมื'อคลิกเลือก Book โปรแกรมจะเขา้สู่หนา้เพจใหม่ ใหป้้อนขอ้มูล ชื'อหนงัสือ และสร้างบทของหนงัสือได ้โปรแกรมจะสร้าง 

Table of contents โดยอตัโนมติั  

เมนูที'ใชเ้ลื'อนขึOนลงเปลี'ยนลาํดบัของบท (��) แกไ้ข (�) ลบ (�) แสดง/ไม่แสดงผล (�) และเพิ'มบท (�) มีลกัษณะ

เป็น icon ดา้นซา้ย ถา้ท่านสร้างบทเรียนมากกวา่ 1 บท จะมี ขอ้มูลแสดงเป็น navigator เพื'อไปที'บทถดัไปหรือยอ้นกลบัไปบท

ก่อนหนา้นีOแลว้แต่กรณี 

 

3. Folder หรือไดเรกทอรี 

แหล่งขอ้มูลที'เป็นโฟลเดอร์มีไวเ้พื'อไฟลที์'มีความสัมพนัธ์กนัภายใน folder เพื'อลดการ scrolling เพจของรายวชิา สามารถ 

upload เป็น zip folder และนาํมาแตกเป็น folder หรือจะสร้าง folder ขึOนแลว้ upload ไฟลไ์วใ้น folder ก็ได ้คาํสั'ง folder มี

ประโยชน์ในการเก็บไฟลห์ลายไฟลที์'อยูใ่น topic เดียวกนั หรือเก็บไฟลไ์วส้าหรับอาจารยผ์ูส้อน สามารถแชร์กนัระหวา่ง

ผูส้อน โดยปิดการแสดงผลหรือซ่อนไม่ใหน้กัเรียนเห็น แต่อาจารยผ์ูส้อนที'ไดรั้บอนุญาตใหแ้กไ้ขรายวชิาไดส้ามารถเห็น 

folder นีOและใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

  

Figure 15 การสร้างหนงัสือ 



 

อาจารยต์อ้งกรอกขอ้มูลชื'อ และ Description ซึ' งมีเครื'องหมาย * สีแดงกากบัไวว้า่เป็นขอ้มูลที'จาํเป็น จากนัOน มาดูส่วน 

Content เลือกต่อไปไดส้องคาํสั'งคือ Add หรือสร้างแฟ้ม หรือหมายถึงสร้าง Folder ยอ่ย คลิกเลิก Add โปรแกรมจะใหเ้รา

เลือกไฟลที์'ตอ้งการมาไวใ้น Folder ที'สร้างขึOน อาจเป็นไฟลใ์นเครื'องคอมพิวเตอร์ของอาจารย ์หรือไฟลที์'อาจารยเ์คย upload 

ไวแ้ลว้เก็บไวใ้นโฟลเดอร์รวมของรายวชิาก็ได ้เมื'อ upload ไฟลห์รืออา้งอิงไฟลจ์ากแหล่งอื'น ๆแลว้ จะปรากฏชื'อไฟลใ์น 

folder อาจกาํหนดใหเ้ป็นสถานะแสดง หรือไม่แสดงก็ได ้จากนัOน เลือกคาํสั'งตอนทา้ยของหนา้จอ บนัทึกและกลบัไปที'

รายวชิา หรือ บนัทึกและแสดง หรือ ยกเลิก จากนัOนจะกลบัมายงัหนา้จอ จะสังเกตเห็น กล่อง Folder และชื'อ folder ที'ตัOงไว ้

เมื'อคลิก Folder ที'อาจารยส์ร้างขึOน ก็จะปรากฏไฟลที์'อาจารย ์upload หรือเลือกไว ้ไฟลนี์O เมื'อนกัเรียนเขา้มาเรียนก็สามารถ 

download ไปใชง้านได ้หากอาจารย ์เปิด การแสดง folder 

  

Figure 16 การเพิ'ม folder 

Figure 17 หนา้ตาของโฟลเดอร์ 



4. IMS content package แหล่งขอ้มูล IMS content package เป็นการรวมไฟลซึ์' ง pack เก็บไวใ้นรูปมาตรฐานซึ'งสามารถ

นาํไปใชใ้นระบบที'แตกต่างกนัได ้ไฟลที์'ดึงขึOนมาจะเก็บเป็น zip file เป็นการสร้างเนืOอหาแบบแพก็เกจ IMS 

r. Label เป็นคาํสั'งสร้างกรอบคาํอธิบายตวัอกัษร สามารถแทรก multimedia ลงไปในหนา้รายวชิา เป็นการเพิ'มสีสันของ

รายวชิา Label อาจใชเ้ป็นตวัแยก list ของ activity ที'มีจาํนวนมาก สามารถฝังไฟลเ์สียง ไฟลว์ดิิโอลงไปในหนา้เพจรายวชิาได ้

และใชเ้พิ'มคาํอธิบายรายวชิาโดยยอ่ เลือก แหล่งขอ้มูล Label จะปรากฏเพจใหอ้าจารยเ์พิ'ม Text รูปภาพ วดิิโอ และกดบนัทึก 

6. Page เป็นคาสั'งในการสร้างหนา้ เวบ็เพจ โดยใช ้text editor สามารถแสดงตวัอกัษร รูปภาพ เสียง วดิิโอ web links และ 

embedded code เช่น Google map ได ้ขอ้ดีของ page คือสามารถแสดงบน devices ไดห้ลากหลาย และ update ถา้มีเนืOอหามาก 

ๆ แนะนาํใหใ้ช ้Book Page อาจใชน้าํเสนอ term หรือ course summary ของรายละเอียดรายวชิาได ้สามารถนาํเสนอวิดิโอและ

เสียงพร้อมกบัคาํอธิบายที'เป็นตวัอกัษรได ้

เลือกแหล่งขอ้มูล Page ตัOงชื'อ page ชื'อ* Description* และ Page content สามารถกาํหนด options จะแสดง page name, 

display page description หรือไม่ โดยการ check box และกาํหนดไดด้ว้ยวา่ แสดงหรือไม่แสดง page 

ความแตกต่างระหวา่งขอ้ความที'สร้างจากคาํสั'ง Label และ Page ก็คือ ขอ้ความที'แสดงจากคาํสั'ง Label เป็น text ที'ปรากฏบน

หนา้จอทัOงหมด ส่วน Page จะแบ่งเป็นส่วน ๆ คือ หนา้จอจะแสดงเพียง Page name แต่หากผูเ้รียนตอ้งการทราบวา่ content ใน 

page name นีO คืออะไร ก็ตอ้งคลิก Page name จึงจะปรากฏขอ้ความใน Page content ซึ' งมีเนืOอหาแทรกอยูไ่ดม้ากมาย เป็น

ตวัอกัษร หรือแทรกวดิิโอ สลบัไปมาคลา้ยการสร้าง เวบ็เพจ 

w. URL (Uniform Resource Locator) เป็นการสร้างเมนู เพื'อเชื'อมโยง หรือ link ไปยงัตาํแหน่งที'เก็บไฟลโ์ดยตรง โดยไม่ตอ้ง 

download ไฟลม์าเก็บไวใ้นรายวชิา ขอ้ดี คือ ไม่เปลืองทรัพยากรของ moodle e-learning แต่ปัญหาคือ หากเจา้ของไฟล์

เหล่านัOนลบไฟลไ์ปแลว้จากระบบ เช่น ไฟลใ์น youtube กไ็ม่สามารถแสดงไฟลน์ัOนไดต่้อไป 

  

Figure 18 การเพิ'ม Label 



เมื'อคลิกเลือกแหล่งขอ้มูล URL แลว้ จะปรากฏ ขอ้มูลที'อาจารยต์อ้งป้อน เช่นเดียวกบัแหล่งขอ้มูลอื'น ๆ เช่น ชื'อ และ

คาํอธิบาย ส่วนสาํคญั คือ ขอ้มูล textbox External URL อาจารยอ์าจเลือกพิมพ ์หรือ copy domain ชื'อเวบ็ไซต ์หรือใชแ้ถบ

คาํสั'ง Choose a link และกดบนัทึก 

แต่ละแหล่งขอ้มูลนีO  อาจารยส์ามารถแกไ้ขปรับปรุง แหล่งขอ้มูลเหล่านีOไดโ้ดย เมนู แก้ไข 

ประกอบดว้ย การตัOงค่า (เขา้ไปแกไ้ขรายละเอียด เช่นเดียวกบัเมื'อเริ'มสร้าง แหล่งขอ้มูล) การยา้ยตาํแหน่งไปทางขวาของ

จอภาพ การซ่อน การทาซํO า การกาํหนดบทบาท และลบแหล่งขอ้มูล 

  

Figure 19  การแก้ไข URL 

Figure 20 การแก้ไขแหล่งข้อมูล 



การเพิ,มกจิกรรม 

คาํสั'งเพิ'มกิจกรรม เป็นสร้างกิจกรรมในรายวชิา หรือแต่ละหวัขอ้อิสระจากกนัเช่นเดียวกบัแหล่งขอ้มูล กิจกรรมมกั

เป็นส่วนที'อาจารยส์ามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบันกัเรียนได ้ในการอบมรมเชิงปฏิบติัการครัO งนีO  จะแนะนาํบางกิจกรรมเท่านัOน อาทิ 

กระดานเสวนา, ฐานขอ้มูล, บทเรียนสาํเร็จรูป, แบบทดสอบ, แบบสาํรวจ, โพลล,์ หอ้งปฏิบติัการ, หอ้งสนทนา, อภิธานศพัท,์ 

Assignment 

 

1. กระดานเสวนา 

เป็นคาํสั'งเพื'อสร้างกระดานเสวนา คลา้ย ๆ กบั web board ที'ใชติ้ดต่อสื'อสารกนัระหวา่งนกัเรียนกบัอาจารยผ์ูส้อน 

หนา้ต่างของกระดานสนทนา มีตวัเลือกสาํหรับสนทนาหลายรูปแบบใหเ้ลือก อาจารยท์ดลองสร้างห้องสนทนาตามคาํแนะนาํ

ของโปรแกรม ตามที'ไดเ้รียนรู้เบืOองตน้ก่อนหนา้นีO   

คลิกเลือก กระดานเสวนา จะมี option ใหเ้ลือก 

- ตั*งชื�อกระดานเสวนา 

- วธีิใช้กระดาน 

  

Figure 21 การเพิ'มกิจกรรม 



 

- ประเภทของกระดาน - ประเภทของกระดานเสวนานัOนมีหลายประเภทใหเ้ลือกระบุ ดงันีO   

กระดานหวัขอ้เดียวอยา่งง่าย---เป็นกระทูที้'มีหวัขอ้เดียว และเนืOอหาทุกอยา่งอยูภ่ายในหนา้เดียวกนั กระทูป้ระเภทนีO

เหมาะสาํหรับเรื'องที'สัOนและกระชบั 

กระดานทั'วไป ---เป็นกระดานเสวนาแบบปลายเปิด ซึ' งแต่ละคนที'เขา้มาตอบ จะสามารถตัOงหวัขอ้ใหม่ได ้กระดาน
เสวนาประเภทนีO เหมาะที'สุดสาหรับกระดานเสวนาที'มีวตัถุประสงคท์ั'วไป  

หนึ'งคนหนึ'งกระทู ้---ในกระดานเสวนาประเภทนีO  แต่ละคนจะโพสตก์ระทูใ้นหวัขอ้ของตน (แต่ทุกคนจะสามารถ

ตอบไดทุ้กกระทู)้ ฟอรั'มแบบนีOจะเป็นประโยชน์ เมื'อคุณตอ้งการใหน้กัเรียนตัOงกระทูข้องตนและแสดงความเห็นในหวัขอ้ของ

แต่ละสัปดาห์ และทุกคนก็สามารถตอบแสดงความคิดเห็นในกระทูน้ัOนๆได ้ 

- Subscription and Tracking เป็นการสมคัรสมาชิกกระดานเสวนา มีทางเลือกตัOงค่า 4 ค่า คือ Optional Subscription / Force 

subscription / Auto subscription / Subscription disable  

การสมคัรสมาชิกกระดานเสวนา เมื'อคุณสมคัรเป็นสมาชิกกระดานเสวนาหมายความวา่ คุณจะไดรั้บสาํเนาจาก

กระดานเสวนาทุกครัO งที'มีคนโพสตผ์า่นทางอีเมล โดยจะมีการส่งประมาณสามสิบนาที หลงัจากที'มีการโพสตผ์ูเ้ขา้ชม

สามารถเลือกที'จะเป็นสมาชิกกระดานเสวนาหรือไม่ก็ได ้แต่ถา้หากผูส้อน บงัคบัใหทุ้กคนเป็นสมาชิกในกระดานเสวนา

เฉพาะ นกัเรียนทุกคนที'เรียนจะสมคัรสมาชิกโดยอตัโนมติั แมก้ระทั'งผูที้'เขา้เรียนทีหลงั วธีินีO เหมาะสาํหรับกระดานข่าว 

ประกาศ โดยเฉพาะในตอนตน้ของการเรียน ก่อนที'นกัเรียนจะเรียนรู้วธีิการสมคัรดว้ยตนเอง หากคุณเลือกตวัเลือก "ใช่ สา

หรับการเริ'มตน้" นกัเรียนปัจจุบนัและในอนาคตของวชิานีOจะเป็นสมาชิกเริ'มตน้ แต่นกัเรียนก็สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก

ไดด้ว้ยตนเองเมื'อใดก็ได ้แต่หากคุณเลือกตวัเลือก "ใช่ ตลอดไป" นกัเรียนจะไม่สามารถยกเลิกสมาชิกภาพของตนเองได ้ให้

คุณสังเกตการเปลี'ยนแปลงเมื'อคุณเปลี'ยนตวัเลือกจาก "ใช่ สาหรับการเริ'มตน้" เป็น "ไม่" ในกระดานเสวนาใด ๆ ก็ตามที'มีอยู ่

Figure 22 การเพิ'มกระดานเสวนา 



การกระทาํเช่นนีOไม่ส่งผลต่อนกัเรียนที'มีรายชื'ออยูใ่นวชิาดงักล่าว แต่จะมีผลต่อนกัเรียนในอนาคตของวชิานัOนๆ และหากมี

การเปลี'ยนแปลงกลบัมาเป็น "ใช่ สาํหรับการเริ'มตน้" ก็จะไม่ส่งผลต่อนกัเรียนในขณะนัOน แต่จะส่งผลต่อนกัเรียนในอนาคต

เช่นกนั 

2. บทเรียนสําเร็จรูป 

เป็นกิจกรรมที'ใชใ้นการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป ประกอบดว้ยบทเรียนหลายหนา้ และแต่ละหนา้จะสิOนสุดดว้ยคาํถาม ซึ' ง

สามารถเลือกตอบคาํถามในลกัษณะไปยงัหนา้ถดัไปหรือยอ้นกลบัมาตอบได ้

3. แบบทดสอบ 

เป็นแบบทดสอบที'อาจารยส์ร้างขึOน ประกอบดว้ยคาํถามหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ปรนยั คาํถามสัOน จบัคู่ และตวัเลข สามารถเลือก

ใหน้กัเรียนตอบไดม้ากกวา่หนึ'งครัO งได ้และมีการสลบัหรือสุ่มคาํถามจากคลงัขอ้สอบ สามารถกาํหนดเวลาการสอบ และ

บนัทึกขอ้มูลไปยงั gradebook อาจารยส์ามารถ feedback และแกไ้ขคาํตอบใหก้บันกัเรียนได ้ประเด็น คือ อาจารยอ์าจสร้าง

คาํถามเฉพาะบท หรือดึงจากคลงัขอ้สอบไวก้็ได ้

เมื'อเลือกเพิ'มแบบทดสอบ จะปรากฎขอ้มูลบงัคบั และขอ้มูลการตัOงค่า ดงันีO  

- กาํหนด “ชื'อ” ของแบบทดสอบ 

- กาํหนดช่วงวนัและเวลาที'อนุญาตให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบได ้

- คะแนนที'ได ้

“จาํนวนครัO งที'ตอบ” ระบุจาํนวนที'ตอ้งการใหน้กัเรียนสามารถทาํแบบทดสอบได ้ถา้หากระบุ

มากกวา่ z ครัO ง คะแนนแต่ละครัO งที'นกัเรียนทาํไดจ้ะมีการบนัทึกไวใ้นแฟ้มของนกัเรียนที'ทาํ ซึ' งอาจารย์

สามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั 

“วธีิตดัเกรด” ถา้หากอาจารยใ์หน้กัเรียนทาํแบบทดสอบนีOมากกวา่ z ครัO ง ก็ใหเ้ลือกวา่จะคิดคะแนน

ใหท้าํทัOงหมดอยา่งไร ซึ' งจะมีคะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี'ยของทุกครัO ง คะแนนที'ไดจ้ากทาํครัO งแรก หรือ

คะแนนที'ไดจ้ากการทาํครัO งสุดทา้ย 

- รูปแบบ 

- การกระทาํของคาํถาม 

“สลบัคาํตอบ/สลบัคาํถาม” เป็นตวัเลือกที'ระบบจะสลบัคาํถาม/คาํตอบทุกครัO งที'นกัเรียนเขา้มาทาํ

แบบทดสอบ ซึ' งใชใ้นคาํถามแบบปรนยัและจบัคู่ นกัเรียนแต่ละคนที'เขา้มาทาํแบบทดสอบพร้อมกนั จะมี

ลาํดบัคาํถามที'ต่างกนั 

เมื'อตัOงค่าทัOงหมดก็ใหค้ลิก บนัทึกการเปลี'ยนแปลง เช่นเดิม 



การสร้างแบบทดสอบนีO เป็นเพียงขอ้กาํหนดพืOนฐาน อาจารยจ์ะตอ้งสร้างคาํถามต่าง ๆ โดยการนาํเขา้คาํถามจากไฟล ์หรือ

สร้างคาํถามใหม่ทีละขอ้ 

เมื'อคลิกบนัทึกแลว้ อาจารยอ์าจเกิดอาการสับสนวา่ จะสร้างขอ้สอบไดอ้ยา่งไร ใหล้องคลิกแบบทดสอบอีกครัO ง จะไดห้นา้จอ

ระบุวา่ ยงัไม่มีคาํถามในแบบทดสอบ ใหค้ลิก แกไ้ขแบบทดสอบ 

- คลิกเลือก แกไ้ขแบบทดสอบ จะเกิดหนา้จอใหม่ สังเกตคาํวา่ เพิ'ม 

 และใหเ้ลือกวา่ สร้างคาํถามใหม่ จากคาํขอ้สอบ คาํถามแบบสุ่ม เลือก คาํถามใหม่จะมี option ชนิดของขอ้สอบใหเ้ลือกสร้าง 

Figure 23 การแก้ไขแบบทดสอบ 

Figure 24 การเพิ'มคําถาม 



ทดลองเลือก ปรนยั แลว้คลิก เพิ'ม จะปรากฏหนา้จอใหม่ใหท้่านเติมขอ้มูล และตวัเลข พร้อมทัOงกาํหนดคะแนนในขอ้ที'

ถูกตอ้ง สามารถเพิ'มตวัเลือกไดม้ากกวา่ที'ปรากฏบนจอภาพ 

แต่ละขอ้สอบ มีตวัเลือกที'แตกต่างกนัไป อาจมี feedback message ใหท้่านป้อนลงไปเพื'ออธิบายใหก้บัผูต้อบขอ้สอบก็ได ้

D. แบบสํารวจ 

เป็นการออกแบบแบบสาํรวจเพื'อรวบรวม feedback โดยใชค้าํถามหลากหลายรูปแบบ เช่น ปรนยั ใช่/ไม่ใช่ การพิมพข์อ้ความ 

แบบสอบถามนีOอาจกาํหนดใหไ้ม่ระบุชื'อ และจาํกดัเฉพาะผูเ้รียนและอาจารยผ์ูส้อนเท่านัOน ใชส้าํหรับการประเมินรายวชิา 

เป็นตน้  

โพลล ์เป็น activity module ที'อาจารยผ์ูส้อนกาํหนดเป็นคาํถามเดียว และเสนอทางเลือกคาํตอบ ผลของทางเลือกจะปรากฏ

หลงัจากนกัเรียนตอบหลงัจากวนัที'กาํหนด ใชใ้นการกระตุน้ความคิดของผูเ้รียน การทดสอบความเขา้ใจของนกัเรียน 

สนบัสนุนการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา 

E. ห้องปฏิบัติการ  

เป็นการสร้าง workshop activity ที'เก็บรวบรวม ทบทวนและวพิากษผ์ลงานของนกัเรียน นกัเรียนสามารถส่งไฟล ์เช่น word หรือ spreadsheet และพิมพ์

ขอ้ความโดยตรงโดยใช ้text editor งานที'ส่งจะไดรั้บการประเมินโดยอาจารย ์ซึ'งอาจจะตัOงเป็นแบบไม่ปรากฏชื'อของผูป้ระเมินก็ได ้นกัเรียนไดรั้บ

การประเมินในสองระดบั คือ การส่งงานและการประเมินจาก peer ระดบัคะแนนจะไดรั้บการบนัทึกใน gradebook 

Figure 25 เลือกประเภทของคําถาม 



H. ห้องสนทนา 

หอ้งสนทนา เป็นกิจกรรมใหค้าํปรึกษาแลกเปลี'ยนระหวา่งอาจารยแ์ละนกัเรียนแบบ real-time สามารถกาํหนดการสนทนาไดเ้ป็นเวลา หรือเวลา

เดียวกนัทุกวนั ทุกสปัดาห์ การสนทนาไดรั้บการบนัทึกไวแ้ละทุกคนในชัOนเรียนสามารถเห็นได ้หรือจาํกดัเฉพาะผูใ้ชบ้างคนก็ได ้เป็น

ประโยชน์สาํหรับการสนทนากลุ่ม ที'ไม่มีเวลาพบปะกนัในเวลาปกติ 

I. อภิธานศัพท์ 

เป็นกิจกรรมใหข้อ้มูลทางเดียว เสมือนเป็นขอ้มูลอา้งอิง (reference) หรือ glossary หรือดชันี อาจารยส์ามารถป้อนคาํศพัท ์พร้อมทัOงคาํอธิบายลงไป 

ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูล ศพัท ์ดชันี ได ้มี Option ใหเ้ลือกหลายแบบ สามารถแทรกไฟลไ์ปกบัศพัทซึ์'งขออนุญาตไม่กล่าวรายละเอียดในที'นีO  

L. Assignment 

เป็นกิจกรรมที'อาจารยส์ร้างขึOนเพื'อติดต่อ รบรวม ใหค้ะแนน และ feedback นกัเรียนสามารถส่งไฟล ์เช่น word, excel, รูปภาพ และวดิิโอ เขา้

กิจกรรมนีOได ้หรืออาจจะพิมพก์ารบา้นโดยตรง โดยส่งเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได ้อาจารยส์ามารถปิดการส่งงาน และตรวจการบา้นจาก

ไฟลข์องนกัเรียน และส่ง feedback กลบัไปยงันกัเรียนได ้ทัOงในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล ์audio สามารถใหค้ะแนนการบา้นไดใ้นลกัษณะของ 

rubric และผลการประเมินสามารถบนัทึกใน gradebook ได ้

P. Attendance 

เป็นการประเมินการเขา้ชัOนเรียนของนกัเรียน อาจารยส์ามารถสร้าง session ไดห้ลากหลายและ กาํหนด status เป็น Present Absent Late หรือ Excused 

หรือปรับสถานะไปตามความเหมาะสม 
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