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แนะน าระบบ NPRU Online Course 

NPRU Online Course เป็นระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครปฐม จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์และนักศึกษำ  ใช้ระบบ 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) เวอร์ชัน 3.8.2 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์

ฟรี  ผู้ใช้สำมำรถสร้ำงบทเรียนแบบออนไลน์ เผยแพร่เอกสำร และสื่อกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย ที่

ประกอบด้วย ภำพ ข้อควำม เสียง ตัวอักษร และกรำฟิก มีระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน และ

ผู้เรียนกับผู้เรียน  ทั้งแบบประสำนเวลำ และไม่ประสำนเวลำ ผ่ำนทำง chatroom หรือ webboard 

นอกจำกนี้ยังสำมำรถสร้ำงแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ที่หลำกหลำย มีระบบกำรส่งกำรบ้ำน สำมำรถเช็ค

เวลำเข้ำเรียน ของผู้เรียนได้เสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง อีกทั้งยังเป็นระบบ Free Open Source ที่ใช้งำนกัน

อย่ำงแพร่หลำยอีกด้วย 

ข้อดีของ Moodle ที่เหมาะสมกับการน ามาใช้จัดการเรียนการสอนบนเว็บ 

1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนโดยสำมำรถใช้เป็นสื่อหลักและสื่อเสริม เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีประสิทธิภำพทำงกำรเรียนสูงขึ้น 

2. ใช้งำนง่ำยทั้งส ำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน 
3. มีมำตรฐำน e-learning และรองรับมำตรฐำน SCORM 
4. มีเครื่องมือที่ใช้สร้ำงแหล่งควำมรู้ และกิจกรรมแบบออนไลน์ครบถ้วน 
5. เป็นระบบที่สร้ำงควำมเชื่อมโยงทำงวิชำกำร 
6. มีเครื่องมือที่ช่วยในกำรประเมินผลกำรเรียน 
7. สำมำรถใช้งำนได้ทั้งระบบปฏิบัติกำร Windows และ Linux 
8. เป็น Open Source Software สำมำรถใช้งำนได้ฟรี 
9. มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
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บทท่ี 1 การเข้าสู่ระบบและการออกจากระบบ 

1.การเข้าสู่ระบบ (Login) 

-  ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น ร ะ บ บ  NPRU Online Course ส ำ ม ำ ร ถ เ ข้ ำ ใ ช้ ง ำ น ไ ด้ ที่  https://online-

courses.npru.ac.th  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป ให้  

 

- กำรใช้งำนระบบ NPRU Online Course นั้น จ ำเป็นต้องสมัครระบบ SSO (Single Sign On) ก่อน 

เมื่อสมัครระบบ SSO แล้ว ทุกคนจะได้รับ username ในกำรเข้ำใช้งำนอินเทอร์เน็ตและระบบสำรสนเทศ

ของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ รวมถึงได้รับอีเมล์ของมหำวิทยำลัยโดยอัตโนมัติ  วิธีกำรเข้ำสู่ระบบให้คลิกที่ เมนู 

“เข้ำสู่ระบบ” ที่มุมบนด้ำนขวำมือ 

https://online-courses.npru.ac.th/?redirect=0
https://online-courses.npru.ac.th/?redirect=0
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- ระบบจะขึ้นให้กรอก username และ password ดังรูป  

ใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับกำรเข้ำใช้งำนระบบอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัย (ระบบ 

Single Sing On)  

- ส ำหรับอำจำรย์เข้ำใช้งำนด้วย username และรหัสผ่ำน ที่ใช้ส ำหรับ login ระบบอินเทอร์เน็ต

ของมหำวิทยำลัย  

- ส ำหรับนักศึกษำเข้ำใช้งำนด้วย รหัสนักศึกษำ และรหัสผ่ำนที่ใช้ส ำหรับ login ระบบอินเทอร์เน็ต

ของมหำวิทยำลัย  

 

- เมื่อกรอก username และ password เรียบร้อยแล้ว คลิก “เข้ำสู่ระบบ” 
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 - เมื่อเข้ำสู่ระบบจะพบกับหน้ำ Dashboard คือหน้ำสรุปข้อมูลของผู้สอน ประกอบไปด้วย 

Recently accessed courses รำยวิชำที่เพ่ิงเข้ำถึง 

Course overview รำยวิชำที่เรำเป็นสมำชิก 
Timeline กิจกรรมที่เรำท ำท้ังหมด 

Private files ไฟล์ส่วนตัวของเรำ 
Online users รำยชื่อผู้ที่เข้ำใช้งำนระบบอยู่ขณะนี้ 
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 - ผู้สอนสำมำรถเข้ำสู่หน้ำแรกของเว็บไซต์ได้โดยเลือกเมนู “หน้ำแรกของเว็บไซต์” 

 
 - เมื่อเข้ำสู่หน้ำแรกของเว็บไซต์สำมำรถเปิดกำรแสดงผลแบบเต็มจอได้ โดยคลิกที่เมนู “ ” 

 

 - จะปรำกฏหน้ำจอแสดงแบบเต็มจอ หำกต้องกำรเรียกดูเมนู ให้คลิกท่ี “ ” 
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2.การแก้ไขประวัติส่วนตัว 

- เรำสำมำรถแก้ไขชื่อ-นำมสกุล และเพ่ิมรปูภำพได้โดยคลิกที่ชื่อของสมำชิกที่มุมบนขวำมือของระบบ 

จำกนั้นคลิกที่ “ประวัติส่วนตัว”   

 
- จำกนั้นคลิกที่เมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ระบบจะแสดงส่วนที่กรอกข้อมูลส่วนตัว แบ่งเป็น 3 ส่วน 

คือ 

 
-  ส่วนข้อมูลทั่วไป สำมำรถแก้ไข ชื่อ-นำมสกุล และรำยละเอียดต่ำงๆของตนเองได้ที่ส่วนนี้ 
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- ส่วนรูปภำพ เรำสำมำรถใส่รูปภำพของเรำ ได้โดยกำรคลิกที่ “ ” 

 
- จะปรำกฏหน้ำต่ำงใหม่ข้ึนมำ ให้เลือกเมน ู“Upload a file” แล้วคลิก “Browse” เพ่ือเลือกภำพใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรำที่ต้องกำร เมื่อเลือกภำพที่ต้องกำรได้แล้ว คลิกเมนู  “Upload this file” 
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- จะปรำกฏรูปภำพขึ้นมำในระบบ  

 
 

- ส่วนชื่อเพ่ิมเติม ควำมสนใจ และไม่บังคับ จะเป็นกำรระบุรำยละเอียดปลีกย่อยต่ำงๆเก่ียวกับตัวเรำ 

สมำชิกสำมำรถระบุข้อมูลหรือไม่ระบุก็ได้ จำกนั้นคลิกปุ่ม “อัพเดทประวัติส่วนตัว”  

 
 

- จะปรำกฏหน้ำแสดงประวัติส่วนตัวของเรำที่ได้ท ำกำรแก้ไข 
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3. การออกจากระบบ (Logout) 

2.1  หลังจำกท่ีผู้ใช้เข้ำใช้งำนระบบเรียบร้อยแล้ว หำกต้องกำรออกจำกระบบ เพ่ือควำมปลอดภัยของ

ข้อมูล สำมำรถท ำได้โดยคลิกที่ค ำสั่ง “ออกจำกระบบ” ซึ่งอยู่ในต ำแหน่งเดียวกับท่ีแสดงชื่อมุมบนขวำมือของ

หน้ำจอ                                                                                                                                                                                                        

 

4. การเข้าสู่เว็บไซต์ NPRU Online Courses ผ่านโทรศัพท์มือถือ (smartphone) 

เข้ำ app store หรือ play store ในโทรศัพท์มือถือ ดำวน์โหลดและติดตั้ง application ที่มีชื่อว่ำ 

“Moodle” 
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เปิด application แล้วพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ https://online-course.npru.ac.th แล้วคลิก “Connect” 

จำกนั้นจึงกรอก username และ password ส ำหรับเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครปฐม (SSO) 

      

เมื่อ login ส ำเร็จ จะพบกับหน้ำ Dashboard แสดงรำยวิชำที่เรำเป็นสมำชิก หรือเลือกเมนู site 

home เพ่ือไปยังรำยวิชำอ่ืนๆได้ตำมต้องกำร 
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 - เมื่อคลิกเข้ำสู่รำยวิชำจะพบกับเนื้อหำและกิจกรรมต่ำงๆที่สร้ำงขึ้น 

 

 

บทท่ี 2 การจัดการรายวิชา 

ผู้สอนสำมำรถเข้ำไปจัดกำรรำยวิชำ สร้ำงเนื้อหำและกิจกรรมกำรเรียนต่ำงๆ ในระบบ NPRU Online 

Course ในรำยวิชำที่ผู้สอนแจ้งควำมประสงค์ขอเปิดรำยวิชำกับผู้ดูแลระบบเท่ำนั้น ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้

ก ำหนดสิทธิ์ให้อำจำรย์เป็นผู้จัดกำรข้อมูลเฉพำะในรำยวิชำของตนเอง ผู้สอนหนึ่งคนมีสิทธิ์เป็นผู้สอนได้หลำย

รำยวิชำ แต่จะไม่สำมำรถลบรำยวิชำที่ตนเองได้รับสิทธิ์ หำกต้องกำรลบหรือเพ่ิมรำยวิชำต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ 

หรือผู้สร้ำงรำยวิชำเป็นผู้ลบให้   

เมื่อผู้สอนเข้ำสู่รำยวิชำของตนเอง จะมีเครื่องมือส ำหรับจัดกำรรำยวิชำ โดยแสดงผลเฉพำะผู้สอน

เท่ำนั้น สมำชิกอ่ืนๆ เช่น ผู้เรียน ไม่สำมำรถมองเห็นเครื่องมือได้  
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เมื่อผู้สอนเข้ำสู่ระบบแล้ว สำมำรถเข้ำไปจัดกำรรำยวิชำโดยเข้ำไปยังรำยวิชำที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้สอนได้ 

ดังนี้ 

1. การเข้าสู่รายวิชา 

สำมำรถเข้ำสู่รำยวิชำ เพื่อจัดกำรข้อมูลในรำยวิชำได้โดยคลิกเลือกคณะและสำขำวิชำ 

 
จำกนั้นคลิกที่รำยวิชำของตนเอง หน้ำแสดงรำยวิชำจะประกอบไปด้วย 

 2.1 รหัส+ชื่อรำยวิชำ 

 2.2 ชื่ออำจำรย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ 

 2.3 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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2. การตั้งค่ารายวิชา (กำรแก้ไขรำยวิชำ กำรส ำรองข้อมูลรำยวิชำ กำรจัดกำรสมำชิก ฯลฯ) 

กำรแก้ไขรำยวิชำเริ่มต้นกำรแก้ไขด้วยกำรคลิกที่ชื่อรำยวิชำ เมื่อผู้สอนได้รับสิทธิ์เป็นผู้จัดกำรรำยวิชำ 

จะเห็นเมนูตั้งค่ำ “ ” ที่มุมบนขวำของหน้ำรำยวิชำ แสดงว่ำอำจำรย์ได้รับสิทธิ์เป็นผู้สอนในรำยวิชำ 

สำมำรถสร้ำงกิจกรรมหรือแก้ไขข้อมูลต่ำงๆในรำยวิชำของตนเองได้  

2.1 เมนูตั้งค่า 

 เมนูตั้งค่ำรำยวิชำ “ ” เป็นที่รวบรวมเมนูเกี่ยวกับกำรปรับค่ำต่ำงๆ ของหน้ำรำยวิชำ อำทิ 

กำรตั้งค่ำของรำยวิชำ กำรแก้ไขรำยวิชำ กำรส ำรองข้อมูลรำยวิชำ กำรจัดกำรสมำชิก ฯลฯ 

 

2.2 เมนูแก้ไขการตั้งค่า 

 หำกต้องกำรแก้ไขข้อมูล รำยละเอียดต่ำงๆในรำยวิชำ สำมำรถท ำได้โดยคลิกท่ีเมนู “แก้ไขกำรตั้งค่ำ” 

 
 

 - จะปรำกฏหน้ำต่ำงส ำหรับแก้ไขข้อมูล ดังนี้ 
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รายการ ค าอธิบาย 

ทั่วไป (General) 
ขื่อเต็ม (Full name)* ชื่อรำยวิชำที่เปิดสอน (ก ำหนดให้เป็นรหัส

รำยวิชำ+ชื่อรำยวิชำ) 
ชื่อย่อ (Course short name) ก ำหนดชื่อย่อรำยวิชำเพ่ือกำรอ้ำงอิง 

ประเภทของรำยวิชำ รำยวิชำนี้อยู่ในคณะ/หน่วยงำนหรือหลักสูตรใด 

มองเห็นได้ สำมำรถแสดงหรือซ่อนรำยวิชำได้ 
วันเริ่มต้นรำยวิชำ วันที่เปิดใช้รำยวิชำ กล่ำวคือสำมำรถสร้ำง

หลักสูตรล่วงหน้ำก่อนกำรเปิดสอนจริงได้ 
รหัสรำยวิชำ รหัสรำยวิชำเพ่ือกำรอ้ำงอิง 

ค าอธิบาย 

ค ำอธิบำย Course summary บทคัดย่อหรือค ำอธิบำยรำยวิชำสั้นๆ 
Course summary file ไฟล์ปกรูปภำพประกอบรำยวิชำ 

Course format 
รูปแบบ มีรูปแบบให้เลือก 3 รูปแบบได้แก่ 

- แบบกลุ่มสนทนา หมำยถึง รูปแบบกำรแสดง
จะเป็นกลุ่มสนทนำ 
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รายการ ค าอธิบาย 
- แบบหัวข้อ หมำยถึงรูปแบบกำรแสดงจะเป็น
หัวข้อตำมจ ำนวนบทเนื้อหำรำยวิชำ เช่น หำก
รำยวิชำมี 7 บท จะแสดงหัวข้อตำมจ ำนวนบท 
- แบบรายสัปดาห์ หมำยถึง รูปแบบกำรแสดง
จะเป็นแบบรำยสัปดำห์ เช่น หำกเรียน 16 
สัปดำห์ จะแสดงหัวข้อตำมจ ำนวนสัปดำห์ 

ส่วนที่ซ่อนไว้ ก ำหนดวิธีกำรซ่อนข้อมูล ในที่นี้ให้เลือกเป็น 
แสดงซ่อนที่ซ่อนแบบพับไว้ 

โครงสร้ำงรำยวิชำ ก ำหนดกำรแสดงหัวข้อใน 1 หน้ำ ในที่นี้ให้เลือก
เลือกแสดงหัวข้อทั้งหมดใน 1 หน้ำ 

การแสดงผล 

ภำษำท่ีบังคับในกำรใช้  ในที่นี้ให้เลือก “อย่ำบังคับ” 

รายการ ค าอธิบาย 
จ ำนวนข่ำวที่ต้องกำรแสดง ก ำหนดจ ำนวนข่ำวที่ต้องกำรแสดงในหน้ำแรก 

หำกเลือกเป็น 0 ข่ำวจะไม่มีข่ำวล่ำสุดแสดงใน
กรอบทำงด้ำนขวำมือของรำยวิชำ ก ำหนดเป็น 
5 

แสดงคะแนน สำมำรถก ำหนดได้ว่ำ จะให้นักศึกษำดูคะแนนที่
ได้ท ำแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดไว้หรือไม่ 

แสดงรำยงำนกิจกรรม สำมำรถก ำหนดได้ว่ำจะให้มีกำรแสดงรำยงำน
กิจกรรมต่ำงๆ หรือไม่ ก ำหนดเป็น ไม่ 

File and upload 

ขนำดไฟล์สูงสุด ก ำหนดขนำดไฟล์สูงสุดที่ต้องกำรให้นักศึกษำส่ง
งำนได้ (เลือกเป็นค่ำตั้งต้นของระบบ) 

Completion tracking 

Enable completion tracking ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของกำรเรียนในรำยวิชำ 
Group 

Group mode ก ำหนดกลุ่มผู้ใช้ที่ให้เข้ำเรียนวิชำนี้ ให้ก ำหนด
เป็น No group 

Force group mode ก ำหนดว่ำต้องให้ใช้ระบบกลุ่มหรือไม่ ก ำหนด
เป็น ไม่ 
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รายการ ค าอธิบาย 
Default grouping ก ำหนดเป็น ไม่มี 

Role renaming ก ำหนดชื่อแทนชื่อผู้ใช้งำนหลักในระบบ จะ
ก ำหนดหรือไม่ก ำหนดก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละที่ใช้
ชื่อว่ำอะไร 

หมำยเหตุ : ข้อมูลที่ม ี  อยู่ด้ำนหลังชื่อหัวข้อ จ ำเป็นต้องกรอกห้ำมเว้นว่ำง 

2.3 เมนูเริ่มการแก้ไขในหน้านี้ 

 เมื่อผู้สอนต้องกำรเพ่ิมเนื้อหำแหล่งควำมรู้และกิจกรรม สำมำรถท ำได้โดยคลิกท่ีเมนู “เริ่มกำรแก้ไขใน

หน้ำนี้” 

 

 จะพบเมนู “เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลแสดงขึ้นมำในแต่ละหัวข้อ” 
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2.4 เมนูเกี่ยวกับการจัดการสมาชิก 

ผู้สอนสำมำรถก ำหนดสิทธิ์ต่ำงๆ ภำยในรำยวิชำ เช่น เพ่ิมสิทธิ์ผู้ช่วยสอน เพ่ิมชื่อหรือลบชื่อผู้เรียน

และผู้สนใจออกจำกกำรเป็นสมำชิกของรำยวิชำ รวมถึงกำรตั้งค่ำในกำรเข้ำเรียน ได้ดังนี้  

คลิกเลือกเมนู “เพ่ิมเติม”จำกนั้นเลือกเมนู “สมำชิก” 

     
จะปรำกฏหน้ำแสดงเมนูที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรสมำชิก 

 
2.4.1 การเพิ่มหรือลบสมาชิก 

 - คลิกเลือกเมนู “Enrolled users” 
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- จะปรำกฏรำยชื่อสมำชิกทั้งหมดในรำยวิชำ ผู้สอนสำมำรถเพ่ิมชื่อนักศึกษำ โดยคลิกที่ปุ่ม    

“ ” จะปรำกฏหน้ำต่ำงแสดงดังภำพ ให้ผู้สอนพิมพ์ชื่อนักศึกษำหรือรหัส

ประจ ำตัวที่ช่องหมำยเลข 1 เมื่อมชีื่อนักศึกษำปรำกฎขึ้นมำแล้วให้คลิกท่ีชื่อนักศึกษำแสดงที่ช่อง

หมำยเลข 2 จำกนั้นเลือกสิทธิ์เป็น “นักเรียน” ที่ช่องหมำยเลข 3 เมื่อท ำครบทุกข้ันตอนแล้วคลิก 

“enroll users” ที่ช่องหมำยเลข 4  

 
 

- จะปรำกฏรำยชื่อนักศึกษำที่ท ำกำรเพ่ิมชื่อ ทั้งนี้ผู้สอนสำมำรถเอำชื่อนักศึกษำออกจำกกำร

เป็นสมำชิกรำยวิชำได้ โดยคลิกท่ี “ ” หรือก ำหนดวันสิ้นสุดกำรเป็นสมำชิกในรำยวิชำได้ โดยคลิก

ที่ “ ” 

 
- จะปรำกฏหน้ำวันที่เริ่มเป็นสมำชิกรำยวิชำ หำกต้องกำรก ำหนดวันสิ้นสุดกำรเป็นสมำชิก

รำยวิชำ ให้ท ำเครื่องหมำยเปิดกำรใช้งำน แล้วก ำหนดวันสิ้นสุดกำรเป็นสมำชิกที่ช่อง Enrolment 

ends จำกนั้นกดบันทึกกำรเปลี่ยนแปลง 
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2.4.2 การตั้งค่าการสมัครเข้าเรียน 

ผู้สอนสำมำรถก ำหนดค่ำกำรสมัครเข้ำเรียนในรำยวิชำได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

- คลิกท่ีเมนู “ Enrolment methods” 

 
- จะปรำกฏหน้ำแสดงกำรตั้งค่ำกำรลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำ 
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โดยแต่ละเมน ูมีควำมหมำยดังนี้ 

Manual enrolment  ใช้ในกรณีทีผู่้สอนเพ่ิมรำยชื่อนักศึกษำเข้ำไปในรำยวิชำเอง โดยคลิก

ที่สัญลักษณ์ “ ”  

 พิมพ์รหัสที่ต้องกำรค้นหำในช่อง “ค้นหำ” คลิกรำยชื่อนักศึกษำที่ต้องกำร จำกนั้นกด 

“เพ่ิม” 

 

 นอกจำกนี้ยังสำมำรถลบนักศึกษำออกจำกรำยวิชำได้ โดยเลือกรหัสนักศึกษำที่ต้องกำร

จำกนั้นกด “ปลดออก” 
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Guest access  ใช้ในกรณีท่ีผู้สอนอนุญำตให้บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำดูรำยวิชำได้ 

 ค่ำเริ่มต้นของระบบปิดกำรใช้งำน “ ”คือ ไม่อนุญำตให้บุคคลทั่วไปเข้ำดูรำยวิชำ 

หำกอนุญำตให้บุคคลทั่วไปเข้ำดูรำยวิชำได้ ให้คลิกเปิดกำรใช้งำน “ ” 

 

Self enrolment อนุญำตให้ผู้เรียนสมัครเข้ำเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนที ่login เข้ำในระบบ 

LMS  จะสำมำรถสมัครเข้ำเรียนในรำยวิชำนี้ได้ทุกคน หำกผู้สอนต้องกำรก ำหนดรหัสผ่ำนเข้ำเรียนใน

รำยวิชำ สำมำรถท ำได้ดังนี้ 

 คลิกท่ีสัญลักษณ์ “ ” 

 

 ก ำหนดรหัสผ่ำนรำยวิชำที่ช่อง “Enrolment key” จำกนั้นคลิกปุ่ม “

” 

 

2.4.3 การสร้างกลุ่มผู้เรียน 

  กำรสร้ำงกลุ่มหรือกำรแบ่งกลุ่มผู้เรียนในกรณีที่มีผู้เรียนจ ำนวนหลำยกลุ่มหรือหลำยสำขำ 

ผู้สอนสำมำรถสร้ำงกลุ่มผู้เรียนเพื่อให้สะดวกต่อกำรตรวจกำรบ้ำน สำมำรถเลือกได้ว่ำจะเรียกดูกำรบ้ำนของ

ทั้งหมดหรือเฉพำะกลุ่ม กำรสร้ำงกลุ่มผู้เรียน สำมำรถท ำได้ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

- คลิกเลือกเมนู “สมำชิก” แล้วเลือก “กลุ่ม” 



NPRU Online Course [การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์] 

 

22 
 

 
- จะปรำกฏหน้ำต่ำง ดังภำพ ให้คลิกที่ปุ่ม create group เพ่ือสร้ำงกลุ่มใหม่ 
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- ตั้งชื่อกลุ่มที่ต้องกำร แล้วคลิกท่ีปุ่ม “บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง”  

 
- จะปรำกฏหน้ำจอแสดงกลุ่มผู้เรียนขึ้นมำ ผู้สอนสำมำรถน ำผู้เรียนเข้ำกลุ่ม หรือจัดกลุ่ม

ผู้เรียนได้ตำมต้องกำร ดังนี้ 

- คลิกเลือกที่ชื่อกลุ่มผู้เรียน เช่น  เอกดนตรี จำกนั้นคลิก Add/remove users 

 
- จะปรำกฏหน้ำจอแสดงชื่อผู้เรียนในระบบ ให้ค้นหำรหัสผู้เรียนจำกนั้นคลิกเลือกผู้เรียนที่ต้องกำร

น ำเข้ำกลุ่ม แล้วคลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมผู้เรียนเข้ำกลุ่ม 
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- ท ำกำรเพ่ิมผู้เรียนเข้ำกลุ่มท่ีต้องกำร จนครบทุกกลุ่มจำกนั้นคลิก “back to group”  

 
- คลิกท่ีแท็บ Overview เพ่ือดูรำยชื่อกลุ่มและสมำชิกในกลุ่มทั้งหมด 

 
 

- ส ำหรับกำรแบ่งกลุ่มนักศึกษำนี้ จะใช้งำนได้ก็ต่อเมื่อตั้งค่ำของรำยวิชำ หัวข้อระบบกลุ่มเป็นดังนี้ 
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บทท่ี 3 การสร้างเนือ้หารายวิชา 

ผู้สอนสำมำรถใช้เครื่องมือต่ำงๆในระบบ มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ตำมท่ีต้องกำร 

เช่น ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบเต็มรูปแบบ หรือใช้เป็นสื่อเสริมร่วมกับกำรเรียนกำรสอนปกติในชั้น

เรียน เช่น ใช้ส ำหรับกำรแจ้งข่ำว จัดเก็บเอกสำรประกอบกำรสอน ท ำแบบฝึกหัด ส่งกำรบ้ำน เป็นต้น กำร

สร้ำงกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ จะแสดงผลที่คอลัมน์กลำง ในกรณีที่ผู้สอนใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนแบบเต็ม

รูปแบบ แนะน ำให้ท ำกำรตั้งค่ำรำยวิชำให้เป็นแบบรำยสัปดำห์ เนื่องจำกผู้สอนสำมำรถก ำหนดวันและเวลำใน

กำรเรียนไดว้่ำ แต่ละสัปดำห์จะให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่เท่ำไหร่ถึงวันที่เท่ำไหร่ 

ในกรณีที่ผู้สอนใช้เป็นสื่อเสริมในรำยวิชำ แนะน ำให้ตั้งค่ำรำยวิชำให้เป็นแบบรำยหัวข้อ เพ่ือให้สะดวก

กับกำรน ำเสนอแหล่งเรียนรู้เป็นหัวข้อหรือเรื่องต่ำงๆ ดังตัวอย่ำง  

 
 ทั้งนี้จะก ำหนดรำยวิชำให้เป็นรูปแบบหัวข้อ 
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1. แนะน าเมนูต่างๆ ท่ีปรากฏเมื่อเริ่มแก้ไขรายวิชา 

เมื่อผู้สอนต้องกำรเริ่มสร้ำงรำยวิชำให้คลิกท่ีไอคอน “ ” แล้วเลือกเมนู “เริ่มกำรแก้ไขในหน้ำนี้” 

 

 จะปรำกฏเครื่องมือต่ำงๆ ส ำหรับแก้ไขรำยวิชำ 

 

แต่ละเมนูมีควำมหมำย ดังนี้ 

เมนูและไอคอน ควำมหมำย 

 ปรำกฎอยู่หลังหัวข้อต่ำงๆ เป็นเครื่องมือแก้ไขชื่อหัวข้อ หรือชื่อกิจกรรมในแต่ละบท 

  ทีป่รำกฏอยู่หลังชื่อหัวข้อ 
 

เป็นเมนูในกำรเพ่ิมเติมรำยละเอียดของบทน ำในแต่ละหัวข้อ 
อำท ิกำรเกริ่นน ำรำยวิชำ เกริ่นน ำวัตถุประสงค์ในกำรเรียนใน

แต่ละหัวข้อ ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้   กำรแก้ไข
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บทคัดย่อ  กำรไฮไลท์หัวข้อ  กำรซ่อนหัวข้อ   
กำรลบหัวข้อ 

 ที่ปรำกฏอยู่หลัง
แหล่งข้อมูลหรือกิจกรรม 

เป็นเมนูที่รวบรวมเครื่องมือในกำรก ำหนดค่ำต่ำงๆของเนื้อหำ
และกิจกรรมที่สร้ำงขึ้น ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้  

 กำรแก้ไขกำรตั้งค่ำ  กำรจัดหน้ำบทเรียน  

 กำรซ่อนหัวข้อ  กำร copy หัวข้อ 

 กำรก ำหนดสิทธิ์ผู้เรียน  กำรลบหัวข้อ 

 เป็นเมนูส ำหรับเพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล อำทิ ไฟล์เนื้อหำ
ประเภทต่ำงๆ ห้องส่งกำรบ้ำน กระดำนเสวนำ แบบทดสอบ
หรือแบบฝึกหัด 

 ปรำกฎอยู่หลังหัวข้อต่ำงๆ เป็นเมนูส ำหรับกำรย้ำยที่หัวข้อ ผู้สอนสำมำรถลำกวำงหัวข้อ
สลับต ำแหน่งกันได้ 

 

2. การเพิ่มรายละเอียดในส่วนแนะน ารายวิชา 

ในส่วนแนะน ำรำยวิชำหัวข้อแรก (ก่อนหัวข้อที่ 1) ผู้สอนสำมำรถเพ่ิมเติมรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยวิชำ

ตำมท่ีต้องกำรเพ่ือเป็นกำรแนะน ำรำยวิชำ วิธีกำรเรียน หรือแจ้งข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับรำยวิชำ และเพ่ิม 

banner ประกอบรำยวิชำเพ่ือควำมสวยงำม โดยเลือกเมนู “เริ่มกำรแก้ไขในหน้ำนี้”  

 
 จำกนั้นเลือกเมนู “แก้ไข” ที่ปรำกฏอยู่ด้ำนบนสุด และเลือก “แก้ไขหัวข้อ” 
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ผู้สอนสำมำรถระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับวิชำ เช่น แนะน ำรำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ เพ่ิม Banner 

นอกจำกนี้ยังประยุกต์ใช้เป็นช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์เร่งด่วน เนื่องจำกเป็นส่วนที่แสดงผลให้เห็นชัดเจนเมื่อ

เข้ำมำยังหน้ำรำยวิชำ หำกไมต่้องกำรพิมพ์ชื่อหัวข้อ ให้ท ำเครื่องหมำยถูกที่ “Custom”  

 
กำรเพ่ิม banner ประกอบรำยวิชำ ให้ผู้สอนน ำเคอร์เซอร์ของเมำส์ไปวำงตรงต ำแหน่งที่ต้องกำรเพ่ิม 

Banner จำกนั้นเลือกเมนู “ Insert or edit image” 
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จำกนั้นเลือก “Browse Repositories” 

 
 เลือก “Upload a file” แล้วเลือก “Browse” ไฟล์รูปภำพที่ต้องกำร จำกนั้นคลิก “Upload this 

File” 
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ใส่ค ำอธิบำยภำพที่หมำยเลย 1 หำกไม่ต้องกำรพิมพ์ค ำอธิบำยให้ท ำเครื่องหมำยหน้ำข้อควำม 

“Description not necessary” ก ำหนดขนำดภำพ แนะน ำขนำดควำมกว้ำงของภำพไม่เกิน 800 px จำกนั้น

คลิก “save image” 

 
เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก “บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง” 

 
จะได้ส่วนแนะน ำรำยวิชำส่วนแนะน ำรำยวิชำที่หัวข้อแรก 



NPRU Online Course [การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์] 

 

32 
 

3. การเปลี่ยนชื่อหัวข้อและการใส่ค าอธิบายในแต่ละหัวข้อ 

ผู้สอนสำมำรถเปลี่ยนชื่อหัวข้อและใส่รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆได้ เพ่ือเป็นกำรแนะน ำ

ว่ำในแต่ละหัวข้อหรือบทเรียนผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไร หรือกำรแจ้งข่ำวสำรหรือกิจกรรมของหัวข้อ

นั้นๆให้ผู้เรียนทรำบได้ ดังนี้ 

 กำรเปลี่ยนชื่อหัวข้อ ให้ผู้สอนคลิกสัญลักษณ์ “ ” หลังหัวข้อที่ต้องกำรแก้ไข จำกนั้นพิมพ์ชื่อ

หัวข้อตำมต้องกำรแล้วกด enter 

 

 
 หำกต้องกำรใส่รำยละเอียดอ่ืนๆเพิ่มเติม ให้คลิกที่เมนู “แก้ไข” ด้ำนหลังหัวขอ้นั้นๆ แล้วเลือก “Edit 

topic” 

 
 จะปรำกฏช่องส ำหรับจัดพิมพ์ข้อควำม หำกต้องกำรเปิดแสดงเครื่องมือในกำรจัดหน้ำเอกสำรเพ่ิมเติม 

คลิก “ ” เมื่อพิมพ์ข้อควำมตำมที่ต้องกำรแล้ว คลิก “บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง” 
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4.การเพิ่มเนื้อหา แหล่งข้อมูล (content) ประเภทต่างๆ   

กำรเพ่ิมแหล่งข้อมูลนี้ คือกำรเพ่ิมเนื้อหำวิชำที่เรียน เช่น ใบงำน เว็บเพจ เว็บลิงค์ พำวเวอร์พ้อยท์ 

เอ็กเซล ไฟล์เวิร์ด วิดีโอ เป็นต้น ข้อมูลที่คุณสำมำรถเพ่ิมลงไปในวิชำของคุณได้ มีอยู่หลำยประเภท อำทิ 

ประเภทของแหล่งข้อมูล ค ำอธิบำย 

 เพ่ิมหนังสือ 

 ใช้ส ำหรับสร้ำงห้องเก็บไฟล์ เหมำะส ำหรับกำรน ำไฟล์หลำยๆ
ไฟล์อัพโหลดไว้ในรำยวิชำ 

 ใช้เพิ่มกรอบค ำอธิบำย 

 เพ่ิมข้อมูลแบบ Text ข้อมูลธรรมดำ เหมือนพิมพ์ข้อมูลใน
โปรแกรม Notepad 

 สร้ำงจุดเชื่อมโยงไปยังไฟล์หรือเว็บไซต์ 

 เพ่ิมแหล่งข้อมูลประเภทไฟล์ต่ำงๆ 

การเพิ่มแหล่งข้อมูล Label 

 แหล่งข้อมูล Label เหมำะส ำหรับกำรสร้ำงป้ำยชื่อเรื่อง ใช่แบ่งหัวข้อย่อย หรือใช้แจ้งเรื่องที่เรำ

ต้องกำรประกำศในหน้ำรำยวิชำ ซึ่งสำมำรถท ำได้โดยกำร 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “Label” 

 
- จะปรำกฏหน้ำจอให้กรอกข้อมูลหำกต้องกำรโชว์เครื่องมือ ให้คลิกท่ี “ ” 
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- พิมพ์ข้อควำมที่ต้องกำร แล้วกด “Save and return to course” 
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การเพิ่มแหล่งข้อมูลหน้าเว็บเพจ Page 

 กำรใส่รำยละเอียดเนื้อหำข้อมูลหน้ำเว็บเพจ จะเหมำะส ำหรับเนื้อหำที่มีข้อควำมไม่ยำวมำก เช่น 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงเนื้อหำ วัตถุประสงค์กำรเรียน หรือสรุปเนื้อหำ เป็นต้น กำรใส่รำยละเอียดเนื้อหำ

ข้อมูลหน้ำเว็บเพจ จะคล้ำยๆกับกำรพิมพ์ข้อควำมลงในโปรแกรม MS Word โดยมีกำรเพ่ิมข้อมูลดังนี้ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “Page” 

 
- จะแสดงหน้ำก ำลังแก้ไขแหล่งข้อมูลแบบเว็บเพจ จะให้ระบุข้อมูลทั่วไปในช่องชื่อ และค ำอธิบำย ซ่ึง

ค ำอธิบำยจะเป็นกำรแนะน ำแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนทรำบว่ำมีรำยละเอียดเนื้อหำเป็นเรื่องใด 

 
 

- ในส่วนหน้ำเว็บเพจ ให้ระบุเนื้อหำในช่องเนื้อหำเต็ม เนื้อหำที่ระบุในส่วนนี้จะเป็นเนื้อหำที่แสดงผล

เมื่อผู้เรียนเข้ำมำยังแหล่งข้อมูลที่สร้ำง ผู้สอนสำมำรถปรับรูปแบบตัวอักษร แทรกตำรำงและแทรกภำพใน

เนื้อหำได้ 
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- เมื่อระบุรำยละเอียดแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ ” เพ่ือกลับไปยังหน้ำรำยวิชำ 

(หำกคลิกปุ่ม “ ” จะไปหน้ำแหล่งข้อมูลเพ่ือดูผลลัพธ์) 

- ในหน้ำรำยวิชำ แหล่งข้อมูลแบบเว็บเพจที่สร้ำงเสร็จจะแสดงเป็นไอคอน และลิงค์ชื่อของ

แหล่งข้อมูล ให้คลิกลิงค์เพ่ือไปหน้ำแหล่งข้อมูลแบบเว็บเพจ จะแสดงหน้ำแหล่งข้อมูลแบบเว็บเพจโดยมีเนื้อหำ

ตำมท่ีสร้ำงไว้ 
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การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบไฟล์ File 

 ผู้สอนสำมำรถเพ่ิมแหล่งข้อมูลประเภทไฟล์ เช่น เอกสำรกำรสอนที่เป็นไฟล์ PDF  ,ไฟล์จำก MS 

PowerPoint ,อีบุ๊ค เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “แหล่งข้อมูล” 

 
- พิมพ์รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรสอน 

- ลำกไฟล์มำใส่ในช่องวำงไฟล์ หรือคลิกท่ีปุ่ม เพ่ืออัพโหลดไฟล์  

 
- จะปรำกฏหน้ำต่ำงส ำหรับ “Upload a file” คลิกท่ี “Choose File” เพ่ือเลือกไฟล์ที่ต้องกำร

อัพโหลด จำกนั้นคลิก “Upload this file” 
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- ไฟล์ที่เรำเลือกจะปรำกฏในส่วนของ Content ในกรณีทีผู่้สอนต้องกำรแก้ไขไฟล์ สำมำรถคลิกท่ี

ไฟล์ จะปรำกฏหน้ำต่ำงส ำหรับจัดกำรไฟล์ 

 
 

 
 

ผูส้อนสามารถลบไฟล ์หรอืดาวนโ์หลดไฟลอ์อกมาได ้ 
หากแกไ้ขไฟลเ์รยีบรอ้ย คลกิ  “อพัเดท” 
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- นอกจำกนี้ยังสำมำรถก ำหนดรูปแบบกำรแสดงผลแบบต่ำงๆได้ เช่นให้แสดงผลไฟล์ดังกล่ำวในหน้ำ

เดิมหรือให้แสดงในหน้ำต่ำงใหม่ บังคับเปิดไฟล์ หรือบังคับให้ดำวน์โหลดไฟล์ เป็นต้น โดยเลือกท่ีหัวข้อ “กำร

แสดงผล” และเม่ือเลือกรูปแบบกำรแสดงผลได้แล้ว คลิก “ ” หรือ “

” เพ่ือแสดงผล 

 
- ในหน้ำรำยวิชำ แหล่งข้อมูลแบบไฟล์ที่สร้ำงเสร็จจะแสดงเป็นไอคอน และลิงค์ชื่อของแหล่งข้อมูล 

ให้คลิกลิงค์เพ่ือเปิดไฟล์ 

 

การเพิ่มแหล่งข้อมูล Folder 

 ผู้สอนสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรอัพโหลดไฟล์เอกสำรต่ำงๆ หรือไฟล์รูปภำพ เข้ำไว้ในหน้ำของ

รำยวิชำ โดยที่ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษำเข้ำไปท ำกำรดำวน์โหลดไปใช้  มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “Folder” 
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- กรอกรำยละเอียดที่จ ำเป็น ชื่อหัวข้อ และค ำอธิบำย 

 
- ลำกไฟล์ที่ต้องกำรลงในช่องวำงไฟล์และผู้สอนยังสำมำรถสร้ำงโฟล์เดอร์ส ำหรับเก็บเอกสำร แยก

เป็นหมวดหมู่ได้ โดยคลิกที่ “สร้ำงแฟ้ม” จะพบกับช่อง New folder name ให้ผู้สอนท ำกำรกรอกชื่อ Folder 

ลงไป จำกนั้นคลิก “สร้ำงแฟ้ม” 

  

- เมื่อกรอกชื่อแล้ว ให้ผู้สอนดับเบิ้ลคลิกท่ี Folder เพ่ือเข้ำไปใน Folder ที่สร้ำงไว้ ดังตัวอย่ำง  

- จะปรำกฏหน้ำต่ำงใหม่ข้ึนมำ หลังจำกนั้นท ำกำรลำกไฟล์เอกสำรหรือเนื้อหำกำรเรียนที่เตรียมไว้มำ

ลงในช่องวำงไฟล์  
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- สำมำรถอัพโหลดลงใน folder ได้ครั้งละหลำยๆไฟล์ 

 

-  เรำสำมำรถตั้งค่ำกำรแสดงผลได้สองแบบ ดังนี้ 

1. เลือก On a separate page คือ ตั้งค่ำกำรแสดงผลบนหน้ำเว็บใหม่ ดังตัวอย่ำง เมื่อ คลิกท่ี “

” จะปรำกฏ Folder เอกสำรประกอบรำยวิชำ และเม่ือคลิกท่ี  Folder จะปรำกฏ

หน้ำใหม่ขึ้นมำส ำหรับกำรดำวน์โหลด  
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 2. เลือก Inline on a course page คือ ตั้งค่ำกำรแสดงผลบนหน้ำรำยวิชำ ดังตัวอย่ำง  

 

3. เมื่อคลิก “ ” แล้วจะปรำกฏไฟล์เอกสำรให้ดำวน์โหลดได้ โดยไม่

ต้องคลิกเข้ำไปดู 
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การเพิ่มแหล่งข้อมูล  Book 

กำรเพ่ิมแหล่งข้อมูล  Book ผู้สอนสำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบบทเรียน ให้เป็นแบบหน้ำ

หนังสือ ได้ดังนี้ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “Book” 

 

-  ใส่หัวข้อในช่องของ “ชื่อ” และรำยละเอียดรำยวิชำ จำกนั้นคลิกท่ีปุ่ม “ ” 

 
- จะแสดงผลที่หน้ำแก้ไขรำยวิชำ ให้ผู้สอนคลิกท่ีชื่อหัวข้อ ดังภำพ 
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 ให้ผู้สอนคลิกท่ีชื่อหัวข้อ ดังภำพ 

 
- เมื่อเข้ำสู่กำรแก้ไข Chapter ให้ผู้สอนใส่หัวข้อและเนื้อหำที่ต้องกำร ดังตัวอย่ำง แล้วคลิกที่  

“ ” 

 
- แสดงผลดังภำพ เป็นหน้ำที่ 1 หำกต้องกำรเพ่ิมเนื้อหำในหน้ำถัดไป ให้ผู้สอนคลิกท่ีปุ่ม “ ” 

ในแถบ Table of contents ดังภำพ 
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  - เมื่อคลิก “ ” เพ่ิมหน้ำถัดไปแล้ว ให้ผู้สอนใส่เนื้อหำลงไป 

 
 - หลังจำกบันทึกกำรเปลี่ยนแปลง จะแสดงผลในหน้ำที่ 2 ดังภำพ จะพบว่ำมีปุ่มที่สำมำรถคลิกเปลี่ยน

หน้ำเนื้อหำไปข้ำงหน้ำและย้อนกลับได้ และผู้สอนยังสำมำรถแก้ไข สลับหน้ำ หรือล ำดับก่อน-หลังของเนื้อหำที่

สร้ำงในแต่ละหน้ำได้ โดยใช้เครื่องมือแก้ไข ในแถบ Table of contents ได้อีกด้วย 

  

การเพิ่มแหล่งข้อมูล URL 

 กำรเพ่ิมแหล่งข้อมูล URL สำมำรถช่วยให้ผู้สอน  link ไปยังแหล่งข้อมูลหรือเว็บไซต์อ่ืนๆที่น่ำสนใจได้ 

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “URL” 
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- เมื่อผู้สอนคลิกเข้ำสู่กำรสร้ำง  URL จะปรำกฏหน้ำจอ ดังภำพ ในส่วนของชื่อและส่วนของ 

External URL ซึ่งในคู่มือนี้จะขอยกตัวอย่ำงกำรน ำ URL มำจำกเว็บไซต์ www.youtube.com ดังนี้ 

- เข้ำสู่เว็บไซต์ youtube แล้วค้นหำวิดีโอที่ต้องกำร เมื่อเลือกวิดีโอที่ต้องกำรได้แล้ว คลิกเพ่ือดูวิดีโอ 

จะพบปุ่ม “share” ดังภำพ 

 
- เมือ่คลิกปุ่ม “Share” หน้ำจอจะแสดงผลดังนี้ ให้ผู้สอน  copy  URL ในช่องที่แสดง http ดังภำพ 

http://www.youtube.com/
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  - น ำ URL ที่ได้ไปใส่ในช่อง Content 

 
  - ผู้สอนสำมำรถตั้งค่ำกำรแสดงผลได้ตำมที่ต้องกำรได้ที่ เมนู “กำรแสดงผล” 

 

- เมื่อก ำหนดค่ำตำมที่ต้องกำรแล้ว คลิก “ ” เพ่ือแสดงผล 
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บทท่ี 4 การสร้างกิจกรรม 

ชุดกิจกรรมหลักใน Moodle คือโมดูลที่ใช้ส ำหรับจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำยในห้องเรียน

ออนไลน์ให้มีควำมคล้ำยคลึงกับห้องเรียนจริง กำรเพ่ิมกิจกรรมลงในส่วนแสดงเนื้อหำนั้นสำมำรถท ำได้โดยกำร

เลือกชุดกิจกรรมที่ต้องกำรจำกปุ่ม “ ” ที่อยู่มุมขวำล่ำงของแต่ละหัวข้อ 

จำกนั้นจึงเลือกกิจกรรมที่ต้องกำร 

1. การเพิ่มกิจกรรม : กระดานเสวนา 

กระดำนเสวนำหรือกระดำนข่ำว (Webboard) เป็นเครื่องมือส ำหรับติดต่อสื่อสำรวิธีหนึ่งซึ่งผู้สอน

สำมำรถสร้ำงปฏิสัมพันธ์ภำยในรำยวิชำได้ โดยใช้กระดำนเสวนำเป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้สอน

กับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้เรียน โดยอำจเป็นกำรถำม-ตอบ แสดงควำมคิดเห็นในบทเรียน ช่วยเพ่ิมสีสันและ

ควำมเคลื่อนไหวให้กับรำยวิชำ กำรเพ่ิมกิจกรรมกระดำนเสวนำ สำมำรถท ำได้ดังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จำกนั้นเลือก “กระดำนเสวนำ” 

 
- จะปรำกฏหน้ำกำรสร้ำงกระดำนเสวนำ ให้ผู้สอนกรอกหัวข้อสนทนำลงไปในช่อง “ชื่อกระดำน” 

เลือกประเภทของกระดำน เช่น “กระดำนทั่วไป” ซึ่งหมำยถึงสมำชิกแต่ละคนจะสำมำรถเข้ำไป

ตั้งกระทู้ได้หลำยกระทู้ และใส่รำยละเอียดในช่อง “วิธีกำรใช้กระดำน” และตั้งค่ำต่ำงๆดังภำพ 

แล้วคลิก “ ” เพ่ือบันทึกกำรเปลี่ยนแปลง 
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- ในหน้ำกระดำนเสวนำ จะมีส่วนที่ให้ระบุรำยละเอียดของกำรตั้งค่ำต่ำงๆที่ส ำคัญ มีดังนี้ 

 ประเภทของกระดำน 

 1. กระดำนถำม-ตอบ เป็นกระดำนส ำหรับเอำไว้ตั้งค ำถำมโดยเฉพำะ 

2. กระดำนทั่วไป แต่ละคนสำมำรถตั้งกระทู้ได้หลำยกระทู้ ซึ่งกระทู้ประเภทนี้เหมำะส ำหรับ

กระดำนเสวนำที่มีวัตถุประสงค์ท่ัวไป 

3. กระดำนหัวข้อเดียวอย่ำงง่ำย เป็นกระทู้ที่มีหัวข้อเดียว และเนื้อหำทุกอย่ำงอยู่ภำยในหน้ำ

เดียวกัน ซึ่งกระทู้ประเภทนี้เหมำะส ำหรับเรื่องที่สั้นและกระชับ 

4. หนึ่งคนหนึ่งกระทู้ แต่ละคนสำมำรถสร้ำงกระทู้ได้เพียงหนึ่งกระทู้แต่สำมำรถตอบได้ทุก

กระทู้ 

 Availability 

ก ำหนดกำรส่งกระทู้/ตั้งกระทู้ 

 Attachments and word count 

เป็นส่วนของกำรแนบไฟล์ ผู้สอนสำมำรถก ำหนดขนำดของไฟล์สูงสุดที่สำมำรถท ำกำรอัพ

โหลด และสำมำรถจ ำกัดจ ำนวนในกำรอัพโหลดไฟล์ลงในกระดำนเสวนำได้ 

 Subscription and tracking 

ก ำหนดสิทธิ์ให้ทุกคนที่สำมำรถโพสต์ในกระดำนนี้ จะต้องเป็นสมำชิกกระดำนนี้หรือไม่ 

ผู้สอนเลือก Optional subscription  
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 บล็อคกำรโพสต์ลงกระดำนเมื่อโพสต์แล้วกี่ครั้ง 

ผู้สอนสำมำรถก ำหนดช่วงเวลำในกำรบล็อก หรือบล็อกเมื่อโพสต์ไปแล้วกี่ครั้งได้ 

 Whole forum grading 

เป็นกำรก ำหนดกำรให้คะแนน ส่วนมำกก ำหนดเป็น None 

 กำรตั้งค่ำโมดูลปกติ 

สำมำรถจัดกำรระบบกลุ่มได้ ดังนี้  

1. เรียนรวมกันไม่แบ่งกลุ่ม 

2. กลุ่มแบบแยกกันอย่ำงชัดเจน (ศึกษำข้ำมกลุ่มไม่ได้) 

3. กลุ่มแบบศึกษำข้ำมกลุ่มได้ (แต่ท ำกิจกรรมในกลุ่มอ่ืนไม่ได้) 

- เมื่อผู้สอนท ำกำรบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงแล้ว ก็จะเห็นหัวข้อกระดำนเสวนำแสดงอยู่ที่หน้ำ

รำยวิชำ ดังภำพ 

 
- เมื่อคลิกเข้ำไปที่หน้ำกระดำนเสวนำ จะแสดงกระดำนเสวนำที่สมำชิกสำมำรถตั้งกระทู้ได้ 
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2. การเพิ่มกิจกรรม : การบ้าน  

ผู้สอนสำมำรถวัดและประเมินผลควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนที่มีต่อกำรเรียนในรำยวิชำ โดย

มอบหมำยงำนให้ผู้เรียนกลับไปท ำ โดยสำมำรถพิมพ์ตอบหรือส่งในรูปแบบรำยงำนที่เป็นไฟล์เอกสำร ไฟล์งำน

น ำเสนอ หรือรูปแบบไฟล์งำนอ่ืนๆ ไดด้ังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จำกนั้นเลือก “Assignment” 

 
- เมื่อผู้สอนคลิกที่ Assignment จะเข้ำสู่หน้ำกำรสร้ำงกำรบ้ำน ให้ผู้สอนใส่ชื่อหัวข้อกำรบ้ำน และค ำสั่ง/

รำยละเอียดของกำรบ้ำนในช่อง “รำยละเอียด” และยังสำมำรถอัพไฟล์ข้อมูลอ่ืนๆประกอบได้อีกด้วย 

 
- กำรตั้งค่ำ Assignment 

กำรตั้งค่ำกำรส่งกำรบ้ำน มีส่วนที่ส ำคัญ ดังนี้ 

1. Allow submissions from : วันที่และเวลำที่อนุญำตให้ผู้เรียนสำมำรถเริ่มส่งกำรบ้ำนได้ 

2. ก ำหนดส่ง : วันที่และเวลำก ำหนดส่งกำรบ้ำน 
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3. Cut-off date ก ำหนดวันและเวลำที่ผู้เรียนจะไม่สำมำรถส่งงำนได้อีก (หำกผู้สอนไม่ตั้ง Cut-

off-date ผู้เรียนจะยังสำมำรถส่งงำนได้แม้พ้นก ำหนดส่งแล้วก็ตำม)  

 
- Submission types 

1. Submisstion types : สำมำรถเลือกไดว้่ำจะให้ผู้เรียนพิมพ์ข้อควำม (Online text) หรือ

แบบส่งไฟล์งำน (File submissions)  

2. Maximum number of uploaded files : เลือกจ ำนวนครั้งสูงสุดที่ให้อัพโหลดไฟล์ได้ 

3. Maximum submission size : ก ำหนดขนำดสูงสุดของไฟล์ที่อนุญำตให้ส่งได้ 

4. Accepted file types : เลือกชนิดหรือนำมสกุลของไฟล์ที่ต้องกำรให้อัพโหลด หำกไม่ทรำบ

ให้เลือก All file types 
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- เมื่อผู้สอนตั้งค่ำต่ำงๆ แล้วคลิก “ ” จะแสดงผลหน้ำรำยวิชำดังภำพ 

 
- ในหน้ำของผู้เรียนจะแสดงหน้ำจอดังภำพ เมื่อผู้เรียนต้องกำรส่งกำรบ้ำน ให้คลิกที่ปุ่ม “

”  

 
- ท ำกำรอัพโหลดไฟล์ จำกนั้นกดบันทึกกำรเปลี่ยนแปลง 

 
- ในหน้ำของผู้สอนจะแสดง จ ำนวนผู้เรียนที่ส่งกำรบ้ำน ให้ผู้สอนคลิกท่ี  

“ ” 
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- จะแสดงผู้เรียนทั้งหมดที่ส่งกำรบ้ำนและไฟล์กำรบ้ำนของผู้เรียน  

 
 การให้คะแนนกิจกรรมการบ้าน 

- กำรให้คะแนนกำรบ้ำนที่ผู้เรียนส่ง ให้คลิกเลือกเมนู “คะแนนที่ได้” ด้ำนหลังชื่อผู้เรียนเป็นรำยคน 

 
- จะแสดงไฟล์งำนที่ผู้เรียนส่ง ผู้สอนสำมำรถคลิกเปิดไฟล์งำนเพื่อตรวจ ผู้สอนสำมำรถกรอกคะแนนที่

ได้ลงในช่อง (คะแนนที่ได้) และแสดงข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อกำรบ้ำน เมื่อระบุรำยละเอียดแล้ว ให้คลิกปุ่ม 

“ ”  
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- จะปรำกฏคะแนนที่ได้ในช่องของผู้เรียน 

 
- นอกจำกนี้ผู้สอนสำมำรถดำวน์โหลดกำรบ้ำนทั้งหมดท่ีผู้เรียนส่งมำได้ที่เมนู “Download all 

submissions” ได้ทีเ่มนูกำรตั้งค่ำ  ที่อยู่ในหน้ำกำรบ้ำน 
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3. การเพิ่มกิจกรรม : ห้องสนทนา 

 กิจกรรมห้องสนทนำหรือที่เรำรู้จักกันในนำม Chat Room เป็นอีกหนึ่งกจิกรรมที่ผู้สอนสำมำรถสร้ำง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันเอง เป็นกำรพูดคุยกันสดๆเหมือนกำรพูดคุยกันในห้องเรียน ด้วย

กำรส่งข้อควำมโต้ตอบกันได้ มีข้ันตอนดังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จำกนั้นเลือก “ห้องสนทนำ” 

 
-  เมื่อคลิกเข้ำมำยังห้องสนทนำ จะปรำกฏหน้ำกำรตั้งค่ำกระดำนสนทนำ โดยก ำหนด

รำยละเอียดกำรตั้งค่ำต่ำงๆ ดังนี้ 

 ชื่อห้อง : ให้กรอกชื่อห้องสนทนำ 

 ค าน า : ให้กรอกรำยละเอียดของกำรสนทนำ 

 การเสวนา : เป็นกำรระบุเวลำในกำรสนทนำของห้องในครั้งต่อไป 

 เสวนาเรื่องนี้ซ้ า : 

o  ไม่ระบุเวลำสนทนำ จะเป็นกำรเข้ำห้องสนทนำได้ในช่วงเวลำใดก็ได้ 

o ไม่มีกำรซ้ ำหัวข้อสนทนำ เฉพำะเวลำที่ระบุเท่ำนั้น 
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o เวลำเดียวกันนี้ทุกวัน 

o เวลำเดียวกันนี้ทุกสัปดำห์ 

 บันทึกการเสวนาครั้งที่ผ่านมา : ให้เลือก ไม่มีกำรลบข้อควำม 

 ทุกคนสามารถดูการเสวนาทุกครั้งท่ีผ่านมาได้ : ก ำหนดให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำไปดู

กำรเสวนำที่ผ่ำนมำของห้องสนทนำนี้ได้หรือไม่ 

- เมื่อระบุรำยละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ ” 

 
 -  จะมีลิงค์สนทนำที่สร้ำงขึ้น 

 
 

 - เมื่อคลิกเข้ำมำยังห้องสนทนำ จะปรำกฏรำยละเอียดกำรใช้ห้องสนทนำตำมที่ได้ตั้งเอำไว้ หำก

ต้องกำรเริ่มสนทนำให้คลิก “คลิกท่ีนี่เพ่ือสนทนำ”  
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 - จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับกำรสนทนำ ดังรูป  
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- หำกต้องกำรส่งข้อควำมส่วนตัวเพ่ิมเติมสำมำรถคลิกท่ีเมนู “ ”

 
 

4. การเพิ่มกิจกรรม : โพลล์ 

 อำจำรย์ผู้สอนสำมำรถสร้ำงโพลล์หรือกำรส ำรวจควำมคิดเห็นหรือข้อมูลของนักเรียนขึ้น

ภำยใน moodle ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จำกนั้นเลือก “โพลล์” 

 
- จะแสดงหน้ำ “เพ่ิมโพลล์ลงในหัวข้อ” เพ่ือก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรมโพลล์ โดยสำมำรถจะตั้งค่ำ

ตัวเลือกได้โดยพิมพ์ลงไปที่ตัวเลือกซ่ึงแล้วแต่ว่ำจะใช้ทั้งหมดกี่ตัวเลือก แล้วยังสำมำรถตั้งค่ำกำรแสดงผลของ

โพลล์อีกด้วยว่ำสำมำรถต้องกำรแสดงให้เห็นในแนวตั้งหรือแนวนอน หรืออนุญำตให้โพลล์อัพเดทหรือไม่ เป็น

ต้น 
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- ตัวอย่ำงกำรก ำหนดรำยละเอียดโพลล์ 

 

- เมื่อระบุรำยละเอียดเสร็จ ให้คลิกท่ีปุ่ม “ ” เพ่ือแสดงผล 

- จะมีกิจกรรมโพลล์ที่สร้ำงขึ้นในหน้ำรำยวิชำ 
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- เมื่อคลิกเข้ำมำหน้ำโพลล์ จะปรำกฏรำยละเอียดตำมโพลล์ที่ตั้งไว้ 

 
 

5. การเพิ่มกิจกรรม : Wiki 

 อำจำรย์ผู้สอนสำมำรถสร้ำงวิกิพีเดียเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถร่วมกันสร้ำงเนื้อหำออนไลน์ เช่น 

ค ำศัพท์ หนังสือ บทกวี บันทึกกำรท ำงำนหรือกำรประชุม ฯลฯ ในหัวข้อที่ก ำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จำกนั้นเลือก “Wiki” 

 
- ก ำหนดรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ส ำคัญดังนี้ 

Wiki name : ก ำหนดชื่อหัวข้อที่ปรำกฏในหน้ำรำยวิชำ 

Description : ระบุรำยละเอียดหรือค ำสั่ง 

First page name : ระบุชื่อให้กับ wiki เพ่ือแสดงในหน้ำแรกของ wiki 
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- เมื่อระบุรำยละเอียดเสร็จ ให้คลิกท่ีปุ่ม “ ” เพ่ือแสดงผล 

 

- ผู้สอนและผู้เรียนสำมำรถเข้ำไปแก้ไขข้อมูลร่วมกัน โดยคลิกเข้ำไปที่ link ที่สร้ำงขึ้น จำกนั้นคลิกที่

เมนู “Create page” 

 

 - พิมพ์ข้อมูลที่ต้องกำร หรือแก้ไขข้อมูลร่วมกับผู้เรียน นอกจำกนี้ผู้สอนยังสำมำรถดูประวัติกำรแก้ไข 

ได้ที่เมนู “History” หรือเพ่ิมค ำแนะน ำได้ที่เมนู “comment” 
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6. การเพิ่มกิจกรรม : แบบทดสอบ 

กิจกรรมแบบทดสอบจะใช้ส ำหรับวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจ วัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ที่มีต่อเนื้อหำหรือ

บทเรียนที่ศึกษำ ซึ่ง Moodle สำมำรถสร้ำงแบบทดสอบได้อย่ำงหลำกหลำย ทั้งค ำถำมปรนัย อัตนัย ถูก/ผิด 

เติมค ำในช่องว่ำง แบบจับคู่ เป็นต้น รวมไปถึงผู้สอนสำมำรถน ำเข้ำค ำถำมจำกแหล่งภำยนอกได้ครั้งละหลำย

ค ำถำม จึงเพ่ิมควำมสะดวกในกำรสร้ำงแบบทดสอบเป็นอย่ำงมำก 

ในกำรสร้ำงกิจกรรมแบบทดสอบ ผู้สอนจะต้องสร้ำงชื่อ (ใบปะหน้ำ) ของแบบทดสอบก่อน เช่น 

แบบทดสอบก่อนเรียน จำกนั้นจึงสร้ำงหมวดหมู่ค ำถำม และเลือกค ำถำมให้เข้ำมำอยู่ในหมวดหมู่ของ

แบบทดสอบนั้น 

- กำรเพ่ิมชื่อหรือสร้ำงใบปะหน้ำของแบบทดสอบสำมรถท ำได้โดย คลิกท่ีปุ่ม  

“ ” จำกนั้นเลือก “แบบทดสอบ” 
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- จะแสดงหน้ำ “เพ่ิมแบบทดสอบลงในหัวข้อ” เพ่ือก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรมแบบทดสอบ 

 
- โดยสำมำรถก ำหนดรำยละเอียดที่จ ำเป็น ดังนี้ 

 ก าหนดเวลา หน้ำแบบทดสอบจะมีวันที่เริ่มให้ท ำ และวันหมดเขต (หมดเวลำท ำ

แบบทดสอบ) ดังนั้น ผู้เรียนจะสำมำรถท ำแบบทดสอบได้ในช่วงเวลำนี้เท่ำนั้น เวลำดังกล่ำวผู้สอนสำมำรถ

เปลี่ยนแปลงได้ในภำยหลัง 

 “ให้เวลา” คือเวลำที่ผู้สอนก ำหนดให้ผู้เรียนใช้ในกำรท ำแบบทดสอบชุดนี้ เช่นก ำหนดเวลำ

ในกำรท ำแบบทดสอบ 20 นำที เมื่อหมดเวลำท ำแบบทดสอบระบบจะท ำกำรส่งค ำตอบที่ผู้เรียนท ำได้ ณ เวลำ

นั้น เข้ำสู่ระบบ แต่หำกผู้เรียนคลิก Back แล้วกลับมำท ำค ำถำมใหม่ คะแนนที่ได้จะเป็น 0 คะแนน หำกไม่

ต้องกำรจ ำกัดเวลำในกำรท ำให้ตั้งค่ำเป็น 0 
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  คะแนนที่ได้ ถ้ำหำกผู้สอนให้ผู้เรียนท ำแบบทดสอบนี้มำกกว่ำหนึ่งครั้ง ก็ให้เลือกว่ำจะคิด

คะแนนในกำรท ำทั้งหมดอย่ำงไร ซึ่งจะมีคะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ของทุกครั้ง คะแนนที่ได้จำกกำรท ำครั้ง

แรก หรือคะแนนที่ได้จำกกำรท ำครั้งสุดท้ำย 

 
  รูปแบบ ก ำหนดจ ำนวนกำรแสดงค ำถำมต่อหน้ำ 

 
  การกระท าของค าถาม สลับค ำตอบหรือสลับภำยในค ำถำม เป็นกำรเปลี่ยนล ำดับของ

ค ำตอบให้สลับกันภำยในค ำถำมข้อนั้นๆ ซึ่งจะใช้ในค ำถำมปรนัยและจับคู่ 
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  Review options  ก ำหนดกำรแสดงผลให้แสดงผลทันทีหลังกำรท ำแบบทดสอบ แสดงผล

ขณะที่ท ำข้อสอบ หรือแสดงผลหลังปิดแบบทดสอบ 

 
  การแสดงผล ก ำหนดกำรแสดงผลรูปภำพประจ ำตัวและแหน่งทศนิยมกำรตัดเกรด 

  Extra restrictions on attempts เป็นกำรก ำหนดควำมปลอดภัย (ใส่รหัสผ่ำนในกำรท ำ

แบบทดสอบหรือไม่ต้องก ำหนด) 

 
  Overall feedback เป็นกำรก ำหนด feedback หลังกำรท ำแบบทดสอบ เช่นถ้ำได้ 100% 

จะข้ึนข้อควำมแสดงควำมยินดี ถ้ำได้ต่ ำกว่ำ 50% ขึ้นข้อควำมแสดงควำมเสียใจ เป็นต้น 

 
 กำรตั้งค่ำโมดูลปกติ เป็นกำรก ำหนดคุณสมบัติต่ำงๆเพ่ิมเติม โดยทั่วไปให้ใช้ค่ำเดิมของระบบ  
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ระบบ เมื่อก ำหนดค่ำต่ำงๆเรียบร้อยแล้ว คลิก “ ” 

จะปรำกฏหัวข้อแบบทดสอบก่อนเรียนที่เรำสร้ำงข้ึน หำกต้องกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำแบบทดสอบกด

สัญลักษณ์ “ ” 

 
 

7. การสร้างประเภทแบบทดสอบ 

 นอกจำกนี้ผู้สอนสำมำรถสร้ำงประเภทแบบทดสอบย่อยๆได้ เช่น ในรำยวิชำที่มีผู้สอนหลำยท่ำน หรือ

สำมำรถแบ่งข้อสอบออกเป็นบทหรือเป็นหน่วยๆได้ ซึ่งแต่ละหน่วยอำจจะมีจ ำนวนข้อสอบที่ไม่เท่ำกัน โดยมี

ขั้นตอนกำรท ำดังนี้  

- คลิกท่ีชื่อแบบทดสอบที่สร้ำงขึ้น  

 

- จะปรำกฏหน้ำจอดังภำพ ให้คลิกที่ “ ”  
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 - เพ่ิมค ำถำมในหน้ำที่ 1 โดยคลิกที่ “ ” 

 
 - จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับเลือกค ำถำมประเภทต่ำงๆ  
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การสร้างค าถามแบบปรนัย (Multiple choice) 

 - เลือกประเภทค ำถำม Multiple choice แล้วกด “ ” 

 
  -  จะปรำกฏหน้ำสร้ำงค ำถำม ในช่อง category ให้คลิกเลือกประเภทย่อยที่ต้องกำรออก

แบบทดสอบ 

 
  - ตั้งชื่อค ำถำมที่ต้องกำร 
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  -  ก ำหนดให้เลือกค ำตอบเดียวหรือหลำยค ำตอบ สลับต ำแหน่งตัวเลือก เลือกรูปแบบ

ตัวเลือก 

 
  - ระบุค ำตอบที่ต้องกำรลงในช่อง ค ำตอบ 

 ข้อที่ผิดในช่องคะแนนที่ได้ให้เลือกเป็น ไม่มี 

 ข้อที่ถูกในช่องคะแนนที่ได้ให้เลือกเปอร์เซ็นต์กำรให้คะแนนเป็น 100% 

(หรือระดับเปอร์เซ็นต์กำรให้คะแนนที่ต้องกำร) 

 ค ำติชม ให้พิมพ์ค ำตอบที่ต้องกำรแสดงให้ผู้เรียนทรำบหลังท ำข้อสอบข้อนี้

เสร็จ (กรณีท่ีไม่ต้องกำรให้ผู้เรียนทรำบข้อที่ถูก ก็ไม่ต้องพิมพ์ค่ำใดๆเข้ำไป) 

ดังตัวอย่ำง 

 

  -  เมื่อก ำหนดค่ำเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม “ ” ด้ำนล่ำงสุด  
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  - จะแสดงค ำถำมท่ีสร้ำงขึ้นในหน้ำ 1 หำกต้องกำรสร้ำงค ำถำมข้อต่อไปให้คลิกท่ี “

” 

 
- สร้ำงค ำถำมตำมวิธีดังกล่ำวข้ำงต้นอีกครั้งจนครบทุกข้อ 

การสร้างค าถามแบบอัตนัย (Short Answer Question) 

ค ำถำมแบบข้อเขียน หรืออัตนัย เป็นค ำถำมที่ผู้เรียนต้องระบุค ำตอบลงไปเองในช่องค ำตอบ โดยต้อง

ตอบให้เหมือนกันทุกตัวอักษร ห้ำมเว้นวรรค มิฉะนั้นจะถือว่ำผิด ค ำถำมประเภทนี้เหมำะส ำหรับในกำรถำม

ข้อควำมสั้นๆ เช่น ค ำย่อ หรือค ำถำมที่มีค ำตอบเป็นตัวเลข โดยมีขั้นตอนกำรสร้ำงค ำถำมมีดังนี้ 

- คลิกเลือกประเภทค ำถำมที่ต้องกำร 

 
  - ระบุชื่อและค ำถำมของแบบทดสอบ 
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  - ระบุค ำตอบ และก ำหนดช่วงคะแนนเป็น 100% สำมำรถระบุค ำตอบที่ถูกต้องได้หลำย

ค ำตอบ กรณีท่ีเป็นข้อควำมท่ีเป็นตัวพิมพ์เล็ก และพิมพ์ใหญ่ เช่น ค ำศัพท์ เป็นต้น 

 

  - เมื่อด ำเนินกำรเสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ ” จะปรำกฏค ำถำมที่เรำสร้ำงขึ้น 

คลิกท่ีปุ่ม “ ” เพ่ือดูตัวอย่ำง 

 
-  ตัวอย่ำงค ำถำมแบบ (Short Answer Question) 

 
 

8. การจัดการค าถามผ่านทางไอคอนจัดการค าถาม 

เมื่อผู้สอนสร้ำงค ำถำมเรียบร้อยแล้ว สำมำรถก ำหนดได้ว่ำจะแสดงค ำถำมหน้ำละกี่ข้อ ดังตัวอย่ำง 

หน้ำ 1 แสดงค ำถำมจ ำนวน 2 ข้อ หน้ำที่ 2 แสดงค ำถำมจ ำนวน 1 ข้อ ซึ่งในแต่ละหน้ำจะสำมำรถแสดงค ำถำม

ได้หลำยประเภท หำกต้องกำรเพิ่มหน้ำให้คลิกท่ี “ ” 
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ผู้สอนสำมำรถท ำกำรแก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อสอบที่สร้ำงไว้แล้วได้ ผ่ำนทำงไอคอนจัดกำรค ำถำมได้ 

ดังนี้ 

ไอคอน ค าอธิบาย 
 แก้ไขค ำถำม 

 ดูตัวอย่ำง 
 ย้ำยค ำถำมขึ้นข้ำงบนหรือลงข้ำงล่ำง 
 แก้ไขคะแนนแต่ละข้อ 

 ลบค ำถำม 
 

9. การน าเข้าข้อสอบจ านวนหลายข้อพร้อมกัน (import) 

 ผู้สอนสำมำรถน ำเข้ำข้อสอบจ ำนวนหลำยข้อพร้อมกัน เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรสร้ำงข้อสอบ 

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 เตรียมไฟล์ข้อสอบในโปรแกรม Notepad 

 ให้ผู้สอนด ำเนินกำร Copy ข้อสอบมำไว้ในโปรแกรม Notepad และจัดรูปแบบดังต่อไปนี้ 

- โจทย์ ให้พิมพ์ 1 บรรทัดยำวเป็นบรรทัดเดียว ห้ำมมีกำร Enter เพ่ือตัดเป็นบรรทัดใหม่ ไม่ต้องใส่ 

เลขล ำดับข้อ 

- ตัวเลือก ให้พิมพ์ตัวอักษร A. B. C. D. หรือ A) B) C) D) น ำหน้ำตัวเลือกและเว้นวรรค 1 ครั้ง 

และพิมพ์ข้อควำมต่อจำกตัวเลือก จำกนั้น กด Enter เพ่ือขึ้นบรรทัดใหม่ พิมพ์ตัวเลือกจนครบทุกตัวเลือก 

- ค าตอบ พิมพ์ค ำว่ำ ANSWER: เว้นวรรค 1 ครั้ง ตำมด้วยตัวอักษร A B C D ตัวเลือกท่ีถูก 
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โจทย์ข้อถัดไปให้เว้น 1 บรรทัด ระหว่ำงข้อและต้องพิมพ์ซิดซ้ำยเท่ำนั้น ถ้ำมีเว้นวรรคจะจะเกิด

ข้อผิดพลำดส ำหรับกำรอัพโหลด 

 
 การบันทึกไฟล์ เมื่อ copy ข้อสอบและจัดรูปแบบตำมข้อก ำหนดเรียบร้อยแล้วให้บันทึกไฟล์โดยตั้ง

ชื่อเป็นภำษำอังกฤษหรือตัวเลขเท่ำนั้น เลือก Encoding เป็น UTF-8 จำกนั้นคลิก “Save”  

 



NPRU Online Course [การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์] 

 

75 
 

 กำรน ำข้อสอบลงในระบบ แนะน ำให้ผู้สอนสร้ำงหมวดหมู่ข้อสอบในคลังข้อสอบก่อน (หำกไม่สร้ำง

หมวดหมู่ของคลังข้อสอบ ข้อสอบจะรวมกันหมดทั้งรำยวิชำไม่ได้แยกเป็นบท) จำกนั้นจึงน ำเข้ำในคลังข้อสอบ

ที่ต้องกำร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 - ไปทีเ่มนูตั้งค่ำรำยวิชำ  “ ” ที่ด้ำนบนของรำยวิชำ แล้วคลิกท่ีเมนู “เพ่ิมเติม” 

 
 - จะพบกับหน้ำกำรจัดกำรรำยวิชำ ให้คลิกที่เมนู “ประเภท” 

 
 - กรอกชื่อหมวดหมู่คลังข้อสอบ แล้วคลิก “เพ่ิมประเภท” 
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 - จะได้ประเภทของคลังข้อสอบเพิ่มขึ้นมำจำกนั้นให้เลือกเมนู “น ำเข้ำ” ทีป่รำกฏด้ำนบน 

 

 - หรือไปที่เมนูตั้งค่ำรำยวิชำ  “ ” ที่ด้ำนบนของรำยวิชำ แล้วคลิกท่ีเมนู “เพ่ิมเติม” จำกนั้นเลือก 

“น ำเข้ำ” ที่ส่วนของ Question bank 

 
 - เมื่อเข้ำสู่หน้ำน ำเข้ำค ำถำมจำกไฟล์ ให้เลือกประเภทของไฟล์เป็น “Aiken format” 

 
 - เลือกน ำเข้ำไปไว้ที่ประเภทที่เรำสร้ำงข้ึน 
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- น ำไฟล์ข้อสอบที่เรำสร้ำงข้ึนจำกโปรแกรม Notepad มำวำงในช่องวำงไฟล์ โดยกำรลำกวำงไฟล์

หรือเลือกเมนู “ ” 

 

 - เมื่อลำกไฟล์ข้อสอบลงในช่องที่ก ำหนดแล้วคลิกเมนู “ ” 

 
 - เมื่อน ำเข้ำข้อสอบได้เสร็จสมบูรณ์ ไม่พบข้อผิดพลำดใดๆ ระบบจะแสดงข้อควำมแจ้งสถำนะกำร

น ำเข้ำ และจ ำนวนข้อสอบที่ได้ท ำกำรน ำเข้ำ จำกนั้นให้คลิกท่ีปุ่ม “ ” 
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- จะปรำกฏข้อสอบที่น ำเข้ำ ผู้สอนสำมำรถคลิกแก้ไขค ำถำมหรือค ำตอบได้ที่เมนู “แก้ไข” ที่ปรำกฏ

อยู่ด้ำนหลังข้อสอบแต่ละข้อ 

 
10.การเพิ่มข้อสอบจากคลังลงในแบบทดสอบ 

 ย้อนกลับไปที่หัวข้อกำรเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ ที่ผู้สอนได้สร้ำงชื่อหรือใบปะหน้ำของแบบทดสอบ

ไว้ที่หน้ำรำยวิชำแล้ว ให้เลือกชื่อแบบทดสอบที่เรำต้องกำรเพ่ิมข้อสอบจำกคลังข้อสอบ โดยคลิกที่ชื่อของ

แบบทดสอบเรำต้องกำร 
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- จะปรำกฏหน้ำแบบทดสอบที่เรำสร้ำงข้ึน ให้คลิกท่ีเมนู “ ” 

 
- แล้วคลิกท่ีเมนู “เพ่ิม” เลือกเพ่ิมค ำถำม “จำกธนำคำรข้อสอบ” 

 
 - เลือกประเภทของแบบทดสอบที่เรำสร้ำงขึ้น ท ำเครื่องหมำยเพื่อเลือกค ำถำมทั้งหมดหรือเลือกเป็น

บำงข้อได้ จำกนั้นคลิก “ ” 
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 - จะปรำกฏข้อสอบที่เรำเลือกจำกคลังข้อสอบ เรำสำมำรถแก้ไขข้อสอบ ให้ปรับกำรให้คะแนนได้ใน

ส่วนนี ้

 
- ภำพแสดงตัวอย่ำงของแบบทดสอบ 
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11.การเพิ่มข้อสอบจากคลังแบบสุ่มข้อตามจ านวนที่ก าหนด 

 กำรสร้ำงแบบทดสอบแบบสุ่ม ใช้ในกรณีที่ผู้สอนต้องกำรให้ผู้เรียนได้ชุดข้อสอบที่ไม่เหมือนกัน เช่น 

ในกรณีที่ข้อสอบในคลังมีจ ำนวน 60 ข้อ แต่ผู้สอนต้องกำรสุ่มข้อสอบเพียง 30 ข้อ เมื่อผู้เรียนมีกำรท ำ

แบบทดสอบระบบจะสุ่มข้อสอบจ ำนวน 30 ข้อมำให้ผู้เรียนท ำ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะได้ชุดข้อสอบที่แตกต่ำง

กัน วิธีกำรเพ่ิมข้อสอบจำกคลังข้อสอบแบบสุ่มข้อตำมจ ำนวนที่ก ำหนด สำมำรถท ำได้ดังนี้ 

 - สร้ำงชื่อและใบปะหน้ำข้อสอบ แล้วคลิกเลือกแบบทดสอบที่ต้องกำร 

 

 - เลือกเมนู “ ” 

 
 - เลือกเมนู “เพ่ิม” แล้วเลือก “ค ำถำมแบบสุ่ม” 
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- เลือกประเภทของคลังข้อสอบ เลือกจ ำนวนค ำถำมที่ต้องกำรให้สุ่ม แล้วคลิกปุ่ม “เพ่ิมค ำถำมแบบ

สุ่ม” เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 

 
12.การสลับต าแหน่งของกิจกรรมที่สร้างขึ้น 

 ในหน้ำรำยวิชำที่ผู้สอนสร้ำงขึ้น จะมีกิจกรรมต่ำงๆ มำกมำย หำกต้องกำรสลับต ำแหน่งของกิจกรรมที่

สร้ำงข้ึนผู้สอนสำมำรถท ำได้โดยกำรคลิกที่ปุ่ม “ ” มุมบนด้ำนขวำมือของรำยวิชำ 
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ในกรณีที่เรำต้องกำรย้ำยแบบทดสอบก่อนเรียน มำไว้ยังต ำแหน่งที่ 1 ให้คลิกที่สัญลักษณ์ “ ” ด้ำนหน้ำ

หัวข้อที่เรำต้องกำรย้ำย 

 
- จับลำกมำวำงยังต ำแหน่งที่ 1 

 
- แบบทดสอบก่อนเรียนก็จะไปปรำกฏยังต ำแหน่งที่ 1 เป็นต้น 
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13. การปรับย่อหน้า 

หำกผู้สอนต้องกำรปรับระดับย่อหน้ำของหัวข้อในแต่ละกิจกรรม ให้เยื้องในระดับที่แตกต่ำงกันไป 

สำมำรถท ำได้โดยกำรคลิกท่ีเมนู “แก้ไข” ที่อยู่ด้ำนหลังหัวข้อ ในแต่ละหัวข้อ 

 

 
 

14. การแก้ไขรายละเอียดกิจกรรม 

 หำกผู้สอนต้องกำรแก้ไขรำยละเอียดกิจกรรมที่ผู้สอนสร้ำงขึ้นมำแล้ว สำมำรถคลิกที่เมนู “แก้ไขกำร

ตั้งค่ำ” ในหัวข้อที่ผู้สอนต้องกำรแก้ไข 
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15. การลบกิจกรรม  

 หำกผู้สอนต้องกำรลบกิจกรรมที่เคยสร้ำงขึ้นมำแล้ว ให้ผู้สอนคลิกที่ เมนู “ลบ” 

 
 

16. การซ่อนกิจกรรม 

 หำกผู้สอนไม่ต้องกำรให้ผู้เรียนเห็นกิจกรรมที่สร้ำงขึ้นมำแล้ว สำมำรถซ่อนกิจกรรมนั้นๆได้ โดยคลิกที่

เมนู “ซ่อน” หำกต้องกำรเปิดกำรซ่อน ให้คลิกท่ีสัญลักษณ์ “แสดง” 

 

 
 



NPRU Online Course [การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์] 

 

86 
 

17.การดาวน์โหลดคะแนนผู้เรียนออกมาเป็นไฟล์ Excel spreadsheet 

 เมื่อผู้สอนต้องกำรดำวน์โหลดคะแนนผู้เรียนออกมำเป็นไฟล์ Excel spreadsheet ส  าหรบัน ามาเป็น

ขอ้มลู สามารถท าได ้2 วิธี ดงันี ้

1. เลือกดำวน์โหลดคะแนนทั้งรำยวิชำ  

- ไปที่เมนกูำรตั้งค่ำ  ที่หน้ำแรกของรำยวิชำ จำกนั้นเลือกเมนู “Gradebook setup”  

 
 - จะปรำกฏหน้ำ Gradebook setup ให้ที่เลือกเมนู “Export” 

 
- คลิกที่เมนู “Excel spreadsheet” จำกนั้นเลือกหัวข้อคะแนนที่ต้องกำร แล้วคลิก “ดำวน์โหลด” 
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2. เลือกดำวน์โหลดคะแนนเฉพำะหัวข้อที่ต้องกำร 

- คลิกทีห่ัวข้อที่ต้องกำรดำวน์โหลดคะแนนที่หน้ำแรกของรำยวิชำ  

 
 - จะปรำกฏหน้ำแสดงรำยละเอียดของหัวข้อ ให้คลิกที่เมนูกำรตั้งค่ำ  จำกนั้นเลือกเมนู “ผล

สอบ”  

 
 - จะปรำกฏหน้ำแสดงรำยละเอียดผลคะแนนของผู้เรียนด้ำนล่ำง ให้ดูที่เมนู Download table data 

as เลือกเมน ู“Microsoft Excel (.xlsx)”  จำกนั้นคลิกปุ่ม “ดำวน์โหลด” 
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บทท่ี 5 การอัพโหลดวดิีโอบนระบบ LMS โดยใช้ google account 

 หำกอำจำรย์ผู้สอนต้องกำรอัพโหลดไฟล์วิดีโอลงบนระบบ LMS ในกรณีที่ไฟล์วิดีโอมีขนำดใหญ่และมี

จ ำนวนมำก ผู้สอนสำมำรถอัพโหลดไฟล์วิดีโอลง youtube โดยใช้ google account ของมหำวิทยำลัย โดย

สำมำรถท ำได้ดังนี้ 

1. การเข้าใช้งาน Google Apps ของมหาวิทยาลัย 

 1.1  พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ webmail.npru.ac.th จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 

 

1.2  ในกรณีที่อำจำรย์ยังไม่เคยเข้ำใช้งำนให้คลิก เมนู “ ” เพ่ือสมัครเข้ำ

ใช้บริกำร โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับสิทธ์ตำมที่ปรำกฏบนหน้ำจอ 
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 1.3 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู “ ” และรอรับอีเมล์แจ้ง username 

และ password ส ำหรับเข้ำใช้งำน 

 1.4 ในกรณีที่ผู้สอนเคยเข้ำใช้งำน Google Apps ของมหำวิทยำลัยแล้ว คลิกท่ีเมนู “

” 
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1.5 กรอก Username ส ำหรับเข้ำใช้งำนอินเทอร์เน็ต  

Username : XXXXXXX@webmail.npru.ac.th 

1.6 คลิกเมนู “ ” เพ่ือกรอก password 

 1.7 กรอกรหัสผ่ำนส ำหรับเข้ำใช้บริกำร จำกนั้นคลิก “ลงชื่อเข้ำใช้งำน” 

 

mailto:XXXXXXX@webmail.npru.ac.th
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1.8 จะปรำกฎหน้ำแสดงอีเมล์ NPRU Google Account ดังภำพ 

 
 

2. การอัพโหลดวิดีโอโดยใช้ Google Apps ของมหาวิทยาลัย 

 เมื่อเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้สอนสำมำรถอัพโหลดวิดีโอลงบน youtube เพ่ือน ำมำไว้ในรำยวิชำที่

ได้ด ำเนินกำรจัดท ำบนระบบ NPRU ONLINE COURSE โดยมีขั้นตอนกำรอัพโหลดวิดีโอ ดังนี้ 

 2.1 คลิกท่ีสัญลักษณ์ Google Apps “ ” ที่เมนูด้ำนขวำมือของระบบ 
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2.2 จะปรำกฏหน้ำแสดง Apps ต่ำงๆที่ให้บริกำร ให้คลิกที่เมนู “อ่ืนๆ”  

 
 

2.3 จำกนั้นเลือก เมนู “Youtube” 
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2.4 จะปรำกฏหน้ำเว็บไซต์ Youtube ที่มีกำรใช้งำนผ่ำน Google Account ของมหำวิทยำลัย ผู้สอน

สำมำรถท ำกำรอัพโหลดวิดีโอได้ โดยคลิกที่เมนู “ ” มุมบนด้ำนขวำมือของระบบ 

 
 

 2.5 จะปรำกฏหน้ำกำรอัพโหลดวิดีโอ ให้ผู้สอนคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องกำรอัพโหลด หรือลำกวำงไฟล์

วิดีโอลงในช่องที่ก ำหนด 
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 2.6 เมื่อคลิกลำกไฟล์มำวำงในช่องที่ก ำหนดแล้ว จะปรำกฏหน้ำแสดงกำรอัพโหลด ผู้สอนสำมำรถเพ่ิม

รำยละเอียดของวิดีโอ แท็กในกำรสืบค้น หรือก ำหนดค่ำกำรแสดงผลวิดีโอได้ตำมต้องกำร 

 
2.7 กำรตั้งค่ำกำรแสดงผลของวิดีโอ  

 ผู้สอนสำมำรถตั้งค่ำกำรแสดงผลของวิดีโอเพ่ือป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ดังต่อไปนี้ 

 
  

เมนูภาษาไทย เมนูภาษาอังกฤษ การแสดงผล 

สำธำรณะ Public บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำดูวิดีโอได้ 
ไม่แสดง Unlist เฉพำะผู้ที่มี Link สำมำรถเข้ำดูวิดีโอได้ 

ส่วนตัว Private ไม่อนุญำตให้บุคคลทั่วไปเข้ำดูวิดีโอ 

 **แนะน ำอำจำรย์ผู้สอนตั้งค่ำ “ไม่แสดง หรือ Unlist” เพ่ือป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
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2.8 เมื่ออัพโหลดวิดีโอเรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู “เสร็จสิ้น” 

 
  

2.9 ผู้สอนสำมำรถคัดลอก URL ที่ปรำกฏไปใว้ในระบบ NPRU ONLINE COURSE ได ้(ศึกษำกำรเพ่ิม

แหล่งข้อมูลประเภท URL ได้ที่หน้ำ 49) 
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2.10 ผู้สอนสำมำรถกลับมำยังหน้ำของตนเอง โดยคลิกสัญลักษณ์ “ ” มุมซ้ำยบนของหน้ำจอ 

จำกนั้นเลือกเมนู “ช่องของฉัน” 

 
2.11 ผู้สอนสำมำรถอัพโหลดวิดีโอ ดูวิดีโอของตนเองหรือก ำหนดค่ำกำรแสดงผลต่ำงๆได้ที่นี่ 

 
 




