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การใช้ Safe Exam Browser (SEB) บน CMRU Moodle  
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการสอบออนไลน์ 

 
Safe Exam Browser (SEB) คือ โปรแกรม Web Browser ฟรีท่ีสามารถติดตั้ง

ลงบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Windows, Mac) และ Apple iPad ได้ (ไม่สนับสนุนระบบ 
Android) โดย SEB ท าหน้าท่ีจ ากัดการเข้าถึงทรพัยากรบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่าง
การสอบ เพื่อลดโอกาสท่ีนักศึกษาจะเปิดใช้โปรแกรมสื่อสาร เปิด Website หรือเข้าใช้
โปรแกรมท่ีไม่สมควรขณะสอบ โดย SEB จะใช้งานร่วมกับ Quiz ใน Moodle 

 
 

Moodle CMRU คือ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ท่ีอาจารย์เป็นผู้บริหาร
จัดการเนื้อหาในระบบให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ติดตั้งท่ี URL: 
http://www.moodle.cmru.ac.th ประกอบด้วยเครื่องมืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ โดยท่ีผู้สอนสามารถเผยแพร่เนื้อหาสื่อการสอน มอบหมาย
งาน และวัดผลประเมินผลผ่านระบบ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาสื่อการสอน งานท่ี
มอบหมาย และเข้าถึงการวัดผลประเมินผลด้วยการท าข้อสอบออนไลน์ผ่านระบบ  
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1. ภาพรวมการใช้งาน SEB 
SEB เป็น Web Browser ท่ีปิดการเข้าถึงทรัพยากรของเครื่อง เข้าถึงได้เฉพาะหน้า 

web ของการสอบ  โดยข้อก าหนดการท างานท่ีส าคัญดังนี้ 
1.1 SEB ใช้งานได้ดีกับ Quiz ใน Moodle  เนื่องจาก Quiz ของ Moodle             

มีจุดเด่นคือสามารถตั้งค่าบังคับให้ผู้สอบเปิดใช้ Quiz จาก SEB เท่านั้น นั่นคือหากผู้สอบ
พยายามเข้าถึง Quiz นั้นๆ ผ่าน Browser อื่นใดท่ีไม่ใช่ SEB ระบบก็จะแจ้งเตือนและ
ปฏิเสธไม่ให้ผู้สอบเข้าท า Quiz นั้นๆ 

1.2 เมื่อผู้สอบเปิดใช้งาน SEB แล้ว จะไม่สามารถออกจากโปรแกรมได้ 
วิธีปกติท่ีใช้ปิดการท างานของโปรแกรม เช่น Alt+F4, การเข้า Task Manager (ส าหรับ 
Windows) , การกด Control+Alternate+Delete จะถู กปิด ไว้  วิ ธี ออกจาก SEB              
มี 3 วิธี คือ 

วิธีท่ี 1 ใช้ปุ่ม Exit ของระบบซึ่งจะแสดงหลังจากท าข้อสอบเสร็จ
สิ้น ซึ่งเป็นวิธีปกติที่ผู้สอบจะออกจากโปรแกรม SEB  

วิธีท่ี 2 ใช้ Exit password ซึ่งต้องได้รับรหัสจากอาจารย์ โดยจะ  
ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือนักศึกษาติดปัญหา ไม่สามารถจบการท างานด้วยวิธีปกติได้ 

วิธีท่ี 3 ปิดคอมพิวเตอร์ กดปุ่ม power หรือดึงปลั๊กออก (เป็นวิธี   
ท่ีไม่ควรท า) 

  1.3 ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน SEB ได้แก่ Windows, Mac, และ iOS 
(iPad) 
 

2. สิ่งที่ต้องพิจารณาเพ่ือตัดสินใจใช้ SEB 
 2.1 CMRU Moodle รองรับความต้องการของผู้สอนหรือไม่ โดย CMRU Moodle 
มีคุณสมบัติรองรับการจัดการข้อสอบ ดังนี้ 

1) รองรับระบบคลังข้อสอบ 
2) รองรับข้อสอบรูปแบบปรนัย ถูกผิด จับคู่ อัตนัย เติมค าในช่องว่าง    

แบบลากและวางเป็นข้อความ แบบลากและวางเป็นรปูภาพ 
3) ผู้สอนสามารถก าหนดคะแนนข้อสอบในแต่ละข้อได้ 
4) ก าหนดรหัสเข้าถึงชุดข้อสอบได้ 
5) ก าหนดวัน-เวลา เร่ิมต้นและสิ้นสุดการท าข้อสอบ 
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6) ก าหนดระยะเวลาในการท าข้อสอบได้ เช่น 30 นาที , 2 ชั่วโมง, 1 วัน,   
1 สัปดาห์ เป็นต้น 

6) ก าหนดจ านวนคร้ังในการตอบของผู้เรียน 
7) ก าหนดจ านวนข้อเพื่อการแสดงผลข้อสอบในแต่ละหน้า 

 2.2 ส ารวจเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีนักศึกษาใช้ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์เคลื่อนท่ี (SEB ไม่สนับสนุน Android ดังนั้นนักศึกษำจะ
ไม่ได้สำมำรถใช้โทรศัพท์หรือ Tablet ท่ีเป็น Android ได)้ 
 2.3 ในเครื่องมือ/อุปกรณ์ของนักศึกษา ท่ีจะใช้ส าหรับสอบออนไลน์ต้องลง
โปรแกรม SEB  
 2.4 อาจารย์ต้องมีเวลาในการศึกษาเครื่องมือใน CMRU Moodle 
 2.5 ซักซ้อมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใช้สอบของนักศึกษา 
และ User password ท่ีต้องใช้ส าหรับ login ตลอดจนท าความเข้าใจกระบวนการสอบให้
นักศึกษาเกิดความคุ้นเคย 
 
3. สมัครสมาชิกระบบ CMRU Moodle 
 ขั้นตอนตามคู่มือส่วนท่ี 2 หน้า 1 หัวข้อสมัครสมาชิก 
 
4. เตรียมความพร้อมนักศึกษา 
 4.1 นักศึกษาเป็นสมาชิกในระบบ CMRU Moodle หรือยัง (สามารถสมัครโดยใช้   
email ส่วนตัวของนักศึกษาได้) 
 4.2 การตั้งชื่อของนักศึกษาในระบบ CMRU Moodle เพื่อความสะดวกในการ
ค้นหารายชื่อของอาจารย์  

กรณีนักศึกษาสมัครสมาชิก ในช่อง ชื่อ ให้ตั้งเป็น รหัสนักศึกษา_ชื่อ เช่น 
65489252_พรพิมล 
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  กรณีเป็นสมาชิกแล้วให้เปลี่ยนท่ี แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 

 
 

5. สร้างห้องสอบ 
 เนื่องจากเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือแบบทดสอบท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
การสอนแบบออนไลน์มาเป็นการจัดสอบออนไลน์ การใช้ห้องเรียนในระบบจัดสอบ
นักศึกษา จะส่งผลให้นักศึกษาสามารถเปิดไฟล์ต่างๆ ท่ีอาจารย์วางไว้ในห้องเรียนออนไลน์
ได้ กรณีเป็นการจัดสอบท่ีอาจารย์ไม่ต้องการให้นักศึกษาเข้าถึงเอกสารต่างๆในระบบได้ จึง
ขอแนะน าให้อาจารย์เปิดรายวิชาใหม่ เพื่อใช้ส าหรับจัดสอบเท่านั้น มีขั้นตอนการขอเปิด
รายวิชาใหม่ตามคู่มือส่วนท่ี 2 หน้า 7 หัวข้อขอสร้างรายวิชา 
หมำยเหตุ ในวันสอบจริงหำกอำจำรย์มีเนื้อหำรำยวิชำนี้สอนออนไลน์ในระบบ CMRU 
Moodle อำจำรย์ต้องซ่อนรำยวิชำท่ีมีเน้ือหำด้วย 
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6. วิธีการน านักศึกษาเข้าห้องสอบ มี 2 วิธี คือ  
 6.1 กรณีท่ีอาจารย์มีนักศึกษาจ านวนมาก ไม่สะดวกในการน านักศึกษาเข้าห้อง
สอบด้วยตนเอง ขอแนะน าให้เลือกวิธีการตั้งค่าให้ผู้เรียนสมัครเป็นสมาชิกของห้องสอบ
ด้วยตนเอง แล้วอาจารย์มาคัดกรองรายชื่อนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ว่าใช่กลุ่มท่ีอาจารย์
ต้องการหรือไม่ มีขั้นตอนตามคู่มือส่วนท่ี 2 หน้า 10 หัวข้อการอนุญาตเข้าเรียนในรายวิชา 
(วิธีท่ี 6.1 ต้องใช้เวลำเพ่ือรอให้ผู้เรียนเข้ำเป็นสมำชิกในห้องสอบ) 
 6.2 กรณีท่ีอาจารย์มีนักศึกษาจ านวนไม่มาก สามารถน าเข้าห้องสอบด้วยตนเอง   
มีวิธีการดังนี้ (วิธีท่ี 6.2 ผู้สอนต้องให้ผู้เรียนเปลี่ยนชื่อตำมข้อแนะน ำในหัวข้อท่ี 4 เตรียม
ควำมพร้อมนักศึกษำ เพื่อจะได้ค้นหำผู้เรียนได้สะดวก) 
  1) เข้าไปที่หน้าหลักรายวิชา 
  2) เมนูการจัดการระบบ > สมาชิก > Enrolment methods เลือกวิธีการ
เพิ่มสมาชิกให้เป็นแบบ Manual enrolments โดยปิดตาในช่อง Guest access Self 
enrolment 

 
  2) เมนูการจัดการระบบ > สมาชิก > Enrolled users เลือกเมนู Enrol 
user ดังรูป 
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  2) กรอกชื่อท่ีต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่น 65489252_พรพิมล หรือ        
พรพิมล ก็จะขึ้นรายการสมาชิก ให้เลือกรายการสมาชิกท่ีต้องการเพิ่ม ให้สถานะสมาชิก 
เป็นนักเรียน แล้วกด Enrol users 

 

 
  3) กรณีต้องการลบผู้เรียนให้คลิกท่ีรูปถังขยะหลังรายชื่อคนท่ีต้องการลบ  
ผู้เรียนท่ีมีรายชื่อตามหัวข้อนี้เท่านั้นท่ีจะเข้าสู่รายวิชาได้ 
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7. สร้างคลังข้อสอบ 
 วิธีการจัดการคลังค าถาม ประกอบด้วยแบบทดสอบ 5 รูปแบบ ได้แก่ ปรนัย ถูกผิด 
จับคู่ อัตนัย และ เติมค าในช่องว่าง ขั้นตอนตามคู่มือส่วนท่ี 2 หน้า 32 หัวข้อสร้าง
แบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ (คลังค าถาม) ในหลักสูตรนี้มีรูปแบบข้อสอบเพิ่มขึ้นมาอีก 2 
แบบคือ แบบลากและวางเป็นข้อความ แบบลากและวางเป็นรปูภาพ ดังนี้ 
  7.1 แบบลากและวางเป็นข้อความ 
   1) เข้าไปท่ีหน้าหลักรายวิชา > เมนูการจัดการระบบ > Question 
bank > Questions > Create a new question 

 
   2) เลือกเมน ูDrag and drop into text > เพ่ิม 

 
   3) กรอกค าถาม เพิ่มช่องส าหรับค าตอบท่ีถูกต้อง และก าหนด
คะแนน 
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   กรอกตัวเลือกให้ตรงกับช่องส าหรับค าตอบท่ีถูกต้อง และใส่
ตัวเลือกลวงได้ใน choice อื่นๆ ท่ีไม่ตรงกับช่องส าหรับค าตอบท่ีถูกต้อง 

 
   4) เลือกเมนูบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือ save changes and 
continue editing และแสดงตัวอย่าง 
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  7.2 แบบลากและวางเป็นรูปภาพ 
1) เข้าไปท่ีหน้าหลักรายวิชา > เมนูการจัดการระบบ > Question 

bank > Questions > Create a new question 

 
   2) เลือกเมน ูDrag and drop into image > เพ่ิม 

 
   3) กรอกค าถาม และก าหนดคะแนน 

 
4) ใส่รูปภาพท่ีเป็นโจทย์ ในหัวข้อ Preview 
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   5) ใส่รูปภาพตัวเลือกในช่อง Draggable items ให้ครบทุกค าตอบ 

 
   6) เบ้ืองต้นให้ใส่ค่าเริ่มต้นในช่อง Left และ Top เป็น 1 ก่อน และ
เลือก Draggable items เป็นรูปภาพของค าตอบ จากนั้นจะมีรูปปรากฎขึ้นให้ใช้เม้าส์ลาก
รูปไปวางในจุดท่ีต้องการ 
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7) เลือกเมนูบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือ save changes and 
continue editing และแสดงตัวอย่าง 

 
 
8. ตั้งค่า Moodle Quiz ให้สนับสนุน SEB 
 เมื่อผู้สอนสร้างคลังข้อสอบตามหัวข้อท่ี 7 เรียบร้อยแล้ว ให้ท าการดึงข้อสอบเพื่อ
มาประเมินนักศึกษา มีวิธีการดังนี้ 
   8.1 ไปที่หน้าหลักรายวิชา > การจัดการระบบ > เร่ิมการแก้ไขในหน้านี้ 

 
  8.2 เลือกเมนู แบบทดสอบ 
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  8.3 ก าหนดรายละเอียดของข้อสอบ 
ตั้งชื่อแบบทดสอบ และ ค าอธิบาย 

 
  
ก าหนดวันเวลาในการเริ่ม/สิ้นสุด การท าข้อสอบ 
ก าหนดวิธีการเมื่อหมดเวลา 

-  Open attempts are submitted automatically ( ค า ต อบจะ ถู ก ส่ ง โ ด ย
อัตโนมัติ) 

-  There is a grace period when open attempts can be submitted, but 
no more questions answered (มีระยะเวลาผ่อนผันท่ีสามารถส่งได้ แต่ไม่สามารถท า
ข้อสอบเพิ่มได้อีก) 

- Attempts must be submitted before time expires, or they are not 
counted (ต้องส่งก่อนหมดเวลามิฉะนั้นจะไม่ถูกนับ) 
ก าหนดจ านวนครั้งที่ให้ตอบ 
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ก าหนดรูปแบบค าถามต่อ 1 หน้าจอ กรณีท่ีต้องการให้แสดงค าถาม 1 ข้อ ใน 1 หน้าจอ 
ให้เลือก “ทุกค าถาม” ในช่อง Navigation method เลือก Free กรณีท่ีต้องการให้เลือก
ข้อไหนขึ้นมาแสดงก่อนก็ได้ หรือหากต้องการแสดงเป็นไปตามล าดับให้เลือก Sequential 

 
ก าหนดการสลับตัวเลือกภายในค าถาม หากต้องการให้สลับคลิก “ใช”่ 

 
ก าหนดรหัสผ่านส าหรับการเข้าถึงข้อสอบ และ ก าหนดให้ใช้งานผ่าน Safe Exam 
Browser เท่านั้น 

 
สร้าง Exit Link เมื่อสอบเสร็จ ในหัวข้อของ Overall Feedback 

ก าหนดข้อความและเพิ่ม link 

ใส่เว็บไซต์ท่ีก าหนดขึ้นเพื่อให้ CMRU Moodle และ SEB 
สามารถเชื่อมต่อกันได้ ก าหนดขึ้นได้เอง กรณีตัวอย่างก าหนดเป็น http://exit 

http://exit/
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ก าหนด Review Options (เพื่อให้แสดง exit link) เป็นการก าหนดให้ Moodle แสดง 
Overall Feedback ท่ีสร้างขึ้นมาให้สามารถใช้งานได้ 

 
กดบันทึกและแสดงผล จากนั้นจะขึ้นหน้าจอให้เพ่ิมข้อสอบเข้าไปในชุดข้อสอบ คลิกเลือก
เมนู แก้ไขแบบทดสอบ 

 
เลือกค าถามจากธนาคารข้อสอบท่ีได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ 

 
เลือกค าถามท่ีต้องการ > เพ่ิมค าถามท่ีเลือกในแบบทดสอบ 
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ก าหนดคะแนนเต็ม > บันทึก 

 
 
9. ติดตั้ง Safe Exam Browser (SEB) (รองรับ Windows,Mac, iOS(iPad)) 
 9.1 เปิดเว็บไซต์ https://safeexambrowser.org เลือกเมนู Download  

 
9.2 เลือกระบบปฏิบัติการตามอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน กรณีตัวอย่างเป็นการติดตั้งบน 

Windows 10 เลือก Safe Exam Browser 3.1 for Windows 
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9.3 รอโหลดจนเสร็จแล้วคลิก Open 

 
9.4 คลิก Install 

 
9.5 คลิก Yes 

 
9.6 รอจนติดตั้งเสร็จคลิก Close 
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10. ตั้งค่าการควบคุมส าหรับ SEB  
 10.1 เปิดโปรแกรม SEB Configuration Tool 

 
 10.2 คลิก Yes 

 
 10.3 จะปรากฏหน้าจอของโปรแกรมดังรูป ในแถบ General 

 
 ส่วนที่ 1 ให้คัดลอก link จาก CMRU Moodle ในหน้าข้อสอบมาวางไว้ในหัวข้อ 
Start URL 

 
 ส่วนที่ 2 ตั้งรหัสผ่านส าหรับ Admin รหัสนี้ใช้ในกรณีท่ีต้องการแก้ไขไฟล์ Config 
 ส่วนที่ 3 ตั้งรหัสผ่านส าหรับออกจากระบบสอบออนไลน์ ใช้ในกรณีท่ีผู้เข้าสอบ    
มีความจ าเป็นต้องออกจากการสอบ โดยยังท าข้อสอบไม่เสร็จ อาจารย์สามารถแจ้งรหัสนี้
ให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลท่ีมีความจ าเป็นต้องออกจากการสอบกลางคัน 
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 10.4 ในแถบ Config File 

 
 - เมนู Use SEB settings file for... เลือก starting an exam 
 - เมนู Use either acrytographic identify or a password or both ใช้ส าหรับ
ก าหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อสอบผ่านไฟล์ config File อาจารย์จะแจ้งรหัสนี้ เมื่อ
นักศึกษาทุกคนพร้อมเข้าสอบ 
 10.5 ในแถบ User Interface 

 
 ในหัวข้อ Browser view mode เลือก Use full screen mode และ เปิด  
Show Wi-Fi control (Win) เผื่อมีกรณีอินเทอร์เน็ตมีปัญหาระหว่างสอบผู้เข้าสอบจะได้
จัดการ Wi-Fi ของตนเองได้ 
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 10.6 ในแถบ Exam  

 
- เมนู Link to quit SEB after exam ให้กรอกเว็บไซต์ที่เราก าหนดไว้ในขั้นตอนการสร้าง
ชุดข้อสอบ (หัวข้อ 8. ตั้งค่า Moodle Quiz ให้สนับสนุน SEB หน้า 13) กรณีตัวอย่างใส่ 
http://exit 
 10.7 เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว เลือกเมนู File > Save Settings As… เลือกแหล่ง
จัดเก็บไฟล ์> ตั้งชื่อไฟล์ > Save > OK 

 
 

 
 

 
 
 10.8 ส่งไฟล์ config ท่ีได้ให้กับนักศึกษา 
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11. วิธีเข้าสอบส าหรับผู้เรียน 
11.1 กรณีสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
 1. ติดตั้งโปรแกรม Safe Exam Browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจะใช้ส าหรับ
สอบ (ตามหัวข้อที่ 9. ติดตั้ง Safe Exam Browser (SEB) หน้า 15) 
 2. ดาวน์โหลดไฟล์ config ท่ีอาจารย์ส่งให้มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของตนเองท่ี
ติดตั้งโปรแกรม Safe Exam Browser เรียบร้อยแล้ว 
 3. คลิกเปิดไฟล์ config และ กรอกรหัสส าหรับเปิดไฟล์ config เพื่อเข้าถึงข้อสอบ
ท่ีอาจารย์แจ้งให้ทราบ 

 
 4. กรอก username และ password ท่ีสมัครสมาชิกไว้กับระบบ CMRU Moodle 

 
 5. คลิกท าแบบทดสอบตอนนี้ 
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 6. กรอกรหัสผ่านในการท าแบบทดสอบ (อาจารย์แจ้งรหัสผ่าน) 

 
 

 7. ท าข้อสอบให้ครบทุกข้อ คลิกเมนู Finish attempt.. 

 
 

8. คลิกเมนู ส่งค าตอบแล้วสิ้นสุดการท าแบบทดสอบ 

 
 

 9. คลิกเมนู ส่งค าตอบแล้วสิ้นสุดการท าแบบทดสอบ เพ่ือยืนยันการส่งค าตอบ 
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 10. คลิก เสร็จสิ้นและออกจากระบบสอบ 

 
 
11.2 กรณีสอบด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ไม่รองรับระบบ Android) 
 1. ติดตั้งแอพลิเคชัน SafeExamBrowser 

 
  2. ดาวน์โหลดไฟล ์config ท่ีอาจารย์ให้มาไว้ในอุปกรณ์ของตนเองท่ีติดตั้ง
แอพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว คลิกเปิดไฟล์ 
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  3. กรอกรหัสส าหรับเปิดไฟล์ config เพ่ือเข้าถึงข้อสอบท่ีอาจารย์แจ้งให้
ทราบ 

 
  4. ยืนยันการยินยอมให้ SEB ล็อคหน้าจอระหว่างการท าข้อสอบ คลิก ใช่ 

 
  5. loginด้วย user และ pass ท่ีสมัครสมาชิกไว้กับระบบCMRU Moodle 
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  6. เลือก ท าแบบทดสอบตอนนี้ 

 
 

  7. กรอกรหัสผ่านในการท าแบบทดสอบ (อาจารย์แจ้งรหัสผ่าน) 

 
 

8. ท าข้อสอบให้ครบทุกข้อ คลิกเมนู Finish attempt.. 
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9. คลิกเมนู ส่งค าตอบแล้วสิ้นสุดการท าแบบทดสอบ 

 
 

10. คลิกเมนู ส่งค าตอบแล้วสิ้นสุดการท าแบบทดสอบ เพ่ือยืนยันการส่ง
ค าตอบ 

 
 

11. คลิก คลิกท่ีนี่ เพ่ือสิ้นสุดการสอบ และต้องการออกจากหน้านี้ 
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12. วิธีการดึงรายงานผลคะแนนส าหรับผู้สอน 
 12.1 login เข้าหน้าหลักรายวิชา > คะแนนทั้งหมด 

 
 12.2 เลือก Export 

 
 12.3 เลือก Excel spreadsheet > ดาวน์โหลด 

 
 12.4 ไฟล์รายงานในรูปแบบ excel 

 
 



 
 

ส่วนที ่

2 



สารบัญ 
หน้า 

1. สมคัรสมาชิก           1 
2. เข้าสู่ระบบ          4 
3. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว         5 
4. เปลี่ยนรูปแสดงตน         6 
5. เปลี่ยนรหัสผ่าน         7 
6. ขอสร้างรายวิชา         7 
7. ต้ังค่ารายวิชา          9 
8. การอนุญาตเข้าเรียนในรายวิชา        10 
9. เพ่ิมบล็อก          12 
10. ใส่รูปภาพ          13 
11. เพ่ิมข้อความหรือบทคัดย่อของรายวิชา       14 
12. การเปลี่ยนข้อความหัวข้อ        14 
13. เพ่ิมแหล่งข้อมูล         15 

13.1 แหล่งข้อมูล         15 
13.2 Book          16 
13.3 Folder          18 
13.4 Label          19 
13.5 Page          20 
13.6 URL          21 
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การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลนด์้วย Moodle (สําหรับผู้สอน) 
 

ระบบบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Moodle เป็นระบบที่อาจารย์เป็นผู้บริหาร
จัดการเน้ือหาในระบบให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน และมอบหมายงานให้กับผู้เรียน 
รวมไปถึงการเก็บคะแนนผ่านระบบ ติดต้ังที่ URL: http://www.moodle.cmru.ac.th เป็น
ซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนนําเน้ือหาและสื่อการสอนข้ึนเว็บไซต์รายวิชา
ตามท่ีได้ขอให้ระบบจัดไว้ให้ ส่วนผู้เรียนก็สามารถเข้าถึงเน้ือหา กิจกรรมต่าง ๆ โดยผ่านเว็บ ทั้งผู้สอน
และผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา กระดานถาม–ตอบ 

 
องค์ประกอบภายใน Moodle  
1. ระบบจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน (Course Management) ใช้สําหรับจัดการ

หลักสูตรรายวิชา ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมหลักสูตรใหม่ การเพ่ิมเน้ือหารายวิชา การเพ่ิมกิจกรรมการเรียน
การสอน (ใบงาน การบ้าน แบบทดสอบ) รวมท้ังการประเมินผลงานและติดตามดูพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 

2. ระบบจัดการไซต์ (Site Management) ใช้สําหรับบริหารเว็บ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมข่าว
หน้ารายวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งการวางข้อมูลต่างๆ หน้ารายวิชา 

3. ระบบจัดการผู้ใช้งาน (User Management) ใช้สําหรับจัดการผู้ใช้งานในระบบ เป็นการ
จัดกลุ่มผู้เรียน การเพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหาสมาชิก รวมทั้งการกําหนดสิทธ์ิของสมาชิกว่าต้องการให้
สมาชิกเข้าถึงส่วนใดได้บ้าง 

4. ระบบจัดการไฟล์ (File Management) ใช้สําหรับจัดการไฟล์ในเว็บ ไฟล์เอกสาร ไฟล์
รูปภาพ ไฟล์เสียง และไฟล์วีดีโอ 

 
1. สมัครสมาชิก 
 ผู้เข้าใช้ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกจะมีสิทธ์ิดูข้อความจากหน้าเว็บหลักเท่าน้ัน เรียกผู้ใช้งานกลุ่ม
นี้ว่า ผู้ใช้งานท่ัวไป (Guest)  และเมื่อสมัครสมาชิกและได้รับการยืนยันสิทธ์ิจะได้สถานะเป็น ผู้เรียน 
(Student) และหากขอเปิดรายวิชาและได้รับการอนุมัติการเปิดรายวิชาแล้วก็จะได้สถานะ ผู้สอน 
(Teacher) โดยมีขั้นตอนการสมัครสมาชิกดังน้ี 
 1. เข้าเว็บไซต์ Moodle CMRU ด้วย URL : http://www.moodle.cmru.ac.th 
 2. คลิก สมัครเป็นสมาชิก 
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 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะรายการที่มีเครื่องหมาย * แล้วคลิกปุ่ม สร้าง account 
ใหม่ (ให้คลิกแค่ครั้งเดียวหากคลิกซ้ําหลายคร้ังระบบจะแจ้งเตือนว่ามีการสมัครด้วยอีเมลน้ีแล้ว) ใน
ช่องอีเมล ให้กรอกอีเมลที่ติดต่อได้จริง เน่ืองจากระบบจะส่งข้อมูลยืนยันการสมัครสมาชิกไปที่อีเมลที่
กรอกไว้ 

 
 

4. ระบบจะขึ้นข้อความดังรูปภาพให้คลิก ขั้นต่อไป จะกลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์ จากน้ัน
ระบบจะทําการส่งอีเมลไปให้เพ่ือให้สมาชิกยืนยันความต้องการในการขอเข้าใช้งาน 

 
5. เปิดอีเมลที่ใช้ในการสมัคร ให้ยืนยันการใช้งานโดยการคลิกที่ลิงค์ในกรอบสีแดง ใน

โปรแกรมรับส่งอีเมลทั่วไปจะเห็นลิงค์ยืนยันเป็นสีนํ้าเงิน และสามารถคลิกเพ่ือทําการยืนยันบัญชีผู้ใช้ 
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แต่ในกรณีที่ไม่สามารถคลิกที่ลิงค์ได้ให้ก๊อปป้ีลิงค์ดังกล่าวแล้วนําไปวางไว้ในเว็บบราวเซอร์ จากน้ันกด 
Enter 

 
หมายเหตุ อีเมลตอบกลับจากระบบอาจอยู่ในกล่องจดหมายขยะของผู้สมัคร หากไม่ได้รับในกล่อง
จดหมายกรุณาตรวจสอบในกล่องจดหมายขยะ 

6. เมื่อทําขั้นตอนที่ 5 เสร็จจะเป็นการเข้าสู่ระบบสมาชิกโดยอัตโนมัติ โดยจะปรากฏช่ือ
ผู้ใช้งานมุมบนซ้ายและขวามือดังรูป และสามารถเปลี่ยนภาษาสําหรับเว็บไซต์ได้จากเมนูมุมบนซ้าย 
ในหน้าจอแผงควบคุม(Dashboard) น้ีจะแสดงภาพรวมรายวิชา (Course overview) ที่เราเป็น
สมาชิก และ หลักสูตรที่เข้าถึงได้ล่าสุด (Recently Accessed Courses) หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ
รายวิชาใดหน้าน้ีจะยังไม่มีข้อมูลรายวิชาขึ้นให้ ผู้ใช้งานคลิกที่ เมนูหน้าแรกของเว็บไซต์ (Site home) 
ในกลุ่มของเมนู Navigation ด้านซ้ายมือเพ่ือแสดงรายวิชาทั้งหมดในระบบโดยจําแนกเป็นคณะ 
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2. เข้าสู่ระบบ 
ก่อนเข้าใช้งานระบบ e-Learning สมาชิกต้องทําการ Login เข้าสู่ระบบก่อน โดยมีวิธีการ

ดังน้ี 
 1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.moodle.cmru.ac.th 
 2. กรอก ช่ือผูใ้ช้ และ รหัสผ่าน คลิก เข้าสู่ระบบ 

 
 

สิทธิใ์นการใชง้านระบบ ดังนี ้
 1. ผู้ดูแลระบบ (Administrator) เป็นผู้ใช้งานที่มีสิทธ์ิกระทําได้ทุกอย่างในระบบ และ
สามารถบริหารจัดการได้ทุกรายวิชาที่มีในระบบ 
 2. ผู้สอน (Teacher) เป็นผูใ้ช้ที่มีสิทธ์ิในการสอนขอสร้างรายวิชา และบริหารจัดการรายวิชา
ที่ได้รับอนุมัติ โดยสามารถจัดการข้อมูลเน้ือหา และกิจกรรมภายในรายวิชา 
 3. ผู้เรียน (Student) เป็นผู้ใช้ที่มีสิทธ์ิในการเข้าเรียนในรายวิชาได้ 
 4. ผูใ้ช้ทั่วไป (Guest) เป็นผูใ้ช้ที่มีสิทธ์ิในการเข้าใช้งานตํ่าสุด จะสามารถเข้าเรียนในรายวิชา
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่าน้ัน และแม้หากจะได้รับสิทธ์ิในการเข้าเรียนในรายวิชาได้ แต่จะไม่
สามารถทํากิจกรรมต่างๆในรายวิชาได้ 

เมื่อ login สําเร็จจะปรากฏช่ือผู้ใช้งานมุมบนซ้ายและขวามือดังรูป และสามารถเปลี่ยนภาษา
สําหรับเว็บไซต์ได้จากเมนูมุมบนซ้าย ในหน้าจอแผงควบคุม(Dashboard) น้ีจะแสดงภาพรวมรายวิชา 
(Course overview) ที่ เราเป็นสมาชิก และ หลักสูตรที่ เข้าถึงได้ล่าสุด (Recently Accessed 
Courses) หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกของรายวิชาใดหน้าน้ีจะยังไม่มีข้อมูลรายวิชาขึ้นให้ ผู้ใช้งานคลิกที่
เมนูหน้าแรกของเว็บไซต์ (Site home) ในกลุ่มของเมนู Navigation ด้านซ้ายมือเพ่ือแสดงรายวิชา
ทั้งหมดในระบบโดยจําแนกเป็นคณะ 
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3. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 1. เข้าสู่ระบบ 
 2. คลิกที่ช่ือ 
 3. เลือกเมนู ค่าที่ต้องการ 

 
 4. เลือกเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 
 5. แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย คลิก อัพเดทประวัติส่วนตัว 
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4. เปลี่ยนรูปแสดงตน 
 สมาชิกสามารถทําการเปลี่ยนรูปภาพที่ใช้แสดงตนได้ ดังน้ี 
 1. เข้าสู่ระบบ 
 2. คลิกที่  ช่ือมุมบนขวา > ค่าที่ต้องการ > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 3. คลิกที่  (Add file) 

 
 4. คลิกที่ Upload a file > Choose File > เลือกแหล่งจดัเก็บรูปที่อยู่ในเครื่อง > Upload 
this file 

 
 5. จะปรากฏภาพที่เลือกขึ้นแทนส่วนที่เคยเป็นภาพลูกศร คลิกปุ่มอัพเดทประวัติส่วนตัว 
ภาพแสดงตนของสมาชิกจะปรากฏในการทํากิจกรรมต่างๆในระบบ เช่น การส่งงาน การโพสกระทู้ 
การส่งข้อความ เป็นต้น 
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5. เปลี่ยนรหัสผ่าน 
 1. เข้าสู่ระบบ 
 2. คลิกที่ ช่ือมมุบนขวา > ค่าที่ต้องการ > เปลี่ยนรหัสผ่าน 
 3. ให้กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน และ รหสัผ่านใหม่ 2 ครั้ง > บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 
 
6. ขอสร้างรายวิชา 
 การสร้างรายวิชาใหม่สามารถทําได้เฉพาะสมาชิกที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่เท่าน้ัน มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. เข้าสู่ระบบ 
 2. คลิกที่ หน้าแรกของเวบ็ไซต์ > ขอสร้างรายวิชาใหม่ 

 
 3. คลิกปุ่ม ขอสร้างรายวิชา 

 
 4. กรอกข้อมลูรายวิชาที่ขอเปิด และ เลือกประเภทของรายวิชาให้ถูกต้องเน่ืองจากอาจารย์
ไม่สามารถแก้ไขประเภทในภายหลังได้ต้องแจ้งผู้ดูแลระบบเท่าน้ันหากไม่พบประเภทของรายวิชาที่
ต้องการให้ติดต่อผู้ดูแลระบบที่ ช้ัน 3 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา โทร.053-88-5931, 5934 หรือ
กรอกประเภทของรายวิชาที่ต้องการ    มาในช่องข้อมูลสนับสนุนเพ่ือประกอบการพิจารณาในการขอ
สร้างรายวิชา เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดรายวิชาของอาจารย์เข้ากลุ่มประเภทได้ เมื่อกรอกข้อมูล
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รายละเอียดเรียบร้อยแล้วคลกิปุ่ม ขอสร้างรายวิชา และรอผู้ดูแลระบบอนุมัติการขอสร้างรายวิชา 
หากต้องการเร่งด่วนขอให้อาจารย์โทรแจ้งผูดู้แลระบบตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น 

 
 
 5. รอผลการอนุมัติรายวิชา คลิก ขั้นต่อไป 

 
 

 6. เมื่อรายวิชาได้รับการอนุมัติแล้วอาจารย์จะได้รับอีเมลดังรูป 
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7. ต้ังค่ารายวิชา 
 1. เข้าสู่ระบบ 
 2. คลิกเมนู Dashboard จะปรากฏรายวิชาที่อาจารย์เป็นเจ้าของรายวิชา 

 
 3. คลิกที่ช่ือวิชา เพ่ือเข้าไปยังรายวิชาที่มีสิทธ์ิเป็นผู้สอน 
 4. คลิกเมนู การจัดการระบบ > การจัดการรายวิชา > การต้ังค่า 

 
 5. รายละเอียดการต้ังค่ารายวิชา 

 - ช่ือเต็มของรายวิชา กรอก ช่ือเต็มของรายวิชา 
 - ช่ือย่อของรายวิชา กรอก รหัสรายวิชา  
 - มองเห็นได้  เลือก แสดง (กรณีต้องการเปิดให้ผู้เรียนเห็นรายวิชา) 
    เลือก ซ่อน (กรณีไม่ต้องการเปิดให้ผู้เรียนเห็นรายวิชา) 

- วันเริ่มต้นรายวิชา เลือก วันที่เริ่มต้นของรายวิชา 
- Course end date เลือก วันสิ้นสุดการเปิดรายวิชา 
- รหัสรายวิชา  กรอก รหัสรายวิชา (ซ้ํากับช่ือย่อของรายวิชาได้) 
- เน้ือหาย่อของรายวิชา กรอก คําอธิบายรายวิชา 

 - รูปแบบรายวิชา  1) แบบรายสัปดาห์ เป็นการจัดการรายวิชาสัปดาห์ต่อ
สัปดาห์ โดยมีวันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนในแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนทํา 

    2) แบบหัวข้อ รูปแบบคล้ายกับรายสัปดาห์ เพียงแต่ไม่
จํากัดเวลาในการศึกษาหัวข้อน้ันๆ กิจกรรมที่กําหนดไว้สําหรับแต่ละหัวข้อสามารถทําได้ตลอดไป 

    3) แบบกลุ่มสนทนา รูปแบบน้ีจะเหมือนกับกระดาน
เสวนาทั่วไป โดยจะปรากฏเป็นรายการในหน้าแรกของรายวิชาอาจจะใช้เป็นหน้าประกาศสําหรับวิชา
ที่สอนน้ัน หรือ สําหรับภาควิชา 

 - จํานวน (สัปดาห์/หัวข้อ) เลือกเพ่ือกําหนดจํานวนสัปดาห์หรือจํานวนหัวข้อที่มีการ
เรียนการสอน 

 - ระบบกลุ่ม 1) No groups  เรียนรวมกันแบบไม่แบ่งกลุ่ม 
        2) Separate groups แบ่งกลุ่มเรียนอย่างชัดเจนข้ามกลุ่มไม่ได้ 
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        3) Visible groups แบ่งกลุ่มเรียนแต่ศึกษาข้ามกลุ่มได้แต่ทํากิจกรรม
ร่วมไม่ได้ 
 6. เมื่อกรอกข้อมูลการต้ังค่าเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึกและแสดงผล 
 
8. การอนุญาตเข้าเรียนในรายวิชา 
 การอนุญาตเข้าเรียนในรายวิชา อาจารย์สามารถต้ังค่าการรับสมาชิกของรายวิชาได้ด้วย
วิธีการดังน้ี 
 1. เข้าสู่ระบบ 
 2. คลิกเมนู Dashboard จะปรากฏรายวิชาที่อาจารย์เป็นเจ้าของรายวิชา 
 3. คลิกรายวิชาที่ต้องการต้ังค่า 
 4. เลือกเมนู การจัดการระบบ > การจัดการรายวิชา > สมาชิก > Enrolment methods 
 5. เลือกฟังก์ช่ันที่ต้องการ คลิกที่รูปตา  

-  สัญลักษณ์เปิดตาคือเปิดการใช้งาน  
-  สัญลักษณ์ปิดตาคือปิดการใช้งาน 

 
  - Manual enrolments  เป็นการเพ่ิมสมาชิกด้วยอาจารย์เอง อาจารย์ต้องค้นหา
รายช่ือสมาชิกจากฐานข้อมูลและเพ่ิมผู้เรียนเข้าสู่รายวิชาด้วยตนเอง 
  - Guest access หากไม่ต้องการให้บุคคลทั่วไปเข้าเรียนในรายวิชาให้คลิกปิดที่รูป
ตา หากเปิดการใช้งานรูปตาผู้เรียนที่เป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้สมัครสมาชิกจะสามารถเข้าเรียนใน
รายวิชาของอาจารย์ได้ นอกจากน้ีอาจารย์สามารถกําหนดรหัสผ่านของรายวิชาสําหรับสถานะ Guest 
(บุคคลทั่วไปได้) โดยจะปรากฏเมนูให้ผู้เรียนที่เป็นบุคคลทั่วไป (คือบุคคลที่ไม่ได้สมัครสมาชิกของ
ระบบ) คลิกเพ่ือกรอกรหัสก่อนเข้าเรียนในรายวิชาที่ต้ังค่าน้ีไว้ มีวิธีการต้ังค่าดังน้ี 
   1) คลิกรูป  
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   2) Allow guest access การต้ังค่าน้ีจะเป็นการกําหนดว่าผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงหลักสูตรในฐานะแขกโดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน และกําหนดรหัสผ่าน คลิกบันทกึการ
เปลี่ยนแปลง 

 
  - Self enrolment (นักเรียน) เป็นการเพ่ิมผู้เรียนเข้าไปในรายวิชา ด้วยการให้
ผู้เรียนสมัครเอง ครั้งแรกที่คลิกช่ือวิชาจะปรากฏเมนูให้ผู้เรียนคลิกเพ่ือสมัครเป็นสมาชิกของรายวิชา 
นอกจากน้ีอาจารย์สามารถกําหนดรหัสผ่านของรายวิชาได้ โดยจะปรากฏเมนูให้ผู้เรียน (บุคคลที่เป็น
สมาชิกของระบบ) คลิกเพ่ือกรอกรหัสก่อนเข้าเรียนในรายวิชาที่ต้ังค่าน้ีไว้ มีวิธีการต้ังค่าดังน้ี 

   1) คลิกรูป  

 
   2) กําหนดรหัสผ่านเข้ารายวิชา ในช่อง Enrolment key เมื่อกําหนด
เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทกึการเปลี่ยนแปลง 
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9. เพิ่มบล็อก 
อาจารย์สามารถเพ่ิมบล็อกเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของห้องเรียนได้ตามต้องการ เช่น HTML  

ปฏิทิน ข้อความ รายละเอียด รายวิชา และอ่ืนๆ ได้ตามต้องการ โดยในที่น้ีจะแสดงวิธีการเพ่ิมบล็อก 
HTML เพ่ือใส่รูปภาพตกแต่งรายวิชาให้น่าสนใจ ดังน้ี 
 1. คลิกที่ปุ่ม  มุมบนขวามือ หรือ เลือกเมนู การจัดการระบบ > เริ่มการแก้ไขในหน้าน้ี 
 2. ในกลุ่มของเมนูเพ่ิมบล็อก คลิกเลือก HTML 

 
 

 3. จะได้บล็อก HTML ดังรูป คลิกที่รูป  

 
 4. เลือกเมนู Configure (บลอ็ค HTML) block 

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

  
 6. ผลลัพธ์ที่ได้ 
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10. ใส่รปูภาพ 
 1. คลิกที่เมนูแทรกรูปภาพ 

 
 2. เลือก Find or upload an image 

 
 
 3. เลือก Upload a file จากนั้นเลือก Choose File เพ่ือเลือกไฟล์ในแหล่งจัดเก็บไฟล์จาก
เครื่อง และคลกิ Upload this file 

 
 

 4. จะปรากฏรูปที่เลือก ใหค้ลิก เพ่ิม 
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 5. จะได้ผลลัพธ์ดังรูป 

 
 
11. เพิ่มข้อความหรือบทคดัย่อของรายวิชา 
 1. เข้าสู่ระบบ 
 2. เลือกรายวิชา 
 3. เลือก เมนูการจัดการระบบ > เปิดการแก้ไขในหน้าน้ี > แก้ไขในหัวขอ้ General 

 
  

4. กรอกข้อมลูเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 
 
12. การเปลี่ยนข้อความหัวข้อ 
 1. เข้าสู่ระบบ 
 2. เลือกรายวิชา 
 3. เลือก เมนูการจัดการระบบ > เปิดการแก้ไขในหน้าน้ี > แก้ไขในหัวขอ้ที่ต้องการ >Edit 
topic 
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4. หากต้องการเปลี่ยนช่ือหัวข้อให้คลิกเลือกช่อง Custom และกรอกขอ้มูลที่ต้องการ 

จากน้ันคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

   
 
13. เพิ่มแหล่งข้อมูล 
 13.1 แหล่งข้อมูล คือการนําไฟล์เอกสารมาแสดงให้ผู้เรียนสามารถใช้งานได้ในรูปแบบการ
เปิดอ่าน หรือดาวน์โหลด โดยมีสัญลักษณ์ของโปรแกรมที่สนับสนุนแจ้งให้ผู้เรียนสามารถรู้ได้ว่า 
เอกสารน้ันอยู่ในรูปแบบข้อมูลชนิดใด เช่น MSword หรือ pdf 
  1) เข้าสูร่ะบบ 
  2) เลือกรายวิชา 
  3) คลิก เพ่ิมแหล่งข้อมูล > แหล่งข้อมูล 

 
  4) จะปรากฏหน้าจอให้เพ่ิมรายละเอียดข้อมูล 
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- ช่ือ   กรอก หัวข้อ หรือช่ือเรื่องของไฟล์ 

  - คําอธิบาย  กรอก คําอธิบายของไฟล์ 
  - เลือกไฟล ์ เลือกไฟล์สําหรับหัวข้อน้ี คลกิที่รูป  > Upload a file > 
Choose File > เลือกแหล่งจดัเก็บไฟล์จากเคร่ือง > Upload this file 
  - การแสดงผล คือ เลือกรูปแบบการแสดงผลท่ีต้องการ 

- อัตโนมัติ (Automatic) การแสดงผลแบบนี้จะเปิดหน้าต่าง
แสดงรายละเอียด   

  และจะปรากฏลิงค์เพ่ือให้ผู้เรียนคลิกไปยังหน้าเอกสารต่อไป 
- Embed เป็นการแสดงผลโดยหลังจากคลิกลิงค์จะปรากฏข้อมูล
เอกสารอยู่    
  ภายในระบบ E-Learning 
- บังคับดาวน์โหลด (Force Download) เป็นการกําหนดให้ผู้เรียน
ต้องดาวน์   
  โหลดไฟล์เอกสาร 

    - เปิด (Open) เป็นการแสดงผลของหน้าไฟล์เอกสารในหน้าต่าง
เดิม 
    - ในป๊อบอัพ (In Pop-up) เป็นการแสดงผลหน้าไฟล์เอกสารใน
หน้าต่างใหม่   5) กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
  

13.2 Book คือ แหล่งของข้อมูลที่เสมือนการเปิดอ่านหนังสือทีละหน้า 
  1) เข้าสูร่ะบบ 
  2) เลือกรายวิชา 

3) คลิก เพ่ิมแหล่งข้อมูล > Book 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 
  4) จะปรากฏหน้าจอให้เพ่ิมรายละเอียดข้อมูล 

 
  - ช่ือ   กรอก หัวข้อของหนังสือ 
  - คําอธิบาย กรอก รายละเอียดเพ่ิมเติมของหัวข้อ 
  - การแสดงผล ในช่องของ Chapter formatting เลือกเป็นแบบ numbers 
  5) เมื่อกรอกเสร็จแล้วคลกิ บันทึกและแสดงผล 
  6) จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลของ Book หน้าที่ 1 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

  - Chapter title กรอก ช่ือหัวข้อของ book หน้าที่ 1 
  - Content กรอก เน้ือหาของ book หน้าที่ 1 
  เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยคลกิ บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
  7) จะปรากฏหน้าแรกของ book และเมนู TABLE OF CONTENTS หากต้องการ
เพ่ิมหน้าต่อไปให้คลิก  หากต้องการแก้ไขคลิก  สามารถเพ่ิมหน้าไปเรื่อยๆตามความต้องการได้ 

 
 

13.3 Folder คือ แหล่งข้อมูลที่นําเอาแฟ้มของรายวิชามาแสดงให้ผู้เรียนได้สามารถนําไป
ดาวน์โหลด หรือเรียกใช้งานได้ ซึ่งผู้เรียนจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลในส่วนน้ีได้ 
  1) เข้าสูร่ะบบ 
  2) เลือกรายวิชา 

3) คลิก เพ่ิมแหล่งข้อมูล > Folder 

 
  4) จะปรากฏหน้าจอให้เพ่ิมรายละเอียดข้อมูล 



19 

 

ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 
  - ช่ือ  กรอก ช่ือของ Folder 
  - คําอธิบาย กรอก รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับไฟล์ที่เก็บใน Folder 
  - ไฟล ์  กรอก เลือกไฟล์สําหรับหัวข้อน้ี คลิกทีรู่ป  > Upload a file > 
Choose File > เลือกแหล่งจดัเก็บไฟล์จากเคร่ือง > Upload this file (สามารถเพ่ิมได้หลายไฟล์) 
  - Display folder contents เลือกรูปแบบการแสดงผล 

- On a separate page แสดงไฟล์ในหน้าแยกต่างหาก 
- Inline on a course page แสดงไฟล์ในหน้าแรกของรายวิชา 

  5) กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 13.4 Label คือ แหลง่ข้อมลูแบบข้อความ หรือรูปภาพที่จะปรากฏในส่วนของหัวข้อบนหน้า
แรกของรายวิชา 
  1) เข้าสูร่ะบบ 
  2) เลือกรายวิชา 

3) คลิก เพ่ิมแหล่งข้อมูล > Label 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

  4) จะปรากฏหน้าจอให้เพ่ิมรายละเอียดข้อมูล พิมพ์ข้อความในช่อง Label Text 

 
   5) กรอกข้อมลูเรียบร้อยแลว้คลิก บันทึกและกลับไปยังรายวิชา 
 
 13.5 Page คือ เป็นแหล่งข้อมูลที่คล้ายกับ Label แต่ข้อมูลที่ปรากฏหน้าแรกเป็นเพียงช่ือ
หัวข้อที่สามารถคลิกลิงค์ต่อไปได้ และมีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกในการนําเสนอเน้ือหา เช่นการ
แสดงรูปภาพ ลิงค์ และการจัดรูปแบบอักษร 
  1) เข้าสูร่ะบบ 
  2) เลือกรายวิชา 

3) คลิก เพ่ิมแหล่งข้อมูล > Page 

 
  4) จะปรากฏหน้าจอให้เพ่ิมรายละเอียดข้อมูล  



21 

 

ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 
  - ช่ือ กรอก ช่ือหัวข้อ 
  - คําอธิบาย กรอก รายละเอียดเพ่ิมเติมของหัวข้อ 
  - Page content กรอก เน้ือหาของ page 
  - การแสดงผล - Display page name คือ แสดงเฉพาะช่ือในหน้าหลักรายวิชา 

- Display page description คือ แสดงคําอธิบายในหน้าหลัก
รายวิชา 

- Display last modified date คือ แสดงวันที่แก้ไขล่าสดุ 
5) กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึกและแสดงผล 

 
13.6 URL คือ แหล่งข้อมูลที่สามารถแสดงหน้าเพจเว็บไซต์ตาม URL ที่กําหนด 

  1) เข้าสูร่ะบบ 
  2) เลือกรายวิชา 

3) คลิก เพ่ิมแหล่งข้อมูล > URL 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

  4) จะปรากฏหน้าจอให้เพ่ิมรายละเอียดข้อมูล 

 
  - ช่ือ   กรอก ช่ือหัวข้อหรือช่ือเว็บไซต์ 
  - External URL  กรอก URL ของเว็บไซต์ 
  - คําอธิบาย กรอก รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  - การแสดงผล คือ เลือกรูปแบบการแสดงผลท่ีต้องการ 

- อัตโนมัติ (Automatic) การแสดงผลแบบนี้จะเปิดหน้าต่าง
แสดงรายละเอียด   

  และจะปรากฏลิงค์เพ่ือให้ผู้เรียนคลิกไปยังหน้าเว็บไซต์ต่อไป 
- Embed เป็นการแสดงผลโดยหลังจากคลิกลิงค์จะปรากฏข้อมูล
เอกสารอยู่    
  ภายในระบบ E-Learning 

    - เปิด (Open) เป็นการแสดงผลของหน้าไฟล์เอกสารในหน้าต่าง
เดิม 
    - ในป๊อบอัพ (In Pop-up) เป็นการแสดงผลหน้าไฟล์เอกสารใน
หน้าต่างใหม่   

5) กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึกและแสดงผล 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 13.7 เพิ่ม VDO จาก Youtube เป็นการเพ่ิมแหล่งข้อมลูประเภท VDO ใหผู้้เรียนดู โดย
เรียกไฟล์ VDO มาจากเว็บไซต์ Youtube มีข้อดีคือ การเรียกดู VDO จะมีความเร็ว และประหยัด
พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูล 
  1) เข้าสูร่ะบบ 
  2) เลือกรายวิชา 

3) คลิก เพ่ิมแหล่งข้อมูล > Page 

 
  4) จะปรากฏหน้าจอให้เพ่ิมรายละเอียดข้อมูล 

 
 
- ช่ือ  กรอก ช่ือหัวข้อ 

  - คําอธิบาย กรอก รายละเอียดเพ่ิมเติมของหัวข้อ 

  - Page content  เลือกเมนู  
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

    - จะปรากฏหน้าจอดังน้ี 

 
    - คลิกเลือก Find or upload a sound, video or applet… จะ
ปรากฏหน้าจอ ดังน้ี 

 
    - เลือก cmrumoodle > กรอกช่ือ หรือ หัวข้อเรื่องของ VDO ที่
ต้องการ เช่น ประกอบคอมพิวเตอร์ > คลกิปุ่ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอ ดังน้ี 

 
    - จะปรากฏ VDO ที่เก่ียวข้องกับคําค้นข้างต้น ให้เลือก VDO ที่
ต้องการ โดยคลิกที่หัวข้อได้เลย จะปรากฏหน้าจอ ดังน้ี 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

    - คลิกเลือกปุ่ม Select this file จะปรากฏหน้าจอดังน้ี 

 
    - คลิกปุ่ม เพ่ิม จะปรากฏช่ือของ VDO ที่เลอืก โดยขึ้นตัวหนังสือสี
ฟ้า ผู้ใช้ไม่ต้องแก้ไขข้อความใดๆ ใหค้งไว้ตามเดิม 

 
  5) กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึกและแสดงผล 
 
 13.8 การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบไฟล์เสียง 
  1) เข้าสูร่ะบบ 
  2) เลือกรายวิชา 

3) คลิก เพ่ิมแหล่งข้อมูล > Page 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

  4) จะปรากฏหน้าจอให้เพ่ิมรายละเอียดข้อมูล 

 
 
- ช่ือ  กรอก ช่ือหัวข้อ 

  - คําอธิบาย กรอก รายละเอียดเพ่ิมเติมของหัวข้อ 

  - Page content เลือกเมนู  

 
    - จะปรากฏหน้าจอดังน้ี 

 
    - คลิกเลือก Find or upload a sound, video or applet… จะ
ปรากฏหน้าจอ ดังน้ี 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 
    - เลือก Upload a file > Choose File > Upload this file จะ
ปรากฏหน้าจอดังน้ี 

 
    - เลือก ช่ือไฟล์ > Open จะปรากฏหน้าจอดังน้ี 

 
    - คลิกปุ่ม เพ่ิม จะปรากฏช่ือของไฟล์ที่เลือก โดยขึ้นตัวหนังสือสี
ฟ้า ผู้ใช้ไม่ต้องแก้ไขข้อความใดๆ ใหค้งไว้ตามเดิม 

 
5) กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึกและแสดงผล 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

14. การสร้างกิจกรรม 
 กิจกรรม คือเคร่ืองมือสําหรับผู้สอนที่ใช้เพ่ือวัดและประเมินประสิทธิภาพของการสอนและ
เน้ือหาที่สร้างจากแหล่งข้อมูล โดยผู้เรียนจะใช้กิจกรรมเป็นช่องทางในการสื่อสารความรู้ความเข้าใจ
ผ่านทางสื่อกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย 
 14.1 การบ้าน 
  การบ้าน คือ ภาระงานท่ีมอบหมายให้ผู้เรียน โดยผู้สอนสามารถกําหนดรูปแบบใน
การส่งงานได้ทั้งการ อัพโหลดไฟล์ การส่งคําตอบออนไลน์ หรือการส่งงานนอกเว็บ ซึ่งการสร้าง
การบ้านมีรายละเอียดดังน้ี 
  1) เข้าสูร่ะบบ 
  2) เลือกรายวิชา 

3) คลิก เพ่ิมกิจกรรม > Assignment 

 
  4) กรอกรายละเอียด 

 
   - หัวข้อการบ้าน กรอกหัวข้อของการบ้าน 
   - รายละเอียด  คําสั่ง หรือ โจทย์ที่มอบหมายให้ผู้เรียนทํา 
   - แสดงคําอธิบายในหน้ารายวิชา ถ้าทําเคร่ืองหมายเลือกใช้งาน   จะแสดง
รายละเอียดที่ด้านล่างของหัวข้อรายการในหน้าวิชาเรียนตามสัปดาห์หรือหัวข้อที่กําหนดไว้ 
  5) Additional files คือไฟล์เอกสารเพ่ิมเติม 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

  6) กรอกรายละเอียดการต้ังค่าของการบ้าน 

 
  - Allow submissions from คือ กําหนดวันที่เปิดให้ผู้เรียนเริ่มส่งการบ้านได้ 
  - กําหนดส่ง คือ กําหนดวันสุดท้ายที่ผู้เรียนจะส่งงานได้ตามกําหนดระยะเวลา แต่
ผู้เรียนยังสามารถส่งงานภายหลังวันที่น้ีได้ โดยระบบจะปรากฏข้อความว่าส่งงานล่าช้าเป็นข้อความสี
แดง  
  - Cut-off date คือ กําหนดวันสุดท้ายที่ผู้เรียนจะส่งงานได้หากสิ้นสุดระยะเวลาที่
กําหนดผู้เรียนจะไม่สามารถส่งได้ 
  7) กรอกรายละเอียดการต้ังค่าของ Submission types 

 
  - Online Text  การอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถการส่งคําตอบออนไลน์ได้ 
โดยจะปรากฏเป็นกรอบช่องว่างให้ผู้เรียนสามารถพิมพ์ข้อความได้พร้อมเครื่องมือการจัดรูปแบบ
เอกสาร 
  - File submissions การอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถอัพโหลดไฟล์แนบได้ 
  - Maximum number of uploaded files จํานวนไฟล์แนบสูงสุดที่จะอัพโหลดได้ 
  - Maximum submission size ขนาดไฟล์สูงสุดที่สามารถอัพโหลดได้ 
  8) เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คลกิปุ่ม บันทึกและแสดงผล 
 
 14.2 การตรวจการบ้าน 
  1) เข้าระบบ 
  2) เลือกรายวิชา 
  3) เลือกการบ้านที่ต้องการตรวจ > View all submissions 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 
  4) จากรูปจะเห็นว่ามีผู้ส่งการบ้าน 1 คน ซึง่ผู้สอนสามารถตรวจไฟล์งานที่ส่งโดย
คลิกที่ไฟลใ์นคอลัมน์ File Submission 

 
  5) ผู้สอนสามารถให้คะแนนการบ้านได้เป็นรายบุคคลโดยคลิก คะแนนที่ได้ 

 
  6) ระบบจะขึ้นหน้าจอแสดงไฟล์เอกสารโดยแสดงทุกหน้า ให้กรอกคะแนนที่ได้ และ
ข้อเสนอแนะ และคลิกเลือกบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 
  7) คลิกเลือก OK 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

  8) กลับไปยังหน้าหลักของการบ้าน หรือ หน้าหลักของรายวิชา ด้วยเมนูมุมบนซ้าย 
ดังรูป 

 
 
 14.3 ระงบัการส่งงาน 
  1) เข้าระบบ 
  2) เลือกรายวิชา 
  3) เลือกการบ้านที่ต้องการตรวจ > View all submissions 

 
  4) ผู้สอนสามารถระงับการส่งงาน โดยคลิกที่คอลัมน์ แก้ไข > Prevent 
submission changes หลังจากน้ันผู้เรียนที่ถูกระงับการส่งงานจะไม่ปรากฏส่วนของการอัพโหลด
ไฟล์งานหรือตอบคําถามออนไลน์ 

 
  นอกจากน้ีผู้สอนยังสามารถยกเลิกการระงับการส่งงานโดยคลิกที่ แก้ไข > Allow 
submission changes ภายหลังจากได้รับสิทธ์ิในการส่งงานแล้ว ผู้เรียนจะสามารถจัดการกับไฟล์งาน
ที่ได้ส่งไปแล้วได้โดยใช้ปุ่ม แก้ไขงานที่ส่ง หรอื Edit my submission (ในหน้าจอของผู้เรียน) 

 



32 

 

ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 14.4 สรา้งแบบทดสอบในรปูแบบต่างๆ (คลังคําถาม) ประกอบด้วยแบบทดสอบ 5 
รูปแบบ ได้แก่ ปรนัย ถูกผิด จับคู่ อัตนัย และ เติมคําในช่องว่าง 
  14.4.1 ปรนัย 
   1) เข้าระบบ 
   2) เลือกรายวิชา 
   3) เลือกเมนู(ด้านซ้ายมือ) การจัดการระบบ > Question bank > 
Question 

 
   4) เลือกเมนู Create a new question 

 
Also show questions from subcategories กําหนดให้แสดงคําถามจากหมวดหมู่ย่อย 
Also show old questions กําหนดให้แสดงคําถามเก่าด้วย 

   5) เลือก ปรนัย > เพ่ิม 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

   6) จะปรากฏหน้าจอให้กรอกรายละเอียดของแบบทดสอบ 

 
   - Question name เป็นการต้ังช่ือของคําถามในช่อง Question name 
เพ่ือง่ายต่อการเรียกใช้งาน  
   - Question text พิมพ์คําสั่งหรือโจทย์ในช่อง Question text 
   - Default mark กําหนดค่าคะแนนประจําคําถาม (คะแนนที่ได้เมื่อตอบ
ถูก) 
 

 
 

   - General feedback กรอกข้อความตอบกลับเมื่อตอบคําถามข้อน้ีถูกต้อง 
เช่น ดีมาก ดีเย่ียม หรือ เป็นข้อความอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคําตอบน้ัน 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

   - Answers กรอกรายละเอียดของตัวเลือก (มีได้หลายตัวเลือก) โดยกรอก
รายละเอียดลงในช่องตัวเลือก 1 ในช่องคะแนนหากเป็นคําตอบที่ถูกต้องให้เลือก 100% (หรือถ้าเป็น
คําถามที่มีได้หลายคําตอบก็ใส่ % ของคําตอบที่ถูกต้องในข้อน้ี)  Feedback เป็นข้อความตอบกลับ
สําหรับการเลือกคําตอบข้อน้ีจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ 

 
 

- Combined feedback ข้อเสนอแนะภาพรวมของแบบทดสอบ 
For any correct response ข้อเสนอแนะสําหรับคําตอบที่ถูกต้อง 
For any partially correct response ข้ อ เ สนอแนะสํ า ห รั บ

คําตอบที่ถูกต้องบางส่วน 
Show the number of correct responses once the 

question has finished แสดงคําตอบที่ถูกต้องเมื่อคําถามเสร็จสิ้น 
For any incorrect response ข้อเสนอแนะสําหรับคําตอบที่ไม่

ถูกต้อง 
 

 
   - Penalty for each incorrect try คือการหักคะแนนเมือ่มีการตอบผิด 
   7) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกเลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
  14.4.2 ถูกผิด (True/False) 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

   1) เข้าระบบ 
   2) เลือกรายวิชา 
   3) เลือกเมนู(ด้านซ้ายมือ) การจัดการระบบ > Question bank > 
Question 
   4) เลือกเมนู Create a new question 
   5) เลือก True/False > เพ่ิม 

 
 

   6) จะปรากฏหน้าจอให้กรอกรายละเอียดของแบบทดสอบ 

 
   - Question name เป็นการต้ังช่ือของคําถามในช่อง Question name 
เพ่ือง่ายต่อการเรียกใช้งาน 
   - Question text พิมพ์คําสั่งหรือโจทย์ในช่อง Question text 
   - Default mark  กําหนดค่าคะแนนประจําคําถาม (คะแนนที่ได้เมื่อตอบ
ถูก) 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 
   - Feedback for the response 'True' กรอกข้อความตอบกลับเมื่อเลือก
คําตอบเป็น จริง หรือ True 
   - Feedback for the response 'False' กรอกข้อความตอบกลับเมื่อเลือก
คําตอบเป็น เท็จ หรือ False 
   7) เมื่อกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแล้วคลิกเลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 

14.4.3 จับคู่ (Matching) 
   1) เข้าระบบ 
   2) เลือกรายวิชา 
   3) เลือกเมนู(ด้านซ้ายมือ) การจัดการระบบ > Question bank > 
Question 
   4) เลือกเมนู Create a new question 
   5) เลือก Matching > เพ่ิม 

 
 
 
 



37 

 

ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

   6) จะปรากฏหน้าจอให้กรอกรายละเอียดของแบบทดสอบ 

 
   - Question name เป็นการต้ังช่ือของคําถามในช่อง Question name 
เพ่ือง่ายต่อการเรียกใช้งาน 
   - Question text พิมพ์คําสั่งหรือโจทย์ในช่อง Question text 
   - Default mark กําหนดค่าคะแนนประจําคําถาม (คะแนนที่ได้เมื่อตอบ
ถูก) 

 
   - General feedback กรอกข้อความตอบกลับเมื่อตอบคําถามข้อน้ีถูกต้อง 
เช่น ดีมาก ดีเย่ียม หรือ เป็นข้อความอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําตอบน้ัน 
   - Shuffle เลือกเพ่ือแสดงโจทย์แบบสลับคูค่ําถามกับคําตอบ 

 
   - Question 1 และ Answer คือคําถามคู่ที ่1 และคําตอบ ในข้อน้ีสามารถ
มีได้หลายคู่ หากต้องการเพ่ิมคู่ของคําถามและคําตอบ คลิกที่ Blanks for 3 more questions 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 
 
 

 
- Combined feedback ข้อเสนอแนะภาพรวมของแบบทดสอบ 

For any correct response ข้อเสนอแนะสําหรับคําตอบที่ถูกต้อง 
For any partially correct response ข้ อ เ สนอแนะสํ า ห รั บ

คําตอบที่ถูกต้องบางส่วน 
Show the number of correct responses once the 

question has finished แสดงคําตอบที่ถูกต้องเมื่อคําถามเสร็จสิ้น 
For any incorrect response ข้อเสนอแนะสําหรับคําตอบที่ไม่

ถูกต้อง 

 
   - Penalty for each incorrect try คือการหักคะแนนเมือ่มีการตอบผิด 

7) เมื่อกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแล้วคลิกเลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
14.4.4 อัตนัย (Short answer) เป็นคําตอบแบบสั้นๆ ไมย่าวมาก 

   1) เข้าระบบ 
   2) เลือกรายวิชา 
   3) เลือกเมนู(ด้านซ้ายมือ) การจัดการระบบ > Question bank > 
Question 
   4) เลือกเมนู Create a new question 
   5) เลือก Short answer > เพ่ิม 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 
   6) จะปรากฏหน้าจอให้กรอกรายละเอียดของแบบทดสอบ 

 
   - Question name เป็นการต้ังช่ือของคําถามในช่อง Question name 
เพ่ือง่ายต่อการเรียกใช้งาน 
   - Question text พิมพ์คําสั่งหรือโจทย์ในช่อง Question text เช่น ช่ือย่อ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ 
   - Default mark  กําหนดค่าคะแนนประจําคําถาม (คะแนนที่ได้เมื่อตอบ
ถูก) 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

   - Answer 1 คือคําตอบที่ 1 ตัวอย่างเช่น จากคําถามด้านบน ช่ือย่อ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ คําตอบที่ 1 คือ CMRU คะแนนที่ได้ 100% 
   - Answer 2 คือคําตอบที่ 2 ตัวอย่างเช่น จากคําถามด้านบน ช่ือย่อ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ คําตอบที่ 1 คือ cmru คะแนนที่ได้ 100% 
   น่ันหมายความว่าผู้ตอบสามารถตอบได้ทั้ง CMRU และ cmru ก็จะได้
คะแนน 1 คะแนนจากคําถามข้อน้ี 

 
   - Penalty for each incorrect try คือการหักคะแนนเมือ่มีการตอบผิด 

7) เมื่อกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแล้วคลิกเลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 

14.4.5 เติมคาํในช่องว่าง (Embedded answers (Cloze)) แบ่งได้ 2 ลักษณะ 
คือเป็นการเติมคําแบบปลายเปิดและ แบบมีตัวเลือก 

 
เติมคําปลายเปิด (ให้เติมคําตอบลงในช่องว่าง) 

เติมคําแบบมีตัวเลือก (มีตัวเลอืกให้เลือกตอบ) 

 
เติมคําแบบมีตัวเลือก (มีตัวเลอืกให้เลือกตอบ) 

1) เข้าระบบ 
   2) เลือกรายวิชา 
   3) เลือกเมนู(ด้านซ้ายมือ) การจัดการระบบ > Question bank > 
Question 
   4) เลือกเมนู Create a new question 
   5) เลือก Embedded answers (Cloze) > เพ่ิม 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

   6) จะปรากฏหน้าจอให้กรอกรายละเอียดของแบบทดสอบ 

 
   - Question name เป็นการต้ังช่ือของคําถามในช่อง Question name 
เพ่ือง่ายต่อการเรียกใช้งาน 
   - Question text กรอกข้อมลูของคําถาม โดยมีรูปแบบ ดังน้ี 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามแบบปลายเปิด  
ส่วนที่ต้องการเว้นว่างเพ่ือให้เติมคําให้เขียนไว้ในเครื่องหมาย {} และไม่เว้นวรรค 
ภาษาอังกฤษเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญท่ั้งหมด 

รูปแบบ 
{คะแนน:SHORTANSWER:=คําตอบ} 

ตัวอย่างโจทย์  
ไก่เป็นสัตว์ที่มีขาจํานวน {1:SHORTANSWER:=2} ขา 

                         จากโจทย์ตัวอย่าง {1:SHORTANSWER:=2}   
1 คือ คะแนน 
2 คือ คําตอบ 

   :SHORTANSWER:= คือ รปูแบบบังคับ 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   - Penalty for each incorrect try คือการหักคะแนนเมือ่มีการตอบผิด 

7) เมื่อกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแล้วคลิกเลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
  
 
 
 
 
 

คําถามแบบมีตัวเลือก  
ส่วนที่ต้องการให้เป็นตัวเลือกให้เขียนไว้ในเครื่องหมาย {} และไม่เว้นวรรค ภาษาอังกฤษเป็น
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด 

รูปแบบที่ 1 
{คะแนน:MULTICHOICE:~คําตอบผิด1~=คําตอบถูก~คําตอบผิด2} 

ตัวอย่างโจทย์  
1+1 มีค่าเทา่กับ {1:MULTICHOICE:~3~=2~1} 

ผลลัพธ์ 

 
 

รูปแบบที่ 2 
{1:MULTICHOICE:~=Yes~No} 

ตัวอย่างโจทย์  
เชียงใหม่ต้ังอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย {1:MULTICHOICE:~=Yes~No} 

ผลลัพธ์ 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

14.5 รูปแบบคําถามจากไฟล์ภายนอก 
รูปแบบปรนัย แบบ GIFT (Multiple Choice) ตัวอย่างคาํถาม 

คําถาม 
{ 
= คําตอบที่ถูกต้อง 
~ คําตอบที่ไม่ถูกต้อง 
~ คําตอบที่ไม่ถูกต้อง 
~ คําตอบที่ไม่ถูกต้อง 
} 

ข้อใดเป็นสัตว์ 4 เท้า 
{ 
= หม ู
~ ไก่ 
~ นก 
~ ถูกทุกข้อ 
} 

 
 14.6 ขัน้ตอนการนําเขา้คาํถามปรนัยแบบ GIFT (Multiple Choice) 
  1. สร้างคําถามตามรูปแบบ ในโปรแกรม Notepad  
  2. พิมพ์คําถามที่ต้องการตามรูปแบบในข้อ 14.6 (ต้องมีคําถามมากกว่า 1 ข้อ โดย
แต่ละข้อให้เว้นบรรทัด 1 บรรทัด เพ่ือให้ระบบสามารถแยกจํานวนข้อได้) 
  3. บันทกึไฟลค์าํถาม โดยต้ังช่ือไฟลใ์นช่อง File name ด้านล่างที่ Encoding ใหเ้ลือก
เป็น UTF-8 
  4. เปิดรายวิชาที่ต้องการนําเข้าคําถาม > การจัดการระบบ > Question bank > 
นําเข้า 
  5. เลือก Gift format > Choose a file > Upload this file > นําเข้า 
  6. ระบบจะแสดงคําถามทั้งหมดในคลิกปุ่ม ขั้นต่อไป เพ่ือแสดงคําถามทีถู่กเพ่ิมเข้า
คลังคําถามเรียบร้อยแล้ว (กรณีระบบไม่แสดงคําถาม แสดงว่าตอนบันทึกไฟล์ในขั้นตอนที่ 3 ไม่ได้
เลือกเข้ารหัสขอ้มูลแบบ UTF-8 ให้กลับไปบันทึกไฟล์ใหม่อีกคร้ัง) 
  7. ในคลังคําถามจะแสดงคําถามทั้งหมดทีม่ีการนําเข้าไว้รวมกับคําถามที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 
 

 14.7 สรา้งแบบทดสอบ (ดึงคําถามจากคลงัคําถามมาประเมินผู้เรียน) 
  1) เข้าสูร่ะบบ 
  2) เลือกรายวิชา 

3) คลิก เพ่ิมกิจกรรม > แบบทดสอบ 

 
  4) ต้ังช่ือแบบทดสอบ คําอธิบาย และกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการทําข้อสอบ > 
บันทึกและแสดงผล  
  5) คลิก แก้ไขแบบทดสอบ 

 
  6) จะปรากฏหน้าให้เพ่ิมคําถาม  
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

   - กรอกคะแนนเต็ม 
   - เลือกสลับคําถาม 
   - คลิกปุ่ม เพ่ิม > จากธนาคารข้อสอบ 

 
  7) เพ่ิมคําถามที่เลือกเข้าแบบทดสอบ 

 
  8) ต้ังค่าจํานวนคําถามต่อ 1 หน้า และ คะแนนเต็มของแบบทดสอบน้ี จากน้ันคลิก 
บันทึก 

 
  9) ดูตัวอย่างการแสดงผลแบบทดสอบได้โดย ไปที่หน้าหลกัรายวิชา > คลิกที่
แบบทดสอบทีต้่องการดู > แสดงตัวอย่าง 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 
 

14.8 ห้องสนทนา 
  1) เข้าสูร่ะบบ 
  2) เลือกรายวิชา 

3) คลิก เพ่ิมกิจกรรม > ห้องสนทนา 

 
  4) กรอกช่ือห้อง และกําหนดรายละเอียดที่เก่ียวข้อง > บันทึกและกลับไปยังรายวิชา 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 
  ในมุมมองของนักศึกษาเมื่อเข้าสู่ระบบ และเข้าไปในรายวิชาจะเห็นข้อมูล ดังรูป ให้
คลิกเข้าไปที่หวัข้อการสนทนาที่อาจารย์ได้กําหนดไว้ ดังตัวอย่าง ช่ือห้องสนทนา คือ ประชุมกลุ่มคร้ัง
ที่ 1 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

  เมื่อคลิกเข้าไปในช่ือห้องแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้คลิกที่เมนู คลิกที่นี่เพื่อ
สนทนา 

 
  จะปรากฏหน้าจอดังรูปเพ่ือสนทนากับผู้ที่เข้าร่วมห้องสนทนา ณ เวลาน้ัน โดยจะ
ปรากฏรายช่ือผู้เข้าร่วมสนทนาในเมนูด้านขวามือ และสามารถเขียนข้อความของตนเองได้ในช่อง
กรอกข้อมูลด้านล่าง และคลิกเมนู Send 

 
 

14.9 MindMap 
  1) เข้าสูร่ะบบ 
  2) เลือกรายวิชา 

3) คลิก เพ่ิมกิจกรรม > Mindmap 

 
  4) กรอกช่ือหัวข้อ Mindmap ในช่อง Mindmap Name และกําหนดรายละเอียดที่
เก่ียวข้อง > บันทึกและกลับไปยังรายวิชา 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 
  ในมุมมองของนักศึกษาเมื่อเข้าสู่ระบบ และเข้าไปในรายวิชาจะเห็นข้อมูล ดังรูป ให้
คลิกเข้าไปที่หัวข้อ Mindmap ที่อาจารย์ได้กําหนดไว้ ดังตัวอย่าง ช่ือหัวข้อ Mindmap คือ ให้
นักเรียนช่วยกันทํา Mindmap ของบอระเพ็ด 

 
  เมื่อคลิกเข้าไปในหัวข้อ Mindmap ที่อาจารย์กําหนดไว้ จะพบหน้าจอดังรูป เพ่ิม 
node โดยการคลิกปุ่ม Insert บนแป้นคีย์บอร์ด ลบโหนด โดยคลิกปุ่ม Delete บนแป้นคีย์บอร์ด เมื่อ
กรอกข้อมูลเสร็จให้คลิกปุ่มบันทึกข้อมูลรูปแผ่นดิส (หมายเหตุ ในหัวข้อ Mindmap ผู้เรียนสามารถ
เข้าไปทําได้ทีละคน ดังนั้นหากมีคนใดคนหน่ึงกําลังทําอยู่ผู้เรียนคนอ่ืนๆ จะเข้าหัวข้อน้ีไม่ได้) 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 14.10 ฐานข้อมูล 
  1) เข้าสูร่ะบบ 
  2) เลือกรายวิชา 

3) คลิก เพ่ิมกิจกรรม > ฐานข้อมูล 

 
  4) กรอกช่ือฐานข้อมูลในช่อง ช่ือ และกําหนดรายละเอียดที่เก่ียวข้อง > บันทึกและ
กลับไปยังรายวิชา 

 
  5) เมื่อคลิกบันทึกและกลับไปยังรายวิชา จะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้คลิกช่ือหัว
กิจกรรมฐานข้อมูลที่ได้กําหนดขึ้น ดังตัวอย่างเช่น รายช่ือและเบอร์โทรติดต่อผู้เรียน 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

  6) กําหนดฟิลล์ คลิกที่ สร้างฟิลล์ใหม่ เลือกรูปแบบฟิลล์ที่ต้องการสร้าง ตัวอย่างเช่น 
ต้องการเก็บข้อมูลช่ือ เลือกรูปแบบ Text Input 

 
    
  7) กรอกรายละเอียดที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน > เพ่ิม 

 
   
  8) ในหน้าน้ีสามารถสร้างฟิลล์ใหม่ได้ และ แก้ไขฟิลล์เดิมได้ ผู้ใช้สามารถเพ่ิมฟิลล์ที่
ต้องการเก็บข้อมูลให้ครบตามจํานวนที่ต้องการการด้วยเมนู สร้างฟิลล์ใหม่ 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
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15. เพิ่มรูปภาพหน้าปกรายวิชา 
 เพ่ิมรูปภาพหน้าปกรายวิชาที่แสดงผลในหน้ารวมรายวิชามีวิธีการ ดังน้ี 
  ปกติเมื่อขอเปิดรายวิชาใหม่ระบบจะต้ังค่าหน้าปกรายวิชาไว้ดังรูป โดยเราสามารถ
เปลี่ยนภาพหน้าปกน้ีได้ ด้วยวิธีการ ดังน้ี 
  1) เลือกเมนู การจัดการระบบ > การต้ังค่า 

 
 

  2) ในช่องไฟล์รายวิชาอย่างย่อ ให้ใส่รูปภาพหน้าปก โดยคลิกที่เมนู Add file   
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  3) เลือก Upload a file > Choose File > Upload this file 

 
 
  4) เลือกแหล่งจัดเก็บไฟล์รูปภาพ > คลิก Open 

 
 
  5) เลือก Upload this file 
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  6) ในช่องของช่ือไฟล์จะแสดงรูปที่เลือกไว้ > เลือกบันทึกและแสดงผล 

 
 
  7) ในหน้ารวมรายวิชา (Dashboard) จะแสดงรูปภาพหน้าปกรายวิชา 

 
  
16. การบริหารจัดการผู้เรียน / จัดกลุ่มตาม Section 
 คือการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตาม Section ผู้เรียนเห็นแหล่งข้อมูลเหมือนกันทุกห้อง แต่
จะแตกต่างกันในส่วนของการทํากิจกรรม ตามรูปแบบการแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 รูปแบบ 
ดังน้ี 

1) No groups  เรียนรวมกันแบบไม่แบ่งกลุ่ม 
เป็นรูปแบบที่ไม่มีการแบ่งกลุ่มผู้เรียน ผู้เรียนทุกคนเห็นแหล่งข้อมูล และกิจกรรมทุก

อย่างเหมือนกัน  
2) Separate groups แบ่งกลุ่มเรียนอย่างชัดเจนข้ามกลุ่มไม่ได้ ผู้เรียนจะไม่สามารถ

มองเห็นกิจกรรมของผู้เรียนอีกกลุ่มได้  
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

3) Visible groups แบ่งกลุ่มเรียนศึกษาข้ามกลุ่มได้แต่ทํากิจกรรมร่วมกันไม่ได้ 
ผู้เรียนจะเห็นกิจกรรมของผู้เรียนอีกกลุ่ม และไม่สามารถเข้าไปทํากิจกรรมน้ันได้ 

วิธีการต้ังค่าการแบ่งกลุ่ม ดังน้ี 
  1) เข้าไปยังรายวิชา > การต้ังค่า 

 
  2) ในหน้าการต้ังแก้ไขรายวิชา ในหัวข้อ Groups > Group mode : เลือกรูปแบบ
การแบ่งกลุ่ม 1) No groups  2) Separate groups และ 3) Visible groups ในหัวข้อ Force group 
mode : เลือก “ใช่” เพ่ือเปิดการบังคับใช้ mode กลุ่มกับทุกกิจกรรมในรายวิชา ต้ังค่าเสร็จเรียบร้อย
คลิก บันทึกและแสดงผล 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

  3) เมนูในกลุม่ของการจัดการระบบ เลือกเมนู สมาชิก > กลุ่ม > Create group 
เพ่ือสร้างกลุ่มใหม่ 

 
  4) เพ่ิมช่ือกลุม่ในช่อง Group name > บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 
  5) เลือกกลุ่มทีต้่องการเพ่ิมคน > คลิกเมนู Add/remove users 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

  6) เลือกช่ือที่ต้องการเพ่ิมเข้ากลุ่ม > คลิกเมนู เพ่ิม 

 
  กรณีที่ต้องการนําคนออกจากกลุ่มให้ คลิกที่ช่ือที่ต้องการลบ > คลิกเมนู ปลดออก 

 
  7) เมื่อต้ังค่าเรยีบร้อยแล้วคลกิเมนู Back to groups 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

17. การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในรายวิชา 
 เป็นเมนูสําหรับติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนเข้าไปดูแหล่งข้อมูลหรือทํา
กิจกรรมที่อาจารย์กําหนด จะขึ้นเคร่ืองหมายแสดงให้อาจารย์ได้รับทราบว่าผู้เรียนได้เข้าไปศึกษา
หัวข้อดังกล่าว หรือทํากิจกรรมที่อาจารย์กําหนดแล้ว มีวิธีการต้ังค่าดังน้ี 
  1) เข้าไปยังรายวิชา เลือกเมนู การต้ังค่า 

 
   

2) ในหัวข้อ Completion tracking : Enable completion tracking เลือก "ใช่" 
และเลือก บันทึกและแสดงผล 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

ในส่วนของแหล่งข้อมูล หรือกิจกรรมที่อาจารย์สร้างขึ้นในหัวข้อ Activity 
completion กําหนดข้อมูลดังน้ี 

 
   

ในหัวข้อ Completion tracking กําหนดได้ 3 รูปแบบ ดังน้ี 
  - Do not indicate activity completion คือ ไม่ต้องระบุการเสร็จสิ้นกิจกรรม
  
  -  Students can manually mark the activity as completed คื อ  ผู้ เ รี ย น
สามารถทําเคร่ืองหมายเสร็จสิ้นกิจกรรมด้วยตนเอง 
  - Show activity as complete when conditions are met คือ แสดงเครื่องหมาย
ว่ากิจกรรมสมบูรณ์เมื่อผู้เรยีนทํากิจกรรมตรงตามเง่ือนไข โดยเง่ือนไขมี ดังน้ี 
 
   - Student must view this activity to complete it คือ ผู้เรียนต้องดู
กิจกรรมน้ีจึงจะถือว่าทํากิจกรรมสําเร็จ 
   -  Student must receive a grade to complete this activity คื อ 
ผู้เรียนจะต้องได้รับคะแนนเพ่ือให้กิจกรรมน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
   - Count of entries คือ ผู้เรียนต้องใส่ข้อมูลเข้าไปในกิจกรรม  
 
หมายเหตุ แต่ละกิจกรรมมีการกําหนดเง่ือนไขแตกต่างกัน 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามผู้เรียน ผู้สอนจะทราบความคืบหน้าในการเรียนของผู้เรียน      
เมื่อผู้เรียนเข้าไปดูแหล่งข้อมูล หรือกิจกรรมที่ผู้สอนต้ังค่าการติดตามไว้ จะปรากฏรายงานความสําเร็จ
ในการทํากิจกรรมให้ผู้สอนทราบ มีวิธีการดูรายงาน ดังน้ี 

 1) ในหน้าหลักรายวิชา เมนูกลุ่มการจัดการระบบ เลือกเมนู รายงาน > Activity 
completion 

 
  2) หน้ารายงานผลการติดตามผู้เรียน จะแสดงเครื่องหมาย ในช่องที่ผู้เรียนได้เข้า
ไปเรียนหรือทํากิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

18. การบริหารจัดการคลังข้อสอบ / การดึงข้อสอบมาประเมินผู้เรียนแบบสุ่ม 
 18.1 สร้างประเภทแบบทดสอบ เช่น แบบทดสอบบทที่ 1  
  เข้าไปที่รายวิชา ในเมนูการจัดการระบบ > Question bank > ประเภท กรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน โดยใส่ช่ือประเภทของแบบทดสอบในช่องของ ช่ือ เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วน
แล้ว เลือกเมนู Add category 

 
 
 18.2 เพิ่มข้อสอบเข้าไปในประเภทแบบทดสอบ มีวิธีการ ดังน้ี 

1) เข้าไปที่รายวิชา ในเมนูการจัดการระบบ > Question bank >ประเภท> บทที่4 

 
  2) เลือกเมนู Create a new question   
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

  3) เลือกรูปแบบของแบบสอบถามท่ีต้องการสร้าง มีวิธีการสร้างแบบสอบถาม     
ตามหัวข้อที่ 14.4 สร้างแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ (คลังคําถาม)  หน้าที่ 32 

 
 18.3 การดึงขอ้สอบมาประเมินผู้เรียนแบบสุ่ม มีวิธีการ ดังน้ี 

1) เข้าไปที่รายวิชา เพ่ิมกิจกรรม > แบบทดสอบ กรอกช่ือ และคําอธิบาย 

 
  กําหนดวันที่สามารถทําแบบทดสอบได้ กําหนดเวลาในการทําแบบทดสอบ จํานวน
ครั้งที่ให้ตอบ และ วิธีตัดเกรด 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 กําหนดรูปแบบการแสดงคําถาม การสลับคําตอบ กําหนดตําแหน่งทศนิยม 

 
 

 กําหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงแบบทดสอบ 

 
 

 กําหนดวิธีการติดตามผู้เรียน 

 
 

เมื่อต้ังค่าข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึกและกลับไปยังรายวิชา 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

19. การสํารองข้อมูลรายวิชา และนําเข้าข้อมูลจากรายวิชาเดิมเข้าในรายวิชาใหม่ 
 19.1 การสํารองข้อมูลรายวิชา 

เป็นการสํารองข้อมูลในรายวิชาเดิม เพ่ือนําเข้าในรายวิชาใหม่ มีวิธีการดังน้ี 
1) เข้าสู่หน้าหลักรายวิชา > การสํารองข้อมูล 

 
  2) ต้ังค่าการสํารองข้อมูล > Next 

 
  3) ต้ังค่าการสาํรองข้อมูล > Next 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

  4) ต้ังช่ือไฟล์ > Perform backup 

 

 
  5) เมื่อระบบสาํรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อย > ขั้นต่อไป 

 
  6) ระบบแสดงไฟล์ที่สํารองข้อมูลตามวันเวลา ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด หรือ กู้
คืนได้ 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

  19.2 นําเข้าข้อมูลจากรายวิชาเดิมเข้าในรายวิชาใหม่ 
  เป็นการนําข้อมูลจากรายวิชาเดิมกลับมาใช้กับรายวิชาใหม่ (เปิดรายวิชาใหม่) มี
วิธีการ ดังน้ี 
   1) เข้าสู่หน้าหลักรายวิชา > กู้คืน 

 
   2) คลิกที่ กู้คืนข้อมูลที่ได้สํารองไว้ 

 
   
 
 



67 

 

ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

   3) คลิกที่ ขั้นต่อไป 

 
   4) เลือกนําเข้าสู่รายวิชาที่มีอยู่ (อาจารย์ต้องเปิดรายวิชาใหม่รอในระบบ
ก่อน) 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

   5) เลือก Next 

 
   6) เลือก Next 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

   7) เลือก Perform restore 

 
 
   8) เลือกขั้นต่อไป 

 
    
   9) รายวิชาใหม่ที่นําแหล่งข้อมูล และกิจกรรมมาจากรายวิชาเดิม สังเกต
จากรหัสวิชาเดิม 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

20. การบริหารจัดการคะแนน และ ผู้เรียน 
   20.1 ดูคะแนน/ดาวน์โหลดคะแนน 
   1) ในหน้าหลักรายวิชา เลือกเมนู คะแนนทั้งหมด 

 
 
   2) จะปรากฏข้อมูลในเมนู Grader report ในหน้าน้ีจะแสดงกิจกรรม
ทั้งหมดที่มีการเก็บคะแนน ผู้สอนสามารถเลือกดูคะแนนแบบสมาชิกทั้งหมด หรือแบบกลุ่มได้       
โดยเลือกกลุ่มที่ต้องการดู  
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

   3) หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลคะแนน คลิกเมนู Export  

 
   4) เลือกกิจกรรมที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูลคะแนน 

 
   5) ไฟล์ที่ได้เป็นไฟล์ excel คลิกที่ช่ือไฟล์ > Open 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

   6) ไฟล์รายงานคะแนนกิจกรรม ในรูปแบบ excel 

 
    

20.2 การจัดกลุ่มผู้เรียนที่เพิ่มภายหลังการแบ่งกลุ่ม หลังจากการแบ่ง
ผู้เรียนตาม section ในขั้นตอนการสร้างกลุ่มแล้วหากมีผู้เรียนมาเพ่ิมในภายหลังผู้สอนสามารถจัด
ผู้เรียนเข้ากลุ่มได้ หรือ ลบ ผู้เรียนออกจากกลุ่มได้ ด้วยวิธีการ ดังน้ี 
   1) ในหน้าหลักรายวิชา เมนูในกลุ่มของ NAVIGATION เลือกเมนู นักเรียน
และผู้สนใจ 

 
   2) ผู้เรียนที่ยังไม่ถูกจัดกลุ่ม จะไม่ปรากฏช่ือกลุ่ม ให้คลิกที่คอลัมภ์กลุ่ม 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

   3) คลิกที่สัญลักษณ์สามเหลี่ยม    และเลือกกลุ่ม และกดบันทึก  

 
   4) ผลลัพท์ที่ได้ 

 
 
   20.3 ลบผู้เรียนออกจากรายวิชา 

1) ในหน้าหลักรายวิชา เมนูในกลุ่มของ NAVIGATION เลือกเมนู นักเรียน
และผู้สนใจ 
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ผู้จัดทํา พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053885931 

 
   2) คลิกที่สัญลักษณ์กากบาท 

 
   3) ระบบจะให้ยืนยันการออกจากการเป็นสมาชิก > คลิก ออกจากการเป็น
สมาชิก 
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