


ค ำน ำ 
 
 ปัจจุบันบทเรียนออนไลน์เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีข้อดีสําหรับผู้สอน
และผู้เรียนมากมาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ซึ่งโปรแกรม Moodle
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ที่ใช้งานง่ายและตรง
ความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ซึ่งผู้จัดทําได้เห็นถึงประโยชน์ดังกล่าว จึงได้จัดทําคู่มือการใช้งานการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ สําหรับครู ชุดนี้ขึ้น โดยยึดแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 เรื่องการออกแบบเว็บไซต์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภายในเล่มได้
นําเสนอเนื้อหาสําหรับเป็นแนวทางในการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle เพ่ือให้ครูนําไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 ซึ่งประกอบด้วย ความหมายของ Moodle คําที่ควรรู้ก่อนใช้งาน Moodle ความ
แตกต่างระหว่าง LMS และ CMS ความสามารถของ Moodle การเตรียมก่อนใช้ Moodle ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับ Moodle แหล่งข้อมูล หรือกิจกรรม กิจกรรมของผู้สอน กิจกรรมของผู้เรียน การลงชื่อ
เข้าใช้งาน การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว การสร้างเนื้อหารายวิชา การเพ่ิมแหล่งข้อมูล การเพ่ิมกิจกรรม 
และการแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวผู้สอน โดยนําเสนอเป็นขั้นตอนพร้อมภาพตัวอย่างประกอบ อ่าน
เข้าใจง่าย และใช้งานได้จริง จึงหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือที่จะช่วยให้ครูผู้สอนเป็นแนวทางใน
การใช้และออกแบบการเรียนการสอนออไลน์ที่มีประโยชน์และนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของนักเรียนต่อไป 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
ส าหรับครู 

 
 

ความหมายของ Moodle 
  Moodle มาจากค าว่า Modular Object - Oriented Dynamic Learning 
Environment คือโปรแกรมที่ประมวลผลในเครื่องบริการ (Server-Side Script) ท าหน้าที่ให้บริการ
ระบบอีเลินนิ่ง ท าให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดบริการแก่ครู และนักเรียน ผ่านบริการ 2 ระบบ คือ 
  1. CMS (Course Management System) ระบบซีเอ็มเอส หรือระบบจัดการเนื้อหา 
บริการให้ครูสามารถจัดการเนื้อหา เตรียมเอกสาร สื่อมัลติมีเดีย แบบฝึกหัดตามแผนการจัดการ
เรียนรู้  
  2. LMS (Learning Management System) ระบบแอลเอ็มเอส หรือระบบจัดการ
เรียนรู้ บริการให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ตามล าดับ ตามช่วงเวลา ตามเงื่อนไขที่ครูได้จัดเตรียมอย่างเป็น
ระบบ และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมแสดงผลการตัดเกรดอัตโนมัติ 
  ส าหรับผู้สอน การสร้างรายวิชาบน Moodle นั้น สามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่ สร้าง
เนื้อหาและกิจกรรมในรายวิชาได้ เช่น แหล่งข้อมูลแบบหน้าเว็บเพจ แหล่งข้อมูลแบบไฟล์ หรือ
กิจกรรมแบบทดสอบ และจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเรียนของผู้เรียนด้วยตนเอง เพ่ือที่ผู้สอนจะสามารถ
น าไปวิเคราะห์เพื่อติดตามและประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้นได้ 
 

ค าที่ควรรู้ก่อนใช้งาน Moodle 
  ค าท่ีส าคัญที่ควรรู้ก่อนใช้งาน Moodle มีดังนี้ 
  1. e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอด
เนื้อหานั้น กระท าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
  2. LMS ย่อมาจากค าว่า Learning Management System คือ เป็นการจัดระบบ
กระบวนการเรียนการสอน  ตั้งแต่เนื้อหา  การลงทะเบียน การเก็บข้อมูล การจัดกิจกรรม  การมี
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเช่น กระดานข่าว ห้องสนทนา อภิธานศัพท์ วิกิ  เป็นต้น ซึ่งจะมี
ส่วนของระบบฐานข้อมูล ที่สนับสนุนการจัดการเนื้อหาวิชา มีคลังข้อสอบ และระบบบริหารจัดการ
รายวิชา  โดยจะเอ้ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแลระบบ  โปรแกรมประเภทนี้
อาทิ Moodle , Atutor , Learn Square , Caroline , WebCT 
  3. CMS ย่อมาจากค าว่า : Content Management System คือ เป็นระบบจัดการ
เนื้อหาและน ามาใส่ไว้ในระบบฐานข้อมูลเหมือน LMS   ผู้ดูแลสามารถจัดการบริหาร เพิ่มเติมเนื้อหา 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือบางส่วนได้ด้วยตนเอง เช่น  Mambo , Joomla, Drupal, Xoops, PHP 
Nuke, Post Nuke, Thai Nuke  etc.. 
 

ความแตกต่างระหว่าง LMS และ CMS 
 
  ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง LMS และ CMS 

LMS CMS 
1. ระบบสมาชิก 

1.1 Admin 
1.2 Teacher 
1.3 Student  

2. ระบบการเรียนการสอน 
3. ระบบแบบทดสอบ 
4. ระบบกิจกรรม 

1. ระบบสมาชิก 
1.1 Admin 
1.2 Author 
1.3 User  

2. ระบบการจัดการเนื้อหา 
 

 

ความสามารถของ Moodle 
  ความสามารถของ Moodle ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีดังนี้ 
  1. เป็น Open Source ที่ได้รับการยอมรับ (13,544 sites from 158 countries 
2549-07-19) ปัจจุบันสถาบันการศึกษาในไทย ยังไม่มีข้อตกลงเป็นเอกฉันท์ว่าจะใช้อีเลินนิ่งตัวใด แต่
มีแนวโน้มเปลี่ยนไปใช้มูเดิ้ลเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับ  
  2. รองรับทั้ง ซีเอ็มเอส (CMS = Course Management System) และ แอลเอ็มเอส
(LMS = Learning Management System) ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เนื้อหาของ
ผู้สอน พร้อมบริการให้นักเรียนเข้ามาศึกษา บันทึกกิจกรรมของนักเรียน และตัดเกรด  
  3. เป็นแหล่งเผยแพร่เอกสารออนไลน์ เช่น Microsoft Office, Web Page, PDF หรือ 
Image เป็นต้น มีเอกสารที่เคยรวบรวมไว้ ก็ส่งเข้าไปเผยแพร่ได้โดยง่าย  
  4. มี ระบบติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียน เพ่ือนร่วมชั้น และครู เช่น chat หรือ 
webboard เป็นต้น นักเรียนสามรถฝากค าถาม ครูแจ้งการบ้านไว้ ครูนัดสนทนาแบบออนไลน์ ครูนัด
สอนเสริม หรือแจกเอกสารให้อ่านก่อนเข้าเรียนได้  
  5. มี ระบบแบบทดสอบ รับการบ้าน และกิจกรรม ที่รองรับระบบให้คะแนนที่
หลากหลาย สามารถส่งงาน ให้ท าแบบฝึกหัด ตรวจให้คะแนนแล้วส่งข้อมูลไปโปรแกรม Microsoft 
Excel ได้  
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

  6. ส ารองข้อมูลเป็นไฟล์ .zip แฟ้มเดียวได้ ท าให้ผู้สอนหรือนักเรียนน าไปกู้คืนในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้  
  7. นักเรียนสามรรถเข้ามาเรียนกี่รอบก็ได้ จบไปเข้าแล้วกลับมาทบทวนก็ได้ สามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 

การเตรียมก่อนใช้ Moodle  
  ก่อนใช้งาน Moodle ในการเรียนการสอนออนไลน์ จ าเป็นจะต้องเตรียมระบบและสิ่งที่
จ าเป็น ดังต่อไปนี้ 
  1. โปรแกรม Web Browser เช่น Internet explorer หรือ Mozilla Firefox หรือ 
Google Chrome ในการติดต่อกับ Moodle ทั้งโดยคร ูและนักเรียน 
  2. มีเครื่องแม่ข่ายบริการเว็บไซต์ (Web Server) ที่ให้บริการโปรแกรม php และ 
mysql 
  3. ผู้ติดตั้ง ผู้ดูแล และบ ารุงรักษา โดยนักคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการ
เขยีนเว็บ เพราะการติดตั้งมีหลายขั้นตอน 
  4. ครู นักเรียน และผู้บริหาร ที่ยอมรับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน  
  5. ระบบการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือเครือข่ายท้องถิ่น 
(LAN) 
 

ผูท้ี่เกี่ยวข้องกับ Moodle  
  ในการน า Moodle มาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ มีผู้ที่เก่ียวข้องที่ช่วยให้การ
จัดการเรียนกาสอนมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  1. ผู้ดูแลระบบ (Admin):   ติดตั้งระบบ บ ารุงรักษา ก าหนดค่าเริ่มต้น และก าหนดสิทธ์
การเป็นผู้สอน 
  2. ผู้สอน (Teacher):  เพ่ิมแหล่งข้อมูล เพ่ิมกิจกรรม ให้คะแนน ตรวจสอบกิจกรรม
ผู้เรียน ตอบค าถาม และติดต่อสื่อสาร 
  3. ผู้เรียน (Student):  เข้าศึกษาแหล่งข้อมูล และท ากิจกรรม ตามแผนการสอน 
  4. ผู้เยี่ยมชม(Guest):  เข้าเรียนได้เฉพาะวิชาที่อนุญาต และจ ากัดสิทธ์ในการท ากิจกรรม
หรือแบบทดสอบ 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

แหล่งข้อมูล หรือกิจกรรม  
  แหล่งข้อมูลหรือกิจกรรมในการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Moodle ประกอบด้วย 
  1. SCORM หมายถึง แหล่งข้อมูล ที่รวม Content จากภายนอก ที่เป็นมาตรฐาน 
  2. Wiki หมายถึง สารานุกรม ที่ยอมให้ผู้เรียนเข้ามาแก้ไข 
  3. อภิธานศัพท์ (Glossary) หมายถึงรวมค าศัพท์ จัดหมวดหมู่ สามารถสืบค้นได้ 
  4. ห้องสนทนา (Chat) หมายถึงห้องท่ีสามารถนัดเวลาสนทนาระหว่างครู และนักเรียน 
  5. กระดานเสวนา (Forum) หมายถึง กระดานให้ครู และนักเรียนเข้ามาฝากความ
คิดเห็น 
  6. การบ้าน (Assignment) หมายถึง นักเรียนพิมพ์งานแล้วน ามา upload ส่งครู 
  7. ห้องปฏิบัติการ (Workshop) หมายถึง นักเรียนท างาน แล้วส่ง ซึ่งประเมินได้หลาย
แบบ 
  8. ป้ายประกาศ (Label) หมายถึง การแสดงข้อความ เพ่ือประกาศให้นักเรียนทราบ 
  9. แบบทดสอบ (Quiz) หมายถึง คลังข้อสอบโดยระบบสุ่มอัตโนมัติเลือกมาให้ท า
บางส่วน 
  10. โพลล์ (Poll) หมายถึง การแสดงความคิดเห็นตามตัวเลือก 
  11. แหล่งข้อมูล (Resources) หมายถึง text, html, upload, weblink, webpage, 
program 
 

กิจกรรมของผู้สอน 
  กิจกรรมที่ส าคัญในการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Moodle ประกอบด้วย 
  1. สมัครสมาชิกด้วยตนเอง และรอผู้ดูแล อนุมัติ ให้เป็นครู หรือผู้สร้างคอร์ส  
  2. ผู้สอนสร้างคอร์ส และก าหนดลักษณะของคอร์สด้วยตนเอง  
  3. เพ่ิม เอกสาร บทเรียน และล าดับเหตุการณ์ตามความเหมาะสม  
  4. ประกาศข่าวสาร หรือนัดสนทนา กับนักเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต  
  5. สามารถส ารองข้อมูลในวิชา เก็บเป็นแฟ้มเพียงแฟ้มเดียวได้  
  6. สามารถกู้คืนข้อมูลที่เคยส ารองไว้ หรือน าไปใช้ในเครื่องอ่ืน  
  7. สามารถดาวน์โหลดคะแนนนักเรียนที่ถูกบันทึกจากการท ากิจกรรม ไปประมวลผล
ใน Microsoft Excel  
  8. ก าหนดกลุ่มนักเรียน เพื่อสะดวกในการจัดการนักเรียนจ านวนมาก  
  9. ยกเลิกนักเรียนในรายวิชา ถ้าพบว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือเข้าเรียนผิด
รายวิชา  
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

  10. ตรวจสอบกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคน เช่น ความถี่ในการอ่านบทเรียน หรือ
คะแนนในการสอบ 
  11. เพ่ิมรายการนัดหมาย หรือกิจกรรม แสดงด้วยปฏิทิน  
  12. สร้างเนื้อหาใน SCORM หรือสร้างข้อสอบแบบ GIFT แล้วน าเข้าได้สู่ระบบ  
 

กิจกรรมของผู้เรียน  
  ในการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Moodle นักเรยีนมีบทบาทและกิจกรรม ดังนี้ 
  1. สมัครสมาชิกด้วยเองหรือครูแจ้งชื่อบัญชีให้ทราบ  
  2. รออนุมัติการเป็นสมาชิก และสมัครเข้าเรียนแต่ละวิชาด้วยตนเอง (บางระบบ 
สามารถสมัคร และเข้าเรียนได้ทันที)  
  3. แก้ไขรายละเอียด ประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ อีเมล์ ความสนใจ รูปภาพประจ าตัว 
  4. เรียนรู้จากเอกสาร หรือบทเรียน แหล่งเรียนรู้ หรือคลิปวิดีโอที่ผู้สอนก าหนดให้เข้าไป
ศึกษาตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  4. ฝากค าถาม หรือข้อคิดเห็น หรือสนทนาระหว่างครูและนักเรียน  
  5. ท ากิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ท าแบบฝึกหัด ใบงานหรือส่งการบ้าน  
  7. อ่านประวัติและส่งข้อความถึงครู หรือเพ่ือนนักเรียนในชั้น หรือในกลุ่ม 
 

การลงชื่อเข้าใช้งาน 
 ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้งาน มีดังนี้ 
  1. เปิดเว็บบราว์เซอร์ (Web Browser) เช่น Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox 
หรือ Google Chrome ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 เว็บบราว์เซอร์ (Web Browser) 

 
  2. พิมพ์ URL ดังนี้ http://www.weeonline.in.th/weelearning ดังภาพที่ 2 

http://www.weeonline.in.th/weeonline
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

ภาพที่ 2 หน้าแรกของเว็บไซต์ e-Learning 
 
  3. การใช้งาน Moodle เมื่อได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกของระบบแล้ว สามารถเข้าใช้งานโดย
ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” แล้วคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
  4. เมื่อสมาชิกเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงชื่อผู้เข้าสู่ระบบที่มุมบนขวาหรือด้านล่าง
ของหน้าจอเมื่อเลิกใช้งาน สมาชิกสามารถออกจากระบบได้โดยคลิกลิงค์ “ออกจากระบบ” ที่มุมบน
ขวาหรือด้านล่างของหน้าจอเช่นกัน ดังภาพที่ 3 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

 
ภาพที่ 3 การใส่ “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” เพ่ือเข้าสู่ระบบ และออกจากระบบ 

 

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
  สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ โดยคลิกลิงค์ชื่อของสมาชิกที่มุนบนขวาหรือ
ด้านล่างของหน้า จะแสดงหน้าข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 หน้าประวัติส่วนตัวของสมาชิก 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

  แท็บประวัติส่วนตัว จะแสดงประวัติย่อของสมาชิก รายวิชาที่เป็นสมาชิก สถานการณ์ใช้ 
งาน รูปภาพแทนตัว รวมทั้งปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ด้วย 
  สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยพิมพ์รหัสผ่านเก่า 1 ครั้ง และพิมพ์รหัสผ่านใหม่ 
2 ครั้งแล้วคลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพที่ 5 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 
  แท็บแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สามารถแก้ไขได้ เฉพาะที่ก าหนดให้เท่านั้น สมาชิกสามารถ
เปลี่ยนรูปภาพแทนตนได้ โดยคลิกปุ่ม “Browse…” เพ่ือระบุที่จัดเก็บรูปภาพนั้น 
 
  แท็บบล็อก (Blog) มาจากค าว่า weblog เป็นเว็บไซท์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเขียนตามล าดับ
เวลาในการเขียน และจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้เป็นอันดับแรก ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงค์ 
สมาชิกสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร ประกาศข่าว แสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ผลงานของตนได้ 
 

การสร้างเนื้อหารายวิชา 
  รายวิชาที่สมาชิกสามารถจัดการรายวิชา สร้างเนื้อหา และกิจกรรมต่างๆ ใน Moodle 
ได้ จะต้องมีสิทธิ์เป็น “ผู้สอน” โดยผู้สอนหนึ่งคน มีสิทธิ์เป็นผู้สอนได้หลายรายวิชา การจะได้สิทธิ์
ผู้สอนนี้ จ าเป็นต้องแจ้งผู้ดูแลระบบก่อน เพ่ือให้อนุญาตสิทธิในการสร้างเนื้อหาวิชา 
  หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ในหน้าแรกจะแสดงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต ์e-Learning ท่าน
สามารถคลิกลิงค์ รายวิชาที่เป็นผู้สอน ในบล็อกประเภทของรายวิชา หรือเลือก “รายวิชาทั้งหมด” 
จากเมนู “การจัดการระบบ” ทางด้านซ้ายมือ หรือสามารถคลิกเลือกรายวิชาที่มีอยู่ ดังภาพที่ 6 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

 
ภาพที่ 6 ส่วนต่างๆ ของหน้าแรก ในเว็บไซต ์e-Learning 

 
  การจัดการระบบ ในรายวิชาที่ผู้สอนได้รับสิทธิ์จัดการรายวิชา จะมีเมนูจัดการระบบ 
แสดงรายชื่อลิงค์ต่างๆ ไว้ส าหรับจัดการรายวิชา ดังภาพที่ 7  
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

 
ภาพที่ 7 เมนกูารจัดการะบบในรายวิชา 

 
  ซึ่งประกอบด้วย เมนูย่อยดังนี้ 
   1. เริ่มการแก้ไขในหน้านี้ เพ่ือให้รายวิชาแสดงเครื่องมือในการจัดการรายวิชา เพิ่ม
แหล่งความรู้และกิจกรรมของรายวิชา 
   2. การตั้งค่า เพ่ือแก้ไขข้อมูลรายวิชา 
   3. Assign role ใช้จัดการสมาชิกของรายวิชา 
   4. คะแนนทั้งหมด แสดงผลคะแนนในการท าแบบทดสอบของผู้เรียน 
   5. กลุ่ม สร้างกลุ่มผู้เรียนของรายวิชา 
   6. การส ารองข้อมูล จัดเก็บข้อมูลรายวิชาทั้งหมดเพ่ือใช้ในการกู้คืน 
   7. กู้คืน น าไฟล์ที่ได้จากการส ารองข้อมูลกลับมาใช้ 
   8. น าเข้า น าเข้าข้อมูลจากรายวิชาอ่ืน 
   9. รีเซ็ท สามารถท าการลบข้อมูลสมาชิกในรายวิชาได้ ในขณะที่ยังคงเก็บกิจกรรมและ
การตั้งค่าอ่ืนๆ เอาไว้ เช่น ข้อมูลการใช้งานสมาชิก 
   10. รายงาน บันทึกการเข้าใช้งานรายวิชาของสมาชิก 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

   11. ค าถาม สร้างค าถามเพ่ือน ามาใช้ในกิจกรรมแบบทดสอบ ค าถามท่ีสร้างขึ้นจะถูก
เก็บไว้ในคลังค าถาม (Question Bank) ของรายวิชา 
   12. ไฟล์ ไฟล์ทั้งหมดที่ถูกอัพโหลดเก็บไว้ในรายวิชา เพื่อน าไปใช้งานในแหล่งข้อมูลแบบ
ไดเรคทอรี 
   13. ออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชา 
   14. ประวัติส่วนตัว เข้าไปหน้าประวัติส่วนตัว 
 
  การตั้งค่ารายวิชา 
  ผู้สอนสามารถเข้าไปตั้งค่าของรายวิชาได้โดยคลิกลิงค์ “การตั้งค่า” จากเมนูการจัดการ
ระบบ จะประกฎหน้าต่างดังภาพที่ 8 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

 
ภาพที่ 8 การตั้งค่าของรายวิชา 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

  โดยสามารถแก้ไขข้อมูลของรายวิชาได้ ดังนี้ 
   ส่วนทั่วไป ส าหรับแก้ไขข้อมูล เช่น 
   1. ชื่อเต็มของรายวิชา ควรก าหนดให้ขึ้นต้นด้วยรหัสรายวิชา แล้วตามด้วยชื่อรายวิชา 
   2. ชื่อย่อของรายวิชา จะต้องไม่ซ้ ากัน ควรตั้งตามรหัสรายวิชา 
   3. บทคัดย่อของรายวิชา เป็นการแนะน ารายวิชาให้ผู้เรียนทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้า
เรียน อาจเป็นค าอธิบายรายวิชาหรือสรุปเนื้อหาโดยย่อ 
   4. รูปแบบของรายวิชา เป็นการก าหนดรูปแบบการเรียน และการแสดงผลของรายวิชา 
เช่น รูปแบบรายสัปดาห์ จะก าหนดวันที่เริ่มและสิ้นสุดการเรียนของรายวิชา หรือรูปแบบหัวข้อ จะไม่
ก าหนดระยะเวลาในการเรียน แต่จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ ตามหน่วยการเรียน ซึ่งจะเป็นที่นิยม
มากกว่า (ในวิชานี้ใช้แบบแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ) 
   5. ขนาดไฟล์สูงสุดที่จะให้ผู้เรียนส่งการบ้าน ซึ่งจะมีผลกับผู้เรียนในการส่งไฟล์งาน  
 
   ส่วนรายวิชาที่มีอยู่ ใช้ก าหนดสถานการณ์เข้าเรียนรายวิชาว่าพร้อมจะเปิดให้เข้าเรียน
ได้หรือไม่ หรือหากพร้อมแล้ว จะอนุญาตให้ใครเข้าเรียนได้บ้าง โดยผู้สอนต้องก าหนดรหัสผ่านเข้า
เรียน แล้วแจ้งให้ผู้เรียนทราบ 
 
   เครื่องมือที่ใช้จัดการรายวิชา เมื่อเข้าสู่รายวิชาที่ท่านเป็นผู้สอนแล้ว จะเห็นปุ่ม “เริ่ม
การแก้ไขในหน้านี้” ที่มุมบนด้านขวามือหรือที่เมนูการจัดการระบบทางด้านซ้ายมือ ดังภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 9 ต าแหน่งเมนูเริ่มการแก้ไขในหน้านี้ 

 
   เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฏเครื่องมือที่ใช้ในการเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลต่างๆ ของรายวิชา ดัง
ตารางที่ 2 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

   ตารางท่ี 2 สัญลักษณ์ของเครื่องมือที่ใช้จัดการรายวิชา 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 คลิกเพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละหัวข้อ/รายการ 

 คลิกเพ่ือแก้ไขหัวข้อ/รายการหรือเขียนข้อความอธิบายหัวข้อ/รายการ 

 คลิกเพ่ือซ่อนรายการนั้นไม่เปิดให้นักศึกษาเข้ามาใช้งาน 

 คลิกเพ่ือยกเลิกการซ่อนรายการนั้นเป็นการเปิดให้นักศึกษาเข้ามาใช้งาน 

 คลิกเพ่ือลบรายการนั้น 

 คลิกเพ่ือย้ายรายการนั้นไปยังจุดที่ต้องการ 

 ปรากฏเมื่อคลิก เพ่ือย้ายรายการนั้นมาที่สัญลักษณ์นี้ปรากฏอยู่ 

 คลิกเพ่ือแสดงทุกหัวข้อที่มีอยู่ในรายวิชา 

 คลิกเพ่ือแสดงเฉพาะหัวข้อนี้ 

 คลิกเพ่ือย้ายหัวข้อนั้นขึ้นไป 1 ระดับ 

 คลิกเพ่ือย้ายหัวข้อนั้นลงมา 1 ระดับ 
 เรียนรวมกันไม่แบ่งกลุ่ม 
 กลุ่มแบบแยกกันอย่างชัดเจน (ศึกษาข้ามกลุ่มไม่ได้) 

 กลุ่มแบบศึกษาข้ามกลุ่มได้ (แต่ท ากิจกรรมในกลุ่มอ่ืนไม่ได้) 

 คลิกเพ่ือเลือกให้หัวข้อนั้นเป็นหัวข้อปัจจุบัน 
 
   การจัดการไฟล์ ในการสร้างเนื้อหาหรือการสร้างแบบทดสอบจะต้องมีการอัพโหลด
ไฟล์ก่อนจึงจะสามารถเลือกไฟล์ที่ต้องการได้ โดยสามารถอัพโหลดไฟล์ผ่านทางเมนูการจัดการไฟล์ 
ซึ่งสามารถท าได้ดังนี้ 
    1. คลิกท่ีเมนู “การจัดการระบบ” เลือก “ไฟล์” จากนั้นท่านจะสามารถสร้างแฟ้ม 
อัพโหลดไฟล์ เปลี่ยนชื่อ ลบ หรือย้ายไฟล์ได้ตามต้องการ ดังภาพที่ 10 
 

 
ภาพที่ 10 เมนูการจัดการไฟล์ 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

   2. เลือกที่ปุ่ม “สร้างแฟ้ม” เพ่ือสร้างกล่องเก็บไฟล์ให้เป็นหมวดหมู่ จากนั้นเลือกปุ่ม 
“อัพโหลดไฟล์” เพ่ือระบุปลายทางที่จัดเก็บไฟล์ ทั้งนี้ ชื่อแฟ้มและชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษและ
ไม่เว้นวรรค ดังภาพที่ 11 
 

 

 
ภาพที่ 11 ปุ่มค าสั่งในการสร้างแฟ้มอัพโหลดไฟล์ 

 
  ในหน้าแฟ้มจะแสดงชื่อไฟล์ที่อัพโหลดเสร็จ หากต้องการแก้ไขชื่อไฟล์ ให้คลิกลิงค์ 
“เปลี่ยนชื่อ” 
 

การเพิ่มแหล่งข้อมูล 
  เป็นส่วนส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการรายวิชา ซึ่งผู้สอนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบบทเรียนของรายวิชาได้ตามต้องการ ดังภาพที่ 12 
 

 
ภาพที่ 12 เมนูการเพ่ิมแหล่งข้อมูลและการเพ่ิมกิจกรรม 

 
 



16 

 

คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

  ตัวอย่างการใช้เครื่องมือสร้างเนื้อหารายวิชา ที่ผู้สอนนิยมใช้ ได้แก่ 
  1. เพิ่มแหล่งข้อมูล Label เหมาะส าหรับน าไปใช้แสดงผลเป็นข้อความสั้นๆ หรือแสดง
ส่วนหัวข้อต่างๆ เพื่อจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่ตามแหล่งข้อมูลหรือกิจกรรม ดังภาพที่ 13 
 

 
ภาพที่ 13 ตัวอย่างการเพ่ิมแหล่งข้อมูล Label 

 
  2. การเพิ่มแหล่งข้อมูลหน้าเว็บเพจ ให้ระบุข้อมูลทั่วไปในช่องชื่อ และบทคัดย่อ ซึ่ง
บทคัดย่อจะเป็นการแนะน าแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนทราบว่ามีรายละเอียดเนื้อหาเป็นเรื่องใด ดังภาพที่ 
14 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

 
ภาพที่ 14 เพ่ิมแหล่งข้อมูลหน้าเว็บเพจ 

 
  จากนั้นระบุเนื้อหาในช่องเนื้อหาเต็ม โดยผู้สอนสามารถปรับรูปแบบตัวอักษร แทรก
ตาราง และแทรกภาพได้ เหมือนเช่นการใช้โปรแกรม Microsoft word  
 
  การเพิ่มแหล่งข้อมูลไฟล์หรือเว็บไซท์ 
  การเพ่ิมแหล่งข้อมูลไฟล์ ใช้ส าหรับท าลิงค์ไปยังไฟล์ที่ได้อัพโหลดเก็บไว้ในรายวิชา เช่น 
เอกสารการสอนที่เป็นไฟล์ Word, PPT, PDF หรือ Flash เพ่ือให้ผู้เรียนได้ดาวน์โหลด โดยการคลิกที่
ปุ่ม “เลือกหรืออัพโหลดไฟล์” เพ่ือระบุแหล่งที่จัดเก็บไฟล์ หรือสามารถคัดลอกลิงก์ไฟล์โดยตรง ดัง
ภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 15 ตัวอย่างการเพ่ิมแหล่งข้อมูลไฟล์ 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

  ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และไม่เว้นวรรค เมื่อเลือกหรืออัพโหลดไฟล์มาแล้ว ให้คลิก
ปุ่ม “เลือก” แหล่งข้อมูลไฟล์ที่สร้างเสร็จจะแสดงเป็นไอคอนตามชนิดของไฟล์ ดังภาพที่ 16 
 

 
ภาพที่ 16 ตัวอย่างการเพ่ิมแหล่งข้อมูลไฟล์ 

 
  การเพ่ิมแหล่งข้อมูลเว็บไซท์ เหมาะส าหรับการลิงค์ไปยังเว็บเพจที่มีอยู่แล้ว หรือ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซท์อ่ืนๆ ที่เป็นแหล่งความรู้ โดยการกรอก URL ในส่วนของไฟล์หรือเว็บไซท์ ช่อง 
“ที่ตั้ง” 
 

การเพิ่มกิจกรรม 
  ในรายวิชาหากมีกิจกรรม เช่น แบบทดสอบ การบ้าน จะท าให้รายวิชามีความน่าสนใจ 
เพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนให้กับผู้เรียน กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 
  1. การเพิ่มกิจกรรมกระดานเสวนา ใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ หรือติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยอาจเป็นการถามตอบ แสดงความคิดเห็นในบทเรียน ดังภาพที่ 17  
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

 
ภาพที่ 17 การเพ่ิมกระดานข่าว 

 
  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  - ชื่อกระดาน ให้กรอกชื่อกระดาน 
  - ประเภทของกระดาน มี 3 ลักษณะ คือ 
   1. กระดานทั่วไป สามารถตั้งกระทู้และตอบได้หลายกระทู้ 
   2. กระดานหัวข้อเดียวอย่างง่าย ไม่สามารถตั้งกระทู้ได้ ตอบได้อย่างเดียว 
   3. กระดานหนึ่งคนหนึ่งกระทู้ แต่ละคนสามารถสร้างกระทู้ได้เพียง 1 กระทู้เท่านั้น 
หากต้องการเพ่ิมกระทู้ใหม่ จะต้องลบกระทู้เก่าออกเสียก่อน 
  - วิธีใช้กระดาน ชี้แจงวิธีการใช้กระดาน ว่ามีจุดประสงค์อย่างไร 
  - การเป็นสมาชิก มี 2 ลักษณะ คือ 
   1. ใช่ การบังคับให้นักศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกของกระดาน โดยเมื่อมีการส่ง
ข้อความในกระทู้นักเรียนทุกคนจะได้รับ email ด้วย 
   2. ไม่ ไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกของกระดาน ซึ่งนักศึกษามีสิทธิ์ในการ
เลือกว่าจะรับ email เมื่อมีการส่งข้อความหรือไม่ 
จะแสดงหน้ากระดานเสวนาที่สมาชิกของรายวิชาสามารถใช้งานร่วมกันได้ ทดสอบกระดาน 
เสวนาโดยคลิกปุ่ม “ต้ังกระทู้” ดังภาพที่ 18 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

 
ภาพที่ 18 การตั้งกระทู้กระดานเสวนา 

 
  2. การเพิ่มกิจกรรมการบ้าน ผู้สอนสามารถสร้างการบ้านของรายวิชาและตรวจ
การบ้าน พร้อมให้คะแนนได้ โดยเลือกรูปแบบตามวิธีการส่งการบ้าน ดังภาพที่ 19 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

 
ภาพที่ 19 การเพ่ิมการบ้าน 

 
  - หัวข้อการบ้าน ให้กรอกชื่อการบ้านหรืองาน 
  - รายละเอียด ให้กรอกรายละเอียดการสั่งงาน 
  การส่งงาน มี 4 ลักษณะ 
  1. อัพโหลดไฟล์ขั้นสูง สามารถก าหนดให้ผู้เรียนส่งไฟล์การบ้านโดยอัพโหลดผ่านเว็บโดย
สร้างเงื่อนไขในการส่งการบ้านเพิ่มได้มากกว่าการส่งโดยให้อัพโหลดไฟล์แบบธรรมดา เช่น ผู้เรียน
สามารถลบไฟล์ที่ส่งได้ หรือเพ่ิมเติมบันทึกถึงผู้สอน เป็นต้น 
  2. ค าตอบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถท าการบ้านที่ผู้สอนมอบหมายในรายวิชาผ่านเว็บได้
โดยระบุค าตอบและบันทึกลงในหน้าการบ้านที่ส่ง 
  3. ส่งโดยให้อัพโหลดไฟล์ ผู้เรียนสามารถส่งไฟล์การบ้านโดยอัพโหลดผ่านเว็บ แต่ไม่
สามารถลบไฟล์หรือบันทึกข้อความถึงผู้สอนได้ 
  4. ส่งงานนอกเว็บ ผู้เรียนสามารถส่งไฟล์การบ้านโดยอัพโหลดนอกเว็บได ้ 
  - คะแนน ก าหนดได้ตั้งแต่ ไม่มีคะแนน ถึง 100 คะแนน 
  - ขนาดไฟล์สูงสุด เป็นการก าหนดขนาดไฟล์ที่อนุญาตให้นักเรียนอัพโหลด 
  - ก าหนดส่ง หากเกินก าหนดที่ตั้งไว้นักเรียนจะไม่สามารถส่งงานได้ 
  ผู้สอนสามารถตรวจสอบว่ามีผู้เรียนส่งการบ้านมาแล้วหรือไม่ โดยดูจากลิงค์ “ดูการบ้าน
ที่ส่งทั้งหมด” ทีมุ่มบนซ้ายของหน้าจอ และให้คลิกลิงก์เพ่ือไปยังหน้าการบ้านที่ส่ง 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

  ผู้สอนสามารถตรวจรายชื่อของผู้เรียน คะแนนที่ได้ ความคิดเห็น บันทึกข้อความของ
ผู้เรียนและไฟล์การบ้านที่ส่ง โดยผู้สอนสามารถเลือกการแสดงผลผู้เรียนเฉพาะตัวอักษรที่เลือก หรือ 
เรียงล าดับข้อมูลตามหัวข้อตารางตรวจการบ้าน 
  ผู้สอนสามารถเลือกใช้รูปแบบการบ้านอ่ืนๆ มอบหมายให้กับผู้เรียนได้ ซึ่งแต่ละรูปแบบ
จะมีวิธีการสร้างคล้ายๆ กัน ต่างกันที่ผู้เรียนจะสามารถส่งการบ้านได้ตามที่ผู้สอนเลือก 
 
  3. กิจกรรมแบบทดสอบ ใช้ส าหรับวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ทั้งก่อนเรียน 
ระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยจัดเก็บข้อสอบแต่ละข้อไว้ในคลังค าถาม (Question Bank) ได้แก่ 
ค าถามปรนัย อัตนัย ถูก/ผิด ทั้งนี้ผู้สอนต้องตั้งชื่อของชุดแบบทดสอบให้สื่อความหมาย เช่น 
แบบทดสอบก่อนเรียน หรือแบบทดสอบหลังเรียน เป็นต้น ดังภาพที่ 20 
 

 
ภาพที่ 20 การเพ่ิมแบบทดสอบ 

 
 
  - ชื่อแบบทดสอบ เพ่ือใช้ในการอ้างอิง 
  - ค าน า ค าแนะน าก่อนท าแบบทดสอบ 
  - วันแรกที่สามารถท าแบบทดสอบได้ เป็นวันเริ่มท าแบบทดสอบ 
  - วันสุดท้ายท่ีอนุญาตให้ท าแบบทดสอบ วันสุดท้ายที่หมดเวลาท าแบบทดสอบ 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

  - การสลับค าถาม เพ่ือไม่ให้แสดงผลซ้ ากันในแต่ละครั้งที่เปิดตอบ 
  - การสลับค าตอบหรือสลับภายในค าถาม เพ่ือเรียงค าตอบใหม่ทุกครั้งที่เปิดตอบ 
  - จ านวนครั้งที่ให้ตอบ ก าหนดให้ตอบได้กี่ครั้ง 
  การสร้างค าถามเก็บไว้ในคลังค าถาม ในหน้า “แก้ไขแบบทดสอบ” จะแสดงผลออกเป็น 
2 ส่วน คือ คอลัมน์ซ้ายแสดงค าถามที่เลือกมาใช้ในแบบทดสอบ (Questions in this quiz) และ
คอลัมน์ขวาแสดงประเภทและค าถามของรายวิชา หรือเรียกว่าคลังค าถาม (Question bank) มีเมนู
ส าหรับก าหนดประเภทของค าถาม และเมนูสร้างค าถามใหม่ 
  ตัวอย่างการสร้างค าถามแบบปรนัย โดยเลือกประเภทค าถาม และเลือก “ค าถามปรนัย” 
จากเมนูสร้างค าถามใหม่ และตั้งค่า ดังภาพที่ 21 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

 
ภาพที่ 21 การตั้งค าถามแบบปรนัย 

 
  - ชื่อค าถาม เป็นชื่อที่ใช้ในการอ้างอิง 
  - ค าถาม ให้ท่านกรอกค าถามที่ต้องการถาม 
  - ภาพประกอบค าถาม ส าหรับอัพโหลดภาพเข้าไป ในเมนูไฟล์ ไว้ก่อนแล้ว 
  - ลักษณะค าตอบ มี 2 ลักษณะคือ ตอบได้หลายค าตอบและตอบได้ค าตอบเดียวเท่านั้น 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

  - ตัวเลือก ใน 1 ค าถาม สามารถมีตัวเลือกได้ 6 ตัวเลือก ต้องกรอกอย่างน้อย 2 
ตัวเลือก 
  - ก าหนดชนิดของตัวเลือกหน้าข้อของค าถามปรนัย เป็นตัวเลข 1 2 3 หรือ ตัวอักษร 
A B C หรือ a b c หรือ No numbering (ไม่ก าหนด) 
  - ระบุค าตอบของค าถามในช่องค าตอบ และคะแนนที่ได้จากการตอบ หากเป็นค าตอบ
ที่ไม่ถูกต้องให้ก าหนดคะแนนที่ได้เป็น ไม่มี และ Feedback ของค าตอบ ซึ่งระบุหรือไม่ก็ได้ 
(Feedback จะแสดงผลเมื่อท าแบบทดสอบเสร็จ) 
  หากเป็นค าตอบที่ถูกต้อง ให้ก าหนดคะแนนที่ได้เป็น 100% ในกรณีเป็นค าถามที่มี
ค าตอบถูกหลายค าตอบ สามารถให้คะแนนค าตอบอ่ืนๆ ที่ถูกเป็น 100% ได้เช่นกัน หรือกรณีที่มี
ค าตอบใกล้เคียง ผู้สอนสามารถก าหนดน้ าหนักคะแนนที่ได้ลง เป็นเปอร์เซ็นต์ตามความใกล้เคียงกับ
ค าตอบที่ถูกต้อง 
  การน าเข้าค าถามจากภายนอก สามารถสร้างไฟล์ค าถามตามรูปแบบที่ก าหนด โดยใช้
โปรแกรมประเภท Text Editor สร้างค าถามตามรูปแบบ GIFT หรือ Aiken แล้วน าเข้าไฟล์ค าถามที่
สร้าง ดังภาพที่ 22 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

 
ภาพที่ 22 รูปแบบการน าไฟล์ข้อสอบเข้ามาในแบบทดสอบ 

 
  การน าเข้าค าถามจากภายนอก มีรูปแบบ ดังนี้ 
  1. โจทย์ค าถามต้องอยู่ในบรรทัดเดียวกัน 
  2. ตัวเลือกค าตอบแต่ละข้อจะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวเดียว แล้วตามด้วย
จุด เช่น A. B. C. D. จากนั้นให้เคาะ space bar 1 ครั้ง ตามด้วยค าตอบข้อนั้น 
  3. ส่วนเฉลยให้ขึ้นต้นด้วยค าว่า ANSWER: และเคาะ space bar 1 ครั้งตามด้วยข้อที่
ถูกต้อง  
  ข้อส าคัญเมื่อพิมพ์ค าถามจบทุกข้อให้ เคาะปุ่ม enter 1 ครั้งเพ่ือเว้นบรรทัดสุดท้าย 1 
บรรทัด และก่อนบันทึกไฟล์งาน ให้เลือก Encoding เป็น UTF8 และบันทึกเป็นนามสกุล .txt 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

  วิธีน าเข้าค าถามจากไฟล์ 
  1. เลือกเมนู “น าเข้า” ดังภาพที่ 23 

 
ภาพที่ 23 การน าเข้าไฟล์แบบทดสอบ 

 
  2. เลือกการสร้างค าแบบ Aiken ดังในภาพที่ 24 

 
ภาพที่ 24 รูปแบบ Aiken 

 
  3. เลือกประเภทค าถามที่จะน าเข้า ดังภาพที่ 25 
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คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 

 
ภาพที่ 25 การเลือกไฟล์ข้อสอบน าเข้า 

 
  4. คลิกปุ่ม “Browse…” เพ่ือค้นหาไฟล์ค าถาม 
  5. เลือกรูปแบบไฟล์ 
  6. เลือก “น าเข้า” ก็จะได้โครงสร้างข้อสอบที่ต้องการ  
 

การแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวผู้สอน 
  ผู้สอนสามารถบอกรายละเอียดให้ผู้เรียนทราบ เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ และทราบ
รายละเอียดข้อมูลผู้สอน โดยสามารถคลิกเลือกเมนูกลุ่ม การจัดการระบบ ---> ประวัติส่วนตัว จะ
ปรากฏหน้าต่างกรอกรายละเอียดซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี้ 
  1. ประวัติส่วนตัว 
  2. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
  3. โพสต์ 
  4. Blog 
  5. Notes 
  6. รายงานผลกิจกรรม 
 
 
 



29 

 

คู่มือการใช้งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
 

คูมื่อครู 
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