
คู่มือการใช้งาน LMS Moodle โฉมใหม่ 
กรอก User Password เพือ่เขา้สูร่ะบบ 

 

1. การสรา้ง Course ท่ีสอน 
หลงัจาก Login เขา้สูร่ะบบแลว้หากตอ้งการสรา้ง Course ใหก้ดที ่“Create Course” ทางดา้นขวา เพือ่เขา้สูห่น้าจอ Create Course 

 



เมือ่เขา้สูห่น้าจอ Create Course มขีอ้มลูทีต่อ้งกรอกดงันี้ 

1. Degree : ระดบัปรญิญา  5. Section : เลอืก Section ทีส่อน 
2. Year : กรอกปีการศกึษา  6. Start Date : วนัเริม่ตน้การเรยีนการสอน 
3. Semester : ภาคการศกึษา  7. Num Week : ระบุจาํนวนสปัดาหท์ีส่อน 
4. Course : เลอืกวชิาทีส่อน   

 

 

สว่นของการกรอก Course ใหก้รอก “รหสัวิชา” ลงไป จะปรากฎช่องแสดงรายวชิาทีข่ ึน้ตน้รหสัทีก่รอก ดงัรปู 

 

 



เมือ่ได ้Course ทีต่อ้งการแลว้ จะปรากฎช Section ทัง้หมดของวชิานัน้ๆ ทางดา้นซา้ยมอื  

 

ใหก้ดเลอืก Section ทีอ่าจารยเ์ป็นผูส้อนทางชอ่งดา้นซา้ยมอื แลว้ Section ทีเ่ลอืกจะยา้ยไปอยูช่อ่ง “Selected” ดา้นขวามอื 

 

 

 

 

 

 



หากตอ้งการลบบาง Section ออกจากชอ่ง “Selected” ใหก้ดที ่Section ทีต่อ้งการลบดา้นขวามอื แลว้ Section ทีเ่ลอืกจะกลบัเขา้ไป

อยู่ในชอ่ง Section ทัง้หมด 

 

 

หากตอ้งการเริม่เลอืก Section ใหม่ ใหก้ด “Reset Selected”  

 

หลงัจากกรอกขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุม่ Create Course เพือ่สรา้ง Course 

 



หลงัจาก Create Course แลว้ ชื่อ Course ทีส่รา้งจะแสดงในหน้า Home 

 

2. การจดัการ Course ท่ีสอน 
เมือ่เขา้สูร่ะบบ ใหเ้ลอืกวชิาและ Section ทีต่อ้งการ 

 

เขา้สูห่น้า Weekly Outline ทีแ่สดงกจิกรรม และขอ้มลูในแต่ละสปัดาห ์

 



การแก้ไขรายละเอียด Course 

ทีเ่มนู Settings ใหเ้ลอืก Edit settings 

 

เมือ่เขา้สูห่น้าจอ Edit course settings จะสามารถแกไ้ขขอ้มลูไดด้งัน้ีเทา่นัน้ 
Course full name:  ชือ่เตม็ของวชิา 
Course short name :  ชือ่แบบยอ่ของวชิา 
Course summary:  รายละเอยีดของวชิา 
Number of weeks/topics:  จาํนวนสปัดาหข์องวชิา 
Course start date:  วนัเริม่ตน้ของวชิา 

 

** สามารถแกไ้ขขอ้มลูเท่าทีร่ะบุเทา่นัน้ การแกไ้ขขอ้มลูอื่นๆ ของ Course นอกเหนือจากน้ี อาจมผีลทาํให ้Course นัน้ๆ หายไปได ้ 

 

หลงัจากแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ด “Save changes” 
 



การดรูายช่ือนักศึกษาใน Course 

ทีเ่มนู Navigation เลอืก Participants 

 

เขา้สูห่น้าจอแสดงรายชือ่นกัศกึษา 

 

สามารถเลอืกแสดงรายชือ่นกัศกึษาเฉพาะ Section ทีต่อ้งการได ้โดยเลอืกจาก Separate group ดา้นบน 

 



การแก้ไขรายละเอียดแต่ละสปัดาห ์

กลบัสูห่น้าจอ Weekly outline โดยกดทีช่ือ่ Course ดา้นบน หรอืทีเ่มนู Navigation 

 

ใหก้ดที ่“Turn editing on” เพือ่ทาํการแกไ้ข Weekly Outline 

 

เขา้สูห่น้าจอแกไ้ข Week Outline โดยสามารถกรอกรายละเอยีดของแต่ละสปัดาหไ์ดโ้ดยกดรปูมอืตามรปู 

 

  



เขา้สูห่น้าจอแกไ้ขรายละเอยีดแต่ละสปัดาห ์

User default section name: หากเลอืกที ่User default section name จะใชช้ื่อสปัดาหเ์ดมิคอื 12 June ‐ 18 June 

 

Section name:  หากตอ้งการระบุ Section name เอง ใหเ้อาเครือ่งหมายถูกที ่User default section name ออก 

 



เมือ่กรอกรายละเอยีดเสรจ็แลว้กด “Save changes” 

 

การเพ่ิมแหล่งข้อมลู (Add a Resource) การเพิม่แหล่งขอ้มลูเพือ่ใหน้กัศกึษาเขา้มาดขูอ้มลูต่างๆ ทีอ่าจารยเ์ป็นผูเ้ผยแพร ่แบ่ง

ออกเป็น 

1. File :  การเพิม่แหล่งขอ้มลูแบบไฟล ์

2. Folder : การเพิม่แหล่งขอ้มลูแบบหลายไฟล ์

3. URL : การเพิม่แหล่งขอ้มลูแบบ Link URL 

 

1. การเพิม่แหล่งขอ้มลูแบบไฟล ์(File)  เป็นการเพิม่แหลง่ขอ้มลู โดยการ Upload เป็นไฟล ์1 ไฟล ์เพือ่ใหน้กัศกึษาเขา้ถงึไฟล์

ในลกัษณะต่างๆ เช่นแสดงไฟลท์ี ่Upload บนเวบ็ หรอืใหน้กัศกึษา Download โดยการเพิม่แหล่งขอ้มลูแบบไฟล ์ตอ้งกรอก

ขอ้มลูดงันี้ 

  



สว่นของการกรอกชือ่และรายละเอยีดของแหล่งขอ้มลู 

Name:  กรอกหวัขอ้ของแหลง่ขอ้มลู 

Description: กรอกรายละเอยีดของแหล่งขอ้มลู 

 

สว่นของการ Upload ไฟล ์ใหก้ดปุม่ Add เพือ่ Upload File ทีต่อ้งการ 

 

จะปรากฎหน้าต่าง File Picker 

 

  



ใหเ้ลอืก “Upload a file” กดปุม่ “Browse” เลอืกไฟลท์ีต่อ้งการ Upload แลว้กดปุม่ “Upload this file” 

 

หลงัจากเลอืกไฟลแ์ลว้ จะปรากฎชือ่ไฟลท์ีเ่ลอืก 

 

สว่นของการกาํหนด Option  

 

Display: สามารถเลอืกการแสดงผลไฟลไ์ด ้5 แบบคอื 

 Automatic : เป็นการเลอืกการแสดงผลแบบอตัโินมตั ิในทีน้ี่จะไดผ้ลเหมอืนแบบ Embed 

 Embed : แสดงผลไฟลบ์นหน้าจอของ Moodle 

 Force download : แสดงผลโดยการให ้Download ไฟล ์

 Open : แสดงผลไฟลบ์นหน้าเวบ็ 

 In pop‐up : แสดงผลไฟลโ์ดยเปิด popup ใหม ่

**กรณีเลอืกแบบ Automatic และ Embed จะสามารถเลอืกไดว้า่จะแสดงชือ่หวัขอ้ และรายละเอยีดหรอืไม ่



 

หลงัจากกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 

 เลอืก Save and return to Course  เพือ่ Save แลว้กลบัไปหน้าจอ Weekly Outline  

 เลอืก Save and display เพือ่ Save และตวัอยา่งการแสดงผลตามทีก่รอก 

 เลอืก Cancel เพือ่ยกเลกิ 

 

เมื่อกลบัมาหน้าจอ Weekly Outline จะปรากฎแถบเครือ่งมอืดงันี้ 

 

   สามารถเคลื่อนยา้ย Resource ทีส่รา้งขึน้ไปวนัอื่นได ้

  เลือ่นชือ่ Resource ไปทางขวา 

  แกไ้ข Resource 

   ลบ Resource 
   Hide Resource 
    กาํหนดสทิธิก์ารมองเหน็ Resource 

2. การเพิม่แหล่งขอ้มลูแบบหลายไฟล ์(Folder) เป็นการเพิม่แหล่งขอ้มลู โดยการ Upload เป็นไฟลเ์หมอืนกบัแบบไฟล ์แต่แบบ 

Folder จะเป็นการ Upload ไฟลใ์นกรณีทีม่แีหล่งขอ้มลูหลายๆ ไฟลใ์หน้กัศกึษาเขา้ถงึ 

 



สว่นของการกรอกหวัขอ้และรายละเอยีดของการเพิม่แหลง่ขอ้มลูแบบหลายไฟล ์

Name:  กรอกหวัขอ้ 

Description: กรอกรายละเอยีด 

 

สว่นของการ Upload ไฟล ์

กดปุม่ Add เพือ่ Upload File ทีต่อ้งการ 

 

จะปรากฎหน้าต่าง File Picker 

 

  



ใหเ้ลอืก “Upload a file” กดปุม่“Browse” เลอืกไฟลท์ีต่อ้งการ Upload แลว้กดปุม่ “Upload this file” 

 

หากตอ้งการ Add File เพิม่ใหก้ดปุม่ “Add” อกีครัง้ 

 

หลงัจากกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 

 เลอืก Save and return to Course  เพือ่ Save แลว้กลบัไปหน้าจอ Weekly Outline  

 เลอืก Save and display เพือ่ Save และตวัอยา่งการแสดงผลตามทีก่รอก 

 เลอืก Cancel เพือ่ยกเลกิ 

 

หลงัจากกลบัมาหน้าจอ Weekly Outline จะปรากฎ Resource ชนิด Folder ทีไ่ดส้รา้งไว ้

 

  



3. การเพิม่แหล่งขอ้มลูแบบ Link URL เป็นการเพิม่แหลง่ขอ้มลูโดยการใส ่Link ใหน้กัศกึษาเขา้ถงึ 

 

สว่นของการกรอกชือ่และรายละเอยีดของการเพิม่แหลง่ขอ้มลูแบบ Link URL 

Name:  กรอกหวัขอ้ 

Description: กรอกรายละเอยีด 

 

กรอก URL ในช่อง External URL 

 

สว่นของ Options 

 



Display: สามารถเลอืกการแสดง URL ได ้5 แบบคอื 

 Automatic : แสดง URL บนหน้าจอของ Moodle 

 Embed : แสดง URL บนหน้าจอของ Moodle 

 Open : เปิดเวบ็ตาม URL ทีก่รอกทนัท ี

 In pop‐up : เปิด popup ใหม่เพือ่แสดงเวบ็ตาม URL ทีก่รอก 

**กรณีเลอืกแบบ Automatic และ Embed จะสามารถเลอืกไดว้า่จะแสดงชือ่หวัขอ้ และรายละเอยีดหรอืไม ่

 

หลงัจากกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 

 เลอืก Save and return to Course  เพือ่ Save แลว้กลบัไปหน้าจอ Weekly Outline  

 เลอืก Save and display เพือ่ Save และตวัอยา่งการแสดงผลตามทีก่รอก 

 เลอืก Cancel เพือ่ยกเลกิ 

 

หลงัจากกลบัมาหน้าจอ Weekly Outline จะปรากฎ Resource ชนิด URL ทีไ่ดส้รา้งไว ้

 

  



การเพ่ิมกิจกรรม (Add an activity) แบ่งออกเป็น 

1. Assignments (การบา้น) ผูส้อนสามารถสรา้งการบา้นรายวชิา และตรวจการบา้นพรอ้มใหค้ะแนนผา่นระบบออนไลน์ได ้โดย

การสง่การบา้นสามารถทาํได ้4 วธิ ีดงันี้ 

1.1. Advanced uploading of files (เพิม่การบา้นโดยการ Upload File ขัน้สงู) วธิน้ีีผูส้อนสามารถกาํหนดรายละเอยีด

วธิกีารสง่การบา้นแบบพเิศษได ้เชน่ กาํหนดเงือ่นไขการสง่การบา้น 

1.2. Online text (คาํตอบออนไลน์) นกัศกึษาสามารถตอบการบา้นรายวชิาไดโ้ดยตรงผา่นทางหน้าเวบ็ 

1.3. Upload a single file (สง่งานโดยการให ้Upload File) นกัศกึษาสามารถสง่การบา้นรายวชิา ไดโ้ดยการ Upload 

File ผา่นทางหน้าเวบ็ แต่ไมส่ามารถทาํการลบไฟล ์และเพิม่ขอ้ความบนัทกึถงึผูส้อนได ้

1.4. Offline activity (สง่งานนอกเวบ็) เป็นการแจง้การสง่การบา้นนอกเวบ็แก่ผูส้อน เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการรวมคะแนน 

(อาจเป็นงานเกีย่วกบัการปฏบิตักิารดา้นฮารด์แวร ์หรอืศลิปะ เป็นตน้) 

2. Chat (กจิกรรมหอ้งสนทนา) มไีวส้าํหรบัใหผู้ส้อนและนกัศกึษาสนทนากนัแบบ Real‐Time ทาํหน้าทีค่ลา้ยๆโปรแกรม MSN 

เพยีงแต่ใชไ้ดใ้นการสนทนารายวชิาเทา่นัน้ 

3. Forum  มไีวส้าํหรบัใหน้กัศกึษาสอบถามปญัหาต่างๆ กบัผูส้อน หรอืแลกเปลีย่นปญัหากบันกัศกึษาดว้ยกนัเอง 

4. Quiz (แบบทดสอบ) การสรา้งแบบทดสอบเพือ่วดัผลนกัศกึษา 

5. Survey (แบบประเมนิ) การสรา้งแบบประเมณิ เพือ่ใหน้กัศกึษาเขา้มาประเมนิวชิานัน้ๆ 

 

   



1. Assignments (การบา้น) 

1.1. การเพ่ิม Assignment 

1.1.1. การเพิม่ Assignment แบบ Advanced uploading of files (เพิม่การบา้นโดยการ Upload File ขัน้สงู) 

สว่นของการกรอกหวัขอ้การบา้น และรายละเอยีดต่างๆ 
Assignment name:  กรอกชือ่หวัขอ้ Assignment 

Description:  กรอกรายละเอยีด Assignment 

Available from:  วนัทีเ่ริม่สง่ Assignment ได ้
Due date:  กาํหนดสง่ Assignment 

Prevent late Submissions:  การกาํหนดวา่ตอ้งสง่ภายในระยะเวลาทีก่าํหนดเทา่นัน้ หากตอบ Yes 
นกัศกึษาจะไม่สามารถสง่การบา้นไดห้ลงักาํหนด 

 

 

เลอืกวา่จะ Assignment มคีะแนนเตม็เทา่ไร 

 

ระบุคณุสมบตัขิองการ Upload File 
Maximum size:  กาํหนดขนาดไฟลส์งูสดุทีอ่นุญาตให ้Upload ได ้
Allow deleting:  กาํหนดวา่ผูส้ง่ไฟลส์ามารถลบไฟลท์ีส่ง่มาไดเ้องหรอืไม ่
Maximum number of uploaded files:  จาํนวนครัง้ทีส่ามารถสง่ไฟลไ์ด ้
Allow notes:  อนุญาตใหผู้ส้ง่เขยีน Note ถงึผูส้อนไดห้รอืไม ่
Hide description before available date:  กาํหนดวา่ตอ้งการซ่อนรายละเอยีดการใหค้ะแนนหรอืไม ่
Email alerts to teachers:  ตอ้งการใหส้ง่ E‐mail แจง้เมือ่มนีกัศกึษาสง่การบา้นหรอืไม ่
Enable "Send for marking" button:  กาํหนดวา่ตอ้งการใหแ้สดงขอ้มลูการสง่หรอืไม ่



 

 

Group mode:   กาํหนดระบบการเรยีนวา่มกีารจดักลุ่มหรอืไม ่
Visible:   กาํหนดใหม้องเหน็ไดห้รอืไม ่
ID number:  รหสัการสง่ (กรอกหรอืไม่กรอกกไ็ด)้ 

 

 

หลงัจากกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 

 เลอืก Save and return to Course  เพือ่ Save แลว้กลบัไปหน้าจอ Weekly Outline  

 เลอืก Save and display เพือ่ Save และตวัอยา่งการแสดงผลตามทีก่รอก 

 เลอืก Cancel เพือ่ยกเลกิ 

 

หลงัจาก Save ขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ จะปรากฏในหน้า Weekly outline 

 

  



1.1.2. การเพิม่ Assignment แบบ Online text (คาํตอบออนไลน์) 

 

สว่นของการกาํหนดหวัขอ้และรายละเอยีด 
Assignment name:  กรอกชือ่หวัขอ้ Assignment 

Description:  กรอกรายละเอยีด Assignment 

Available from:  วนัทีเ่ริม่สง่ Assignment ได ้
Due date:  กาํหนดสง่ Assignment 

Prevent late Submissions:  การกาํหนดวา่ตอ้งสง่ภายในระยะเวลาทีก่าํหนดเทา่นัน้ หากตอบ Yes 
นกัศกึษาจะไม่สามารถสง่การบา้นไดห้ลงักาํหนด 

 

 

  



เลอืกวา่จะ Assignment มคีะแนนเตม็เทา่ไร 

 

ระบุคณุสมบตักิารตอบออนไลน์ 
Allow resubmitting:  ยอมให ้Submit ใหม่หรอืไม ่
Email alerts to teachers:  กาํหนดวา่ตอ้งการใหแ้สดงขอ้มลูการสง่หรอืไม ่

 

 

Group mode:  กาํหนดระบบการเรยีนวา่มกีารจดักลุ่มหรอืไม ่
Visible:  กาํหนดใหม้องเหน็ไดห้รอืไม ่
ID number:  รหสัการสง่ (กรอกหรอืไม่กรอกกไ็ด)้ 

 

 

หลงัจากกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 

 เลอืก Save and return to Course  เพือ่ Save แลว้กลบัไปหน้าจอ Weekly Outline  

 เลอืก Save and display เพือ่ Save และตวัอยา่งการแสดงผลตามทีก่รอก 

 เลอืก Cancel เพือ่ยกเลกิ 

 

หลงัจาก Save ขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ จะปรากฏในหน้า Weekly outline 

 



1.1.3. การเพิม่ Assignment แบบ Upload a single file (สง่งานโดยการให ้Upload File) 

 

สว่นของการกรอกหวัขอ้และรายละเอยีด 
Assignment name:  กรอกชือ่หวัขอ้ Assignment 

Description:  กรอกรายละเอยีด Assignment 

Available from:  วนัทีเ่ริม่สง่ Assignment ได ้
Due date:  กาํหนดสง่ Assignment 
Prevent late Submissions:  การกาํหนดวา่ตอ้งสง่ภายในระยะเวลาทีก่าํหนดเทา่นัน้ หากตอบ Yes 

นกัศกึษาจะไม่สามารถสง่การบา้นไดห้ลงักาํหนด 
 

 

  



เลอืกวา่จะ Assignment มคีะแนนเตม็เทา่ไร 

 

ระบุคณุสมบตัใินการ Upload File 
Allow resubmitting:  ยอมให ้Submit ใหม่หรอืไม ่
Email alerts to teachers:  กาํหนดวา่ตอ้งการใหแ้สดงขอ้มลูการสง่หรอืไม ่
Maximum size:  Upload File ไดส้งูสดุเทา่ไร 

 

 

Group mode:  กาํหนดระบบการเรยีนวา่มกีารจดักลุ่มหรอืไม ่
Visible:  กาํหนดใหม้องเหน็ไดห้รอืไม ่
ID number:  รหสัการสง่ (กรอกหรอืไม่กรอกกไ็ด)้ 

 

 

หลงัจากกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 

 เลอืก Save and return to Course  เพือ่ Save แลว้กลบัไปหน้าจอ Weekly Outline  

 เลอืก Save and display เพือ่ Save และตวัอยา่งการแสดงผลตามทีก่รอก 

 เลอืก Cancel เพือ่ยกเลกิ 

  



หลงัจาก Save ขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ จะปรากฏในหน้า Weekly outline 

 

1.1.4. การเพิม่ Assignment แบบ Offline activity (สง่งานนอกเวบ็) 

 

  



สว่นของการกรอกหวัขอ้และรายละเอยีด 
Assignment name:  กรอกชือ่หวัขอ้ Assignment 

Description:  กรอกรายละเอยีด Assignment 

Available from:  วนัทีเ่ริม่สง่ Assignment ได ้
Due date:  กาํหนดสง่ Assignment 
Prevent late Submissions:  การกาํหนดวา่ตอ้งสง่ภายในระยะเวลาทีก่าํหนดเทา่นัน้ หากตอบ Yes 

นกัศกึษาจะไม่สามารถสง่การบา้นไดห้ลงักาํหนด 
 

 

เลอืกวา่จะ Assignment มคีะแนนเตม็เทา่ไร 

 

Group mode:  กาํหนดระบบการเรยีนวา่มกีารจดักลุ่มหรอืไม ่
Visible:  กาํหนดใหม้องเหน็ไดห้รอืไม ่
ID number:  รหสัการสง่ (กรอกหรอืไม่กรอกกไ็ด)้ 

 

 



หลงัจากกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 

 เลอืก Save and return to Course  เพือ่ Save แลว้กลบัไปหน้าจอ Weekly Outline  

 เลอืก Save and display เพือ่ Save และตวัอยา่งการแสดงผลตามทีก่รอก 

 เลอืก Cancel เพือ่ยกเลกิ 

หลงัจาก Save ขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ จะปรากฏในหน้า Weekly outline 

 

1.2. การตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ีส่งงาน และการให้คะแนน 

หากตอ้งการดวูา่มนีกัศกึษาสง่การบา้นมาหรอืไม ่ใหก้ดเขา้ไปใน Link งานนัน้ๆ 

 

หากมนีกัศกึษาสง่การบา้นมา จะแสดงจาํนวนการบา้นทีส่ง่มา ดงัรปูดา้นล่าง ใหก้ดเขา้ไปใน Link นัน้ 

 



เขา้สูห่น้าจอรายชือ่นกัศกึษา  

 

สามารถแกไ้ขการแสดงผลไดจ้าก Optional settings ดา้นล่าง 
Show:   All – แสดงรายชื่อนกัศกึษาทัง้หมด 

Submitted – แสดงเฉพาะนกัศกึษาทีส่ง่การบา้นแลว้ 
Require grading – แสดงเฉพาะนกัศกึษาทีย่งัไมไ่ดใ้หค้ะแนน 

Submissions shown per page:   จาํนวนทีแ่สดงต่อ 1 หน้า 
Allow quick grading:  ตอ้งการจะใหค้ะแนนแบบรวดเรว็หรอืไม ่

 

 

 



เลอืก Require grading จะแสดงรายชือ่นกัศกึษาทีส่ง่การบา้นแลว้ แต่ยงัไมไ่ดใ้หค้ะแนน ดงัรปูดา้นลา่ง หากตอ้งการดู

การบา้นใหก้ดทีช่ื่อไฟลง์าน และหากตอ้งการใหค้ะแนนใหก้ดทีค่าํว่า “Grade” ดา้นหลงั 

 

หากกดคาํวา่ “Grade” จะเขา้สูห่น้าจอการใหค้ะแนน เมือ่กรอกคะแนน และ Feedback เรยีบรอ้ยแลว้ 

ใหก้ด “Save changes” 

 
  



หากเลอืกเครือ่งหมายถกูที ่Allow quick grading จะสามารถกรอกคะแนน และ Feedback ไดเ้ลย เมือ่กรอกคะแนนครบทกุ

คนแลว้ใหก้ดปุม่ “Save all my feedback” 

 

* เพือ่ความปลอดภยัของขอ้มลู ระบบจะทาํการ Logout อตัโนมตั ิภายใน 30 นาท ีดงันัน้หากไม่ไดก้ด Save ขอ้มลูภายใน

เวลาทีก่าํหนด อาจทาํใหค้ะแนนไมถู่กบนัทกึลงไปได ้* 

2. Chat (ห้องสนทนา) 

 

  



สว่นของการกรอกชือ่หอ้งสนทนา และรายละเอยีด 
Name of this chat room:  ชือ่หอ้งสนทนา 
Introduction text:  รายละเอยีด 
Next chat time:  เวลาสนทนาในครัง้ต่อไป 
Repeat sessions:  กาํหนดการเปิดใชห้อ้งสนทนาซํ้า 
Save past sessions:  กาํหนดบนัทกึการสนทนาครัง้ทีผ่า่นมา 
Everyone can view past sessions:  กาํหนดวา่ทกุคนสามารถดกูารสนทนาครัง้ต่อไปไดห้รอืไม ่

 

 

Group mode:  กาํหนดระบบการเรยีนวา่มกีารจดักลุ่มหรอืไม ่
Visible:  กาํหนดใหม้องเหน็ไดห้รอืไม ่
ID number:  รหสัการสง่ (กรอกหรอืไม่กรอกกไ็ด)้ 

 

 

หลงัจากกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 

 เลอืก Save and return to Course  เพือ่ Save แลว้กลบัไปหน้าจอ Weekly Outline  

 เลอืก Save and display เพือ่ Save และตวัอยา่งการแสดงผลตามทีก่รอก 

 เลอืก Cancel เพือ่ยกเลกิ 



หลงัจาก Save ขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ จะปรากฏในหน้า Weekly outline 

 

หากตอ้งการเขา้ใช ้Chat Room ใหก้ดทีห่วัขอ้หอ้ง Chat 

 

เลอืก Click here to enter the chat now เพือ่เขา้สูห่อ้ง Chat 

 

หน้าต่างหอ้ง Chat จะปรากฎขึน้มา 

 

   



3. Forum (กระดานสนทนา) 

 

  



สว่นของการกรอกชือ่กระดานสนทนาและรายละเอยีด 
Forum name:  ตัง้ชื่อ Forum 

Forum type:  ชนิดของ Forum 

Forum introduction:  เขยีนขอ้ความการใช ้Forum 
Subscription mode:  กาํหนดการเป็นสมาชกิของ Forum 
Read tracking for this forum?:  กาํหนดวา่จะตดิตามการอ่าน Forum หรอืไม ่
Maximum attachment size:  ขนาดไฟลส์งูสดุทีส่ามารถ Attach ได ้
Maximum number of attachments:  จาํนวนไฟลส์งูสุดทีส่ามารถ Attach ได ้

 

 

ระบุวา่จะ Block การโพสลงกระดานเมือ่โพสแลว้กีค่รัง้ 
Time period for blocking:  ชว่งเวลาในการ Block Forum 

Post threshold for blocking:  กาํหนดวา่จะ Block การโพสลง Forum เมือ่มกีารโพสไปแลว้กีค่รัง้ 
Post threshold for warning:  กาํหนดวา่โพสไปกีค่รัง้จงึจะเริม่ทาํการเตอืนก่อน Block 

 

 

   



ระบุ Rating ทีจ่ะไดร้บั 
Aggregate type:  ชนิดของการแสดง Ratings (คะแนน) 
Scale:  คะแนนทีไ่ด ้
Restrict ratings to items with dates in 
this range: 

จะกาํหนดเวลาใหค้ะแนนในชว่งเวลาทีก่าํหนดหรอืไม ่

 

 

Group mode:  กาํหนดระบบการเรยีนวา่มกีารจดักลุ่มหรอืไม ่ 
**กรณี Forum ตอ้งตัง้คา่เป็น “No Group”** 

Visible:  กาํหนดใหม้องเหน็ไดห้รอืไม ่
ID number:  รหสัการสง่ (กรอกหรอืไม่กรอกกไ็ด)้ 

 

 

หลงัจากกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 

 เลอืก Save and return to Course  เพือ่ Save แลว้กลบัไปหน้าจอ Weekly Outline  

 เลอืก Save and display เพือ่ Save และตวัอยา่งการแสดงผลตามทีก่รอก 

 เลอืก Cancel เพือ่ยกเลกิ 

  



หลงัจาก Save ขอ้มลูเรยีบรอ้ย จะปรากฏในหน้า Weekly outline 

 

4. Quiz (แบบทดสอบ) 

 
 

 

 

  



ระบุชือ่แบบทดสอบและรายละเอยีด 
Name:  ชือ่แบบทดสอบ 
Introduction:  รายละเอยีดแบบทดสอบ 
Open the quiz:  กาํหนดวนัเวลาเริม่ทาํ Quiz เลอืกเครือ่งหมายถกูหน้า Enable เพือ่

กาํหนดวนัเวลาเริม่ Quiz 
Close the quiz:  กาํหนดวนัเวลาปิดใหท้าํ Quiz เลอืกเครือ่งหมายถกูหน้า Enable เพือ่

กาํหนดวนัเวลาปิดใหท้าํ Quiz 
Time limit:  กาํหนดระยะเวลาทาํ Quiz 
Attempts allowed:  กาํหนดจาํนวนครัง้ทีใ่หต้อบ Quiz 
Grading method:  กาํหนดวธิตีดัเกรด 

 

 

Question order:  การจดัลาํดบัคาํถาม 
New page:  กาํหนดวา่จะขึน้หน้าใหมเ่มื่อแสดงไปกีค่าํถาม 

 

 

 

 



Shuffle within questions:  กาํหนดใหม้กีาร Random คาํตอบและคาํถามหรอืไม ่
Adaptive mode:  กาํหนดวา่สามารถปรบัเปลีย่นโหมดไดห้รอืไม ่

 

 

การระบุการแสดงผลวา่จะแสดงอะไรแบบไหนบา้ง 
Immediately after the attempt:  แสดงทนัทหีลงัจากการทดสอบ 
Later, while the quiz is still open:  แสดงหลงัจากน้ีขณะทีย่งัเปิดการใชง้าน Quiz อยู ่
After the quiz is closed:  แสดงหลงัจากปิดทาํ Quiz 

 

 

Show the user's picture:  แสดงรปูของผูใ้ช ้
Decimal places in grades:  จาํนวนทศนยิมของเกรด 

 

 

 

 



Group mode:  กาํหนดระบบการเรยีนวา่มกีารจดักลุ่มหรอืไม ่
Visible:  กาํหนดใหม้องเหน็ไดห้รอืไม ่
ID number:  รหสัการสง่ (กรอกหรอืไม่กรอกกไ็ด)้ 

  

 

หลงัจากกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 

 เลอืก Save and return to Course  เพือ่ Save แลว้กลบัไปหน้าจอ Weekly Outline  

 เลอืก Save and display เพือ่ Save และตวัอยา่งการแสดงผลตามทีก่รอก 

 เลอืก Cancel เพือ่ยกเลกิ 

หลงัจาก Save ขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ จะปรากฏในหน้า Weekly outline 

 

หลงัจากกาํหนดเงือ่นไข Quiz แลว้ ใหก้ดทีช่ื่อ Quiz เพือ่เริม่เขา้สูข่ ัน้ตอนสรา้งคาํถาม 

 

  



เขา้สูห่น้าจอ เพิม่คาํถาม 
Maximum grade:  กรอกคะแนนสงูสดุทีต่อ้งการ 

 

กดปุม่ Add a question เพือ่เริม่การสรา้งคาํถาม 

 

เลอืกลกัษณะของคาํถามทีต่อ้งการโดยในตวัอย่างจะเลอืกคาํถามแบบ Multiple choices 

 

เมือ่เลอืกลกัษณะคาํถามคาํตอบแลว้จะเขา้สูข่ ัน้ตอนการตัง้คาํถาม 

ใหก้รอกชื่อของคาํถามทีช่อ่ง Question Name และกรอกคาํถามของ Quiz ทีช่อ่ง Question text  

  



สว่นการกรอกคาํถามและรายละเอยีด 
Category:  ใหเ้ลอืกค่า Default 
Question name:  ตัง้ชื่อแบบทดสอบ 
Question text:  เขยีนคาํถามของแบบทดสอบ 
Default question grade:  คะแนนทีต่ ัง้ไว ้
Penalty factor:  องคป์ระกอบสาํหรบัการหกัคะแนน 

 

 

  



สว่นของการกาํหนดคะแนน และองคป์ระกอบสาํหรบัการหกัคะแนน 
One or multiple answer:  หากตอ้งการใหเ้ลอืกไดแ้ค่คาํตอบเดยีวใหเ้ลอืก One answer only 
Shuffle the choices:  หากเลอืกเครือ่งหมายถกู จะทาํการ Random Choice 
Number the choices:  ขอ้ความหน้าตวัเลอืกของ Choice 

 

 

  



สว่นของการกรอกคาํตอบ 
Answer:  คาํตอบของ Choice นัน้ 
Grade:  หากขอ้น้ีเป็นคาํตอบทีผ่ดิใหเ้ลอืก None แต่หากขอ้น้ีเป็นคาํตอบทีถู่ก

ใหก้ลบัไปดทูีข่ ัน้ตอนการเลอืก One or multiple answer หากเลอืก
เป็น One answer only ใหเ้ลอืก Grade เป็น 100% แต่ถา้ เลอืกเป็น 
Multiple answers allowed ใหเ้ลอืก Grade ในแต่ละ Choice 
รวมกนัใหไ้ดไ้มเ่กนิ 100% 

Feedback:  ใหพ้มิพค์าํตอบทีต่อ้งการแสดงใหน้กัศกึษาทราบหลงัจากทาํขอ้สอบขอ้
น้ีเสรจ็แลว้ (หากไมต่อ้งการใหน้กัศกึษาทราบ ไมต่อ้งพมิพอ์ะไรลงไป) 

 

 

เมือ่ทาํการกรอกรายละเอยีดของคาํถามและคาํตอบเรยีบรอ้ยแลว้ใหก้ดปุม่ “Save changes”  

 



คาํถามจะถกูแสดงในหน้าจอเพิม่คาํถาม 

 

หากตอ้งการลบคาํถามใหก้ดปุม่  และหากตอ้งการเลื่อนคาํถามใหเ้ลือ่นโดยการใชปุ้ม่ลกูศร  

หากตอ้งการขึน้หน้าใหมเ่พือ่ใสค่าํถามใหก้ดปุม่  


