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ผู้เล่า
รายละเอียดของเรื่อง
สรุปความรู้ที่ได้
นายปฐมพงศ์ จานงค์ลาภ การตั้งค่ารายวิช าและเครื่องมือที่ใช้
การตั้งค่ารายวิชานั้น ผู้สอนสามารถเข้า
จัดการรายวิชา
ไปตั้งค่าของรายวิชาได้โดยคลิกลิงค์ “การตั้ง
(ดังรายละเอียดแนบท้าย)
ค่า” จากเมนูการจัดการระบบ โดยสามารถ
แก้ไขข้อมูลของรายวิชาได้ ดังนี้
๑. ชื่อเต็มของรายวิชา ควรกาหนดให้
ขึ้นต้นด้ ว ยรหั ส รายวิช า แล้ ว ตามด้ว ยชื่อ
รายวิชา
๒. ชื่อย่อของรายวิชา จะต้องไม่ซ้ากัน
ควรตั้งตามรหัสรายวิชา
๓. บทคัดย่อของรายวิชา เป็นการแนะนา
รายวิชาให้ผู้เรียนทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้า
เรียน อาจเป็นคาอธิบายรายวิชาหรือสรุป
เนื้อหาโดยย่อ
๔. รูปแบบของรายวิชา เป็นกาหนด
รูปแบบการเรี ยน และการแสดงผลของ
รายวิชา เช่น รูปแบบรายสัปดาห์ จะกาหนด
วันที่เริ่มและสิ้นสุดการเรียนของรายวิชา หรือ
รูปแบบหัวข้อ จะไม่กาหนด ระยะเวลาในการ
เรียน แต่จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ ตาม
หน่วยการเรียน ซึ่งจะเป็นที่นิยมมากกว่า
๕. ขนาดไฟล์ สู งสุ ดที่จะให้ ผู้ เรียนส่ ง
การบ้าน ซึ่งจะมีผลกับผู้เรียนในการส่งไฟล์
งาน
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๓.๒ การตั้งค่ารายวิชา
ผู้สอนสามารถเข้าไปตั้งค่าของรายวิชาได้โดยคลิกลิงค์ “การตั้งค่า” จากเมนูการจัดการระบบ โดย
สามารถแก้ไขข้อมูลของรายวิชาได้ ดังนี้
ส่วนทั่วไป สาหรับแก้ไขข้อมูล ดังภาพ

๑. ชื่อเต็มของรายวิชา ควรกาหนดให้ขึ้นต้นด้วยรหัสรายวิชา แล้วตามด้วยชื่อรายวิชา
๒. ชื่อย่อของรายวิชา จะต้องไม่ซ้ากัน ควรตั้งตามรหัสรายวิชา
๓. บทคัดย่อของรายวิชา เป็นการแนะนารายวิชาให้ผู้เรียนทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้าเรียน อาจ
เป็นคาอธิบายรายวิชาหรือสรุปเนื้อหาโดยย่อ
๔. รูปแบบของรายวิชา เป็นกาหนดรูปแบบการเรียน และการแสดงผลของรายวิชา เช่น รูปแบบ
รายสัปดาห์ จะกาหนดวันที่เริ่มและสิ้นสุดการเรียนของรายวิชา หรือรูปแบบหัวข้อ จะไม่กาหนด ระยะเวลาในการ
เรียน แต่จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ ตามหน่วยการเรียน ซึ่งจะเป็นที่นิยมมากกว่า
๕. ขนาดไฟล์สูงสุดที่จะให้ผู้เรียนส่งการบ้าน ซึ่งจะมีผลกับผู้เรียนในการส่งไฟล์งาน
ส่วนรายวิชาที่มีอยู่ ใช้กาหนดสถานการณ์เข้าเรียนรายวิชาว่าพร้อมจะเปิดให้เข้าเรียนได้ หรือไม่ หรือ
หากพร้อมแล้ว จะอนุญาตให้ใครเข้าเรียนได้บ้าง โดยผู้สอนต้องกาหนดรหัสผ่านเข้าเรียน แล้วแจ้งให้ผู้เรียนทราบ

KM Center
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้จัดการรายวิชา
เมื่อเข้าสู่รายวิชาที่ท่านเป็นผู้สอนแล้ว จะเห็นปุ่ม “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ที่มุมบนด้านขวามือหรือที่เมนู
การจัดการระบบทางด้านซ้ายมือ เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฏเครื่องมือที่ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลต่างๆ ของ
รายวิชา
สัญลักษณ์ของเครื่องมือที่ใช้จัดการรายวิชา
สัญลักษณ์

ความหมาย
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อ/รายการ
คลิกเพื่อย้ายรายการนั้นไปยังจุดที่ต้องการ
คลิกเพื่อแก้ไขหัวข้อ/รายการหรือเขียนข้อความอธิบายหัวข้อ/รายการ
คลิกเพื่อลบรายการนั้น
คลิกเพื่อซ่อนรายการนั้นไม่เปิดให้นักศึกษาเข้ามาใช้งาน
คลิกเพื่อยกเลิกการซ่อนรายการนั้น เป็นการเปิดให้นักศึกษาเข้ามาใช้งาน
คลิกเพื่อย้ายหัวข้อนั้นขึ้นไป 1 ระดับ
คลิกเพื่อย้ายหัวข้อนั้นลงมา 1 ระดับ
คลิกเพื่อย้ายหัวข้อนั้นไปทางขวา
คลิกเพื่อย้ายหัวข้อนั้นไปทางซ้าย
เรียนรวมกันไม่แบ่งกลุ่ม
กลุ่มแบบศึกษาข้ามกลุ่มได้ (แต่ทากิจกรรมในกลุ่มอื่นไม่ได้)
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media)
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ
After Action Review (AAR)
๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การตั้งค่ารายวิชาและเครื่องมือที่ใช้จัดการรายวิชา ได้แก่
๑.๑ การเตรียมความพร้อมสาหรับ ผู้สอนในการตั้งค่ารายวิชาและเครื่องมือที่ใช้จัดการรายวิชา เพื่อให้มี
รูปแบบที่ชัดเจน และเป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปปฏิบัติตามได้
๑.๒ มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมสาหรับ การตั้งค่ารายวิชาและเครื่องมือที่ใช้จัดการรายวิชา
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนา การตั้งค่ารายวิชาและเครื่องมือที่ใช้จัดการรายวิชา มาปรับใช้ได้
ถูกต้อง
๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ การตั้งค่ารายวิชาและเครื่องมือที่ใช้จัดการรายวิชา ซึ่งการตั้ง
ค่ารายวิชานั้น ผู้สอนสามารถเข้าไปตั้งค่าของรายวิชาได้โดยคลิกลิงค์ “การตั้งค่า” จากเมนูการจัดการระบบ โดย
สามารถแก้ไขข้อมูลของรายวิชาได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลารอผู้ดูแลระบบมาจัดการให้
๓. สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
๔. สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร
ในส่วนของรายวิชาที่มีอยู่ในระบบแล้วนั้น สามารถใช้กาหนดสถานการณ์เข้าเรียนรายวิชาว่าพร้อมจะเปิด
ให้เข้าเรียนได้ หรือไม่ หรือหากพร้อมแล้ว จะอนุญาตให้ใครเข้าเรียนได้บ้าง โดยผู้สอนต้องกาหนดรหัสผ่านเข้า
เรียน แล้วแจ้งให้ผู้เรียนทราบได้เลย
๕. คิดจะกลับไปทาอะไรต่อ
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ครั้งต่อไปประมาณเดือน มกราคม ๒๕๕๖

