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1. การเข้าสู่ระบบ KC-Moodle 

 กำรเขำ้สู่ระบบ KC-Moodle สำมำรถท ำไดโ้ดยผ่ำนทำง URL https://elearning.cmu.ac.th ซึง่

ระบบจะแสดงหน้ำแรกดงัรปูที1่ 

 

รปูที1่ หน้ำแรกของเวบ็ไซต์ 

 

 

https://elearning.cmu.ac.th/
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2.การลอ๊กอินเข้าสู่ระบบ 

 2.1 การสมคัรเป็นสมาชิก 

  อำจำรยท์ีม่อีเีมลข์องมหำวทิยำลยัเชยีงใหมอ่ยูแ่ลว้ (@cmu.ac.th) สำมำรถลอ็กอนิได้

เลย โดยกรอกชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่ำน เป็นตวัเดยีวกนักบัอเีมลข์องมหำวทิยำลยั หำกลอ็กอนิครัง้แรกจะ

เป็นกำรสมคัรสมำชกิโดยอตัโนมตั ิ เมือ่เขำ้ไปแลว้ครัง้แรกจะแสดงหน้ำจอทีใ่หก้รอกชื่อ นำมสกุล และ

รำยละเอยีดขอ้มลูส่วนตวัใหก้รอกให้ครบถว้น ดงัรปูที ่2 

 

รปูที ่2 เขำ้สู่ระบบ 
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3.การเปล่ียนแก้ไขข้อมลูส่วนตวั 

 หลงัจำกลอ็กอนิเขำ้สู่ระบบแลว้ทำงดำ้นมุมบนขวำจะปรำกฏเมนูของ User ใหค้ลิก๊ 

“Preferences” จะเหน็หวัขอ้ User account ใหค้ลิก๊ “Edit profile”  เมือ่คลกิเมนู “Edit profile” จะปรำกฏ

ขอ้มลูส่วนตวั สำมำรถแกไ้ขไดโ้ดยจะตอ้งกรอกใหค้รบในช่องทีม่ ี* สแีดง จำกนัน้กดปุ่ ม “update 

profile”ดงัรปูที ่3 

 

รปูที ่3 แกไ้ขขอ้มลูส่วนตวั 
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4.จดัการตัง้ค่าห้องเรียนของรายวิชา 

 หลงัจำกลอ็กอนิเขำ้สู่ระบบ หำกอำจำรยม์กีระบวนวชิำทีเ่ปิดแลว้ รำยชื่อกระบวนวชิำจะปรำกฏ

บรเิวณเมนูขวำมอื “Navigation -> My courses” ดงัรปูที ่4.1 

 

รปูที ่4.1 เมนู “My courses” 

  



5 
 

ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 

4.1 หน้าแรกของรายวิชา  

ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดงัน้ี 

  ส่วนที ่1 คอื บลอ็กทีอ่ยูท่ำงดำ้นซำ้ยมอืของหน้ำจอ คอืส่วนกำรจดักำรทัง้หมด 

  ส่วนที ่2 คอื บลอ็กตรงกลำงเป็นส่วนแสดงเนื้อหำ หรอืกจิกรรมทัง้หมดของรำยวชิำ 

  ส่วนที ่3 คอื บลอ็กทีอ่ยูท่ำงขวำมอืของหน้ำจอ เป็นบลอ็กทีส่ำมำรถเพิม่เขำ้หรอืน ำออก

ได ้ดงัรปูที ่4.2 

 

รปูที ่4.2 ส่วนประกอบหน้ำแรกของรำยวชิำ 
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 4.2 การตัง้ค่าของรายวิชา 

  บลอ็กทีส่ ำคญัทีสุ่ดของรำยวชิำ คอืในส่วนที ่1 เป็นส่วนกำรจดักำรทัง้หมด กำรตัง้ค่ำ

รำยวชิำใหเ้ลอืกทีร่ำยวชิำทีต่อ้งกำรแกไ้ข ทีเ่มนู Navigation -> My courses -> เลอืกรำยวชิำทีต่อ้งกำร  

จำกนัน้เลอืกทีเ่มนู “Administration -> Edit settings” ดงัรปูที ่4.3 

 

รปูที ่4.3 เมนู “Edit settings” 
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หลงัจำกนัน้จะปรำกฏหน้ำส ำหรบักำรตัง้ค่ำรำยวชิำ โดยจะตอ้งกรอกใหค้รบทุกช่องทีม่ ี

เครือ่งหมำย * สแีดง ดงัรปูที ่4.4 

 

รปูที ่4.4  หน้ำส ำหรบักำรตัง้ค่ำรำยวชิำ 
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ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Course full name กรอกชื่อเตม็ของรำยวชิำโดยใส่รหสัรำยวชิำไวข้ำ้งหน้ำ เพื่อควำมสะดวก

ในกำรคน้หำ 

- Course short name เป็นชื่อยอ่ของรำยวชิำ 

- Course category ประเภทของรำยวชิำหมำยถงึ คณะและสำขำของรำยวชิำนัน้ๆ 

- Visible สำมำรถซ่อนรำยวชิำไดห้ำกยงัไมพ่รอ้มใหน้ักศกึษำเหน็วชิำนัน้โดยเลอืกเป็น “Hide” 

- Course start date วนัทีเ่ริม่เปิดกระบวนวชิำเป็นครัง้แรก ไมจ่ ำเป็นไมค่วรแกไ้ขในช่องนี้

เนื่องจำกจะกระทบกบัระบบสถติ ิ

- Course ID number เป็น ID ของวชิำไมจ่ ำเป็นตอ้งกรอกในช่องนี้ 

ส่วน Description 

- Course summary บทคดัยอ่ของรำยวชิำแบบพมิพข์อ้ควำมใส่ในช่องทีใ่หก้รอก และสำมำรถ

เพิม่รปูภำพ เพิม่สื่อ หรอื ลงิค ์ไดเ้ช่นกนั โดยกดทีปุ่่ ม Show editing tool เพื่อเปิด HTML 

Editor  

- Course summary files บทคดัยอ่ของรำยวชิำในลกัษณะของไฟลร์ปูภำพอธบิำย สำมำรถ

ลำกไฟลจ์ำกเครือ่งคอมพวิเตอรส์่วนตวัวำงในช่องนี้ได้ทบัตวัอกัษร  “You can drag and drop 

files here to add them.”  ตวัอยำ่งไฟลเ์ช่น ไฟลน์ำมสกุล .jpg , .png เป็นตน้ 

- Course format รปูแบบทีค่วรเลอืกม ี2 แบบคอื แบบหวัขอ้ และแบบรำยสปัดำห ์ซึง่มคีวำม

แตกต่ำงกนัดงันี้ 

-Weekly format: เป็นกำรจดักำรรำยวชิำสปัดำหต่์อสปัดำห ์โดยมวีนัเริม่ตน้และสิน้สุด

ทีแ่น่นอน ในแต่ละสปัดำหจ์ะมกีจิกรรมต่ำงๆ ใหน้กัเรยีนท ำ เช่น รำยงำนควำมกำ้วหน้ำ อำจจะ

ให ้นกัเรยีนเขยีนขึน้มำ ภำยในสองสปัดำห ์จำกนัน้นกัเรยีนจะไมส่ำมำรถเขยีน หรอืแกไ้ขไดอ้กี  

-Topics format: รปูแบบคลำ้ยกบัรำยสปัดำห ์เพยีงแต่ ไมจ่ ำกดัเวลำในกำรศกึษำ

หวัขอ้นัน้ๆ กจิกรรมทีก่ ำหนดไวส้ ำหรบัแต่ละหวัขอ้ สำมำรถท ำไดเ้รือ่ยๆ 
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- Number of sections ก ำหนดจ ำนวนสปัดำหห์รอืหวัขอ้ของรำยวชิำ 

- Hidden sections เป็นกำรก ำหนดกำรแสดงส่วนทีซ่่อนไว ้ว่ำจะปรำกฏอยูใ่นลกัษณะทีซ่่อน

แบบยอ่เอำไว ้หรอืว่ำ ซ่อนแบบไมใ่หม้องเหน็เลย 

- Course layout ม ี2 แบบคอื แสดงเนื้อหำทัง้หมดในหน้ำเดยีว และแสดงเนื้อหำแบบแบ่งหน้ำ 

ส่วน Appearance  

- Force language กำรก ำหนดภำษำ ม ี3 แบบคอื ไมก่ ำหนด ภำษำองักฤษ และภำษำไทย 

- News items to show ก ำหนดจ ำนวนขำ่วล่ำสุด จ ำนวนกีข่ำ่วทีจ่ะใหป้รำกฏในหน้ำแรกของ

รำยวชิำนี้ โดยแต่ละรำยวชิำจะมกีระดำนขำ่ว ปรำกฏอยู่บนสุด ของรำยวชิำ เหมำะส ำหรบัประกำศ

ขำ่วสำร ใหน้กัเรยีนในรำยวชิำไดร้บัทรำบทัว่กนั 

- Show gradebook to students มกีจิกรรมหลำยอย่ำงที่อนุญำตให้ก ำหนดระดบัคะแนนได้

เป็นกำรก ำหนดใหน้กัศกึษำสำมำรถมองเหน็หรอืไมเ่หน็เกรดของตนเองในหน้ำแรกของรำยวชิำได ้

- Show activity reports กำรก ำหนดกำรแสดงรำยงำนกจิกรรมในรำยวชิำ 

ส่วน Files and uploads 

- Maximum upload size กำรก ำหนดขนำดไฟลส์งูสุดทีส่ำมำรถอพัโหลดเขำ้รำยวชิำได้ 

ส่วน Completion tracking 

- Enable completion tracking กำรก ำหนดใหบุ้คคลภำยนอกสำมำรถเขำ้ถงึรำยวชิำ 

ส่วน Groups 

- Group mode ระบบกลุ่ม 

- No groups ไม่มกีำรแบ่งกลุ่ม : ทุกคนอยูร่วมกนัในกลุ่มใหญ่กลุ่มเดยีว 

- Separate groups แยกกลุ่มกนั  : คนในกลุ่มจะสำมำรถมองเหน็กนัเอง แต่จะไมเ่หน็

คนทีอ่ยูใ่นกลุ่มอื่นๆได ้
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- Visible groups กลุ่มทีม่องเหน็ : คนแต่ละกลุ่มท ำงำนอยูใ่นกลุ่มของตวัเอง แต่

สำมำรถมองเหน็คนกลุ่มอื่น ๆได ้

- Force group mode ถำ้ตัง้ค่ำกลุ่ม ถำ้เลอืก yes กจ็ะมผีลบงัคบัใชก้บัทุก activity ในรำยวชิำ

ทนัท ีแมว้่ำจะท ำกำรเซท Group Mode ของแต่ละ activity ทหีลงักต็ำม 

- Default grouping ค่ำเริม่ตน้กลุ่ม 

ส่วน Role renaming ใชใ้นกรณทีีต่อ้งกำรเปลีย่นชื่อบทบำททีจ่ะแสดงในหน้ำเวบ็ 

 4.3 การตัง้ค่าเก่ียวกบัสมาชิกภายในรายวิชา 

  สำมำรถเขำ้ไปตัง้ค่ำต่ำงๆ เกีย่วกบัสมำชกิในกระบวนวชิำไดโ้ดยกำรคลิก๊ทีเ่มนู 

Administration -> “Users” ดงัรปู 4.5 

 

รปูที ่4.5 เมนู Users 
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ซึง่เมนูยอ่ยของ Users มดีงันี้ 

 

4.3.1 การน านักศึกษาเข้า/ออกจากระบบ (Enroll users) 

  กำรน ำเขำ้นกัศกึษำนอกจำกวธิกีำรน ำเขำ้จำกระบบน ำเขำ้แลว้ อำจำรยห์รอืผูด้แูล

กระบวนวชิำสำมำรถน ำเขำ้นกัศกึษำไดเ้อง โดยสำมำรถน ำเขำ้ได ้3 วธิ ีดงันี้ 

  วิธีท่ี 1 น ำเขำ้ทลีะคนผ่ำนหน้ำของ “Enrolled users” ซึง่หน้ำน้ีสำมำรถกำรก ำหนดสทิธิ ์และน ำ

นกัศกึษำเขำ้กลุ่มทีไ่ดต้ัง้ไวไ้ด ้โดยวธิกีำรน ำเขำ้นกัศกึษำมดีงันี้ ดงัรปูที ่4.5.1 

 

รปูที ่4.5.1 หน้ำ Enrolled users 
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1.1 คลิก๊ทีเ่มนู Administration -> “Enrolled users”  

1.2 คลิก๊ทีปุ่่ ม “Enrol users” บรเิวณมมุขวำของหน้ำจอ 

1.3 ในช่อง Assign roles หำกตอ้งกำรน ำเขำ้นกัเรยีนใหเ้ลอืก “Student” หรอื “Non-editing 

teacher” ในกรณตีอ้งกำรน ำเขำ้อำจำรยผ์ูช้่วยท่ำนอื่น 

1.4 ท ำกำรคน้หำบุคคลทีต่อ้งกำรจะน ำเขำ้มำในกระบวนวชิำแลว้กดปุ่ ม “Search” 

1.5 หลงัจำกไดค้นทีต่อ้งคน้หำแลว้ใหค้ลิก๊ทีปุ่่ ม “Enrol” (สำมำรถคน้หำและกด Enrol เพิม่ได)้ 

1.6 หลงัจำก “Enrol” ครบตำมตอ้งกำรแลว้ คลิก๊ปุ่ ม “Finish enrolling users” เป็นอนัเสรจ็สิน้ 

  วิธีท่ี 2 กำรน ำเขำ้ผ่ำน list รำยชื่อ จำกเมนู Administration --> Users  -->“Enrolment 

methods” 

 2.1 จำกนัน้ในช่องของ “Manual enrolments” ใหค้ลิก๊  เพื่อเขำ้สู่หน้ำกำรน ำเขำ้สมำชกิ ดงั

รปูที ่5.1.2  

 

รปูที ่4.5.2 หน้ำ Enrolment mothods 

 2.2 เมือ่เขำ้สู่หน้ำ “Manual enrolments” ใหท้ ำกำรคน้หำบุคคลทีต่อ้งกำรเพิม่เขำ้มำสู่กระบวน

วชิำจำกนัน้ใหเ้ลอืกคนทีต่อ้งกำร และคลิก๊ทีปุ่่ ม “Add” เป็นอนัเสรจ็สิน้ ดงัรปูที ่5.1.3 
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รปูที ่4.5.3 หน้ำน ำเขำ้/ออก สมำชกิของกระบวนวชิำ 

 

 วิธีท่ี 3 กำรตัง้ค่ำกระบวนวชิำโดยใหน้กัศกึษำท ำกำรกดเขำ้มำเป็นสมำชกิดว้ยตนเอง โดยเขำ้

ไปทีห่น้ำของ “Enrolment methods” เช่นเดยีวกบัวธิทีี ่2 จำกนัน้ใหค้ลิก๊ทีปุ่่ มรปูดวงตำ เป็นอนัเสรจ็สิน้ 

   

4.3.2 การตัง้ค่ากลุ่ม (Groups) 

  กำรสรำ้งกลุ่มในกระบวนวชิำนัน้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อรำยวชิำทีม่กีจิกรรมใหก้บัผูเ้รยีน

ท ำรว่มกนัมำกกว่ำหนึ่งคนโดยเขำ้หน้ำกำรตัง้ค่ำกลุ่มโดยผ่ำนเมนู Administration -> Users -> 

“Groups” ซึง่ในหน้ำนี้จะมเีมนูใหเ้ลอืกใชห้ลกัๆ อยูส่องอยำ่งดว้ยกนัคอื 1. กำรสรำ้งกลุ่ม(Groups) 2. 

กำรรวมกลุ่ม(Grouping) โดยทัง้สองนี้สำมำรถอธบิำยเป็นแผนภำพไดด้งัภำพที ่4.5.4 
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ภำพที ่4.5.4 แผนภำพ Group และ Grouping 

 กำรสรำ้งกลุ่ม (Groups) กำรสรำ้งกลุ่มมตีวัเลอืกในกำรสรำ้งได ้3 วธิคีอื 

 1. Create group ซึง่เป็นกำรสรำ้งกลุ่ม ทลีะ 1 กลุ่ม 

 2. Auto-create group สำมำรถสรำ้งกลุ่มไดท้ลีะหลำยกลุ่ม โดยกำรสรำ้งวธินีี้สำมำรถน ำ

นกัศกึษำเขำ้กลุ่มไดโ้ดยระบบน ำเขำ้ของ Moodle 

 3. Import groups เป็นกำรสรำ้งกลุ่มโดยใหผู้ใ้ชง้ำนอพัโหลดไฟล ์.csv ซึง่สรำ้งไดจ้ำก 

Excel โดยตอ้งมรีปูแบบคอื ช่อง A1 พมิพ ์“groupname” และช่อง B2 พมิพ ์“description” ลงไป 

จำกนัน้ใหใ้ส่ชื่อของกลุ่มทีต่อ้งกำร แลว้คลิก๊ที ่File->Save As ในช่องของ Format ทีเ่ป็น drop-down 

เมนูใหเ้ลอืก Comma Separated Values (.csv) ตัง้ชื่อไฟลแ์ลว้กด Save เป็นอนัเสรจ็สิน้ 

4.3.3 การรวมกลุ่ม (Grouping) 

  กำรใช ้Grouping เป็นกำรใชเ้พื่อก ำหนดสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึ และเขำ้ใชง้ำนเน้ือหำใน

กระบวนวชิำโดยจะสำมำรถสรำ้งเนื้อหำในกระบวนวชิำไดแ้บบ “เฉพำะกลุ่ม” เพื่อไมใ่หเ้กดิควำมสบัสน

แก่ผูส้อนและกบันกัเรยีนเอง โดยประโยชน์ของกำรสรำ้ง Grouping ทีม่กัจะใชบ้่อยครัง้ ยกตวัอยำ่งเช่น 

การสรา้งกลุ่มเพือ่ท ากจิกรรมต่างๆภายในกระบวนวชิา, การสรา้งกลุ่มส าหรบันกัเรยีนทีข่าดเรยีนหรอื

จ าเป็นตอ้งส่งงานล่าชา้, การสรา้งกลุ่มเพือ่แยกนกัศกึษาในกรณีทีว่ชิามหีลาย section  เป็นตน้ 

 กำรสรำ้งกำรรวมกลุ่ม (Grouping) สำมำรถท ำไดด้งัต่อไปนี้ 

 1. คลิก๊ที ่“Grouping” แทปจำกหน้ำของ Groups 

 2. คลิก๊ทีปุ่่ ม Create grouping เพื่อเขำ้สู่หน้ำสรำ้ง grouping 

 3. ตัง้ชื่อ Grouping แลว้คลิก๊ทีปุ่่ ม “Save changes” เป็นอนัเสรจ็สิน้ 

 กำรเพิม่ Groups เขำ้สู่ Grouping ท ำไดห้ลงัจำกทีเ่รำท ำกำรสรำ้ง Grouping เสรจ็เรยีบรอ้ย     

ในช่องของ “Edit” ใหค้ลิก๊ทีไ่อค่อน  เพื่อท ำกำรเลอืกกลุ่มแลว้น ำเขำ้สู่ Grouping ทีต่อ้งกำร 

  

  
Group 

Student 
 

  

 

  

 

  
Grouping 
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*ขอ้สงัเกตุ* กำรใชง้ำนเกี่ยวกบั Group และ Grouping นัน้ หลงัจำกคลิก๊ทีปุ่่ ม “Turn editing on” 

สำมำรถสงัเกตุไดจ้ำกไอค่อนและขอ้ควำมต่อไปนี้ 

1.  No group ไมจ่ดักลุ่ม: ส ำหรบัส่วนทีต่อ้งกำรใชร้ว่มกนัเช่น เนื้อหำ กระดำนสนทนำ เป็นตน้ 

2.  Separate groups แยกกลุ่ม: เป็นกำรตัง้ค่ำส ำหรบัจดักลุ่ม คนทีอ่ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนัเท่ำนัน้ถงึจะ

เหน็เน้ือหำนัน้ๆ เช่น กำรช่วยกนัท ำกำรบำ้น 

3.  Visible groups กลุ่มเปิด: เป็นกำรตัง้กลุ่มเช่นเดยีวกบั Separate groups ต่ำงกนัเพยีงแบบน้ี

จะสำมำรถเหน็ผลงำนของกลุ่มอื่นทีส่่ง ในกจิกรรมทีต่ ัง้ Visible groups ไว ้

 

4.4 การเปิดโหมดเพ่ือสร้างเน้ือหารายวิชา 

  สำมำรถเขำ้ไปแกไ้ข หรอืเพิม่เตมิเนื้อหำและกจิกรรมในรำยวชิำไดโ้ดยเลอืกไปยงัปุ่ ม 

“Turn editing on” โดยมลีงิค ์2 ทีส่ำมำรถเลอืกกดไดท้ีใ่ดทีห่นึ่ง ดงัรปู 4.6 

 

รปูที ่4.6 ปุ่ ม Turn editing on 

หลงัจำกกดปุ่ ม “Turn editing on” จะปรำกฏโหมดส ำหรบักำรแกไ้ข ในแต่ละบลอ็กดงัรปูที ่4.7 
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รปูที ่4.7 โหมดส ำหรบักำรแกไ้ข 

สญัลกัษณ์หรอืไอคอนแสดงควำมหมำยในกำรท ำงำนต่ำงๆดงันี้ 

สญัลกัษณ์ ควำมหมำย 

 ซ่อนไมใ่หน้กัเรยีนเหน็ 

 ท ำไฮไลทส์หีวัขอ้ใหเ้หน็เด่นชดั 

 แกไ้ขชื่อหวัขอ้ 

 เลื่อนรำยกำรเอกสำรไปบนหรอืล่ำง 

 
เลื่อนรำยกำรเอกสำรไปซำ้ยหรอืขวำ 

 
แกไ้ขเอกสำร หรอืชื่อ เอกสำร 

 เพิม่เอกสำรทีเ่หมอืนกนัอกี 1 ส ำเนำ 

 ลบรำยกำรเอกสำร 

 เรยีนรวมกนัไมแ่บ่งกลุ่ม 

 มอบหมำยบทบำทใหผู้อ้ื่นดูแล 
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5.การเพ่ิมกิจกรรมและแหล่งข้อมลูในรายวิชา 

 กำรเพิม่เนื้อหำรำยวชิำ จะอยูท่ีเ่มนู “Add an activity or resource”  ดงัรปูที ่5.1 

 

รปูที ่5.1 เมนู “Add an activity or resource” 

จะปรำกฏเมนูทัง้ Activity และ Resource ใหเ้ลอืกดงัรปูที ่5.2 

 

                              รปูที ่5.2 เมนู Add an activity or resource
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 5.1 Assignment 

คอื กำรสัง่งำน-กำรบำ้นใหก้บันกัศกึษำ โดยนกัศกึษำสำมำรถส่งงำนเป็นแบบไฟล ์หรอืตอบเป็น

comments กลบัมำไดเ้ช่นกนั และอำจำรยส์ำมำรถใหค้ะแนนได ้จะปรำกฏหน้ำดงัรปูที ่5.3 

 

รปูที ่5.3 กำรตัง้ค่ำหน้ำ Assignment 
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ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Assignment name ตัง้ชื่อกำรสัง่งำน 

- Description รำยละเอยีดของกำรสัง่งำน 

- Display description on course page กำรแสดงรำยละเอยีดของกำรสัง่งำนหน้ำแรกของวชิำ 

- Additional files เพิม่ไฟล ์

ส่วน Availability 

- Allow submissions from ก ำหนดวนัเริม่ต้นทีน่กัศกึษำสำมำรถเริม่ท ำได้ 

- Due date ก ำหนดวนัสุดทำ้ยทีน่กัศกึษำสำมำรถท ำได้ หำกเลยก ำหนดแลว้ นกัศกึษำกย็งัส่ง

ไดแ้ต่จะถูกระบบระบุไวว้่ำส่งชำ้ ซึง่จ ำเป็นตอ้งเซท Cut-off date ไวด้ว้ย ถำ้ไมต่อ้งกำรใหส้่งงำน

ไดแ้ลว้ 

- Cut-off date ก ำหนดวนัทีน่กัศกึษำไมส่ำมำรถส่งงำนได ้จะไม่มปีุ่ มใหเ้ขำ้ไปท ำกจิกรรมได้ 

- Always show description แสดงรำยละเอยีดของกำรสัง่งำนตลอดเวลำ 

ส่วน Submission types 

- Submission types ชนิดของกำรส่งงำนของนกัศกึษำ สำมำรถก ำหนดใหก้ำรส่งงำนเป็นแบบ  

 Online text (ส่งงำนแบบกรอกขอ้มลูกำรบำ้นทีต่อ้งกำรส่ง ทีช่่องทีก่ ำหนดไวใ้ห)้  

 File submissions (ส่งงำนแบบเป็น File เอกสำร/รปู ระบบจะ default เป็นตวันี้ไว)้  

 Word limit ก ำหนดจ ำนวนตวัอกัษรของขอ้ควำมทีเ่ป็น Online text 

- Maximum number of uploaded files จ ำนวนไฟลท์ีก่ ำหนดใหส้ำมำรถอพัโหลดได ้

- Maximum submission size ก ำหนดขนำดของไฟลส์งูสุดทีส่ำมำรถอพัโหลดได ้

ส่วน Feedback types  อำจำรยส์ำมำรถตอบกลบันกัศกึษำได ้ม ี3 แบบคอื Feedback comments(

อำจำรยส์ำมำรถส่งขอ้ควำมตอบกลบัแต่ละขอ้ควำมทีส่่งมำ) , Offline grading worksheet (อำจำรย์
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สำมำรถดำวน์โหลด อพัโหลดใบคะแนนเกรดนกัศกึษำได)้ และ Feedback files (อำจำรยส์ำมำรถแนบ

ไฟลต์อบกลบัส่งใหน้กัศกึษำแบบเป็นเอกสำรและไฟลเ์สยีงได ้เป็นตน้) 

ส่วน Submission settings  กำรก ำหนดตัง้ค่ำส ำหรบัปุ่ มส่งงำน  ไม่จ ำเป็นตอ้งตัง้ค่ำ 

ส่วน Group submission settings  กำรก ำหนดตัง้ค่ำกลุ่มในกำรส่งงำน ส่วนน้ีหำกไมไ่ดต้ัง้กลุ่มไม่

จ ำเป็นตอ้งตัง้ค่ำ 

ส่วน Notifications  กำรก ำหนดตัง้ค่ำกำรแจง้เตอืนส ำหรบัอำจำรย ์เมือ่มนีกัศกึษำส่งงำนซึง่จะแจง้เป็น

ขอ้ควำมในระบบ 

ส่วน Grade กำรใหค้ะแนนในกำรส่งงำน คะแนนเตม็ 100 

ส่วน Common module settings  สำมำรถตัง้ค่ำใหแ้สดงหรอืซ่อนกำรสัง่งำนได้ 

 5.2 Chat  

คอื ช่องทำงกำรสนทนำภำยในวชิำระหว่ำงอำจำรยก์บันักศกึษำ โดยเป็นกำรสนทนำแบบ

ออนไลน์ ตำมวนั-เวลำทีไ่ดก้ ำหนดไว ้จะปรำกฏหน้ำดงัรปูที ่5.4 

 

รปูที ่5.4 กำรตัง้ค่ำ Chat 
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ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Name of this chat room ตัง้ชื่อหอ้งสนทนำ 

- Description รำยละเอยีดหรอืขอ้ตกลงในหอ้งสนทนำ 

- Display description on course page กำรก ำหนดกำรแสดงรำยละเอยีดในหน้ำแรกของวชิำ 

ส่วน Chat sessions 

- Next chat time ก ำหนดวนัทีใ่นกำรสนทนำในครัง้ต่อไป 

- Repeat/publish session times กำรก ำหนดกำรแสดงผลของบทสนทนำ 

- Save past sessions กำรบนัทกึบทสนทนำ 

- Everyone can view past sessions กำรก ำหนดใหทุ้กคนสำมำรถเหน็บทสนทนำทัง้หมด 

ส่วน Common module settings  

กำรก ำหนดกำรแสดงหรอืซ่อนหอ้งสนทนำ 
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5.3 Choice  

คอื เป็นลกัษณะกำรสรำ้งค ำถำมสัน้ๆ ทลีะ 1 ค ำถำม และก ำหนดค ำตอบใหน้กัศกึษำเลอืกตอบ 

เพื่อจะดผูลกำรตอบค ำถำมทีต่ ัง้ไว ้เหมำะส ำหรบัลกัษณะค ำถำมทีเ่ป็นประเภทเลอืกโหวตค ำตอบ จะ

ปรำกฏหน้ำดงัรปูที ่5.5 

 

รปูที ่5.5 กำรตัง้ค่ำ Choice 
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ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Choice name ตัง้ชื่อค ำถำม 

- Description รำยละเอยีดของค ำถำม 

- Display description on course page กำรก ำหนดกำรแสดงรำยละเอยีดในหน้ำแรกของวชิำ 

- Display mode for the options เลอืกกำรแสดงผลตวัเลอืก ในแนวนอนหรอืแนวตัง้ 

ส่วน Options 

- Allow choice to be updated  กำรอนุญำตให ้choice มกีำรอพัเดทไดห้รอืไม่ 

- Limit the number of responses allowed กำรก ำหนดจ ำนวนคนทีส่ำมำรถเลอืกตวัเลอืกนัน้ๆ 

- Option กำรก ำหนดตวัเลอืก 

- Limit จ ำกดัจ ำนวนคนทีส่ำมำรถเลอืกตวัเลอืกนัน้ๆ 

ส่วน Availability 

- Restrict answering to this ก ำหนดช่วงเวลำทีส่ำมำรถเลอืกตวัเลอืกได ้

ส่วน Results 

ก ำหนดกำรแสดงผลของกำรตอบค ำถำม สำมำรถใหน้กัศกึษำเหน็หรอืไมเ่หน็ผลกำรเลอืกได้ 

ส่วน Common module settings   กำรก ำหนดกำรแสดงหรอืซ่อนค ำถำมและตวัเลอืก 
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5.4 Forum  

คอื กระดำนเสวนำและตัง้กระทูถ้ำม-ตอบภำยในรำยวชิำ จะปรำกฏหน้ำดงัรปูที ่5.6 

 

รปูที ่5.6 กำรตัง้ค่ำ Forum 
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ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Forum name ชื่อกระดำนเสวนำ 

- Description รำยละเอยีดหรอืขอ้ตกลงของกระดำนเสวนำ 

- Display description on course page กำรก ำหนดกำรแสดงรำยละเอยีดในหน้ำแรกของวชิำ 

- Forum type มทีัง้หมด 5 ประเภทดงันี้ 

 A single simple discussion (กระดำนหวัขอ้เดยีวอย่ำงงำ่ย) เป็นกระทูท้ีม่หีวัขอ้เดยีว

โดยตัง้กระทูจ้ำกอำจำรย ์และเนื้อหำทุกอย่ำงอยู่ภำยในหน้ำเดยีวกนั โดยนกัศกึษำ

สำมำรถตอบค ำถำมของกระทูเ้ดมิทีอ่ำจำรยต์ัง้ไวไ้ดเ้รือ่ยๆ แต่ไมส่ำมำรถตัง้ค ำถำม

กระทูห้วัขอ้ใหมเ่องได ้กระทูป้ระเภทนี้เหมำะส ำหรบัเรื่องทีส่ ัน้และกระชบั 

 Each person posts one discussion (หนึ่งคนหนึ่งกระทู)้ อำจำรย/์นกัศกึษำแต่ละคน

จะตัง้กระทู ้ใน Forum ไดค้นละ 1 กระทู ้  

 Q and A forum กระทูค้ ำถำมซึง่นกัศกึษำจะตอ้งตอบกระทูข้องอำจำรยก่์อน ถงึจะ

สำมำรถดคู ำตอบของคนอื่นๆได ้

 Standard forum displayed in a blog-like format กระทูจ้ะแสดงผลรปูแบบคลำ้ยบลอ็ก 

ทัง้อำจำรย-์นกัศกึษำสำมำรถตัง้กระทูแ้ละตอบกระทูไ้ดเ้รือ่ยๆ โดยแบ่งหวัขอ้แยกกนั

เป็นบลอ็กอยูใ่นกล่องสีเ่หลีย่มกระทูข้องใครของมนั 

 Standard forum for general use (กระดำนทัว่ไป) โดยจะเป็นกระดำนเสวนำแบบ

ปลำยเปิด ซึง่แต่ละคนทีเ่ขำ้มำตอบ จะสำมำรถตัง้หวัขอ้ใหมไ่ด ้กระดำนเสวนำประเภท

นี้เหมำะทีสุ่ดส ำหรบักระดำนเสวนำทีม่วีตัถุประสงค์ในกำรใชง้ำนทัว่ไป ซึง่ระบบจะ 

default เป็นตวันี้ไว ้

ส่วน Attachments and word count 

- Maximum attachment size กำรก ำหนดขนำดไฟลส์งูสุดทีส่ำมำรถอพัโหลดไฟลไ์ด ้

- Maximum number of attachments กำรก ำหนดจ ำนวนไฟลท์ีส่ำมำรถแนบได้ 

- Display word count กำรก ำหนดกำรแสดงกำรนบัจ ำนวนค ำ 
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ส่วน Subscription and tracking ส ำหรบัอ่ำนกำรตดิตำมกำรอ่ำนขอ้ควำมของกระดำนนี้ 

ส่วน Post threshold for blocking กำรบลอ็กกำรโพสตล์งกระดำนเมือ่โพสตไ์ปแลว้กีค่ร ัง้ และ

ก ำหนดเวลำกำรบลอ็ค เมือ่ผ่ำนไปกีว่นัแลว้ ถงึจะสำมำรถโพสตไ์ดอ้กีครัง้ 

ส่วน Ratings กำรใหค้ะแนนควำมนิยม โดยอำจำรยเ์ป็นผูใ้หค้ะแนน 

ส่วน Common module settings   กำรก ำหนดกำรแสดงหรอืซ่อนกระดำนเสวนำ 

5.5 Quiz  

คอื แบบทดสอบใชส้ ำหรบัสรำ้งขอ้สอบหรอืแบบฝึกหดัใหน้กัศกึษำท ำในแต่ละบทเรยีน/หวัขอ้ 

โดยเมือ่นกัศกึษำท ำแบบทดสอบ โดยระบบจะตรวจใหโ้ดยอตัโนมตัติำมคะแนนและค ำตอบทีก่ ำหนดไว้ 

จะปรำกฏหน้ำดงัรปูที ่5.7 

 

รปูที ่5.7 กำรตัง้ค่ำ Quiz 
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ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Name ชื่อแบบทดสอบ 

- Description รำยละเอยีดหรอืค ำอธบิำยเกี่ยวกบัแบบทดสอบ 

- Display description on course page กำรก ำหนดกำรแสดงรำยละเอยีดในหน้ำแรกของวชิำ 

ส่วน Timing 

- Open the quiz กำรตัง้วนัแรกและเวลำทีจ่ะสำมำรถเปิดใหน้กัเรยีนท ำแบบทดสอบได้ 

- Close the quiz กำรตัง้วนัสุดทำ้ยทีอ่นุญำตใหท้ ำแบบทดสอบ หลงัก ำหนดกำร นักเรยีนจะไม่

สำมำรถท ำแบบทดสอบได ้

- Time limit ใชส้ ำหรบัก ำหนดเวลำในกำรท ำแบบทดสอบ 

- When time expires จะมอียู ่3 เงือ่นไขเมือ่เวลำทีก่ ำหนดครบ โดยสำมำรถเลอืกใชด้ัง้นี้ 

 Open attempts are submitted automatically 

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

questions answered 

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

ระบบจะ default เป็นตวันี้ไว ้

- Submission grace period หำกตัง้ค่ำในกำรท ำแบบทดสอบเมือ่เวลำหมดเป็น อนุญำตให้

ระยะเวลำผ่อนผนักำรส่ง แต่ไมเ่ปลีย่นค ำตอบใด ๆ (เลอืกเงอืนไขที ่2 จำกหวัขอ้ก่อนหน้ำ)  

ระยะเวลำทีเ่พิม่ขึน้จะอนุญำตใหน้ ำมำใชไ้ด้ 

ส่วน Grade 

- Attempts allowed สำมำรถตัง้จ ำนวนครัง้ในกำรใหน้กัศกึษำตอบได้ 

- Grading method กำรเลอืกกำรใหค้ะแนนนกัเรยีน 
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ส่วน Layout 

- Question order กำรเรยีงล ำดบัของค ำถำม 

- New page กำรตัง้ค่ำกำรแสดงผลจ ำนวนค ำถำม ทีจ่ะแสดงในหน่ึงหน้ำ 

 

- Navigation method ตัง้ค่ำรปูแบบกำรตอบค ำถำม สำมำรถตัง้ได ้2 ลกัษณะ 

  (คลกิที ่+ Show more… เพื่อเปิดเมนูนี้) 

  1. Free ผูเ้รยีนสำมำรถท ำขอ้ไหนก่อนกไ็ด ้

  2. Sequential ก ำหนดใหผู้เ้รยีนตอ้งท ำแบบเรยีงล ำดบั ไมส่ำมำรถขำ้มหรอืยอ้นกลบัไป 

     ท ำค ำถำมเก่ำได ้

ส่วน Question behavior 

- Shuffle within questions กำรตัง้ค่ำใหม้กีำรสลบัค ำถำมโดยนกัเรยีนแต่ละคนจะไดร้บัค ำถำม

สลบัขอ้กนั 

- How questions behave กำรทีน่กัเรยีนสำมำรถโตต้อบกบัค ำถำมในกำรทดสอบในรปูแบบที่

แตกต่ำงกนัทัง้สิน้ 5 รปูแบบหลกัๆ ดว้ยกนั 

  1. Deferred feedback เป็นกำรตอบค ำถำมแบบปกตโิดยผูเ้รยีนสำมำรถเขำ้มำตอบ 

     ค ำถำมเมือ่เสรจ็แลว้จะไดร้บัคะแนนหรอื feedback กลบัไป 

  2. Adaptive mode ผูเ้รยีนสำมำรถตอบค ำถำมกี่รอบกไ็ด ้แต่กำรตอบครัง้ต่อไปจะถูก 

     หกัคะแนนตำมทีก่ ำหนด ซึง่ผูส้อนสำมำรถเลอืกทีจ่ะละเวน้กำรหกัคะแนนได ้โดยกำร 

     ตัง้ค่ำ “no penalties” เอำไว ้

  3. Interactive with multiple tries ผูเ้รยีนจะตอ้งตอบค ำถำมหนึ่งขอ้ และกดส่งค ำตอบ 

     ซึง่จะไดร้บั feedback กลบัไปทนัท ีและสำมำรถท ำโจทยข์อ้นัน้ไดอ้กีครัง้โดยกำร 

     คลิก๊ทีปุ่่ ม “Try again” 

  4. Immediate feedback คลำ้ยกบั Interactive mode เพยีงแต่ผูเ้รยีนสำมำรถตอบ 

      ค ำถำมไดเ้พยีงครัง้เดยีว เมือ่ท ำกำรกดส่งแลว้จะไม่สำมำรถกลบัไปท ำไดอ้กี 

  5. Deferred/Immediate feedback with CBM ผูเ้รยีนจะตอ้งก ำหนดว่ำสิง่ทีต่อบไปม ี

     ควำมมัน่ใจมำกน้อยเพยีงใด (CBM: Certainty-based marking) ซึง่คะแนนจะถูกคดิ 



29 
 

ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 

     ตำมควำมมัน่ใจ เช่น ถำ้ตอบถูกแลว้มัน่ใจในค ำตอบจะได ้1 คะแนน (+1) ส่วนหำก 

     ตอบถูกแต่ผูเ้รยีนไม่มัน่ใจในต ำตอบ จะไดค้ะแนน 0.5 คะแนน เป็นตน้ 

- Each attempt builds on the last :  กำรเขำ้ท ำแบบทดสอบใหมอ่กีครัง้ สำมำรถเลอืกรปูแบบ  

  (คลกิที ่+ Show more… เพื่อเปิดเมนูนี้) 

  1. No แบบทดสอบทีเ่ขำ้ท ำใหม ่จะเริม่ตน้ใหมห่มดตัง้แต่ขอ้แรก ไมแ่สดงค ำตอบเก่ำไว้ 

  2. Yes แบบทดสอบทีเ่ขำ้ท ำใหม ่จะมคี ำตอบทีเ่คยไดต้อบไวแ้ลว้ของกำรท ำ

แบบทดสอบครัง้ก่อนแสดงออกมำใหด้ว้ย 

ส่วน Review options สำมำรถก ำหนดกำรแสดง โดยแบ่งเป็น  

- Immediately after the attempt คอื ตอ้งกำรใหแ้สดงทีเ่ลอืกไว ้ทนัทหีลงัจำกท ำแบบทดสอบ 

- Later, while the quiz is still open คอื ใหท้ ำกำรแสดงทีเ่ลอืกไว ้ในขณะทีย่งัใชง้ำน 

    แบบทดสอบ 

- After the quiz is closed คอื ใหท้ ำกำรแสดงทีเ่ลอืกไว ้หลงัจำกปิดแบบทดสอบ 

ส่วน Appearance 

- Show the user's picture กำรตัง้ค่ำแสดงรปูภำพของนกัศกึษำทีท่ ำแบบทดสอบ 

- Decimal places in grades สำมำรถก ำหนดจดุทศนิยมในกำรใหค้ะแนนได้ 

ส่วน Extra restrictions on attempts 

- Require password สำมำรถก ำหนดรหสัผ่ำนในกำรเขำ้ท ำแบบทดสอบได้ 

- Require network address สำมำรถก ำหนด IP ของแบบทดสอบได ้

- Enforced delay between 1st and 2nd attempts ระยะห่ำงของกำรท ำขอ้สอบของครัง้ที1่และ

ครัง้ที2่ 

- Enforced delay between later attempts ระยะห่ำงทีจ่ะใหท้ ำขอ้สอบในครัง้ต่อไป 

- Browser security กำรก ำหนดใหต้วัขอ้สอบแสดง popup ใหเ้ตม็จอ 
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ส่วน Overall feedback 

- Grade boundary สำมำรถก ำหนด feedback ได ้โดยใส่เปอรเ์ซน็ทีต่อ้งกำร 

- Feedback สำมำรถเพิม่ขอ้ควำมทีต่อ้งกำรสื่อใหน้กัเรยีนทรำบ 

ส่วน Common module settings   กำรก ำหนดกำรแสดงหรอืซ่อนแบบทดสอบ 

การสร้างและแก้ไขแบบทดสอบ  

หลงัจำกทีส่รำ้ง Quiz ขึน้มำแลว้ จำกนัน้ตอ้งมกีำรสรำ้งชนิดแบบทดสอบ (คลงัขอ้มลู) ใส่เขำ้ไป

ใน Quiz โดยสำมำรถเลอืกจำกเมนู “Administration -> Question bank -> Questions” เพื่อเขำ้ไปสรำ้ง

คลงัขอ้มลูของแบบทดสอบเกบ็ไวก่้อน เพื่อสำมำรถจะน ำมำใชใ้นครัง้ต่อไปไดอ้กี ดงัรปูที ่5.8 

 

รปูที ่ 5.8 เมนู Questions กำรสรำ้งแบบทดสอบ  
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ค ำถำมมหีลำยประเภทใหเ้ลอืก ซึง่สำมำรถสรำ้งคลงัแบบสอบถำมได้ คลกิเลอืกทีปุ่่ ม Create a 

new question… จะปรำกฏหน้ำจอ ดงัรปูที ่5.9 

 

รปูที ่5.9 ประเภทกำรสรำ้งแบบทดสอบ 
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5.5.1 Calculated  

ค ำถำมแบบกำรค ำนวน จะปรำกฏดงัรปูที ่5.10 

 

รปูที ่5.10 กำรตัง้ค่ำค ำถำมแบบ Calculated 

ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Question name ชื่อ/ชนิดค ำถำม 

- Question text  รำยละเอยีดค ำถำม (โจทย)์ *ช่องนี้จะเป็นช่องทีจ่ะน ำไปแสดงโจทยท์ีห่น้ำ

แสดงผลของนกัศกึษำ รปูแบบกำรเขยีนโจทยก์ำรค ำนวนนัน้ ตอ้งใส่เครือ่งหมำยปีกกำ {…}
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ครอบตวัแปรไว ้เพื่อใหร้ะบบสำมำรถสุ่มค่ำตวัแปรนัน้ๆออกมำ เพื่อทีจ่ะสำมำรถสรำ้งโจทยไ์ด้

หลำกหลำยชุด ซึง่เรำสำมำรถควบคุมช่วงของค่ำตวัแปรเหล่ำนัน้ได้  

  สมมตุโิจทยข์องเรำคอื “สีเ่หลีย่มมคีวำมกวำ้ง {A} เมตร ยำว {B} เมตร พืน้ทีข่อง

สีเ่หลีย่มนี้เป็นเท่ำใด?” เมือ่โจทยน์ี้ถูกน ำออกไปใหน้กัศกึษำไดท้ ำ จะกลำยเป็นโจทยด์งัเช่น 

“สีเ่หลีย่มมคีวำมกวำ้ง 4 เมตร ยำว 3 เมตร พืน้ทีข่องสีเ่หลีย่มนี้เป็นเท่ำใด?” เป็นตน้ 

- Default mark คะแนนของค ำตอบทีถู่กตอ้งของค ำถำมขอ้นี้ 

- General feedback คอื feedback ทัว่ไปเมือ่ตอบค ำถำมขอ้นี้เสรจ็ 

ส่วน Answers 

- Answer formula คอืสตูรทีใ่ชก้ำรค ำนวนจำกโจทยท์ีเ่รำไดต้ัง้ไว ้โดยระบบจะไมเ่กบ็ค่ำคงทีไ่ว้

เป็นเฉลย แต่จะเกบ็เป็นสตูรกำรค ำนวนซึง่เรยีกว่ำ wild card เพื่อทีใ่นโจทยห์นึ่งๆ นกัศกึษำ 

แต่ละคนจะเหน็ค่ำของตวัแปรไดต่้ำงกนั 

 สมมตุวิ่ำโจทยจ์ะใหน้กัศกึษำหำค่ำของกำรคณูเช่น “สีเ่หลีย่มมคีวำมกวำ้ง {A} เมตร 

ยำว {B} เมตร พืน้ทีข่องสีเ่หลีย่มนี้เป็นเท่ำใด?” สตูรของโจทยน์ี้กค็อืสตูร กว้างxยาว  

ซึง่ Answer formula กจ็ะเป็น  {A}*{B} แบบนี้เป็นต้น 

  เมือ่นกัศกึษำเขำ้มำท ำโจทยก์จ็ะเหน็โจทยท์ีถู่กระบบใส่ค่ำตวัแปรไวใ้หแ้ลว้ เช่น 

“สีเ่หลีย่มมคีวำมกวำ้ง 5 เมตร ยำว 3 เมตร พืน้ทีข่องสีเ่หลีย่มนี้เป็นเท่ำใด?” 

ค ำตอบของระบบทีเ่ตรยีมไวก้จ็ะเป็น 15 ตำรำงเมตร แบบน้ีเป็นตน้ 

- Tolerance เป็นค่ำควำมคลำดเคลื่อน หำกนกัศกึษำตอบค ำตอบทีย่งัอยูใ่นค่ำควำมคลำด

เคลื่อนทีก่ ำหนดจะถอืว่ำ นักศกึษำคนนัน้ตอบถูก 

ส่วน Unit handling เป็นกำรตัง้หน่วยของค ำตอบ ว่ำค ำตอบทีน่กัศกึษำตอบนัน้ จะตอ้งมหีน่วยดว้ย

หรอืไม ่หำกไมม่หีน่วยจะต้องโดนหกักีค่ะแนน ซึง่หำกตัง้ค่ำส่วนน้ีใหน้กัศกึษำระบุหน่วย จะตอ้งไป

ก ำหนดหน่วยทีถู่กตอ้งในส่วนของ “Unit” อกีครัง้ 

ส่วน Multiple tries กำรตัง้ค่ำส ำหรบักำรพยำยำมตอบหลำยครัง้ 

 

 

 



34 
 

ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 

5.5.2 Embedded answers (Cloze) 

ค ำถำมแบบผูใ้ชก้ ำหนดเอง จะปรำกฏดงัรปูที ่5.11 

 

รปูที ่5.11 กำรตัง้ค่ำค ำถำมแบบ Embedded answers(Cloze) 

ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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ส่วน General 

- Question name ชื่อ/ชนิดค ำถำม 

- Question text  รำยละเอยีดค ำถำม (โจทย)์ *ช่องนี้จะเป็นช่องทีจ่ะน ำไปแสดงโจทยท์ีห่น้ำ

แสดงผลของนกัศกึษำ ซึง่กำรสรำ้งโจทยปั์ญหำนัน้จะตอ้งใชร้ปูแบบเฉพำะ ซึง่เรยีกว่ำ “Moodle 

Format” โดยขัน้ตอนของกำรสรำ้งค ำถำมมดีงันี้ 

1. เริม่ตน้ดว้ยเครือ่งหมำยวงเลบ็ปีกกำเปิด ‘{‘ แลว้ตำมดว้ยคะแนนของค ำถำม 

2. ใชเ้ครือ่งหมำย ‘:’ ตำมดว้ยประเภทของค ำถำมและปิดดว้ยเครือ่งหมำย ‘:’ เช่นกนัซึง่จะได ้

“:[ประเภทของค ำถำม]:” 

3. ใชเ้ครือ่งหมำย ‘%[คะแนนเป็นเปอรเ์ซน็]%’ น ำหน้ำค ำตอบในกรณทีีม่บีำงค ำตอบไดค้ะแนน 

แต่ไดค้ะแนนเพยีงบำงส่วน (ในกรณเีป็นค ำถำมแบบเลอืกตอบ) 

4. ใชเ้ครือ่งหมำย ‘~’ คัน่ระหว่ำงตวัเลอืกของค ำถำม (ในกรณเีป็นค ำถำมแบบเลอืกตอบ) 

5. ใชเ้ครือ่งหมำย ‘=’ น ำหน้ำค ำตอบทีถู่กตอ้ง 

6. ใชเ้ครือ่งหมำย ‘#’ ตำมหลงัค ำตอบ ตำมดว้ย feedback 

7. ปิดทำ้ยค ำตอบดว้ยเครือ่งหมำยวงเลบ็ปีกกำปิด ‘}’ 

เมือ่สรำ้งค ำถำมเสรจ็ใหค้ลิก๊ทีปุ่่ ม “Decode and verify the question text” เพื่อใหร้ะบบบนัทกึ

โจทยค์ ำถำมทีไ่ดท้ ำกำรสรำ้งเอำไว ้

 

โดยประเภทของค ำถำมทีส่ำมำรถตัง้ไดม้ดีงัต่อไปนี้ 

 • Short answers (กำรพมิพต์อบแบบสัน้ๆ) แบ่งเป็น 2 แบบคอื 

 1. แปปปกต ิจะใชค้ ำว่ำ 

     : SHORTANSWER หรอื SA หรอื MW 

 2. แบบตวัหนงัสอืพมิพใ์หญ่พมิพเ์ลก็ตอ้งตรงทัง้หมด จะใชค้ ำว่ำ 

      : SHORTANSWER_C หรอื SAC หรอื MWC 

ตวัอยำ่งค ำถำมแบบ Short answers 

 “{1:SHORTANSWER:=กรุงเทพ} เป็นเมอืงหลวงของประเทศไทย” 

 

• Multiple choice (กำรเลอืกตอบ) แบ่งเป็น 3 แบบคอื 

  1. ตวัเลอืกตอบเป็น dropdown menu อยูบ่รรทดัเดยีวกบัขอ้ควำม จะใชค้ ำว่ำ 

      : MULTICHOICE หรอื MC 
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  2. ตวัเลอืกตอบแนวตัง้ จะใชค้ ำว่ำ 

     : MULTICHOICE_V หรอื MCV 

 3. ตวัเลอืกตอบแนวนอน จะใชค้ ำว่ำ 

      : MULTICHOICE_H หรอื MCH 

ตวัอยำ่งค ำถำมแบบ Multiple choice 

  “ขอ้ใดถูก. {2:MULTICHOICE_V:1.ขอ้นี้ผดิ~2.ขอ้นี้กผ็ดิ~=3.ขอ้นี้ตอบถูก 

~%50%4.ขอ้นี้ไดค้รึง่คะแนน}” 

• Numerical (กำรตอบเชงิตวัเลข) จะใชค้ ำว่ำ  

  : NUMERICAL หรอื NM และค ำตอบจะใชโ้ครงสรำ้งแบบ ‘=[ต ำตอบ]:[ค่ำเบีย่งเบน]’ 

ตวัอยำ่งค ำถำมแบบ Numerical 

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

- Default mark คะแนนทัง้หมดของค ำตอบทีถู่กตอ้งของค ำถำมขอ้นี้ 

- General feedback คอื feedback ทัว่ไปเมือ่ตอบค ำถำมขอ้นี้เสรจ็ 

ส่วน Multiple tries กำรตัง้ค่ำส ำหรบักำรพยำยำมตอบหลำยครัง้ 
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5.5.3 Essay  

ค ำถำมแบบเรยีงควำม จะปรำกฏดงัรปูที ่5.12 

 

รปูที ่5.12 กำรตัง้ค่ำค ำถำมแบบ Essay 

ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Question name ชื่อ/ชนิดค ำถำม 

- Question text  รำยละเอยีดค ำถำม (โจทย)์ *ช่องนี้จะเป็นช่องทีจ่ะน ำไปแสดงโจทยท์ีห่น้ำ

แสดงผลของนกัศกึษำ 
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- Default mark คะแนนของค ำตอบทีถู่กตอ้งของค ำถำมขอ้นี้ 

- General feedback คอื feedback ทัว่ไปเมือ่ตอบค ำถำมขอ้นี้เสรจ็ 

- Response template คอื ส่วนของขอ้ควำมทีผู่ต้ ัง้โจทยปั์ญหำสำมำรถใส่ลงไป โดยขอ้ควำมที่

ใส่ลงไปนัน้ จะไปปรำกฏทีส่่วนบนสุดของช่องค ำตอบของนกัศกึษำ 

- Information for graders คอื ขอ้ควำมชีแ้จงทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูท้ีท่ ำกำรตรวจค ำตอบ ในกรณี

ทีก่ระบวนวชิำมผีูส้อนหลำยคน หรอืมผีูช้่วยสอนเขำ้มำตรวจและใหค้ะแนน 

5.5.4 Matching  

ค ำถำมแบบจบัคู่ จะปรำกฏดงัรปูที ่5.13 

 

รปูที ่5.13 กำรตัง้ค่ำค ำถำมแบบ Matching 
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ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Question name ชื่อ/ชนิดค ำถำม 

- Question text  รำยละเอยีดค ำถำม (โจทย)์ *ช่องนี้จะเป็นช่องทีจ่ะน ำไปแสดงโจทยท์ีห่น้ำ

แสดงผลของนกัศกึษำ 

- Default mark คะแนนของค ำตอบทีถู่กตอ้งของค ำถำมขอ้นี้ 

- General feedback คอื feedback ทัว่ไปเมือ่ตอบค ำถำมขอ้นี้เสรจ็ 

- Shuffle  กำรก ำหนดใหส้ลบัตวัเลอืก 

ส่วน Answers 

- Question ค ำถำม 

- Answer ค ำตอบทีถู่กตอ้งของค ำถำมขอ้นัน้ๆ 

ส่วน Combined feedback คอื feedback ต่ำงๆหลงัจำกเฉลยค ำตอบในกรณตีอบถูกหรอืตอบผดิ 

ส่วน Multiple tries กำรตัง้ค่ำส ำหรบักำรพยำยำมตอบหลำยครัง้ 
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5.5.5 Multiple choice  

ค ำถำมแบบมตีวัเลอืกใหเ้ลอืกตอบ จะปรำกฏดงัรปูที ่5.14 

 

รปูที ่5.14 กำรตัง้ค่ำค ำถำมแบบ Multiple choice 
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ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Question name ชื่อ/ชนิดค ำถำม 

- Question text  รำยละเอยีดค ำถำม (โจทย)์ *ช่องนี้จะเป็นช่องทีจ่ะน ำไปแสดงโจทยท์ีห่น้ำ

แสดงผลของนกัศกึษำ 

- Default mark คะแนนของค ำตอบทีถู่กตอ้งของค ำถำมขอ้นี้ 

- General feedback คอื feedback ทัว่ไปเมือ่ตอบค ำถำมขอ้นี้เสรจ็ 

- One or multiple answers?  เลอืกว่ำตอ้งกำรใหต้อบได ้1 ค ำตอบ หรอืตอบไดห้ลำยค ำตอบ 

- Shuffle the choices? กำรก ำหนดใหส้ลบัตวัเลอืก 

- Number the choices? รปูแบบตวัเลขน ำหน้ำค ำตอบ 

ส่วน Answers 

- Choice ตวัเลอืก 

- Grade กำรใหค้ะแนนโดยคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์คะแนนเตม็คอื 100% 

- Answer display แสดงต ำแหน่งทศนิยมของค ำตอบ 

- Feedback คอื Feedback หลงัจำกตอบค ำถำมแลว้ 

ส่วน Combined feedback คอื feedback ต่ำงๆหลงัจำกเฉลยค ำตอบในกรณตีอบถูกหรอืตอบผดิ 

ส่วน Multiple tries กำรตัง้ค่ำส ำหรบักำรพยำยำมตอบหลำยครัง้ 
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5.5.6 Short answer  

ค ำถำมแบบมคี ำตอบสัน้ๆ จะปรำกฏดงัรปูที ่5.15 

 

รปูที ่5.15 กำรตัง้ค่ำค ำถำมแบบ short answer 
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ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Question name ชื่อ/ชนิดค ำถำม 

- Question text  รำยละเอยีดค ำถำม (โจทย)์ *ช่องนี้จะเป็นช่องทีจ่ะน ำไปแสดงโจทยท์ีห่น้ำ

แสดงผลของนกัศกึษำ 

- Default mark คะแนนของค ำตอบทีถู่กตอ้งของค ำถำมขอ้นี้ 

- General feedback คอื feedback ทัว่ไปเมือ่ตอบค ำถำมขอ้นี้เสรจ็ 

- Case sensitivity คอื กำรก ำหนดใหค้วำมส ำคญักบัตวัพมิพเ์ลก็พมิพใ์หญ่ในค ำตอบ 

ส่วน Answers 

- Answer ค ำตอบของค ำถำมนัน้ 

- Grade กำรใหค้ะแนนโดยคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์คะแนนเตม็คอื 100% 

- Feedback คอื Feedback หลงัจำกตอบค ำถำมแลว้ 

ส่วน Multiple tries กำรตัง้ค่ำส ำหรบักำรพยำยำมตอบหลำยครัง้ 
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5.5.7 True/False  

ค ำถำมใหเ้ลอืกค ำตอบถูกหรอืผดิ จะปรำกฏดงัรปูที5่.16 

 

รปูที ่5.16 กำรตัง้ค่ำค ำถำมแบบ True/False 
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ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Question name ชื่อ/ชนิดค ำถำม 

- Question text  รำยละเอยีดค ำถำม (โจทย)์ *ช่องนี้จะเป็นช่องทีจ่ะน ำไปแสดงโจทยท์ีห่น้ำ

แสดงผลของนกัศกึษำ 

- Default mark คะแนนของค ำตอบทีถู่กตอ้งของค ำถำมขอ้นี้ 

- General feedback คอื feedback ทัว่ไปเมือ่ตอบค ำถำมขอ้นี้เสรจ็ 

- Correct answer คอื กำรก ำหนดใหค้ ำตอบถูก (True) หรอืผดิ (False) 

- Feedback for the response 'True' คอื Feedback ส ำหรบัค ำตอบทีเ่ลอืกว่ำถูก(กรณเีลอืก

ค ำตอบเป็น True) 

- Feedback for the response 'False' คอื Feedback ส ำหรบัค ำตอบทีเ่ลอืกว่ำผดิ(กรณเีลอืก

ค ำตอบเป็น False) 

ส่วน Multiple tries กำรตัง้ค่ำส ำหรบักำรพยำยำมตอบหลำยครัง้ 
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5.5.8 Description  

เป็นลกัษณะทีไ่มเ่ชงิว่ำเป็นแบบทดสอบ แต่จะเป็นลกัษณะทีใ่ชแ้สดงขอ้มลูเนื้อหำของ

บทเรยีน หรอืค ำสัง่ ค ำแนะน ำของกจิกรรม โดยไมต่อ้งกำรค ำตอบจำกนกัศกึษำ และอำจำรย์

จะตอ้งกรอกขอ้มลู General feedback แสดงเพิม่เตมิใหน้กัศกึษำทีเ่ขำ้มำอ่ำนหลงัจำกกดปุ่ ม 

submit ดว้ยเสมอ จะปรำกฏดงัรปูที ่5.17 

 

รปูที ่5.17 กำรตัง้ค่ำค ำถำมแบบ description 

ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Question name ชื่อ/ชนิดค ำถำม 
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- Question text  รำยละเอยีดเนื้อหำ *ช่องนี้จะเป็นช่องทีจ่ะน ำไปแสดงเนื้อหำทีห่น้ำแสดงผล

ของนกัศกึษำ 

- General feedback คอื feedback ทัว่ไปเมือ่นกัศกึษำกดปุ่ ม submit หลงัจำกอ่ำนขอ้มลูเสรจ็

แลว้ General feedback จะแสดงขึน้มำ 

5.6 File  

สำมำรถน ำไฟลเ์อกสำรประกอบกำรเรยีนอพัโหลดขึน้เวบ็ไซตเ์พื่อใหน้กัศกึษำดำวน์โหลดได้ 

โดยจะแสดงไฟลเ์อกสำรทีห่น้ำแรกของรำยวชิำได ้1 ไฟลเ์ท่ำนัน้ โดยไฟลเ์อกสำรทีส่ำมำรถจะอพัโหลด

ขึน้เวบ็ไซตไ์ด ้อำทเิช่น Microsoft Office, PDF, mp3, VDO, รปูภำพ .jpg .png เป็นตน้ จะปรำกฏดงัรปู

ที ่5.15 

 

รปูที ่5.15 กำรตัง้ค่ำไฟลเ์อกสำร 
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ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Name ชื่อเอกสำร 

- Description รำยละเอยีดเกีย่วกบัไฟลเ์อกสำร 

- Display description on course page กำรแสดงรำยละเอยีดของกำรสัง่งำนหน้ำแรกของวชิำ 

ส่วน Content 

- Select files สำมำรถลำกไฟลเ์อกสำร (อำทเิช่น Microsoft Office, PDF, mp3, VDO, รปูภำพ 

.jpg .png เป็นตน้) จำกคอมพวิเตอรส์่วนตวัว่ำงในช่องทบัตวัอกัษร “You can drag and drop files here 

to add them.” จำกนัน้ระบบจะอพัโหลดไฟลข์ึน้ไปยงัเวบ็ไซต์ 

ส่วน Appearance 

- Display สำมำรถเลอืกรปูแบบกำรแสดงผลของไฟลเ์อกสำรไดโ้ดยแบ่งออกเป็นหลำยแบบดงันี้ 

 Automatic ระบบจะเลอืกแสดงผลทีด่ทีีสุ่ดของไฟลเ์อกสำรแต่ละแบบใหโ้ดย

อตัโนมตั ิ

 Embed ไฟลเ์อกสำรจะฝังอยูใ่ตช้ื่อเอกสำรอยูภ่ำยในหน้ำเดยีวกนั 

 Force download บงัคบัใหด้ำวน์โหลดลงเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ท่ำนัน้ 

 Open แสดงผลเอกสำรในหน้ำเวบ็บรำวเซอร ์

 In pop-up แสดงผลเอกสำรในหน้ำต่ำงใหม่ของเวบ็บรำวเซอรแ์บบก ำหนดขนำดได้ 

- Show size สำมำรถก ำหนดใหแ้สดงขนำดของไฟลเ์อกสำรได ้โดยจะแสดงไวข้ำ้งๆลงิคข์อง

ไฟล ์

- Show type สำมำรถก ำหนดใหแ้สดงประเภทของไฟลเ์อกสำรได้ 

- Display resource name สำมำรถก ำหนดใหแ้สดงชื่อไฟลต์น้ฉบบัได ้

- Display resource description สำมำรถก ำหนดใหแ้สดงรำยละเอยีดไฟลต์น้ฉบบัได ้

ส่วน Common module settings สำมำรถตัง้ค่ำใหแ้สดงหรอืซ่อนไฟลไ์ด้ 
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5.7 Folder  

สำมำรถสรำ้งโฟลเดอรเ์พื่อน ำไฟลเ์อกสำรประกอบกำรเรยีนมำกกว่ำ 1 ไฟลอ์พัโหลดขึน้

เวบ็ไซตเ์พื่อใหน้กัศกึษำดำวน์โหลดได ้จะปรำกฏดงัรปูที ่5.16 

 

รปูที ่5.16 กำรตัง้ค่ำกำรสรำ้งโฟลเดอร ์
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ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Name ชื่อโฟลเดอร ์

- Description รำยละเอยีดเกีย่วกบัโฟลเดอร ์

- Display description on course page กำรแสดงรำยละเอยีดของโฟลเดอรห์น้ำแรกของวชิำ 

ส่วน Content 

- Select files สำมำรถลำกไฟลเ์อกสำรจำกคอมพวิเตอรส์่วนตวัว่ำงในช่องทบัตวัอกัษร “You 

can drag and drop files here to add them.” จำกนัน้ระบบจะอพัโหลดไฟลข์ึน้ไปยงัเวบ็ไซต์ 

- Display folder contents กำรก ำหนดใหแ้สดงรำยละเอยีดไฟลท์ัง้หมดในโฟลเดอรใ์นหน้ำ

ถดัไปหรอืภำยในหน้ำเดยีวกนั 

 On a separate page ทีห่น้ำแรกของรำยวชิำจะเหน็แค่ชื่อ Folder เท่ำนัน้ ตอ้ง

คลกิเขำ้ไปเพื่อเขำ้ไปดไูฟลท์ีอ่พัโหลดไว้ 

 Inline on a course page จะเหน็ไฟลท์ัง้หมดทีอ่พัโหลดไวต้ัง้แต่หน้ำแรกเลย 

- Show sub-folders expanded สำมำรถก ำหนดใหแ้สดงโฟลเดอรย์อ่ย 

ส่วน Common module settings  

สำมำรถตัง้ค่ำใหแ้สดงหรอืซ่อนโฟลเดอรไ์ด ้
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5.8 Label  

สำมำรถเพิม่ขอ้ควำมและรปูภำพ ทีน่ ำไปสู่ส่วนอื่นๆของรำยวชิำ แถบเครือ่งมอืของ HTML 

Editor (คลกิทีt่ab Show editing tools) กจ็ะเหมอืนกบัโปรแกรม Editor ทัว่ไป เช่นกำรก ำหนดขนำด 

รปูแบบ ส ีของตวัอกัษร รวมไปถงึกำรสรำ้งลงิคไ์ปยงั URL ต่ำงๆ  จะปรำกฏดงัรปูที ่5.17 

 

รปูที ่5.17 กำรตัง้ค่ำ Label 

ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Label text สำมำรถเพิม่ขอ้ควำม สแีละพืน้หลงั ลงิค ์รปูภำพไดโ้ดยผ่ำน text editing tools 

 สำมำรถเพิม่วดิโีอจำกเวบ็ไซต ์youtube.com ไดด้งันี้ 
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5.8.1 การเพ่ิมวิดีโอจากเวบ็ไซต ์youtube.com 

เขำ้ไปยงัเวบ็ไซต ์youtube.com เลอืกวดิโีอทีต่อ้งกำร จำกนัน้ใหค้ลกิลงิค ์“แบ่งปัน” -> 

“ฝัง” จะปรำกฏโคด้ HTML ขำ้งล่ำงทีส่ำมำรถ Copy ไปใชง้ำนได ้ดงัรปูที ่5.18 

 

รปูที ่5.18 กำรน ำโคด้มำจำกเวบ็ไซต ์youtube.com 
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จำกนัน้ กลบัไปที ่หน้ำ Label โดยตอ้งเปิดโหมด HTML โดยคลิก๊ที ่“<>” เพื่อเปิดโหมด HTML 

จำกนัน้วำงโคด้ HTML ลงในช่อ Label text เมือ่เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ลิก๊ที ่“<>” อกีครัง้เพื่อปิดโหมด 

ดงัรปู 5.19 

 

รปูที ่5.19 เพิม่โคด้วดิโีอ HTML ทีไ่ดจ้ำกเวบ็ youtube.com 

ส่วน Common module settings สำมำรถตัง้ค่ำใหแ้สดงหรอืซ่อน Label ได ้
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5.9 Page  

เป็นกำรสรำ้งหน้ำหน้ำเวบ็เพจ โดยทีไ่มจ่ ำเป็นตอ้งมคีวำมรูพ้ืน้ฐำนในเรือ่งภำษำ HTML 

เครือ่งมอื HTML Editor จะเป็นตวัส ำหรบัแปลงเนื้อหำหรอืขอ้มลูของทีน่ ำเขำ้ไปเกบ็ไวเ้ป็น HTML 

Code โดยระบบของ Page จะคลำ้ยกบัระบบของ Label แต่จะต่ำงกนัที ่Label จะแสดงขอ้มลูทีห่น้ำแรก

ของรำยวชิำเลย ส่วน Page ทีห่น้ำแรกนัน้จะแสดงแค่หวัขอ้เท่ำนัน้ ตอ้งคลกิทีล่งิคข์อง Page ก่อนเพื่อ

จะสำมำรถเขำ้ไปดขูอ้มลูทีม่อียูท่ ัง้หมดได้ จะปรำกฏดงัรปูที ่5.20 

 

รปูที ่5.20 กำรตัง้ค่ำหน้ำ Page 
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ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วน General 

- Name ชื่อ page ทีต่อ้งกำรสรำ้ง 

- Description รำยละเอยีดของ page 

- Display description on course page กำรแสดงรำยละเอยีดของ page หน้ำแรกของวชิำ 

ส่วน Content 

- Page content เนื้อหำของหน้ำ Page ทีต่อ้งกำรสรำ้งสำมำรถใส่ขอ้ควำม รปูภำพ ลงิค ์และ

โคด้ HTML เพิม่เตมิได ้

ส่วน Appearance 

- Display page name สำมำรถก ำหนดใหแ้สดงชื่อ page 

- Display page description สำมำรถก ำหนดใหแ้สดงรำยละเอยีดของ page 

ส่วน Common module settings  

สำมำรถตัง้ค่ำใหแ้สดงหรอืซ่อน page ได ้
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5.10 URL  

เป็นกำรสรำ้ง URL เพื่อลงิคไ์ปยงัเวบ็ไซตส์ ำคญัทีน่กัศกึษำสำมำรถไปศกึษำเพิม่เตมิไดเ้องใน

ภำยหลงั จะปรำกฏดงัรปูที ่5.21 

 

รปูที ่5.21 กำรตัง้ค่ำหน้ำ URL 

ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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ส่วน General 

- Name ชื่อ URL ทีต่อ้งกำรสรำ้ง 

- Description รำยละเอยีดของ URL 

- Display description on course page กำรแสดงรำยละเอยีดของ page หน้ำแรกของวชิำ 

ส่วน Content 

- External URL ลงิคภ์ำยนอกทีต่อ้งกำรลงิคไ์ป เป็นกำรคน้หำสื่อภำยนอกไดจ้ำก 3 ช่องทำง 

โดยใส่ค ำคน้ตำมทีต่อ้งกำรเพื่อคน้หำสื่อ ช่องทำงมดีงันี้ 

 URL Downloader 

 Wikimedia 

 YouTube Videos 

ส่วน Appearance 

- Display ส่วนเลอืกกำรแสดงผลของ URL 

- Pop-up width (in pixels) ในกรณเีลอืก Display แบบ In pop-up สำมำรถก ำหนดควำมกวำ้ง

ได ้

- Pop-up height (in pixels) ในกรณเีลอืก Display แบบ In pop-up สำมำรถก ำหนดควำมสงูได้ 

- Display URL name สำมำรถก ำหนดใหแ้สดงชื่อ URL ได ้

- Display URL name สำมำรถก ำหนดใหแ้สดงรำยละเอยีด URL ได ้

ส่วน URL variables  

สำมำรถส่งค่ำตวัแปรไปพรอ้มกบั URL ไดใ้นกรณีทีต่อ้งกำรส่งค่ำตวัแปรไปดว้ย 

ส่วน Common module settings  

สำมำรถตัง้ค่ำใหแ้สดงหรอืซ่อน URLได ้
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5.11 Glossary 

คอื เป็นกำรสรำ้งค ำศพัทเ์ฉพำะขึน้มำเพื่อใหผู้ใ้ชเ้ขำ้ใจค ำศพัทเ์ฉพำะของวชิำนัน้มำกขึน้

เปรยีบเสมอืนพจนำนุกรมของวชิำ จะปรำกฏหน้ำดงัรปูที ่5.22 

 

รปูที ่5.22 กำรตัง้ค่ำหน้ำ Glossary 

ในแต่ละช่องมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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ส่วน General 

- Assignment name ตัง้ชื่อกำรสัง่งำน 

- Description รำยละเอยีดของกำรสัง่งำน 

- Display description on course page กำรแสดงรำยละเอยีดของกำรสัง่งำนหน้ำแรกของวชิำ 

- Is this glossary global ตัง้ค่ำใหค้ ำศพัทเ์ชื่อมโยงจำกทัว่ทุกเวบ็ไซต์ 

- Glossary type กลุ่มค ำศพัทท์ีจ่ะน ำเขำ้มำใช้ 

ส่วน Entries 

- Approved by default กำรอนุมตัจิำก Teacher ก่อน 

- Always allow editing ตัง้ค่ำกำรแกไ้ข 

- Duplicate entries allowed เปิดใหม้กีำรใชช้ื่อเดยีวกนั 

- Allow comments on entries เปิดใหผู้เ้หน็คอมเมน้สำมำรถคอมเมน้ได้ 

- Automatically link glossary entries เปิดใหม้กีำรเชื่อมโยงไปยงัเวบ็อื่นๆอตัโนมตั ิ

ส่วน Appearance 

- Display format รปูแบบของหน้ำตำ 

- Approval display format รปูแบบของหน้ำตำค ำศพัทท์ีผ่่ำนกำรอนุมตัแิลว้ 

- Entries shown per page จ ำนวนหน้ำทีต่อ้งกำรแสดง 

- Show alphabet links แสดงตวัอกัษรทีม่กีำรเชื่อมต่อ 

- Show ALL link เปิดใชง้ำนกำรแสดงทัง้หมดในครัง้เดยีว 

- Show Special link เปิดใชง้ำนอกัขระพเิศษ 

- Allow print view อนุญำตใหม้กีำรแสดงหน้ำปริน้ 
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ส่วน Ratings 

 - Roles with permission to rate อนัดบับทบำทของmoodle 

- Aggregate type ประเภทของกำรจดัเรยีงคะแนนรวม 

- Scale ประเภทของกำรจดัอนัดบั 

- Restrict ratings to items with dates in this range จดัอนัดบัจำกวนัที ่

6. รายงานกระบวนวิชา (Reports) 

 กำรดูรำยงำนหรอืสถติต่ิำงภำยในกระบวนวชิำ อำจำรยห์รอืผูร้บัผดิชอบกระบวนวชิำสำมำรถ

เขำ้ดไูดผ้่ำนทำงเมนูหวัขอ้ Administration -> “Reports” ซึง่ภำยในหวัขอ้จะประกอบดว้ย Groups,  

Logs, Activity report,  Overview statistics,  Course participation ดงัภำพที ่6.1 

 
ภำพที ่6.1 ส่วนของ Reports 
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 6.1 Groups 

  สำมำรถตัง้ค่ำและจดักำรเกี่ยวกบัระบบกลุ่มใหก้บักระบวนวชิำ โดยเขำ้ไดผ้่ำนเมนู 

Administration -> Reports -> “Groups”  ซึง่จะมตีวัตัง้ค่ำ 2-3 ตวั ขึน้อยูก่บัชนิดของเนื้อหำภำยใน ดงั

รปูที ่6.1.1 

 

ภำพที ่6.1.1 กำรตัง้ค่ำ Groups 

ตวัแปรกำรตัง้ค่ำของหน้ำ Groups แบ่งออกเป็น 3 ชนิดดว้ยกนั ซึง่ไดแ้ก่ 

1. Group mode: มตีวัเลอืกใหต้ัง้ค่ำ 3 ค่ำดงันี้ 

  - No groups ไม่จดักลุ่ม: สมำชกิทุกคนในกระบวนวชิำสำมำรถเขำ้ถงึเนื้อหำและใชร้ว่มกนั 

  - Separate groups แยกกลุ่ม: เป็นกำรตัง้ค่ำส ำหรบัจดักลุ่ม คนทีอ่ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนัเท่ำนัน้ถงึ

จะเหน็เนื้อหำเดยีวกนั และส่งงำนกนัเป็นกลุ่มโดยทีไ่ม่สำมำรถเหน็ผลงำนของกลุ่มอื่นๆ 

  - Visible groups กลุ่มเปิด: เป็นกำรตัง้กลุ่มเช่นเดยีวกบั Separate groups ต่ำงกนัเพยีงแบบนี้

จะสำมำรถเหน็ผลงำนของกลุ่มอื่นทีส่่งงำนในกจิกรรมเดยีวกนั 

2. Grouping: เป็นกำรเลอืกว่ำกจิกรรมทีจ่ะท ำกำรตัง้ค่ำน้ี กลุ่มรวมกลุ่มใดทีม่สีทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึเน้ือหำ 

3. Available for group members only: จะใชก้บัเนื้อหำประเภท Resource ซึง่เป็นกำรก ำหนดเพื่อ

จ ำกดักำรเขำ้ถงึส ำหรบับำงกลุ่มในกระบวนวชิำ 
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 6.2 Logs 

  ใชเ้พื่อกำรดสูถติขิองกจิกรรมในกระบวนวชิำ โดยเขำ้ไดผ้่ำนเมนู Administration -> 

Reports -> Logs ซึง่จะปรำกฏตวัใหเ้ลอืกเพื่อแสดงขอ้มลูกจิกรรมดงัภำพที ่6.2.1 

 

ภำพที ่6.2.1 ตวัเลอืกแสดงขอ้มลูกจิกรรม 

ตวัเลอืกของ Logs จะแบ่งเป็น 6 ส่วนดงันี้ 

1. Course: ตวัเลอืกวชิำทีต่อ้งกำร หำกอำจำรยม์หีลำยวชิำจะมตีวัเลอืกของรำยวชิำทีส่อนปรำกฏขึน้มำ

ในส่วนน้ี 

2. Participants: ส่วนของสมำชกิในกระบวนวชิำ สำมำรถก ำหนดไดว้่ำจะดสูถติกิำรใชง้ำนของสมำชกิ

คนใด หรอืดทูัง้หมดกไ็ด้ 

3. Day: คอืวนัทีต่อ้งกำรดสูถติ ิสำมำรถก ำหนดเป็น All days เพื่อดสูถติติัง้แต่เริม่กระบวนวชิำได้ 

4. Activity: เป็นกำรก ำหนดกจิกรรมทีต่อ้งกำรดสูถติ ิสำมำรถเลอืกเป็นกจิกรรมทัง้หมดได้ 

5. Action: เป็นกำรตัง้ค่ำส ำหรบัดกูำรสิง่ทีผู่ใ้ชก้ระท ำภำยในกจิกรรม 

6. Events: เป็นกำรตัง้ค่ำส ำหรบัดกูำรกจิกรรมภำยในคอรส์  

7. Stacdard log: เป็นกำรตัง้ค่ำส ำหรบัดรูปูแบบของLog  
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 6.3 Activity report 

  ใชเ้พื่อมองภำพรวมของกระบวนวชิำ ประกอบไปดว้ยกจิกรรมและเนื้อหำต่ำงๆ ใน

กระบวนวชิำ พรอ้มทัง้แสดงจ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้ใชง้ำน โดยเขำ้ไดผ้่ำนเมนู Administration -> Reports -> 

“Activity report” ดงัภำพที ่6.3.1 

 

ภำพที ่6.3.1 Activity report 

 6.4 Overview statistics 

  ใชเ้พื่อดสูถติกิำรเขำ้ลงทะเบยีนเรยีนในกระบวนวชิำของนกัศกึษำ เหมำะกบักระบวน

วชิำทีเ่ปิดใหน้กัศกึษำเขำ้มำเรยีนไดอ้ยำ่งอสิระ “Self-enrolment (Student)”  โดยเขำ้ไดผ้่ำนเมนู 

Administration -> Reports -> “Overview statistics” ดงัภำพที ่6.4.1 

 

ภำพที ่6.4.1 Overview statistics 
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 6.5 Course participation 

  ใชเ้พื่อดกูำรเขำ้ใชง้ำนของสมำชกิกระบวนวชิำ โดยแยกเป็นรำยกจิกรรมและสำมำรถ

ส่งขอ้ควำมใหก้บันกัศกึษำทีเ่ขำ้รว่มกจิกรรมได้ โดยเขำ้ผ่ำนเมนู Administration -> Reports -> 

“Course participation” ดงัภำพที ่6.5.1 

 

ภำพที ่6.5.1 Course participation 

 จำกภำพที ่6.5.1 จะสงัเกตุไดว้่ำในส่วนของ Course participation Reports สำมำรถแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ซึง่มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วนที ่1 เป็นส่วนเรยีกดบูนัทกึกำรใชง้ำนจะแบ่งออกเป็น 

1. Activity module: ซึง่จะมกีจิกรรมต่ำงๆ ทีต่อ้งกำรเลอืกดสูถติใิหเ้ลอืกผ่ำน drop-down box 

2. Look back: เป็นช่วงเวลำทีต่อ้งกำรดสูถติยิอ้นหลงั หำกตอ้งกำรดูยอ้นหลงัทัง้หมดใหค้งค่ำ 

“Choose…” ไว ้

3. Show only: เป็นส่วนทีส่ำมำรถเลอืกไดว้่ำตอ้งกำรเรยีกดสูถติจิำกสมำชกิแบบใด ซึง่จะมใีหเ้ลอืกเป็น 

Manager, Teacher, Student, Guest เป็นตน้ ทัง้น้ีแบบทีส่ำมำรถเลอืกได ้จะขึน้อยู่กบัสทิธิก์ำรเขำ้ถงึ

ของผูท้ีต่อ้งกำรเรยีกดสูถติคินนัน้ดว้ย 

4. Show actions: มใีหเ้ลอืก 2 แบบคอื View กบั Post ซึง่กค็อืกำรเรยีกดกูำรกระท ำทีส่มำชกิรำยวชิำ

ท ำกบักจิกรรมทีไ่ดเ้ลอืกไวใ้น “Activity module” ซึง่มคี่ำเป็น (Yes/No) เท่ำนัน้ 
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ส่วนที ่2 เป็นส่วนของ list รำยชื่อผูท้ีส่ำมำรถเขำ้รว่มหรอืเขำ้ใชง้ำนกจิกรรมที่ไดเ้ลอืกเอำไว ้โดยจะแบ่

ออกเป็น ชื่อ/นำมสกุล, กำรเขำ้สู่กจิกรรม (All actions), และช่องตวัเลอืก (select) 

ส่วนที ่3 เป็นส่วนทีใ่หอ้ำจำรยห์รอืผูด้แูลกระบวนวชิำ สำมำรถส่งขอ้ควำมไปหำผูท้ีไ่ดท้ ำกำรเลอืกไว้

ก่อนหน้ำ เช่น หำกตอ้งกำรส่งขอ้ควำมแจง้เตอืนผูท้ีย่งัไมไ่ดท้ ำแบบฝึกหดั ใหค้ลิก๊ทีปุ่่ ม “Select all ‘no’” 

ระบบจะท ำกำรเลอืกคนทีย่งัไมไ่ดท้ ำแบบฝึกหดั(ช่อง All actions เป็น no) และในช่องของ “With 

selected users…” ใหเ้ลอืก “Send a message” แลว้คลิก๊ปุ่ ม “OK” เพื่อเขำ้สู่หน้ำพมิพข์อ้ควำมส่ง เป็น

ตน้ 

7. รายงานคะแนน (Grades) 

 ใชส้ ำหรบัเขำ้ดคูะแนนรวมของทุกกจิกรรมในกระบวนวชิำ โดยเข่ำผ่ำนเมนู Administration -> 

“Grades”  

โดยหน้ำนี้จะประกอบไปดว้ยรำยชื่อนกัศกึษำทีอ่ยูใ่นระบบ พรอ้มทัง้กจิกรรมและ

คะแนนทัง้หมด 
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 เรำสำมำรถน ำคะแนนออกมำใหอ้ยูใ่นรปูแบบของไฟล ์Excel ได ้โดยไปที ่drop-down แลว้เลอืก

เมนู Export -> “Excel spreadsheet” ดงัภำพที ่7.3 

 

ภำพที ่7.3 กำรน ำคะแนนออกมำเป็นไฟล ์Excel 

จำกนัน้จะปรำกฏหวัขอ้กจิกรรมทัง้หมด สำมำรถคลิก๊เลอืกหวัขอ้ทีต่อ้งกำรได ้ดงัภำพที ่7.4 

 

สุดทำ้ยใหค้ลิก๊ทีปุ่่ ม “Download” เพื่อท ำกำรดำวโหลดไฟลค์ะแนน Excel ลงในเครื่องคอมพวิเตอร ์


