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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
นายกฤษณ์ จ านงนิตย์ การจัดการระบบ 

(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
  ในรายวิชาที่ผู้สอนได้รับสิทธิ์จัดการรายวิชา 
จะมีเมนูจัดการระบบ แสดงรายชื่อลิงค์ต่างๆ 
ไว้ส าหรับจัดการรายวิชา 
     - เริ่มการแก้ไขในหน้านี้ เพื่อให้รายวิชา
แสดงเครื่องมือในการจัดการรายวิชา เพ่ิม
แหล่งความรู้และกิจกรรมของรายวิชา  
     - การตั้งค่า เพ่ือแก้ไขข้อมูลรายวิชา  
     - Assign role ใช้จัดการสมาชิกของ
รายวิชา  
     - คะแนนทั้งหมด แสดงผลคะแนนในการ
ท าแบบทดสอบของผู้เรียน  
     - กลุ่ม สร้างกลุ่มผู้เรียนของรายวิชา  
     - การส ารองข้อมูล จัดเก็บข้อมูลรายวิชา
ทั้งหมดเพ่ือใช้ในการกู้คืน  
     - กู้คืน น าไฟล์ที่ได้จากการส ารองข้อมูล
กลับมาใช้ 
     - น าเข้า น าเข้าข้อมูลจากรายวิชาอ่ืน 
     - รีเซ็ท สามารถทาการลบข้อมูลสมาชิก
ในรายวิชาได้ ในขณะที่ยังคงเก็บกิจกรรมและ
การตั้งค่า อ่ืนๆเอาไว้ เช่น ข้อมูลการใช้งาน
สมาชิก  
      - รายงาน บันทึกการเข้าใช้งานรายวิชา
ของสมาชิก  
      - ค าถาม สร้างค าถามเพ่ือนามาใช้ใน
กิจกรรมแบบทดสอบ ค าถามที่สร้างขึ้นจะถูก
เก็บไว้ใน คลังค าถามของรายวิชา  
      - ไฟล์ ไฟล์ทั้งหมดที่ถูกอัพโหลดเก็บไว้
ในรายวิชา เพ่ือน าไปใช้งานในแหล่งข้อมูล
แบบไดเรคทอรี  
       - ออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชา  
       - ประวัติส่วนตัว เข้าไปหน้าประวัติ
ส่วนตัว 
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       ๓.๑ การจัดการระบบ  

        ในรายวิชาที่ผู้สอนได้รับสิทธิ์จัดการรายวิชา จะมีเมนูจัดการระบบ แสดงรายชื่อลิงค์ต่างๆ ไว้ส าหรับ
จัดการรายวิชา ดังภาพ  
 

      
       

           - เริ่มการแก้ไขในหน้านี้ เพื่อให้รายวิชาแสดงเครื่องมือในการจัดการรายวิชา เพ่ิมแหล่งความรู้และ
กิจกรรมของรายวิชา  
           - การตั้งค่า เพ่ือแก้ไขข้อมูลรายวิชา  
           - Assign role ใช้จัดการสมาชิกของรายวิชา  
           - คะแนนทั้งหมด แสดงผลคะแนนในการท าแบบทดสอบของผู้เรียน  
           - กลุ่ม สร้างกลุ่มผู้เรียนของรายวิชา  
           - การส ารองข้อมูล จัดเก็บข้อมูลรายวิชาทั้งหมดเพ่ือใช้ในการกู้คืน  

     - กู้คืน น าไฟล์ที่ได้จากการส ารองข้อมูลกลับมาใช้ 
     - น าเข้า น าเข้าข้อมูลจากรายวิชาอ่ืน 
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     - รีเซ็ท สามารถท าการลบข้อมูลสมาชิกในรายวิชาได้ ในขณะที่ยังคงเก็บกิจกรรมและการตั้งค่า อ่ืนๆ
เอาไว้ เช่น ข้อมูลการใช้งานสมาชิก  

     - รายงาน บันทึกการเข้าใช้งานรายวิชาของสมาชิก  
           - ค าถาม สร้างค าถามเพ่ือนามาใช้ในกิจกรรมแบบทดสอบ ค าถามที่สร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ใน คลัง
ค าถามของรายวิชา  

     - ไฟล์ ไฟล์ทั้งหมดที่ถูกอัพโหลดเก็บไว้ในรายวิชา เพ่ือน าไปใช้งานในแหล่งข้อมูลแบบไดเรคทอรี  
     - ออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชา  
     - ประวัติส่วนตัว เข้าไปหน้าประวัติส่วนตัว 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การจัดการระบบ ได้แก่ 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ การจัดการระบบ เพ่ือให้มีรูปแบบการท างานที่ชัดเจน และเป็น
ขั้นตอนที่บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

๑.๒  มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมส าหรับ การจัดการระบบ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ การจัดการระบบ ในรายวิชาที่ผู้สอนได้รับสิทธิ์จัดการรายวิชา 
จะมีเมนูจัดการระบบ แสดงรายชื่อลิงค์ต่างๆ ไว้ส าหรับจัดการรายวิชา ซึ่งผู้สอนสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง 

 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

 การจัดการระบบ  ผู้สอนที่ได้รับสิทธิ์จัดการรายวิชา สามารถเข้าจัดการได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมีรายชื่อลิงค์
ต่างๆไว้ให้ ซึ่งง่ายต่อการจัดการ 

๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ครั้งต่อไปประมาณเดือน มกราคม ๒๕๕๖ 

 


