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1. เข้าสู่ระบบ Education-Moodle 
1.1 วิธีการเข้าสู่ระบบ 

กำรเข้ำสู่ระบบ สำมำรถเข้ำใช้งำนได้โดยผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://education.rmutl.ac.th ซึ่งระบบจะแสดง

หน้ำแรกดังรูป 

 

รูปที่ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ 

  

https://education.rmutl.ac.th/
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2. การล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
2.1 การสมัครเป็นสมาชิก 

อำจำรย์ที่มีอีเมล์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำอยู่แล้ว (@rmutl.ac.th) สำมำรถล็อคอินได้เลย โดย

กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำน เป็นตัวเดียวกันกับอีเมล์มหำวิทยำลัย หำกล็อคอินครั้งแรกจะเป็นกำรสมัครสมำชิกโดย

อัตโนมัติ เมื่อเข้ำไปแล้วครั้งแรกจะแสดงหน้ำจอที่ให้กรอกข้อมูล ชื่อ นำมสกุล และรำยละเอียดส่วนตัว ดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 เข้ำสู่ระบบ 
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3. การเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
หลังจำกล็อกอินเข้ำสู่ระบบแล้ว ทำงด้ำนมุมขวำบนจะปรำกฏเมนูของ User ให้คลิก “Profile” จะเห็นหัวข้อ 

User details ให้คลิก “Edit profile” เมื่อคลิกเมนู “Edit profile” จะปรำกฏข้อมูลส่วนตัว สำมำรถแก้ไขได้โดย

กรอรให้ครบในช่องที่มี * สีแดง จำกนั้นกดปุ่ม “Update profile” ดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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4. จัดการตั้งค่าห้องเรียนของรายวิชา 
หลังจำกล็อกอินเข้ำสู่ระบบ หำกอำจำรย์มีกระบวนวิชำที่เปิดแล้ว รำยชื่อกระบวนวิชำจะปรำกฏบริเวณเมนูขวำมือ 

“Navigation -> My courses” ดังรูปที่ 4.1 

 

 

รูปที่ 4.1 เมนู “My courses” 
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4.1 หน้าแรกของรายวิชา 

ประกอบไปด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 คือ บล็อกท่ีอยู่ทำงซ้ำยมือของหน้ำจอ (ส่วนกำรจัดกำรทั้งหมด) 

  ส่วนที่ 2 คือ บล็อกตรงกลำงเป็นส่วนแสดงเนื้อหำ หรือกิจกรรมทั้งหมดของรำยวิชำ 

  ส่วนที่ 3 คือ บล็อกท่ีอยู่ทำงขวำมือของหน้ำจอ เป็นบล็อกท่ีสำมำรถเพ่ิมเข้ำหรือน ำออกได้  

ดังรูปที่ 4.2 

 
รูปที่ 4.2 ส่วนประกอบหน้ำแรกของรำยวิชำ 
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4.2 การตั้งค่าของรายวิชา 

 บล็อกท่ีส ำคัญที่สุดของรำยวิชำ คือในส่วนที่ 1 เป็นส่วนกำรจัดกำรทั้งหมด กำรตั้งค่ำรำยวิชำให้เลือกท่ีรำยวิชำที่

ต้ อ งกำ รแก้ ไ ข  ที่ เ มนู  Navigation -> My courses -> เ ลื อกร ำยวิ ช ำที่ ต้ อ งกำ รจำกนั้ น เ ลื อ กที่ เ มนู  

“Administration -> Edit settings” ดังรูปที่ 4.3 

 
รูปที่ 4.3 เมนู “Edit setting” 

  

  



 

 
                                     ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มทร.ล้ำนนำ กลุ่มงำนบริกำรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ติดต่อสอบถำม โทร. 0 53921 444 #1624  

หลังจำกนั้นจะปรำกฏหน้ำส ำหรับกำรตั้งค่ำรำยวิชำ โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมำย * สีแดง ดัง

รูปที่ 4.4 

 
รูปที่ 4.4 หน้ำส ำหรับกำรตั้งค่ำรำยวิชำ 
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 ในแต่ละช่องมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ส่วน General 

- Course full name : กรอกชื่อเต็มของรำยวิชำโดยใส่รหัสรำยวิชำไว้ข้ำงหน้ำ เพ่ือควำม
สะดวกในกำรค้นหำ 

- Course short name : ชื่อย่อรำยวิชำ 
- Course category : ประเภทของรำยวิชำ (เขตพ้ืนที่/คณะ/สำขำ ของรำยวิชำนั้นๆ) 
- Visible : สำมำรถซ่อนรำยวิชำได้หำกยังไม่พร้อมให้นักศึกษำเห็นวิชำนั้นโดย

เลือกเป็น “Hide” 
- Course start date : วันที่เริ่มเปิดกระบวนวิชำเป็นครั้งแรก ไม่จ ำเป็นไม่ควรแก้ไขในช่องนี้

เนื่องจำกอำจกระทบกับระบบสถิติ 
- Course ID number : ID ของวิชำไม่จ ำเป็นต้องกรอก 

ส่วน Description 

- Course summary : บทคัดย่อของรำยวิชำแบบพิมพ์ข้อควำมใส่ในช่องที่ให้กรอก และ
สำมำรถเพ่ิมรูปภำพ เพ่ิมสื่อ หรือลิงค์ ได้เช่นกัน โดยกดที่ปุ่ม Shoe 
editing tool เพ่ือเปิด HTML Editor 

- Course summary files : บทคัดย่อของรำยวิชำในลักษณะของไฟล์รูปภำพอธิบำย สำมำรถลำก
ไฟล์จำกเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัววำงในช่องนี้ได้ทับตัวอักษร “You 
can drag and drop files here to add them.” ตัวอย่ำงไฟล์ เช่น 
ไฟล์นำมสกุล .jpg, .png เป็นต้น 

- Course format : รูปแบบที่ควรเลือกมี 2 แบบคือ แบบหัวข้อ และแบบรำยสัปดำห์ ซึ่ง
มีควำมแตกต่ำงกันดังนี้ 

  Weekly format : เป็นกำรจัดกำรรำยวิชำสัปดำห์ต่อสัปดำห์ โดยมีวันเริ่มต้นและสิ้นสุด
ที่แน่นอน ในแต่ละสัปดำห์จะมีกิจกรรมต่ำงๆ ให้นักเรียนท ำ เช่น 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ อำจจะให้นักเรียนเขียนขึ้นมำ ภำยในสอง
สัปดำห์ จำกนั้นนักเรียนจะไม่สำมำรถเขียน หรือแก้ไขได้อีก 

  Topics format : รูปแบบคล้ำยกับรำยสัปดำห์ เพียงแต่ไม่จ ำกัดเวลำในกำรเรียนหัวข้อ
นั้นๆ กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ส ำหรับแต่ละหัวข้อ สำมำรถท ำได้เรื่อยๆ 

- Number of sections : ก ำหนดจ ำนวนสัปดำห์หรือหัวข้อของรำยวิชำ 
- Hidden sections : เป็นกำรก ำหนดกำรแสดงส่วนที่ซ่อนไว้ ว่ำจะปรำกฏอยู่ในลักษณะที่

ซ่อนแบบย่อเอำไว้ หรือซ่อนแบบไม่ให้มองเห็นเลย 
- Course layout : มี 2 แบบ คือ แสดงเนื้อหำทั้งหมดในหน้ำเดียว และแสดงเนื้อหำแบบ

แบ่งหน้ำ 
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ส่วน Appearance 

- Force language : กำรก ำหนดภำษำ มี 3 แบบคือ ไม่ก ำหนด ภำษำอังกฤษ และ
ภำษำไทย 

- News items to show : ก ำหนดจ ำนวนข่ำวล่ำสุด จ ำนวนข่ำวที่จะให้ปรำกฏในหน้ำแรกของ
รำยวิชำนี้ โดยแต่ละรำยวิชำจะมีกระดำนข่ำว ปรำกฏอยู่บนสุดของ
รำยวิชำ เหมำพส ำหรับประกำศข่ำวสำรให้นักเรียนในรำยวิชำได้รับ
ทรำบทั่วกัน 

- Show gradebook to students : มีกิจกรรมหลำยอย่ำงที่อนุญำตให้ก ำหนดระดับคะแนนได้เป็นกำร
ก ำหนดให้นักศึกษำสำมำรถมองเห็นหรือไม่เห็นเกรดของตนเองในหน้ำ
แรกของรำยวิชำได้ 

- Show activity reports : กำรก ำหนดกำรแสดงรำยงำนกิจกรรมในรำยวิชำ 

ส่วน Files and uploads 

- Maximum upload size : กำรก ำหนดขนำดไฟล์สูงสุดที่สำมำรถอัพโหลดเข้ำรำยวิชำได้ 

ส่วน Completion tracking 

- Enable completion tracking : กำรก ำหนดให้บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงรำยวิชำ 

ส่วน Groups 

- Group mode : ระบบกลุ่ม 
  No groups : ไม่มีกำรแบ่งกลุ่ม ทุกคนที่เป็นสมำชิกในรำยวิชำอยู่รวมกัน 
  Separate groups : แยกกลุ่มกัน คนในกลุ่มจะสำมำรถมองเห็นกันเองได้ แต่จะไม่สำมำรถ

เห็นข้ำมกลุ่ม 
  Visible groups : กลุ่มที่มองเห็น คนแต่ละกลุ่มท ำงำนในกลุ่มของตัวเอง แต่สำมำรถ

มองเห็นคนกลุ่มอ่ืนได ้
- Force group mode : ถ้ำตั้งค่ำกลุ่มเป็น yes ก็จะมีผลบังคับใช้กับทุก activity ในรำยวิชำ

ทันที แม้ว่ำท ำกำรเซท Group mode ของแต่ละ activity ทีหลังก็ตำม 
- Default grouping : ค่ำเริ่มต้นกลุ่ม 

ส่วน Role renaming 

- ใช้ในกรณีที่ต้องกำรเปลี่ยนชื่อบทบำทท่ีจะแสดงในหน้ำเว็บ 
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4.3 การตั้งค่าเกี่ยวกับสมาชิกในรายวิชา 

 สำมำรถเข้ำไปตั้งค่ำต่ำงๆ เกี่ยวกับสมำชิกในกระบวนวิชำได้โดยกำรคลิกที่เมนู Administration -> “Users” 

ดังรูป 4.5 

 
รูปที่ 4.5 เมนู Users 

 ซึ่งเมนูย่อยของ Users มีดังนี้ 
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4.3.1 การน านักศึกษาเข้า/ออกจากระบบ (Enroll users) 
 กำรน ำเข้ำนักศึกษำนอกจำกวิธีกำรน ำเข้ำจำกกำรเข้ำเรียนด้วยตัวเองของนักศึกษำแล้ว อำจำรย์หรือผู้ดูแล

กระบวนวิชำสำมำรถน ำเข้ำนักศึกษำได้เอง โดยสำมำรถน ำเข้ำได้ 3 วิธี ดังนี้ 

 วิธีที่ 1 น ำเข้ำทีละคน ผ่ำนหน้ำของ “Enrolled users” ซึ่งหน้ำที่สำมำรถก ำหนดสิทธิ์ และน ำนักศึกษำเข้ำกลุ่ม

ที่ได้ตั้งไว้ (นักศึกษำจะต้องท ำกำรล็อกอินเข้ำสู่ระบบครั้งแรกก่อน ถึงจะสำมำรถดึงเข้ำได้) โดยวิธีกำรน ำเข้ำ

นักศึกษำมี ดังรูปที่ 4.5.1 

 

รูปที่ 4.5.1 หน้ำ Enrolled users 

  1.1 คลิกเมนู “Administration -> “Enrolled users” 

  1.2 คลิกปุ่ม “Enroll users” บริเวณมุมขวำของหน้ำจอ 

  1.3 ในช่อง Assign roles หำกต้องกำรน ำเข้ำนักเรียนให้เลือก “Student” หรือ “Non-editing 

teacher” ในกรณีต้องกำรน ำเข้ำอำจำรย์ผู้ช่วยท่ำนอ่ืน 

  1.4 ท ำกำรค้นหำบุคคลที่ต้องกำรจะน ำเข้ำมำในกระบวนวิชำแล้วกดปุ่ม “Search” 

  1.5 หลังจำกได้คนที่ต้องกำรค้นหำแล้วให้คลิกปุ่ม “Enroll” (สำมำรถค้นหำและกด Enroll เพ่ิมได้) 

  1.6 หลังจำก “Enroll” ครบตำมต้องกำรแล้ว คลิกปุ่ม “Finish enrolling users” เป็นอันเสร็จสิ้น 
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 วิธีที่ 2 กำรน ำเข้ำผ่ำน list รำยชื่อจำกเมนู Administration -> Users -> “Enrolment methods” 

 2.1 จำกนั้นในช่องของ “Manual enrolments” ให้คลิก  เพ่ือเข้ำสู่หน้ำกำรน ำเข้ำสมำชิก ดังรูปที่ 5.1.2 

 
รูปที่ 4.5.2 หน้ำ Enrolment methods 

 2.2 เมื่อเข้ำสู่หน้ำ “Manual enrolments” ให้ท ำกำรค้นหำบุคคลที่ต้องกำรเพ่ิมเข้ำมำสู่กระบวนวิชำจำกนั้นให้

เลือกคนที่ต้องกำร และคลิกปุ่ม “Add” เป็นอันเสร็จสิ้น ดังรูปที่ 5.1.3 

 
รูปที่ 4.5.3 หน้ำน ำเข้ำ/ออก สมำชิกของกระบวนวิชำ 
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วิธีที่ 3 กำรตั้งค่ำกระบวนวิชำโดยให้นักศึกษำท ำกำรกดเข้ำมำเป็นสมำชิกด้วยตนเอง โดยเข้ำไปที่หน้ำของ 

“Enrolment methods” เช่นเดียวกับวิธีที่ 2 จำกนั้นให้คลิกปุ่มรูปดวงตำ  เป็นอันเสร็จสิ้น 

 

 

 

4.3.2 การตั้งค่ากลุ่ม (Groups) 
 กำรสร้ำงกลุ่มในกระบวนวิชำนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรำยวิชำที่มีกิจกรรมให้กับผู้เรียน ท ำงำนร่วมกันมำกกว่ำ
หนึ่งคน โดยเข้ำหน้ำกำกตั้งค่ำกลุ่มโดยผ่ำนเมนู Administration -> Users -> “Groups” ซึ่งในหน้ำนี้จะมีเมนูให้
เลือกใช้หลักๆ อยู่ 2 อย่ำงด้วยกัน คือ 
  1. กำรสร้ำงกลุ่ม (Groups) 
  2. กำรรวมกลุ่ม (Groups) 
 โดยทั้ง 2 นี้สำมำรถอธิบำยเป็นแผนภำพได้ดังภำพที่ 4.5.4 

 

รูปที่ 4.5.4 แผนภำพ Group และ grouping 
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 การสร้างกลุ่ม (Groups) กำรสร้ำงกลุ่มมีตัวเลือกในกำรสร้ำงได้ 3 วิธี คือ 

  1. Create group ซึ่งเป็นกำรสร้ำงกลุ่ม ทีละ 1 กลุ่ม 

  2. Auto-create group สำมำรถสร้ำงกลุ่มได้ทีละหลำยกลุ่ม โดยกำรสร้ำงวิธีนี้สำมำรถน ำนักศึกษำเข้ำ

กลุ่มได้โดยระบบน ำเข้ำของ Moodle 

4.3.3 การรวมกลุ่ม (Grouping) 
 กำรใช้ Grouping เป็นกำรใช้เพ่ือก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึง และเข้ำใช้งำนเนื้อหำในกระบวนวิชำโดยจะสำมำรถ

สร้ำงเนื้อหำในกระบวนวิชำได้แบบ “เฉพำะกลุ่ม” เพ่ือไม่ให้เกิดควำมสับสนแก่ผู้สอนและกับนักเรียนเอง โดย

ประโยชน์ของกำรสร้ำง Grouping ที่มักจะใช้บ่อยครั้ง ยกตัวอย่ำงเช่น กำรสร้ำงกลุ่มเพ่ือท ำกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใน

กระบวนวิชำ, กำรสร้ำงกลุ่มส ำหรับนักเรียนที่ขำดเรียนหรือจ ำเป็นต้องส่งงำนล่ำช้ำ, กำรสร้ำงกลุ่มเพ่ือแยก

นักศึกษำในกรณีท่ีวิชำมีหลำย section เป็นต้น 

 การสร้างการรวมกลุ่ม (Grouping) สำมำรถท ำได้ดังต่อไปนี้ 

  1. คลิกท่ี “Grouping” จำกเมนูของ Groups 

  2. คลิกปุ่ม Create grouping เพ่ือเข้ำสู่หน้ำสร้ำง grouping 

  3. ตั้งชื่อ Grouping แล้วคลิกปุ่ม “Save changes” เป็นอันเสร็จสิ้น 

 การเพ่ิม Groups เข้าสู่ Grouping ท ำได้หลังจำกที่เรำท ำกำรสร้ำง Grouping เสร็จเรียบร้อยในช่อง “Edit” ให้

คลิกท่ีไอค่อน  เพ่ือท ำกำรเลือกกลุ่มแล้วน ำเข้ำสู่ Grouping ที่ต้องกำร 

 

* หมายเหตุ * กำรใช้งำนเกี่ยวกับ Group และ Grouping หลังจำกคลิกปุ่ม “Turn editing on” สำมำรถสังเกตุ

ได้จำกไอคอนและข้อควำมต่อไปนี้ 

  1.  No group (ไม่จัดกลุ่ม)   : ส ำหรับส่วนที่ต้องกำรใช้ร่วมกัน เช่น เนื้อหำ กระดำน

สนทนำ  

  2.  Separate groups (แยกกลุ่ม) : เป็นกำรตั้งค่ำส ำหรับจัดกลุ่ม คนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เท่ำนั้นถึงจะเห็นเนื้อหำนั้นๆ เช่น กำรช่วยกำรท ำกำรบ้ำน 

  3.  Visible groups (กลุ่มเปิด)  : สมำชิกภำยในกลุ่มสำมำรถเห็นผลงำนของกลุ่มอ่ืนที่ส่งใน

กิจกรรมที่ตั้งไว้ได้ 
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4.3.1 การเพิ่มอาจารย์ผู้สอนร่วม ในรายวิชาของตนเอง (Enroll users) 
 ใน 1 รำยวิชำ ระบบสำมำรถเพ่ิมอำจำรย์ผู้สอนได้มำกกว่ำ 1 คน ตำมท่ีเจ้ำของรำยวิชำต้องกำร โดยเข้ำไปที่เมนู 

Administration -> Users -> “Enrolled users” 
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 3. ค้นหำชื่อผู้ใช้ที่ต้องกำรเพิ่มเป็นอำจำรย์ผู้สอนร่วม 

 4. คลิกเปลี่ยนสถำนะในช่อง Assign roles เป็น Teacher 

 5. คลิก “Enroll” ท้ำยชื่อของผู้ใช้ที่ต้องกำรเปลี่ยนสถำนะ 

 6. คลิก “Finish enrolling users” เสร็จขั้นตอนกำรเพ่ิมอำจำรย์ 
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4.4 การเปิดโหมดเพื่อสร้างเนื้อหารายวิชา 

 สำมำรถเข้ำไปแก้ไข หรือเพ่ิมเติมเนื้อหำ และกิจกรรมในรำยวิชำได้โดยเลือกที่ปุ่ม “Turn editing on” โดย

สำมำรถเลือกกดได้ 2 ที่ ดังรูปที่ 4.6 

 
รูปที่ 4.6 ปุ่ม Turn editing on 

 หลังจำกกดปุ่ม “Turn editing on” จะปรำกฏโหมดส ำหรับกำรแก้ไข ในแต่ละบล็อก ดังรูปที่ 4.7 

 
รูปที่ 4.7 โหมดส ำหรับแก้ไข 
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สัญลักษณ์หรือไอคอนแสดงควำมหมำยในกำรท ำงำนต่ำงๆ ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 ซ่อนไม่ให้นักเรียนเห็น 

 ท ำไฮไลท์สีหัวข้อให้เห็นเด่นชัด 

 แก้ไขชื่อหัวข้อ 

 เลื่อนรำยกำรเอกสำรไปบนหรือล่ำง 

 เลื่อนรำยกำรเอกสำรไปซ้ำยหรือขวำ 

 แก้ไขเอกสำร หรือชื่อ เอกสำร 

 เพ่ิมเอกสำรที่เหมือนกันอีก 1 ส ำเนำ 

 ลบรำยกำรเอกสำร 

 เรียนรวมกันไม่แบ่งกลุ่ม 

 มอบหมำยบทบำทให้ผู้อื่นดูแล 
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4.4.1 การแก้ไขบทคัดย่อ การเพิ่มค าอธิบายแต่ละสัปดาห์/หัวข้อ 
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4.5 การอนุญาติให้ผู้เรียนเข้าเรียนในรายวิชา 

 ข้อควรระวัง!!! 

 กำรอนุญำตให้บุคคลหรือนักศึกษำเข้ำเรียนในรำยวิชำ จะมี 2 กรณี ดังนี ้ 

1. กำรอนุญำตให้บุคคลทั่วไปเข้ำเรียน จะหมำยถึง กำรอนุญำตให้บุคคลทั่วไปที่ไม่มี username และ password 

ของมหำวิทยำลัยฯ เข้ำเรียนในรำยวิชำของอำจำรย์ได้ ซึ่งจะสำมำรถแยกได้เป็น 2 กรณี คือ 

a. เข้ำเรียนโดยไม่มี username และ password ของมหำวิทยำลัย และ มีรหัสผ่ำนเข้ำวิชำ กำรตั้งค่ำจะเป็น ดัง

รูปด้ำนล่ำง (หมำยถึง ใครก็ได้ที่มีรหัสเข้ำวิชำ สำมำรถเข้ำได้ ไม่จ ำเป็นต้องมี username ของมหำวิทยำลัยฯ) 

 
b. เข้ำเรียนโดยไม่มี username และ password ของมหำวิทยำลัย และ ไม่มีรหัสผ่ำนเข้ำวิชำ กำรตั้งค่ำจะเป็น 

ดังรูปด้ำนล่ำง (หมำยถึง สำมำรถเข้ำได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องมีทั้ง username ของมหำวิทยำลัยฯ และ รหัสเข้ำ

รำยวิชำ) 

 
2. กำรอนุญำติให้เฉพำะนักศึกษำที่มี  username และ password ของมหำวิทยำลัยฯ กรณีนี้จะไม่อนุญำติให้

บุคคลภำยนอกเข้ำใช้งำน จะอนุญำตให้เฉพำะนักศึกษำที่มี username และ password ของมหำวิทยำลัย และ มี

รหัสผ่ำนเข้ำวิชำ เข้ำใช้งำนได้เท่ำนั้น 
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การอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนรายวิชาด้วยตนเอง 

หลังจำกที่เข้ำไปสู่รำยวิชำแล้ว คลิกปุ่ม  เพ่ือเปิดเมนูส ำหรับแก้ไขรำยวิชำ หลังจำกนั้นให้คลิกที่

เมนูกำรจัดกำรระบบ > Course administrator > สมำชิก > Enrolment methods จะปรำกฏ method ทำงด้ำน

ขวำมือ 

 

 
1. ให้เลื่อน Self-enrolment (Student) ไว้บนสุด 

2. หำกภำพดวงตำเป็นลักษณะนี้  ให้คลิกท่ีดวงตำ 1 ครั้ง ภำพดวงตำจะเปลี่ยนเป็น  หมำยถึงเปิด

กำรใช้งำน 
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การตั้งรหัสเข้ารายวิชา 

1. ที ่Enrolment methods คลิกรูป เพ่ือเข้ำไปตั้งค่ำ 

2. ตั้งค่ำเงื่อนไขกำรเข้ำเรียน 

 
3. คลิก “Save changes” 
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5. การเพิ่มกิจกรรมและแหล่งข้อมูลในรายวิชา 
 กำรเพ่ิมเนื้อหำรำยวิชำ จะอยู่ในเมนู “Add an activity or resource” ดังรูปที่ 5.1 

  
รูปที่ 5.1 เมนู “Add an activity or resource” 

 จะปรำกฏเมนูทั้ง Activity และ Resource ให้เลือก ดังรูปที่ 5.2 

 
รูปที่ 5.2 เมนู Add an activity or resource 
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5.1 Assignment (การมอบหมายงาน) 

 คือ กำรสั่งงำน กำรบ้ำน ให้กับนักศึกษำ โดยนักศึกษำสำมำรถส่งงำนเป็นแบบไฟล์ หรือตอบเป็น Comments กลับมำ

ได้เช่นกัน และอำจำรย์สำมำรถให้คะแนนได้ ดังรูปที่ 5.3 

 
 กรองข้อมูลที่มีเครื่องหมำย * สีแดง ให้ครบ 
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                                     ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มทร.ล้ำนนำ กลุ่มงำนบริกำรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ติดต่อสอบถำม โทร. 0 53921 444 #1624  

 
รูปที่ 5.3 กำรตั้งค่ำหน้ำ Assignment 
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 ในแต่ละช่องมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ส่วน General 

 - Assignment name    : ชื่อกำรสั่งงำน 

 - Description     : รำยละเอียดกำรสั่งงำน 

 - Display description on course page : กำรแสดงรำยละเอียดของกำรสั่งงำนหน้ำแรกของรำยวิชำ 

 - Additional files    : เพ่ิมไฟล์ 

 ส่วน Availability 

  - Allow submissions from   : ก ำหนดวันเริ่มต้นที่นักศึกษำสำมำรถเริ่มท ำได้ 

- Due date : ก ำหนดวันสุดท้ำยที่นักศึกษำท ำได้ หำกเลยก ำหนดแล้วนักศึกษำ

ก็ยังส่งได้แต่จะถูกระบบระบุไว้ว่ำส่งช้ำ ซึ่งจ ำเป็นต้องเซท Cut-off 

date ไว้ด้วย ถ้ำไม่ต้องกำรให้ส่งงำนได้แล้ว 

- Cut-off date : ก ำหนดวันที่นักศึกษำไม่สำมำรถส่งงำนได้ จะไม่มีปุ่มให้เข้ำไปท ำ

กิจกรรม 

- Always show description : แสดงรำยละเอียดของกำรสั่งงำนตลอดเวลำ 

ส่วน Submission types 

- Submission types : ชนิดของกำรส่งงำนของนักศึกษำ สำมำรถก ำหนดให้กำรส่งงำน

เป็นแบบ 

   - Online text   : ส่งงำนแบบกรอกข้อมูลกำรบ้ำนที่ต้องกำรส่ง ที่ช่องท่ีก ำหนดไว้ 

   - File submissions  : ส่งงำนแบบเป็น File เอกสำร/รูป ระบบจะ default เป็นตัวนี้ 

   - Word limit   : ก ำหนดจ ำนวนตัวอักษรของข้อควำมที่เป็น Online text 

  - Maximum number of uploaded files : จ ำนวนไฟล์ที่ก ำหนดให้สำมำรถอัพโหลดได้ 

  - Maximum submission size  : ก ำหนดขนำดของไฟล์สูงสุดที่สำมำรถอัพโหลดได้ 

ส่วน Feedback types อำจำรย์สำมำรถตอลกลับนักศึกษำได้ มี 3 แบบ 

  - Feedback comments  : อำจำรย์สำมำรถส่งข้อควำมตอลกลับแต่ละข้อควำมที่ส่งมำ 

  - Offline grading worksheet  : อำจำรย์สำมำรถดำวน์โหลด อัพโหลดใบคะแนนเกรดนักศึกษำได้ 

  - Feedback files   : อำจำรย์สำมำรถแนบไฟล์ตอลกลับส่งให้นักศึกษำแบบเป็น

เอกสำรและไฟล์เสียงได้ 

ส่วน Submission settings กำรก ำหนดตั้งค่ำส ำหรับปุ่มส่งงำน (ไม่จ ำเป็นต้องต้ังค่ำ) 

ส่วน Group submission settings กำรก ำหนดตั้งค่ำกลุ่มในกำรส่งงำน ส่วนนี้หำกไม่ได้ตั้งกลุ่มไม่จ ำเป็นต้องตั้งค่ำ 

ส่วน Grade กำรให้คะแนนในกำรส่งงำน คะแนนเต็ม 100 

ส่วน Common module settings สำมำรถตั้งค่ำให้แสดงหรือซ่อนกำรสั่งงำนได้ 

  



 

 
                                     ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มทร.ล้ำนนำ กลุ่มงำนบริกำรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ติดต่อสอบถำม โทร. 0 53921 444 #1624  
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5.2 Chat  

 คือ ช่องทำงกำรสนทนำภำยในวิชำ ระหว่ำงอำจำรย์กับนักศึกำ โดยเป็นกำรสนทนำแบบออนไลน์ ตำมวัน -เวลำที่ได้

ก ำหนดไว้ ดังรูป 5.4 

 
รูปที่ 5.4 กำรตั้งค่ำ Chat 

 ส่วน General 

  - Name of this chat room  : ตั้งชื่อห้องสนทนำ 

  - Description    : รำยละเอียดหรือข้อตกลงในห้องสนทนำ 

  - Display description on course page : กำรก ำหนดกำรแสดงรำยละเอียดในหน้ำแรกของวิชำ 

 ส่วน Chat session 

  - Next chat time   : ก ำหนดวันที่ในกำรสนทนำในครั้งต่อไป 

  - Repeat/publish session  : กำรก ำหนดกำรแสดงผลของบทสนทนำ 
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  - Save past sessions   : กำรบันทึกบทสนทนำ 

  -Everyone can view past session : กำรก ำหนดให้ทุกคนสำมำรถเห็นบทสนทนำทั้งหมด 

 ส่วน Common module settings กำรก ำหนดกำรแสดงหรือซ่อนห้องสนทนำ 
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5.3 Forum 

 คือ กระดำนเสวนำและตั้งกระทู้ถำม-ตอบ ภำยในรำยวิชำ ดังรูปที่ 5.6 

 
รูปที่ 5.6 กำรตั้งค่ำ Forum 
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 ส่วน General 

  - Forum name  : ชื่อกระดำนเสวนำ 

  - Description  : รำยละเอียดหรือข้อตกลงของกระดำนเสวนำ 

  - Display description on course page  : กำรก ำหนดกำรแสดงรำยละเอียดในหน้ำแรกของวิชำ 

  - Forum type  : มี 5 ประเภท 

- A single simple discussion   : (กระดำนหัวข้อเดียวอย่ำงง่ำย) เป็นกระทู้ที่มีหัวข้อเดียว

โดยตั้งกระทู้จ ำกอำจำรย์ และเนื้อหำทุกอย่ำงอยู่ภำยในหน้ำเดียวกัน โดยนักศึกษำสำมำรถตอบ

ค ำถำมของกระทู้เดิมที่อำจำรย์ตั้งไว้ได้เรื่อยๆ แต่ไม่สำมำรถตั้งค ำถำมกระทู้หัวข้อใหม่เองได้ กระทู้

ประเภทนี้เหมำะส ำหรับเรื่องที่สั้นและกระชับ 

- Each person posts one discussion  : (หนึ่งคนหนึ่งกระทู้) อำจำรย์/นักศึกษำแต่ละคนจะตั้ง

กระทู้ ใน Forum ได้คนละ 1 กระทู ้

- Q and A forum    : กระทู้ค ำถำมซึ่งนักศึกษำจะต้องตอบกระทู้ของอำจำรย์

ก่อน ถึงจะสำมำรถดูค ำตอบของคนอ่ืนๆได้ 

- Standard forum displayed in a blog-like format  : กระทู้จะแสดงผลรูปแบบคล้ำยบล็อก 

ทั้งอำจำรย์-นักศึกษำสำมำรถตั้งกระทู้และตอบกระทู้ได้เรื่อยๆ โดยแบ่งหัวข้อแยกกันเป็นบล็อกอยู่ใน

กล่องสี่เหลี่ยมกระทู้ของใครของมัน 

- Standard forum for general use  : (กระด ำนทั่วไป) โดยจะเป็นกระดำนเสวน ำแบบ 

ปลำยเปิด ซึ่งแต่ละคนที่เข้ ำมำตอบ จะสำมำรถตั้งหัวข้อใหม่ได้ กระดำนเสวนำประเภท 

นี้เหมำะที่สุดส ำหรับกระดำนเสวนำที่มีวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำนทั่วไป ซึ่งระบบจะ default เป็นตัวนี้

ไว้ 

ส่วน Attachments and word count 

- Maximum attachment size   : กำรก ำหนดขนำดไฟล์สูงสุดที่สำมำรถอัพโหลดไฟล์ได ้

- Maximum number of attachments  : กำรก ำหนดจ ำนวนไฟล์ที่สำมำรถแนบได้ 

- Display word count    : กำรก ำหนดกำรแสดงกำรนับจ ำนวนค ำ 

ส่วน Subscription and tracking ส ำหรับอ่ำนกำรติดต ำมกำรอำ่นข้อควำมของกระดำนนี้ 

ส่วน Post threshold for blocking กำรบล็อกกำรโพสต์ลงกระดำนเมื่อโพสต์ไปแล้วกี่ครั้ง และก ำหนดเวลำกำร

บล็อค เมื่อผ่ำนไปก่ีวันแล้ว ถึงจะสำมำรถโพสต์ได้อีกครั้ง 

ส่วน Ratings กำรให้คะแนนควำมนิยม โดยอำจำรย์เป็นผู้ให้คะแนน 

ส่วน Common module settings กำรก ำหนดกำรแสดงหรือซ่อนกระดำนเสวนำ 
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5.4 Quiz การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ 

 คือ แบบทดสอบใช้ส ำหรับสร้ำงข้อสอบหรือแบบฝึกหัดให้นักศึกษำท ำในแต่ละบทเรียน/หัวข้อ โดยเมื่อนักศึกษำท ำ

แบบทดสอบ โดยระบบจะตรวจให้โดยอัตโนมัติตำมคะแนนและค ำตอบที่ก ำหนดไว้ ดังรูปที่ 5.7 

 
กำรเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ 
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                                     ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มทร.ล้ำนนำ กลุ่มงำนบริกำรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ติดต่อสอบถำม โทร. 0 53921 444 #1624  

 

 
รูปที่ 5.7 กำรตั้งค่ำ Quiz 
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ค าอธิบายในส่วนต่างๆ 

ส่วน General 

- Name ชื่อแบบทดสอบ 

- Description รำยละเอียดหรือค ำอธิบำยเกี่ยวกับแบบทดสอบ 

- Display description on course page กำรก ำหนดกำรแสดงรำยละเอียดในหน้ำแรกของวิชำ 

ส่วน Timing 

- Open the quiz กำรตั้งวันแรกและเวลำที่จะสำมำรถเปิดให้นักเรียนท ำแบบทดสอบได้ 

- Close the quiz กำรตั้งวันสุดท้ำยที่อนุญำตให้ท ำแบบทดสอบ หลังก ำหนดกำร นักเรียนจะไม่สำมำรถท ำ

แบบทดสอบได ้

- Time limit ใช้ส ำหรับก ำหนดเวลำในกำรท ำแบบทดสอบ 

- When time expires จะมีอยู่ 3 เงื่อนไขเมื่อเวลำที่ก ำหนดครบ โดยสำมำรถเลือกใช้ดังนี้ 

 Open attempts are submitted automatically 

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

questions answered 

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

default เป็นตัวนี้ไว้ 

- Submission grace period ห ำกตั้งค่ำในกำรท ำแบบทดสอบเม่ือเวลำหมด อนุญำตให้ระยะเวลำผ่อนผันกำร

ส่ง แต่ไม่เปลี่ยนค ำตอบใด ๆ (เลือกเงือนไขที่ 2 จำกหัวข้อก่อนหน้ำ) ระยะเวลำที่เพ่ิมข้ึนจะอนุญำตให้น ำมำใช้ได้ 

ส่วน Grade 

- Attempts allowed สำมำรถตั้งจ ำนวนครั้งในกำรให้นักศึกษำตอบได ้

- Grading method กำรเลือกกำรให้คะแนนนักเรียน 

ส่วน Layout 

- Question order กำรเรียงล ำดับของค ำถำม 

- New page กำรตั้งค่ำกำรแสดงผลจ ำนวนค ำถำม ที่จะแสดงในหนึ่งหน้ำ 

- Navigation method ตั้งค่ำรูปแบบกำรตอบค ำถำม สำมำรถตั้งได้ 2 ลักษณะ (คลิกที่ + Show more… 

เพ่ือเปิดเมนูนี้) 

 Free ผู้เรียนสำมำรถท ำข้อไหนก่อนก็ได้ 

 Sequential ก ำหนดให้ผู้เรียนต้องท ำแบบเรียงล ำดับ ไม่สำมำรถข้ำมหรือย้อนกลับไปท ำค ำถำม

เกำ่ได้ 

ส่วน Question behavior 

- Shuffle within questions กำรตั้งคำ่ให้มีกำรสลับค ำถำมโดยนักเรียนแต่ละคนจะได้รับค ำถำมสลับข้อกัน 
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- How questions behave กำรที่นักเรียนสำมำรถโต้ตอบกับค ำถำมในกำรทดสอบในรูปแบบที่แตกต่ำงกัน

ทั้งสิ้น 5 รูปแบบหลักๆ ด้วยกัน 

1. Deferred feedback เป็นกำรตอบค ำถำมแบบปกติโดยผู้เรียนสำมำรถเข้ำมำตอบค ำถำมเมื่อเสร็จ

แล้วจะได้รับคะแนนหรือ feedback กลับไป 

2. Adaptive mode ผู้เรียนสำมำรถตอบค ำถำมกี่รอบก็ได้ แต่กำรตอบครั้งต่อไปจะถูกหักคะแนน

ตำมที่ก ำหนด ซึ่งผู้สอนสำมำรถเลือกที่จะละเว้นกำรหักคะแนนได้ โดยกำรตั้งค่ำ “no penalties” 

เอำไว้ 

3. Interactive with multiple tries ผู้เรียนจะต้องตอบค ำถำมหนึ่งข้อ และกดส่งค ำตอบซึ่งจะได้รับ 

feedback กลับไปทันที และสำมำรถท ำโจทย์ข้อนั้นได้อีกครั้งโดยกำรคลิกที่ปุ่ม “Try again” 

4. Immediate feedback คล้ำยกับ Interactive mode เพียงแต่ผู้เรียนสำมำรถตอบค ำถำมได้เพียง

ครั้งเดียว เมื่อท ำกำรกดส่งแล้วจะไม่สำมำรถกลับไปท ำได้อีก 

5. Deferred/Immediate feedback with CBM ผู้เรียนจะต้องก ำหนดว่ำสิ่งที่ตอบไปมีควำมมั่นใจ

มำกน้อยเพียงใด (CBM: Certainty-based marking) ซึ่งคะแนนจะถูกคิดตำมควำมมั่นใจ เช่น ถ้ำ

ตอบถูกแล้วมั่นใจในค ำตอบจะได้ 1 คะแนน (+1) ส่วนหำกตอบถูกแต่ผู้เรียนไม่ม่ันใจในค ำตอบ จะได้

คะแนน 0.5 คะแนน เป็นต้น 

- Each attempt builds on the last : กำรเข้ำท ำแบบทดสอบใหม่อีกครั้ง สำมำรถเลือกรูปแบบ(คลิกที่ + 

Show more… เพ่ือเปิดเมนูนี้) 

1. No แบบทดสอบท่ีเขำ้ท ำใหม่ จะเริ่มต้นใหม่หมดตั้งแต่ข้อแรก ไม่แสดงค ำตอบเก่ำไว้ 

2. Yes แบบทดสอบที่เข้ำท ำใหม่ จะมีค ำตอบที่เคยได้ตอบไว้แล้วของกำรท ำแบบทดสอบครั้งก่อน

แสดงออกมำให้ด้วย 

 ส่วน Review options สามารถก าหนดการแสดง โดยแบ่งเป็น 

- Immediately after the attempt คือ ต้องกำรให้แสดงที่เลือกไว้ ทันทีหลังจำกท ำแบบทดสอบ 

- Later, while the quiz is still open คือ ให้ท ำกำรแสดงที่เลือกไว้ ในขณะที่ยังใช้งำนแบบทดสอบ 

- After the quiz is closed คือ ให้ท ำกำรแสดงที่เลือกไว้ หลังจำกปิดแบบทดสอบ 

ส่วน Appearance 

- Show the user's picture กำรตั้งคำ่แสดงรูปภำพของนักศึกษำที่ท ำแบบทดสอบ 

- Decimal places in grades สำมำรถก ำหนดจุดทศนิยมในกำรให้คะแนนได ้

ส่วน Extra restrictions on attempts 

- Require password สำมำรถก ำหนดรหัสผ่ำนในกำรเขำ้ท ำแบบทดสอบได ้

- Require network address สำมำรถก ำหนด IP ของแบบทดสอบได ้

- Enforced delay between 1st and 2nd attempts ระยะห่ำงของกำรท ำข้อสอบของครั้งที่1 และ ครั้งที่2 

- Enforced delay between later attempts ระยะห่ำงที่จะให้ท ำข้อสอบในครั้งต่อไป 
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- Browser security กำรก ำหนดให้ตัวข้อสอบแสดง popup ให้เต็มจอ 

ส่วน Overall feedback 

- Grade boundary สำมำรถก ำหนด feedback ได้ โดยใส่เปอร์เซ็นที่ต้องกำร Feedback สำมำรถเพ่ิม

ข้อควำมที่ตอ้งกำรสื่อให้นักเรียนทรำบ 

ส่วน Common module settings กำรก ำหนดกำรแสดงหรือซ่อนแบบทดสอบ 
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การสร้างคลังข้อสอบ 

 คือ หลังจ ำกท่ีสร้ำง Quiz ขึ้นมำแล้ว จำกนั้นต้องมีกำรสร้ ำงชนิดแบบทดสอบ (คลังข้อมูล) ใส่เข้ำไปใน Quiz โดย

สำมำรถเลือกจำกเมนู “Administration -> Question bank -> Questions” เพ่ือเข้ำไปสร้ำงคลังข้อมูลของ

แบบทดสอบเก็บไว้ก่อน เพ่ือสำมำรถจะน ำมำใช้ในครั้งต่อไปได้อีก ดังรูปที่ 5.8 

 
รูปที่ 5.8 เมนู Questions กำรสร้ำงแบบทดสอบ 
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 ค ำถำมมีหลำยประเภทให้เลือก ซึ่งสำมำรถสร้ำงคลังแบบสอบถำมได้ คลิกเลือกที่ปุ่ม Create a new question… ดัง

รูปที่ 5.9 

       
รูปที่ 5.9 ประเภทกำรสร้ำงแบบทดสอบ 
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5.4.1 Calculated 

 ค ำถำมแบบกำรค ำนวณ ดังรูปที่ 5.10 

 กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมำย * สีแดง ให้ครบทุกช่อง 

 
รูปที่ 5.10 ก ำรตั้งคำ่ค ำถำมแบบ Calculated 
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ในแต่ละช่องมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Question name ชื่อ/ชนิดค ำถำม 

- Question text รำยละเอียดค ำถำม (โจทย์) *ช่องนี้จะเป็นช่องที่จะน ำไปแสดงโจทย์ที่หน้ำแสดงผลของนักศึกษำ 

รูปแบบกำรเขียนโจทย์กำรค ำนวนนั้น ต้องใส่เครื่องหมำยปีกกำ {…} ครอบตัวแปรไว้ เพ่ือให้ระบบสำมำรถสุ่มค่ำตัว

แปรนั้นๆออกมำ เพ่ือที่จะสำมำรถสร้ำงโจทย์ได้หลำกหลำยชุด ซึ่งเรำสำมำรถควบคุมช่วงของค่ำตัวแปรเหล่ำนั้นได ้

>> สมมุติโจทย์ของเรำคือ “สี่เหลี่ยมมีควำมกว้ำง {A} เมตร ยำว {B} เมตร พื้นที่ของสี่เหลี่ยมนี้เป็นเท่ำใด?” เมื่อ

โจทย์นี้ถูกน ำออกไปให้นักศึกษำได้ท ำ จะกลำยเป็นโจทย์ดังเช่น “สี่เหลี่ยมมีควำมกว้ำง 4 เมตร ยำว 3 เมตร พ้ืนที่

ของสี่เหลี่ยมนี้เป็นเท่ำใด?” เป็นต้น 

- Default mark คะแนนของค ำตอบที่ถูกต้องของค ำถำมข้อนี้ 

- General feedback คือ feedback ทั่วไปเมื่อตอบค ำถำมข้อนี้เสร็จ 

ส่วน Answers 

- Answer formula คือสูตรที่ใช้กำรค ำนวนจำกโจทย์ที่เรำได้ตั้งไว้ โดยระบบจะไม่เก็บค่ำคงท่ีไว้เป็นเฉลย แต่จะเก็บ

เป็นสูตรกำรค ำนวนซึ่งเรียกว่ำ wild card เพ่ือที่ในโจทย์หนึ่งๆ นักศึกษำแต่ละคนจะเห็นค่ำของตัวแปรได้ต่ำงกัน 

>> สมมุติว่ำโจทย์จะให้นักศึกษำหำค่ำของกำรคูณเช่น “สี่เหลี่ยมมีควำมกว้ำง {A} เมตร ยำว {B} เมตร พ้ืนที่ของ

สี่เหลี่ยมนี้เป็นเท่ำใด?” สูตรของโจทย์นี้ก็คือสูตร กว้ำงxยำว ซ่ึง Answer formula ก็จะเป็น {A}*{B} แบบนี้เป็นต้น 

>> เมื่อนักศึกษำเข้ำมำท ำโจทย์ก็จะเห็นโจทย์ที่ถูกระบบใส่ค่ำตัวแปรไว้ให้แล้ว เช่น “สี่เหลี่ยมมีควำมกว้ำง 5 เมตร 

ยำว 3 เมตร พ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมนี้เป็นเท่ำใด?”  

ค ำตอบของระบบที่เตรียมไว้ก็จะเป็น 15 ตำรำงเมตร แบบนี้เป็นต้น 

- Tolerance เป็นค่ำควำมคลำดเคลื่อน หำกนักศึกษำตอบค ำตอบที่ยังอยู่ในค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ก ำหนดจะถือว่ำ 

นักศึกษำคนนั้นตอบถูก 

ส่วน Unit handling  

เป็นกำรตั้งหน่วยของค ำตอบ ว่ำค ำตอบที่นักศึกษำตอบนั้น จะต้องมีหน่วยด้วยหรือไม่ หำกไม่มีหน่วยจะต้องโดนหักกี่

คะแนน ซึ่งห ำกตั้งคำ่ส่วนนี้ให้นักศึกษำระบุหน่วย จะต้องไปก ำหนดหน่วยที่ถูกต้องในส่วนของ “Unit” อีกครั้ง 

ส่วน Multiple tries กำรตั้งค่ำส ำหรับกำรพยำยำมตอบหลำยครั้ง 
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5.4.2 Embedded answers (Cloze) 

 ค ำถำมแบบผู้ใช้ก ำหนดเอง ดังรูปที่ 5.11 

 กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมำย * สีแดง ให้ครบทุกช่อง 

 

 
รูปที่ 5.11 กำรตั้งคำ่ค ำถำมแบบ Embedded answers(Cloze) 
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 ในแต่ละช่องมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Question name ชื่อ/ชนิดค ำถำม 

- Question text รำยละเอียดค ำถำม (โจทย์) *ช่องนี้จะเป็นช่องที่จะน ำไปแสดงโจทย์ที่หน้ ำแสดงผลของ

นักศึกษำ ซึ่งกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำนั้นจะต้องใช้รูปแบบเฉพำะ ซึ่งเรียกว่ำ “Moodle Format” โดยขั้นตอนของ

กำรสร้ำงค ำถำมมีดังนี้ 

1. เริ่มต้นด้วยเครื่องหมำยวงเล็บปีกกำเปิด ‘{‘ แล้วตำมด้วยคะแนนของค ำถำม 

2. ใช้เครื่องหมำย ‘:’ ตำมด้วยประเภทของค ำถำมและปิดด้วยเครื่องหมำย ‘:’ เช่นกันซึ่งจะได้ “:[ประเภทของ

ค ำถำม]:” 

3. ใช้เครื่องหมำย ‘%[คะแนนเป็นเปอร์เซ็น]%’ น ำหนำ้ค ำตอบในกรณีที่มีบำงค ำตอบได้คะแนน แต่ได้คะแนน

เพียงบำงส่วน (ในกรณีเป็นค ำถำมแบบเลือกตอบ) 

4. ใช้เครื่องหมำย ‘~’ คั่นระหว่ำงตัวเลือกของค ำถำม (ในกรณีเป็นค ำถำมแบบเลือกตอบ) 

5. ใช้เครื่องหมำย ‘=’ น ำหนำ้ค ำตอบที่ถูกต้อง 

6. ใช้เครื่องหมำย ‘#’ ตำมหลังค ำตอบ ตำมด้วย feedback 

7. ปิดท้ำยค ำตอบด้วยเครื่องหมำยวงเล็บปีกกำปิด ‘}’ เมื่อสร้ำงค ำถำมเสร็จให้คลิ๊กที่ปุ่ม “Decode and 

verify the question text” เพ่ือให้ระบบบันทึกโจทย์ค ำถำมที่ได้ท ำกำรสร้ำงเอำไว้ 

  โดยประเภทของค ำถำมที่สำมำรถตั้งได้มีดังต่อไปนี้ 

 Short answers (กำรพิมพ์ตอบแบบสั้นๆ) แบ่งเป็น 2 แบบคือ 

1. แบบปกติ จะใช้ค ำว่ำ : SHORTANSWER หรือ SA หรือ MW 

2. แบบตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กต้องตรงทั้งหมด จะใช้ค ำว่ำ : SHORTANSWER_C หรือ SAC 

หรือ MWC 

ตัวอย่ำงค ำถำมแบบ Short answers 

“{1:SHORTANSWER:=กรุงเทพ} เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย” 

 Multiple choice (กำรเลือกตอบ) แบ่งเป็น 3 แบบคือ 

1. ตัวเลือกตอบเป็น dropdown menu อยู่บรรทัดเดียวกับข้อควำม จะใช้ค ำว่ำ : MULTICHOICE 

หรือ MC 

2. ตัวเลือกตอบแนวตั้ง จะใช้ค ำว่ำ : MULTICHOICE_V หรือ MCV 

3. ตัวเลือกตอบแนวนอน จะใช้ค ำว่ำ : MULTICHOICE_H หรือ MCH 

ตัวอย่ำงค ำถำมแบบ Multiple choice 

“ข้อใดถูก. {2:MULTICHOICE_V:1.ข้อนี้ผิด~2.ข้อนี้ก็ผิด~=3.ข้อนี้ตอบถูก~%50%4.ข้อนี้ได้

ครึ่งคะแนน}” 
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 Numerical (กำรตอบเชิงตัวเลข) จะใช้ค ำว่ำ : NUMERICAL หรือ NM และค ำตอบจะใช้โครงสร้ำง

แบบ ‘=[ค ำตอบ]:[ค่ำเบี่ยงเบน]’ 

ตัวอย่ำงค ำถำมแบบ Numerical 

“ควำมเร่งเนื่องจำกแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นค่ำเท่ำใด {1:NUMERICAL:=9.8:0.2”}” 

- Default mark คะแนนทั้งหมดของค ำตอบที่ถูกต้องของค ำถำมข้อนี้ 

- General feedback คือ feedback ทั่วไปเมื่อตอบค ำถำมข้อนี้เสร็จ 

ส่วน Multiple tries กำรตั้งค่ำส ำหรับกำรพยำยำมตอบหลำยครั้ง 
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5.4.3 Matching (ข้อสอบแบบจับคู่) 

 ค ำถำมแบบจับคู ่ดังรูปที่ 5.12 

 กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมำย * สีแดง ให้ครบทุกช่อง 

 



 

 
                                     ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มทร.ล้ำนนำ กลุ่มงำนบริกำรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ติดต่อสอบถำม โทร. 0 53921 444 #1624  
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รูปที่ 5.12 กำรตั้งค่ำค ำถำมแบบ Matching 
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ในแต่ละช่องมีร ำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Question name ชื่อ/ชนิดค ำถำม 

- Question text รำยละเอียดค ำถำม (โจทย์) *ช่องนี้จะเป็นช่องที่จะน ำไปแสดงโจทย์ที่หน้ำแสดงผลของนักศึกษำ 

- Default mark คะแนนของค ำตอบที่ถูกต้องของค ำถำมข้อนี้ 

- General feedback คือ feedback ทั่วไปเมื่อตอบค ำถำมข้อนี้เสร็จ 

- Shuffle กำรก ำหนดให้สลับตัวเลือก 

ส่วน Answers 

- Question ค ำถำม 

- Answer ค ำตอบที่ถูกต้องของค ำถำมข้อนั้นๆ 

ส่วน Combined feedback คือ feedback ต่ำงๆหลังจำกเฉลยค ำตอบในกรณีตอบถูกหรือตอบผิด 

ส่วน Multiple tries กำรตั้งค่ำส ำหรับกำรพยำยำมตอบหลำยครั้ง 
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5.4.4 Multiple choice (ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก) 

 ค ำถำมแบบหลำยตัวเลือก ดังรูปที่ 5.13 

 กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมำย * สีแดง ให้ครบทุกช่อง 
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รูปที่ 5.13 กำรตั้งค่ ำค ำถำมแบบ Multiple choice 

ในแต่ละช่องมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Question name ชื่อ/ชนิดค ำถำม 

- Question text รำยละเอียดค ำถำม (โจทย์) *ช่องนี้จะเป็นช่องที่จะน ำไปแสดงโจทย์ที่หน้ำแสดงผลของ

นักศึกษำ 

- Default mark คะแนนของค ำตอบที่ถูกต้องของค ำถำมข้อนี้ 

- General feedback คือ feedback ทั่วไปเมื่อตอบค ำถำมข้อนี้เสร็จ 

- One or multiple answers? เลือกว่ำต้องกำรให้ตอบได้ 1 ค ำตอบ หรือตอบได้หลำยค ำตอบ 

- Shuffle the choices? กำรก ำหนดให้สลับตัวเลือก 

- Number the choices? รูปแบบตัวเลขน ำหน้ำค ำตอบ 

ส่วน Answers 

- Choice ตัวเลือก 

- Grade กำรให้คะแนนโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ คะแนนเต็มคือ 100% 

- Answer display แสดงต ำแหน่งทศนิยมของค ำตอบ 

- Feedback คือ Feedback หลังจำกตอบค ำถำมแล้ว 

ส่วน Combined feedback คือ feedback ต่ำงๆหลังจำกเฉลยค ำตอบในกรณีตอบถูกหรือตอบผิด 

ส่วน Multiple tries กำรตั้งค่ ำส ำหรับกำรพยำยำมตอบหลำยครั้ง 
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5.4.5 Short answer (ข้อสอบแบบอัตนัย) 

 ค ำถำมแบบมีค ำตอบสั้นๆ ดังรูปที่ 5.14 

กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมำย * สีแดง ให้ครบทุกช่อง 
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รูปที่ 5.14 ก ำรตั้งค่ ำค ำถ ำมแบบ short answer 
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 ในแต่ละช่องมีร ำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Question name ชื่อ/ชนิดค ำถำม 

- Question text รำยละเอียดค ำถำม (โจทย์) *ช่องนี้จะเป็นช่องที่จะน ำไปแสดงโจทย์ที่หน้ำแสดงผลของ

นักศึกษำ 

- Default mark คะแนนของค ำตอบที่ถูกต้องของค ำถำมข้อนี้ 

- General feedback คือ feedback ทั่วไปเมื่อตอบค ำถำมข้อนี้เสร็จ 

- Case sensitivity คือ กำรก ำหนดให้ควำมส ำคัญกับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ในค ำตอบ 

ส่วน Answers 

- Answer ค ำตอบของค ำถำมนั้น 

- Grade กำรให้คะแนนโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ คะแนนเต็มคือ 100% 

- Feedback คือ Feedback หลังจำกตอบค ำถำมแล้ว 

ส่วน Multiple tries กำรตั้งค่ำส ำหรับกำรพยำยำมตอบหลำยครั้ง 
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5.4.6 True/False (ข้อสอบแบบถูกผิด) 

 ค ำถำมแบบให้เลือกค ำตอบถูกหรือผิด ดังรูปที่ 5.15 

กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมำย * สีแดง ให้ครบทุกช่อง 
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รูปที่ 5.15 กำรตั้งคำ่ค ำถำมแบบ True/False 
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ในแต่ละช่องมีร ำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Question name ชื่อ/ชนิดค ำถำม 

- Question text รำยละเอียดค ำถำม (โจทย์) *ช่องนี้จะเป็นช่องที่จะน ำไปแสดงโจทย์ที่หน้ำแสดงผลของ

นักศึกษำ 

- Default mark คะแนนของค ำตอบที่ถกูต้องของค ำถำมข้อนี้ 

- General feedback คือ feedback ทั่วไปเมื่อตอบค ำถำมข้อนี้เสร็จ 

- Correct answer คือ กำรก ำหนดให้ค ำตอบถูก (True) หรือผิด (False) 

- Feedback for the response 'True' คือ Feedback ส ำหรับค ำตอบที่เลือกว่ำถูก(กรณีเลือกค ำตอบเป็น 

True) 

- Feedback for the response 'False' คือ Feedback ส ำหรับค ำตอบที่เลือกว่ ำผิด(กรณีเลือกค ำตอบเป็น 

False) 

ส่วน Multiple tries กำรตั้งค่ำส ำหรับกำรพยำยำมตอบหลำยครั้ง 
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5.4.7 Description (ข้อสอบแบบอธิบายปลายเปิด) 

 เป็นลักษณะที่ไม่เชิงว่ำเป็นแบบทดสอบ แต่จะเป็นลักษณะที่ใช้แสดงข้อมูลเนื้อหำของบทเรียน หรือค ำสั่ง ค ำแนะน ำ

ของกิจกรรม โดยไม่ต้องกำรค ำตอบจำกนักศึกษำ และอำจำรย ์จะต้องกรอกข้อมูล General feedback แสดงเพิ่มเติมให้

นักศึกษำที่เข้ำมำอ่ำนหลังจำกกดปุ่ม submit ด้วยเสมอ ดังรูปที่ 5.16 

กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมำย * สีแดง ให้ครบทุกช่อง 
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รูปที่ 5.16 กำรตั้งคำ่ค ำถำมแบบ description 

ในแต่ละช่องมีร ำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Question name ชื่อ/ชนิดค ำถำม 

- Question text รำยละเอียดเนื้อหำ *ช่องนี้จะเป็นช่องที่จะน ำไปแสดงเนื้อหำที่หน้ำแสดงผลของนักศึกษำ 

- General feedback คือ feedback ทั่วไปเมื่อนักศึกษำกดปุ่ม submit หลังจำกอ่ำนข้อมูลเสร็จแล้ว 

General feedback จะแสดงขึ้นมำ 
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5.4.8 Drag and drop (ข้อสอบแบบลากวาง) 

 เป็นข้อสอบลักษณะให้นักศึกษำคลิกลำกค ำตอบ วำงในต ำแหน่งที่เป็นค ำตอบภำยในรูปภำพของข้อสอบข้อนั้นๆ 

ตัวอย่างข้อสอบแบบ Drag and drop into text 

 
ตัวอย่างข้อสอบแบบ Drag and drop into text 

 
 



 

 
                                     ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มทร.ล้ำนนำ กลุ่มงำนบริกำรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ติดต่อสอบถำม โทร. 0 53921 444 #1624  

ตัวอย่างข้อสอบแบบ Drag and drop into image 
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ข้อสอบแบบ Drag and drop into text 
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ข้อสอบแบบ Drag and drop into makers 

 คือ ข้อสอบแบบลำกค ำตอบวำงยังจุดที่ก ำหนด สำมำรถประยุกต์ใช้กับกำรคลิกเลือกหรือต ำแหน่งที่ต้องกำร 
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Click 

80, 100; 50 
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ค าอธิบายเกี่ยวกับ Markers 

 
 Circle  : Marker แบบวงกลม 

 Polygon : Marker แบบรูปหลำยเหลี่ยม 

 Rectangle : Marker แบบรูปสี่เหลี่ยม 

ตัวอย่าง 
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ข้อสอบแบบ Drag and drop into image 

 คือ ข้อสอบแบบลำกค ำตอบวำงยังจุดที่ก ำหนดในภำพค ำถำม สำมำรถประยุกต์ใช้ได้ทั้งรูปภำพ และแบบข้อควำม 
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5.4.9  การน าเข้าข้อสอบ Question bank (แบบชุดข้อสอบ) 

 Question bank เปรียบเสมือนคลังเก็บข้อสอบที่มีทั้งหมดในรำยวิชำ โดยสำมำรถสร้ำงข้อสอบทีละข้อ หรือจะน ำเข้ำ

ข้อสอบแบบเป็นชุดข้อสอบภำยในครั้งเดียวก็ได้ ในที่นี้จะแนะน ำข้ันตอนกำรน ำเข้ำแบบชุดข้อสอบ มีวิธีกำรดังนี้ 

1. ต้องท ำกำรสร้ำง Categories ในกำรจัดหมวดหมู่เพ่ือไม่ให้ชุดข้อสอบปนกันในรำยวิชำก่อน โดยสำมำรถสร้ำง

ตำมโครงสร้ำงของรำยวิชำ หรือตำมผู้ใช้งำนต้องกำรก็ได้ วิธีกำรสร้ำง Categories ดูได้จำกหัวข้อ กำรสร้ำงคลัง

ข้อสอบ (Question bank) 

** กำรสร้ำง Categories สำมำรถเพ่ิมเติมภำยหลังได้ ** 

2. กำรน ำเข้ำข้อสอบ ไปยังเมนู Administration -> Question bank -> Import 

 

 



 

 
                                     ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มทร.ล้ำนนำ กลุ่มงำนบริกำรสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ ติดต่อสอบถำม โทร. 0 53921 444 #1624  

 
3. ระบบจะแจ้งสถำนะกำรน ำเข้ำ 
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4. หำกต้องกำรย้ำยข้อสอบที่น ำเข้ำไปยัง Categories อ่ืน สำมำรถท ำได้ดังนี้ 

ไปยังเมนู Administration -> Question bank -> เลือก Category ของข้อสอบที่ต้องกำรย้ำย (1) 

 
(2) เลือก Category ใหม่ที่ต้องกำรย้ำยชุดแบบทดสอบไปจัดเก็บ 

คลิก  เพ่ือเลือกข้อสอบที่ต้องกำรย้ำย 

(3) คลิก “Move to >>” เพ่ือท ำกำรย้ำยข้อสอบไปยัง Category ใหม ่

5. หลังจำกท ำกำรน ำเข้ำข้อสอบเรียบร้อยแล้ว อำจำรย์สำมำรถน ำข้อสอบไปใช้งำนได้ทันที โดยมีวิธีดังนี้ 

 ไปยังหน้ำแรกของรำยวิชำ คลิก “+Add an activity or resource” 

 
 เลือก Quiz 
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 กรอกรำยละเอียดของแบบทดสอบ ตำมหัวข้อที่มี * สีแดง ระบุไว้ให้ครบถ้วน (ดูกำรกรอกรำยละเอียด

ได้ที่หัวข้อ “5.4 Quiz กำรเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ” 

6. หลังจำกท ำกำรสร้ำงแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนไปคือกำรน ำข้อสอบที่น ำเข้ำจำก Question bank มำ

ใช้งำน มีทั้งหมด 3 รูปแบบ  

 + a new question : สร้ำงค ำถำมทีละข้อ 

 + from question bank : น ำเข้ำค ำถำมจำกคลังข้อสอบ (Question bank) 

 +a random question : สุ่มค ำถำมจำกคลังข้อสอบ (Question bank) 

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 คลิกท่ีชื่อแบบทดสอบ 

 
 คลิก “Edit quiz” 
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6.1 รูปแบบ from question bank  

 คลิก “Add”(1) และเลือก “from question bank”(2) 

 
 เลือกข้อสอบที่ต้องกำร ข้อสอบที่จะแสดงให้นักศึกษำเห็นจะเป็นชุดเดียวกันทั้งหมด 

 

  คลิกเลือกข้อสอบแล้วให้คลิก   

6.2 รูปแบบ +a random question  

ระบบจะสุ่มเลือกข้อสอบจำกคลังข้อสอบ ตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ และสำมำรถเลือกกำรสลับค ำถำมและค ำตอบ 

ภำยในชุดข้อสอบได้ (วิธีนี้จะท ำให้ชุดข้อสอบมีหลำยชุด นักศึกษำจะได้ข้อสอบที่แตกต่ำงกันขณะท ำกำรสอบ) วิธีเลือก

มีดังนี ้
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การสร้างคลังข้อสอบ/แบบฝึกหดั (Question bank) 

 คลังข้อสอบ ส ำหรับจัดเก็บข้อสอบเพื่อแยกหมดวหมู่ หัวข้อตำมต้องกำร และง่ำยต่อกำรน ำไปใช้งำน 

 
 เลือกเมนู Administration -> Course administration -> Question bank -> Categories 
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การน าเข้าข้อสอบ/แบบฝึกหัดเข้าสู่ระบบ (Import) 

 ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดสำมำรถน ำเข้ำระบบแบบหลำยข้อภำยในครั้งเดียวได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 
 เมนู Administration -> Course administration -> Question bank -> Import 
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รูปแบบการน าเข้าข้อสอบแบบ Gift format 

 กำรน ำเข้ำข้อสอบแบบชุดข้อสอบ อำจำรย์จะต้องท ำกำรสร้ำงไฟล์ข้อสอบด้วยตนเอง โดยใช้รูปแบบดังต่อไปนี้ 

หมายเหตุ. การน าเข้าลักษณะนี้จะไม่สามารถน าเข้าข้อสอบที่มีรูปภาพประกอบ หรือสูตรค านวณทางคณิตศาสตร์ได้ 

หากอาจารย์ต้องการสร้างข้อสอบที่มีรูปภาพประกอบ หรือสูตรค านวณจะต้องท าการสร้างในคลังข้อสอบทีละข้อ ผ่าน

ทางเมนู Create a new question… ภายใน Question bank 

 ข้อสอบแบบ True/False 

โจทย์ {T} 

โจทย์ {F} 

ตัวอย่ำง 1+1=2 {T} 

 ข้อสอบแบบ Multiple choice 

โจทย์{ =ค ำตอบที่ถูกต้อง #ตัวเลือกที่2 #ตัวเลือกที่3 #ตัวเลือกที่4 } 

ตั ว อย่ ำ ง  What's between orange and green in the spectrum?{ =yellow #right; good! 

~red #wrong, it's yellow ~blue #wrong, it's yellow } 

 ข้อสอบแบบเติมค ำในช่องว่ำง Fill in blank 

โจทย์{=ค ำตอบ}โจทย์ 

ตัวอย่ำง Two plus {=two =2} equals four. 

 ข้อสอบแบบจับคู่ Matching 

โจทย์{=ค ำท่ีต้องกำรจับคู่ ->ค ำท่ีจับคู่} 

ตัวอย่ำง Which animal eats which food? { =cat -> cat food =dog -> dog food } 

 ข้อสอบแบบอธิบำยปลำยเปิด Essay 

โจทย์{} 

ตัวอย่ำง How are you? {} 
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 กำรสร้ำงไฟล์น ำเข้ำข้อสอบ ให้ใช้โปรแกรม Note pad ในกำรสร้ำง และไม่ต้องใส่หมำยเลขข้อของ

ข้อสอบ ใช้วิธีกำรเว้นบรรทัดในกำรแยกข้อสอบแต่ละข้อ และข้อสุดท้ำยให้เว้นบรรทัด 1 บรรทัดก่อน

ท ำกำรบันทึกไฟล์ 

 กำรบันทึกไฟล์ ให้ท ำกำรบันทึกเป็นไฟล์รูปแบบ .txt โดยไปท่ีเมนู File -> Save As.. -> เลือกต ำแหน่ง

ที่ต้องกำรบันทึก -> Save as type : Text Documents (*.txt) -> Encodings : UTF-8 

 
 คลิก Save บันทึกไฟล์ พร้อมน ำเข้ำแบบทดสอบ 
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รูปแบบการน าเข้าข้อสอบแบบ Aiken format 

1. ต้องสร้ำงไฟล์จำกโปรแกรม Note pad เท่ำนั้น 

2. ไม่ต้องใส่เลขระบุข้อของค ำถำม 

3. Choice ตัวเลือก A B C D ต้องเป็นภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่เท่ำนั้น) (ใช้ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก, ตัวเลข, 

ภำษำไทย ไม่ได้) 

4. ระหว่ำงค ำถำม และค ำถำมสุดท้ำยของชุดข้อสอบ ให้เว้น 1 บรรทัด 

5. ไฟล์ที่น ำเข้ำจะต้องบันทึกชื่อไฟล์เป็นภำษำอังกฤำเท่ำนั้น 

6. บันทึกไฟล์ ให้ท ำกำรบันทึกเป็นไฟล์รูปแบบ .txt โดยไปที่เมนู File -> Save As.. -> เลือกต ำแหน่งที่ต้องกำร

บันทึก -> Save as type : Text Documents (*.txt) -> Encodings : UTF-8 
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5.4.10  การดูคะแนนจากการท าแบบทดสอบ (Results) 
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 กำรลบผลคะแนน รำยบุคคล (เมื่อท ำกำรลบผลคะแนนแล้ว ผลคะแนนของนักศึกษำที่ลบจะไม่

สำมำรถกู้คืนได้) 
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5.5 Files 

สำมำรถน ำไฟล์เอกส ำรประกอบกำรเรียนอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์เพ่ือให้นักศึกษำดำวน์โหลดได้ โดยจะแสดงไฟล์เอกสำรที่

หนำ้แรกของรำยวิชำได้ 1 ไฟล์เท่ำนั้น โดยไฟล์เอกสำรที่สำมำรถจะอัพโหลด ขึ้นเว็บไซต์ได้ อำทิเช่น Microsoft Office, 

PDF, mp3, VDO, รูปภำพ .jpg .png เป็นต้น ดังรูป 5.15 

 
รูปที่ 5.15 กำรตั้งค่ำไฟล์เอกสำร 
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ในแต่ละช่องมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Name ชื่อเอกสำร 

- Description รำยละเอียดเกี่ยวกับไฟล์เอกสำร 

- Display description on course page กำรแสดงรำยละเอียดของกำรสั่งงำนหน้ำแรกของวิชำ 

ส่วน Content 

- Select files สำมำรถลำกไฟล์เอกสำร เช่น Microsoft Office, PDF, MP3, VDO, รูปภำพ.jpg .png จำก

คอมพิวเตอร์ส่วนตัวว่ำงในช่องทับตัวอักษร “You can drag and drop files here to add them.” จำกนั้นระบบจะ

อัพโหลดไฟล์ขึ้นไปยังเว็บไซต์ 

ส่วน Appearance 

- Display สำมำรถเลือกรูปแบบกำรแสดงผลของไฟล์เอกสำรได้โดยแบ่งออกเป็นหลำยแบบดังนี้ 

 Automatic ระบบจะเลือกแสดงผลที่ดีที่สุดของไฟล์เอกสำรแต่ละแบบให้โดยอัตโนมัติ 

 Embed ไฟล์เอกสำรจะฝังอยู่ใต้ชื่อเอกสำรอยู่ภำยในหน้ำเดียวกัน 

 Force download บังคับให้ดำวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์เท่ำนั้น 

 Open แสดงผลเอกสำรในหน้ำเว็บบรำวเซอร์ 

 In pop-up แสดงผลเอกสำรในหน้ำต่ำงใหม่ของเว็บบรำวเซอร์แบบก ำหนดขนำดได้ 

- Show size สำมำรถก ำหนดให้แสดงขนำดของไฟล์เอกสำรได้ โดยจะแสดงไว้ข้ำงๆลิงค์ของไฟล์ 

- Show type สำมำรถก ำหนดให้แสดงประเภทของไฟล์เอกสำรได ้

- Display resource name สำมำรถก ำหนดให้แสดงชื่อไฟล์ต้นฉบับได้ 

- Display resource description สำมำรถก ำหนดให้แสดงรำยละเอียดไฟล์ต้นฉบับได้ 

ส่วน Common module settings สำมำรถตั้งค่ำให้แสดงหรือซ่อนไฟล์ได้ 
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5.6 Folder 

สำมำรถสร้ำงโฟลเดอร์เพ่ือน ำไฟล์เอกสำรประกอบกำรเรียนมำกกว่ำ 1 ไฟล์อัพโหลดขึ้น เว็บไซต์เพ่ือให้นักศึกษำดำวน์

โหลดได้ ดังรูปที่ 5.16 

 
รูปที่ 5.16 กำรตั้งค่ำกำรสร้ำงโฟลเดอร์ 
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ส่วน General 

 Name ชื่อโฟลเดอร์ 

 Description รำยละเอียดเกี่ยวกับโฟลเดอร์ 

 Display description on course page กำรแสดงรำยละเอียดของโฟลเดอร์หน้ำแรกของวิชำ 

ส่วน Content 

 Select files สำมำรถลำกไฟล์เอกสำรจำกคอมพิวเตอร์ส่วนตัวว่ำงในช่องทับตัวอักษร “You can drag 

and drop files here to add them.” จำกนั้นระบบจะอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปยังเว็บไซต์ 

 Display folder contents กำรก ำหนดให้แสดงรำยละเอียดไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ ในหน้ำถัดไป หรือ

ภำยในหน้ำเดียวกัน 

o On a separate page ที่หน้ำแรกของรำยวิชำจะเห็นแค่ ชื่อ Folder เท่ำนั้น ต้องคลิกเข้ำไปเพ่ือ

เข้ำไปดู ไฟล์ที่อัพโหลดไว้ 

o Inline on a course page จะเห็นไฟล์ ทั้งหมดท่ีอัพโหลดไว้ตั้งแต่หน้ำแรก 

 Show sub-folders expanded สำมำรถก ำหนดให้ แสดงโฟลเดอร์ย่อย 

ส่วนการตั้งค่าโมดูลปกติ Common module settings 

 สำมำรถตั้งค่ำให้แสดงหรือซ่อนโฟลเดอร์ ได้ 
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5.7 Label (เนื้อหาแบบป้ายข้อมูล) 

สำมำรถเพ่ิมข้อควำมและรูปภำพที่น ำไปสู่ส่วนอื่นๆ ของรำยวิชำแถบเครื่องมือของ HTML Editor (คลิกที่ Tab Show 

editing tools) ก็จะเหมือนกับโปรแกรม Editor ทั่วไป เช่น กำรก ำหนดขนำดรูปแบบสีของตัวอักษรรวมไปถึงกำรสร้ำง

ลิงค์ไปยัง URL ต่ำงๆ 

 
เพ่ิมข้อควำมตำมต้องกำร 
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5.7.1 การเพิ่มวิดีโอจากเว็บไซต์ YouTube 

1. เลือกไฟล์ VDO จำก YouTube ที่ต้องกำร 
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** กำรเพ่ิมแบบ Label VDO จำก YouTube จะแสดงที่หน้ำแรกของรำยวิชำ หำกมีกำรแสดงข้อมูลจำก YouTube ที่

หน้ำแรกมำกเกินไปจะท ำให้กำรแสดงข้อมูลช้ำลง หำกอำจำรย์มี VDO จำก YouTube ที่ ต้องกำรแชร์ให้นักศึกษำดู

จ ำนวนมำก แนะน ำตำมข้ันตอนด้ำนล่ำงได ้

1. ท ำตำมข้ันตอนด้ำนบน ข้อ 1 – 4 

2. เลือกแหล่งข้อมูลแบบ Page 
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5.8 Page 

เป็นกำรสร้ำงหน้ำหน้ำเว็บเพจโดยที่ไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้พ้ืนฐำนในเรื่องภำษำ HTML เครื่องมือHTML Editor จะเป็น

ตัวส ำหรับแปลงเนื้อหำ หรือ ข้อมูลของที่น ำเข้ำไปเก็บไว้เป็น HTML Code โดยระบบของ Page จะคล้ำยกับระบบของ 

Label แต่จะต่ำงกันที่ Label จะแสดงข้อมูลที่หน้ำแรกของรำยวิชำเลยส่วน Page ที่หน้ำแรกนั้น จะแสดงแค่หัวข้อ

เท่ำนั้นต้องคลิกท่ีลิงค์ของ Page ก่อนเพื่อจะสำมำรถเข้ำไปดูข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดได้ 
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ส่วนทั่วไป General 

 Name ชื่อ page ที่ต้องกำรสร้ำง 

 Description รำยละเอียดของ page 

 Display description on course page กำรแสดงรำยละเอียดของ page หน้ำแรกของวิชำ 

ส่วนเนื้อหา Content 

 Page content เนื้อหำของหน้ำ Page ที่ต้องกำรสร้ำงสำมำรถใส่ข้อควำมรูปภำพลิงค์และโค้ด HTML 

เพ่ิมเติมได ้

ส่วน Appearance 

 Display page name สำมำรถก ำหนดให้แสดงชื่อ page 

 Display page description สำมำรถก ำหนดให้แสดงรำยละเอียดของ page  

ส่วนการตั้งค่าโมดูลปกติ Common module settings 

 สำมำรถตั้งค่ำให้แสดงหรือซ่อน page ได ้
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5.9 URL (การเพิ่มเนื้อหาแบบ URL) 

เป็นกำรสร้ำง URL เพ่ือลิงค์ไปยังเว็บไซต์ส ำคัญที่ผู้เรียนสำมำรถไปศึกษำเพ่ิมเติมได้เองในภำยหลัง URL 

 
ส่วนทั่วไป General 

 Name ชื่อ URL ที่ต้องกำรสร้ำง 

 Description รำยละเอียดของ URL 

 Display description on course page กำรแสดงรำยละเอียดของ page หน้ำแรกของวิชำ 
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ส่วน Content 

 External URL ลิงค์ภำยนอกที่ต้องกำรลิงค์ไปเป็นกำรค้นหำสื่อภำยนอกได้จำก 3 ช่องทำง โดยใส่ค ำค้น

ตำมท่ีต้องกำรเพื่อค้นหำสื่อช่องทำงมีดังนี้ 

o URL Downloader 

o Wikimedia 

o YouTube Videos 

ส่วน Appearance 

 Display ส่วนเลือกกำรแสดงผลของ URL 

 Pop-up width (in pixels) ในกรณีเลือก Display แบบ In pop-up สำมำรถก ำหนดควำมกว้ำงได้ 

 Pop-up height (in pixels) ในกรณีเลือก Display แบบ In pop-up สำมำรถก ำหนดควำมสูงได ้

 Display URL name สำมำรถก ำหนดให้แสดงชื่อ URL ได ้

 Display URL name สำมำรถก ำหนดให้แสดงรำยละเอียด URL ได ้

ส่วน URL variables สำมำรถส่งค่ำตัวแปรไปพร้อมกับ URL ได้ในกรณีที่ต้องกำรส่งค่ำตัวแปรไปด้วย 

ส่วนการตั้งค่าโมดูลปกติ Common module settings สำมำรถตั้งค่ำให้แสดงหรือซ่อน URL ได ้
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5.10 การสร้างแบบสอบถาม (Forum) 

1. เลือก เพิ่มกิจกรรม “Add an activity or resource” >> Questionnaire >> Add 

 
2. กรอกรำยละเอียดของแบบสอบถำม 
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3. จะปรำกฏหน้ำส ำหรับ เพ่ิมค ำถำมในแบบสอบถำม 

 
4. เมนู Advanced setting จะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดและรูปแบบของกำรเผยแพร่ 
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5. เมนู Questions จะเป็นเมนูส ำหรับเพิ่มค ำถำม 

 
1. ค าถามประเภท Check Boxes 
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   ผลลัพธ์ ค ำถำมประเภท Check Boxes 
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5.2 ค าถามประเภท Date 

 
   ผลลัพธ์ ค ำถำมประเภท Date 
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5.3 ค าถามประเภท Dropdown Box 

 
   ผลลัพธ์ ค ำถำมประเภท Dropdown Box 
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5.4 ค ำถำมประเภท Essay Box 

 
ผลลัพธ์ ค ำถำมประเภท Essay Box 
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5.5 ค าถามประเภท Label 

 
ผลลัพธ์ ค ำถำมประเภท Label 

 
5.6 ค าถามประเภท Numeric 
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ผลลัพธ์ ค ำถำมประเภท Numeric 

 
 

5.7 ค าถามประเภท Radio Buttons 

 
ผลลัพธ์ ค ำถำมประเภท Radio Buttons 
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5.8 ค าถามประเภท Rate (Scale1…5) 

 
ผลลัพธ์ ค ำถำมประเภท Rate (Scale1…5) 
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5.9 ค าถามประเภท Text box 

 
ผลลัพธ์ ค ำถำมประเภท Text box 
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5.10 ค าถามประเภท Yes/No 

 
   ผลลัพธ์ ค ำถำมประเภท 
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เงื่อนไขการส่งการบ้าน 

 
 เงื่อไขที่ 1 ให้นักศึกษำยืยยันกำรส่งกำรบ้ำนด้วยตนเอง 

นักศึกษำส่งกำรบ้ำน แล้วสำมำรแก้ไขกำรบ้ำนได้ จนกว่ำจะคลิกปุ่มยืนยันกำรส่งกำรบ้ำน เมื่อยืนยันแล้ว

จะไม่สำมำรถแก้ไขกำรบ้ำนได้ 

ผลลัพธ์ 

 
  หลังจำกคลิกปุ่มยืนยันกำรส่งงำน (Submit assignment) 
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 เงื่อนไขท่ี 2 อำจำรย์ผู้สอนเป็นคนยืนยันกำรส่งกำรบ้ำนของนักศึกษำ (Lock Submission) 

1.1 ไปที่ส่วนกำรตรวจกำรบ้ำน 

 
2.1 เลือกนักศึกษำที่ต้องกำร Lock กำรส่งกำรบ้ำน 
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3.1 เลือก Lock submissions >> คลิกปุ่ม GO 

 
4.1 นักศึกษำที่ถูก Lock submissions สำมำรถแก้ไขกำรบ้ำนได้ หำกต้องกำร ปลดล็อก ให้

เลือกนักศึกษำที่ต้องกำรแล้ว เลือก Unlock submissions >> คลิกปุ่ม GO 
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การตรวจการบ้าน 
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6. รายงานกระบวนวิชา (Reports) 
กำรดูรำยงำนหรือสถิติต่ำงภำยในกระบวนวิชำ อำจำรย์หรือผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำสำมำรถเข้ำดูได้ผ่ำนทำง

เมนูหัวข้อ Administration -> “Reports” ซึ่งภำยในหัวข้อจะประกอบด้วย Groups, Logs, Activity report, 

Overview statistics, Course participation ดังรูปที่ 6.1 

 
รูปที่ 6.1 ส่วนของ Reports 
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6.1 Logs 

ใช้เพื่อกำรดูสถิติของกิจกรรมในกระบวนวิชำ โดยเขำ้ได้ผ่ำนเมนู Administration -> Reports -> Logs ซึ่งจะ

ปรำกฏตัวให้เลือกเพ่ือแสดงข้อมูลกิจกรรมดังภำพ 

 
ตัวเลือกของ Logs จะแบ่งเป็น 6 ส่วนดังนี้ 

1. Course: ตัวเลือกวิชำที่ต้องกำร หำกอำจำรย์มีหลำยวิชำจะมีตัวเลือกของรำยวิชำที่สอนปรำกฏขึ้นม ำใน

ส่วนนี้ 

2. Participants: ส่วนของสมำชิกในกระบวนวิชำ สำมำรถก ำหนดได้ว่ำจะดูสถิติกำรใช้งำนของสมำชิกคน

ใด หรือดูทั้งหมดก็ได้ 

3. Day: คือวันที่ต้องกำรดูสถิติ สำมำรถก ำหนดเป็น All days เพ่ือดูสถิติตั้งแต่เริ่มกระบวนวิชำได 

4. Activity: เป็นกำรก ำหนดกิจกรรมที่ต้องกำรดูสถิติ สำมำรถเลือกเป็นกิจกรรมทั้งหมดได้ 

5. Action: เป็นกำรตั้งค่ำส ำหรับดูกำรสิ่งที่ผู้ใช้กระท ำภำยในกิจกรรม 

6. Events: เป็นกำรตั้งค่ำส ำหรับดูกำรกิจกรรมภำยในคอร์ส 
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6.2 Overview statistics 

ใช้เพื่อดูสถิติกำรเขำ้ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชำของนักศึกษำ เหมำะกับกระบวนวิชำที่เปิดให้นักศึกษำเขำ้

มำเรียนได้อย่ำงอิสระ “Self-enrolment (Student)” โดยเข้ำได้ผ่ำนเมนู Administration -> Reports -> 

“Overview statistics” 
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 6.3 Course participation 

ใช้เพื่อดูกำรเขำ้ใช้งำนของสมำชิกกระบวนวิชำ โดยแยกเป็นรำยกิจกรรมและสำมำรถ ส่งข้อควำมให้กับนักศึกษำ

ที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้ โดยเข้ำผ่ำนเมนู Administration -> Reports -> “Course participation” 
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ในส่วนของ Course participation Reports สำมำรถแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนเรียกดูบันทึกกำรใช้งำนจะแบ่งออกเป็น 

1. Activity module: ซึ่งจะมีกิจกรรมต่ำงๆ ที่ต้องก ำรเลือกดูสถิติให้เลือกผ่ำน drop-down box 

2. Look back: เป็นช่วงเวลำที่ต้องกำรดูสถิติย้อนหลัง หำกต้องกำรดูย้อนหลังทั้งหมดให้คงค่ำ “Choose…” 

ไว้ 

3. Show only: เป็นส่วนที่สำมำรถเลือกได้ว่ำต้องกำรเรียกดูสถิติจำกสมำชิกแบบใด ซึ่งจะมีให้เลือกเป็น 

Manager, Teacher, Student, Guest ทั้งนี้แบบที่สำมำรถเลือกได้ จะขึ้นอยู่กับสิทธิ์กำรเข้ำถึงของผู้ที่

ต้องกำรเรียกดูสิถิติคนนั้นด้วย 

4. Show actions: มีให้เลือก 2 แบบคือ View กับ Post ซึ่งก็คือกำรเรียกดูกำรกระท ำที่สมำชิกรำยวิชำ ท ำกับ

กิจกรรมที่ได้เลือกไว้ใน “Activity module” ซึ่งมีค่ำเป็น (Yes/No) เทำ่นั้น 

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของ list รำยชื่อผู้ที่สำมำรถเข้ำร่วมหรือเข้ำใช้ง ำนกิจกรรมที่ได้เลือกเอำไว้ โดยจะแบ่งออกเป็น 

ชื่อ/นำมสกุล, กำรเขำ้สู่กิจกรรม (All actions), และช่องตัวเลือก (select)  

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ให้อำจำรย์หรือผู้ดูแลกระบวนวิชำ สำมำรถส่งข้อควำมไปหำผู้ที่ได้ท ำกำรเลือกไว้ก่อนหน้ำ เช่น 

หำกต้องกำรส่งข้อควำมแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ได้ท ำแบบฝึกหัด ให้คลิกท่ีปุ่ม “Select all ‘no’” ระบบจะท ำกำรเลือก

คนที่ยังไม่ได้ท ำแบบฝึกหัด (ช่อง All actions เป็น no) และในช่องของ “With selected users…” ให้เลือก 

“Send a message” แล้วคลิกปุ่ม “OK” เพ่ือเขำ้สู่หน้ำพิมพ์ข้อควำมส่ง 
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7. รายงานคะแนน (Grades) 
ใช้ส ำหรับเขำ้ดูคะแนนรวมของทุกกิจกรรมในกระบวนวิชำ โดยเขำ่ผ่ำนเมนู Administration -> “Grades” โดย

หนำ้นี้จะประกอบไปด้วยรำยชื่อนักศึกษำที่อยู่ในระบบ พร้อมทั้งกิจกรรมและ คะแนนทั้งหมด 

 
เรำสำมำรถน ำคะแนนออกมำให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้ โดยไปที่ drop-down แล้วเลือก เมนู Export 

-> “Excel spreadsheet” 
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จำกนั้นจะปรำกฏหัวข้อกิจกรรมทั้งหมด สำมำรถคลกิเลือกหัวข้อที่ต้องกำรได ้

 
 สุดท้ำยให้คลิกท่ีปุ่ม “Download” เพ่ือท ำกำรดำวโหลดไฟล์คะแนน Excel ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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