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เกี่ยวกับเรา 

CHM Next เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ด าเนินการโดยวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ไม่จ ากัด

แค่การเรียนในห้องเรียน ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา และไม่ถูกจ ากัดด้วยการเปิด-ปิดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

โดยรายวิชาในระบบ SSRU Next แบ่งเป็น 2 หมวดรายวิชาดังนี้ 

1. Pre-degree 

เป็นรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการ

เรียนล่วงหน้าเพื่อเก็บหน่วยกิต1 ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทราบรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัย 

และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ โดยทุกวิชามีรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ

ออนไลน์ 100% และไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 

2. Non-degree 

ประกอบไปด้วยคอร์สฝึกอบรม, Workshop, หลักสูตรระยะสั้น, รวมไปถึงหลักสูตรที่เปิดขึ้นตามความต้องการ

ของหน่วยงานภายนอก โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

และคณะผู้จัดท า ประกอบไปด้วย 

 Online – เป ็นการสอนสด (Synchronous Learning) ผ ่าน Video Conference เช ่น Zoom, 

Google Meet, รวมไปถึงการ Live สดผ่าน Facebook หรือ YouTube โดยผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนตามวัน-

เวลาที่ก าหนด หรือรับชมบันทึกการสอนในภายหลัง 

On-demand – เป็นการเรียนผ่านสื่อวิดีโอรวมไปถึงสื่อการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีการบันทึกไว้

ล่วงหน้า (Asynchronous Learning) ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ในรายวิชาที่เรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเข้ามา

เรียนเมื่อใดก็ได้ แต่อาจมีก าหนดการส่งงานหรือแบบทดสอบที่ผู้เรียนต้องติดตาม 

On-site – เป็นการจัดอบรมในสถานที่ ห้องเรียนกรุงเทพ ฯ, วิทยาเขตนครปฐม, หรือสถานที่อื่น ๆ 

ตามที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ก าหนดไว้ 

ประเภทของรายวิชาสามารถสังเกตได้จากรหัสวิชาได้ดังนี้ 

 CHM1XX เป็นวิชาในหมวด Pre-degree 

 CHM2XX เป็นวิชาในหมวด Non-degree 

 รหัสวิชาที่ลงท้ายด้วย E มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 
1

 ณ ปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2565) การเก็บหน่วยกิตในระบบ SSRU Next สามารถท าไดเ้ฉพาะการเทียบโอนมาศึกษาที่วิทยาลยัการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาเท่านัน้ 
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การสมัครเข้าเรียนในระบบ CHM Next 

1. การสมัครสมาชิกใหมแ่ละการเข้าสู่ระบบ 
หากผู้เรียนเข้ามาที่เว็บไซต์เป็นครั้งแรก จะต้องท าการสมัครสมาชิกก่อน
จึงจะสามารถเข้าเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนอยู่ได้ การสมัครสมาชิกให้ 
Click ที่ “เข้าสู่ระบบ” ซึ่งอยู่บริเวณมุมบนขวาของหน้าเว็บ  

 
 

การสมัครสมาชิกท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 

วิธีที่ 1 

1) Click ที่ “สมัครเป็นสมาชิก” และกรอกข้อมูลที่จ าเป็น ดังภาพ 
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2) Click “สร้างบัญชีใหม่” ระบบจะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ตรวจสอบอีเมลและคลิ๊ก 

Link ที่อยู่ในอีเมลนั้นเพื่อยืนยันการสมัคร หากไม่พบอีเมลให้ตรวจสอบใน Junk, Spam รวมถึง Tab อื่น ๆ 

เช่น Promotion 

 
 

3) หลังจาก Click ที่ Link และได้รับข้อความยืนยันอีเมลแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที 

 
 

4) ครั้งต่อไปที่เข้าสู่ระบบ ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้สมัครไว้ตอนต้น 
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5) หากจ าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ได้ ให้ Click ที่ “ลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน” ระบุชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมลที่ใช้

ตอนสมัคร ระบบจะส่ง Link ส าหรับ Reset รหัสผ่านไปที่อีเมล 

 
 

วิธีที่ 2 

1) หากผู้เรียนมี Google Account หรือ Gmail สามารถเข้าสู่ระบบโดย
ใช้ Username และ Password ของ Gmail ที่ใช้อยู่ได้ (เพ่ือจะได้ไม่ต้อง
จ ารหัสผ่านหลายชุด) ในหน้าเข้าสู่ระบบ ให้เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี
ที่คุณมีอยู่บน Google 

 

 

2) ระบบจะเด้งไปที่หน้าลงชื่อเข้าใช้ของ Google 
ให้ลงชื่อเข้าใช้ปกติเหมือนกับการเข้าใช้งาน Gmail 
หรือ Google Apps อ่ืน ๆ 
 

ระบบจะส่งชื่อ ที่อยู่อีเมล การตั้งค่าภาษา และรูป
โปรไฟล์ที ่ใช้กับ Google มายังเว็บไซต์ โดยชื ่อที่
แสดงและรูปโปรไฟล์สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง 
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หากผู้เรียนสมัครโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มก่อน แล้วต่อมาภายหลังท าการการเข้าสู่ระบบโดย Google ที่ใช้อีเมล
เดียวกันกับที่กรอกไว้ตอนสมัครครั้งแรก ระบบจะส่ง Link ยืนยันการผูก Account ไปที่อีเมลที่ระบุ หลังจากยืนยันแล้ว
ผู้เรียนจะสามารถเข้าสู่ระบบด้วยวิธีใดก็ได้ใน 2 วิธีข้างต้น ซึ่งจะ Link ไปที่ Profile เดียวกัน *แต่หากต้องการเปลี่ยน
รหัสผ่านท่ีตั้งไว้ตอนแรกจะต้องท าการยกเลิกการผูก Account กับ Google ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ 

 

2. การแก้ไขข้อมูลสมาชิก 
การแก้ไขข้อมูลสมาชิก ท าได้โดยการ Click ที่ชื ่อผู้ใช้งาน 
เลือก “ประวัติส่วนตัว” และ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 

 

 

 
หลังจากแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว Click ที่ “อัพเดทประวัติส่วนตัว” เพ่ือยืนยัน หากไม่ต้องการแก้ไขให้ “ยกเลิก” 
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การเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ Click ที่รูปโปรไฟล์และไปที่เมนู “ค่าที่ต้องการ” เลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน”  

 
 

  

ระบุรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน 
พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน 
 

Click “บันทึกการเปลี ่ยนแปลง” เพื ่อยืนยันการ
เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือ “ยกเลิก” หากไม่ต้องการ 
 
หมายเหตุ หากลงชื ่อเข้าใช้งานด้วย Google ต้อง
ยกเลิกการผูกบัญชีที่เมนู Linked logins ก่อนจึงจะ
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้  

 
 

3. การค้นหารายวิชา 
ผู้เรียนสามารถค้นหารายวิชาได้จากรายชื่อวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 
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หรือใช้เครื่องมือค้นหารายวิชาที่ด้านล่างของหน้าแรก 
โดยรายวิชาจะถูกแบ่งออกเป็น 2 หมวด ได้แก่ 
 

Pre-degree – เป็นรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของ
วิทยาลัย ผู้เรียนสามารถเรียนได้ก่อนและน าผลการ
เรียนมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตเมื่อสมัครเป็นนักศึกษา 
รายวิชาในหมวด Pre-degree ทั้งหมดสามารถสมัคร
เข้าเรียนได้เองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
 

Non-degree - เป็นหลักสูตรระยะสั้น Workshop และหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ บางวิชาจะมีการมอบใบ

ประกาศนียบัตรหากเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้เรียนสามารถ Click เข้าไปดูรายละเอียดได้ 
 

หากรายวิชาใดเปิดให้ผู้เรียนลงทะเบียนเข้าเรียนได้เอง 
สามารถ Click ปุ่ม “Enrol Me” เพื่อเข้าสู่รายวิชาได้
ทันที หากวิชาใดต้องใช้รหัสในการเข้าเรียนให้ติดต่อขอ
รหัสจากอาจารย์ผู้สอน 
 

ผู้ชมที่เข้าสู่ระบบในฐานะบุคคลทั่วไป (Log in as a 
guest) จะไม่สามารถเข้าในรายวิชาได้ โปรดสมัคร
สมาชิกตามวิธีการข้างต้น  
 

ข้อสังเกต 

• รหัสวิชา CHM1XX เป็นวิชา Pre-degree 

• รหัสวิชา CHM2XX เป็นวิชา Non-degree 

• รหัสวิชาที่ลงท้ายด้วย E ทั้งหมดด าเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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การเข้าเรียนในรายวิชา 

1. การเข้าสู่รายวิชา 
ครั้งต่อไปที่ผู้เรียนเข้าสู่ระบบ รายวิชาที่ได้สมัครเข้าเรียนไว้แล้วจะปรากฎที่หน้าแผงควบคุม สามารถ Click 

เพื่อเข้าสู่รายวิชาได้ทันที หรือหากรายวิชาไม่ปรากฎที่หน้าแผงควบคุมให้ดูที่เมนู “วิชาเรียนของฉัน” หรือ

ค้นหารายวิชาที่เคยลงทะเบียนไว้ได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ 
 

 
 

เมื่อเข้าสู่หน้ารายวิชาแล้ว ผู้เรียนจะพบเนื้อหาและกิจกรรมลักษณะดังภาพ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละ

วิชาและแต่ละบทเรียน 

 
 หัวข้อ/ป้ายก ากับ 

 
 หน้าเว็บเพจ 

 
 ไฟล์เอกสาร PDF 

 

 เว็บไซต์ภายนอก 

            
 eBook 

           

 บทเรียนในรูปแบบ SCORM 

           

 แบบทดสอบ 

       
 การบ้าน/งานที่มอบหมาย 

        
 กระดานสนทนา 
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2. การเปิดดูเนื้อหาที่เป็นเอกสารหรือหน้าเว็บเพจ 
เนื้อหาประเภทต่อไปนี้สามารถ Click เพ่ือเปิดดูไดบ้นเว็บเบราเซอร์โดยตรง 

 
 หน้าเว็บเพจ 

 
 ไฟล์เอกสาร PDF 

 

 เว็บไซต์ภายนอก 

            
 eBook 

 

ส าหรับเนื้อหาประเภท eBook ผู้เรียนสามารถเลื่อนหน้าได้โดยการ Click ที่ปุ่มลูกศรซ้าย-ขวา หรือเลือกหัวข้อ

จากสารบัญเพ่ือไปยังหน้านั้น 

 
 

3. การดาวน์โหลดและเปดิไฟล์เฉพาะ 
ไฟล์บางประเภทจ าเป็นต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะ เช่น เอกสาร Word (.docx), งานน าเสนอ PowerPoint 

(.pptx), สเปรดชีท (.xlsx), ไฟล์ Photoshop (.psd), และอ่ืน ๆ เมื่อผู้เรียน Click เพ่ือเปิดไฟล์ ระบบจะบังคับ

ให้ Download ไฟล์ดังกล่าวมาที่อุปกรณ์ของผู้เรียนก่อน จึงจะสามารถใช้โปรแกรมที่ผู้เรียนมีอยู่ในเครื่องเปิด

หรือแก้ไขไฟล์ดังกล่าวได้ ซึ ่งโดยทั่วไปบทเรียนออนไลน์ในระบบ CHM Next จะหลีกเลี่ยงการแนบไฟล์

ประเภทนี้เนื่องจากผู้ที่เรียนผ่านโทรศัพท์มือถือจะมีปัญหา ยกเว้นรายวิชาที่จ าเป็นต้องใช้ เช่น Spreadsheet 

Basic และ Fundamentals of Photo Editing เป็นต้น ซึ่งในรายวิชาที่มีการใช้ไฟล์เฉพาะจะมีค าแนะน า

เกี่ยวกับโปรแกรมและแอปพลิเคชันมือถือที่ผู้เรียนสามารถใช้ได้ 
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4. การรับชมวิดีโอบทเรียน 
วิดีโอบทเรียนในระบบ CHM Next มีการเผยแพร่ผ่าน YouTube ส าหรับบทเรียนที่เป็นวิดีโอ ผู้เรียนสามารถ 

Click ที่ปุ ่ม Play เพื่อรับชมได้ทันที หรือ Click ที่ไอคอน YouTube ชื่อคลิปวิดีโอ หรือปุ่ม “Watch on 

YouTube” เพ่ือรับชมวิดีโอดังกล่าวบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน YouTube โดยตรง ซึ่งเหมาะส าหรับผู้เรียน

ที่รับชมวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือ และท าให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือของ YouTube ได้อย่างเต็มที ่

 
 

วิดีโอบทเรียนบางคลิป (โดยเฉพาะรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ) จะมีค าบรรยายประกอบ (Subtitles หรือ 

Closed-caption: CC) เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย การเปิด Subtitle ท าได้โดยการ Click ที่ปุ่ม CC บน

แถบเครื่องมือของ YouTube (สัญลักษณ์อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ใช้)  
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การเปลี ่ยนภาษาของค าบรรยาย ท าได้โดยการ Click ที่ปุ ่มควบคุมของ YouTube (รูปฟันเฟือง) เลือก 

Subtitles/CC และเลือกภาษาที่ต้องการ  

 
 

นอกจากนั้นยังสามารถสั่งให้ YouTube แปลค าบรรยายเป็นภาษาใด ๆ ก็ได้ที่ต้องการ โดยเลือกภาษาต้นฉบับ

ก่อน จากนั้นเลือก Auto-translate และเลือกภาษาที่ต้องการ ซึ่ง YouTube ใช้ AI ของ Google Translate 

ในการแปล 
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5. งานหรือกิจกรรมที่ต้องส่ง 
งานหรือกิจกรรมที่ต้องส่งมีดังนี้ (แตกต่างกันไปในแต่ละรายวิชาและแต่ละหัวข้อ) 

           

 บทเรียนในรูปแบบ SCORM 

           

 แบบทดสอบ 

       
 การบ้าน/งานที่มอบหมาย 

        
 กระดานสนทนา 

 

5.1 บทเรียนในรูปแบบ SCORM 

บทเรียนในรูปแบบ SCORM ประกอบไปด้วยสื่อการสอนและกิจกรรมหลายรูปแบบรวมกันอยู่ใน Package 

เดียวกัน เช่น สไลด์ วิดีโอ และแบบทดสอบย่อย โดยผู้เรียนจะเรียนตามล าดับเนื้อหาที่ได้จัดเรียงไว้ โดย

หลังจาก Click เข้าไปแล้วจะพบข้อมูลดังนี้ 

• Number of attempts allowed – จ านวนครั้งที่ผู้เรียนสามารถท าได้ 

• Number of attempts you have made – จ านวนครั้งที่ผู้เรียนไดท้ าไปแล้ว 

• Grade for attempt X – คะแนนที่ได้จากการท าในแต่ละครั้ง คิดเป็นคะแนนเต็ม 100% 

• วิธีการให้คะแนน – โดยทั่วไปหากอนุญาตให้ท าหลายครั้ง ระบบจะคิดคะแนนครั้งที่ได้มากที่สุด 

ยกเว้นบางกรณีอาจจะคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย คะแนนครั้งแรก หรือครั้งสุดท้าย 

• Grade reported – คะแนนของกิจกรรมนี้ เมื่อพิจารณาจากวิธีการให้คะแนนที่ระบุไว้ข้างต้น 
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การท ากิจกรรมในบทเรียนแบบ SCORM ให้ผู้เรียนเลือกโหมด “ปกติ” เพราะหากเลือกโหมด Preview หรือ 

Browse ระบบจะไม่บันทึกคะแนน การเข้าเรียนให้ผู้เรียนเริ่มเรียนจากหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย ดูวิดีโอ

และตอบค าถามทุกข้อ ไม่ควรกดข้ามนอกจากต้องการเรียนซ ้าในบางหัวข้อ อย่างไรก็ตามผู้เรียนสามารถหยุด

พักหรือปิดหน้าต่างได้โดยระบบจะบันทึกต าแหน่งล่าสุดไว้ เมื่อกลับเข้าสู่บทเรียนอีกครั้งผู้เรียนสามารถเลือก

เรียนต่อจากครั้งที่ผ่านมาได ้ 
 

  

  
 

ส าหรับสื่อวิดีโอ YouTube ที่ฝังในบทเรียน ผู้เรียนสามารถรับชมบน YouTube Application โดยตรงโดยการ 

Click ที่ “Watch on YouTube” หรือ Click ที่ชื่อวิดีโอ เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือควบคุมของ YouTube 

ได้ทั้งหมด เช่น ค าบรรยาย (Subtitles), การแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ, การเพิ่ม Favorite และ Watch later 

เป็นต้น ตัวอย่างด้านล่างแสดงเครื่องมือแปลค าบรรยายของ YouTube 

  
 

  



วิทยาลยัการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  14 

5.2 แบบทดสอบ 

 
 

เมื่อเข้าสู่แบบทดสอบ ผู้เรียนควรอ่านค าชี้แจงให้เข้าใจก่อนเริ่มลงมือท า โดยข้อมูลที่ผู้เรียนควรทราบมีดังนี้ 

• แบบทดสอบมีการเปิด-ปิด เมื่อใด หากมีการระบุไว้ ผู้เรียนจะต้องเข้าไปท าแบบทดสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด

เท่านั้น หากไม่มีการระบุไว้แสดงว่าแบบทดสอบนี้สามารถท าเมื่อใดก็ได้ 

• การจ ากัดเวลาท าแบบทดสอบ หากมีการการจ ากัดเวลาในการท าแบบทดสอบ เช่น 15 นาที ผู้เรียนจะต้องส่ง

ค าตอบภายในเวลาที่ก าหนดโดยจะจับเวลาเมื่อผู้เรียนเริ่มท าแบบทดสอบ โดยจะสิ้นสุดเมื่อหมดเวลา หรือเมื่อถึง

เวลาปิดแบบทดสอบ ขึ้นอยู่กับว่าอะไรมาถึงก่อน 

• จ านวนขอ้และชนิดของค าถาม เช่น ค าถามประเภทหลายตัวเลือก (Multiple-choice) จ านวน 10 ข้อ เพื่อให้ผู้เรียน

วางแผนในการท าแบบทดสอบในกรณีที่มีการจ ากัดเวลา 

• แบบทดสอบอนุญาตให้ผู้เรียนตรวจค าตอบได้ด้วยตนเองหรือไม่ และมีการหักคะแนนหรือไม่หากเลือกค าตอบท่ีผิด 

• แบบทดสอบมีการบอกคะแนนท่ีได้หรือเฉลยค าตอบหลังสิ้นสุดการท าแบบทดสอบหรือไม่ 

• ผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบดังกล่าวได้กี่ครั้ง โดยจะนับเมื่อผู้เรียนส่งค าตอบและสิ้นสุดการท าแบบทดสอบ 
 

เมื่อผู้เรียนพร้อมที่จะท าแบบทดสอบแล้วให้ Click ที่ “ท าแบบทดสอบตอนนี้” ส าหรับการท าครั้งแรก หรือ 

“ท าต่อจากครั้งที่แล้ว” หากผู้เรียนออกจากหน้าแบบทดสอบก่อนที่จะท าเสร็จ (แต่ยังไม่หมดเวลา) หรือ “ท า

แบบทดสอบอีกครั้ง” กรณีทีผู้เรียนได้ส่งค าตอบไปแล้วและระบบอนุญาตให้ท าได้มากกว่าหนึ่งครั้ง หาก

แบบทดสอบมีการจ ากัดเวลา ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อเตือนว่าผู้เรียนต้องท าแบบทดสอบภายในเวลาที่

ก าหนดเท่านั้น ให้ผู้เรียน Click ยืนยันเพ่ือเริ่มท าแบบทดสอบ 
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ในหน้าแบบทดสอบ ผู้เรียนจะพบค าถามลักษณะดังภาพ ซึ่งโดยทั่วไประบบจะใช้ค าถามประเภทหลายตัวเลือก 

(Multiple-choice) ชนิดตรวจค าตอบอัตโนมัติ โดยในแต่ละข้อผู้เรียนสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งค าตอบ ซึ่งจะ

ได้คะแนน 100% ของคะแนนเต็มที่ระบุไว้ (Marked out of …) หากเลือกค าตอบที่ถูกต้อง (ปกติจะเป็นข้อละ 

1 คะแนน) ส่วนตัวเลือกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค าตอบที่ถูกต้องปกติจะไม่มีคะแนน (0%) แต่บางครั้งอาจมีตัวเลือกที่ได้

คะแนนลดหลั่นกันลงมา เช่น 50% หรือ 25% 
 

 
 

หากแบบทดสอบดังกล่าวมีการระบุไว้ในค าชี้แจงว่าผู้เรียนสามารถตรวจค าตอบได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถ 

Click ที่ปุ่ม “ตรวจสอบ” หลังจากที่เลือกค าตอบในแต่ละข้อแล้วเพื่อตรวจค าตอบ และผู้เรียนจะสามารถ

เลือกค าตอบใหม่ได้ อย่างไรก็ตามหากค าชี้แจงระบุว่ามีการหักคะแนน การเลือกค าตอบใหม่ในแต่ละครั้ง

ผู้เรียนจะถูกหักคะแนนตามสัดส่วนที่ก าหนด หากเป็นข้อสอบปลายภาคหรือข้อสอบประจ าบท โดยทั่วไปแล้ว

จะไม่อนุญาตให้ผู้เรียนตรวจค าตอบ 
 

หากเป็นค าถามประเภทอ่ืน ให้ผู้เรียนอ่านค าอธิบายของข้อนั้น ๆ ให้เข้าใจว่าจะต้องตอบอย่างไร เช่น ให้เลือก

ข้อที่ถูกให้ครบ หรือให้พิมพ์ค าตอบเป็นตัวเลขจ านวนเต็ม เป็นต้น 
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หากแบบทดสอบมีหลายหน้า ผู ้เรียนควรตรวจสอบว่าได้ตอบค าถามครบทุกข้อแล้ว ในระหว่างการท า

แบบทดสอบ หากผู้เรียนไม่แน่ใจในค าตอบของบางข้อและต้องการตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งค าตอบ หรือผู้เรียน

ต้องการให้ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของค าถามข้อดังกล่าว ให้ Click ที่ “ปักธงค าถาม” หน้าข้อนั้น ๆ 
 

ผู้เรียนสามารถดวู่าข้อใดตอบไปแล้วหรือยังไม่ได้ตอบได้จากหน้าต่าง “น าทางแบบทดสอบ” โดย 

• ข้อที่แสดงกรอบสีด าหนาเป็นข้อหรือหน้าที่ก าลังแสดงอยู่ ณ ปัจจุบัน 

• ค าถามท่ีตอบไปแล้วจะแสดงแถบสีเทา 

• ค าถามที่ยังไม่ได้ตอบจะแสดงแถบสีขาว 

• ค าถามท่ีผู้เรียนปักธงไว้จะแสดงสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีแดง 

• ค าถามท่ีผู้เรียนตอบถูกจะแสดงแถบสีเขียวและเครื่องหมายถูก (หากแบบทดสอบมีการเฉลยค าตอบ) 

• ค าถามท่ีผู้เรียนตอบผิดจะแสดงแถบสีแดง (หากแบบทดสอบมีการเฉลยค าตอบ) 

• หากผู้เรียนเลือกค าตอบที่ไม่ใช่ตัวเลือกท่ีถูกต้องมากท่ีสุดถูกจะแสดงแถบสีเหลือง (หากแบบทดสอบมี

การเฉลยค าตอบ) 

ผู้เรียนสามารถ Click เพ่ือไปยังข้อค าถามใด ๆ ได้จากหน้าต่างน าทางแบบทดสอบนี้ 

หมายเหตุ: ต าแหน่งของหน้าต่างน าทางแบบทดสอบจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ท่ีใช้ 
 

 
 

เมื่อผู้เรียนตอบค าถามครบทุกข้อแล้วและต้องการส่งค าตอบ ให้ Click ที่ปุ ่ม “Finish attempt” ที่หน้า

สุดท้ายของแบบทดสอบ หรือที่หน้าต่างน าทางแบบทดสอบ ระบบจะแสดงผลการท าแบบทดสอบเพื่อให้

ผู้เรียนตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่ง ว่ายังมีข้อใดที่ยังไม่ได้ตอบหรือไม่ หากต้องการยืนยันการส่งแบบทดสอบให้ 

Click ที่ “ส่งค าตอบแล้วสิ้นสุดการท าแบบทดสอบ” พร้อมทั้งยืนยันการส่งอีกครั้งในหน้าถัดไป หลังจาก

ยืนยันแล้วผู้เรียนจะไม่สามารถแก้ไขค าตอบในครั้งนั้นได้อีก 
 

หากผู้เรียนต้องการย้อนกลับไปแก้ไขค าตอบบางข้อให้ Click ที่ “Return to attempt” หรือเลือกข้อที่

ต้องการแก้ไขจากหน้าต่างน าทางแบบทดสอบ 
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ส าหรับข้อที่ผู้เรียนได้ปักธงไว้ก่อนหน้านี้และไม่มีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมแล้วให้ย้อนกลับไปน าธงที่ปักไว้ออก

โดย Click ที่ปุ่ม “ลบธง” แต่หากผู้เรียนต้องการให้ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของค าถามข้อดังกล่าวให้ปัก

ธงทิ้งเอาไว้และส่งค าตอบ 
 

 
หมายเหตุ: ระบบจะแสดงคะแนนและค าตอบก็ต่อเมื่อแบบทดสอบระบุให้มีการเฉลยค าตอบเท่านั้น หากเป็น

ข้อสอบเก็บคะแนนผู้เรียนจะเห็นเพียงว่าได้ตอบค าถามข้อนั้นแล้วหรือไม่ 
 

หลังส่งค าตอบแล้วผู้เรียนสามารถกลับมาที่หน้าแบบทดสอบเพื่อดูผลการท าแบบทดสอบได้ เช่น คะแนนที่ได้ 

และอาจสามารถดูเฉลยพร้อมค าอธิบายได้ (Click ที่ “Review”) ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแบบทดสอบ 
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5.3 การบ้าน/งานที่มอบหมาย 

การบ้านและงานที่มอบหมายจะมีในหลักสูตรฝึกอบรมบางรายวิชาเท่านั้น เนื่องจากผู้สอนต้องเป็นผู้ตรวจให้

คะแนน ลักษณะกิจกรรมที่มีการมอบหมายงานหรือการบ้านแสดงดังภาพ 

 
 

เมื่อเข้าสูห่น้ารายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ให้อ่านค าอธิบายให้ชัดเจน โดยข้อมูลที่ผู้เรียนควรทราบมีดังนี้ 

• ก าหนดเริ่มและสิ้นสุดการส่งงานเมื่อใด หากมีการระบุไว้ ผู้เรียนจะต้องส่งงานภายในระยะเวลาที่

ก าหนดเท่านั้น หากไม่มีการระบุไว้แสดงว่าส่งเมื่อใดก็ได้ 

• ค าสั่ง หรือค าชี้แจงในการปฏิบัติงาน 

• สิ่งที่ต้องส่ง เช่น ไฟล์ Word, ไฟล์ PDF, ไฟล์รูปภาพ หรืออื่น ๆ หรือให้ส่งโดยการเขียนค าตอบ หรือ

แนบ Link เป็นต้น 
 

 
 

Click ที่ปุ่ม “เพิ่มการส่งงาน” เพ่ือเริ่มส่งงาน 

ค าแนะน า: ผู้เรียนควรมีไฟล์งานที่พร้อมส่งแล้วก่อน Click เพ่ือเริ่มส่งงาน 
 

หากงานดังกล่าวระบุให้ส่งงานด้วยการพิมพ์ค าตอบหรือแนบ Link เมื่อ Click “เพิ่มการส่งงาน” แล้ว ให้พิมพ์

หรือวางข้อความในช่อง Online text และ Click ที่ “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 
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หากค าชี้แจงระบุให้ส่งงานเป็นไฟล์ ให้ตรวจสอบชนิด ขนาด และจ านวนไฟล์สูงสุดที่สามารถส่งได้ จากนั้นให้

ลากไฟล์มาวางในช่องส่งไฟล์งาน โดยสามารถเลือกทีละไฟล์หรือเลือกทีเดียวพร้อมกันทุกไฟล์ที่ต้องการส่งได้ 

โดยขนาดและจ านวนไฟล์ต้องไม่เกินที่ระบุไว้ที่ช่องส่งไฟล์งาน 
 

หากไฟล์มีขนาดใหญ่หรือมีจ านวนมากกว่าที่ก าหนด ให้ท าการบีบอัดไฟล์ (Zip) หรือส่งผ่าน Cloud Drive 

(เช่น Google Drive หรือ OneDrive) และน า Share link มาวางที่ช่องพิมพ์ค าตอบ ในกรณีนี้ขอให้ตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่าผู้สอนสามารถเปิดไฟล์ดังกล่าวได้ 
 

 
 

Click ที่ “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” เพ่ือบันทึกการส่งงาน โดยทั่วไปแล้วผู้สอนจะอนุญาตให้แก้ไขไฟล์งานที่ส่ง

ได้จนกว่าจะถึงก าหนดส่งงาน การแก้ไขให้กลับมาที่หน้ากิจกรรมอีกครั้ง และ Click ที่ “แก้ไขงานที่ส่ง” เพ่ือ

ท าการแก้ไขหรือ Upload ไฟล์ใหม่ 
 

หากงานชิ้นดังกล่าวได้รับการตรวจหรือมีข้อเสนอแนะใด ๆ ผู้เรียนสามารถตรวจสอบได้จากหน้า การส่งงาน

เช่นกัน 
 

บางครั้งผู้สอนอาจมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานไว้ ในกรณีนี้ให้ผู้เรียนศึกษาเกณฑ์การประเมินให้

เข้าใจ และพยายามสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
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5.4 กระดานเสวนา 

กระดานเสวนาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น โดยสามารถตั้งกระทู้ใหม่ หรือตอบกระทู้ที่มีอยู่ได ้ 

• การตั้งกระทู้ใหม่ให้ Click ที่ “เพิ่มหัวข้อการเสวนาใหม่” ซึ่งผู้สอนต้องอนุญาตให้มีการตั้งกระทู้ใหม่

จึงจะมีปุ่มนี้  

• การตอบกระทู้ ให้ Click ที่ “ตอบ” หลังกระทู้หรือข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็น 

• หากต้องการใช้เครื่องมือแก้ไข เช่น การปรับฟอนต์หรือแนบไฟล์ ให้ Click ที่ “ขั้นสูง” (บางครั้ง

ผู้สอนอาจอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อความเท่านั้น) 

• เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้ว ให้ Click ที่ “โพสต์ลงกระดานเสวนา” เพ่ือบันทึก 

• การแก้ไขข้อความให้ Click ที่ “แก้ไข” หรือ “ลบ” หากต้องการลบข้อความของตนเองออก (บางครั้ง

ผู้สอนอาจอนุญาตให้แก้ไขหรือลบได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น เช่น ภายใน 30 นาที) 
 

  
* ส าหรับรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ โปรดแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  
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การติดตามผล 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องส่ง เช่น แบบทดสอบ การบ้าน และแบบสอบถาม จะมีกล่องข้อความก ากับว่าผู้เรียน

จะต้องท าอะไร ดังนี้ 

 

 

 

 

• View – เข้าไปดูรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าว 

• Make attempts: X – ท าแบบทดสอบอย่างน้อย X ครั้ง 

• Make a submission – ส่งงาน 

• Receive a grade – ได้รับการตรวจให้คะแนน และได้มากกว่า 0 คะแนน 

• Receive a score of X or more – ได้คะแนนอย่างน้อย X คะแนน 

• Make forum posts: X – โพสข้อความบนกระดานสนทนาอย่างน้อย X โพส 

• Complete the activity – ท ากิจกรรมดังกล่าวให้เสร็จ จะได้กี่คะแนนก็ได้ 

 

กิจกรรมที่มีป้ายก ากับว่า “To do:” สีเทา หมายความว่าผู้เรียนยังไม่ได้ท ากิจกรรมดังกล่าว หรือยังท าไม่เสร็จ 

กิจกรรมที่มีป้ายก ากับว่า “Done:” สีเขียว หมายความว่าผู้เรียนได้ท ากิจกรรมดังกล่าวเสร็จแล้ว 
 

กิจกรรมบางอย่างจะมีเงื่อนไขในการเข้าไปท า เช่น จะต้องเรียนบทเรียนก่อนหน้าก่อนจึงจะเข้าไปท าได้ หรือ

จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดจึงจะเข้าไปท าได้ เช่น แบบฟอร์มใบประกาศนียบัตร 

 
 

 

ส าหรับรายวิชาที่มีการวัดผลหลายรูปแบบและมีการให้ค่าน ้าหนักกิจกรรมแต่ละประเภท ผู้เรียนสามารถดู

สรุปผลการเรียนและรายงานความก้าวหน้าได้จากเมนู “คะแนนทั้งหมด” 
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