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คู่มือ TU Moodle 

(ส ำหรับนักศึกษำ) 

1. TU Moodle คือ 

TU Moodle คือ ระบบบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำยที่สนับสนุนให้นักศึกษำ และ

คณำจำรย์ทุกคนเข้ำมำใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอน โดยนักศึกษำสำมำรถเข้ำศึกษำเนื้อหำบทเรียนในแต่ละวิชำ

และท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ห้องสนทนำ กระดำนถำม-ตอบ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือ

ในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงนักศึกษำกับอำจำรย์ในรำยวิชำต่ำง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

2. กำรเข้ำสู่ระบบ 

นักศึกษำสำมำรถเข้ำสู่ระบบ TU Moodle ได้ที่ https://moodle.tu.ac.th/   

3. กำรเข้ำสู่ระบบบทเรียนรำยวิชำ TU Moodle 

นักศึกษำทั้งระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอกทุกคน ที่มีชื่ออยู่ในระบบแล้วสำมำรถเข้ำใช้

งำนโดยใช้ Username คือ รหัสนักศึกษำ และ Password คือ รหัสผ่ำนตัวเดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียนเรียน 

(ส ำนักทะเบียนนักศึกษำ มธ.) หำกนักศึกษำมีปัญหำเรื่องกำรเข้ำสู่ระบบ TU Moodle ไม่ได้ หรือจ ำรหัสผ่ำน

ไม่ได้ ให้ติดต่อที ่Website : http://helpdesk.tu.ac.th/ 

นักศึกษำสำมำรถเข้ำสู่ระบบได้โดยไปที่ หน้ำแรก TU Moodle ใส่ Username และ Password แล้ว

คลิกท่ีปุ่มเครื่องหมำย > ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงกำรเข้ำสู่ระบบ 
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4. ส่วนประกอบหน้ำแรกของ TU Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงส่วนประกอบหน้ำแรกของ TU Moodle 

รำยละเอียดของส่วนประกอบต่ำง ๆ ที่ส ำคัญของระบบมีดังนี้ 

4.1 ส่วนกำร Login เป็นส่วนที่ใช้เข้ำสู่ระบบ TU Moodle 

4.2 ส่วนกำรเลือกภำษำในกำรใช้ระบบ ในส่วนนี้นักศึกษำสำมำรถเลือกภำษำท่ีจะใช้ในกำรแสดงผล

ในระบบ TU Moodle ได้ 

4.3 ส่วนแสดงรำยวิชำในระบบ ในส่วนนี้จะแสดงรำยวิชำที่มีอยู่ในระบบ โดยแสดงผลแบ่งเป็นคณะ 

และปีกำรศึกษำ 

4.4 ส่วน Download คู่มือเอกสำร ในส่วนนี้จะแสดงคู่มือ และเอกสำรสรุปรำยงำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับระบบ 

4.1 ส่วน Login เข้าสู่ระบบ 

4.2 ส่วนการเลือกภาษาในการใช้ระบบ 

4.3 ส่วนแสดงรายวิชา 
4.4 ส่วน Download คู่มือ 

4.5 ส่วนแสดงข่าวและประกาศ 
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4.5 ส่วนแสดงข่ำวและประกำศ ในส่วนนี้จะแสดงประกำศข่ำวล่ำสุดเกี่ยวกับระบบให้กับอำจำรย์

และนักศึกษำได้ทรำบถึงควำมเคลื่อนไหวที่จะมีข้ึน 

5. กำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

เมื่อนักศึกษำท ำกำรเข้ำสู่ระบบแล้ว จะปรำกฏชื่อของนักศึกษำที่มุมบนขวำของระบบ โดยนักศึกษำ

สำมำรถดูรำยละเอียดเกี่ยวกับผ ู้ใช้ได้ด ังนี้ 

5.1 My Moodle แสดงรำยว ิชำที่นักศึกษำเลือกเร ียนในระบบ 

5.2 ประวัติส่วนตัว แสดงประวัติส่วนตัว  

5.3 คะแนน แสดงคะแนนของผู้เรียน 

5.4 ข้อควำม สำมำรถส่งข้อควำม หรือสอบถำมระหว่ำงผู้สอน หรือนักศึกษำด้วยกัน 

5.5 ค่ำท่ีต้องกำร เป็นกำรก ำหนดกำรของระบบที่สำมำรถปรับค่ำได้ เช่น กำรแสดง ภำษำ บัญชี

สมำชิก เป็นต้น 

5.6 ออกจำกระบบ 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับผ ู้ใช้งำนระบบ 

 



 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ TU-Moodle  |  ส ำนักงำนศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์      หน้ำท่ี 4  

 

หำกนักศึกษำต้องกำรแก้ไขข้อมูล เช่น ชื่อ นำมสกุล ให้คลิกชื่อของตนเองที่มุมบนขวำ จะแสดงเมนูให้

นักศึกษำเลือกท่ีเมนู “ประวัติส่วนตัว” ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงเมนู “ประวัติส่วนตัว” 

 

เมื่อคลิกท่ีเมนู “ประวัติส่วนตัว” จะปรำกฏหน้ำจอแสดงรำยละเอียดของนักศึกษำ หำกต้องกำรแก้ไข

ข้อมูลส่วนตัว ให้คลิกที่เมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 
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เมื่อคลิกท่ีเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” จะปรำกฏหน้ำจอให้ท ำกำรแก้ไขรำยละเอียด ดังรูป 

 
  

รูปที่ 6 แสดงหน้ำจอกำรแก้ไขรำยละเอียดข้อมูลส่วนตัว 

การเพ่ิมรูปภาพส่วนตัว 

ข้อมูล ชื่อ นามสกุล และอีเมล ไม่ควรเปลี่ยน 
ให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเท่านั้น 
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6. กรณีลืมรหัสผ่ำน 

นักศึกษำท่ีลืมรหัสผ่ำนให้แจ้งข้อมูลมำที่ระบบ Helpdesk ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

ได้ที่ http://helpdesk.tu.ac.th/login.php 

7. กำรออกจำกระบบ 

เมื่อนักศึกษำใช้งำนระบบ TU Moodle เรียบร้อยแล้ว ควรออกจำกระบบ โดยคลิกเลือกที่ชื่อของ

ตนเองที่มุมบนขวำ แล้วเลือก “ออกจำกระบบ” ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 7 แสดงเมนู “ออกจำกระบบ” 

8. กำรเข้ำสู่บทเรียนรำยวิชำ 

กำรเข้ำสู่บทเรียนรำยวิชำ ให้นักศึกษำท ำตำมข้ันตอนต่อไปนี้ 

8.1 นักศึกษำเลื่อนหน้ำจอลงมำด้ำนล่ำง จำกนั้นเลือกคณะที่ต้องกำรจะศึกษำบทเรียน โดยเลือกปี

กำรศึกษำ/ภำคกำรศึกษำ และเลือกชื่อรำยวิชำ และอำจำรย์ผู้สอนที่ต้องกำรเข้ำศึกษำ 

หรือ คลิกที่ปุ่มค้นหำรำยวิชำ จำกนั้นพิมพ์ชื่อรำยวิชำที่ต้องกำรจะสมัครเรียน  

8.2 กำรเข้ำสู่บทเรียนครั้งแรกให้ตอบยืนยันกำรเข้ำบทเรียนด้วย โดยคลิก Enroll me เพ่ือเข้ำสู่

รำยวิชำ หำกรำยวิชำใดมีรหัสผ่ำน ให้ติดต่อขอรหัสผ่ำนจำกอำจำรย์ประจ ำวิชำ 
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รูปที่ 8 แสดงกำรเข้ำสู่บทเรียนรำยวิชำ 

8.3 จำกนั้นรำยวิชำที่นักศึกษำเลือกเรียนจะปรำกฏที่บล็อก “Navigation” และเลือกเมนู “วิชำ

เรียนของฉัน” 

 
 

รูปที่ 9 แสดงรำยวิชำที่นักศึกษำเลือกเรียน 

 

9. กำรค้นหำรำยวิชำ 

หำกนักศึกษำต้องกำรที่จะค้นหำรำยวิชำ ให้ดูบริเวณมุมบนขวำ จำกนั้นให้ใส่ข้อมูลรำยวิชำ เช่น รหัส

รำยวิชำ หรือชื่อรำยวิชำ ลงไปในช่อง “ค้นหำรำยวิชำ” แล้วกดปุ่มรูปแว่นขยำย ดังรูป 
 

 
รูปที่ 10 แสดงกำรค้นหำรำยวิชำ 

 

เลือกปีการศึกษา/ภาคการศึกษา  
เลือกชื่อรายวิชา 

รายวิชาที่มีรหัสผ่าน 
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10. กำรศึกษำบทเรียน 

บทเรียนในแต่ละรำยวิชำ จะมีลักษณะโครงสร้ำงเป็นแบบรำยสัปดำห์ หรือแบบรำยหัวข้อ นักศึกษำ

สำมำรถศึกษำบทเรียน และท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมที่อำจำรย์ผู้สอนได้ออกแบบเอำไว้ ซึ่งบทเรียนแต่ละรำยวิชำ

จะมีควำมเคลื่อนไหวตลอดเวลำ นักศึกษำจะต้องติดตำมรำยวิชำอย่ำงต่อเนื่องตลอดภำคกำรศึกษำ ซึ่งรูปแบบ

บทเรียนอำจมีหลำยลักษณะ ขึ้นอยู่กับกำรออกแบบบทเรียนของอำจำรย์ผู้สอน 

 ส่วนประกอบของห้องเรียน ประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ บล็อกซ้ำย/ขวำ และโครงสร้ำงหัวข้อ

หรือโครงสร้ำงรำยวิชำที่อยู่ตรงกลำง ดังรูป 
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รูปที่ 11 แสดงส่วนประกอบของห้องเรียน 

บล็อกซ้ายและขวา 

โครงสร้างหัวข้อหรือโครงสร้าง
รายวิชาที่อยู่ตรงกลาง 
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ซึ่งมีรำยละเอียดของส่วนประกอบต่ำง ๆ ดังนี้ 

10.1 Navigator เป็นแถบแสดงหน้ำหลักของรำยวิชำ รำยละเอียดของรำยวิชำที่นักศึกษำเลือกเรียน 

รวมไปถึงสำมำรถดูนักเรียนหรือผู้ที่สนใจในรำยวิชำนี้ และคะแนนทั้งหมดของตนเองได้ 

 

 
 

รูปที่ 12 แสดงบล็อก Navigation 

10.2 บล็อกท่ัวไป เป็นส่วนแสดงเครื่องมือและข้อมูลในรำยวิชำ โดยกำรแสดงผลของบล็อกนี้จะถูก

ก ำหนดและตั้งค่ำโดยอำจำรย์ผู้สอน ซ่ึงแต่ละรำยวชิำอำจมีกำรแสดงในบล็อกไม่เหมือนกัน 

โดยจะมีข้อมูลหลักดังนี้ 

10.2.1 บล็อกข่ำวล่ำสุด แสดงข่ำวประกำศของรำยวิชำนี้ 
 

 
 

รูปที่ 13 แสดงบล็อกข่ำวล่ำสุด 
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10.2.2 บล็อกกิจกรรมที่ก ำลังจะเกิดขึ้น แสดงกิจกรรมที่ก ำลังจะเกิดขึ้นในรำยวิชำที่อำจำรย์

สร้ำงข้ึน  

 

 
 

รูปที่ 14 แสดงกิจกรรมที่ก ำลังจะเกิดขึ้นในรำยวิชำ 

 

10.2.3 บล็อกกิจกรรมล่ำสุด แสดงกิจกรรมล่ำสุดที่อำจำรย์เพิ่มเข้ำมำในรำยวิชำ  

 

 
 

รูปที่ 15 แสดงกิจกรรมล่ำสุดในรำยวิชำ 
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11. กำรเลือกเรียนตำมรำยสัปดำห์ 

เนื้อหำบทเรียนในรำยวิชำจะก ำหนดโดยอำจำรย์ผู้สอน ซึ่งอำจำรย์อำจมีกำรเพ่ิมแหล่งข้อมูลหรือ

กิจกรรมต่ำง ๆ ในแต่ละรำยสัปดำห์ไว้ให้นักศึกษำเลือกเรียน โดยมีสัญลักษณ์ ควำมหมำย รวมถึงวิธีกำรใช้งำน

ดังนี้ 

11.1 แหล่งข้อมูล 

สัญลักษณ์ ควำมหมำย 

 แหล่งข้อมูลแบบบทคัดย่อ 

 แหล่งข้อมูลแบบ Web Link ที่นักศึกษำสำมำรถเปิดลิงค์เชื่อมโยงได้ 

 รวมแหล่งข้อมูลแบบ ไดเรคทอรี่ ที่นักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดลงไปอ่ำนได้  

 แหล่งข้อมูลแบบเอกสำร Word ที่นักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดลงไปอ่ำนได้  

 แหล่งข้อมูลแบบเอกสำร Excel ที่นักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดลงไปอ่ำนได้ 

 แหล่งข้อมูลแบบเอกสำร PowerPoint ที่นักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดลงไปอ่ำนได้ 

 แหล่งข้อมูลแบบเอกสำร PDF ที่นักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดลงไปอ่ำนได้ 

 
แหล่งข้อมูลแบบเอกสำร VDO ที่มีนำมสกุล WMV โดยไฟล์ประเภทนี้จะต้องท ำกำรดำวน์

โหลดลงมำที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วเปิดดูโดยใช้โปรแกรมท่ีสำมำรถดูไฟล์ VDO ได้ 

 
แหล่งข้อมูลแบบเอกสำร VDO ที่มีนำมสกุล mpeg นักศึกษำสำมำรถเปิดไฟล์ VDO ได้โดย

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูต้องลงโปรแกรมที่สำมำรถดูไฟล์ VDO ได้ด้วย 

 

 
 

รูปที่ 16 แสดงแหล่งข้อมูลในรำยวิชำ 
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11.2 กิจกรรม 

 

สัญลักษณ์ ควำมหมำย 

 กิจกรรมกำรบ้ำน 

 กิจกรรมอภิธำนศัพท์ 

 กิจกรรมแบบทดสอบ 

 กิจกรรมห้องสนทนำ 

 กิจกรรมกระดำนเสวนำ 

 กิจกรรมโพลล์ 

 

กิจกรรมกำรบ้ำน 

  เป็นกิจกรรมที่อำจำรย์ผู้สอนก ำหนดในรำยวิชำ ซึ่งนักศึกษำสำมำรถเข้ำท ำกำรบ้ำน คลิกที่

หัวข้อของกำรบ้ำนตำมที่อำจำรย์ผู้สอนก ำหนดไว้ ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 17 แสดงกิจกรรมกำรบ้ำน 

 

โดยกิจกรรมกำรบ้ำนจะมีอยู่ 2 แบบ คือ 

1. กำรส่งแบบออนไลน์ เป็นกำรสั่งงำนที่ให้นักศึกษำท ำกำรส่งงำนโดยกำรพิมพ์ข้อควำม

ผ่ำนระบบโดยตรง โดยเมื่อต้องกำรส่งงำนให้คลิกค ำว่ำ “Add submission” ดังรูป 
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รูปที่ 18 แสดงกิจกรรมกำรบ้ำนแบบออนไลน์ 

จำกนั้นให้นักศึกษำพิมพ์ค ำตอบลงไปในช่อง “Online Text” เมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้

คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง” ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 19 แสดงกำรส่งกำรบ้ำนแบบออนไลน์ 

 

2. กำรส่งแบบให้อัพโหลดไฟล์ส่ง เป็นกำรด ำกนดให้นักศึกษำส่งงำนโดยกำรอัพโหลดไฟล์

งำนส่งผ่ำนระบบ โดยเมื่อต้องกำรส่งงำนให้คลิกค ำว่ำ “Add submission” ดังรูป 
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รูปที่ 20 แสดงกิจกรรมกำรบ้ำนแบบอัพโหลดไฟล์ส่ง 

   

      จำกนั้นระบบจะแสดงหน้ำจอให้นักศึกษำท ำกำรอัพโหลดไฟล์ โดยให้คลิกที่ปุ่ม         หรือลำกไฟล์ไปวำง

ไว้ที่ต ำแหน่ง            ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 21 แสดงกิจกรรมกำรบ้ำนแบบอัพโหลดไฟล์ส่ง 
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กำรลบ และแก้ไขกำรส่งงำนจะสำมำรถแก้ไขไฟล์ส่งงำนที่ส่งได้ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสิ้นสุด 

กำรส่งงำนที่อำจำรย์ผู้สอนก ำหนดไว้ในระบบ หำกหมดระยะเวลำที่อำจำรย์ผู้สอนก ำหนดแล้ว

นักศึกษำจะไม่สำมำรถส่งงำน หรือแก้ไขไฟล์งำนได้อีก กำรลบไฟล์งำนหรือแก้ไขไฟล์งำนท ำได้โดย

คลิกไฟล์ที่ส่งไปแล้ว ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 22 กำรคลิกไฟล์ที่ส่งไปแล้ว 
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ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงรำยละเอียดของไฟล์ที่ส่งไปแล้ว นักศึกษำสำมำรถแก้ไขรำยละเอียด

ของไฟล์ได้ หรือหำกต้องกำรลบไฟล์ ให้คลิกที่ “ลบ” ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 23 แสดงกำรลบไฟล์ 

 

  เมื่อคลิกท่ี “ลบ” ระบบจะแสดงหน้ำจอให้ยืนยันกำรลบไฟล์ ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 24 แสดงหน้ำจอให้ยืนยันกำรลบไฟล์ 
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กิจกรรมอภิธำนศัพท์ 

  เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษำช่วยกันเพ่ิมค ำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับรำยวิชำนั้น ๆ ซึ่งนักศึกษำ

สำมำรถเข้ำท ำกิจกรรมอภิธำนศัพท์ โดยคลิกท่ีหัวข้อของกิจกรรม ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 25 แสดงกิจกรรมอภิธำนศัพท์ 

 

ถ้ำต้องกำรเพ่ิมค ำศัพท์ใหม่ ให้คลิกที่ “เพ่ิมค ำศัพท์ใหม่” ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 26 แสดงกิจกรรมอภิธำนศัพท์ 
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จำกนั้นระบบจะเปิดหน้ำต่ำงให้นักศึกษำใส่ค ำศัพท์ และค ำก ำจัดควำม เมื่อใส่รำยละเอียด

เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง” ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 27 แสดงกำรเพิ่มค ำศัพท์ใหม่ 
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กิจกรรมแบบทดสอบ 

  เป็นกิจกรรมที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอย่ำงหนึ่งในรำยวิชำ โดยนักศึกษำสำมำรถเข้ำท ำ

แบบทดสอบได้โดยคลิกลิงค์ที่หัวข้อของแบบทดสอบที่ต้องกำรท ำ ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 28 แสดงกิจกรรมแบบทดสอบ 

 

  โดยระบบจะแสดงรำยละเอียดของแบบทดสอบที่อำจำรย์ได้ก ำหนดไว้ ซึ่งนักศึกษำควรอ่ำน

รำยละเอียดกำรท ำแบบทดสอบให้เข้ำใจ จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม “ท ำแบบทดสอบตอนนี้” ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 29 แสดงกิจกรรมแบบทดสอบ 

 

  เมื่อเข้ำมำในแบบทดสอบระบบจะแสดงข้อค ำถำมขึ้นมำ และมีระบบน ำทำงแบบทดสอบอยู่

ทำงด้ำนขวำมือ ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 30 แสดงระบบน ำทำงแบบทดสอบ  
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  ข้อค ำถำมจะแสดงขึ้นตรงกลำงจอภำพ ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 31 แสดงข้อค ำถำม 

 

และถ้ำต้องกำรไปยังข้อถัดไป นักศึกษำสำมำรถคลิกที่ข้อบริเวณระบบน ำทำงแบบทดสอบ 

หรือคลิกท่ีปุ่ม “Next Page” เพ่ือไปยังข้อถัดไปได้ ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 32 แสดงกำรไปยังข้อค ำถำมถัดไป 

   

 และเม่ือนักศึกษำท ำจนถึงข้อสุดท้ำย ให้คลิกท่ี “Finish Attempt” เพ่ือจบกำรท ำ

แบบทดสอบ ดังรูป 
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รูปที่ 33 แสดงกำรท ำค ำถำมข้อสุดท้ำย 

เมื่อคลิกท่ี “Finish Attempt” ระบบจะให้ยืนยันกำรส่งค ำตอบ ถ้ำต้องกำรกลับไปแก้ไขข้อ

ค ำตอบให้คลิกที่ปุ่ม “Return to Attempt” หรือถ้ำต้องกำรสิ้นสุดกำรท ำแบบทดสอบให้คลิกที่ “ส่ง

ค ำตอบแล้วสิ้นสุดกำรท ำแบบทดสอบ” ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 34 กำรยืนยันกำรท ำแบบทดสอบ 

 

และเม่ือนักศึกษำยืนยันกำรส่งค ำตอบไปแล้ว ระบบจะท ำกำรตรวจแบบทดสอบ และแสดง

ผลลัพธ์มำให้ ดังรูป 
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รูปที่ 35 แสดงคะแนนกำรท ำแบบทดสอบ 

 

กิจกรรมห้องสนทนำ 

เป็นกิจกรรมที่อำจำรย์ผู้สอนสร้ำงขึ้น เพ่ือใช้เป็นช่องทำงในกำรเข้ำมำพูดคุยกันออนไลน์ โดย

จะมีกำรนัดวัน เวลำในกำรพูดคุย หำกนักศึกษำต้องกำรเข้ำร่วมกรรมห้องสนทนำ ให้คลิกลิงค์ท่ีหัวข้อ

ของห้องสนทนำ ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 36 แสดงกิจกรรมห้องสนทนำ 

 

เมื่อเข้ำห้องสนทนำมำแล้ว จะมีรำยละเอียดกำรใช้ห้องสนทนำ เมื่อถึงเวลำที่นัดหมำยกัน 

สำมำรถเข้ำสู่ห้องสนทนำโดยคลิกท่ี “คลิกท่ีนี่เพ่ือสนทนำ” ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 37 แสดงกิจกรรมห้องสนทนำ 
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  ระบบจะน ำเข้ำสู่กระดำนสนทนำ ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 38 แสดงกำรพูดคุยในห้องสนทนำ 

กิจกรรมกระดำนเสวนำ 

  เป็นกิจกรรมที่อำจำรย์ผู้สอนสร้ำงขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในรำยวิชำ ใน

ประเด็นที่อำจำรย์ก ำหนดขึ้นมำ หรือในเรื่องต่ำง ๆ ของรำยวิชำได้ ซึ่งกิจกรรมกระดำนเสวนำที่

อำจำรย์สร้ำงข้ึนมำสำมำรถใช้งำนได้อยู่ 4 รูปแบบ คือ 

1. กระดำนถำม – ตอบ 

2. กระดำนทั่วไป 

3. กระดำนหัวข้อเดียวอย่ำง่ำย 

4. หนึ่งคนหนึ่งกระทู้ 

 

หำกนักศึกษำต้องกำรเข้ำท ำกิจกรรมกระดำนเสวนำ ให้คลิกลิงค์ท่ีหัวข้อของกระดำนเสวนำที่

ต้องกำร ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 39 แสดงกิจกรรมกระดำนเสวนำ 
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  เมื่อเข้ำสู่กระดำนเสวนำแล้วจะพบรำยละเอียดกำรใช้กระดำนเสวนำนั้น ๆ และหำกนักศึกษำ

ต้องกำรสร้ำงกระทู้เพ่ือพูดคุยให้คลิกท่ี “ตั้งกระทู้” ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 40 แสดงรำยละเอียดของกิจกรรมกระดำนเสวนำ และกำรตั้งกระทู้ 

ระบบจะท ำกำรแสดงหน้ำต่ำงให้ใส่รำยละเอียดของกระทู้ และเมื่อใส่รำยละเอียดเรียบร้อย

แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “โพสต์ลงกระดำนเสวนำ” ดังรูป 
 

 
รูปที่ 41 แสดงกำรตั้งกระทู้ 
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  เมื่อใส่รำยละเอียดและตั้งกระทู้เรียบร้อย ก็จะปรำกฏกระทู้ในกระดำนเสวนำ ดังรูป 
 

 
รูปที่ 42 แสดงกำรตั้งกระทู้ในกระดำนเสวนำ 

 

กิจกรรมโพลล์ 

  เป็นกิจกรรมที่ใช้ในกำรท ำแบบส ำรวจในรำยวิชำ โดยนักศึกษำสำมำรถเข้ำไปท ำแบบส ำรวจ

ได้ โดยคลิกที่หัวข้อของแบบส ำรวจที่อำจำรย์ผู้สอนก ำหนดไว้ ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 43 แสดงหัวข้อของแบบส ำรวจที่อำจำรย์ผู้สอนก ำหนด 
 

  เมื่อนักศึกษำเข้ำมำในหัวข้อของแบบส ำรวจที่อำจำรย์ผู้สอนก ำหนด จะพบรำยละเอียดของ

แบบส ำรวจ ให้นักศึกษำเลือกข้อที่ต้องกำร และคลิกท่ีปุ่ม “บันทึกผลกำรเลือก” ดังรูป 

 
 

รูปที่ 44 แสดงกำรท ำแบบส ำรวจ 

 


