คํานํา

คูมือการใชงาน Moodle จัดทําขึ้นเพื่อเปนเอกสารอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร
และผูสนใจ ใชงานระบบE-learning ของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือ
เปนเครื่องมือหลักในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น ตลอดจนการใชทรัพยากรอันมีคาของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสงู สุด
Moodle เปนซอฟตแวรชนิด Open Source บน Web Base เรียนรูง ายไมซับซอนและมี
ฟงกชั่นที่เอื้อตอการผลิตและใช เปนหองเรียนอิเล็กโทรนิคที่สามารถตอบสนองไดอยางดีทั้งกับ
ผูเรียน และผูจ ัดบทเรียน สามารถติดตาม ตรวจสอบการเรียนรูของผูเรียนได คูมือการใชงาน
Moodle นีท้ มี เจาหนาที่ผูดแู ลระบบไดพัฒนาขึน้ มาเปนรุนแรก ในแบบที่สาม ( รุนทดสอบ ) ซึ่ง
เนื้อหาในคูมือเลมนี้ จะอางอิงการทํางาน และสภาพแวดลอมทีจ่ ดั ขึ้นภายในระบบที่เขียนและ
พัฒนาขึ้นมามรวมมือของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนยผลิตฯ ในรูปแบบของคณะ
สาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดลเองโดยอาศัยตนแบบการพัฒนาจากระบบหลักของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ในนามของทีมเจาหนาที่ผูดแู ลระบบทุกคนหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือชุดนี้จะเปนประโยชน
ในการพัฒนาระบบ E-learning ของคณะสาธารณสุขศาสตรในระยะตอไป
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ความตองการขั้นต่าํ ในการใชมูเดิ้ล (Requirement)
1. มีเว็บบราวเซอร (Web Browser) เพื่อติดตอกับโปรแกรมมูเดิ้ล จําเปนทั้งตอครู และนักเรียน
2. มีเว็บเซอรฟเวอร (Web Server) ที่รองรับภาษาพีเอชพี (php) และฐานขอมูลอยางต่ําเปนมายเอส
คิวแอล (mysql)
3. มีผูดูแลระบบ (Admin) เพื่อบริหาร และใหบริการแกผูใช
4. มีผูบริหาร ครู และนักเรียน ทีย่ อมรับเทคโนโลยี ดังนั้นมูเดิ้ลเหมาะสําหรับนักเรียนที่รับผิดชอบ
ครูที่มุงมั่น และผูบริหารที่เห็นความสําคัญและมีงบประมาณ
5. มีเครือขายคอมพิเตอรที่มีประสิทธิภาพ (Network) เชน อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต หรือ
เครือขาย LAN
6. หามูเดิล้ ไดจากที่ไหน www.moodle.org รวมทัง้ คําแนะนําตาง ๆที่มีประโยชน
บทบาทของผูใชมูเดิ้ล (Who are them?)
1. ผูดูแล (Admin) มีหนาที่ ติดตั้งระบบ บํารุงรักษา กําหนดคาเริ่มตน กําหนดสิทธิการเปนครู แกไข
ปญหาใหแกครู และผูเรียน
2. ผูสรางรายวิชา (Course creator) มีหนาที่ เพิ่มแหลงขอมูล เพิ่มกิจกรรม ใหคะแนน ตรวจสอบ
กิจกรรม ตอบคําถาม และมีเวลาติดตอสื่อสารกับผูเรียน
3. ผูเรียน (Student) มีหนาที่ เขาศึกษา และทํากิจกรรม ตามแผนการสอน
4. ผูเยี่ยมชม (Guest) สามารถเขาเรียนไดเฉพาะวิชาที่อนุญาต และถูกจํากัดสิทธในการทํากิจกรรม
แหลงขอมูล หรือกิจกรรม (Resource and Activities)
1. ปายประกาศ (Label) คือ ระบบแสดงขอความ ขาวสาร
2. กระดานเสวนา (Forum) คือ กระดานสําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. การบาน (Assignment) คือ ระบบที่ครูกําหนดโจทยใหผูเรียนไปคนควา แลวนํามาสง (upload)
4. หองสนทนา (Chat) คือ ระบบสนทนาระหวางผูส อน และผูเรียน ในแบบ ออนไลน
5. แบบทดสอบ (Quiz) คือ ระบบประเมินผลดวยแบบทดสอบสอบแบบปรนัย หรือ อัตนัย
6. แหลงขอมูล (Resources) คือ ชุดขอมูล เชน text, html, file,PDF ……
7. โพลล (Poll) คือ ระบบที่เปดใหสามารถถามความคิดเห็นจากนักเรียน
8. สารานุกรม (Wiki) คือ ระบบสรางแหลงอางอิงเชิงบูรณาการระหวางครู และนักเรียน
9. อภิธานศัพท (Glossary) คือ รวมคําศัพท จัดหมวดหมู สามารถสืบคนได

10. หองปฏิบัติการ (Workshop) คือ ระบบที่ทําใหผูเรียนทํางานแลวสงงาน สามารถประเมินผลได
หลายแบบ

กิจกรรมของผูส รางรายวิชา (Course creator Activities)
1. สมัครสมาชิกดวยตนเอง และรอผูดูแล อนุมัติ กําหนดสิทธิใหใชระบบ
2. สามารถสรางคอรส และกําหนดลักษณะของคอรสดวยตนเอง
3. เพิ่ม เอกสาร บทเรียน ดวยตนเอง
4. ประกาศขาวสาร หรือนัดสนทนา ผานระบบ MOODLE
5. สามารถดาวนโหลดคะแนนนักเรียนทีถ่ ูกบันทึกจากการทํากิจกรรม ไปประมวลผลใน Excel
6. กําหนดกลุม นักเรียน เพื่อสะดวกในการจัดการนักเรียนจํานวนมาก
7. ยกเลิกนักเรียนในรายวิชา ถาพบวามีความประพฤติไมเหมาะสม หรือเขาเรียนผิดรายวิชา
8. ตรวจสอบกิจกรรมของนักเรียนแตละคน เชน ความถี่ในการอานบทเรียน หรือคะแนนในการ
สอบ
9. เพิ่มรายการนัดหมาย หรือกิจกรรม แสดงดวยปฏิทิน
กิจกรรมของนักเรียน (Student Activities)
1. สมัครสมาชิกดวยตัวนักเรียนเองได
2. รออนุมัติการเปนสมาชิก และสมัครเขาเรียนแตละวิชาดวยตนเอง
3. เรียนรูจากเอกสาร หรือบทเรียน ที่กําหนดใหเขาศึกษาตามชวงเวลาที่เหมาะสม
4. ฝากคําถาม หรือขอคิดเห็น หรือสนทนา ผานกระดานเสวนา
5. ทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย เชน ทําแบบฝกหัด หรือสงการบาน

บรรณานุกรม
www.moodle.org
http://www.cmsthailand.com
http://www.thaimoodle.org
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Moodle Open Source
ระยะที่ 1
1.

มูเดิ้ล คืออะไร (What is Moodle?)

มูเดิ้ล MOODLE ( Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ) ทํางาน
ดวยการประมวลผลในฝงเซิรฟเวอร ( Server-Side Script ) ทําหนาทีใ่ หบริการ ( SERVICEs ) ระบบ
อีเลินนิง่ ใหแกผูจัดการรายวิชา หรืออาจารยผูสอน และนักเรียน ใหบริการ 2 ระบบ คือ
1) ระบบ CMS ( Course Management System ) เพื่อจัดการเนื้อหา ทําใหผูรับผิดชอบ
รายวิชาสามารถจัดการเนื้อหา เตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน แบบฝกหัดตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่วางไวใน course syllabus
2) ระบบ LMS (Learning Management System) เพื่อจัดระเบียบการเขาเรียนรูตามลําดับ
ตามชวงเวลา ตามเงื่อนไขทีผ่ ูรับผิดชอบรายวิชาไดจัดเตรียมไว ตลอดจนการประเมินผล
พรอมแสดงผลระดับคะแนนอัตโนมัติ
นอกจากนีย้ ังสามารถเพิ่มขีดความสามารถไดโดยการเพิ่มโมดูล เชน สกอรม (SCORM , Sharable
Content Object Reference Model ) โดยนําไปติดตั้งเปนสวนหนึง่ ในมูเดิ้ล เพื่อใชงานทีม่ ี
ลักษณะเฉพาะได
Moodle เปนโอเพนทซอรท (Open Source) ภายใตขอตกลงของจีพีแอล (General Public License)
สามารถดาวนโหลดไดฟรีจาก moodle.org โดย นําไปติดตั้งในเครื่องฝงบริการ (Server) หรือที่บริการ
เว็บเซอรฟเวอร (Web Server) บนภาษาพีเอชพี (PHP Language) และรองรับระบบฐานขอมูลแบบ
MySQL
เลิรนนิง่ ออฟเจ็ค ( Learning Object ) เปนแฟม หรือชุดขอมูลดิจิทอล ที่จัดขึ้นเพื่อนําเสนอ
เนื้อหาบทเรียนใหผูรับบริการ ทั้งผูจัดการรายวิชา และผูเ รียน ไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคของสื่อ มักอยูในรูป
ของสื่อผสม

2. การเขาสูระบบ (Login)
กอนการเขาสูร ะบบของ MOODLE จําเปนตองทําความเขาใจ ระบบพื้นฐานของตัว Moodle กอน
Moodle เปนแอพพริเคชั่น ที่ทาํ งานบน Web Base เรียนรูงา ยไมซับซอน ทําใหผูใชในระดับผูจัดการรายวิชา
และผูเรียนไมจําเปนตองมีการติดตั้ง ตัวโปรแกรมเองในเครื่องของตน อีกทั้งไมตองการ การปรับตั้งในทางเทคนิค
เพิ่มเติม สามารถเขาปรับปรุงและใชงานไดในทุกที่ทกุ เวลา ในสวนของคณะสาธารณสุขศาสตรเองสามารถเขา
รับบริการไดที่ http://elearning.ph.mahidol.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ผานหนาเวปเบลาเซอร
ในสวนแรกจะเปนหนาตอนรับของระบบ เมื่อเขาสูลิงค จะเปน Interface ในลักษณะกราฟฟคโหมด
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ภาพที่ 1 หนาตอนรับของระบบ
ในการเขาใชงานระบบ ผูใชบริการตองทําการ login เพื่อยืนยันตัวตนกับระบบ และไดรับการบริการใน
ระดับสิทธิ์ที่ไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ

ภาพที่ 2 ยืนยันการเขาใชงานระบบ (Login)
เมื่อระบบทําการตรวจสอบผูใชงาน และรหัสผานถูกตองแลว ระบบจะอนุญาตใหผูใชผานเขาสูระบบ
ในหนาจอแสดงรายการตาง ๆ ที่ผใู ชสามารถเขาไปใชงานไดตามสิทธิ์ที่ไดรับอนุญาต ถาไมใชระบบจะทําการ
แจงเตือนใหทาํ การยืนยันใหม...กรณีถาไมสามารถเขาระบบไดสําเร็จกรุณาติดตอผูดูแลระบบ ( ADMIN ) ในวัน
และเวลาทําการ
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ภาพที่ 3 หนาจอรายการที่ผใู ชสามารถเขาไปใชงานไดสาํ เร็จ \ ไมสําเร็จ
ระบบจะแสดงรายละเอียดของผูลอ็ คอินขึ้นมา จากนัน้ ใหเลือก HOME เพื่อเขาสูหนาหลักสําหรับใน
ขั้นตอนนี้บาง THEME ของ MOODLE จะเขาสูหนาแรก ( HOME )เลย ซึ่งทานสามารถแกไขขอมูลของทานได
ภายหลัง
3. การออกจากระบบ (Logout)
หลังจากที่ผใู ชเขาใชงานระบบเรียบรอยแลว หากตองการจะเลิกใชงานระบบจะตอง Logout ทุกครัง้
โดย การคลิกที่ “Logout” บนมุมจอดานขวามือ ตอจากชื่อของทาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของขอมูล

ภาพที่ 4 หนาจอการออกจากระบบ
4. รายวิชาของทาน
หลังจากเขาสูร ะบบในหนา HOME ผูใชตองการเขาใชงาน รายวิชาใดที่เคยสรางไวใหทานดูที่เมนู
“ รายวิชาของทาน” ระบบจะแสดงรายวิชาทัง้ หมดที่สรางไวจากนั้นใหคลิ๊กที่รายวิชาที่ตองการใชงาน หรือ
รายวิชาทีท่ านเปนผูสรางไว เมื่อคลิ๊กแลวระบบจะเขาสูหนาจอหลักของรายวิชาเพื่อ เชื่อมโยงไปยังสวนตาง ๆ
ของระบบวิชาเรียนของทาน
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คลิ๊กเลือก

ภาพที่ 5 หนาจอเพื่อเขาสูรายวิชา

ภาพที่ 6 หนาจอหลักของรายวิชาเพื่อเชื่อมโยงไปยังสวนตาง ๆ ของระบบ
5. การจัดการรายวิชา
ยอนกลับมาทีห่ นา HOME ทานสามารถทําการเพิม่ ลบ แกไข ขอมูลรายวิชา ดังนี้
5.1 การเพิ่มรายวิชา
1. ในหนา HOME ทีห่ นาจอทางดานซายมือในเมนู “ การจัดการระบบ ” ใหคลิกที่
“ รายวิชาทั้งหมด ” จะแสดงหนาจอ ประเภทของรายวิชา

ภาพที่ 7 หนาจอประเภทรายวิชา
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2. ใหคลิกปุม “เพิ่มรายวิชาใหม” จะปรากฏหนาจอใหกรอก ขอมูลรายวิชา

ภาพที่ 8 หนาจอการเพิม่ รายวิชา
รายละเอียดในการกรอกขอมูลรายวิชา มีดังนี้
• ประเภทวิชา ใหทานเลือกประเภทวิชาหรือกลุมของรายวิชาที่ใชงาน เชน ภาควิชาxxxx
• ชื่อรายวิชา ใหกรอกชื่อเต็มของรายวิชา เชน Principles of Supervision
• รหัสรายวิชา ใหกรอกรหัสรายวิชาเพื่อใชในการอางอิง เชน PHAD 509
• บทคัดยอ ใหกรอกคําอธิบายรายวิชาโดยสรุป หรือ course syllabus
• สถานะการเปดใชงาน จะแจงใหทราบถึงสถานะในขณะนั้น
หมายเหตุ

หากรายวิชาทีเ่ ปดพรอมเขาใชงานแลว ใหเลือก “ เปดใหนักศึกษาเขามาใชงาน ”
กรณีที่ตองการปดปรับปรุงเนื้อหารายวิชาชั่วคราว โดยไมตองการใหนักศึกษาเขามาใชงาน
ขณะที่มีการแกไข ใหเลือก “ ยังไมเปดใหนักศึกษาเขามาใชงาน ”

• รหัสผานเขาสูรายวิชา ใหกําหนดรหัสผานเพื่อใหนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้เขามาเรียนได
โดยตองแจงรหัสผานใหกับผูที่ตองการเขามาเรียนตามรหัสนี้
• จํานวนขาวที่ตองการแสดง เปนการกําหนดปริมาณขาวที่ตองการใหแสดงในหนารายวิชา ซึ่งจะแสดง
ในกรอบทางดานขวามือ หากตองการอานขาวทัง้ หมด สามารถกําหนดใหมีกระดานขาวแสดงอยู
บนสุดของหนาตาง ซึง่ ใชสําหรับประกาศขาวสาร ใหนักศึกษาในรายวิชาไดรับทราบทั่วกัน และระบบ
จะสงขอความ ผานทางอีเมลใหนักศึกษาทราบทุกครั้ง ( ขึ้นอยูกับระบบของผูใหบริการ ) และ ถาเลือก
เปน 0 ขาว จะไมมีรายการขาวถูกแสดง
• วันเริ่มตนรายวิชา ใหกรอกวันทีท่ ี่ตองการเปดใหนักศึกษาเขาใชงาน
• จํานวนหัวขอ ใหกรอกจํานวนหัวขอของรายวิชา เชน รายวิชา PHAD 509 มีทั้งหมด 12 บท ใหระบุ
จํานวนเปน 12 หัวขอ หากยังไมสามารถกําหนดไดผูรับผิดชอบรายวิชาสามารถเขามาแกไขเพิ่ม เติม
ไดในภายหลังได
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• แสดงคะแนน ระบบสามารถกําหนดใหนักศึกษาทราบคะแนนที่ไดทําแบบทดสอบหรือ แบบฝกหัดไว
ได
เมื่อกําหนดรายละเอียดขางตนเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “ บันทึกการเปลี่ยนแปลง ” ระบบจะแสดงหนาของ
รายวิชาเพื่อยืนยันการสรางเนื้อหาตาง ๆ ของรายวิชาขึน้ มาเพื่อใหตรวจสอบความถูกตอง และผูร ับผิดชอบ
รายวิชาสามารถกลับเขาไปแกไขไดไมจํากัด

ภาพที่ 9 หนาจอเพื่อสรางเนือ้ หารายวิชา
***** ตองใสขอความทุกชองมิเชนนั้นระบบจะแจงวาผิดพลาด...กรณีไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย “ - “

5.2 การลบรายวิชา
ในกระบวนการนี้ระบบของคณะจะไมอนุญาตใหใชงานอาจารยทานที่ตองการลบกระบวนวิชา
ออกจากระบบจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหทางผูดูแลระบบทราบเพื่อดําเนินการตอไป
5.3 การแกไขรายวิชา
กลับมาที่หนา HOME เลือกรายวิชาทัง้ หมด เลือกหัวขอเพิ่มฝแกไขรายวิชา ในหนาตางประเภท
รายวิชาใหคลิ๊กที่ รายวิชาทีต่ องการแกไข ระบบจะแสดงหนาจอเพื่อสรางเนื้อหารายวิชา

ภาพที่ 13 เลือกรายวิชาที่ตองการแกไข
หลังชื่อรายวิชาใหคลิกที่ “ การตั้งคา ” สัญลักษณ จากนั้นจะปรากฏหนาจอใหแกไขขอมูลรายวิชา
โดยระบบจะแสดงขอมูลรายวิชาที่ตองการแกไข เมือ่ ไดแกไขขอมูลเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “ บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง ”
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ภาพที่ 14 ทําการแกไขรายวิชา
6. การสรางเนื้อหารายวิชา
ในการสรางเนือ้ หารายวิชา ประกอบดวย
• บทสรุปของแตละบทเรียน/หัวขอ
• กระดานขาวของรายวิชา
• กิจกรรมแตละบทเรียน/หัวขอ ไดแก กระดานเสวนา งาน หองสนทนา แบบทดสอบ
แหลงขอมูล

อธิบายเนื้อหา

ภาพที่ 15 หนาจอเพื่อสรางเนื้อหารายวิชา

ภาพที่ 16 หนาจอเพื่อเพิ่มเนื้อหารายวิชา
เราสามารถเพิ่มแหลงขอมูลหรือบรรจุบทเรียนในแตละสัปดาหได โดยการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลตาง ๆ
ในการสรางเนือ้ หารายวิชา ใหคลิกปุม “ เริ่มการแกไขในหนานี้ ” จะปรากฏหนาจอใหเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลตาง ๆ
จากนั้นในหัวขอที่เปนดรอปดาวนเมนู เราสามารถเลือกเพิ่มเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบตาง ๆ ที่ตองการไดเชนถา

Page |8

เราตองการเพิม่ ไฟลขอมูลที่เปน PDF หรือ POWERPOINT หรือ ไฟลคอนเทนทลกั ษณะอื่น เลือกเพิ่ม
แหลงขอมูลเลือกเพิ่มไฟลหรือเวปไซท

เลือกหรืออัพโหลดไฟลล

ภาพที่ 17 การเพิ่มแหลงขอมูล
• ชองชื่อใสชื่อของบทเรียน
• ชองบทคัดยอใสคําอธิบายสัน้ ๆ เกี่ยวกับหัวขอบทเรียน
• ใสที่อยูของเวปไซทขอมูลอางอิงบทเรียนที่ตองการทําลิงคไปถึง
• กรณีที่ตองการนําไฟลลขอมูลขึ้นสูบทเรียนไมตองใสที่อยูข องเวปไซทใหคลิ๊กที่ปมุ เลือกหรืออัพโหลด
ไฟลลจะปรากฏหนาตาง POP UP คลิ๊กเลือก อัพโหลดไฟลล
• ระบบจะใหเลือกไฟลลที่จะนําขึ้นไปเก็บบน MOODLE จากนั้นเลือกอัพโหลดไฟลลนี้

ภาพที่ 18 เลือกไฟลลที่จะนําขึ้นไปไวบน MOODLE
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6.1 กระดานขาว
เปนสวนที่ใหผูรับผิดชอบรายวิชาใชเปนชองทางสื่อสารกับผูเรียนหรือนักศึกษาเพื่อประกาศ
ขาวใหนักศึกษาทราบโดยพรอมกัน โดยขาวลาสุดจะปรากฏอยูที่กรอบดานขวามือของหนาตางตาม
จํานวนที่ไดกําหนดไวในสวนของรายละเอียดรายวิชา

ภาพที่ 19 กระดานขาว
การเพิม่ ขาวประกาศ
• ใหคลิกที่คาํ วา “ กระดานขาว ”
• เลือก “ ตั้งกระทูใหม ” จะปรากฏหนาจอให กรอกขอความที่ตองการประกาศ
• ใน “ หัวขอ “ ใหกรอกหัวขอขาวที่ตองการประกาศ
• ใน “ ขอความ ” ใหเพิ่มเนือ้ หาขาวที่ตองการประกาศ
• รูปแบบระบบจะกําหนดใหเปน HTML Format โดยอัตโนมัติ
• การเปนสมาชิกระบบจะกําหนดใหทุกคนเปนสมาชิกของกระดานนี้และจะทําการสง
email เมื่อมีขาวใหม ( ขึ้นอยูกับระบบของผูใหบริการ ในสวนของคณะสาธารณสุข
ศาสตรยังไมเปดบริการในสวนนี้ )
• การแนบไฟล ใหคลิกปุม “ Browse ” เพื่อเลือกไฟลที่ตองการโดยไฟลที่แนบตองมี
ขนาดไมเกินที่ผูดูแลกําหนดโดยมาตรฐานอยูท ี่ 2 Mb ( แตคณะสาธารณสุขศาสตร
รองรับการโอนไฟลไดในระดับ 16 Mb. )
• เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”
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หัวขอขาวที่จะ

เนื้อขาว

ภาพที่ 20 การสรางกระดานขาว
หมายเหตุ เมือ่ บันทึกขอมูลแลวหากตองการแกไขทานสามารถแกได ภายในเวลา 30 นาที
หลังจากเลือก “ บันทึกการเปลี่ยนแปลง ”
6.2 การกําหนดกิจกรรม
ในระบบของ MOODLE มีกจิ กรรมที่หลากหลายและรองรับพฤติกรรมของผูใช เชน กระดาน
เสวนา งาน หองสนทนา แบบทดสอบ และ แหลงขอมูล โดยสามารถเพิ่มกิจกรรมดังกลาว โดยคลิกเลือก
รายการกิจกรรมจาก Drop-down list ที่อยูมุมลางดานขวาของแตละบทเรียน

ภาพที่ 21 การสรางกิจกรรม
ชนิดกิจกรรมใน MOODLE
6.2.1 กระดานเสวนา ใชสําหรับสนทนาแลกเปลี่ยนความรูในแตละบทเรียนภายในกลุมโดยสิทธิการ
เปนสมาชิก มี 2 ลักษณะคือ
• ใชการบังคับใหนักศึกษาทุกคนเปนสมาชิกของกระดาน
• ใหสิทธิ์ในการเลือกรับ email เมื่อขอความใหม
การเพิม่ กระดานเสวนาใหคลิกเลือกเพื่อเพิ่ม “กระดานเสวนา “ แลวจะปรากฏหนาตางให
กําหนดขอมูลที่จําเปนของกระดานเสวนา เชน ชื่อกระดาน ใหต้งั ชื่อกระดาน โดยกระดานมี 2 ลักษณะ
คือ
1. กระดานทั่วไป สมาชิกสามารถตั้งกระทูไดหลายกระทูไ มจํากัด
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2. สมาชิกสามารถสรางกระทูได เพียง 1 กระทูเทานัน้
ระบบอนุญาตใหสงขอความ ได 3 ลักษณะ คือ
• ตั้งกระทูถามตอบ เปนกระดานทัว่ ไปที่ตองการใหสมาชิก ตั้งกระทูในสิ่งที่สงสัยหรือสนใจได
ตามตองการ
• ตอบกระทูอยางเดียว เปนการใหนักศึกษาเขามาแสดงความคิดเห็นในกระทูที่ถกู สรางขึ้น แต
ไมตองการใหมีการตั้งกระทูเพิ่มเติม
• กระทูแบบกระดานขาว ใชในการประกาศขาวใหนักศึกษาหรือสมาชิกในกลุม ทราบ แตโดย
มากใชเปนสมุดเยี่ยม
เมื่อกําหนดขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “ บันทึกการเปลี่ยนแปลง ” เพื่อทําการบันทึกขอมูล

ประเด็น

เงื่อนการสนทนา

ภาพที่ 22 การกําหนดงาน
6.2.2 งาน เพื่อกําหนดงานใหนักศึกษาทํา เชน การบาน แบบฝกหัดการเพิ่มงานใหคลิกเลือกเมนู
” เพิ่มงาน “ จะปรากฏหนาตางใหกําหนดขอมูลของงานที่จะมอบหมาย
• ชื่องาน ใหกําหนดชื่อของงาน
• รายละเอียด ใหกรอกรายละเอียดการงานที่สงั่
• การสงงาน ทําได 2 แบบ
- สงงานนอกเว็บ
-สงงานโดยการอัพโหลดไฟล
• คะแนน กําหนดไดตั้งแต ไมมีคะแนน ถึง 100 คะแนน โดยมีชวงเปน 1,2,3,…,100
• ขนาดไฟลสูงสุด เปนการกําหนดขนาดไฟลสูงสุดที่อนุญาตใหนักศึกษา อัพโหลดไฟล มีขนาด
ใหเลือก 10 Kb,50 Kb,100 Kb,500 Kb, 1 Mb และ 2 Mb ขนาดที่มากกวานี้จะตองติดตอขอ
บริการจากผูดูแลการใหบริการ
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ภาพที่ 23 กําหนดงาน และการบาน
• กําหนดสง กําหนดวันที่และเวลาใหสงงาน หากเกินกําหนดที่ตั้งไวจะไมสามารถสงงานไดอีก
เมื่อกําหนดขอมูลเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”
6.2.3 แบบทดสอบ เปนการสรางขอสอบหรือแบบทดสอบใหนักศึกษาทําใน โดยเมื่อทําแบบทดสอบ
แลวระบบจะตรวจ และใหคะแนนโดยอัตโนมัติตามที่ผูรับผิดชอบรายวิชากําหนดไว ชนิดของแบบทดสอบมีให
เลือก 4 แบบ ไดแก ปรนัย อัตนัย ถูกผิด และ แบบจับคู การเพิม่ แบบทดสอบ ใหคลิก “ แบบทดสอบ ” จะปรากฏ
หนาจอใหกรอกขอมูลของแบบทดสอบ
•
•
•
•
•
•
•

ชื่อ ใหทานกรอกชื่อแบบทดสอบเพื่อใชในการอางอิง
คําชี้แจง ใหทานกรอกคําชี้แจงของแบบทดสอบที่ตองการแจงใหนักศึกษา ทราบ
วันเริ่มทําแบบทดสอบ ใหทานกําหนดวันและเวลาที่ใหนักศึกษาเริ่มทํา แบบทดสอบ
วันสิน้ สุดการทําแบบทดสอบ ใหทานกําหนดวันและเวลาที่สนิ้ สุดในการ ใหนักศึกษาทํา
แบบทดสอบ
การสลับคําถาม ทานสามารถกําหนดไดวาจะสลับคําถามในแบบทดสอบ หรือไม
การสลับคําตอบ ทานสามารถกําหนดไดวาจะสลับคําตอบในคําถามแตละ ขอหรือไม
จํานวนครั้งที่ใหตอบ ทานสามารถกําหนดไดวาจะใหนักศึกษาเขามาทํา แบบทดสอบ

ได
กี่ครั้ง
•
วิธีคิดคะแนน กรณีที่ทานใหนักศึกษาสามารถทําแบบทดสอบไดมากกวา 1 ครั้ง ทาน
สามารถกําหนดวิธีคิดคะแนนไดในรูปแบบตาง ๆ ไดแก คะแนนสูง สุด คะแนนเฉลีย่ คะแนนจากการ
ตอบครั้งแรก คะแนนจากการตอบครั้งสุด ทาย
•
การดูผลการทําแบบทดสอบยอนหลัง ทานสามารถกําหนดไดวาจะใหนัก ศึกษาดูผล
การทําแบบทดสอบยอนหลังไดหรือไม โดยการกําหนดคานี้จะมี ผลเมื่อสิ้นสุดเวลาการทําแบบทดสอบ
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แลว เมื่อกรอกรายละเอียดของแหลงขอมูลเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “ขั้นตอไป” จะปรากฏหนาจอ
ใหสรางคําถามในแบบทดสอบ

กําหนดเงือ่ นไขในการทํา
แบบทดสอบ

ภาพที่ 24 หนาจอการสรางคําถามในแบบทดสอบ

