ค่ มู ือการใช้ ระบบ e-learning เบืองต้ น
(สําหรั บครู)

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแกน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย

การเข้ าสู่ ระบบ
1. วิธีการเข้าสู่ ระบบ e-learning ทําได้โดยผ่าน web browser ที' http://el.ssn.ac.th เว็บไซต์จะแสดงผล ให้อาจารย์
คลิก login เพื'อเข้าสู่ ระบบ ดังรู ป

คลิก Log in ที่มุมบนขวา

Figure 1 หน้าแรก

2. login เข้าสู่ ระบบ โดยป้ อนชื' อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน หากมีปัญหาเข้าใช้ระบบงานไม่ได้ โปรดติดต่องาน
ประชาสัมพันธ์
ทานสามารถเปลีย่ นภาษาไดที่นี่

3. เมื'อเข้าระบบเรี ยบร้อยแล้วจะสังเกตเห็นหน้าจอ Dashboard ดังภาพ

Figure 3 หน้า dashboard

เมนูดา้ นซ้าย ประกอบด้วย
1. หน้าแรกของเว็บไซต์ - แสดงข้อมูลทัว' ไป รายวิชาที'ผู ้ login สอนหรื อร่ วมสอน
2. หน้าของเว็บไซต์ - แสดงข้อมูลเฉพาะของผูใ้ ช้งาน เช่น blog(บันทึก) ปฏิทิน ข่าวและประกาศ เป็ นต้น
3. วิชาเรี ยนของฉัน – จะปรากฏรายวิชาที'ท่านเป็ นอาจารย์ผสู ้ อนในบทบาทของ Teacher ซึ' งอนุ ญาตให้ท่าน
ปรับปรุ งเนืOอหารายวิชาใน e-learning ได้ (ทัOงนีOหากไม่มีรายวิชาให้แจ้งงานประชาสัมพันธ์)
โดยท่ านสามารถคลิกเลือกรายวิชาทีท่ านต้ องการสร้ าง/ปรั บปรุ ง (ตัวอย่ างในภาพ คือ ท$%)

สํ ารวจจอภาพและเมนูรายวิชา
เมื'อเข้ามาถึงหน้ารายวิชาที'ท่านต้องการปรับปรุ ง ดังภาพ

Figure 4 หน้ารายวิ ชาเรี ยน

- แถบบนสุ ด (แถบสี ดาํ ) จะแสดง การแจ้งเตือน ภาษาที'ใช้ และชื'อผูใ้ ช้งาน ท่านสามารถคลิกเครื' องหมาย
เพื'อเลือกดําเนิ นการเกี'ยวกับตัวท่านได้ และสามารถออกจากระบบด้วยการคลิกเครื' องหมายนีO
และมี ปุ่ ม “เริ' มการแก้ไขในหน้านีO” เมื'อท่านคลิกปุ่ มนีO ระบบ e-learning จะยอมรับการปรับปรุ งเปลี'ยนแปลง
กิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชา ซึ' งท่านจะเห็นคําสั'ง “แก้ไข” เกิดขึOนบนจอภาพในหลาย ๆ ตําแหน่ง

คําสั, ง “การจัดการระบบ” (เมนูด้านซ้ าย-ล่ าง)

Figure 5 เมนู การจัดการระบบ - การจัดการรายวิ ชา

- การตัOงค่า - การตัOงค่ารายวิชา เป็ นเมนูการตัOงค่ารู ปแบบของรายวิชา ประกอบด้วยชื' อวิชาเต็ม ชื'อย่อ วันเริ' มต้น
รายวิชา วันสิO นสุ ดรายวิชา เนืO อหาย่อของรายวิชา รู ปแบบของรายวิชา การแสดงผล ไฟล์และอัพโหลด (กําหนดขนาดของ

Figure 6 การตังค่ารายวิ ชา

ไฟล์) Group (แบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ม) เป็ นต้น ส่ วนสําคัญจะกากับด้วยเครื' องหมาย * ที'ท่านต้องป้ อนข้อมูล และส่ วนวันเวลา
เปิ ด-ปิ ด
- เริ' ม/ปิ ดการแก้ไขในหน้านีO – เป็ นคําสั'ง เปิ ด/ปิ ดการแก้ไข (ท่านจะต้องเปิ ดการแก้ไขก่อน จึงจะสามารถแก้ไข
block ต่างๆได้)
- สมาชิก – เป็ นคําสั'งแสดงสมาชิกทัOงหมดในรายวิชา ประกอบด้วยชื'ออาจารย์ และ นักเรี ยน มีคาํ สั'งย่อย
ประกอบด้วย
- Enrolled users - แสดงข้อมูลสมาชิกทัOงหมด สามารถเพิ'มเติมชื'อ กําหนดและแก้ไขสถานะของ
สมาชิกในแต่ละบทบาทได้ เช่น teacher, Non-editing teacher, student
การดึงข้อมูลทําได้ 2 แบบ คือ คลิก ปุ่ ม Enrolled users ทัOงด้านบนและด้านล่างของรายการแสดง

Figure 7 การ enroll สมาชิ ก

เมื'อคลิกปุ่ ม Enroll user จะปรากฏหน้าต่างสําหรับดึงอาจารย์ และนักเรี ยนเข้ามา โดยจะมีช่องค้นหา สามารถ
ป้ อนชื'อ หรื อ ชื'อ-นามสกุล ระบบจะค้นหา หรื อคลิกเลือกสมาชิกได้จาก ก็สามารถทําได้ เมื'อพบสมาชิกที'ตอ้ งการครบ
แล้ว ให้คลิก Enroll users อาจารย์หรื อนักเรี ยนผูน้ O นั ก็จะถูกดึงเข้ามาเป็ นสมาชิกของรายวิชา

Figure 8 หน้าต่าง enrollment สําหรับดึงอาจารย์/นักเรี ยน

ในส่ วน Enrollment user นีOสามารถแก้ไขระยะเวลาการเข้าเป็ นสมาชิก หรื อเอาออกจากสถานภาพ สมาชิก รายบุคคลได้ โดย
คําสั'ง แก้ไข (รู ปเฟื อง) และ ลบออกจากสมาชิก (รู ป กากบาท) ที'ปรากฏตามข้อมูลแนวนอนของแต่ละบุคคล ดังภาพ

Figure 9 ตัวเลื อกในการจัดการสมาชิ ก

- Enrollment method – เป็ นคําสั'งแสดงถึงข้อมูลสมาชิกที'เข้ามาในรายวิชา ว่ากําหนดไว้เป็ นแบบใด
ประกอบด้วย manual, self enrollment (นักเรี ยนสมัครเอง) สามารถเพิ'มชื'ออาจารย์ท่านอื'น ซึ' งกาหนดให้เป็ น
teacher (แก้ไขข้อมูลได้) หรื อ non-edited teacher (อาจารย์ผรู ้ ่ วมสอนเข้ารายวิชาได้ แต่แก้ไขข้อมูลไม่ได้) และ
student หมายถึงนักเรี ยน มีคาํ สั'งเพิ'มเติม สําหรับ การเพิ'ม ลด และเปลี'ยนผูส้ อนได้

- กลุ่ม – เป็ นคําสั'งสําหรับจัดการนักเรี ยน กรณี ที'มีนกั เรี ยนหลายกลุ่ม เช่น โครงการปกติ และ
โครงการพิเศษ ที'อาจจะมีกิจกรรมเหมือนกัน หรื อต่างกัน ซึ' งอาจารย์ผใู ้ ช้งานจะต้องกําหนดใน คําสั'ง การตัOงค่า
Group
- Permission – รวมคําสั'งการกําหนดสิ ทธิa ของผูใ้ ช้ในรายวิชา
- Other users – กําหนดให้สมาชิกมีหน้าที'ในรายวิชา แต่ไม่ตอ้ งมีชื'อเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในรายวิชา
- ฟิ ลเตอร์ (default: เปิ ด)
- Gradebook setup
- Badges (กําหนดรายละเอียดการให้รางวัล)
- การสํารองข้อมูลรายวิชา – เป็ นคําสั'งสําหรับสํารองข้อมูล หากมีปัญหาเรี ยกใช้งานในอนาคต สามารถเรี ยก
ข้อมูลกลับมาใช้ได้ ตัวเลือกของคําสั'งการสํารองข้อมูล อาจารย์สามารถเลือกว่าสํารองข้อมูลตามต้องการ
- กูค้ ืน – เป็ นคําสั'งสําหรับกูค้ ืนข้อมูลที'เคยสํารองเอาไว้
- Import - นําเข้าข้อมูล
- Reset - ล้าง คืนค่าข้อมูล
- Question bank - เป็ นคําสั'งที'เกี'ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ

เมนูด้านขวามือที,แสดงเป็ น block

Figure 10 การแก้ไข block

เมนูดา้ นขวามือที'แสดงเป็ น block นัOน ผูใ้ ช้สามารถเคลื'อนย้ายให้อยูใ่ นตําแหน่งที'ตอ้ งการ เช่น ต้องการ การตัOง
ค่า ไว้ดา้ นบน เพียงแต่ คลิก

ค้างไว้ แล้วเลื'อนเมาส์เพื'อเคลื'อนย้าย block ได้

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการนีO จะเน้นเมนูในส่ วนของการจัดการระบบเป็ นสําคัญ และส่ วนการสร้างกิจกรรมเป็ น
หลัก
ให้ท่าน คลิกเลือกคําสั'ง “เริ' มแก้ไขหน้านีO”

Figure 11

เริ' มการแก้ไข

การจัดการด้ านเนือหาและกิจกรรม
เมื'ออาจารย์ได้ login เข้าสู่ ระบบ e-learning จากนัOนเลือกรายวิชาที'ตอ้ งการสร้างบทเรี ยนในรายวิชานัOน ๆ แล้ว ท่านจะพบกับ
หน้าจอที'รอการบันทึก หรื อสร้างเนืO อหาและกิจกรรม ดังรู ป ให้สาํ รวจก่อนว่า มีการกําหนดเนืOอหาเป็ น block เอาไว้ให้โดย
อัตโนมัติ โดย block แรก เป็ น block ที'อนุญาตให้อาจารย์ผสู ้ อนสามารถเพิ'มรายละเอียดรายวิชา โดยใช้คาํ สั'ง แก้ไข ด้านบน
ของ block และสร้างเพิ'มเติมได้ โดยคําสั'ง “เพิ'มกิจกรรมหรื อแหล่งข้อมูล” ในแต่ละกิจกรรม จะมีเครื' องหมาย สําหรับย้าย
ตําแหน่งของ กิจกรรม หรื อ แหล่งข้อมูลได้ และมีคาํ สั'ง “แก้ไข” ในแต่ละกิจกรรม ตามความประสงค์ของอาจารย์รายวิชา

สวนนี้เราเรียกวา block

Figure 12 การจัดการ block

คําสั, ง เพิม, กิจกรรมหรื อแหล่ งข้ อมูล
กรณี ที'ตอ้ งการเพิ'มแหล่งข้อมูล และกิจกรรม อาจารย์ตอ้ งมีสถานะเป็ น Teacher โดยทัว' ไปอาจารย์ที'เป็ นเจ้าของรายวิชามัก
ได้รับสถานะนีOโดยอัตโนมัติ ส่ วนอาจารย์ร่วมสอนอื'น ๆ ได้รับการกําหนดโดยอาจารย์ที'เป็ นเจ้าของรายวิชา แต่ถา้ ขณะที'เรี ยก
หรื อเชิญสมาชิกของอาจารย์เป็ นสถานะ Non-edited teacher อาจารย์ไม่สามารถใช้คาํ สั'งนีOได้ อย่างไรก็ตามโดยทัว' ไปมักเรี ยน
เชิญอาจารย์ผรู ้ ่ วมสอนทุกท่านให้อยูใ่ นสถานะของ Teacher
อาจารย์ตอ้ งเลือกคําสั'ง เริ' มแก้ไขหน้านีO เป็ นลําดับแรก เมื'อคลิกเลือกคําสั'งนีOแล้ว หน้าจอจะเปลี'ยนไป การเพิ'มแหล่งข้อมูล มี
ชนิดของแหล่งข้อมูลดังนีO แหล่งข้อมูล, Book, Folder, IMS content Package, Label, Page, RecordingBN, URL

Figure 13 เมนูย่อย การเพิ' มกิ จกรรมหรื อแหล่งข้อมูล

1. แหล่งข้อมูล
เมื'อเลือก คําสั'ง “แหล่งข้อมูล” โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บเพจใหม่ ให้อาจารย์อธิ บายและ upload แหล่งข้อมูลที'เป็ นไฟล์ต่าง
ๆ ได้ ซึ' งต้องตัOง ชื' อของแหล่งข้อมูล (สังเกตเครื' องหมาย *) แสดงว่าต้องบันทึกข้อมูลส่ วนนีO และสามารถ upload ไฟล์จาก
หน้าต่างถัดไปด้านล่าง และกําหนดคุณลักษณะของแหล่งข้อมูล ตามชื'อและไฟล์ได้ เช่น การแสดงผล การตัOงค่าโมดูลปกติ
Restrict access และเมื'อท่าน ตัOงชื'อและ upload ไฟล์ แล้ว ก็คลิกปุ่ ม บันทึกและกลับไปรายวิชา/บันทึกและแสดงผล/ยกเลิก
ตามต้องการ

Figure 14 การเพิ' มแหล่งข้อมูล

2. Book เป็ นการแหล่งข้อมูลในลักษณะหนังสื อซึ' งสามารถสร้างแหล่งข้อมูลหลาย ๆ หน้า ตามรู ปแบบของหนังสื อ สามารถ
สร้างเป็ น บท (chapter) และบทย่อย (subchapter) Book ที'สร้างขึOนสามารถตัOงชื' อ และกําหนดเป็ นบท ๆ ได้ รวมถึงสอดแทรก
ไฟล์ต่าง ๆ ได้ เช่น ไฟล์ วิดิโอ
เมื'อคลิกเลือก Book โปรแกรมจะเข้าสู่ หน้าเพจใหม่ ให้ป้อนข้อมูล ชื'อหนังสื อ และสร้างบทของหนังสื อได้ โปรแกรมจะสร้าง
Table of contents โดยอัตโนมัติ

Figure 15 การสร้างหนังสือ

เมนูที'ใช้เลื'อนขึOนลงเปลี'ยนลําดับของบท (
) แก้ไข ( ) ลบ ( ) แสดง/ไม่แสดงผล ( ) และเพิ'มบท ( ) มีลกั ษณะ
เป็ น icon ด้านซ้าย ถ้าท่านสร้างบทเรี ยนมากกว่า 1 บท จะมี ข้อมูลแสดงเป็ น navigator เพื'อไปที'บทถัดไปหรื อย้อนกลับไปบท
ก่อนหน้านีOแล้วแต่กรณี

3. Folder หรื อไดเรกทอรี
แหล่งข้อมูลที'เป็ นโฟลเดอร์ มีไว้เพื'อไฟล์ที'มีความสัมพันธ์กนั ภายใน folder เพื'อลดการ scrolling เพจของรายวิชา สามารถ
upload เป็ น zip folder และนํามาแตกเป็ น folder หรื อจะสร้าง folder ขึOนแล้ว upload ไฟล์ไว้ใน folder ก็ได้ คําสั'ง folder มี
ประโยชน์ในการเก็บไฟล์หลายไฟล์ที'อยูใ่ น topic เดียวกัน หรื อเก็บไฟล์ไว้สาหรับอาจารย์ผสู ้ อน สามารถแชร์ กนั ระหว่าง
ผูส้ อน โดยปิ ดการแสดงผลหรื อซ่อนไม่ให้นกั เรี ยนเห็น แต่อาจารย์ผสู ้ อนที'ได้รับอนุ ญาตให้แก้ไขรายวิชาได้สามารถเห็น
folder นีOและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

Figure 16 การเพิ' ม folder

อาจารย์ตอ้ งกรอกข้อมูลชื'อ และ Description ซึ' งมีเครื' องหมาย * สี แดงกากับไว้วา่ เป็ นข้อมูลที'จาํ เป็ น จากนัOน มาดูส่วน
Content เลือกต่อไปได้สองคําสั'งคือ Add หรื อสร้างแฟ้ ม หรื อหมายถึงสร้าง Folder ย่อย คลิกเลิก Add โปรแกรมจะให้เรา
เลือกไฟล์ที'ตอ้ งการมาไว้ใน Folder ที'สร้างขึOน อาจเป็ นไฟล์ในเครื' องคอมพิวเตอร์ ของอาจารย์ หรื อไฟล์ที'อาจารย์เคย upload
ไว้แล้วเก็บไว้ในโฟลเดอร์ รวมของรายวิชาก็ได้ เมื'อ upload ไฟล์หรื ออ้างอิงไฟล์จากแหล่งอื'น ๆแล้ว จะปรากฏชื'อไฟล์ใน
folder อาจกําหนดให้เป็ นสถานะแสดง หรื อไม่แสดงก็ได้ จากนัOน เลือกคําสั'งตอนท้ายของหน้าจอ บันทึกและกลับไปที'
รายวิชา หรื อ บันทึกและแสดง หรื อ ยกเลิก จากนัOนจะกลับมายังหน้าจอ จะสังเกตเห็น กล่อง Folder และชื'อ folder ที'ตO งั ไว้
เมื'อคลิก Folder ที'อาจารย์สร้างขึOน ก็จะปรากฏไฟล์ที'อาจารย์ upload หรื อเลือกไว้ ไฟล์นO ีเมื'อนักเรี ยนเข้ามาเรี ยนก็สามารถ
download ไปใช้งานได้ หากอาจารย์ เปิ ด การแสดง folder

Figure 17 หน้าตาของโฟลเดอร์

4. IMS content package แหล่งข้อมูล IMS content package เป็ นการรวมไฟล์ซ' ึ ง pack เก็บไว้ในรู ปมาตรฐานซึ' งสามารถ
นําไปใช้ในระบบที'แตกต่างกันได้ ไฟล์ที'ดึงขึOนมาจะเก็บเป็ น zip file เป็ นการสร้างเนืO อหาแบบแพ็กเกจ IMS
r. Label เป็ นคําสั'งสร้างกรอบคําอธิ บายตัวอักษร สามารถแทรก multimedia ลงไปในหน้ารายวิชา เป็ นการเพิ'มสี สันของ
รายวิชา Label อาจใช้เป็ นตัวแยก list ของ activity ที'มีจาํ นวนมาก สามารถฝังไฟล์เสี ยง ไฟล์วดิ ิโอลงไปในหน้าเพจรายวิชาได้
และใช้เพิ'มคําอธิ บายรายวิชาโดยย่อ เลือก แหล่งข้อมูล Label จะปรากฏเพจให้อาจารย์เพิ'ม Text รู ปภาพ วิดิโอ และกดบันทึก

Figure 18 การเพิ' ม Label

6. Page เป็ นคาสั'งในการสร้างหน้า เว็บเพจ โดยใช้ text editor สามารถแสดงตัวอักษร รู ปภาพ เสี ยง วิดิโอ web links และ
embedded code เช่น Google map ได้ ข้อดีของ page คือสามารถแสดงบน devices ได้หลากหลาย และ update ถ้ามีเนืOอหามาก
ๆ แนะนําให้ใช้ Book Page อาจใช้นาํ เสนอ term หรื อ course summary ของรายละเอียดรายวิชาได้ สามารถนําเสนอวิดิโอและ
เสี ยงพร้อมกับคําอธิ บายที'เป็ นตัวอักษรได้
เลือกแหล่งข้อมูล Page ตัOงชื'อ page ชื'อ* Description* และ Page content สามารถกําหนด options จะแสดง page name,
display page description หรื อไม่ โดยการ check box และกําหนดได้ดว้ ยว่า แสดงหรื อไม่แสดง page
ความแตกต่างระหว่างข้อความที'สร้างจากคําสั'ง Label และ Page ก็คือ ข้อความที'แสดงจากคําสั'ง Label เป็ น text ที'ปรากฏบน
หน้าจอทัOงหมด ส่ วน Page จะแบ่งเป็ นส่ วน ๆ คือ หน้าจอจะแสดงเพียง Page name แต่หากผูเ้ รี ยนต้องการทราบว่า content ใน
page name นีOคืออะไร ก็ตอ้ งคลิก Page name จึงจะปรากฏข้อความใน Page content ซึ' งมีเนืOอหาแทรกอยูไ่ ด้มากมาย เป็ น
ตัวอักษร หรื อแทรกวิดิโอ สลับไปมาคล้ายการสร้าง เว็บเพจ
w. URL (Uniform Resource Locator) เป็ นการสร้างเมนู เพื'อเชื'อมโยง หรื อ link ไปยังตําแหน่งที'เก็บไฟล์โดยตรง โดยไม่ตอ้ ง
download ไฟล์มาเก็บไว้ในรายวิชา ข้อดี คือ ไม่เปลืองทรัพยากรของ moodle e-learning แต่ปัญหาคือ หากเจ้าของไฟล์
เหล่านัOนลบไฟล์ไปแล้วจากระบบ เช่น ไฟล์ใน youtube ก็ไม่สามารถแสดงไฟล์นO นั ได้ต่อไป

เมื'อคลิกเลือกแหล่งข้อมูล URL แล้ว จะปรากฏ ข้อมูลที'อาจารย์ตอ้ งป้ อน เช่นเดียวกับแหล่งข้อมูลอื'น ๆ เช่น ชื'อ และ
คําอธิ บาย ส่ วนสําคัญ คือ ข้อมูล textbox External URL อาจารย์อาจเลือกพิมพ์ หรื อ copy domain ชื'อเว็บไซต์ หรื อใช้แถบ
คําสั'ง Choose a link และกดบันทึก

Figure 19

การแก้ไข URL

แต่ละแหล่งข้อมูลนีO อาจารย์สามารถแก้ไขปรับปรุ ง แหล่งข้อมูลเหล่านีOได้โดย เมนู แก้ ไข

Figure 20 การแก้ไขแหล่งข้อมูล

ประกอบด้วย การตัOงค่า (เข้าไปแก้ไขรายละเอียด เช่นเดียวกับเมื'อเริ' มสร้าง แหล่งข้อมูล) การย้ายตําแหน่งไปทางขวาของ
จอภาพ การซ่ อน การทาซํOา การกําหนดบทบาท และลบแหล่งข้อมูล

การเพิม, กิจกรรม
คําสั'งเพิ'มกิจกรรม เป็ นสร้างกิจกรรมในรายวิชา หรื อแต่ละหัวข้ออิสระจากกันเช่นเดียวกับแหล่งข้อมูล กิจกรรมมัก
เป็ นส่ วนที'อาจารย์สามารถมีปฏิสัมพันธ์กบั นักเรี ยนได้ ในการอบมรมเชิงปฏิบตั ิการครัOงนีO จะแนะนําบางกิจกรรมเท่านัOน อาทิ
กระดานเสวนา, ฐานข้อมูล, บทเรี ยนสําเร็ จรู ป, แบบทดสอบ, แบบสํารวจ, โพลล์, ห้องปฏิบตั ิการ, ห้องสนทนา, อภิธานศัพท์,
Assignment

Figure 21 การเพิ' มกิ จกรรม

1. กระดานเสวนา
เป็ นคําสั'งเพื'อสร้างกระดานเสวนา คล้าย ๆ กับ web board ที'ใช้ติดต่อสื' อสารกันระหว่างนักเรี ยนกับอาจารย์ผสู ้ อน
หน้าต่างของกระดานสนทนา มีตวั เลือกสําหรับสนทนาหลายรู ปแบบให้เลือก อาจารย์ทดลองสร้างห้องสนทนาตามคําแนะนํา
ของโปรแกรม ตามที'ได้เรี ยนรู ้เบืOองต้นก่อนหน้านีO
คลิกเลือก กระดานเสวนา จะมี option ให้เลือก
- ตั*งชื อกระดานเสวนา
- วิธีใช้ กระดาน

Figure 22 การเพิ' มกระดานเสวนา

- ประเภทของกระดาน - ประเภทของกระดานเสวนานัOนมีหลายประเภทให้เลือกระบุ ดังนีO
กระดานหัวข้อเดียวอย่างง่าย---เป็ นกระทูท้ ี'มีหวั ข้อเดียว และเนืOอหาทุกอย่างอยูภ่ ายในหน้าเดียวกัน กระทูป้ ระเภทนีO
เหมาะสําหรับเรื' องที'สO ันและกระชับ
กระดานทัว' ไป ---เป็ นกระดานเสวนาแบบปลายเปิ ด ซึ' งแต่ละคนที'เข้ามาตอบ จะสามารถตัOงหัวข้อใหม่ได้ กระดาน
เสวนาประเภทนีOเหมาะที'สุดสาหรับกระดานเสวนาที'มีวตั ถุประสงค์ทว'ั ไป
หนึ'งคนหนึ'งกระทู ้ ---ในกระดานเสวนาประเภทนีO แต่ละคนจะโพสต์กระทูใ้ นหัวข้อของตน (แต่ทุกคนจะสามารถ
ตอบได้ทุกกระทู)้ ฟอรั'มแบบนีOจะเป็ นประโยชน์ เมื'อคุณต้องการให้นกั เรี ยนตัOงกระทูข้ องตนและแสดงความเห็นในหัวข้อของ
แต่ละสัปดาห์ และทุกคนก็สามารถตอบแสดงความคิดเห็นในกระทูน้ O นั ๆได้
- Subscription and Tracking เป็ นการสมัครสมาชิกกระดานเสวนา มีทางเลือกตัOงค่า 4 ค่า คือ Optional Subscription / Force
subscription / Auto subscription / Subscription disable
การสมัครสมาชิกกระดานเสวนา เมื'อคุณสมัครเป็ นสมาชิกกระดานเสวนาหมายความว่า คุณจะได้รับสําเนาจาก
กระดานเสวนาทุกครัOงที'มีคนโพสต์ผา่ นทางอีเมล โดยจะมีการส่ งประมาณสามสิ บนาที หลังจากที'มีการโพสต์ผเู ้ ข้าชม
สามารถเลือกที'จะเป็ นสมาชิ กกระดานเสวนาหรื อไม่ก็ได้ แต่ถา้ หากผูส้ อน บังคับให้ทุกคนเป็ นสมาชิกในกระดานเสวนา
เฉพาะ นักเรี ยนทุกคนที'เรี ยนจะสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ แม้กระทัง' ผูท้ ี'เข้าเรี ยนทีหลัง วิธีนO ีเหมาะสําหรับกระดานข่าว
ประกาศ โดยเฉพาะในตอนต้นของการเรี ยน ก่อนที'นกั เรี ยนจะเรี ยนรู ้วธิ ี การสมัครด้วยตนเอง หากคุณเลือกตัวเลือก "ใช่ สา
หรับการเริ' มต้น" นักเรี ยนปั จจุบนั และในอนาคตของวิชานีOจะเป็ นสมาชิกเริ' มต้น แต่นกั เรี ยนก็สามารถยกเลิกการเป็ นสมาชิก
ได้ดว้ ยตนเองเมื'อใดก็ได้ แต่หากคุณเลือกตัวเลือก "ใช่ ตลอดไป" นักเรี ยนจะไม่สามารถยกเลิกสมาชิกภาพของตนเองได้ ให้
คุณสังเกตการเปลี'ยนแปลงเมื'อคุณเปลี'ยนตัวเลือกจาก "ใช่ สาหรับการเริ' มต้น" เป็ น "ไม่" ในกระดานเสวนาใด ๆ ก็ตามที'มีอยู่

การกระทําเช่นนีOไม่ส่งผลต่อนักเรี ยนที'มีรายชื'ออยูใ่ นวิชาดังกล่าว แต่จะมีผลต่อนักเรี ยนในอนาคตของวิชานัOนๆ และหากมี
การเปลี'ยนแปลงกลับมาเป็ น "ใช่ สําหรับการเริ' มต้น" ก็จะไม่ส่งผลต่อนักเรี ยนในขณะนัOน แต่จะส่ งผลต่อนักเรี ยนในอนาคต
เช่นกัน
2. บทเรี ยนสํ าเร็จรู ป
เป็ นกิจกรรมที'ใช้ในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ประกอบด้วยบทเรี ยนหลายหน้า และแต่ละหน้าจะสิO นสุ ดด้วยคําถาม ซึ' ง
สามารถเลือกตอบคําถามในลักษณะไปยังหน้าถัดไปหรื อย้อนกลับมาตอบได้
3. แบบทดสอบ
เป็ นแบบทดสอบที'อาจารย์สร้างขึOน ประกอบด้วยคําถามหลายรู ปแบบ ได้แก่ ปรนัย คําถามสัOน จับคู่ และตัวเลข สามารถเลือก
ให้นกั เรี ยนตอบได้มากกว่าหนึ'งครัOงได้ และมีการสลับหรื อสุ่ มคําถามจากคลังข้อสอบ สามารถกําหนดเวลาการสอบ และ
บันทึกข้อมูลไปยัง gradebook อาจารย์สามารถ feedback และแก้ไขคําตอบให้กบั นักเรี ยนได้ ประเด็น คือ อาจารย์อาจสร้าง
คําถามเฉพาะบท หรื อดึงจากคลังข้อสอบไว้ก็ได้
เมื'อเลือกเพิ'มแบบทดสอบ จะปรากฎข้อมูลบังคับ และข้อมูลการตัOงค่า ดังนีO
- กําหนด “ชื' อ” ของแบบทดสอบ
- กําหนดช่วงวันและเวลาที'อนุญาตให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบได้
- คะแนนที'ได้
“จํานวนครัOงที'ตอบ” ระบุจาํ นวนที'ตอ้ งการให้นกั เรี ยนสามารถทําแบบทดสอบได้ ถ้าหากระบุ
มากกว่า z ครัOง คะแนนแต่ละครัOงที'นกั เรี ยนทําได้จะมีการบันทึกไว้ในแฟ้ มของนักเรี ยนที'ทาํ ซึ' งอาจารย์
สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
“วิธีตดั เกรด” ถ้าหากอาจารย์ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบนีO มากกว่า z ครัOง ก็ให้เลือกว่าจะคิดคะแนน
ให้ทาํ ทัOงหมดอย่างไร ซึ' งจะมีคะแนนสู งสุ ด คะแนนเฉลี'ยของทุกครัOง คะแนนที'ได้จากทําครัOงแรก หรื อ
คะแนนที'ได้จากการทําครัOงสุ ดท้าย
- รู ปแบบ
- การกระทําของคําถาม
“สลับคําตอบ/สลับคําถาม” เป็ นตัวเลือกที'ระบบจะสลับคําถาม/คําตอบทุกครัOงที'นกั เรี ยนเข้ามาทํา
แบบทดสอบ ซึ' งใช้ในคําถามแบบปรนัยและจับคู่ นักเรี ยนแต่ละคนที'เข้ามาทําแบบทดสอบพร้อมกัน จะมี
ลําดับคําถามที'ต่างกัน
เมื'อตัOงค่าทัOงหมดก็ให้คลิก บันทึกการเปลี'ยนแปลง เช่นเดิม

การสร้างแบบทดสอบนีOเป็ นเพียงข้อกําหนดพืOนฐาน อาจารย์จะต้องสร้างคําถามต่าง ๆ โดยการนําเข้าคําถามจากไฟล์ หรื อ
สร้างคําถามใหม่ทีละข้อ
เมื'อคลิกบันทึกแล้ว อาจารย์อาจเกิดอาการสับสนว่า จะสร้างข้อสอบได้อย่างไร ให้ลองคลิกแบบทดสอบอีกครัOง จะได้หน้าจอ
ระบุวา่ ยังไม่มีคาํ ถามในแบบทดสอบ ให้คลิก แก้ไขแบบทดสอบ

Figure 23 การแก้ไขแบบทดสอบ

- คลิกเลือก แก้ไขแบบทดสอบ จะเกิดหน้าจอใหม่ สังเกตคําว่า เพิ'ม

Figure 24 การเพิ' มคําถาม

และให้เลือกว่า สร้างคําถามใหม่ จากคําข้อสอบ คําถามแบบสุ่ ม เลือก คําถามใหม่จะมี option ชนิดของข้อสอบให้เลือกสร้าง

Figure 25 เลื อกประเภทของคําถาม

ทดลองเลือก ปรนัย แล้วคลิก เพิ'ม จะปรากฏหน้าจอใหม่ให้ท่านเติมข้อมูล และตัวเลข พร้อมทัOงกําหนดคะแนนในข้อที'
ถูกต้อง สามารถเพิ'มตัวเลือกได้มากกว่าที'ปรากฏบนจอภาพ
แต่ละข้อสอบ มีตวั เลือกที'แตกต่างกันไป อาจมี feedback message ให้ท่านป้ อนลงไปเพื'ออธิ บายให้กบั ผูต้ อบข้อสอบก็ได้
D. แบบสํ ารวจ
เป็ นการออกแบบแบบสํารวจเพื'อรวบรวม feedback โดยใช้คาํ ถามหลากหลายรู ปแบบ เช่น ปรนัย ใช่/ไม่ใช่ การพิมพ์ขอ้ ความ
แบบสอบถามนีOอาจกําหนดให้ไม่ระบุชื'อ และจํากัดเฉพาะผูเ้ รี ยนและอาจารย์ผสู ้ อนเท่านัOน ใช้สาํ หรับการประเมินรายวิชา
เป็ นต้น
โพลล์ เป็ น activity module ที'อาจารย์ผสู ้ อนกําหนดเป็ นคําถามเดียว และเสนอทางเลือกคําตอบ ผลของทางเลือกจะปรากฏ
หลังจากนักเรี ยนตอบหลังจากวันที'กาํ หนด ใช้ในการกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยน การทดสอบความเข้าใจของนักเรี ยน
สนับสนุนการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา
E. ห้ องปฏิบัติการ
เป็ นการสร้าง workshop activity ที'เก็บรวบรวม ทบทวนและวิพากษ์ผลงานของนักเรี ยน นักเรี ยนสามารถส่งไฟล์ เช่น word หรื อ spreadsheet และพิมพ์
ข้อความโดยตรงโดยใช้ text editor งานที'ส่งจะได้รับการประเมินโดยอาจารย์ ซึ'งอาจจะตัOงเป็ นแบบไม่ปรากฏชื'อของผูป้ ระเมินก็ได้ นักเรี ยนได้รับ
การประเมินในสองระดับ คือ การส่งงานและการประเมินจาก peer ระดับคะแนนจะได้รับการบันทึกใน gradebook

H. ห้ องสนทนา
ห้องสนทนา เป็ นกิจกรรมให้คาํ ปรึ กษาแลกเปลี'ยนระหว่างอาจารย์และนักเรี ยนแบบ real-time สามารถกําหนดการสนทนาได้เป็ นเวลา หรื อเวลา
เดียวกันทุกวัน ทุกสัปดาห์ การสนทนาได้รับการบันทึกไว้และทุกคนในชัOนเรี ยนสามารถเห็นได้ หรื อจํากัดเฉพาะผูใ้ ช้บางคนก็ได้ เป็ น
ประโยชน์สาํ หรับการสนทนากลุ่ม ที'ไม่มีเวลาพบปะกันในเวลาปกติ
I. อภิธานศัพท์
เป็ นกิจกรรมให้ขอ้ มูลทางเดียว เสมือนเป็ นข้อมูลอ้างอิง (reference) หรื อ glossary หรื อดัชนี อาจารย์สามารถป้ อนคําศัพท์ พร้อมทัOงคําอธิบายลงไป
ผูใ้ ช้สามารถค้นหาข้อมูล ศัพท์ ดัชนี ได้ มี Option ให้เลือกหลายแบบ สามารถแทรกไฟล์ไปกับศัพท์ซ' ึงขออนุญาตไม่กล่าวรายละเอียดในที'นO ี
L. Assignment
เป็ นกิจกรรมที'อาจารย์สร้างขึOนเพือ' ติดต่อ รบรวม ให้คะแนน และ feedback นักเรี ยนสามารถส่งไฟล์ เช่น word, excel, รู ปภาพ และวิดิโอ เข้า
กิจกรรมนีOได้ หรื ออาจจะพิมพ์การบ้านโดยตรง โดยส่งเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่มก็ได้ อาจารย์สามารถปิ ดการส่งงาน และตรวจการบ้านจาก
ไฟล์ของนักเรี ยน และส่ง feedback กลับไปยังนักเรี ยนได้ ทัOงในรู ปแบบเอกสาร หรื อไฟล์ audio สามารถให้คะแนนการบ้านได้ในลักษณะของ
rubric และผลการประเมินสามารถบันทึกใน gradebook ได้
P. Attendance
เป็ นการประเมินการเข้าชัOนเรี ยนของนักเรี ยน อาจารย์สามารถสร้าง session ได้หลากหลายและ กําหนด status เป็ น Present Absent Late หรื อ Excused
หรื อปรับสถานะไปตามความเหมาะสม
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