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 1.การเข้าสู่ระบบ KC-MOODLE 
การเขา้สู่ระบบ KC-MOODLE สามารถท าไดโ้ดยผา่นทาง URL http://cmuonline.cmu.ac.th   ซ่ึงระบบ

จะแสดงหนา้แรกดงัรูป 
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2.การลอ็กอนิเข้าสู่ระบบ 
2.1 การสมคัรเป็นสมาชิก 

จะตอ้งเป็นสมาชิกของระบบ KC-Moodle ก่อนจึงสามารถล็อกอินเขา้สู่ระบบไดซ่ึ้ง
สามารถท าได ้2 วธีิดงัน้ี 

2.1.1) แจง้ความประสงคม์ายงัเจา้หนา้ท่ีดูแลระบบ โดยสามารถโทรศพัทแ์จง้ไดท่ี้ 

053-943868 โทรภายใน 3868 หรือส่งอีเมลม์าท่ี cmuonline@cmu.ac.th 

รายละเอียดท่ีตอ้งส่งมีดงัน้ี  

- ค  าน าหนา้ และ ช่ือ-นามสกุลจริง 
- อีเมลท่ี์ตอ้งการใช้ 
- ช่ือผูใ้ชเ้ขา้ระบบ และรหสัผา่นท่ีตอ้งการใช ้
- คณะและสาขาท่ีสังกดั 

2.1.2) สมคัรดว้ยตนเองผา่นหนา้เวบ็ไซต ์โดยกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกช่อง
รหสัผา่นจะตอ้งเป็นภาษาองักฤษประกอบไปดว้ย ตวัพิมพเ์ล็ก ตวัพิมพใ์หญ่ 
ตวัเลขและอกัขระพิเศษ หลงัจากสมคัรเรียบร้อยแลว้ รอรับอีเมลจ์ากระบบ
เพื่อท าการยนืยนัอีกคร้ัง ดงัรูป 
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 2.2 ล็อกอินเขา้สู่ระบบ สามารถล็อกอินผา่นทางหนา้เวบ็ได ้2 ช่องทางดงัน้ี 
  2.2.1) หนา้แรกของเวบ็ โดยกรอกช่ือผูใ้ช ้รหสัผา่น จากนั้นกดปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” 

    
  2.2.2) กดลิงค ์“เขา้สู่ระบบ” บริเวณขวามือดา้นบนของเวบ็ไซต ์
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3.การเปลีย่นแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 หลงัจากล็อกอินเขา้สู่ระบบจะปรากฏช่ือผูใ้ช ้อยูบ่ริเวณขวามือดา้นบน 
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4.จัดการตั้งค่าห้องเรียนของรายวชิา 
 หลงัจากล็อกอินเขา้สู่ระบบ หากอาจารยมี์กระบวนวชิาท่ีเปิดแลว้ รายช่ือกระบวนวชิาจะปรากฏบริเวณ
ซา้ยมือบน ท่ีบล็อก “วชิาเรียนของฉนั” ดงัรูป 

   
 4.1 หนา้แรกของรายวชิา ประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 คือ บล็อกท่ีอยูท่างดา้นซา้ยและขวาของหนา้จอหลกั ซ่ึงสามารถเพิ่มเขา้หรือน าออก
ในภายหลงัได ้
ส่วนท่ี 2 คือ ส่วนท่ีแสดงเน้ือหา หรือกิจกรรมของหอ้งเรียน 
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 4.2 การตั้งค่ารายวชิา 

บล็อกท่ีส าคญัของห้องเรียนคือ “การจดัการ” สามารถตั้งค่าของรายวชิาโดยเลือกท่ีเมนู “การตั้ง
ค่า” ดงัรูป 
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หลงัจากนั้นจะปรากฏหนา้ส าหรับการตั้งค่ารายวชิา โดยจะตอ้งกรอกใหค้รบทุกช่องท่ีมี
เคร่ืองหมาย “ * ” สีแดง ดงัรูป 
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ในแต่ละช่องมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
ส่วนทัว่ไป 
-ช่ือเต็ม กรอกช่ือเตม็ของรายวชิาโดยใส่รหสัรายวชิาไวข้า้งหนา้ เพื่อความสะดวกใน
การคน้หา 
-ช่ือย่อ เป็นช่ือยอ่ของรายวชิา 
-รหัสรายวชิา เป็นรหสัของรายวชิา 
-บทคัดย่อ เป็นส่วนแสดงรายละเอียด หรือค าอธิบายของรายวชิา 
-รูปแบบ ท่ีควรเลือกมี 2 แบบคือ แบบหวัขอ้ และแบบรายสัปดาห์ ซ่ึงมีความแตกต่าง
กนัดงัน้ี 

 รายสัปดาห์ : เป็นการจดัการรายวชิาสัปดาห์ต่อสัปดาห์ โดยมีวนั
เร่ิมตน้และส้ินสุดท่ีแน่นอน ในแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมต่างๆ ให้
นกัเรียนท า เช่น รายงานความกา้วหนา้ อาจจะให ้นกัเรียนเขียน
ข้ึนมา ภายในสองสัปดาห์ จากนั้นนกัเรียนจะไม่สามารถเขียน หรือ
แกไ้ขไดอี้ก  

 แบบหวัขอ้ : รูปแบบคลา้ยกบัรายสัปดาห์ เพียงแต่ ไม่จ  ากดัเวลาใน
การศึกษาหวัขอ้นั้นๆ กิจกรรมท่ีก าหนดไวส้ าหรับแต่ละหวัขอ้ 
สามารถท าไดเ้ร่ือยๆ 

-จ านวนสัปดาห์/หัวข้อ  ก าหนดจ านวนสัปดาห์หรือหวัขอ้ของรายวชิา 
-วนัเร่ิมต้นรายวชิา  ใหก้รอกวนัท่ี ท่ีตอ้งการเปิดใหน้กัศึกษาเขา้มาใชง้าน 
-ส่วนทีซ่่อนไว้ เป็นการก าหนดการแสดงส่วนท่ีซ่อนไว ้
-จ านวนข่าวทีต้่องการแสดง คือจ านวนข่าวล่าสุดท่ีตอ้งการแสดงในหนา้รายวชิา 
-แสดงคะแนน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในรายวชิา  ถา้ผูส้อนไม่ตอ้งการใชร้ะดบั
คะแนนในรายวชิา หรือไม่ตอ้งการใหน้กัเรียนเห็นคะแนน สามารถซ่อนผลคะแนน 
โดยเลือก "ไม่" 
-แสดงรายงานกจิกรรม คือการแสดงรายงานท่ีมีรายละเอียดการท ากิจกรรมและการมี
ส่วนร่วมในหลกัสูตรของแต่ละคน รวมถึงรายละเอียดของวนัเวลาท่ีแต่ละคนเขา้มาใน
ระบบดว้ย 
-ขนาดไฟล์สูงสุด เป็นการก าหนดขนาดของไฟลท่ี์อนุญาตใหน้กัเรียนน าข้ึนเวบ็ 
 
ส่วนสมัครเข้าเรียน 
-ปลัก๊อนิของการสมัครเข้าเรียน ควรเลือกค่าท่ีไวข้องเวบ็ไซต ์
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-Default role ควรเลือกค่าท่ีตั้งไวข้องเวบ็ไซต ์
-การเข้าเรียนในรายวชิา โดยสามารถเลือกได ้3 แบบดงัน้ี 

 ไม่ คือไม่ตอ้งการใหน้กัศึกษาทัว่ไปสมคัรเขา้เรียนในรายวชิา 
 ใช่ คือนกัศึกษาทัว่ไปสามารถสมคัรเขา้เรียนในรายวชิาได ้
 ระหว่างวนัที ่คือ การเปิดให้นกัศึกษาสมคัรเขา้เรียนในรายวชิาใน

ระหวา่งวนัท่ี ท่ีก าหนดได ้โดยตอ้งกรอก วนัท่ีเร่ิมตน้ และวนัหมด
เขต 

-ระยะเวลาเข้าเรียน สามารถเลือกก าหนดวนัท่ีเปิดใหเ้ขา้เรียนได ้
 
ส่วนการแจ้งเตือนการหมดสมาชิกภาพ 
ควรเป็นค่าท่ีระบบตั้งค่าพื้นฐานไว ้
-Notify คือการแจง้เตือนสมาชิก 
-แจ้งนักเรียน คือการแจง้นกัเรียนทั้งหมด 
-หมดอายุ คือการก าหนดวนัหมดอายุ 
ส่วน Groups 
ควรเป็นค่าท่ีระบบตั้งค่าพื้นฐานไว ้
-ระบบกลุ่ม สามารถแบ่งกลุ่มออกเป็นสามแบบ :  
 

 No groups ไม่มีการแบ่งกลุ่ม : ทุกคนอยูร่วมกนัในกลุ่มใหญ่
กลุ่มเดียว 

 Separate groups แยกกลุ่มกนั  : คนในกลุ่มจะสามารถมองเห็น
กนัเอง แต่จะไม่เห็นคนท่ีอยูใ่นกลุ่มอ่ืน 

 Visible groups กลุ่มท่ีมองเห็น : คนแต่ละกลุ่มท างานอยูใ่นกลุ่ม
ของตวัเอง แต่สามารถมองเห็นคนกลุ่มอ่ืน ๆได ้

-บังคับ ถา้ตั้งค่าการบงัคบั จะมีผลบงัคบัใชก้บัทั้งกลุ่ม 
ส่วนรายวชิาทีม่ีอยู่ 
-รายวชิาทีม่ีอยู่ คือ การเปิดใหน้กัศึกษาสามารถเขา้รายวชิาน้ีไดห้รือไม่ ใชใ้นกรณี
ตอ้งการปิดเพื่อแกไ้ขรายวชิา 
-รหัสผ่านในการเข้าเรียน รหสัน้ีเป็นการป้องกนับุคคลภายนอก เขา้มาศึกษา ถา้หาก
ระบุรหสัผา่นไว ้นกัเรียนท่ีพยายามเขา้มาในหนา้น้ี จะถูกถามใหเ้ติม รหสัในการเขา้
มาใชบ้ทเรียน ในคร้ังแรกเท่านั้น 
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-ให้บุคคลทัว่ไปเข้าชม คือบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ใช่สมาชิกของเวบ็ไซต ์สามารถเขา้ชมได้
หรือไม่ 
ส่วนภาษาทีใ่ช้ในเวบ็ 
-ภาษาทีบ่ังคับในการใช้ สามารถเลือกได ้2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ หาก
เลือก ”อยา่บงัคบั” หมายถึงจะเป็นภาษาไทย 
ส่วนเปลีย่นช่ือบทบาท 
ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการเปล่ียนช่ือบทบาทท่ีจะแสดงในหนา้เวบ็ 

  
4.3 การเปิดโหมดเพื่อสร้างเน้ือหารายวชิา 

สามารถเขา้ไปแกไ้ข หรือเพิ่มเติมเน้ือหาและกิจกรรมในรายวชิาไดโ้ดยเลือกไปยงัปุ่ม “เร่ิมการ
แกไ้ขในหนา้น้ี” โดยมีลิงค ์2 ท่ีสามารถเลือกกดไดท่ี้ใดท่ีหน่ึง ดงัรูป 

 
 

หลงัจากกดปุ่ม “เร่ิมการแกไ้ขในหนา้น้ี” จะปรากฏโหมดส าหรับการแกไ้ข ในแต่ละบล็อกดงั
รูป 
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สัญลกัษณ์หรือไอคอนแสดงความหมายในการท างานต่างๆดงัน้ี 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 ซ่อนไม่ใหน้กัเรียนเห็น 

 เล่ือนรายการเอกสารไปทางซา้ยหรือขวา 1 ระดบั 

 เล่ือนรายการเอกสารไปขา้งบนหรือล่าง 1 ระดบั 

 ลบรายการเอกสาร 

 มอบหมายบทบาทใหผู้อ่ื้นดูแล 

 เรียนรวมกนัไม่แบ่งกลุ่ม 

 แกไ้ขเอกสาร หรือช่ือ เอกสาร 

 แสดงเฉพาะหวัขอ้นั้น 

 ใหห้วัขอ้น้ีเป็นหวัขอ้ปัจจุบนั 
 

  
 

4.4 การเพิ่มเน้ือหารายวชิา โดยเน้ือหามี 2 ประเภทคือ “เพิ่มแหล่งขอ้มูล” และ “เพิ่มกิจกรรม” ดงัรูป 
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5.การเพิม่แหล่งข้อมูล 
5.1 Label สามารถเพิ่มขอ้ความและรูปภาพ ท่ีน าไปสู่ส่วนอ่ืนๆของรายวชิา แถบเคร่ืองมือของ HTML 
Editor ก็จะเหมือนกบัโปรแกรม Editor ทัว่ไป เช่นการก าหนดขนาด รูปแบบ สี ของ 
ตวัอกัษร รวมไปถึงการสร้างลิงคไ์ปยงั URL ต่างๆ เป็นตน้ 

 
 

 
 
5.2 หน้าตัวหนังสือธรรมดา เป็นการสร้างตวัหนงัสือ ส าหรับแสดงขอ้ความใหแ้ก่นกัศึกษา 
5.3  หน้าเวบ็เพจ เป็นการสร้างหนา้หนา้เวบ็เพจ โดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานในเร่ืองภาษา 
HTML เคร่ืองมือ HTML Editor จะเป็นตวัส าหรับแปลงเน้ือหาหรือขอ้มูลของท่ีน าเขา้ไปเก็บไวเ้ป็น 
HTML Code 
5.4 ไฟล์หรือเวบ็ไซต์ สามรถน าไฟลเ์อกสารประกอบการเรียนอพัโหลดข้ึนเวบ็ไซตเ์พื่อใหน้กัศึกษา
ดาวน์โหลดได ้
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หลงัจาก กดปุ่มกดปุ่ม “เลือกหรืออพัโหลดไฟล์” จะปรากฏ หนา้จดัการไฟล์ 

 
โดยสามารถกดปุ่ม “สร้างโฟลเดอร์” เพื่อสร้างท่ีเอกสารใหเ้ป็นหมวดหมู่  

 
หรือกดปุ่ม “อพัโหลดไฟล”์ เพื่อเลือกไฟลจ์ากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
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* ไฟลท่ี์สามารถอพัโหลดได ้ตวัอยา่งเช่น .doc  .ppt  .xls .swf เป็นตน้ และควรตั้งช่ือไฟลเ์ป็น
ภาษาองักฤษก่อนจะท าการอพัโหลดข้ึนเวบ็ไซต ์

  
หลงัจากอพัโหลดไฟลเ์รียบร้อยแลว้ กดเลือกไฟลท่ี์ตอ้งการ  

 
 

 จากนั้นจะกลบัไปยงัหนา้เดิม แลว้กดปุ่ม “บนัทึกการเปล่ียนแปลง” 
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5.5 ไดเรกทอรี คือการสร้างแหล่งขอ้มูล จะปรากฏไฟลเ์อกสารทั้งหมดท่ีอยูใ่นรายวชิา โดยนกัเรียน
สามารถ เขา้ไปดาวโหลดได ้
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จะปรากฏหนา้รวมไฟลท์ั้งหมดของรายวชิา ดงัรูป 

 
 

6.การเพิม่กจิกรรม 
  6.1 กระดานเสวนา หรือท่ีเรียกกนัวา่ Web board มีส าหรับใหอ้าจารยต์ั้งหวัขอ้เพื่อให้นกัศึกษาเขา้มา
แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนความรู้ในหวัขอ้นั้นๆ 

 
 
กระดานเสวนามีหลายประเภทโดยแบ่งการใชง้านไดด้งัน้ี 

-กระดานถามตอบ หากตอ้งการเห็นค าตอบของคนอ่ืน จะตอ้งตอบค าถามก่อนเท่านั้น 
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-กระดานทัว่ไป นกัเรียนสามารถตั้งกระทูไ้ด ้และสามารถเห็นค าตอบของผูอ่ื้นได ้
-กระดานหัวข้อเดียวอย่างง่าย เป็นกระทูท่ี้มีหวัขอ้เดียว และเน้ือหาทุกอยา่งอยูภ่ายในหนา้
เดียวกนั 
-หน่ึงคนหน่ึงกระทู้ แต่ละคนจะโพสตก์ระทูใ้นหวัขอ้ของตนได ้1 กระทู ้ แต่ทุกคนจะสามารถ
ตอบไดทุ้กกระทู ้

 
6.2  การบ้าน คือการส่งการบา้นของนกัเรียนในรูปแบบต่างๆท่ีอาจารยก์  าหนดข้ึน 

 อพัโหลดไฟล์ข้ันสูง คือการก าหนดใหส่้งการบา้นแบบให้อพัโหลดไฟล ์โดยสามารถ
ตั้งวนัท่ีและเวลาในการส่งได ้พร้อมการใหค้ะแนน 

 
 
 สามารถเลือกขนาดไฟลสู์งสุดท่ีใหอ้พัโหลด และก าหนดไฟลท่ี์ใหอ้พัโหลดได ้
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 ค าตอบออนไลน์ คือการส่งค าตอบแบบออนไลน์ โดยไม่มีการส่งไฟล ์เป็นเพียง
ขอ้ความ หรือรูปภาพเท่านั้น 
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 ส่งโดยให้อพัโหลดไฟล์ จะคลา้ยคลึงกบัการส่งการบา้นแบบ “อพัโหลดไฟลข์ั้นสูง” 
ต่างกนัท่ี “การอพัโหลดไฟล์ขั้นสูง” สามารถก าหนดรายละเอียดของไฟลไ์ดม้ากกวา่ 

 
 

 ส่งงานนอกเวบ็ คือ การก าหนดงานผา่นเวบ็ แต่ใหน้กัเรียนส่งงานนอกเวบ็ โดยอาจอยู่
ในรูปแบบรายงานท่ีเป็นกระดาษ  
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6.3 ห้องสนทนา ห้องสนทนาหรือท่ีเรียกกนัวา่ Chat มีส าหรับใหอ้าจารยต์ั้งหอ้งสนทนาส าหรับ
นกัศึกษาท่ีเขา้มาออนไลน์รายวชิาในช่วงเวลาเดียวกนั ไดส้นทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในช่วงเวลาจริงท่ี
นกัศึกษาเขา้มาใชง้านระบบซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของการเพิ่มกิจกรรม  
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 ตวัอยา่งหนา้ หอ้งสนทนา ดงัรูป 
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6.4  แบบทดสอบ ใชส้ าหรับสร้างขอ้สอบหรือแบบฝึกหดัใหน้กัศึกษาท าในแต่ละบทเรียน/หวัขอ้ โดย
เม่ือนกัศึกษาท าแบบทดสอบ โดยระบบจะตรวจใหโ้ดยอตัโนมติัตามคะแนนและค าตอบท่ีก าหนดไว ้

 
 ช่ือ คือส่วนส าหรับช่ือแบบทดสอบ 
 ค าน า คือค าอธิบายเก่ียวกบัแบบทดสอบ 
 วนัแรกทีส่ามารถท าแบบทดสอบ คือการตั้งวนัและเวลาท่ีจะสามารถเปิดใหน้กัเรียน

ท าแบบทดสอบได ้
 วนัสุดท้ายทีอ่นุญาตให้ท าแบบทดสอบ คือหลงัก าหนดการ นกัเรียนจะไม่สามารถท า

แบบทดสอบได ้
 Time limit (minutes) คือใชส้ าหรับก าหนดเวลาในการท าแบบทดสอบ 
 ระยะห่างระหว่างการท าแบบทดสอบคร้ังแรกกบัคร้ังทีส่อง คือสามารถตั้งระยะในการ

ท าแบบทดสอบได ้เพื่อใหเ้วลานกัเรียนไปทบทวนบทเรียนก่อนท่ีจะท าแบบทดสอบ
อีกคร้ัง 

 ระยะห่างระหว่างการท าแบบทดสอบคร้ังถัดไป คือหากตั้งค่าในการท าแบบทดสอบ
ไดห้ลายคร้ัง โดยสามารถตั้งค่าการท าแบบทดสอบในคร้ังถดัไปได ้
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 จ านวนค าถามสูงสุดต่อหน้า คือการตั้งค่าการแสดงผลจ านวนค าถาม ท่ีจะแสดงใน

หน่ึงหนา้ 
 สลบัค าถาม คือการตั้งค่าใหมี้การสลบัค าถามโดยนกัเรียนแต่ละคนจะไดรั้บค าถาม

สลบัขอ้กนั 
 สลบัค าตอบหรือสลบัภายในค าถาม คือการตั้งค่าใหมี้การสลบัค าตอบ ในกรณีท่ีมี

ทางเลือกหลายขอ้ 
 จ านวนคร้ังทีใ่ห้ตอบ คือสามารถตั้งจ  านวนคร้ังในการให้นกัศึกษาตอบได ้
 อนุญาตให้ท าต่อจากคร้ังที่แล้ว คือสามารถก าหนดไดว้า่จะใหท้  าต่อไดห้รือไม่ได ้
 โหมดปรับเปลีย่น คือสามารถปรับเปล่ียนแบบสอบถามได ้
 วธีิตัดเกรด คือการเลือกการใหค้ะแนนนกัเรียน 
 หักคะแนนทนัท ีคือการหกัคะแนนทนัทีท่ีมีการตอบผดิ 
 ต าแหน่งทศนิยมในการให้คะแนน คือสามารถก าหนดจุดทศนิยมในการใหค้ะแนนได ้
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 Review options สามารถก าหนดการแสดง โดยแบ่งเป็น  

-ทนัทีหลงัจากท าแบบทดสอบ คือ ตอ้งการใหแ้สดงท่ีเลือกไว ้ทนัทีหลงัจาก
ท าแบบทดสอบ 
-หลงัจากน้ีขณะท่ียงัเปิดการใชง้านแบบทดสอบ คือ ใหท้  าการแสดงท่ีเลือก
ไว ้ในขณะท่ียงัใชง้านแบบทดสอบ 
-หลงัจากปิดแบบทดสอบ คือ ใหท้  าการแสดงท่ีเลือกไว ้หลงัจากปิด
แบบทดสอบ 

 Browser security คือ การก าหนดใหต้วัขอ้สอบแสดง popup ใหเ้ตม็จอ 
 ต้องใส่รหัสผ่าน คือ สามารถก าหนดรหสัผา่นในการเขา้ท าแบบทดสอบได ้
 ต้องมีทีอ่ยู่เน็ตเวร์ิก คือ สามารถก าหนด IP ของแบบทดสอบได ้
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 Grade boundary สามารถก าหนด feedback ได ้โดยใส่เปอร์เซ็นท่ีตอ้งการ 
 Feedback สามารถเพิ่มขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือใหน้กัเรียนทราบ 

การสร้างและแก้ไขแบบทดสอบ 
ค าถามมีหลายประเภทใหเ้ลือก ซ่ึงสามารถสร้างคลงัแบบสอบถามได ้
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6.4.1 ค าถามปรนัย การตอบค าถาม (อาจมีภาพประกอบ) ผูต้อบตอ้งเลือกจากตวัเลือกท่ีใหไ้ว ้
ค  าถามปรนยัมีสองประเภทคือ แบบค าตอบเดียว และแบบหลายค าตอบ 

 
 

 ช่ือค าถาม คือช่ือท่ีตอ้งการส่ือถึงค าถามน้ี 
 Question text คือ รายละเอียดของค าถาม  
 ภาพทีต้่องการแสดง คือ สามารถเลือกภาพท่ีอยูใ่นคลงัภาพได ้
 คะแนนทีต่ั้งไว้ คือ คะแนนส าหรับค าถามขอ้น้ี 
 องค์ประกอบส าหรับการหักคะแนน คือ การหกัคะแนน เม่ือมีการตอบผดิ 
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 General feedback คือ feedback ทัว่ไปเม่ือตอบค าถามขอ้น้ีเสร็จ 
 One or multiple answers คือ เลือกวา่ตอ้งการใหต้อบได ้1 ค าตอบ หรือตอบ

ไดห้ลายค าตอบ 
 Shuffle the choices คือ ใหส้ลบัตวัเลือก 
 Number the choices คือ สามารถเลือกรูปแบบตวัเลือกได ้
 ค าตอบ คือ ส่วนของค าตอบท่ีจะใหเ้ป็นตวัเลือก 
 คะแนนทีไ่ด้ คือ หากเลือกตอบขอ้น้ีจะใหค้ะแนนเท่าไหร่ โดยคิดเป็น

เปอร์เซ็นต ์หากเป็นค าตอบท่ีผดิ สามารถใหค้ะแนนติดลบได ้
 Feedback คือ feedback  เม่ือเลือกค าตอบน้ี 

 
6.4.2 ค าถามอตันัย ในการตอบค าถาม (อาจมีภาพประกอบ) ผูต้อบตอ้งพิมพค์  าหรือขอ้ความ 
ค าตอบท่ีถูกตอ้งอาจเป็นไปไดห้ลายอยา่ง และอาจมีคะแนนไม่เท่ากนั ค าตอบอาจจะตรวจ
อยา่งละเอียดหรือไม่ก็ได ้ถา้ตั้งค่า "การตรวจอยา่งละเอียด" อาจท าใหค้ะแนนต่างกนัเพราะ
ตวัสะกด ค าตอบจะถูกเปรียบเทียบอยา่งแม่นย  า ดงันั้นให้ระวงัเร่ืองการสะกดค า 
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6.4.3 ค าถามถูกหรือผดิ ในการตอบค าถาม (อาจมีภาพประกอบ) ผูต้อบตอ้งเลือกวา่ ถูกหรือผิด 
เท่านั้น ถา้เลือกค าสั่งใหแ้สดงผล หลงัจากผูต้อบไดต้อบค าถามแลว้ ค าตอบท่ีถูก จะแสดงข้ึน
ทนัที ยกตวัอยา่งเช่น ถา้ค าตอบท่ีถูกคือ "ผดิ" แต่ผูต้อบเลือก "ถูก" (ตอบผดิ) ค าตอบท่ีถูก จึงจะ
แสดงผล 
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6.4.4 การน าเข้าค าถามจากไฟล์ เป็นการน าเขา้ค าถามแบบเป็นไฟล ์เพื่อประหยดัเวลาในการ
พิมพค์  าถามทีละขอ้ ซ่ึงจะกล่าวถึงการน าเขา้ค าถามจากไฟล ์2 รูปแบบ คือ รูปแบบ GIFT และ 
Aiken 
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-การน าเข้าไฟล์รูปแบบ GIFT (General Import Format Technology) 
สามารถเอาเขา้ไดท้ั้งรูปแบบปรนยั อตันยั เลือกเติมค าท่ีหายไป ถูก/ผดิ ค าถามตวัเลข 

ซ่ึงเป็นอีกวธีิท่ีจะช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการใส่ค าถามลงไปในคลงัขอ้สอบ เพราะสามารถใส่
ไดห้ลายขอ้ในคราวเดียวกนั วธีิการน าเขา้นั้นท าได ้โดยพิมพค์  าถามลงในเวร์ิดหรือ notepad 
ดว้ยเคร่ืองหมายท่ีก าหนดไวแ้ลว้บนัทึกเป็นนามสกุล .txt แลว้จึงน าเขา้ 

การเปล่ียนไฟลค์  าถามท่ีมีอยูแ่ลว้หรือสร้างไฟลใ์หม่ ใหเ้ป็นรูปแบบ GIFT นั้นท าได้
โดย พิมพเ์ฉพาะส่วนค าถามลงในเวร์ิดหรือ notepad โดยไม่ตอ้งใส่เลขขอ้ และพิมพต์วัเลือก
ในเคร่ืองหมายปีกกา {ตวัเลือก} โดยมี เคร่ืองหมาย ~น าหนา้ขอ้ท่ีผดิ และ = น าหนา้ขอ้ท่ีถูก 
นอกเหนือจากน้ียงัสามารถเพิ่มช่ือค าถาม Feedback และใหค้ะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ 

1. ค าถามปรนัย 
ในกรณีท่ีตอ้งการใส่ Feedback ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย # ตามดว้ย Feedback ดงัตวัอยา่ง 
ไก่กบัไข่อะไรเกิดก่อนกนั {~ไก่ ~ไข่ =สรุปไม่ได}้ 
ไก่กบัไข่อะไรเกิดก่อนกนั {~ไก่#ผดิ~ไข่#ผดิ =สรุปไม่ได#้ถูก} 
 
หากตอ้งการสร้างค าถามแบบใหเ้ติมค าท่ีหายไปโดยมีตวัเลือกใหเ้ลือก 
 ตวัอยา่ง 
มหาวทิยาลยั___________มีสัญลกัษณ์ประจ ามหาวทิยาลยัเป็นรูปชา้งชูคบเพลิงตรง
ช่องวา่งท่ีวา่งไวน้ั้นใหแ้ทนท่ีวงเล็บปีกกาและมีตวัเลือกอยูภ่ายในเหมือนค าถามปรนยั 
เช่น 
มหาวทิยาลยั {~แม่โจ~้ขอนแก่น =เชียงใหม่ } มีสัญลกัษณ์ประจ ามหาวทิยาลยัเป็นรูป
ชา้งชูคบเพลิง 
2.อตันัย 
ค าตอบของค าถามแบบอตันยัถา้มีมากกวา่ 1 ค าตอบใหน้ าหนา้แต่ละค าตอบดว้ย
เคร่ืองหมาย (=) แต่ถา้มีค าตอบเดียวจะใส่เคร่ืองหมายเท่ากบัหรือไม่ก็ได ้

   ตวัอยา่ง 
   ผลไมใ้ดมีลกัษณะนามเป็นหวี{กลว้ย} 

จงัหวดัใดเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย{=กรุงเทพ=กรุงเทพมหานคร=กรุงเทพฯ} 
   3.ถูก/ผดิ 

ค าถามรูปแบบน้ีค าตอบจะเขียนในวงเล็บปีกกาวา่ {True} หรือ {False} หรือยอ่เป็น 
{T} หรือ {F} 
ตวัอยา่ง 
ประเทศไทยมีจงัหวดัทั้งหมด 76 จงัหวดั {T} 
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จงัหวดัเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย {F} 
4.ค าถามตัวเลข 
ค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเป็นตวัเลขจ าเป็นตอ้งเร่ิมตน้ตวัเลขดว้ยเคร่ืองหมาย (#) และ
สามารถใส่ค่าคลาดเคล่ือน ในค าตอบไดโ้ดยเขียนค่าดงักล่าวตามหลงัค าตอบท่ีถูก 
เช่น ถา้หากค าตอบสามารถเป็นค่าท่ีอยูร่ะหวา่ง 1.5 และ 2.5 สามารถใส่ค าตอบเป็น {#
2:0.5} หมายความวา่ค าตอบเป็น 2 สามารถคลาดเคล่ือนได ้0.5 ถา้หากไม่ก าหนด
ความคลาดเคล่ือนระบบจะรับเฉพาะค่าท่ีตรงกบัท่ีระบุเท่านั้น 
ตวัอยา่ง 
2+2 =? {#4} 
ประเทศไทยมีจงัหวดัทั้งหมดก่ีจงัหวดั {#76} 
 
เม่ือไดไ้ฟลท่ี์ตอ้งการ upload แลว้ใหท้ าการเลือกรูปแบบ GIFT แลว้เลือกไฟลท่ี์
ตอ้งการจากนั้นท าการ upload โดยเลือกแบบใดแบบหน่ึง แสดงหนา้จอดงัรูป 

 
 
2. การน าเข้าไฟล์รูปแบบ Aiken 

รูปแบบ Aiken น้ีเป็นการสร้างค าถามปรนยัอยา่งง่ายๆ โดยใชรู้ปแบบท่ีอ่าน
แลว้เขา้ใจง่าย  
ตวัอยา่ง 
จงัหวดัใดเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย 
A. น่าน 
B. กรุงเทพฯ 
C. เชียงใหม่ 
D. เลย 
ANSWER: B 
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ค าถามจะตอ้งอยูบ่รรทดัเดียวกนัและค าตอบแต่ละค าตอบ ตอ้งข้ึนตน้ดว้ยอกัษร
ภาษาองักฤษตวัเดียวตามดว้ย จุดหรือวงเล็บปิด เช่น A. B. C. D. หรือ A) B) C) D) 
จากนั้นใหเ้วน้ช่องวา่ง 1 ช่องตามดว้ยค าตอบ ส่วนเฉลยตอ้งข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ 
“ANSWER:” แลว้ตามดว้ยขอ้ท่ีถูกตอ้ง ท่ีส าคญัเม่ือพิมพค์  าถามจบทุกขอ้แลว้ใหเ้วน้
บรรทดัสุดทา้ย 1บรรทดั 
การเพิม่ค าถามลงในแบบทดสอบ 

หลงัจากท่ีอาจารยไ์ดเ้พิ่มค าถามเรียบร้อยแลว้ โดยยงัไม่มีการเลือกมาไวใ้น
แบบทดสอบซ่ึงจะแสดงไดด้งัรูป      
 

 
สามารถก าหนดคะแนน ในแต่ละขอ้ และคะแนนเตม็ทั้งหมดได ้ ดงัรูป 
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7.รายงาน 

อาจารยส์ามารถเขา้ดูรายละเอียดการออกรายงานและสถิติต่างๆของวชิา รายละเอียดจะอยูใ่นบล็อกการจดัการ

ระบบ 
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ซ่ึงในส่วนน้ีจะแสดงรายละเอียดใหอ้าจารยส์ามารถเลือกไฟล์บนัทึกการใช้งานเวบ็ไซต์ท่ีตอ้งการดู และ

สามารถเลือกดูรายงานสถิติการใชง้านของรายวชิา ดงัน้ี 

 

รายงานทีใ่ช้หลกัมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ 

1.ส่วนเลือกไฟลบ์นัทึกการใชง้านเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการดู ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลการเขา้ใชง้านในรายวชิา ในแต่

ละกิจกรรมซ่ึงมีรูปแบบท่ีตอ้งการใหแ้สดงดงัรูป สามารถท่ีจะเลือกดูสมาชิกทั้งหมด หรือเฉพาะเป็น

รายบุคคลได ้ สามารถเลือกวนัท่ีท่ีตอ้งการดูรายงานได ้สามารถเลือกดูกิจกรรมทั้งหมด หรือดูเฉพาะ

บางกิจกรรม และสามารถเลือกแสดงรูปแบบรายงานได ้4 แบบคือ 

-แบบ แสดงในหนา้ คือการแสดงรายงานในหนา้เวบ็ 

-แบบ ดาวโหลดรูปแบบตวัหนงัสือ จะไดไ้ฟลน์ามสกุล .txt  

-แบบ ดาวโหลดในรูปแบบ ODS จะไดไ้ฟลน์ามสกุล .ods  

-แบบ ดาวโหลดรูปแบบตาราง Excel จะไดไ้ฟลน์ามสกุล .xls สามารถเปิดกบัโปรแกรม Microsoft 

Excel ได ้



35 
 

ส ำนกับริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

 

 

 

แสดงตวัอยา่งบนัทึกการใชง้านหอ้งเรียน จากรูป ไดเ้ลือกดูเฉพาะรายงานของวนัท่ี 23 June 2010 โดย

เลือกดูสมาชิกทั้งหมดในรายวชิา เลือกดูกิจกรรมทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน และแสดงในหนา้ ซ่ึงจะไดร้ายงานท่ี

บอกวนัท่ีและเวลา หมายเลขไอพีท่ีเขา้มาในระบบ ช่ือเตม็ กิจกรรมท่ีท า และรายละเอียดของกิจกรรม 
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2.ส่วนสถิติการใชง้าน สามารถเลือกวนัท่ี เร่ิมตน้และส้ินสุดในการดูสถิติได ้และแสดงไดท้ั้งแบบ

ตารางและแบบกราฟ ดงัรูป 

 

แสดงตวัอยา่งสถิติการใชง้านแบบตาราง (Table) จากรูปไดเ้ลือกดูรายงาน ตั้งแต่ วนัท่ี 24 June 2009 ถึง 

วนัท่ี  23 June 2010 โดยแสดงแบบ Table 
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ตวัอยา่ง นกัศึกษารหสั u500210252 จ านวนคร้ังท่ี Login จ านวน 10 คร้ัง เวลาใชง้านรวมในรายวชิา 

219.98 นาที เวลาใชง้านเฉล่ียต่อคร้ัง 22 นาที และสามารถคลิกเพื่อไปดูกราฟเส้นไดเ้ป็นรายบุคคล เพื่อ  
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จากรูปเป็นสถิติการใชง้าน แสดงกราฟการใชเ้วลารวมของนกัศึกษา ซ่ึงแสดงภาพรวมการใชง้านใน

รายวชิา โดยแกนตั้งคือ เวลารวมท่ีนกัศึกษาเขา้มาใชง้านในรายวชิา ซ่ึงจะแสดงเป็นรายบุคคล 

ตวัอยา่งเช่น นกัศึกษารหสั u4802200 ใชเ้วลารวมทั้งหมด 181.22 นาที จะเห็นไดจ้ากกราฟ นกัศึกษา

คนน้ีใชเ้วลาในการเขา้มาในรายวชิามากข้ึนเร่ือยๆ โดยสังเกตจากกราฟเป็นเส้นตรงและชนัข้ึน เป็นตน้ 
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แสดงตวัอยา่งสถิติการใชง้านแบบกราฟ (Graph) ซ่ึงจะแสดงเวลาการเขา้ใชง้านของนกัศึกษา รายงาน

จะบอกถึง จ านวนเวลาท่ีนกัศึกษาเขา้มาในรายวชิา แสดงเป็นนาที เช่น นกัศึกษารหสั u500210179 มี

เวลารวมมากท่ีสุด ท่ีเขา้มาใชร้ะบบ คือ 624.71 นาที และนกัศึกษารหสั u490210150 มีเวลารวม 0 นาที 

หมายถึงไม่เคยเขา้มาในระบบเลย เป็นตน้ 
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3. เป็นส่วน รายงานผลกิจกรรม คือจะเป็นรายงานเก่ียวกบักิจกรรมทั้งหมดท่ีมีในรายวชิา โดยจะ

รายงานจ านวนคร้ังท่ีมีผูใ้ชเ้ขา้ไปท ากิจกรรม และวนัท่ีเขา้ไปในกิจกรรมล่าสุด  

 

ตวัอยา่งรายงาน เช่น มีผูเ้ขา้ไปในส่วนทกัทายแนะน าตวัเอง 287 คร้ัง และกิจกรรมน้ีไดมี้ผูเ้ขา้ไปใช้

ล่าสุด เม่ือวนัท่ี 10 June 2010 หรือ เม่ือ 13 วนั กบัอีก 3 ชัว่โมงท่ีผา่นมา  

8.สารสนเทศระบบ 

ผูใ้ชร้ะบบ สามารถล็อกอินเขา้สู่ระบบเพื่อดูสารสนเทศของระบบไดโ้ดยคลิกเลือกท่ีรูปสารสนเทศระบบดงัรูป 
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หนา้แรกจะเป็นสถิติการใชง้านของรายวชิา โดยจะแสดง 20 อนัดบัของรายวชิาท่ีมีคนเขา้ชมมากท่ีสุด

และเมนูซา้ยมือ สามารถเลือกดูสถิติของแต่ละคณะไดด้งัรูป 
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ซ่ึงสามารถคลิกไปดูรายละเอียดของรายวชิาได ้โดยจะแสดงประเภทของรายวชิา ช่ือรายวชิา จ  านวน

อาจารยแ์ละจ านวนนกัศึกษาดงัรูป 

 

สามารถดูสถิติกระบวนวชิาในแต่ละปีการศึกษา โดยจะมีสถิติกระบวนวชิาท่ีเปิดใชง้านในแต่ละปี สถิติ

จ านวนอาจารยท่ี์ใชง้านในแต่ละปี และสถิติจ านวนนกัศึกษาท่ีใชง้านในแต่ละปีดงัรูป 
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สามารถเลือกดูสถิติกระบวนวชิาของแต่ละคณะซ่ึงเป็นขอ้มูลปัจจุบนัโดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 

 

สามารถเลือกดูสถิติอาจารยท่ี์เปิดกระบวนวชิามากท่ีสุด 20 อนัดบัแรก ดงัรูป 

 

















1 

 

บันทึกการถอดบทเรียนการใช้ IT เพื่อการเรยีนการสอนกระบวนวชิาในคณะนิติศาสตร์ 

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 

ผูส้อน อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย 

กระบวนวิชา การให้ค าปรึกษาลูกความชาวต่างชาติ (177414) 

ลัก
ษณ

ะก
ระ

บว
นว

ิชา
 มุ่งสอนทักษะ ขั้นตอน กระบวนการในการท าหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายให้กับ

นักศึกษากฎหมายที่สนใจโดยเฉพาะที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาได้เรียนรู้ ฝึก

ปฏิบัติ และมองเห็นศักยภาพและข้อจ ากัดของตนเองที่เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษา

กฎหมาย ตลอดจนเป็นประสบการณ์แบบสถานการณ์จ าลองที่ผู้เรียนจะได้

น าไปใช้เพื่อท างานร่วมกับนักกฎหมายในการประกอบวิชาชีพจริงได้ง่ายขึ้นและ

น่าจะสามารถต่อยอดความเชี่ยวชาญได้อย่างเร็วและมีทิศทางมากขึ้น  

ระยะเวลา ภาคการศกึษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556 (ภาคฤดูร้อน) 

จ านวนนักศกึษา 13 คน (หญิง 9 คน และชาย 4 คน) 

ผลล าดับขั้น(เกรด) A = 0 คน, B+ = 8 คน, B =  4 คน และ C+ = 1 คน  
IT Solution Facebook Group [Closed group Model] 
 

2. ลักษณะการใช้งาน IT ในการเรียนการสอน 

ก. ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนด้วยกันเองทั้งทางเดียวและสองทาง

ในหลากหลายรูปแบบเพื่อประโยชน์ในการเรียน และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้เรยีนและผูส้อน 

ข. กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผา่นการให้ความเห็นในผลงานของเพื่อนร่วมช้ัน 

ค. แหล่งแจกเอกสารหรือสื่อประกอบการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการล่วงหน้า หรือเพิ่มเติม

ภายหลังบทเรียน เพื่อการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน เพื่อการท าความเข้าใจหลังบทเรียนเพิ่มเติม และเพื่ อ

นักศึกษาน าไปใช้ท างานต่อร่วมกัน เชน่ แบ่งงานกันรับผดิชอบตามที่ได้รับมอบหมาย  

ง. ขยายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดเวลาและทลายข้อจ ากัดการเรียนรูเ้ฉพาะในห้องเรียน 

จ. ใช้เป็นแหล่งเพิ่มเติมฐานข้อมูลทั้งที่ผู้สอน หรือผู้เรียนสร้างขึ้นหรือค้นหามาน าเสนอ(Upload) 

ใน FB กลุ่มสามารถน ามาเป็น “เครื่องมือในการเรียนการสอน” ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและน ามาเรียนรู้

ร่วมกันในชัน้เรียนได้  
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3. ประโยชน์ที่คดิว่าได้รับ  

ก. ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนด้วยกันเองทั้งทางเดียวและสองทาง

ในหลากหลายรูปแบบเพื่อประโยชน์ในการเรียน และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้เรยีนและผูส้อน 

 

 
ตัวอย่าง การชี้แจงซ้้านอกเหนือจากด้วยวาจาในชั้นเรียนถึงกฎกติกาที่อาจมีความซับซ้อน ยากแก่การจดจ้าหรือ

ปฏิบัติได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนการสอนท้าให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ท้าให้เกิดความ

เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายหากต้องมีการให้คุณให้โทษในภายหลัง ท้าให้เกิดการยอมรับร่วมกันในชั้นเรียน  
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ตัวอย่าง การฝากข่าวประชาสัมพันธ์ นัดหมายส้าคัญเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนท้าให้เกิดความเข้าใจที่

ตรงกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ตัวอย่าง ประกาศของหาย 

 

ข. กระตุ้นให้เกิดการเรยีนรู้ร่วมกันผ่านการให้ความเห็นในผลงานของเพื่อนร่วมชั้น 

เนื่องจากนักศึกษาไม่ว่าจะในช้ันเรียนขนาดเล็กหรือใหญ่มักไม่ค่อยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดที่เกี่ยวกับเนื้อหาในกระบวนวิชาท าให้ผู้เรียนไม่ได้ฝึกใช้องค์ความรู้ที่ได้รับในช้ันเรียนมาร่วมคิด

วิเคราะหแ์ละเรียบเรียงเป็นภาษาเพื่อการสื่อสารในระหวา่งช้ันเรยีนท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้ทั้งตนเองและเพื่อน

ร่วมช้ัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นใหน้ักศึกษาแบบ Passive Students ได้มโีอกาสมีสว่นร่วมในชัน้เรียนมากขึ้นและยัง

ท าให้บรรยากาศการเรียนไม่น่าสนใจ  
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ในกระบวนวิชานีผู้ส้อนได้พยายามให้ผู้เรยีนได้มสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นระหว่างช้ัน

เรียนต่อเนื้อหาวิชาแตล่ะเรื่อง และต่อผลงานของเพื่อนๆร่วมช้ัน รวมถึงผลงานของตนเองด้วย ท าให้ผู้เรียนได้

มีโอกาสฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์มากขึ้น 

นอกจากนั้นการสรา้ง FB กลุ่มจึงเป็นอีกทางที่เพิ่มโอกาสในการฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ และสื่อสารด้วยภาษา

เขียนผา่นการให้ความเห็นตอ่ผลงานของเพื่อนๆร่วมช้ัน โดยใช้มาตรการกระตุ้นการแสดงความคิดเห็นโดยถือ

ว่าเป็น “ส่วนหนึ่งของภารกิจที่จะได้รับคะแนนระหว่างช้ันเรียน” และที่ส าคัญคือ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ

ภารกิจนี้ที่ใดก็ได้และไม่จ ากัดเฉพาะในห้องเรียนและในเวลาเรียนเท่านั้น ท าให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

และผูเ้รียนก็รู้สกึว่าได้รับประโยชน์ (ดูการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนวิชานี)้  
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ตัวอย่างมาตรการกระตุน้การฝกึฝนและเรียนรู้ของนักศกึษา 
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ตัวอย่าง การให้ความเห็นต่อผลงานของเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยร้อยละ 90 ของผู้เรียนร่วมแสดง

ความคดิเห็นต่อผลงานของเพื่อนๆในชั้นเรียนอย่างกว้างขวาง 
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ตัวอย่าง การสะท้อน(Feedback) ต่อผลงานการสอบภาคปฏิบัติของนักศกึษาแต่ละคนแบบ Real-time เพื่อสื่อสาร

ให้นักศกึษาที่รอเข้าสอบในรอบของตนเองได้ตดิตาม เรียนรู้ข้อดีและข้อผดิพลาดจากเพื่อนร่วมชั้น  
 

ค. แหล่งแจกเอกสารหรือสื่อประกอบการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการล่วงหน้า หรือเพิ่มเติม

ภายหลังบทเรียน เพื่อการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน เพื่อการท าความเข้าใจหลังบท เรียนเพิ่มเติม และเพื่อ

นักศึกษาน าไปใช้ท างานต่อร่วมกัน เช่น แบ่งงานกันรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนลดข้อจ้ากัด
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การเข้าถึง “เน้ือหา สาระ หรือเอกสาร หรือการสื่อสารใดๆ” ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับ

ผู้เรยีนได้มากขึ้น อาทิ นักศึกษาและหรอืผูส้อนสามารถเข้าถึงเอกสาร การบ้าน และน าไปผลิตซ้ าต่อได้โดย

ไม่ต้องเข้ามารับเอกสารในคณะเท่านั้น หรือต้องให้เจ้าหน้าที่ อาจารย์มาบริหารจัดการเรื่องการรับงานของ

นักศึกษาเฉพาะภายในเวลาราชการหรือเวลาท าการเท่านั้น  

 
ตัวอย่าง นักศกึษาสามารถสง่งานที่ได้รับมอบหมายตอน 23.14 นาฬิกาและถงึผู้รับทนัท ี

 

 
ตัวอย่างการแจกเอกสารประกอบการเรียน 

 

 นักศึกษาใช้เป็นพืน้ที่ในการสื่อสารเพื่อจัดกลุ่มท างานรว่มกันท าให้สามารถแก้ปัญหา

การจัดตัง้กลุ่มท างานได้ เนื่องจากกลุ่มผู้เรยีนมีความหลากหลายและไม่ค่อยสนิทสนมกันในระยะเริ่มต้น เมื่อ

ก าหนดให้จัดกลุ่มงานในห้องเรียนจึงเกิดการลังเลที่จะพูดจากันอย่างสนิทใจและเสียเวลาในการเรียนการ
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สอนจงึก าหนดให้นักศึกษาตัวแทนไปสร้างกลุ่ม Online เพื่อให้แต่ละคนไปลงชื่อเข้าร่วมกลุ่ม ท าให้บุคคลที่แม้

ยังไม่สนิทสนมกันก็กล้าที่จะเลือกลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผา่น Online ได้ เพราะไม่ต้องได้เห็นหน้ากัน และการ Vote 

นีก้็ท าให้แตล่ะคนทราบในที่สุดว่าตนเองจะต้องท างานกับใคร ท าให้นักศึกษาได้เตรียมตัว เตรียมท่าทีก่อนได้

ร่วมประชุมท างานกันจริงจังต่อไป   

 
ตัวอย่างการตัง้แบบส้ารวจเพือ่ลงชื่อเขา้ทา้งานกลุ่มของนกัศกึษาในปีการศกึษา 2555 

 

 ผู้สอนสามารถท าสรุปบทเรียนเพิ่มเติมและหรือเอกสาร สื่ออื่นใดที่เหมาะสมกับ

กระบวนวิชาและพฤติกรรมผู้เรียนเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มผู้เรียนผ่าน FB ภายหลังการเรียนการสอนในแต่ละ

ครั้งได้ และผู้เรียนสามารถมาอ่านทบทวนและหรือมีประเด็นแลกเปลี่ยนได้โดยที่ผู้เรียนคนอื่นๆที่แม้ไม่มี

ประเด็นซักถามแต่ก็ได้เรียนรู้ประเด็นจากเพื่อนร่วมช้ันและมุมมองที่ได้รับการแลกเปลี่ยนจากผู้สอนไปด้วย

พร้อมๆกัน  
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ตัวอย่าง เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ถูกเพิ่มเติมภายหลังการเรียนการสอน 

 

 
ตัวอย่าง Video Clip ที่ถูกเพิ่มเตมิภายหลังการเรียนการสอน (clip2 ตัวอย่างของปีการศึกษา 2555) 
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ตัวอย่าง การเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์งานของตนเองในกระบวนวิชามากข้ึน 
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4. ผลลัพธ์ที่ไม่บรรลุตามคาดหมายและแนวทางพัฒนาปรับปรุง 

ก. ผูส้อนต้องการให้ FB กลุ่มเป็นชอ่งทางการซักถามส าหรับนักศกึษาที่มีข้อสงสัยได้ตลอดเวลา

และสามารถซักถามได้เป็นการส่วนตัวผ่าน Inbox chat หรือ การตั้งกระทู้ถาม (Post) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มี

โอกาสซักถามเพื่อความเข้าใจอันดีในกระบวนวิชา และอาจน ากลับมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในช้ันเรียน

ภายหลังได้อีก รวมถึงการเขียนบันทึกไว้ในกระทู้เพื่อตั้งประเด็นและตอบให้นักศึกษาได้ไว้ทบทวนภายหลังได้

อีก แต่พบว่านักศึกษาไม่ได้มีการตั้งกระทู้ถามข้อสงสัยหรือการส่งข้อความสอบถามส่วนตัวมายัง

อาจารย์ผู้สอนเลย มีเพียงการสอบถามเรื่องนัดหมาย หรือขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนวิชาบางอย่าง

เท่าน้ัน แต่อาจเป็นพฤติกรรมของผู้เรียนที่ไม่ชอบคิด วิเคราะห์สิ่งใดท้าให้ไม่เกิดความสงสัย ข้อ

ซักถาม ท้าให้เวลาสอบวัดความรู้ความเข้าใจอะไรจึงมีบางประเด็นที่ไม่เข้าใจอย่างกระจ่างเท่าที่ควร

เพราะไม่เกิดการแลกเปลี่ยนร่วมกันมาก่อน หรือผู้สอนอาจไม่ได้กระตุ้นในส่วนน้ีทั้งในทางตรงและ

ทางอ้อมมากพอท้าให้ไม่ได้รับความสนใจ   

แนวทางพัฒนา   

1. อาจตั้งเป็นวาระที่ผู้สอนจะต้องพูดแบบเปิดกว้างกับนักศึกษาเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษารู้สึกสบายใจ 

มั่นใจที่จะถามขอ้สงสัยในกระบวนวิชาได้ตลอดเวลาและจะไม่ถูกต าหนิแม้ผู้สอนจะคิดว่าเป็นค าถามที่ไม่ควร

ถามหากนักศกึษาได้ใส่ใจในชั้นเรยีนก็ตาม หรอื  

2. ก าหนดให้ “นักศึกษาทุกคนจะต้องมีข้อซักถาม หรือข้อหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเนื้อหาใน

กระบวนวิชา” โดยใหถ้ือเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนในภาคปฏิบัติระหว่างช้ันเรยีน 

 

5. ผลการเรียนรู้ของผู้สอนและสิ่งท่ีได้รับเกินความคาดหมาย  

ก. ผู้สอนคอืปัจจัยส้าคัญในการกระตุ้นให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กล่าวคือ ผู้สอนต้องมีความเข้าใจในบทบาทตนเอง พยายามปรับสมดุลระหว่างทัศนคติของ

ตนเองตอ่พฤติกรรมของนักศึกษาในยุคนี้กับการมุ่งมั่นส่งผ่านความรู้ในกระบวนวิชาไปยังผู้เรียนให้เหมาะสม 

และควรมีใจเปิดกว้างยอมรับในข้อผิดพลาดของผู้เรียนไม่ว่าจะด้วยความไม่รู้ หรือความไม่ใส่ใจก็ตาม และ

ควรคิดหาทางปรับพฤติกรรมเหลา่นั้นใหเ้หมาะสมด้วยมาตรการเชิงบวกอย่างไรทั้งหมดนี้จะท าให้นักศึกษา

หรือผู้เรียนรู้สึกว่าการเข้าช้ันเรียนคือโอกาสในการเรียนรู้ มิใช่เวทีแห่งการจับผิดของผู้สอน สรุปผู้สอนจะมี

ส่วนส่งเสริมหรือกระตุ้นพฤติกรรมการอยากร่วมมอืและเต็มใจเรียนรู้ไปด้วยกันกับผูส้อนมากน้อยเพียงใด  

(ดูบันทกึแนบท้ายเรื่อง ความเห็นต่อกระบวนวิชาน้ีของนักศกึษา)  
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ส่วนเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารใดๆจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความมุ่งมั่นตั้งใจที่

เหมาะสมของผู้สอนให้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น ลดข้อจ้ากัดบางอย่างที่ส่งผลดีต่อการเรียนการสอน 

อาท ิLearning Beyond Class Room 

 

ข. Facebook group ที่น้ามาใช้งานอาจไม่ส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนของผู้สอนอย่างเห็นได้ชัด แต่

ส่งผลต่อบรรยากาศและการสื่อสารระหว่างผู้เรยีนและผู้สอนมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน  

 กล่าวคือ ผลล าดับขั้นของผูเ้รียนทั้งหมดโดยรวมในภาคการศึกษานี้ 3/2556 อาจไม่แตกต่างจาก

ช่วงเวลาการเรียนการสอนที่ผู้สอนไม่ได้ใช้ FB เป็นเครื่องมือประกอบในการเรียนการสอนอย่างเห็นได้ชัด แต่

พบว่าสามารถใช้เป็นเครื่องมอืกระตุ้นการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันได้อย่าง

ดี และยังขจัดปัญหาอุปสรรคเรื่องการสื่อสาร การส่งมอบงาน เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นการส่งเสริม

ความสัมพันธ์อันดีและป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อกันได้เป็นอย่างดี และลดข้อจ ากัดที่เกิดเฉพาะ

การเรียนการสอนช้ันเรยีนเท่านั้น 

 

ค. ความคดิสร้างสรรค์  

เนื่องจากในกระบวนวิชาก าหนดให้นักศึกษาต้องไปจัดท าบันทึกวิดีโอ “การให้ค าปรึกษากฎหมาย

แก่ลูกความ” โดยมุ่งหมายใหผู้เ้รียนได้ทดลองปรับใช้องค์ความรู้ ทักษะที่ได้รับในช้ันเรียนมาสู่ภาคปฏิบัติดว้ย

ตนเอง โดยใหเ้พื่อนรว่มช้ันเรียนท าหน้าที่เป็น “ลูกความ”  

ผลที่ได้รับคือ นักศึกษาได้ทดลองน าทฤษฎี หลักการต่างๆไปปรับใช้กับการท าหน้าที่ที่ปรึกษา

กฎหมาย และเกิดการเรียนรู้ถึงข้อส าเร็จและข้อผิดพลาดของตนเอง และของเพื่อนรว่มช้ันผา่นการดูบันทึก

วิดีโอของเพื่อนๆที่น าใส่ไว้ใน FB กลุ่ม แตส่ิ่งที่มองเห็นไปมากกว่านั้นคอื “นักศึกษาแตล่ะคนได้มีโอกาสใช้

ความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมนีใ้นหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็น การออกแบบสถานที่ สถานการณ์ การใช้

ทักษะทางภาษาพูด ภาษาท่าทางเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับลูกความ” ถือเป็นส่วนที่ได้รับเพิ่มเติม

นอกเหนอืจากความตั้งใจในตอนตน้  

ดังน้ันจึงควรต้องก้าหนดเป็นประเด็นพูดคุยในระหว่างช้ันเรยีนในปีการศึกษาต่อๆไป เพื่อ

สะท้อนและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของการใช้ความคดิสร้างสรรค์และเกิดการเรียนรู้จาก

เพื่อนร่วมชั้นที่ใช้ความคดิสร้างสรรค์ได้ดี  
 

 

 



14 

 

6. แนวทางพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ก. การท้าทายผู้เรียนให้น าผลงานออกรับความเห็นจากบุคคลภายนอก อาทิ Post ผลงานไปยัง

กลุ่มเพื่อนนอกกลุ่มช้ันเรยีน หรอืPost ผลงานไปยังนักศึกษาเก่าที่เคยเรียนวิชานี้ซึ่งอาจได้รับความเห็นเพิ่มเติม

ที่มคีวามนา่สนใจจากศิษย์เก่า(เฉพาะเจาะจงบุคคลหรือไม่ก็ได้)ได้เริ่มมปีระสบการณ์จริงในการท างานและได้

มีโอกาสน าความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ ตลอดจนอาจได้รับก าลังใจ แง่คิดอื่นๆจากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง แม้ว่ารุ่นพี่จะ

รู้จักรุ่นน้องหรอืไม่ แมว้่าจะปฏิบัติงานอยู่ที่ไหนก็ตาม   

ข. การให้นักกฎหมายผู้อยู่ในวิชาชีพให้ค าปรึกษากฎหมายและมีประสบการณ์เข้ามาร่วมแสดง

ความคิดเห็นเพื่อได้รับมุมมองที่หลากหลายและจากผู้มีประสบการณ์ตรง และยังเป็นการสร้างความร่วมมือ

กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ผู้สอนกับผู้ทรงคุณวุฒิจะได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและลดช่องว่างระหว่าง

ภาควิชาการกับภาควิชาชีพเพื่อนักศึกษาจะได้รับประโยชน์โดยตรง การใช้ช่องทาง IT จะช่วยลดข้อจ ากัดด้าน

งบประมาณ เวลาและการบริหารความร่วมมือได้มากเพราะผู้ทรงคุณวุฒิสามารถเข้าถึงข้อมูลและให้

ความเห็นได้ตลอดเวลา (Anywhere, Anytime) 

ค. ฐานข้อมูลการเรียนการสอนที่ถูกจัดเก็บใน FB group นี้จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือการเรียน

การสอน อาทิ ตัวอย่างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในปีการศึกษาถัดไป ท าให้ผู้สอนมีข้อมูลที่เป็นผลงานก่อนๆ

ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริงน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนในปีการศึกษาใหม่ๆด้วย และจะยิ่งมีมาก

ขึน้ๆในแตล่ะปี  

ง. ใช้ FB group เดิมๆที่ยังคงมีนักศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาไปเป็นเพื่อนรว่มกันใน FB group เป็นแหล่ง

ในการสอบถามรับฟังความคิดเห็นต่อการน าองค์ความรู้ ทักษะที่ได้รับในกระบวนวิชาไปปรับใช้ในการ

ประกอบวิชาชีพที่ปรึกษากฎหมายได้จริงหรือไม่ เพียงใด และสามารถน าความคิดเห็นที่เกิดจากการน าไปใช้

งานจรงิมาปรับปรุงการเรียนการสอนทั้งในเนื้อหาและกระบวนการใดๆ ต่อไปได้อกี  
 

 

อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย 

ผู้สอน 
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เอกสารแนบท้าย 

 

บันทึกข้อความที่นักศกึษาได้แสดงความคดิเห็นต่อการเรียนการสอนกระบวนวิชาน้ีซึ่งได้กระท้าขึ้น

ภายหลังได้รับทราบล้าดับขั้นแล้วและสิ้นความผูกพันระหว่างผู้เรยีนและผู้สอน 

 
 

ผู้สอนได้ตั้งกระทูใ้หน้ักศกึษาให้ความเหน็ต่อกระบวนวิชาและผูส้อน 
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