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บทท่ี 1 
ระบบการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส ์(E-learning) 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
 

ระบบบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System–LMS) เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการ
การเรียนการสอน โดยการอ านวยความสะดวกในการจัดกลุ่มเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ การสื่อสารโต้ตอบ
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนรวมทัง้การสร้างแบบทดสอบการทดสอบ และการ 
ประเมินผล บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

เพ่ือความสมบูรณ์ในการใช้งานของระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านควรมี Software ขั้นต่ า ดังต่อไปนี้ 
1. ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรจะเป็น Windows XP , Vista และ 7 
2. Browser ที่ใช้งานของระบบ ควรจะเป็น Internet Explorer 8.0 ขึ้นไป หรือ Google Chome  
 
Moodle : Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment 
เป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปประเภทฟรีแวร์ส าหรับใช้ในการจัดการชุดวิชาผ่านเว็บ โดยก าหนดให้มีระบบการ

จัดการเว็บไซต์ซึ่งรองรับทั้งผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน มีเครื่องมือช่วยในการจัดแหล่งความรู้ กิจกรรม และ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนผ่านเว็บให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีพ้ืนฐานมา
จากโปรแกรมภาษา PHP และ Mysql  

 
ผู้เกี่ยวข้องกับ ระบบการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส์ (E-learning)  
1.ผู้ดูแล (Admin)     :   ติดตั้งระบบ บ ารุงรักษา ก าหนดค่าเริ่มต้น และก าหนดสิทธ์การเป็นผู้สอน  
2.ผู้สอน (Teacher)   :  เพ่ิมแหล่งข้อมูล เพ่ิมกิจกรรม ให้คะแนน ตรวจสอบกิจกรรมผู้เรียน ตอบค าถาม 

และติดต่อสื่อสาร  
3.ผู้เรียน (Student)   :  เข้าศึกษาแหล่งข้อมูล และท ากิจกรรม ตามแผนการสอน  
4.ผู้เยี่ยมชม (Guest)  :  เข้าเรียนได้เฉพาะวิชาที่อนุญาต และจ ากัดสิทธ์ในการท ากิจกรรม  
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บทที่ 2 
การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ 

 

 
2.1 การเข้าสู่ระบบ KSU LMS 
ระบบ KSU LMS ลิ้ง http://lms.ks.ksu.ac.th/elearning/ ได้ใช้ระบบบัญชีสมาชิกเดียวกันกับระบบบัญชีสมาชิก
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สมาชิกสามารถใช้ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ของบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ใน
การล็อคอินเข้าสู่ระบบ 

 

http://lms.ks.ksu.ac.th/elearning/
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หรือคลิกทีลิงค์ “เข้าสู่ระบบ” ทีมุ่มบนขวาของเว็บเพจ เพ่ือเข้าสู่หน้าล็อคอินเข้าเว็บ 

 

ในหน้าล็อคอินเข้าเว็บ สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยระบุ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน และคลิกที ปุ่ม“ เข้าสู่ 
ระบบ” ส าหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของระบบสามารถเข้าสู่ระบบโดยคลิกปุ่ม“ เข้าสู่ระบบในฐานะบุคคลทั่วไป” 
ซึ่งการเข้าสู่ระบบในฐานะบุคคลทั่วไป จะสามารถเข้าศึกษาได้เฉพาะรายวิชาที่ผู้สอนอนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้า
ศึกษาเท่านั้น 
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หากสมาชิกลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ให้คลิกท่ีปุ่ม“ใช่ช่วยในการเข้าสู่ระบบด้วย” ระบบจะให้สมาชิกระบุ 
ชื่อผู้ใช้ หรือ e-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นจะน าไปสู่ระบบการจัดการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของสมาชิก 

 
 
2.2 การออกจากระบบ 
เมื่อเลิกใช้งาน สมาชิกสามารถออกจากระบบได้โดยคลิกที่ลิงค์“ออกจากระบบ” ที่มุมบนขวาของเว็บเพจ 
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บทที่ 3 
การจัดการรายวิชา 

 
การจัดการรายวิชา เช่น การสร้างเนื้อหา การเพ่ิมแหล่งข้อมูลและกิจกรรมในระบบ KSU LMS สมาชิก

จะต้องได้รับสิทธิ์ ในฐานะผู้สร้างรายวิชาจากผู้ดูระบบเท่านั้น จึงจะสามารถสร้างและจัดการรายวิชาได้ แต่สมาชิก
จะไม่สามารถลบรายวิชาที่สร้างข้ึนได้ หากต้องการลบรายวิชา ต้องให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ด าเนินการให้เท่านั้น 

3.1 การขอสร้างรายวิชาใหม่ 
เมื่อผู้สอนได้รับสิทธิ์ ให้เป็นผู้สร้างรายวิชาในระบบ KSU LMS แล้ว สามารถขอสร้างรายวิชาใหม่ได้โดยการกรอก
ข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอสร้างรายวิชาที่หน้าแสดงรายวิชา สมาชิกต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง หากไม่
ครบถ้วน ค าขอสร้างรายวิชาจะไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบสมาชิกสามารถขอสร้างรายวิชาได้ ดังนี้ 
1. คลิกลิงค์“รายวิชาทั้งหมด” ที่บล็อควิชาเรียนของฉัน 

 
2. ระบบจะแสดงหน้าต่างรายวิชาทั้งหมดท่ีอยู่ในระบบ KSU LMS ซึ่งแบ่งตามประเภทรายวิชา ผู้สอนสามารถขอ
สร้างรายวิชาได้ โดยคลิกปุ่ม“ค าขอสร้างรายวิชา” 
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3. ระบุข้อมูลที่จ าเป็นลงในแบบฟอร์มขอสร้างรายวิชาให้ถูกต้องและครบถ้วน 

 
- ชื่อเต็ม : ชื่อเต็มของรายวิชา ผู้สอนจะต้องระบุชื่อวิชา คณะวิชา สาขาวิชาและชื่อผู้สร้างรายวิชาให้ครบถ้วน 
เช่น การใช้งาน Moodle เบื้องต้น/เทคนิคพิเศษในการใช้งาน Moodle/ศาสตรา มุลวิไล 
- ชื่อย่อของรายวิชา : รหัสของรายวิชาที่ต้องการเปิดสอน เช่น MD001 
- บทคัดย่อ : รายละเอียดสั้นๆเก่ียวกับรายวิชา เพ่ือแนะน าให้ผู้เรียนทราบข้อมูลเบื้องต้นของรายวิชา 
- เหตุผลในการขอสร้างรายวิชา: เหตุผลที่ผู้สอนต้องการสร้างรายวิชา เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบใช้ในการ 
พิจารณาการอนุมัติค าขอสร้างรายวิชา 
- รหัสผ่านเข้าเรียน : รหัสผ่านเข้าเรียนใช้ในการป้องกันบุคคลภายนอกเข้าศึกษารายวิชาที่สร้างขึ้นรหัสผ่าน 
ที่ก าหนดขึ้น ผู้สอนจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้เรียนทราบ หากต้องการให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าศึกษารายวิชาได้ 
สมาชิกไม่จ าเป็นต้องระบุรหัสผ่านเข้าเรียนเมื่อรายวิชาได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบแล้ว ผู้สอนจึงจะสามารถ
เข้าไปจัดการรายวิชา เพ่ิมเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ลงในรายวิชาได้ 
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3.2 ส่วนประกอบของรายวิชา 
เมื่อผู้สอนเข้าสู่รายวิชาที่ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้จัดการรายวิชา จะพบกับหน้าหลักของรายวิชา ซึ่งแบ่งการ

แสดงผลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว (Header bar), บล็อคด้านซ้ายแสดงเมนูต่างๆของรายวิชา, บล็อคกลาง
แสดงโครงสร้างหัวข้อ เนื้อหาและกิจกรรม, และบล็อกด้านขวาแสดงข่าวและกิจกรรมของรายวิชา 
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1. ส่วนหัว (Header bar) แสดงชื่อรายวิชา, ชื่อผู้ล็อคอินเข้าสู่ระบบ, ชื่อรายวิชา, ชื่อย่อรายวิชา  
และ Navigation Bar 

 
 
2. กลุ่มบล็อคด้านซ้าย แสดงบล็อคสมาชิก, กิจกรรมทั้งหมดของรายวิชา, บล็อคค้นหากระดานเสวนา,บล็อคเมนู
การจัดการระบบ, และบล็อกวิชาเรียนเรียนของฉัน 

 
 
- บล็อคสมาชิก แสดงข้อมูลของสมาชิกรายวิชา 
- บล็อกกิจกรรมทั้งหมด แสดงกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายวิชา 
- บล็อคค้นกระดานเสวนา ใช้สืบค้นกระทู้ต่างๆ ที่ถูกตั้งขึ้นในกระดานเสวนา 
- บล็อคการจัดการระบบ แสดงเมนูต่างๆ ส าหรับใช้ในการจัดการรายวิชา 
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-เร่ิมการแก้ไขในหน้านี ้เครื่องมือส าหรับจัดการหน้าหลักของรายวชิาเช่น การ
เพิ่มแหล่งข้อมลูและกจิกรรมลงในรายวิชา 
- การต้ังค่า เครื่องมือส าหรับการแก้ไขข้อมูลของรายวิชา 
- แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เครื่องมือส าหรับการแกไ้ขข้อมูลส่วนตัวของผูส้อน 
- อาจารย ์แสดงรายชื่ออาจารย์ทัง้หมดที่อยู่ในรายวิชานี ้
- นักศึกษา แสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของรายวิชา 
- กลุ่ม เครื่องมือส าหรับการสร้างกลุ่ม ผู้เรียนในรายวิชา 
- การส ารองข้อมลู เครื่องมือส าหรับการส ารองข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลสญูหาย 
- กู้คืน เครื่องมือส าหรับการกู้คืนขอ้มูลที่ส ารองไว ้
- น าเข้า เครื่องมือส าหรับการน าเข้าข้อมูลจากรายวิชาอื่น 
- รีเซ็ท เครื่องมือส าหรับการลบขอ้มูลสมาชิกของรายวิชาในขณะทีย่ังคงเก็บ
กิจกรรมและการตั้งค่าอื่นๆเอาไว ้
- รายงาน เครื่องมือส าหรับการบนัทึกข้อมูลการใช้งานของสมาชิกรายวิชา 
- ค าถาม เครื่องมือส าหรับการสรา้งแบบทดสอบ 
- วิธีการวัด เครื่องมือส าหรับการสร้างวิธีวัดระดับ เพื่อน าไปใช้ในการให้คะแนน
กิจกรรมของผูเ้รียน 
- คะแนนทั้งหมด แสดงคะแนนของผู้เรียนแตล่ะคนท่ีท ากิจกรรมต่างๆ 
- ไฟล์ เครื่องมือส าหรับจดัการไฟล ์เช่น อัพโหลดไฟล ์ลบไฟล ์โอนย้าย หรือ
แก้ไขไฟล ์
- ช่วยเหลือ คู่มือช่วยเหลือการใช้งาน 
- กระดานครูอาจารย ์กระดานสนทนาส าหรับใหผู้้สอนในรายวิชาติดต่อสื่อสาร
กัน 
 

3. กลุ่มบล็อคกลาง แสดงโครงสร้างของหัวข้อรายวิชาและเนื้อหาของรายวิชาตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ 
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4. กลุ่มบล็อคด้านขวา แสดงบล็อคข่าวล่าสุด, ปฏิทินกิจกรรม, กิจกรรมที่ก าลังจะมีข้ึน, และกิจกรรมล่าสุด 

 
- บล็อคข่าวล่าสุด แสดงข่าวล่าสุดที่ประกาศไว้ในกระดานข่าวของรายวิชา 
- บล็อคปฏิทิน แสดงปฏิทิน และกิจกรรมของเว็บ กิจกรรมของรายวิชา และกิจกรรมส่วนตัว 
- บล็อคกิจกรรมที่ก าลังจะมีขึ้น แสดงกิจกรรมของรายวิชาและกิจกรรมส่วนตัวที่ก าลังจะเริ่มขึ้น 
- บล็อคกิจกรรมล่าสุด แสดงกิจกรรมล่าสุดที่เกิดข้ึนในรายวิชา เช่น กิจกรรมที่ผู้สอนเพ่ิมลงในรายวิชา 
 

3.3 การปรับแต่งบล็อค 
ผู้สอนสามารถเพ่ิม, ลบ, หรือเคลื่อนย้ายบล็อคต่างๆ ในหน้าหลักของรายวิชาไดั้งนี้ 
3.3.1 เพิ่มบล็อค 
ผู้สอนสามารถเพ่ิมบล็อคท่ีต้องการลงในรายวิชา โดยคลิกที่“เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” จะปรากฎ 
เครื่องมือส าหรับใช้ในการจัดการบล็อค โดยมีบล็อกทีส่ามารถเพ่ิมได้ดังนี้ 
 
 

- HTML สร้างข้อความแบบเว็บเพจในบล็อค 
- Poll บล็อกส าหรับเพิ่มแบบส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อความ แสดงข้อความในรูปแบบตัวหนังสือ 
- บล็อคเมน ูแสดงข้อมูลของบล็อก(Blog)ที่สมาชิกได้เขียนไว ้
- ปฏิทิน แสดงปฏิทิน และกิจกรรมของเว็บ, กิจกรรมของรายวิชา, และกิจกรรมส่วนตัว 
- ผลการท าแบบทดสอบ แสดงผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบของผู้เรียน 
- รายละเอียดของรายวิชา แสดงบทคัดย่อของรายวิชา 
- ลิงค์ไปส่วนอื่นๆ แสดงลิงค์ที่เช่ือมโยงไปยังหัวข้อต่างๆ ในรายวิชา 
- สมาชิกออนไลน ์แสดงจ านวนสมาชิกทีเ่ข้าสู่รายวิชาและสมาชิกทีย่ังออนไลน์อยู่ในระบบ 
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3.3.2 ลบ หรือเคลื่อนย้ายบล็อก 

สอนสามารถลบ, เคลื่อนย้าย หรือซ่อนบล็อกได้ตามต้องการโดยการคลิกท่ีไอคอนต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ 
บริเวณส่วนหัวของบล็อคไอคอนที่ใช้ในการจัดการบล็อค มีดังน ี
 
 
 
 

คือการ เคลื่อนย้ายตาแหน่งของบลอ็กนัน้ ๆ 
คือ การแก้ไขข้อมลูหรืออพัเดทข้อมลูต่างๆ 

คือ การลบข้อมลูท่ีไม่ต้องการหรือลบบลอ็กที่ไม่ต้องการ 
คือ โดยปกติดวงตาปิดหมายถึงสถานะมองเหน็ได้ ถ้าปิดตาในสว่นของนกัศกึษาจะมอง 
ไม่เหน็ในบลอ็กนัน้ ๆ 
คือ การก๊อปปี ้
คือ การก าหนดบทบาท 
คือ ให้แสดงเฉพาะสปัดาห์นัน้ๆ 
คือ ลกูศรเลื่อนสลบัต าแหน่งลงในบลอ็กสปัดาห์หรือหวัข้อ  
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3.4 การตั้งค่ารายวิชา 
ผู้สอนสามารถแก้ไขและตัง้ค่ารายวิชาที่ตนเองสร้างขึ้นได้ โดยคลิกที่“การตั้งค่า” ในส่วนของบล็อคการ 

จัดการระบบ จะปรากฏหน้าต่างแก้ไขรายวิชา การตั้งค่ารายวิชา มีค่าส าคัญที่ต้องปรบัแต่งดังนี้
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- ชื่อเต็มรายวิชา ระบุชื่อเต็มรายวิชาทีต่้องการสร้าง 
- ชื่อย่อ ชื่อย่อจะปรากฏเป็นลิงค์น าทางในสว่น Navigation Bar ควรตัง้ชื่อย่อเป็นรหัสวิชาและต้องไม่ซ้ ากบั 
รายวิชาอืน่ 
- บทคัดย่อ รายละเอียดสั้นๆเก่ียวกับรายวิชาเพื่อแนะน าให้ผู้เรียนทราบข้อมูลเบื้องต้นของรายวิชา 
- รูปแบบรายวิชา การก าหนดรูปแบบของรายวชิา ผู้สอนสามารถเลือกรายวิชาได้หลากหลายรปูแบบ เช่น 
รูปแบบรายสัปดาห ์ซึ่งผู้สอนสามารถระบุวันเร่ิมต้นและวันสิ้นสดุของการเรียนได้ รูปแบบหัวข้อจะมีลักษณะ 
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คล้ายกับรูปแบบรายสัปดาห ์แต่จะไม่มีการระบุวันเร่ิมต้นและสิ้นสุดของการเรียน เป็นต้น 
- วันเริม่ต้นรายวิชา หากผู้สอนเลือกรูปแบบรายวิชาเปน็รูปแบบรายสปัดาห์ ผู้สอนต้องระบวุันที่และเวลาใน 
การเร่ิมต้นการเรียนของรายวิชา 
- จ านวน (สัปดาห/์หวัข้อ) การก าหนดจ านวนสปัดาห์หรือจ านวนหัวข้อของเนื้อหารายวิชาวา่ในรายวชิาจะมี 
การเรียนการสอนกี่สัปดาห์หรือกี่หัวข้อ 
- รายวิชาที่มีอยู่ การก าหนดสถานการณ์เข้าเรียนของรายวิชาว่าพร้อมเปิดให้ผู้เรียนเข้าสู่รายวิชาได้หรือ ไม่ 
- ให้บุคคลทั่วไปเข้าชม การก าหนดสิทธิ ์การเข้าสู่รายวิชา ผู้สอนสามารถก าหนดได้วา่อนุญาตให้ 
บุคคลภายนอกเข้าสู่รายวิชาไดห้รือไม่ 
- ส่วนทีซ่่อนไว ้การ 
- จ านวนข่าวที่ต้องการแสดง การก าหนดจ านวนข่าวที่ต้องการให้แสดงในหน้าแรกของรายวิชา 
- แสดงคะแนน การก าหนดให้มีการแสดงคะแนนของรายวิชา 
- แสดงรายงานกิจกรรม การก าหนดให้มีการแสดงรายงานของการท ากิจกรรมในรายวิชา 
- ขนาดไฟล์สูงสดุ การก าหนดขนาดไฟล์สูงสุด เช่น ไฟล์การบา้น หรือไฟล์แบบฝึกหัด ที่ผู้เรียนสามารถอัพ 
โหลดสู่รายวชิาได ้
- ค าเรียกส าหรับผู้สอน การก าหนดค าเรียกส าหรับผู้สอน เช่น ครู อาจารย์ เป็นต้น 
- ค าเรียกส าหรับผู้เรียน การก าหนดค าเรียกส าหรับผู้เรียน เช่น นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น 
- ภาษาที่บังคับในการใช ้การก าหนดภาษาที่ใช้ในรายวชิา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือไม่บังคับ 
เป็นต้นเมือ่ผู้สอนตัง้ค่ารายวิชาเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม“ ่ Save and Display” เพือ่บันทึกการตั้งค่าของรายวชิา 
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3.5 การเพิ่มสมาชิก 
3.5.1 คลิก Enrol usersปุ่มจะอยู่ ด้านบนขวามือจะมี 2 ปุ่มสามารถกดปุ่มใด ก็ได้ เพ่ือท าการ เพ่ิม

รายชื่อนักศึกษา 

 
3.5.2 ในส่วนการ Assign roles คือ เลือกสถานะต่างๆ คือ นักเรียน ผู้สอน หรือ ผู้ดูแลระบบ เข้าในชั้น

เรียน ส่วนใหญ่จะเลือก นักเรียน หรือ Student และท าตามล าดับ 
 

 
 

1.เลอืกสถานะให้ผู้เรียนหรือผู้สอน 

2.คลิกEnrolเพ่ือเพ่ิมชื่อในชั้นเรียน 

3.เพ่ิมนักเรียนจนครบ คลิกท่ี Finish enrolling 
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3.5.3 รายชื่อนักศึกษาจะขึ้นในชั้นเรียนหลังจากเพ่ิมแล้วให้กลับไปท่ีหน้าหลักแล้วเลือกที่หมวดวิชาที่ได้ท า 
การเลือกไว้ในตอนแรก 
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บทท่ี 4 
การจัดการแหล่งข้อมูล 

 
การเพ่ิมแหล่งข้อมูล เป็นการเพ่ิมเนื้อหาที่ต้องการลงในแต่ละหัวข้อของรายวิชา เพ่ือสร้างเป็นแหล่งความ

ให้รู้ผู้เรียนได้เข้ามาศึกษา แหล่งข้อมูลมีหลายรูปแบบ เช่น แหล่งข้อมูลแบบหน้าตัวหนังสือธรรมดา, แหล่งข้อมูล
หน้าเว็บเพจ, แหล่งข้อมูลหนังสือ, การสร้างลิงค์ไปยังไฟล์หรือเว็บไซต์ การแทรก Label และการแสดงข้อมูลแบบ
ไดเรกทอรีเป็นต้น 

 
4.1 การตั้งชื่อหัวข้อ 

ผู้สอนควรก าหนดจ านวนหัวข้อตามโครงสร้างของรายวิชา และควรตั้งชื่อหัวข้อในแต่ละหน่วยการเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนง่ายต่อการเข้ามาศึกษาแหล่งข้อมูลผู้สอนสามารถตั้งชื่อหัวข้อได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ี  “แก้ไขบทคัดย่อ” ในหัวข้อที่ต้องการตั้งชื่อ 
 

 
2. จะปรากฏหน้าต่างบทคัดย่อของหัวข้อที่ 1 ผู้สอนสามารถก าหนดชื่อหัวข้อลงในช่องข้อความ แล้วคลิกท่ี 
ปุ่ม “Save and Display 
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3. ชื่อหัวข้อจะปรากฏที่หน้าแรกของรายวิชา 

 
 

4.2 เครื่องมือการเพิ่มแหล่งข้อมูล 
ผู้สอนสามารถเพ่ิมแหล่งข้อมูลในลักษณะของหน้าเว็บเพจอย่างง่าย ที่ประกอบไปด้วยสื่อมัลติมีเดียต่างๆ  

เช่น ข้อความ รูปภาพ หรือลิงค์ส าหรับเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอ่ืนด้วย Richtext HTML editor ได ้Richtext 
HTML editor เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการสร้างและแก้ไขเนื้อหาของเว็บเพจ มีลักษณะคล้ายกับ
โปรแกรมสร้างเอกสาร ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความหรือแทรกรูปภาพได้ตามต้องการ Richtext HTML editorจะ
เปลี่ยนข้อความให้อยู่ในรูปแบบของ HTML Tag เพ่ือแสดงผลในรูปแบบเว็บเพจการใช้งานของ Richtext HTML 
editor แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนเครื่องมือ และส่วนเนื้อหา 
- ส่วนเครื่องมือ 
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- ส่วนเนื้อหา 
ผู้สอนสามารถคัดลอกข้อความจากโปรแกรมอ่ืน เช่น MS Word วางลงในหน้าแก้ไขนี้ได้ ซึ่งรูปแบบของ 
ข้อความยังคงเป็นรูปแบบเดิม และผู้สอนยังสามารถใช้คีย์ลัด เช่น Ctrl+C, Ctrl+V ในการคัดลอกและวางข้อความ
ใน Richtext HTML editor ได ้
 

4.3 การเพิ่มแหล่งข้อมูลหน้าเว็บเพจ  
1. คลิกท่ี “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” บริเวณมุมบนขวา หรือที่บล็อคการจัดการระบบ 
2. คลิกท่ี “เพิ่มแหล่งข้อมูล” และเลือก “หน้าเว็บเพจ หรือ Page” ในส่วนของหัวข้อที่ต้องการเพิ่มแหล่งข้อมูล 
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3. ระบุชื่อของแหล่งข้อมูล บทคัดย่อ และเนื้อหา ซึ่งผู้สอนสามารถใช้ Richtext HTML editor ในการสร้างเนื้อหา
ของหน่วยการเรียนที่ต้องการได้ 
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4. ผู้สอนสามารถแทรกรูปภาพลงในเนื้อหาของหน่วยการเรียนได้ โดยเลือกพ้ีนที่ที่ต้องการแทรกภาพ 
และคลิกที่  “แทรกภาพ” 

 
- ระบบจะปรากฏหน้าต่างการแทรกภาพ 
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- คลิก add แล้ว เลือก upload file หลังจากนั้น เลือกที่อยู่ของไฟล์ แล้วท าการupload this file 

 
- เมื่ออัพโหลดภาพที่ต้องการแล้ว ผู้สอนสามารถใส่ค าอธิบายภาพ จัดต าแหน่งของภาพ และ 

ก าหนดขนาดของภาพได้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” 

 

คลิกท่ี upload file 

เลือกที่อยู่ของไฟล์ 

คลิก upload this file 
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- ปรากฏภาพที่แทรกลงในส่วนเนื้อหา เมือ่ระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกท่ี“Save and Display” 
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5. ปรากฏแหล่งข้อมูลแบบเว็บเพจ 
 

      

         
 
4.4 การเพิม่เว็บไซต์ URL 

การเพ่ิมแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ เป็นการเพ่ิมสร้างลิงค์เพ่ือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้า 
ไปศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในแหล่งข้อมูลที่มีเก่ียวข้องกับรายวิชา การเพ่ิมแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ ท าได้ดังนี้ 
1. คลิกท่ี “เริ่มการแก้ไขในหน้านี”้ ทีมุ่มบนขวา หรือทีบ่ล็อคการจัดการระบบ 

2. คลิกที่ “เพิ่มแหล่งข้อมูล” และเลือก “URL” ในหัวข้อทีต่้องการเพ่ิมแหล่งข้อมูล 
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3. ระบุชื่อของแหล่งข้อมูล และบทคัดย่อ 
4. ช่อง “ทีต่ั้ง” ให้ระบุ URL ของเว็บไซต์ทีต่้องการสร้างลิงค์เชื่อมโยง หากต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการ 
ให้คลิกท่ีปุ่ม“ ค้นหาเว็บเพจ” ระบบจะน าไปสู่เว็บไซต์ Google เพ่ือค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการ 
5. ผู้สอนสามารถตัง้ค่าการแสดงผลของแหล่งข้อมูลได้โดยคลิกที่“แสดงการตั้งค่า” ในส่วนหน้าต่าง หาก 
ต้องการให้การแสดงผลที่หน้าต่างปัจจุบัน ให้เลือกที่“หน้าตา่งเดิม” หากต้องการให้แสดงผลในหน้าต่างใหม่ ให้ 
เลือกที่ “หน้าต่างใหม่” 

6. คลิกท่ีปุม่“ Save and Display 
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ปรากฏแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ 

 

 

4.5 การเพิ่มแหล่งข้อมูลไฟล์แหล่งข้อมูล 
ในการสร้างเนื้อหาของรายวิชา ไม่จ าเป็นต้องสร้างเนื้อหาโดยตรงทั้งหมด ผู้สอนสามารถอัพโหลดไฟล์ใน 

รูปแบบต่างๆ ลงในรายวิชาได้ เช่น ไฟล์เอกสาร MS Word, สไลด์ประกอบการบรรยาย, หรือไฟล์เสียง เป็นต้น 
การเพ่ิมแหล่งข้อมูลไฟล์ ท าได้ดังนี้ 
1. คลิกท่ี “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ที่มุมบนขวา หรือที่บล็อคการจัดการระบบ 

2. คลิกท่ี “เพิ่มแหล่งข้อมูล” และเลือก “แหล่งข้อมูล” ในหัวข้อที่ต้องการเพ่ิมแหล่งข้อมูล 
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3. ระบุชื่อของแหล่งข้อมูล และบทคัดย่อ 
4. คลิกท่ีปุ่ม“Add..”  ในส่วนของ “Content” 

 
5. ควรสร้างแฟ้มจัดเก็บไฟล์ให้เป็นหมวดหมู่ก่อนการอัพโหลดไฟล์ โดยคลิกที่ปุ่ม“สร้างแฟ้ม” 
6. ระบุชื่อแฟ้มที่ต้องการสร้าง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม“สร้างแฟ้ม” 
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7. เมื่อสร้างแฟ้มข้อมูลเสร็จ ให้คลิกแฟ้มที่สร้างขึ้นเพ่ืออัพโหลดข้อมูลลงในแฟ้ม 

 
8. เมื่อเข้าไปยังแฟ้มที่สร้าง ให้คลิกท่ีปุ่ม“อัพโหลดไฟล์” 
9. คลิกท่ีปุ่ม“ add” เพ่ือเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดลงในแหล่งข้อมูล เมื่อได้ไฟล์ที่ต้องการแล้ว 
ให้คลิกท่ีปุ่ม“ อัพโหลดไฟล์นี้” 

 

 
 

คลิกที่ upload file 

เลือกที่อยู่ของไฟล์ 

คลิก upload this file 
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10. ปรากฏไฟล์ที่ได้อัพโหลดไว้ ให้เลือกไฟล์ทีต่้องการน าเข้าสู่แหล่งข้อมูล จากนั้นคลิกที่ “เลือก” 

 
11. ลิงค์ของไฟล์จะปรากฏอยู่ในช่อง “ที่ตั้ง” โดยอัตโนมัติ ผู้สอนสามารถตั้งค่าการแสดงผลของ 

หน้าต่างโดยคลิกที่ “แสดงการตั้งค่า” ในส่วนหน้าต่าง หากต้องการให้การแสดงผลที่หน้าต่างปัจจุบัน ให้เลือกที่ 
“หน้าต่างเดิม” หากต้องการให้แสดงผลในหน้าต่างใหม่ ให้เลือกที่“หน้าต่างใหม่” 
 

12. คลิกท่ีปุม่“ Save and Display” 

 
ปรากฏแหล่งข้อมูลไฟล์หรือเว็บไซต์ที่หน้าหลักของรายวิชา 
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4.6 การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบแสดงไดเรกทอรี 
การเพ่ิมแหล่งข้อมูลแบบแสดงไดเรกทอรี เป็นการลิงค์ไปยังไดเรกทอรีของไฟล์ที่ผู้สอนได้ท าการอัพโหลดเข้าสู่ 
รายวิชา 
การเพ่ิมแหล่งข้อมูลแบบแสดงไดเรกทอรี ท าได้ดังนี้ 
1. คลิกท่ี “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ที่มุมบนขวา หรือที่บล็อคการจัดการระบบ 
2. คลิกท่ี “เพิ่มแหล่งข้อมูล” และเลือก “Folder” ในหัวข้อที่ต้องการเพ่ิมแหล่งข้อมูล 

 
 
3. ระบุชื่อของแหล่งข้อมูล และบทคัดย่อ 
4. เลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการแสดง ในส่วนของไดเรกทอรี 
5. คลิกท่ีปุ่ม “Save and Display” 
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จะได้แหล่งข้อมูลแบบแสดงไดเรกทอรีที่หน้าหลักของรายวิชา 

 

 
 
4.7 การเพิ่มแหล่งข้อมูล Label 
แหล่งข้อมูลแบบ Label ใช้ส าหรับสร้างหัวข้อหรือโครงสร้าง เพ่ือแบ่งส่วนเนื้อหาและกิจกรรมในแต่ละหน่วยการ 
เรียน 
เพ่ิมแหล่งข้อมูลแบบ Label ท าได้ดังนี้ 
1. คลิกท่ี “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ที่มุมบนขวา หรือที่บล็อคการจัดการระบบ 
2. คลิกท่ี “เพิ่มแหล่งข้อมูล” และเลือก “Label” ในหัวข้อที่ต้องการเพ่ิมแหล่งข้อมูล 
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3. ระบุข้อมูลที่ต้องการลงในช่องข้อความ แล้วคลิกท่ีปุ่ม“ Save and Display” 

 
4. ปรากฏหน้าหน้าหลักของรายวิชา หากผู้สอนสร้าง Label เพ่ือใช้ในการแบ่งส่วนเนื้อหาและกิจกรรมของ 
หน่วยการเรียน ให้ผู้สอนย้ายต าแหน่งของ Label ใหม่ โดยคลิกที่  “ย้าย” 
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5. ปรากฏหน้าต่างการย้ายต าแหน่ง Label ให้คลิกท่ี  ในต าแหน่งที่ต้องการวาง Label 

 
6. Label จะปรากฏอยู่เหนือส่วนของเนื้อหาหน่วยการเรียน 

 
7. คลิกท่ี “ปิดการแก้ไขหน้านี้” เพ่ือกลับไปยังหน้าหลักรายวิชา จะได้ Label ส าหรับแบ่งส่วนเนื้อหาและ
กิจกรรมของหน่วยการเรียน 
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บทที่ 5 
การจัดการกิจกรรมในรายวิชา 

 
Moodle ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการบ้าน กิจกรรมแบบทดสอบ กระดานเสวนา 

เป็นต้น ซ่ึงผู้สอนสามารถน าเข้ามาประยุกต์ใช้ในรายวิชา เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้กับรายวิชา 
5.1 กิจกรรมแบบทดสอบ 

กิจกรรมแบบทดสอบ เป็นหนึ่งกิจกรรมทีม่ีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ใช้ส าหรับ
วัดความเข้าใจของผู้เรียน ซ่ึงผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมแบบทดสอบได้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนการเพิ่ม
แบบทดสอบลงในรายวิชา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ชดุของแบบทดสอบ และคลังค าถาม โดยผู้สอนจะต้อง
สร้างชุดของแบบทดสอบก่อน แล้วจึงสร้างค าถามเก็บไว้เป็นคลังค าถาม จากนัน้จึงเลือกค าถามจากคลังค าถามเข้า
สู่ชุดของแบบทดสอบ 

5.1.1 การสร้างชุดของแบบทดสอบ 
การสร้างชุดของแบบทดสอบ ท าได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ี “เริ่มการแก้ไขในหน้านี”้ทีมุ่มบนขวา หรือทีบ่ล็อคการจัดการระบบ 
2. คลิกท่ี “เพิ่มกิจกรรม” และเลือก “แบบทดสอบ” ในหัวข้อที่ต้องการเพิ่มกิจกรรม 

 
3. ปรากฏหน้าต่าง “เพิ่มแบบทดสอบ” ระบุข้อมูลทั่วไป ดังนี้ 
- ชื่อ ระบุชื่อของแบบทดสอบ 
- ค าน า ค าอธิบาย หรือค าชี้แจงของแบบทดสอบ 
- วันแรกที่สามารถท าแบบทดสอบได้ วันแรกที่อนุญาตให้ผู้เรียนเริ่มท าแบบทดสอบ 
- วันสุดท้ายท่ีอนุญาตให้ท าแบบทดสอบ วันสุดท้ายของการท าแบบทดสอบ 
- ให้เวลา เวลาส าหรับการท าแบบทดสอบ 
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- จ านวนค าถามสูงสุดต่อหน้า จ านวนค าถามท่ีจะโชว์ในแต่ละหน้าของแบบทดสอบ 
- สลับค าถาม เลือก “ใช่” หากต้องการสลับค าถาม เพ่ือไม่ให้การแสดงผลในแต่ละครั้งซ้ ากัน 
- สลับค าตอบหรือสลับภายในค าถาม เลือก “ใช่” หากต้องการสลับค าตอบ (เฉพาะค าถามแบบ Multiple 
choice หรือ ค าถามจับคู่) 
- จ านวนครั้งทีใ่ห้ตอบ จ านวนครั้งทีผู่้เรียนสามารถท าแบบทดสอบได้ 
- อนุญาตให้ท าต่อจากครั้งที่แล้ว หากผู้เรียนท าแบบทดสอบไม่เสร็จ สามารถท าแบบทดสอบภายหลังได้ 
- วิธีตัดเกรด วิธีการตัดเกรด โดยดูจากคะแนนของผู้เรียน เช่น ตัดเกรดจากคะแนนสูงสุด เป็นต้น 
- โหมดปรับเปล่ียน ต้องการให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขแบบทดสอบได้หรือไม่ (ควรเลือก “ไม่” เพ่ือไม่ให้ผู้เรียน 
สามารถแก้ไขแบบทดสอบได้) 
- ต าแหน่งทศนิยมในการให้คะแนน ก าหนดจ านวนทศนิยมในการให้คะแนน 
- ระยะห่างระหว่างการท าแบบทดสอบครั้งแรกกับครั้งที่สอ ง ก าหนดระยะเวลาในการท าแบบทดสอบครั้ง 
แรกและครั้งทีส่อง 
- ระยะห่างระหว่างการท าแบบทดสอบครั้งถัดไป ก าหนดระยะเวลาในการท าแบบทดสอบครั้งถัดไป 
- แสดงแบบทดสอบในหน้าต่างโหมด secure 
- ต้องใส่รหัสผ่าน ก าหนดรหัสผ่านในการเข้าท าแบบทดสอบ 
- ต้องมีทีอ่ยู่เน็ตเวิร์ก ก าหนด IP Address ของเครื่องที่ต้องการให้นักศึกษาใช้ท าข้อสอบ 
4. คลิกทีปุ่ม่“ Save and Display” 
 

 

ใส่ชื่อแบบทดสอบ 

ใส่รายละเอียแบบทดสอบ 
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ก าหนดเวลาในการท า
แบบทดสอบ 

ระบกุารให้คะแนน 

สลบัค าตอบไหม 

ก าหนด feedback 
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7.คลิกปุ่ม Save and 
return to course 

คลกิที่ แบบทดสอบหลงัเรียน 

คลกิที่ แก้ไขแบบทดสอบ 
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5.1.2 การสร้างค าถามเก็บไว้ในคลังค าถาม 
เมื่อคลิกท่ีปุ่ม“Save and Display” จะปรากฏหน้า “แก้ไขแบบทดสอบ” ซึ่งเป็นหน้าส าหรับการ 

เพ่ิมและจัดการค าถาม หน้าแก้ไขแบบทดสอบ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ด้านซ้าย แสดงค าถามที่ผู้สอนเพ่ิมลงใน 
แบบทดสอบ และด้านขวา แสดงคลังค าถามและเมนูการตั้งค่าค าถาม ผู้สอนสามารถสร้างค าถามในรูปแบบต่างๆ 
ลงใน 
คลังค าถาม เช่น ค าถามปรนัย ค าถามอัตนัย ค าถามถูกหรือผิด และเติมค าลงในช่องว่าง เป็นต้น 

 
ก่อนการสร้างค าถาม ผู้สอนควรก าหนดประเภทของค าถามที่สร้างก่อน เช่น ค าถามของหน่วยการเรียนที่ 
2 จะถูกเก็บไว้ในประเภท Default for แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 
การก าหนดประเภทค าถาม ท าได้ดังนี้ 
1. เลือกแถบ “ประเภท” ในหน้าแก้ไขแบบทดสอบ 
2. ระบุประเภท และข้อมูลของประเภทแบบทดสอบ เช่น Default for แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 
3. เลือก “ใช่” หากผู้สอนต้องการใช้ค าถามร่วมกับผู้สอนท่านอื่น 
4. คลิกท่ี “เพิ่ม” เพ่ือสร้างประเภทของแบบทดสอบ 

                             
 

คลิกท่ี Question bank content 

คลิกท่ีปุ่ม “Create a new 
question” 
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5.1.3 การสร้างค าถามปรนัย 

1. เลือกประเภทค าถาม และเลือก “ค าถามปรนัย หรือ Multiple choice” จากเมนูสร้างค าถามใหม่ 

 
 
 
  

คลิกท่ีวงกลมด้านหน้า 
Multiple choice 

คลิกปุ่ม “ต่อไป” 
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2. ปรากฏหน้าต่าง “แก้ไขค าถามปรนัย” ให้ผู้สอนระบุค าถามและตั้งค่าคะแนน 
 

 
 
  

กรอกค าถามท่ีช่อง Question name 

กรอกค าถามท่ีช่อง Question text 

กรอกคะแนน ว่าข้อละกี่คะแนน 
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3. ระบุค าตอบลงในช่อง “ตัวเลือก” จนครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ หากตัวเลือกใดเป็นค าตอบที่ถูกต้อง 
ให้คลิกท่ี “คะแนนที่ได้” ก าหนดคะแนนเป็น 100%  และหากตัวเลือกใดเป็นค าตอบที่ไมถู่กต้อง 
ให้คลิกท่ี “คะแนนที่ได้” ก าหนดคะแนนเป็น ไม่มี 

 

 
  

เลือกค าตอบที่ถูกกี่ข้อ 

ใสค่ าตอบ 

ค าตอบที่ถูกให้ใส่ 100% 

ค าตอบที่ผิด เลือกไม่มี 



45 
 

 
4. คลิกท่ีปุ่ม“ บันทึกการแปลงแปง” เพ่ือเพ่ิมค าถามลงในคลังค าถาม 
 
5. ปรากฏค าถามปรนัย ที่หน้าแก้ไขแบบทดสอบ 

 
 
  คลกิที่แว่นขยาย เพ่ือด ู

ตวัอย่างแบบทดสอบ 
คลกิที่ฟันเฟ่ือง เพ่ือกลบัไป
แก้ไขในแต่ละข้อสอบ 
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6. ผู้สอนสามารถดูตัวอย่างค าถามที่สร้างขึ้นได้โดยคลิกท่ี  “ ดูตัวอย่าง” 

 
 
5.1.4 การสร้างค าถามอัตนัย 

1. เลือกประเภทค าถาม และเลือก “ค าถามอัตนัย” จากเมนูสร้างค าถามใหม่ 
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2. ปรากฏหน้าต่าง “แก้ไขค าถามอัตนัย” ให้ผู้สอนระบุค าถามและตั้งค่าคะแนน 

 
3. ระบุค าตอบลงในช่อง “ตัวเลือก” หากตัวเลือกใดเป็นค าตอบที่ถูกต้อง ให้คลิกท่ี“คะแนนที่ได”้ และก าหนด
คะแนนเป็น 100% ส าหรับค าถามอัตนัย ผู้เรียนจะต้องระบุค าตอบให้ตรงกับที่ผู้สอนก าหนดไว้ดังนั้นผู้สอนควร
ระบุค าตอบที่ถูกต้องหลายๆค าตอบ เช่น ค าตอบที่เป็นตัวอักษรใหญ่หรือตัวอักษรเล็ก ค าตอบที่มีการเว้นวรรค
หรือไม่เว้นวรรค 
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4. คลิกท่ีปุ่ม “Save and Display” เพ่ือเพ่ิมค าถามลงในคลังค าถาม 

 
5. ปรากฏค าถามอัตนัย ซึ่งมีไอคอนเป็นรูป  ที่หน้าแก้ไขแบบทดสอบ 
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6. ผู้สอนสามารถดูตัวอย่างค าถามที่สร้างขึ้นได้โดยคลิกท่ี “ดูตัวอย่าง” 

 
 

5.1.5 การสร้างค าถามจับคู่ 
1. เลือกประเภทค าถาม และเลือก “ค าถามจับคู่” จากเมนูสร้างค าถามใหม่ 
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2. ปรากฏหน้าต่าง “แก้ไขค าถามแบบจับคู่” ให้ผู้สอนระบุค าถาม และตั้งค่าคะแนน 

 
3. ระบุค าถามและค าตอบจนครบตามท่ีก าหนดไว้ 
4. คลิกท่ีปุ่ม“ Save and Display” เพ่ือเพ่ิมค าถามลงในคลังค าถาม 
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5. ปรากฏค าถามอัตนัย ซ่ึงมีไอคอนเป็นรูป  ทีห่น้าแก้ไขแบบทดสอบ 

 
6. ผู้สอนสามารถดูค าถามตัวอย่างค าถามที่สร้างขึ้นได้โดยคลิกท่ี  “ ดูตัวอย่าง” 
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5.1.6 การสร้างค าถามถูก/ผิด 
1. เลือกประเภทค าถาม และเลือก “ค าถามถูก/ผิด” จากเมนูสร้างค าถามใหม่ 

 
2. ปรากฏหน้าต่าง “แก้ไขค าถามแบบถูก/ผิด” ให้ผู้สอนระบุค าถาม และตั้งค่าคะแนน 
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3. ระบุค าตอบที่ถูกต้อง 
4. คลิกท่ีปุ่ม“Save and Display” เพ่ือเพ่ิมค าถามลงในคลังค าถาม 

 
5. ปรากฏค าถามถูก/ผิด ซึ่งมีไอคอนเป็นรูป  ที่หน้าแก้ไขแบบทดสอบ 
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6. ผู้สอนสามารถดูตัวอย่างค าถามที่สร้างขึ้นได้โดยคลิกท่ี  “ดูตัวอย่าง” 

 
 
5.1.7 การเพิ่มค าถามเข้าไปในชุดแบบทดสอบ 
หลังจากท่ีสร้างค าถามเก็บไว้ในคลังค าถามแล้ว ผู้สอนสามารถเพ่ิมค าถามลงในชุดแบบทดสอบ ดังนี้ 

1. เลือกค าถามที่ต้องการเพ่ิมลงในชุดแบบทดสอบ โดยใส่เครื่องหมายถูก / ลงในช่องว่าง  ของค าถามที่
ต้องการเพิ่มลงในชุดแบบทดสอบ 
2. คลิกท่ีปุ่ม “เพิ่มเข้าไปในแบบทดสอบ”  

 
 
  

/ 

คลิกท่ีปุ่ม “เพิ่มเข้าไปในแบบทดสอบ” 

ใส่เครื่องหมายถูก / ลงในช่องว่าง 
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3. ค าถามท่ีเลือกจะปรากฏที่ด้านซ้ายของหน้าแก้ไขแบบทดสอบ ผู้สอนสามารถก าหนดคะแนนในแต่ละ 
ค าถามและคะแนนเต็มของชุดแบบทดสอบได้ 

 
4. ผู้สอนสามารถดูตัวอย่างและทดลองท าชุดแบบทดสอบได้ โดยคลิกที่แถบ “ดูตัวอย่าง” 
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5.2 กิจกรรมการบ้าน 

กิจกรรมการบ้าน เป็นกิจกรรมส าหรับการสั่งงาน เช่น รายงาน เรียงความ และแบบฝึกหัด เป็นต้น โดยให้ 
ผู้เรียนสามารถส่งงานผ่านระบบ KSU LMS ได ้โดยรูปแบบของการส่งการบ้านมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การอัพโหลด
ไฟล์ 
การส่งค าตอบออนไลน์ และการส่งงานนอกเว็บ 

5.2.1 การเพิ่มกิจกรรมการบ้าน 
การเพ่ิมกิจกรรมการบ้านลงในรายวิชา ท าได้ดังนี้ 
1. คลิกท่ี “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ที่มุมบนขวา หรือที่บล็อคการจัดการระบบ 
2. คลิกท่ี “เพิ่มกิจกรรม” และเลือก “การบ้าน” ในหัวข้อที่ต้องการเพ่ิมกิจกรรม 

 
 
3. ปรากฏหน้า “เพิ่มการบ้าน” ผู้สอนระบุข้อมูลทั่วไปดังนี้ 
- หัวข้อการบ้าน ระบุชื่อหัวข้อการบ้าน 
- รายละเอียด ก าหนดรายละเอียดของการบ้าน 
- คะแนนที่ได ้ก าหนดคะแนนของการบ้าน 
- ส่งได้ตั้งแต่ ก าหนดเวลาเริ่มส่งการบ้าน 
- ก าหนดส่ง ก าหนดเวลาสิ้นสุดของการส่งการบ้าน 
- ไม่รับการบ้านทีส่่งช้ากว่าก าหนด คลิก “ใช่” หากต้องการรับการบ้านที่ส่งช้ากว่าก าหนด 
- ประเภท ประเภทของการส่งการบ้าน มี 3 ประเภท ได้แก่ ค าตอบออนไลน์ ส่งโดยให้อัพโหลดไฟล์ 
และการส่งงานนอกเว็บ 
- ขนาดสูงสุด ขนาดสูงสุดของไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้ 
4. คลิกท่ีปุม่“Save and Display” เพ่ือเพ่ิมการบ้านลงในรายวิชา 
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1 

2 

3 
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4 

5 
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5. ได้การบ้านท่ีเพิม่ลงในรายวิชา 

 
 

5.2.2 การให้คะแนนกิจกรรมการบ้าน 
ผู้สอนสามารถตรวจการบา้น และให้คะแนนพร้อมความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ดังนี้ 
1. คลิกที่ลิงค์ของการบา้นในหนา้หลักของรายวิชา 

 
2. ปรากฏหน้ากิจกรรมการบา้น คลิกที่ “ดูการบ้านที่ส่งมาทั้งหมด” 

 
3. ปรากฏการบา้นที่ส่งเข้ามาในรายวิชา โดยแสดงชื่อ-สกุล คะแนนทีไ่ด ้ความคิดเห็น และการแก้ไขคร้ังสุดท้าย 

 
4. หากต้องการให้คะแนนการบา้น ให้คลิกที ่“คะแนนที่ได้” ระบบจะแสดงหน้าต่างให้คะแนน ผู้สอนสามารถให้คะแนนและเพิ่ม
ความคิดเห็นได ้จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “Save and Display” เพื่อบันทึกคะแนนของผู้เรียน 
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5.3 การแจ้งกิจกรรมของรายวิชา 

โมดูลการแจ้งกิจกรรมของรายวิชา ใช้ส าหรับแจ้งเตือนกิจกรรมใหม่ หรือกิจกรรมที่ก าลังจะเกิดขึ้นให้สมาชิกของ 
รายวิชาได้ทราบ การแจ้งกิจกรรมรายวิชา สามารถท าไดด้ังนี ้
1. คลิกที ่“เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ที่มุมบนขวา หรือที่บล็อคการจัดการระบบ 
2. คลิกที ่“กิจกรรมใหม่” ที่บลอ็กกิจกรรมที่ก าลังจะมีขึ้น 

 
3. ปรากฏหน้าแสดงกิจกรรมใหม่ คลิกเลือกท่ี “กิจกรรมของรายวิชา” จากนั้นคลิกปุ่ม“ตกลง” 
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4. ระบุชื่อของกิจกรรมที่ก าลังจะมีขึ้น และก าหนดวันที่เริ่มต้นของกิจกรรม จากนั้นที่คลิกท่ีปุ่ม “Save and 
Display” 

 
5. จะได้กิจกรรมใหม่ที่เพ่ิมข้ึน 
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5.4 กระดานเสวนา 

กระดานเสวนาเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนภายในรายวิชา ใช้ส าหรับ
แลกเปลี่ยน 
ความรู้ความคิดเห็นในแต่ละหน่วยการเรียน 
6.2.1 การเพิ่มกระดานเสวนา 
การสร้างกระดานเสวนา ท าได้ดังนี้ 
1. คลิกท่ี “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ที่มุมบนขวา หรือที่บล็อคการจัดการระบบ 
2. คลิกท่ี “เพิ่มกิจกรรม” และเลือก “กระดานเสวนา” ในหัวข้อที่ต้องการเพ่ิมกิจกรรม 
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3. ปรากฏหน้า “เพิ่มกระดานเสวนา” ระบุข้อมูลทั่วไปดังนี้ 

 
- ชือ่กระดาน ระบุชื่อของกระดานเสวนา 
- ประเภทของกระดาน กระดานเสวนามี 3 ประเภท ได้แก่ 

1.กระดานทัว่ไป สมาชิกของรายวิชาสามารถตั้งได้หลายกระทู้ 
2.กระดานหัวข้อเดียวอย่างง่าย มีเพียงหนึ่งหัวข้อ และอนุญาตให้สมาชิกของรายวิชาเข้ามาแสดงความ

คิดเห็น 
3.หนึ่งคนหนึ่งกระทู้ สมาชิกของรายวิชาสามารถตั้งกระทู้ได้คนละหนึ่งกระทู้เท่านั้น 

- วิธีใช้กระดาน การชี้แจงจุดประสงค์ของกระดานเสวนา หรือวิธีการใช้กระดานเสวนา 
- อนุญาตให้สมาชิกโพสต์ในกระดานนี้ได้หรือไม่ เป็นการก าหนดสิทธิ์ ในการตั้งและตอบกระทู้ให้กับ 
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สมาชิกของรายวิชา ผู้สอนสามารถก าหนดได้ 3 แบบ ได้แก่ 

1.ตั้งกระทู้ได้ ตอบได้ สมาชิกของรายวิชาสามารถตั้งกระทู้ได้ และตอบกระทู้ได้ 
2.ตั้งกระทู้ไม่ได้ ตอบได้ สมาชิกของรายวิชาสามารถมาเข้ามาแสดงความคิดเห็นในกระทู้ได้ 

แต่ไม่สามารถตัง้กระทู้ได้ 
3.ตั้งกระทู้ไม่ได้ ตอบไม่ได้ สมาชิกของรายวิชาสามารถเข้ามาอ่านกระทู้ได้ แต่ไม่สามารถ 

ตอบกระทู้หรือตั้งกระทู้ใหม่ได้ 
- ทุกคนต้องเป็นสมาชิกกระดานนี้เท่านั้น ก าหนดคุณสมบัติของกระดานว่าให้เข้าได้เฉพาะสมาชิก 
หรือไม่ 
- ขนาดของไฟล์สูงสุด ก าหนดไฟล์สูงสุดที่สามารถอัพโหลดเข้าสู่ระบบได้ 
- ต้องการให้ผู้อ่านให้คะแนนโพสต์นี้หรือไม่ ก าหนดการให้คะแนนส าหรับการโพสต์ 
4. เมือ่ระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีปุม่“บันทึกการเปลี่ยนแปลง” เพ่ือเพ่ิมกระดานเสวนาลงใน 
รายวิชา 
5. ปรากฏกระดานเสวนาที่สร้างข้ึน 

 
6.2.2 การตั้งกระทู้ในกระดานเสวนา 
การตัง้กระทู้ในกระดานเสวนา ท าได้ดังนี้ 
1. คลิกท่ีลิงค์กระดานเสวนาที่หน้าหลักของรายวิชา 

 
2. เข้าสู่หน้ากระดานเสวนา คลิกท่ีปุม่“ตั้งกระทู”้ เพ่ือตั้งกระทู้ในกระดานเสวนา 
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3. ระบุชื่อกระทู้ ข้อความที่ต้องการ และแนบไฟล์(ถ้ามี) จากนัน้คลิกที่ปุม่ “โพสต์ลงกระดานเสวนา” 

 
4. ปรากฏกระทู้ทีก่ระดานสนทนา สมาชิกสามารถเข้าไปดูเนื้อหาภายในกระทู้ได้ โดยคลิกทีล่ิงค์ชื่อของ 
กระทู้ 

 
 
 

**ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่มาร่วมอบรมในครั้งนี้ 
และขอให้น าความรู้ไปพัฒนาต่อให้กับ อาจารย์ และนักศึกษา ต่อไปนะครับ** 


