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ค าน า 

การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ท าหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ออนไลน์ ซึ่งท าได้ง่าย ประหยัด และใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา การพัฒนาระบบ MCU e-Learning ได้ท ามา
ได้ระยะหนึ่งแล้ว ได้ให้บริการการเรียนการสอนจ านวนหลายรายวิชา และก าลังพัฒนาต่อไป
ตามล าดับ 

ขณะเดียวกัน การเรียนการสอนจะต้องมีการวัดและประเมินผล คณะท างานจึงได้พัฒนา
ระบบ MCU e-Testing ขึ้น โดยใช้ระบบพ้ืนฐานจาก MOODLE ซึ่งเป็นระบบ Open source ที่นิยม
ใช้กันทั่วโลก เพ่ือรองรับการทดสอบและประเมินผลทางออนไลน์ ส าหรับวิชาที่มีความพร้อม ระบบที่
พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติโดยสรุป ดังนี้ 

๑. รองรับการทดสอบหลายรูปแบบ ทั้งแบบเลือกตอบ แบบถูก/ผิด แบบจับคู่ แบบเติม
ค า แบบเชิงตัวเลข แบบเรียงความ แบบค านวณ แบบลากและวางลงในข้อความ แบบลากและวางลง
ในเครื่องหมาย แบบลากและวางลงบนภาพ แบบค าตอบที่ฝังไว้ และแบบเลือกค าท่ีขาดหายไป 

๒. สามารถก าหนด วัน/เวลา เริ่มต้น และสิ้นสุดในการสอบ ตั้งค่าเวลาในการสอบ 
ก าหนดรูปแบบการแสดงข้อสอบ เช่น ให้แสดงหน้าละกี่ข้อ ก าหนดการแสดงคะแนน และข้อผิด–ถูก
ทันทีระหว่างท าข้อสอบข้อนั้น ๆ หรือหลังจากท าแบบทดสอบ และหลังจากปิดแบบทดสอบ 

๓. สามารถท าการสุ่มค าถาม และสลับค าตอบของค าถามนั้นจากคลังข้อสอบ 
๔. สามารถท าการทดสอบได้ทุกท่ี ทุกเวลา ด้วยอุปกรณห์ลากหลายทั้ง PC Notebook 

Tablet หรือ Smartphone 
๕. มีความเสถียรภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ 

คณะท างานได้ท าการทดลองใช้เป็นระยะ และได้ใช้จริงในการสอบปลายภาค วิชาการเมือง
การปกครองของไทย ส าหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๐ จ านวน ๗๒ รูป/
คน ซึ่งได้รับความสะดวกสบายตามคุณสมบัติของระบบดังกล่าวแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัด
สอบ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ใบค าตอบ ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ รวมถึงค่าน้ า-ไฟ เป็นต้น อีกด้วย 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และทุกๆ ท่านทีม่ีส่วนช่วยท าให้ระบบนี้ 
ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และน าสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

คณะท ำงำนระบบ MCU e-Testing 



สารบัญ 

 
ระบบทดสอบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Testing) ๑ – ๔ 
 e-Testing คืออะไร, e-Testing ท ำงำนอย่ำงไร, e-Testing อย่ำงไร, e-Testing ดีอย่ำงไร 
 และแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างระบบ e-Testing 
 
ระบบ MCU e-Testing ๕ – ๑๒ 
 คุณสมบัติของระบบ,  ขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบ,  ผลกำรใช้งำนระบบ 
 ประโยชน์ที่ได้รับ,  ปัญหำและอุปสรรค,  แนวทำงปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำ 
 ตัวอย่ำงผลกำรสอบด้วยระบบ MCU e-Testing 
 รำยวิชำที่ก ำลังด ำเนินกำรเข้ำสู่ระบบ MCU e-Learning และ e-Testing 
 
เอกสารผนวก 

 
คู่มือวิธีการใช้งานระบบ MCU e-Testing ส าหรับผู้สอน ๑๕ - ๕๓ 
คู่มือวิธีการใช้งานระบบ MCU e-Testing ส าหรับผู้เรียน ๕๔ - ๘๒ 

 
 

 
  



ระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) 
 

 การทดสอบ เป็นการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ผู้สอนน ามาวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้กับผู้เรียน การทดสอบท าได้หลายวิธี ในที่นี่จะน าเสนอการทดสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจจะรวมอยู่ในระบบ e-Learning หรือแยกจากกันก็ได้  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
e-Testing คืออะไร 
 

e-Testing คือ การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้สอบท าแบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ 
แทนการท าแบบทดสอบบนกระดาษค าตอบ หรือการท าแบบทดสอบด้วยวิธีการอ่ืน ๆ 

ระบบ e-Testing ท างานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงรองรับการทดสอบหลากหลายรูปแบบ 
เช่น แบบเลือกตอบ แบบจับคู่ แบบเติมค า แบบอธิบาย เป็นต้น และสามารถ ใช้สื่อประสม
(Multimedia) ทั้งภาพ เสียง วิดีโอ หรือเหตุการณ์จ าลองต่าง ๆ มาใช้เพ่ือการทดสอบได้ และสามารถ
รู้ผลการทดสอบหลังจากท าข้อสอบเสร็จทันที 
 
e-Testing ท ำงำนอย่ำงไร 
 

ระบบ e-Testing  แบ่งการท างานออกเป็น ๒ ฝั่ง คือ  ฝั่ง Server มีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ออก
ข้อสอบ และน าข้อสอบขึ้นไปไว้บริการใน server โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกไอทีคอยให้การสนับสนุนด้าน
เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งฝั่งของ Server จะมีคุณสมบัติโดยสรุป ได้แก่ การรองรับแบบทดสอบหลายรูปแบบ 
การสุ่มค าถาม และค าตอบจากคลังข้อสอบ  สนับสนุนการใช้มัลติมีเดียเพ่ือเป็นค าถามหรือค าตอบ  
การประมวลผลในเวลาจริง  การสั่งเปิดหรือปิดข้อสอบตามเวลาที่ก าหนด  และการให้บริการตลอด 
๒๔ ชั่วโมง  อีกฝั่งคือ Client ได้แก่ฝั่งของ User หรือ Student ก็คือนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่จะต้องเข้า
ท าการทดสอบในรายวิชาที่ก าหนดไว้  โดยผู้ใช้จะต้องสมัครเข้าระบบ หรือให้อาจารย์น าเข้าก็ได้ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ก็ใช้ได้ทั้งเครื่องแบบ PC, Notebook, Tablet และ 
Smart phone ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ที่ค่อนข้างเสถียรภาพ  ไม่ติดขัดจนสามารถท า
ข้อสอบได้ครบตามเวลาที่ก าหนดให้  ซึ่งผู้ใช้นั้นจะได้รับค าถามหลากหลายรูปแบบตามที่ผู้ออก
ข้อสอบให้ท า  และข้อสอบจะมีการสุ่มทั้งค าถามและค าตอบโดยไม่ซ้ ากัน  ซึ่งผู้ตอบก็สามารถเข้าท า
ข้อสอบที่ไหน เมื่อไรก็ได้  แต่เมื่อเข้าไปท าแล้วต้องท าให้เสร็จตามเวลาที่ตั้งไว้ 
 



๒ 

 
            Source: Dr. Kasem Saengnont, 2018 
 
e-Testing สอบอย่ำงไร 
 

 การสอบผ่านระบบ e-Testing ท าได้หลายแนวทาง ทั้งจัดสอบแบบก าหนดเวลาแล้วมานั่ง
สอบในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้ให้ ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการจัดสอบ ของเจ้าหน้าที่
ผู้ท าการทดสอบ ซึ่งจะท ามีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และความพร้อมเพรียงของการจัดสอบ แต่
ก็จะมีข้อเสียคือสิ้นเปลืองบุคลากรและงบประมาณในด้านการเตรียมการและค่าแรงต่างๆ 

ส่วนอีกแนวทางหนึ่ง คือการเปิดให้สอบตามช่วงเวลาที่ก าหนดให้ เช่น วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น. โดยผู้สอบจะใช้เครื่องอะไร  
อยู่ที่ไหน เข้าสอบเวลาใดภายในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้ แต่เมื่อเริ่มสอบแล้วต้องท าให้เสร็จตามเวลาการ
สอบ เช่น ก าหนดให้ท าข้อสอบภายใน ๒ ชั่วโมง ก็ต้องท าให้เสร็จภายใน ๒ ชั่วโมง การสอบแบบนี้
อาจจะใช้กับกลุ่มขนาดเล็ก มีความเชื่อม่ันในความซื่อสัตย์ของผู้สอบ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ส่วนบุคคล 
โดยทั่วไปควรมีคุณลักษณะ (Specification) ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ณ เวลานั้น พร้อมทั้งสามารถ
เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ ไม่ติดขัดในขณะท าแบบทดสอบ 
 

e-Testing ดีอย่ำงไร 
 

ระบบ e-Testing  สามารถท าไดด้ังนี้ ( ๗ ส.) 
๑. สะดวก  สามารถท าการทดสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ท าได้ทั้งบน pc, notebook, tablet 

หรือ Smart phone  อย่างไม่มีข้อจ ากัด 
๒. สปีด (speed)  สามารถท าสถิติด้านเวลาในการสอบได้อย่างรวดเร็ว ถ้าผู้สอบมีความ

พร้อมก็ไม่จ าเป็นต้องรอใคร  เมื่อสอบเสร็จก็สามารถรายงานผลสอบทันที ผู้สอบจะรู้ผลสอบทันที 



๓ 

๓. สปอร์ต (sporting) ระบบจะแสดงผลอย่างยุติธรรม ตรงไปตรงมา สะท้อนให้เห็นว่าผู้สอบ
ได้เตรียมตัวมาดีเพียงใด เพราะระบบท างานแบบ Random คือสุ่มทั้งค าถามและค าตอบจากคลัง
ขึ้นมาให้สอบ ผู้สอบไม่สามารถถามหรือลอกค าตอบกันได้ถ้าไม่ได้ศึกษามาอย่างดี แม้ผู้สอบจะนั่งอยู่
ข้างๆ กัน แต่จะได้รับข้อสอบที่ไม่เหมือนกัน 

๔. เสถียรภำพ  ระบบโดยทั่วไปมีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ การโกงข้อสอบท าได้ยาก 
ผู้ดูแลระบบจะเปิด-ปิดได้ตลอดเวลาถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัย  ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้มากกว่า เช่น 
เข้าระบบไม่เป็น อ่านข้อความบนจอภาพไม่สะดวก การคลิกเมาส์ไม่ถนัด หรือเข้าระบบแล้วแต่ไม่ท า
การสอบในระยะเวลาที่ก าหนด 

๕. ลดควำมสิ้นเปลือง  การสอบแต่ละครั้งโดยทั่วไป จะต้องมีค่าใช้จ่ายเสมอ เช่น ค่าถ่าย
เอกสารข้อสอบและใบตอบ  ค่าเบี้ยเลี้ยงคุมสอบ  ค่าตรวจข้อสอบ รวมถึงค่าน้ า-ไฟ  ค่าพาหนะผู้น า
ข้อสอบ  เป็นต้น ระบบ e-Testing  จะช่วยให้ประหยัดงบประมาณ  บุคลากร  และทรัพยากรในการ
จัดสอบอย่างชัดเจน  อาจได้มากกว่า  ๕๐ ถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

๖. สมสมัย  นักเรียน นิสิต นักศึกษาในยุคปัจจุบันเขามี Notebook Tablet หรือ Smart 
phone  อยู่แล้วโดยที่ไม่สามารถห้ามได้  ดังนั้น ครูอาจารย์ควรจะต้องปรับตัวน านวัตกรรต่าง ๆ มา
ใช้กับการเรียนการสอน  การสอบ  หรือฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน 

๗. พัฒนำสู่สำกล  ค าว่า สากล ในที่นี่มีสองลักษณะคือ ระบบ  e-Testing  โดยทั่วไปมีความ
เป็นมาตรฐานสากล สามารถรองรับการทดสอบรูปแบบต่าง ๆ ในระดับนานาชาติได้  ขึ้นอยู่กับข้อมูล
และบุคลากรที่มีความสามารถใช้งานระบบให้ครบทุกฟังก์ชั่น  อีกอย่างคือ ความเป็นสากลของคน 
หมายถึง คนที่เก่ียวข้องกับระบบทั้งผู้สอน ผู้เรียน มีพร้อมระดับเดียวกัน ใช้งานไดม้าตรฐานเหมือนกัน  
และมีให้ใช้อย่างทั่วถึงทุกแห่งเหมือนกัน  นี่จึงเป็นโอกาสในการพัฒนานิสิต นักศึกษา หรือบุคลากรให้
ใช้งานเต็มระบบ  ลดความแตกต่างระหว่างส่วนกลาง กับวิทยาเขต วิทยาลัย ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
หรือต่างประเทศ  และอาจน าไปใช้เพื่อการบริการวิชาการแก่ส่วนราชการ เอกชน หรือคณะสงฆ์ 
  
แหล่งเรียนรู้และตัวอย่างระบบ e-Testing 

 
http://www.niets.or.th/th/catalog/view/310 

 
http://www.testing.in.th 

 
http://onlinetesting.ipst.ac.th 

 
http://beta-e-service.ru.ac.th 

 
http://www.atc.chula.ac.th/index2.html 

 
https://www.mju.ac.th/etesting 

 
www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm  

http://testing.mcu.ac.th 
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๕ 

 

ระบบ MCU e-Testing 
 

กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นส่วนงานที่ให้บริการและสนับสนุนการศึกษา อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
สารสนเทศต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ เพ่ือช่วยให้นิสิตได้ทบทวนบทเรียน สามารถท าได้ทุกที่ ทุก
เวลา และสามารถท าซ้ ากี่ครั้งก็ได้   สนับสนุนคณาจารย์ในการจัดเรียนรู้ ตลอดถึงการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิต 

ระบบ e-Testing  เป็นวิธีการวัดและประเมินผลที่อาศัยความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีรูปแบบทดสอบที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเข้าไปท าแบบทดสอบได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว  ท าได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถทราบผลคะแนนได้ทันที  เหมาะส าหรับให้ผู้เรียนเข้าไป
ฝึกท าแบบทดสอบวัดระดับความรู้ได้ด้วยตนเอง จากอุปกรณ์ที่หลากหลายทั้งเครื่อง PC, Notebook, 
Tablet หรือ Smart Phone  ก็ได้  เพ่ือการนี้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้พัฒนาระบบ MCU e-
Testing ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบคลังข้อสอบและการทดสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการทดสอบที่สะดวก รวดเร็ว ท าได้ทุกที่ ทุกเวลา 
๓. เพ่ือประหยัดทรัพยากร  เวลา  และลดค่าใช้จ่ายในการจัดสอบแบบเดิม 

 

 
แสดงระบบ e-Testing 

 
คุณสมบัติของระบบ 
 

MCU e-Testing ได้พัฒนาจากโปรแกรม Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment) ซึ่งเป็นโปรแกรมสนับสนุนระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 
(LMS) และเป็นโปรแกรมแบบ Open Source ภายใต้ข้อตกลงของ gnu.org (General Public 
License) ระบบมีคุณสมบัติโดยสรุป ดังนี้ 



๖ 

 

๑. รองรับการทดสอบหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ แบบเลือกตอบ แบบถูก/ผิด แบบจับคู่ แบบ
เติมค า แบบเชิงตัวเลข แบบเรียงความ แบบค านวณ แบบลากและวางลงในข้อความ แบบลากและ
วางลงในเครื่องหมาย แบบลากและวางลงบนภาพ แบบค าตอบที่ฝังไว้  และแบบเลือกค าท่ีขาดหายไป 

๒. สามารถก าหนด วัน/เวลา เริ่มต้น และสิ้นสุดในการสอบ ตั้งค่าเวลาในการสอบ ก าหนด
รูปแบบการแสดงข้อสอบ เช่น ให้แสดงหน้าละกี่ข้อ ก าหนดการแสดงคะแนน และข้อผิด–ถูกทันที
ระหว่างท าข้อสอบข้อนั้น ๆ หรือหลังจากท าแบบทดสอบ และหลังจากปิดแบบทดสอบ 

๓. สามารถท าการสุ่มค าถาม และสลับค าตอบของค าถามนั้นจากคลังข้อสอบ 
๔. สามารถท าการทดสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา 
๕. สามารถท าได้หลายอุปกรณท์ั้ง PC  Notebook  Tablet หรือ Smartphone 
๖. มีความเสถียรภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ 
๗. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ใบค าตอบ ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ 

รวมถึงค่าน้ า-ไฟ เป็นต้น 

ขั้นตอนการท างานของระบบ 

๑. รวบรวมข้อสอบ เพ่ือจัดสร้างคลังข้อสอบออนไลน์ 
๒. สร้างรายวิชาในระบบ e-Testing 
๓. ตั้งเงื่อนไขในการสอบ 
๔. น าข้อสอบเข้าสู่รายวิชา 
๕. Export คะแนน เป็น Excel 
๖. จดัท าคู่มือการใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ (MCU e-Testing) ส าหรับผู้เรียน และผู้สอน 
๗. ให้บริการระบบข้อสอบออนไลน์ (MCU e-Testing) 

 

 

แสดงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 



๗ 

 

ผลการใช้งานระบบ 

 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับภาควิชาบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.เกษม แสงนนท์ ใช้ระบบ MCU e-Testing จัดสอบ
ออนไลน์รายวิชาการเมืองการปกครองของไทย กับนิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๗๔ รูป/คน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  และน าผลการจัดสอบออนไลน์
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และสรุปเป็นแนวทางปรับปรุงเพ่ือต่อยอดการจัดสอบออนไลน์
ในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้ 
 
 ๑. รูปแบบการสอบและเงื่อนไขของระบบ 
 ๑)  ข้อสอบในฐานข้อมูลทั้งหมดจ านวน  ๒๐๐ ข้อ เป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก 

๒)  ระบบจะสุ่มข้อสอบจากฐาน ๒๐๐ ข้อ มาให้ท าเพียง ๑๒๐ ข้อ 
๓)  ระบบจะสุ่มทั้งค าถามและค าตอบโดยอัตโนมัติ ผู้สอบแต่ละคนจะได้ข้อสอบและค าตอบ

ภายในข้อนั้นแตกต่างกัน 
๔)  ผู้สอบสามารถเลือกท าข้อสอบปัจจุบัน ย้อนหลัง หรือล่วงหน้าได้ 
๕)  เปิดให้ท าการสอบภายในระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง (๒ วัน) ผู้สอบอยู่ท่ีใดก็ท าข้อสอบได้ แต่

เมื่อพ้นก าหนดแล้ว ห้องสอบจะปิดไม่สามารถเข้าท าการสอบได้อีก 
๖)  เมื่อเริ่มเข้าท าการสอบ (Login) ระบบจะให้เวลา ๒ ชั่วโมง (๑๒๐ นาที)  เมื่อหมดเวลา

จะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้อีก 
๗)  ระบบจะจ าค่าการสอบปัจจุบันของนิสิต ในกรณีที่ระบบเกดิขัดข้อง หรือมีปัญหาทางด้าน

อินเทอร์เน็ต และยังไม่กดส่งเสร็จสิ้นการท าแบบทดสอบ  นิสิตสามารถด าเนินการสอบต่อได้ แต่ต้อง
อยู่ภายในระยะเวลา ๒ วัน (๔๘ ชม.) ที่ได้ก าหนดไว้  

๘)  การ login เข้าห้องสอบ ใช้รหัสนิสิตเป็น User และ Password 
๙)  ระบบค านวณผลการสอบอัตโนมัติ สามารถท าให้รู้ผลสอบทันทีหรือรอประกาศภายหลัง 
 

 ๒. จ านวนนิสิตที่เข้าสอบ : แยกตามสาขาวิชา 

ล าดับที่ สาขาวิชา จ านวน (รูป/คน) 
๑ การสอนพระพุทธศาสนา ๑๐ 
๒ สังคมศึกษา ๒๕ 
๓ การสอนภาษาไทย ๒๕ 
๔ การสอนภาษาอังกฤษ ๑๔ 

รวม ๗๔ 



๘ 

 

 
 

 ๓. จ านวนนิสิตที่เข้าสอบ : แยกตามสถานะ 

ล าดับที ่ สาขาวิชา พระภิกษ ุ สามเณร 
ฆราวาส 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ การสอนพระพุทธศาสนา ๖ ๓  ๑ ๑๐ 
๒ สังคมศึกษา ๑ ๑๕ ๑ ๘ ๒๕ 
๓ การสอนภาษาไทย ๗ ๑๑  ๗ ๒๕ 
๔ การสอนภาษาอังกฤษ ๔ ๖ ๒ ๒ ๑๔ 

รวม ๑๘ ๓๕ ๓ ๑๘ ๗๔ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
  
 การพัฒนาระบบ MCU e-Testing  ได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
 ๑.  มีระบบการทดสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความม่ันคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ และ
สามารถใช้ได้ทุกรายวิชา ทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 
 ๒.  อาจารย์ผู้สอนและนิสิตสามารถท าการทดสอบออนไลน์ได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา 

๑๐

๒๕
๒๕

๑๔

จ ำนวนนิสิตที่เข้ำสอบ : แยกตำมสำขำวิชำ

การสอนพระพทุธศาสนา

สงัคมศกึษา

การสอนภาษาไทย

การสอนภาษาองักฤษ

๐
๒
๔
๖
๘
๑๐
๑๒
๑๔
๑๖

๖

๑

๗

๔๓

๑๕

๑๑

๖

๑ ๒
๑

๘ ๗

๒

พระภิกษุ

สามเณร

ฆราวาสชาย

ฆราวาสหญิง



๙ 

 

 ๓.  ท าให้ประหยัดทรัพยากร  เวลา  และลดค่าใช้จ่ายในการจัดสอบอย่างชัดเจน 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 
 จากการใช้งานที่ผ่าน มีปัญหาอุปสรรคที่พอสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. นิสิตขาดความรู้และเข้าใจระบบ MCU e-Testing ท าให้มีบางรูป/คนท าข้อสอบไม่เสร็จ
หรือท าข้อสอบไม่ทัน (มีจ านวน ๓ รูป/คน) 
 ๒. การทดสอบการสอนออนไลน์ครั้งนี้ เป็นการเปิดอิสระให้นิสิตสามารถเข้าห้องสอบได้จาก
ทุกอุปกรณ์ จากทุกสถานที่ โดยเปิดให้ท าภายใน ๔๘ ชั่วโมง (แต่ถ้าเข้าระบบแล้วต้องท าภายในเวลา 
๒ ชั่วโมง) ท าให้ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนนิสิตที่ท าการสอบได้ 
 
แนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
 
 มีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนายิ่งขึ้น โดยสรุป ดังนี้ 
 ๑. จัดท าคู่มือ และแผ่นพับแนะน าวิธีการสอบออนไลน์แก่นิสิต ก่อนท าการสอบทุกครั้ง 
 ๒. ปรับปรุงระบบให้สามารถพิสูจน์ตัวตนนิสิตได้ หรือจัดให้มีการสอบพร้อมกันในสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๓. ควรมีการประชุมกับส่วนงานจัดการศึกษาและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงระบบการสอบออนไลน์ รูปแบบ และวิธีการจัดสอบออนไลน์ต่อไป 
 ๔. ประกาศใช้เป็นทางเลือกในการจัดท าข้อสอบออนไลน์ส าหรับวิชาที่มีความพร้อมและ
เหมาะสมในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  วิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ์ หรือหน่วยงานในสังกัด 
 ๕.  ขยายการบริการส าหรับการเรียนการสอน การสอบ พระปริยัติธรรมแผนกธรรมหรือบาลี 
ของคณะสงฆ์ หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้และการทดสอบส าหรับประชาชนทั่วไป 

 

 



๑๐ 

 

ตัวอย่างผลการสอบด้วยระบบ MCU e-Testing 

 

 



๑๑ 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

 



๑๓ 

 

รายวิชาที่ก าลังด าเนินการเข้าสู่ระบบ MCU e-Learning และ e-Testing 
 

 



๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 

เอกสารผนวก 
 

• คู่มือวิธีการใช้งานระบบ MCU e-Testing 
ส าหรับผู้สอน 
 

• คู่มือวิธีการใช้งานระบบ MCU e-Testing 
ส าหรับผู้เรียน 
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คู่มือการใช้งานระบบ  

MCU e-Testing (สำหรับผู้สอน) 

 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สารบัญ 

หน้า 
ส่วนที่ 1 การสร้างแบบทดสอบ 

 1. การสร้างแบบทดสอบ         1 

 2. การสร้างหมวดหมู่คำถาม (แยกประเภทคำถาม)      6 

 3. การสร้างคำถาม 

‣ การสร้างคำถามแบบหลายตัวเลือก (ปรนัย: Multiple choicd)   8 

‣ การสร้างคําถามแบบเติมคํา Embedded answers (Cloze)                         12 

‣ การสร้างคําถามแบบจับคู่ Mathcing                                                       14 

‣ การสร้างคําถามแบบถูกผิด True/False                                                   17 

‣ การสร้างคําถามแบบอัตนัย Short answer                                               19 

 4. การนำเข้าคำถามจากไฟล์ภายนอก              22 

 5. การเพิ่มคำถามในแบบทดสอบ               26 

ส่วนที่ 2 การวัดผลและการประเมินผล 

 1. การวัดและการประเมินผล                   33 

 2. การส่งออกเป็นไฟล์ Excel                36 

  

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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การสร้างแบบทดสอบ  

 การสร้างแบบทดสอบนั้นมี 2 ขั้นตอนด้วยกัน โดยขั้นตอนที่ 1 เป็นการสร้างกิจกรรมแบบ

ทดสอบและตั้งค่าตัวเลือกซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการทำข้อสอบ ส่วนขั้นตอนที่ 2 

เป็นการเพิ่มคำถามสำหรับแบบทดสอบ คำถามแต่ละข้อสามารถตั้งค่าได้และสามารถเลือกคำถาม

แบบเจาะจง หรือจะเลือกแบบสุ่มก็ได้การสร้างแบบทดสอบสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ 

  

1. คลิก ในส่วนของ “กิจกรรมทั้งหมด” ให้เลือก จากนั้นทำการ

คลิกปุ่ม “เพิ่ม”  

 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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2. กรอกข้อมูลและตั้งค่าแบบทดสอบ ดังรูปต่อไปนี้ 

When time expires: ถ้าหมดเวลาในการทำข้อสอบ จะให้ทำอย่างไรต่อ  

‣ Open attempts are submitted automatically เมื่อหมดเวลา ระบบจะบันทึกคะแนนให้

อัตโนมัติ  

‣ There is a grace period when open attempts can be submitted, but no more 

questions answered. ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลคำตอบเป็นช่วงๆโดยจะต้องไปกำหนดค่าที่ 

Submission grace period ซึ่งจะต้องกำหนดมากกว่า 1 นาที เมื่อหมดเวลาแล้ว ระบบจะให้ผู้

สอบทำการคลิกส่งคำตอบและไม่สามารถทำแบบทดสอบต่อได้  

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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‣ Attempts must be submitted before time expires, or they are not counted. ให้

คะแนนเฉพาะที่ส่งก่อนเวลาเท่านั้นถ้าหลังเวลาแล้วไม่ได้คะแนน  

Submission grace period: ระยะเวลาผ่อนผันการส่งข้อสอบ  

วิธีตัดเกรด : สามารถตัดเกรดได้จากคะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ตอบครั้งแรก ตอบครั้งสุดท้าย  

Question order: เลือกรูปแบบการแสดงผลของข้อสอบ ดังนี้  

‣ As shown on the edit screen แสดงข้อสอบแบบหน้าจอแก้ไข  

‣ Shuffled randomly แสดงข้อสอบแบบสลับข้อ  

New page: แสดงข้อสอบจำนวนกี่ข้อต่อหน้า  

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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 Review option คือการกำหนดสิ่งที่ต้องการให้แสดงขณะทำแบบทดสอบ และสิ้นสุดการทำ

แบบทดสอบ เช่น คะแนน, Feedback, เฉลย เป็นต้น แนะนำให้ติ๊กหน้า Right answer ออก  

 Appearance คือส่วนของการแสดงผล 

‣ Show the user’s picture: แสดงรูปนักศึกษาหรือผู้เรียน  

‣ Decimal places in grades: แสดงเกรดเป็นแบบทศนิยม เช่น 1.00, 2.30  

‣ Decimal places in question grades: เลือกจุดทศนิยมกี่ตาแหน่งในส่วนของคำถาม  

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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 Extra restrictions on attempts ในส่วนนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยในการทำแบบ

ทดสอบ จะกำหนดหรือไม่ก็ได้   

 เมื่อทำการกดปุ่ม  ระบบจะบันทึกแล้วกลับไปยังหน้าหลักของ

รายวิชา แล้วจะแสดงแบบทดสอบในหน้าหลักของรายวิชาดังรูป 

  

เมื่อคลิกที่หัวข้อแบบทดสอบก็จะแสดงกำหนดการ การทำแบบทดสอบ ดังรูป 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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การสร้างหมวดหมู่ของคำถาม (แยกประเภทคำถาม) 

 การสร้างคำถามในรายวิชาของเรานั้น เราสามารถสร้างได้หลายรูปแบบ และเก็บไว้ในคลัง

ข้อสอบ ใน 1 รายวิชานั้นจะมีคลังข้อสอบ 1 คลัง และสามารถแยกออกเป็นหมวดหมู่ย่อยๆได้ ขึ้นอยู่

กับอาจารย์ประจำวิชาว่าจะจัดการอย่างไร ซึ่งในการสอบแต่ละครั้งจะต้องเลือกแบบทดสอบจากคลัง

ข้อสอบนี้ไปสอบ ฉะนั้นจึงควรสร้างหมวดหมู่ของข้อสอบไว้ เพื่อความสะดวกในการสร้างแบบทดสอบ 

อาจจะแบ่งตามบทเรียน หรือแบ่งตามวัตถุประสงค์ หรือแบ่งตามการสอบกลางภาค ปลายภาค 

เป็นต้น  

การสร้างหมวดหมู่ของข้อสอบนั้น สามารถทำได้ดังนี้  

1. เข้าสู่หน้าหลักของรายวิชา  

2. เลือกเมนู การจัดการระบบ > Question bank > ประเภท  

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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3. กรอกข้อมูลในส่วนของ Add category  

4. เมื่อทำการเพิ่มหมวดหมู่ก็จะแสดงดังรูป  

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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การสร้างคำถาม (แบบปรนัย) 

 การสร้างคำถามนั้น อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกสร้างคำถามทีละคำถาม หรือการสร้าง 

คำถามจากการนำเข้าคำถามจากภายนอก เป็นวิธีที่สามารถสร้างคำถามได้ทีละหลายๆคำถามตามที

ต้องการ และสะดวกในการแก้ไข  

 การสร้างคำถามทีละคำถาม มีรูปแบบและวิธีการสร้างคำถามดังต่อไปนี้  

1. คำถามแบบหลายตัวเลือก (ปรนัย: Multiple choicd) ไปที่เมนู การจัดการระบบ ในหน้าหลัก

ของรายวิชา จากนั้นเลือกเมนู Question bank > Question จะแสดงหน้าจอขึ้นมา แล้วทำตามขั้น

ตอนดังรูป 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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 หลังจากได้ทำการบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว ระบบก็นำกลับมายังหน้าคลังข้อสอบ โดยมีคำถามที่ได้

สร้างไว้ดังรูป 

 จากรูปจะมีเครื่องมือที่จะจัดการคำถามในคลังของข้อสอบได้นี้  

 ตั้งค่าคำถาม  

 สร้างคำถามซ้ำ  

 ดูตัวอย่างคำถาม  

 ลบคำถาม   

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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 หากต้องการตรวจความถูกต้อง หรือดูตัวอย่างของคำถามนั้น ให้คลิกที่ เครื่องมือ หลัง 

รายการของคำถามที่เราต้องการจะดู ก็จะแสดงหน้าจอดังรูป 

จากรูปสามารถอธิบายปุ่มการทำงานแต่ละปุ่มได้ดังนี้   

 

เริ่มใหม่อีกคร้ัง 

บันทึก 

 

เฉลยคำตอบ 

 บันทึกแล้วแสดงผลการตอบ 

ปิดหน้าต่างการแสดงตัวอย่างนี้ 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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2. คําถามแบบเติมคํา Embedded answers (Cloze)  ไปที่เมนู การจัดการระบบ ในหน้าหลัก

ของรายวิชา จากนั้นเลือกเมนู Question bank > Question จะแสดงหน้าจอขึ้นมา แล้วทําตาม 

ขั้นตอนดังรูป 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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เมื่อทําการคลิกที่เครื่องมือแว่นขยายของรายการคําถามนั้น ก็จะแสดงตัวอย่างของคําถามดังรูป 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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3. คําถามแบบจับคู่ Mathcing  ไปที่เมนู การจัดการระบบ ในหน้าหลักของรายวิชา จากนั้นเลือก

เมนู Question bank > Question จะแสดงหน้าจอขึ้นมา แล้วทําตามขั้นตอนดังรูป 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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เมื่อทําการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนํากลับไปยังคลังข้อสอบแล้วแสดงดังรูป 

 

 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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4. คําถามแบบถูกผิด True/False  ไปที่เมนู การจัดการระบบ ในหน้าหลักของรายวิชา จากนั้นเลือก 

เมนู Question bank > Question จะแสดงหน้าจอขึ้นมา แล้วทําตามขั้นตอนดังรูป 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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เมื่อทําการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนํากลับไปยังคลังข้อสอบแล้วแสดงดังรูป  

 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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 หากต้องการดูตัวอย่างของคําถามนั้น คลิกที่เครื่องมือ ของรายการคําถามนั้น ก็จะแสดงตัว

อย่างของคําถามดังรูป  

5. คําถามแบบอัตนัย Short answer ไปที่เมนู การจัดการระบบ ในหน้าหลักของรายวิชา จากนั้น 

เลือกเมนู Question bank > Question จะแสดงหน้าจอขึ้นมา แล้วทําตามขั้นตอนดังรูป 

 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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เมื่อทําการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนํากลับไปยังคลังข้อสอบแล้วแสดงดังรูป 

 หากต้องการดูตัวอย่างของคําถามนั้น คลิกที่เครื่องมือ ของรายการคําถามนั้น ก็จะแสดงตัว

อย่างของคําถามดังรูป 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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การนําเข้าคําถามจากไฟล์ภายนอก  

 การนําเข้าคําถามจากไฟล์ภายนอกนั้น จะมี 2 ขั ้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 สร้างคําถามด้วย

โปรแกรม Notepad   และขั้นตอนที่ 2 เป็นการนําเข้าคําถาม ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างคําถามด้วยโปรแกรม Notepad   

สําหรับการสร้างคําถามด้วยโปรแกรม Notepadนั้น จะต้องสร้างตามรูปแบบที่ Moodle กําหนด ซึ่ง 

มีให้เลือกหลายรูปแบบเช่น   

‣  Aiken format 

‣  Blackboard 

‣  Embedded answer (Cloze) 

‣  Examview 

‣  Gift format 

‣  Learnwise format 

‣  Missing word format 

‣  Moodle XML format 

‣  WebCT format 

 รูปแบบที่แนะนํา คือ Gift format  เนื่องจากสามารถสร้างคําถามได้หลายชนิด เช่น 

ปรนัย (Choice), จับคู่, ถูก/ผิด, เติมคําในช่องว่าง ฯลฯ โดย เมื่อพิมพ์คําถามใน Notepad เสร็จ

แล้ว จะต้อง Save as แล้ว กําหนด Encoding type เป็น UTF-8 เพื่อให้การแสดงข้อความ

ภาษาไทยแสดงได้อย่างถูกต้อง  

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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การสร้างคําถามแต่ละชนิด ในรูปแบบของ Gif format นั้น  มีรูปแบบการสร้างคําถามดังต่อไปนี้  

1. รูปแบบการสร้างคําถามแบบปรนัย 

2. รูปแบบการสร้างคําถามแบบถูก-ผิด 

3. รูปแบบการสร้างคําถามแบบจับคู่ 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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4. รูปแบบการสร้างคําถามแบบเติมคํา 

ขั้นตอนที่ 2 นําเข้าคําถามจากภายนอก  

 สําหรับการนําเข้าคําถามเข้าสู่ระบบ (Import) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ สร้างประเภท เพื่อแยกคําถาม ออก

เป็นบทเรียน หรือเรื่องๆไป โดยขั้นตอนการนําเข้ามีดังนี้   

เลือกเมนู การจัดการระบบ > Course administration > Question bank > นําเข้า  

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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เมื่อได้ทําการคลิกปุ่ม นําเข้า ระบบก็จะแสดงหน้าจอดังรูป  

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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การเพิ่มคำถามในแบบทดสอบ  

 การเพิ่มคำถามในแบบทดสอบนั้น เราสามารถนำคำถามจากคลังข้อสอบมาเพิ่มในแบบทดสอบ หรือ

เพิ่มใหม่ทีละคำถามโดยเริ่มต้นขั้นตอนการสร้างคำถามใหม่ และเราสามารถที่จะเพิ่มคำถามจากคลังข้อโดย

การสุ่มคำถามได้อีกด้วย ซึ่งการเพิ่มคำถามแต่ละแบบนั้นจะมีขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้  

 

 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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หรือเลือกจากเมนู การจัดการระบบ -> Quiz administration -> แก้ไขแบบทดสอบ 

เมื่อได้ทำการคลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มคำถาม จะมี 3 วิธีให้เลือกดังนี้  
‣ a new question เป็นการเพิ่มคำถามในแบบทดสอบโดยการสร้างคำถามใหม่ทีละคำถาม เหมือนขั้น

ตอนการสร้างคำถามใหม่ จากที่ได้กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น  

‣ from question bank เป็นการเพิ่มคำถามในแบบทดสอบทีละคำถามหรือมากกว่าจากคลังข้อสอบ   

‣ a random question เป็นการเพิ่มคำถามในแบบทดสอบแบบสุ่มจากคลังข้อสอบ  

 จากวิธีการ การเพิ่มคำถามทั้ง 3 วิธีนั้น จะขออธิบายในส่วนของการเพิ่มคำถามจากคลังข้อสอบ 

(from question bank) และจากคำถามแบบสุ่มจากคลังข้อสอบ ดังนี้  

1. การเพิ่มคำถามจากคลังข้อสอบ (from question bank)  

  

 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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เมื่อได้ทำการเพิ่มคำถามจากคลังข้อสอบแล้ว ก็จะแสดงดังรูป 

 

2. การสุ่มคําถามจากคลังข้อสอบ (a random question) 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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 ในส่วนของ Random question using a new category  เป็นการสุ่มคําถามพร้อมกับสร้าง

ประเภท หรือหมวดหมู่ขึ้นมาใหม่ อธิบายแต่ละหัวข้อดังนี้  

‣  ชื่อ กรอกชื่อประเภทหรือหมวดหมู่ 

‣  Parent category เลือกประเภทหรือหมวดหมู่หลักของคําถาม 

เมื่อทำการคลิก                                   ก็จะแสดงคำถามที่ได้ทำการสุ่มดังรูป 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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 หากต้องการจะดูตัวอย่างของแบบทดสอบ ให้คลิกที่เมนู การจัดการระบบ > Quiz 

administration >   ดูตัวอย่าง ดังรูป  

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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เมื่อทำแบบทดสอบข้อสุดท้ายไปแล้วระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

  

 

เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ส่งคําตอบแล้วสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ”ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยัน ขึ้นมาดังรูป  

 แล้วทำการกดปุ่ม “ส่งคำตอบแล้วสิ้นสุดการทำแบบทดสอบ” จากนั้นจะแสดงรายละเอียดของ

คำถามที่เราได้ตอบในแต่ละข้อ ดังรูป  

   

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

คลิก Finish review
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เมื่อคลิก Finish review ก็จะแสดงข้อมูลดังรูป 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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การวัดผลและการประเมินผล  
 การวัดผลและการประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินกิจกรรมของผู้เรียน โดยจะเป็นภาพ

รวมของการวัดการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทั้งหมดทีผู้สอนได้กำหนดไว้ในบทเรียน ซึ่งผู้สอนสามารถนำส่งออก

ในรูปแบบไฟล์ต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดเกรด หรือใช้ในการเรียนการสอนได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้  

การวัดและการประเมินผล  

1. เข้าสู่หน้ารายวิชา 

2. เลือกที่เมนู  การจัดการระบบ > Course administration > คะแนนทั้งหมด 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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3. เลือกเมนู การจัดการระบบ > Grade administration > Grader report 

4. จะแสดงรายชื่อสมาชิก พร้อมทั้งคะแนนกิจกรรมหมด 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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 จากรูปอาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าไปแก้ไขคะแนนในแต่ละกิจกรรมได้โดยการคลิก      ในคอลัมน์

ของ กิจกรรม ก็จะแสดงหน้าของ Single view ซึ่งจะแสดงรายชื่อสมาชิกและคะแนนเพื่อทําการแก้ไขดังรูป 

หากต้องการจะแก้ไขคะแนนของกิจกรรมทั้งเป็นรายบุคคลให้คลิก  ตรงรายชื่อของสมาชิก ก็จะแสดงดังรูป 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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การส่งออกเป็นไฟล์ Excel 

ในส่วนจะเป็นการส่งออกเป็นไฟล์ Excel เพื่อนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นโดยมีขั้นตอนและราย

ละเอียดดังนี้ 

1. เลือกเมนู การจัดการระบบ > Grade administration > Grader report

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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2. ระบุข้อมูลที่ต้องการ และคลิก Download

‣ Include feedback in export เพิ่ม feedback เวลาส่งออกข้อมูลออกมาด้วย

‣ Exclude suspended users ส่งออกเฉพาะสมาชิกที่มีการลงทะเบียนและไม่ถูกระงับ

‣ Grade export display types ประเภทของคะแนนที่จะแสดง

‣ Grade export decimal points จํานวนจุดทศนิยมของคะแนน

 ผลลัพธ์ที่ได้จากการ Export 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning for e-Testing (สำหรับผู้สอน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   



คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning 
(สำหรับผู้เรียน) 

จัดทำโดย 

นายอภิชาติ รอดนิยม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 

วท.บ., วท.ม. 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สารบัญ 

หน้า 
ส่วนที่ 1 การเข้าใช้งานระบบ 

1. การสมัครสมาชิก และการเข้าสู่ระบบ 1 

2. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 5 

3. การเปลี่ยนรูปแสดงตน 6 

4. การตั้งภาษาเริ่มต้น 7 

5. การเปลี่ยนรหัสผ่าน 8 

ส่วนที่ 2 การเข้าร่วมเรียนในรายวิชา และการทำกิจกรรมในรายวิชา 

6. การสมัคร/ยกเลิก การเป็นสมาชิกรายวิชา 9 

7. การใช้งานแหล่งข้อมูลเนื้อหาในรายวิชา         11 

8. การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเอกสาร 12 

9. การส่งงาน หรือการบ้าน 12 

10. การลบ และแก้ไขการส่งงาน 16 

11. การทำแบบทดสอบ 22 

12. การดูคะแนนในการทำกิจกรรม 23 

13. การส่งข้อความถึงอาจารย์และเพื่อนในรายวิชาหรือผู้ดูแลระบบ 25 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย อภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



                                                                                                                                                           

                                       

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)  

 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นระบบในลักษณะที่อาจารย์เป็นผู้บริหารจัดการเนื้อหาใน

ระบบให้ สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน และมอบหมายงานให้กับผู้เรียน รวมไปถึงการเก็บ

คะแนนผ่านระบบ ติดตั้งที่ URL:http://elearning.mcu.ac.th/ เป็น Moodle vertion 3.2 เป็น

ซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่ บริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมืออํานวยความ

สะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนนําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชา

ตามที่ระบบจัดไว้ให้ ส่วนผู้เรียนก็สามารถ เข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ โดยผ่านเว็บ ทั้งผู้สอนและผู้

เรียนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ ระบบจัดไว้ให้ได้ด้วยเช่นกัน 

องค์ประกอบภายใน MCU e-Learning ประกอบด้วย 

1. การเข้าใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน เช่น การสมัครสมาชิก และการเข้าสู่ระบบ ฯลฯ 

2. การจัดการรายวิชา เช่น การขอสร้างรายวิชา การตั้งค่ารายวิชา ฯลฯ 

3. การเพิ่มเนื้อหาในรายวิชา เช่น Label, Book, File, Folder, Page, VDO จาก Youtube ฯลฯ 

4. การสร้างกิจกรรม เช่น การมอบหมายงาน Assigment, การตรวจงาน, การสร้างแบบทดสอบ ฯลฯ 

5. การวัดผลและการประเมินผล การส่งออกข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น  Excel 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย อภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

http://elearning.mcu.ac.th/
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1. การสมัครสมาชิก

ผู้เข้าใช้ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกจะมีสิทธิ์ดูข้อความจากหน้าเว็บหลักเท่านั้น เรียกผู้ใช้งานกลุ่มนี้

ว่า ผู้ใช้งานทั่วไป (Guest) และเมื่อสมัครสมาชิกและได้รับการยืนยันสิทธิ์จะได้สถานะเป็น ผู้เรียน 

(Student) และหากขอเปิดรายวิชาและได้รับการอนุมัติการเปิดรายวิชาแล้วก็จะได้สถานะ ผู้สอน 

(Teacher) โดยมีขั้นตอนการสมัครสมาชิกดังนี้

1.1. เปิดโปรแกรม Web Browser เช่น Google Chrome ,Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox  
1.2. พิมพ์ URL http://elearning.mcu.ac.th/  
1.3. เข้าสู่ระบบโดยทำการสมัครสมาชิก 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

http://elearning.mcu.ac.th/
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1.4. คลิก สมัครสมาชิก 

1.5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะรายการที่มีเครื่องหมาย * แล้วคลิกปุ่ม สร้าง account ใหม่ (ให้คลิกแค่
ครั้งเดียวหากคลิกซ้ำหลายครั้งระบบจะแจ้งเตือนว่ามีการสมัครด้วยอีเมลนี้แล้ว) ในช่องอีเมล ให้กรอกอีเมลที่
ติดต่อได้จริง เนื่องจากระบบจะส่งข้อมูลยืนยันการสมัครสมาชิกไปที่อีเมลที่กรอกไว้ 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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1.6. ระบบจะขึ้นข้อความดังรูปภาพให้คลิก ขั้นต่อไป จะกลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์ จากนั้นระบบจะทำการส่ง
อีเมลไปให้เพื่อให้สมาชิกยืนยันความต้องการในการขอเข้าใช้งาน 

 

1.7. เปิดอีเมลที่ใช้ในการสมัคร ให้ยืนยันการใช้งานโดยการคลิกที่ลิงค์ในกรอบสีแดง ในโปรแกรมรับส่งอีเมล
ทั่วไปจะเห็นลิงค์ยืนยันเป็นสีน้ำเงิน และสามารถคลิกเพื่อทำการยืนยันบัญชีผู้ใช้ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถคลิกที่
ลิงค์ได้ให้ก๊อปปี้ลิงค์ดังกล่าวแล้วนำไปวางไว้ในเว็บบราวเซอร์ จากนั้นกด Enter 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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1.8. เมื่อทำขั้นตอนที่ 1.7 เสร็จจะเป็นการเข้าสู่ระบบสมาชิกโดยอัตโนมัติ โดยจะปรากฏชื่อผู้ใช้งานมุมบนขวา
มือ และปรากฏ ผู้ทำการเข้าสู่ระบบดังรูป 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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2. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
2.1. เข้าสู่ระบบ 
2.2. คลิกที่ > ชื่อ Profile > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 

  

2.3. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว พร้อมทั้งกดปุ่ม “อัพเดทประวัติส่วนตัว” ดังรูป 

 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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3. การเปลี่ยนรูปแสดงตน 

3.1. เข้าสู่ระบบ 

3.2. คลิกที่ > ชื่อ Profile > ค่าที่ต้องการ > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว  

3.3. คลิกเลือกในส่วน User picture แล้วคลิกที่ปุ่ม Add หรือดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ ์       

ก็จะเข้าสู่กระบวนการ Upload 

  

3.4. คลิกที่เมนู Upload a file แล้วคลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์จากแหล่งที ่เก็บไฟล์รูปภาพของเรา เมื่อ
เลือกไฟล์รูปภาพเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Upload this file  

 

 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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3.5. จะแสดงภาพที่ได้อัพโหลดขึ้นมาแทนในส่วนที่เคยเป็นภาพลูกศร  จากนั้นคลิกปุ่ม                   อัพเดทประวัติ
ส่วนตัว  

 

4. การตั้งค่าภาษาเริ่มต้น 
4.1. เข้าสู่ระบบ  
4.2. คลิกที่ > ชื่อ Profile > ค่าที่ต้องการ > ภาษาที่ต้องการ ดังรูป 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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4.3. คลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ดังรูป  

เมื่อเข้ามาใช้งานระบบครั้งแรก ระบบก็จะแสดงภษาที่ได้ทำการตั้งค่าเริ่มต้นไว้ 

5. การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
5.1. เข้าสู่ระบบ 
5.2. คลิกที่ > ชื่อ Profile > ค่าที่ต้องการ > เปลี่ยนรหัสผ่าน 
5.3. ให้กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน และรหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง > บันทึกการเปลี่ยนแปลง ดังรูป 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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6. การสมัคร/ยกเลิก การเป็นสมาชิกรายวิชา 
6.1. เข้าสู่ระบบ > หน้าแรกของเว็บไซต์ > เลือกรายวิชาที่ต้องการจากหน้าเว็บ 

หรือเลือกรายวิชาจาก > กลุ่มประเภทของรายวิชา > และเลือกรายวิชา > ทำรายการได ้ดังรูป 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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6.2. เมื่อคลิกเข้าไปยังรายวิชาที่ต้องการจะปรากฏหน้าจอดังรูป (กรณีนี้ผู้สอนตั้งค่ารายวิชาให้ผู้เรียนสมัครเป็น
สมาชิกได้ด้วยตนเองโดยไม่กำหนดรหัสผ่าน) ให้ผู้เรียนคลิกเมนู Enrol me หรือเมนู สมัครเข้าเป็นนักเรียนใน
วิชานี้ เพื่อยืนยันการสมัครเป็นสมาชิกรายวิชาด้วยตนเอง โดยเมนูนี้จะขึ้นแค่ครั้งแรกครั้งเดียว หากผู้เรียนสมัคร

เป็นสมาชิกของรายวิชาแล้วครั้งต่อไปที่เข้ามาในรายวิชาจะไม่ปรากฏเมนูนี้อีก 

6.3. จะปรากฏหน้าจอแสดงแหล่งข้อมูลและกิจกรรมที่ผู้สอนได้กำหนดไว้ให้ผู้เรียน ดังรูป หากผู้เรียนต้องการ
ออกจากการเป็นสมาชิกรายวิชาสามารถทำได้โดยคลิกที่ ออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชา เมื่อออกจากการ
เป็นสมาชิกแล้ว ผู้เรียนจะไม่สามารถเข้าไปทำกิจกรรมในรายวิชาได้ (แต่สามารถอ่านเนื้อหาของรายวิชาได้ 
ถ้าเจ้าของรายวิชาเปิดรายวิชาให้เข้าถึงได้โดยสถานะผู้เยี่ยมชม) 

 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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7. การใช้งานแหล่งข้อมูลเนื้อหา 
 เมื่อผู้เรียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชาแล้วจะสามารถเปิดอ่านไฟล์ข้อมูลเนื้อหาที่ผู้สอน
ได้จัดทำไว้ในระบบ โดยคลิกเข้าไปตามหัวข้อที่ต้องการ 

 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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8. การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเอกสาร 
 กรณีที่ผู้เรียนต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารของผู้สอนมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ตนเองมีขั้นตอน ดังนี้ 
 เข้าระบบ > เลือกรายวิชา > คลิกที่หัวข้อเนื้อหา (ที่มีไฟล์) > เลือกไฟล์ที่ต้องการ
ดาวน์โหลด หากต้องการดาวน์โหลดบางไฟล์ให้คลิกที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการ หากต้องการดาวน์โหลดทุก
ไฟล์ให้คลิกที่เมนู Download folder 

9. การส่งงาน หรือการบ้าน 
 เป็นกิจกรรมที่อาจารย์ได้กำหนดให้ผู้เรียนเข้าไปส่งงาน หรือ การบ้านไว้ในระบบ โดยก่อนส่ง

งานผู้เรียนจะต้องมีไฟล์เอกสารงานที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งแล้วอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก

นั้นจึงจะทำการส่งงานให้ผู้สอนผ่านระบบ ลักษณะของการบ้านที่สามารถส่งได้มีดังนี้ (ขึ้นอยู่กับการตั้ง

ค่าของผู้สอน) 

1. ส่งเป็นไฟล์ โดยส่งได้หลายครั้งจนกว่าจะหมดระยะเวลาในการส่งงานที่ผู้สอนกำหนด  

(ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการส่ง) 

2. ส่งเป็นไฟล์ โดยส่งได้เท่ากับจำนวนครั้งที่ผู้สอนกำหนด (จำกัดจำนวนครั้งในการส่ง) 

 
ดังนั้นก่อนการส่งงานผู้เรียนต้องอ่านข้อกำหนดต่างๆ ของผู้สอนให้เข้าใจ และเตรียมไฟล์งานให้

ถูกต้องก่อนส่งงาน 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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วิธีการส่งงาน 

9.1. เข้าระบบ > เข้ารายวิชา > เลือกกิจกรรมการบ้านหรืองานที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ ดังรูป 

9.2. คลิก Add Submission เพื่อแนบไฟล์งานที่จะส่ง (กรณีที่หมดระยะเวลาการส่งงานจะ
ไม่มีเมนู Add Submission ขึ้น) 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   



MCU e-
Lear

ning

                                                                 Page !  of !14 26

9.3. คลิก  เพื่อแนบไฟล์ > Upload a file > Choose File > เลือกแหล่งจัดเก็บไฟล์

ข้อมูลเอกสารที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน > คลิก Open > Upload this file 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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9.4. จะปรากฏไฟล์ที่ต้องการแนบ จากนั้นคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

9.5. จะปรากฏรายละเอียดการส่งงาน พร้อมกับไฟล์ที่แนบมา ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการส่ง
การบ้านนอกจากนี้หากผู้สอนกำหนดค่าของการบ้านให้ส่งได้หลายครั้ง ผู้เรียนจะสามารถแก้ไข
ไฟล์แนบได้จนกว่าจะสิ้นสุดเวลาส่งงาน โดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไขงานที่ส่ง 

 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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10. การลบ และแก้ไขการส่งงาน 
 การลบ และแก้ไขการส่งงานจะสามารถแก้ไขไฟล์งานที่ส่งได้ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสิ้นสุด
การส่งงานที่ผู้สอนกำหนดไว้ในระบบ หากหมดระยะเวลาที่ผู้สอนกำหนดแล้วผู้เรียนจะไม่สามารถ
ส่งงาน หรือแก้ไขงานได้ มีวิธีการแก้ไขไฟล์งานดังนี้ 

10.1. เข้าระบบ > เข้ารายวิชา > เลือกกิจกรรมการบ้านที่อาจารย์ได้กำหนดไว ้

10.2. คลิกที่ปุ่ม แก้ไขงานที่ส่ง 

10.3. คลิกที่ชื่อไฟล์งานเดิม 

  

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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10.4. ผู้เรียนจะต้องลบไฟล์เก่าออกก่อน โดยคลิกที่ “ลบ” 

10.5. คลิกที่ “เรียบร้อย” เพื่อยืนยันการลบข้อมูล 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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10.6. คลิก   เพื่อแนบไฟล์ > Upload a file > Choose File > เลือกแหล่งจัดเก็บไฟล์ข้อมูล

เอกสารที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน> คลิก Open > Upload this file 

 

10.7. จะปรากฏไฟล์ที่ต้องการแนบ จากนั้นคลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 

10.8 จะปรากฏรายละเอียดการส่งงาน พร้อมกับไฟล์ที่แนบมา ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการแก้ไข
การบ้าน 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   



MCU e-
Lear

ning

                                                                 Page !  of !19 26

11. การทำแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบคือกิจกรรมประเมินผู้เรียน โดยผู้สอนเป็นผู้กำหนดแบบทดสอบนั้นๆ สมาชิกของ
รายวิชา สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ตามเงื่อนไขที่ผู้สอนกำหนด 
 หมายเหตุ เงื่อนไขของแบบทดสอบคือ 

‣ ระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ เช่น วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดการทำแบบทดสอบ 
‣  จำนวนครั้งของการทำแบบสอบ เช่น 1 คน ต่อ 1 ครั้ง หรือ 1 คน สามารถทำได้หลายครั้ง 

 
วิธีการทำแบบทดสอบ ดังนี ้

11.1. เข้าระบบ > เข้ารายวิชา > เลือกกิจกรรมแบบทดสอบที่อาจารย์ได้กำหนดไว ้

  
11.2. คลิก ทำแบบทดสอบตอนนี้ 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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11.3. ตอบแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ คลิก Finish attempt 

11.4. เลือกส่งคำตอบแล้วสิ้นสุดการทำแบบทดสอบ ผู้เรียนจะไม่สามารถแก้ไขคำตอบได้ และจะได้รับ
คะแนนจากการทำแบบทดสอบในครั้งนั้น ดังนั้นก่อนการคลิก ส่งคำตอบแล้วสิ้นสุดการทำแบบทดสอบ    
ผู้เรียนต้องตรวจสอบคำตอบให้ครบถ้วน กรณีที่ต้องการแก้ไขคำตอบ คลิกที่ Return to attempt จะกลับ
ไปยังแบบทดสอบที่ได้ตอบไว้ก่อนหน้านี้ ผู้เรียนสามารถเลือกคำตอบใหม่ได้ 

 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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11.5. กรณีคลิก ส่งคำตอบแล้วสิ้นสุดการทำแบบทดสอบ จะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้ผู้เรียนคลิกยืนยันการ
ส่งคำตอบแล้วสิ้นสุดการทำแบบทดสอบเพื่อรับทราบคะแนนของตนเอง 

11.6. จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลการทำแบบทดสอบ และคะแนนที่ได้ พร้อมเฉลยคำตอบในแต่ละข้อ        
โดยเลื่อนลงไปด้านล่าง และคลิกปุ่ม Finish review (มุมล่างขวา) 

11.7. จะปรากฏหน้าจอสรุปคะแนนการทำแบบทดสอบแต่ละครั้ง กรณีผู้สอนตั้งค่าให้สามารถทำได้หลาย 
ครั้ง ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบได้อีก โดยคลิกที่ทำแบบทดสอบใหม่ 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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12. การดูคะแนนในการทำกิจกรรม 

 เป็นการดูคะแนนการทำกิจกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในรายวิชา ผู้เรียนสามารถตรวจสอบดูได้ว่าแต่ละ

กิจกรรมได้คะแนนเท่าไหร่ มีวิธีการดังนี้ 

1. เข้าระบบ > เข้ารายวิชา > เลือกเมนูการจัดการระบบ > คะแนนทั้งหมด 

2. จะปรากฏตารางแสดงคะแนนที่ได้ในแต่ละกิจกรรม 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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13. การส่งข้อความถึงอาจารย์และเพื่อนในรายวิชา 

 การส่งข้อความเป็นวิธีการส่งข้อความสั้นๆ ไปยังผู้ใช้งานในระบบผ่านเมนูข้อความที่ระบบมีให้ โดย 

สามารถส่งข้อความให้อาจารย์ และเพื่อนในรายวิชาที่เป็นสมาชิกอยู่ มีวิธีการดังนี้ 

13.1. เข้าระบบ คลิกที่ชื่อ เมนูมุมบนขวา (ดังรูป) > ค่าที่ต้องการ > Message preferences > ตั้งค่า

ข้อความส่วนตัวระหว่างสมาชิก ดังรูป 

   13.2. คลิก icon ดังรูปเพื่อใช้งานระบบข้อความ 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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   13.3. คลิก See all เพื่อดูข้อความทั้งหมด และรายชื่อติดต่อ 

   13.4. รายละเอียดหน้าต่างของข้อความ 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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13.5. การสนทนากันระหว่างสมาชิกและหรือผู้ร่วมเรียนในวิชา หรือส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยัง 
Admin ของระบบ ดังรูป 

User 1 : ส่งข้อความหา User 2 

User 2 : ได้รับการแจ้งเตือนผ่าน email หรือหน้าเว็บ elearning ของตนเอง 

 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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User 2 : ทำการเปิดดูข้อความที่ส่งถึงตัวเอง 

เมื่อทำการคลิก > See all > เป็นหน้าการโต้ตอบกันระหว่างบุคคลทั้งสองหรือบุคคลอื่นที่เราติดต่อด้วย ดังรูป 

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน) จัดทำโดย นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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