คู่มือการใช้งาน VLEARN

Table of Contents
VLEARN

05

1. การบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์

07

VCLASS
VCLASS คืออะไร
การเข้าใช้งาน VCLASS
ขั้นตอนการใช้งาน VCLASS ส�ำหรับผู้สอน
VCLASS : WORKSPACE
VCLASS เวิร์กสเปซ คืออะไร
การเข้าร่วมและการสร้างเวิร์กสเปซ
• วิธีการเข้าร่วมเวิร์กสเปซและการสร้างเวิร์กสเปซ
การตั้งค่า (Setting) ของเวิร์กสเปซ
• เริ่มต้นการตั้งค่า (Setting) ของเวิร์กสเปซ
• การตั้งค่าการใช้งาน (Usage) ของเวิร์กสเปซ
การเพิ่มผู้ใช้เข้าเวิร์กสเปซ
• ขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้ (Users) เข้าเวิร์กสเปซ
• วิธีการสร้างกลุ่มผู้ใช้ (User groups)
• ขั้นตอนการเพิ่มแอดมิน (Admin) เข้าเวิร์กสเปซ
VCLASS: การใช้งานของผู้สอน
การสร้างห้องเรียนในเมนู Class
• เริ่มต้นการสร้างห้องเรียน
• การสร้างห้องเรียนด้วยวิธีท�ำส�ำเนา (Duplicate)
การเพิ่มผู้ใช้ (Users) เข้าคลาส
การตั้งค่า (Setting) ของคลาส
การมอบหมายงาน (Assignment)
• การสร้างบทเรียน (Chapter)
• การสร้างเรื่อง (Topic)
• การสร้างชิ้นงาน (Task) เพื่อมอบหมายงานแก่ผู้เรียน
• ตั้งค่าชิ้นงาน (Task) เพื่อก�ำหนดเงื่อนไขชิ้นงาน

09
10
11
13
13
14

17

23

25
27
28

การตั้งค่าวิธีการให้คะแนนใน Task
• การตัง้ ค่าวิธกี ารให้คะแนนแบบ Direct grading
• การตัง้ ค่าวิธกี ารให้คะแนนแบบ Rubric
• การตัง้ ค่าวิธกี ารให้คะแนนแบบ Rubric ชนิดคัดลอกจากเทมเพลต (Copy from template)
• การตัง้ ค่าวิธกี ารให้คะแนนแบบ Rubric ชนิดคัดลอกจากการใช้ครัง้ ก่อน (Copy from previously used)
การใส่ชื่อผู้รับมอบหมายงาน (Assignee)
การตรวจงานและดูคะแนนชิ้นงานใน Points
• การตรวจงาน ประเภท Turn in an assignment แบบ Direct grading
• การตรวจงาน ประเภท Turn in an assignment แบบ Rubric
• การดูคะแนนแบบทดสอบ (Exam)
การใช้งานหน้าสรุป (Summary)
การใช้งานเกรดบุ๊ก (Gradebook)
การใช้งานเมนู Library ของผู้สอน
การจัดการคอนเทนต์ (Content Management)
• การสร้าง Content Management
• การสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Learning Area)
• การสร้างสาระการเรียนรู้ (Subject)
• การสร้างบทเรียน (Chapter)
• การสร้างเรื่อง (Topic)
• การสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) แบบบทความ (Article)
• การสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) แบบวิดีโอ (Video)
• การสร้างแบบทดสอบ (Exam)
• ตัวอย่างแบบทดสอบ (Preview)
VCLASS: การใช้งานของผู้เรียน
การเข้าเรียนผ่านเมนู Class
• เริ่มต้นการใช้งานการ์ดคลาส
• งานมอบหมาย (Assignment)
• ชิ้นงาน (Task)

33

39
41

47
48
49
50

63

• ตัวอย่างชิ้นงาน
- Task แบบที่ 1 : อ่านบทความ (Read article)
- Task แบบที่ 2 : ดูวิดีโอประกอบเนื้อหา (Watch video)
- Task แบบที่ 3 : ดูวิดีโอ และ ไฟล์แนบ (Watch video and file)
- Task แบบที่ 4 : อ่านเนื้อหา (Read content)
- Task แบบที่ 5 : การส่งงาน (Turn in assignment)
- Task แบบที่ 6 : การท�ำแบบทดสอบ (Exam)
• หน้าสรุป (Summary)
• เกรดบุ๊ก (Gradebook)
การใช้งานเมนู Library ของผู้เรียน

74

2. คอมมูนิตี้ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอน
CHATS

76

PEOPLE

76

DISCOVER

77

LIBRARY

77

CHECK-IN

78

3. บริหารจัดการงานและเอกสาร
TASKS

80

CARDS

80

FORMS

81

CALENDAR

81

4. ห้องเรียนเสมือนจริง จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเรียลไทม์
VROOM

84

คู่มือการใช้งาน VLEARN

5

www.truevirtualworld.com

VLEARN
แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการ สถานศึึกษาและการเรียนการสอนออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ห้องเรียนดิจิทัลเสมือนจริงที่พร้อมให้ผู้สอนและผู้เรียนก้าวข้ามทุกขีดจ�ำกัดในการเรียนการสอน ผ่านแนวคิด Learning
Management System สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ยุคนิวนอร์มัลได้ครบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์อย่าง
เต็มรูปแบบ หรือใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ครบทุกโซลูชั่นเพื่อการเรียนรู้ ตอบโจทย์ทุกสถาบันการศึกษา
VIRTUAL CLASSROOM
ห้องเรียนเสมือนจริง จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเรียลไทม์
LEARNING SUPPORT
สนับสนุนทุกการเรียนรู้ อบรมการใช้ แนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
E-LEARNING HUB
ศูนย์กลางการเรียนการสอนออนไลน์ สั่งงานส่งรายงาน สร้างบทเรียนและ
แบบทดสอบได้ด้วยตัวเอง พร้อมรวบรวมแหล่งความรู้ของสถาบันไว้ในที่เดียว
ALL-IN-ONE SOLUTION
ครบวงจรในที่เดียว ตอบโจทย์การบริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียน
RELIABLE TECHNOLOGY
มั่นใจข้อมูลปลอดภัย จัดเก็บข้อมูลด้วยคลาวด์เทคโนโลยีจากทรู
NETWORK PRIVILEGES
สิทธิพิเศษลูกค้าทรู ฟรีเน็ต เข้าถึงคอนเทนต์การศึกษาและสิทธิพิเศษจากกลุ่มทรู
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ชั้นเรียนออนไลน์
•
•
•
•

VCLASS
VCLASS : WORKSPACE
VCLASS : การใช้งานของผู้สอน
VCLASS : การใช้งานของผู้เรียน

คู่มือการใช้งาน VLEARN

7

VCLASS

คู่มือการใช้งาน VLEARN

8

www.truevirtualworld.com

VCLASS
ระบบบริหารจัดการห้องเรียนดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้เต็มรูปแบบครบทุกฟังก์ชัน
ตอบโจทย์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอน และผู้เรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
1. เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้วย Dashboard ที่สรุปข้อมูลภาพรวมของการเรียนการสอน
ทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนการด�ำเนินงานต่อไป
ผู้สอน
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ด้วยข้อมูลภาพรวม (Dashborad) และการวิเคราะห์การเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Student Report Card) รวมทั้งระบบตรวจสอบการท�ำงานที่ได้รับมอบหมายของ
ผู้เรียนให้เกิดคุณภาพการเรียนรู้อย่างสูงสุด
2. สามารถลดภาระการจัดเตรียมการสอน ด้วยเครื่องมือที่รวมทุกฟังก์ชันการจัดการชั้นเรียนไว้ในที่เดียว ทั้งสั่ง
การบ้าน สร้างบทเรียนและแบบทดสอบ ติดตามงาน และประเมินผลได้อย่างง่ายดาย
ผู้เรียน
1. ได้รับความสะดวก สามารถท�ำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดปัญหาในเรื่องการจัดเก็บ
เอกสารและบทเรียน
2. สามารถพัฒนาตัวเองได้ตรงจุด จากจุดแข็งและจุดอ่อนที่ระบบวิเคราะห์ผ่านการท�ำแบบทดสอบ (Exam)
ได้เรียลไทม์ในที่เดียว

Home

Contact

VCLASS
Virtual Classroom
Learning anywhere anytime
Get Started

ภาษาไทย
10 content

ภาษาอังกฤษ
20 content

คณิตศาสตร
50 content

สังคม

100 content

วิทยาศาสตร
300 content
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การเข้าใช้งาน VCLASS
เมือ่ ผูใ้ ช้งาน Login เข้าสูร่ ะบบ VLEARN ระบบจะแสดงหน้าเริม่ ต้นของระบบ ให้ผใู้ ช้งานเข้าไปทีเ่ มนู VClass
เพือ่ เข้าสู่ VClass เวิร์กสเปช
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ขั้นตอนการใช้งาน VCLASS ส�ำหรับผู้สอน
ขั้นตอนที่ 1
สร้าง Workspace

ขั้นตอนที่ 2
เพิ่มผู้ใช้ (Users) เข้า Workspace

ขั้นตอนที่ 3
สร้างชั้นเรียน (Class)

ขั้นตอนที่ 4
เพิ่มผู้ใช้ (Users) เข้าชั้นเรียน (Class)

ขั้นตอนที่ 5
สร้างงาน (Task) และมอบหมายงาน (Assignment)

ขั้นตอนที่ 6
ติดตามการท�ำงาน (Summary) และผลการเรียนออนไลน์ (Gradebook)
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VClass เวิร์กสเปซ คืออะไร
คือ พื้นที่การเรียนรู้เสมือนจริง ที่ผู้สอนและผู้เรียนเข้าร่วมเพื่อท�ำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในเวิร์กสเปซ
นอกจากจะมีเนื้อหาบทเรียนหรืองานได้รับมอบหมายแล้ว ยังรวบรวมบทความและแหล่งความรู้ด้านอื่น ที่จะช่วยส่งเสริม
ทักษะรอบด้านแก่ผเู้ รียน โดยผูส้ อน สามารถใช้เวิรก์ สเปซเพือ่ สร้างห้องเรียน สร้างกลุม่ เวิรก์ ชอป รวมถึงการมอบหมายงาน
ตรวจงาน บันทึกคะแนน ติดตามผลของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถใช้เวิร์กสเปซเพื่อการเรียนรู้ เพิ่มสกิลหรือท�ำงานที่
ได้รับมอบหมาย

การเข้าร่วมและการสร้างเวิร์กสเปซ
การเข้าร่วมเวิร์กสเปซ
เมือ่ ผูใ้ ช้งาน Login เข้าสูร่ ะบบ ระบบจะพาไปยังหน้าเวิรก์ สเปซทีผ่ ดู้ แู ลระบบหรือผูส้ อนได้ทำ� การเพิม่ ชือ่ ผูใ้ ช้งานเข้าเวิรก์ สเปซนัน้
ในกรณีที่ยังไม่สามารถเข้าเวิร์กสเปซ (Join workspace) ได้ทันที แบ่งกรณีผู้ใช้งานได้ดังนี้
1. กรณีผู้ใช้งานยังไม่มรี หัสเข้าร่วม (Join Code)
• ติดต่อ Admin หรือ ผู้สอน เพื่อขอรหัสเข้าร่วม
(Join Code) หรือ เพื่อขอให้เพิ่มชื่อผู้ใช้งาน
2. กรณีผู้เรียนมีรหัสเข้าร่วม (Join Code)
• สามารถกรอกรหัส และกด Join ได้เลย
3. กรณีผู้สอนต้องการสร้างเวิร์กสเปซ (Create workspace)
• ดูวิธีการสร้างเวิร์กสเปซได้ที่หน้า 14
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การสร้างเวิร์กสเปซ
เมื่อผู้สอนกด Create workspace แล้ว จากนั้นตั้งค่าดังต่อไปนี้
1. ตั้งชื่อเวิร์กสเปซ
2. เลือก Educational Stage (*เลือกได้มากกว่า 1 อย่าง)
• None : ไม่ระบุ
• Primary Education : ระดับประถมศึกษา
• Secondary Education : ระดับมัธยมศึกษา
• Vocational Education : ระดับอาชีวศึกษา
• Higher Education : ระดับอุดมศึกษา
• Business : ภาคธุรกิจ
3. กด Create เพื่อสร้างเวิร์กสเปซ

การตั้งค่า (Setting) ของเวิร์กสเปซ
เมนู Setting เป็นเมนูที่ใช้ส�ำหรับปรับแต่งข้อมูล และจัดการภาพรวมของเวิร์กสเปซ เช่น การตั้งค่าโดยรวม, การเพิ่มผู้ใช้,
การเรียกดูข้อมูลขนาดพื้นที่การใช้งานของเวิร์กสเปซ เป็นต้น
ส�ำหรับเมนู Setting ผู้ที่สามารถเข้าถึงได้ คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึง (Permission) ของเวิร์กสเปซนี้ให้เป็น “ผู้ดูแลระบบ
(Administrator)” เท่านั้น วิธีการตั้งค่าเลือกสิทธิ์การเข้าถึง (Permission) ของผู้ใช้ ประจ�ำเวิร์กสเปซ (ดูวิธีการเพิ่มผู้ใช้
เข้าเวิร์กสเปซได้ที่หน้า 17-18)
• Login เข้าสู่เวิร์กสเปซ ที่ต้องการ
• เมื่อเข้าเวิร์กสเปซมาแล้ว
1. ก ดแถบ เมนู (

) ที่อยู่มุมบนซ้าย

2. เลือก เมนู Setting เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่า

คู่มือการใช้งาน VLEARN

14

www.truevirtualworld.com

เริ่มต้นการตั้งค่า (Setting) ของเวิร์กสเปซ
หากต้องการปรับเปลี่ยนค่าเดิม สามารถมาปรับเปลี่ยนได้ที่เมนู Setting
ขั้นตอนการตั้งค่า Setting ของหัวข้อเวิร์กสเปซ (Workspace)
1. เลือกเมนู Setting
2. เลือกหัวข้อเวิร์กสเปซ (Workspace) เลือกตั้งค่า ดังนี้
2.1 เปลี่ยนชื่อเวิร์กสเปซ
2.2 Copy Code ให้ผู้อื่นใช้ Join Workspace
2.3 ปุ่ม refresh เมื่อกดแล้ว code จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ ใช้ส�ำหรับจัดการความปลอดภัย
2.4 สามารถปรับเปลี่ยนสถานะสถานศึกษา (เลือกได้มากกว่า 1 อย่าง)
	• None : ไม่ระบุ
• Primary Education : ระดับประถมศึกษา
• Secondary Education : ระดับมัธยมศึกษา
• Vocational Education : ระดับอาชีวศึกษา
• Higher Education : ระดับอุดมศึกษา
• Business : ภาคธุรกิจ

3. หากมีการแก้ไขกดบันทึก (Save)

2.1
XXxxXx

2.2

2.3

2.4

คู่มือการใช้งาน VLEARN
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การตั้งค่าการใช้งาน (Usage) ของเวิร์กสเปซ
ขั้นตอนการปรับตั้งค่าการใช้งาน (Usage) ของเวิร์กสเปซ
1. เลือกเมนู Setting
2. เลือกหัวข้อ การใช้งาน (Usage)
3. หากการใช้งานเต็ม ดูได้จากแถบแสดงสถานะการใช้งาน ( A ) สามารถซือ้ สิทธิหรือพืน้ ทีเ่ พิม่ เติมได้ท่ี หัวข้อ
แผนก�ำหนดราคา (Pricing Plan)

A

คู่มือการใช้งาน VLEARN
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การเพิ่มผู้ใช้เข้าเวิร์กสเปซ
ขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้ (Users) เข้าเวิร์กสเปซ
1. เลือกเมนู Setting
2. เลือกหัวข้อ ผู้ใช้ (Users)
3. หากยังไม่มี User ผู้สอน, ผู้เรียน และเจ้าหน้าที่ทีมงาน
ประจ�ำเวิร์กสเปซ สามารถกดปุ่ม
ทางด้านขวา
โดยเลือกเพิ่มผู้ใช้ ได้ 2 แบบ
• การเพิ่มผู้ใช้แบบรายบุคคล (Add user)
• การเพิ่มผู้ใช้หลายคน (Add multiple users)
		

การเพิ่มผู้ใช้ (Add user) แบบรายบุคคล ด้วยชื่อ Username หรือ อีเมล (Email)

			

1. ใส่อีเมล (Email) สมาชิกที่ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับ VClass แล้ว

			

2. กดปุ่ม Submit เพื่อเพิ่มผู้ใช้

		

การเพิ่มผู้ใช้หลายคน (Add multiple users) จากไฟล์ .csv

			

1. คลิกดาวน์โหลด Template

			

2. ใส่อีเมล (Email) สมาชิกที่ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับ VClass แล้ว

			

3. Save เป็นไฟล์ .csv

			

4. กด Upload เพื่ออัปโหลดไฟล์

คู่มือการใช้งาน VLEARN
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4. เมื่อเพิ่มผู้ใช้เข้าเวิร์กสเปซแล้ว กด
Edit เพื่อตั้งค่า ดังนี้

(จุดไข่ปลา) ทางด้านขวาของกล่องผู้ใช้ (Users) ที่ต้องการ แล้วเลือก

4.1 Role = เลือกบทบาทของผู้ใช้ (Users) ได้ดังนี้

		
		
		

• เจ้าหน้าที่ (Staff)
• ผู้สอน (Instructor)
• ผู้เรียน (Learner)

4.2 Permission = เลือกสิทธิ์การเข้าถึงและจัดการเวิร์กสเปซของผู้ใช้ (Users) ได้ดังนี้

		
		

• ผู้ดูแลระบบ (Administrator) = มีสิทธิ์เข้าถึงการใช้งานทุกเมนู ได้แก่ เมนู Class, เมนู Library,
เมนู Content Management และเมนู Setting
• สมาชิก (Member) = แบ่งตามบทบาทของผู้ใช้ที่อยู่ภายใต้สิทธิ์นี้ ดังนี้
- ผ ู้ใช้งานเป็นผู้สอน (Instructor) และเจ้าหน้าที่ (Staff) = สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะเมนู Class, เมนู Library
และเมนู Content Management
- ผู้ใช้งานเป็นผู้เรียน (Learner) = สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะเมนู Class และเมนู Library

4.3 Status = เลือกสถานะของผู้ใช้ (Users) ได้ดังนี้

		
		

• ใช้งาน (Active)
• ไม่ใช้งาน (Inactive)

5. หากมีการแก้ไข กดบันทึก (Save)

4.1
4.2
4.3

หมายเหตุ :
• ผู้สร้างเวิร์กสเปซ จะถูกก�ำหนดค่าเริ่มต้นของบทบาท (Role) ของผู้ใช้ (Users) เป็นเจ้าหน้าที่ (Staff) และสิทธิ์การเข้าถึง (Permission) เป็นผู้ดูแลระบบ (Administrator) โดยอัตโนมัติ
• หากต้องการลบผู้ใช้ (Users) ออกจาก Workspace กด
(จุดไข่ปลา) ทางด้านขวาของกล่องผู้ใช้ (Users) ที่ต้องการ แล้วเลือก Delete จะเป็นการลบผู้ใช้ (Users) นั้นออกจากเวิร์กสเปซ

คู่มือการใช้งาน VLEARN
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วิธีการสร้างกลุ่มผู้ใช้ (User groups)
1. เลือกเมนู Setting
2. เลือกหัวข้อ กลุ่มผู้ใช้ (User groups)
3. กดปุ่ม

ทางด้านขวา

4. กล่อง Create User Group ปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่า ดังนี้
4.1 ตั้งชื่อกลุ่ม
4.2 กดปุ่ม Create เพื่อสร้างกลุ่มผู้ใช้

4.1
4.2

5. เมื่อสร้างกลุ่มผู้ใช้ (User groups) แล้ว ให้กด
แล้วเลือก Edit เพื่อตั้งค่า

(จุดไข่ปลา) ทางด้านขวาของกลุ่มผู้ใช้ ที่ต้องการ

คู่มือการใช้งาน VLEARN
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6. ท�ำการเพิ่มผู้ใช้ เข้ากลุ่ม โดยกดปุ่ม

ทางด้านขวา แล้วเลือกเพิ่มผู้ใช้ ได้ 2 แบบ

• การเพิ่มผู้ใช้แบบรายบุคคล (Add user)
• การเพิ่มผู้ใช้หลายคน (Add multiple users)

		

การเพิ่มผู้ใช้ (Add user) แบบรายบุคคล ด้วยชื่อ Username หรือ อีเมล (Email)

			

1. ใส่อีเมล (Email) สมาชิกที่ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับ VClass แล้ว

			

2. กดปุ่ม Submit เพื่อเพิ่มผู้ใช้

		

การเพิ่มผู้ใช้หลายคน (Add multiple users) จากไฟล์ .csv

			

1. คลิกดาวน์โหลด Template

			

2. ใส่อีเมล (Email) สมาชิกที่ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับ VClass แล้ว

			

3. Save เป็นไฟล์ .csv

			

4. กด Upload เพื่ออัปโหลดไฟล์

คู่มือการใช้งาน VLEARN
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ขั้นตอนการเพิ่มแอดมิน (Admin) เข้าเวิร์กสเปซ
1. เลือกเมนู Setting
2. เลือกหัวข้อ แอดมิน (Admin)
3. กดปุ่ม

ทางด้านขวา

4. กล่อง Add admin ปรากฏขึน้ สามารถค้นหาด้วยชือ่ Username สมาชิกทีอ่ ยูใ่ นเวิรก์ สเปซนี้ และกดเลือกได้เลย

คู่มือการใช้งาน VLEARN
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การสร้างห้องเรียนในเมนู Class
• Login เข้าสู่เวิร์กสเปซ ที่ต้องการ
• ในกรณีที่เข้าเวิร์กสเปซมาแล้ว แต่หน้าแรกไปยังหัวข้ออื่น
สามารถกดตามขั้นตอนดังนี้
1. กดแถบ เมนู (

) ที่อยู่มุมบนซ้าย

2. เลือก เมนู Class เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสร้าง
ห้องเรียน

เริ่มต้นการสร้างห้องเรียน
เมื่อผู้สอนสามารถเข้าร่วมเวิร์กสเปซ (Join workspace) ได้แล้ว และต้องการสร้างห้องเรียน
ขั้นตอนการสร้างห้องเรียน
1. เลือกเมนู Class
2. เลือกหัวข้อ Class
3. กดปุ่ม Create Class หรือ กดปุ่ม

ทางด้านขวา

4. กล่อง Create class ปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่าดังนี้
4.1 ตั้งชื่อกลุ่มวิชา หรือ กิจกรรมส�ำหรับการเรียนรู้
4.2 ระบุชั้นเรียน
4.3 ระบุเลขห้อง
4.4 ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ Learning Area (ดูวิธีการสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ที่หน้า 50)
4.5 ระบุสาระการเรียนรู้ หรือ Subjects (ดูวิธีการสร้างสาระการเรียนรู้ได้ที่หน้า 51)
4.6 กดปุ่ม Create เพื่อสร้างการ์ดคลาสห้องเรียน

4.1

4.2

4.4

4.3
4.5

4.6
คู่มือการใช้งาน VLEARN
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การสร้างห้องเรียนด้วยวิธีท�ำส�ำเนา (Duplicate)
การสร้างห้องเรียนในเมนู Class ด้วยวิธี Duplicate คือ การสร้างห้องเรียนใหม่ดว้ ยวิธที ำ� ส�ำเนาคลาส ซึง่ หากต้องการ
สร้างห้องเรียนแบบไม่ต้องเริ่มสร้างใหม่ตั้งแต่ต้น สามารถท�ำได้โดย กดปุ่ม จุดไข่ปลา ทางด้านขวาของการ์ดคลาส
ที่ต้องการท�ำส�ำเนาคลาส แล้วเลือก Duplicate

และหลังจากสร้างห้องเรียน ด้วยวิธี Duplicate แล้ว มีข้อแนะน�ำ ดังนี้
• ควรเปลี่ยนชื่อคลาสทุกครั้ง เนื่องจากค่าตั้งต้น (default) ของชื่อคลาส คือ Copy of...
• ทกุ ข้อมูลของคลาสต้นฉบับ จะถูกท�ำส�ำเนามาไว้ในการ์ดคลาส หรือ ห้องเรียนใหม่ ยกเว้นข้อมูลของสมาชิก (Member)
ในคลาส และชื่อผู้รับมอบหมายงาน (Assignee) ดังนั้นต้องท�ำการ Add member เข้าคลาสทุกครั้ง
(ดูวิธีการเพิ่มผู้ใช้ (Users) เข้าคลาส ได้ที่หน้า 25-26) และ Add ชื่อผู้รับมอบหมายงาน (Assignee)
(ดูวิธีการใส่ชื่อผู้รับมอบหมายงาน (Assignee) ได้ที่หน้า 39)
• การสร้างห้องเรียน ด้วยวิธี Duplicate เหมาะส�ำหรับกรณี ตัวอย่างเช่น
		 - Class หลักสูตรแบบเดียวกัน คนละห้อง
		 - Class หลักสูตรแบบเดียวกัน คนละโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย
		 - Class หลักสูตรแบบเดียวกัน คนละรุ่น
		 - Class หลักสูตร Business Onboarding แบบเดียวกัน คนละรุ่น
หมายเหตุ :
กรณีไม่สามารถท�ำส�ำเนาคลาส (Duplicate) ได้ เนื่องจากพื้นที่การใช้งาน หรือ จ�ำนวนห้องเรียนที่สามารถสร้างได้ถึงขีดจ�ำกัด กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของท่าน (Sales support)

คู่มือการใช้งาน VLEARN
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การเพิ่มผู้ใช้ (Users) เข้าคลาส
เมื่อผู้สอนสร้างห้องเรียน หรือ การ์ดคลาสแล้ว ขั้นต่อไปคือ การเพิ่มผู้ใช้ (Users) ของผู้สอน และ ผู้เรียน
ส�ำหรับการมอบหมายงานให้ผู้เรียนสามารถท�ำงานใน Class ได้ก็ต่อเมื่อมีการเพิ่มผู้ใช้ (Users) ของผู้เรียนเข้าแต่ละ Task
เท่านั้น (ดูวิธีการใส่ชื่อผู้รับมอบหมายงาน (Assignee) ได้ที่หน้า 39-40)
ขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้ (Users) เข้าคลาส
1. เลือกเมนู Class
2. เลือกการ์ดคลาส ที่ต้องการ

3. เลือกหัวข้อ สมาชิก (Member)
4. ในหน้า สมาชิก (Member) จะมีผู้ใช้ (Users) 2 ส่วน คือ ผู้สอน (Instructor) และ ผู้เรียน (Learner)
ให้เลือกเพิ่มผู้ใช้ ตามแต่ละส่วน โดยต้องเป็น *User ที่มีชื่ออยู่ใน Workspace นี้แล้ว* หากยังไม่มีชื่อ
อยู่ในเวิร์กสเปซนี้ (ดูวิธีการเพิ่มผู้ใช้ (Users) เข้าเวิร์กสเปซได้ที่หน้า 17-18)

คู่มือการใช้งาน VLEARN
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4.1 การเพิ่มผู้ใช้ (Add user) แบบรายบุคคล ด้วยชื่อ Username หรือ อีเมล (Email)
1. ใส่ Username หรือ อีเมล (Email) สมาชิกที่มีชื่ออยู่ใน Workspace นี้แล้ว
2. สามารถเลือก ค�ำสั่ง Add user to all Task หรือ ค�ำสั่ง Advanced options เพื่อมอบหมายงาน
		 ในขั้นตอนนี้ได้เลย
3. กดปุ่ม Create เพื่อเพิ่มผู้ใช้

4.2 การเพิ่มผู้ใช้หลายคน (Add multiple users) จากไฟล์ .csv
1. คลิกดาวน์โหลด Template
2. ใส่อีเมล (Email) สมาชิกที่มีชื่ออยู่ใน Workspace นี้แล้ว
3. Save เป็นไฟล์ .csv
4. สามารถเลือก ค�ำสั่ง Add user to all Task หรือ ค�ำสั่ง Advanced options เพื่อมอบหมายงาน
		 ในขั้นตอนนี้ได้เลย
5. กด Upload เพื่ออัปโหลดไฟล์

4.3 การเพิ่มกลุ่มผู้ใช้ (Add user group) จากในกลุ่ม / จากคนนอก Class
1. เลือกกลุ่มผู้ใช้ (User groups) ที่สร้างไว้ (ดูวิธีการสร้างกลุ่มผู้ใช้ (User groups) ได้ที่หน้า 19-20)
2. กด Submit เพื่อสร้างกลุ่มผู้ใช้

คู่มือการใช้งาน VLEARN
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การตั้งค่า (Setting) ของคลาส
หากต้องการปรับเปลี่ยนค่าเดิม สามารถปรับเปลี่ยนได้ที่หน้า ตั้งค่า (Setting) ของคลาส
ขั้นตอนการตั้งค่า (Setting) ของคลาส
1. เลือกเมนู Class
2. เลือกการ์ดคลาส ที่ต้องการ

3. เลือกหัวข้อ ตั้งค่า (Setting)
4. เลือกตั้งค่า ดังนี้
4.1 ปุ่ม Active หากจบปีการศึกษาหรือชั้นเรียนแล้ว สามารถกดปิดการมองเห็น โดย Class ที่สร้างยังคงอยู่
4.2 Year (ปีการศึกษา) สามารถปรับเปลี่ยน เมื่อต้องการใช้ในปีการศึกษาถัดไป
5. เมื่อแก้ไขรายละเอียดแล้ว กดบันทึก (Save)

4.1

4.2
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การมอบหมายงาน (Assignment)
การมอบหมายงานท�ำได้โดย
1. เลือกการ์ดคลาสที่ต้องการ

2. หลังจากนั้นระบบจะน�ำไปยังหัวข้อ งานมอบหมาย (Assignment)
3. ในหัวข้อ งานมอบหมาย (Assignment) ต้องสร้างบทเรียน (Chapter) และ เรื่อง (Topic) เพื่อใส่เนื้อหา
บทเรียนหรือมอบหมายงาน
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การสร้างบทเรียน (Chapter)
ขั้นตอนการสร้างบทเรียน (Chapter)
1. เลือกเมนู Class
2. เลือกการ์ดคลาส ที่ต้องการ

3. เลือกหัวข้อ งานมอบหมาย (Assignment)
4. กดปุ่ม Create Chapter หรือ กดปุ่ม

ทางด้านขวา แล้วเลือก บทเรียน (Chapter)

5. กล่อง Create Chapter ปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่าดังนี้
5.1 ตั้งชื่อบทเรียน หรือ กิจกรรม
5.2 กดปุ่ม เพื่อเปิดเป็นสีเขียว ในกรณีไม่อนุญาตให้ท�ำหัวข้อถัดไป หากยังท�ำเรื่อง (Topic) ก่อนหน้านี้ไม่เสร็จ
5.3 กดปุ่ม Create เพื่อสร้างบทเรียน (Chapter)

5.1
5.2

5.3
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การสร้างเรื่อง (Topic)
ขั้นตอนการสร้างเรื่อง (Topic)
1. เลือกเมนู Class
2. เลือกการ์ดคลาส ที่ต้องการ

3. เลือกหัวข้อ งานมอบหมาย (Assignment)
4. กดปุม่ Create Topic ด้านล่างของบทเรียนทีเ่ ราจะสร้าง หรือ กดปุม่

ทางด้านขวา แล้วเลือก เรือ่ ง (Topic)

5. กล่อง Create Topic ปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่าดังนี้
5.1 ตั้งชื่อเรื่อง หรือ กิจกรรม
5.2 เลือกบทเรียน ที่ต้องการใส่ เรื่อง (Topic) นี้
5.3 กดปุ่ม เพื่อเปิดเป็นสีเขียว ในกรณีไม่อนุญาตให้ท�ำชิ้นงานถัดไป หากยังท�ำชิ้นงานก่อนหน้านี้ไม่เสร็จ
5.4 กดปุ่ม Create เพื่อสร้างเรื่อง (Topic)

5.1
5.2
5.3

5.4
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การสร้างชิ้นงาน (Task) เพื่อมอบหมายงานแก่ผู้เรียน
ขั้นตอนการสร้าง Task
1. เลือกเมนู Class
2. เลือกการ์ดคลาส ที่ต้องการ

3. เลือกหัวข้อ งานมอบหมาย (Assignment)
4. คลิกที่ เรื่อง (Topic) ที่สร้างไว้

5. กดปุ่ม Create task หรือ กดปุ่ม

ทางด้านขวา

6. กล่อง Create task ปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่าดังนี้
6.1 ตั้งชื่องาน หรือ กิจกรรม
6.2 กดปุ่ม Create เพื่อสร้างชิ้นงาน (Task)

6.1
6.2
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ตั้งค่าชิ้นงาน (Task) เพื่อก�ำหนดเงื่อนไขชิ้นงาน
ในเมนู Class เมื่อสร้าง Task แล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้า Task setting โดยอัตโนมัติ หรือ กดเข้า Task ที่สร้างไว้
เพื่อตั้งค่าดังนี้
1. ก�ำหนดวันและเวลา
• Assigned date = วันที่มอบหมายงาน (ผู้เรียนจะมองเห็นงานนั้นเมื่อถึงวันที่ก�ำหนด)
• Start date = วันที่ก�ำหนดเริ่มงาน (ผู้เรียนจะสามารถเริ่มท�ำงานนั้นได้เมื่อถึงวันที่ก�ำหนด)
• Due date = วันที่ก�ำหนดส่งงาน
2. ก�ำหนดวิธีการให้คะแนน (ดูวิธีการตั้งค่าวิธีการให้คะแนนใน Task ได้ที่หน้า 33-36)
3. กำ� หนดค่า Point = ก�ำหนดคะแนนของงาน Task นี้ ว่าคิดเป็นสัดส่วนคะแนนเท่าไร *หากงานไหนไม่คดิ คะแนน Point
สามารถใส่ค่าเป็นศูนย์
4. ก�ำหนดเงื่อนไขอื่น
• Allow doing the task after due date = อนุญาตให้ท�ำงานหลังก�ำหนดส่งได้
• Turn in the assignment = ก�ำหนดให้ Task นี้ต้องมีการส่งงาน
• Collect point in gradebook = แสดงคะแนนของ Task นี้ในเกรดบุ๊ก (Gradebook)
5. ใส่เนื้อหาบทเรียน หรือ กิจกรรม
6. แนบสื่อการสอน เพื่อประกอบเนื้อหาหรือกิจกรรม
7. เมื่อตั้งค่าครบแล้ว กดบันทึก (Save)
หมายเหตุ :
Assignee = การมอบหมายงานให้ผู้เรียนสามารถท�ำงานในแต่ละ Task (ดูวิธีการใส่ชื่อผู้รับมอบหมายงาน (Assignee) ได้ที่หน้า 39)

7

1
2
4

3

5
6
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การตั้งค่าวิธีการให้คะแนนใน Task
ผูส้ อนสามารถก�ำหนดวิธกี ารให้คะแนน เพือ่ วัดความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ รียน โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น 2 แบบ

1 Direct grading : การให้คะแนนโดยตรง
2 Rubric : การให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน

1
2

การตั้งค่าวิธีการให้คะแนน แบบ Direct grading
1. เมื่ออยู่ที่หน้า Task Setting หัวข้อ
Assessment กด + Grading method

2. กล่อง Grading method
ปรากฏขึ้น เลือก Direct grading

3. กล่อง Create direct grading ปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่าดังนี้
3.1 ระบุคะแนนเต็มของงานนี้
3.2 กดปุ่ม Create เพื่อสร้าง Direct grading

3.1
3.2
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การตั้งค่าวิธีการให้คะแนน แบบ Rubric
1. เมื่ออยู่ที่หน้า Task Setting หัวข้อ
Assessment กด + Grading method

2. กล่อง Grading method ปรากฏขึ้น
เลือก Create rubric

3. กล่อง Create rubric ปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่าดังนี้
3.1 ตั้งชื่อเกณฑ์ Rubric
3.2 เลือก Scale จ�ำนวนเกณฑ์การวัดผล
3.3 กดปุ่ม Create เพื่อสร้าง Rubric

3.1
3.2
3.3
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4. กด Edit เพื่อตั้งค่าต่อไป

5. กด Add a criterion เพื่อตั้งค่าต่อไป
5.1 Allow students to view the assessment = อนุญาตให้ผู้เรียนดูเกณฑ์การประเมิน
5.2 Allow students to view assessment results = อนุญาตให้ผู้เรียนดูผลการประเมินได้
5.3 เนื่องจากเกณฑ์การประเมิน (Criterion) สามารถมีมากกว่า 1 เกณฑ์ หากต้องการให้มีมากกว่า 1 เกณฑ์
สามารถกดเพิ่ม Add a criterion ตามจ�ำนวนเกณฑ์ที่ต้องการ

5.1

5.2
5.3
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6. เมื่อ Criterion ปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่าดังนี้
6.1 ตั้งชื่อเกณฑ์
6.2 ระบุคะแนน
6.3 ระบุชื่อระดับผล ตามคะแนน
6.4 ระบุค�ำอธิบายเพิ่มเติม
6.5 เมื่อตั้งค่าครบแล้ว กดบันทึก (Save)

6.1
6.2
6.3
6.4

ตัวอย่างการตั้งเกณฑ์ Rubric
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การตั้งค่าวิธีการให้คะแนน แบบ Rubric ชนิดคัดลอกจากเทมเพลต
(Copy from template)
1. เมื่ออยู่ที่หน้า Task Setting หัวข้อ
Assessment กด + Grading method

2. กล่อง Grading Method ปรากฏขึ้น
เลือก Copy from template

3. กล่อง Copy from template ปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่า ดังนี้
3.1 เลือกเกณฑ์ Rubric *เลือกจากเกณฑ์ที่เคยตั้งค่าไว้แล้ว
3.2 สามารถกด เพื่อดูรายการ Rubric template ที่เคยสร้างไว้
3.3 กดปุ่ม Create เพื่อสร้าง Rubric

3.1
3.2

3.3
ตัวอย่างการตั้งเกณฑ์ Rubric
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การตั้งค่าวิธีการให้คะแนน แบบ Rubric ชนิดคัดลอกจากการใช้ครั้งก่อน
(Copy from previously used)
1. เมื่ออยู่ที่หน้า Task Setting หัวข้อ
Assessment กด + Grading method

2. กล่อง Grading Method ปรากฏขึ้น
เลือก Copy from template

3. กล่อง Copy from previously used ปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่า ดังนี้
3.1 เลือกเกณฑ์ Rubric ที่ใช้อันล่าสุด
3.2 กดปุ่ม Create เพื่อสร้าง Rubric

3.1
3.2
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การใส่ชื่อผู้รับมอบหมายงาน (Assignee)
เมื่อผู้สอนก�ำหนดรายละเอียดของ Task เสร็จแล้ว ขั้นต่อไปคือ การใส่ชื่อผู้รับมอบหมายงาน (Assignee) เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเข้ามาท�ำงานใน Task ที่ก�ำหนด
ขั้นตอนการใส่ชื่อผู้รับมอบหมายงาน (Assignee)
1. เลือกเมนู Class
2. เลือกการ์ดคลาส ที่ต้องการ

3. เลือกหัวข้อ งานมอบหมาย (Assignment)
4. เลือก บทเรียน (Chapter) และ เรื่อง (Topic) ที่ต้องการ
5. เลือกชิ้นงาน (Task) ที่ต้องการให้ User เข้ามาท�ำงาน
6. เมื่อเข้ามาที่ Task ให้กด Assignee ที่มุมบนฝั่งขวา และ กดไอคอนฟันเฟือง
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7. กด
ทางด้านซ้าย หรือ กดปุ่ม Add User รูปแบบต่าง ๆ ตรงกลางจอ และ เลือกวิธีเพิ่มผู้ใช้ ส�ำหรับ
ท�ำงานชิ้นนี้ โดยต้องเป็น *User ที่มีชื่ออยู่ใน Class นี้แล้ว* (ดูวธิ กี ารเพิม่ ผูใ้ ช้ (Users) เข้าคลาส ได้ทหี่ น้า 25-26)
• Add user = การเพิ่มผู้ใช้แบบรายบุคคล ด้วยชื่อ Username หรือ อีเมล (Email)
• Add all users = การเพิ่มผู้ใช้ทั้งหมดจากสมาชิกใน Class
• Add multiple users = การเพิ่มผู้ใช้หลายคนจากไฟล์ .csv
• Add from user group = การเพิ่มกลุ่มผู้ใช้จากในกลุ่ม / จากคนนอก Class
• Delete multiple users = การลบผู้ใช้หลายคน
8. เมื่อตั้งค่าครบแล้ว กดบันทึก (Save)
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การตรวจงานและดูคะแนนชิ้นงานใน Points
• การตรวจงานและดูคะแนนชิ้นงานใน Points มี 3 แบบ
1. การตรวจงาน ประเภท Turn in an assignment แบบ Direct grading : การให้คะแนนโดยตรง
2. การตรวจงาน ประเภท Turn in an assignment แบบ Rubric : การให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
3. การดูคะแนนแบบทดสอบ (Exam)
• วธิ ตี งั้ ค่างาน ประเภท Turn in an assignment และประเภท Exam
สามารถเรียนรูเ้ พิม่ เติมในหัวข้อ การตัง้ ค่าชิน้ งาน (Task) เพือ่ ก�ำหนดเงือ่ นไขชิ้นงาน ได้ที่หน้า 32
• วิธีก�ำหนดการให้คะแนน แบบ Direct grading และแบบ Rubric
สามารถเรียนรูเ้ พิม่ เติมในหัวข้อ การตั้งค่าวิธีการให้คะแนนใน Task ได้ที่หน้า 33-38
• ทั้งนี้ผู้สอนสามารถตรวจงานได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนท�ำรายงาน และส่งงานกลับมาใน Task ที่ก�ำหนดงานประเภท
Turn in an assignment ไว้เท่านั้น (ดูหวั ข้อ Task แบบที่ 5 : การส่งงาน (Turn in an assignment) ได้ทหี่ น้า 69)

การตรวจงาน ประเภท Turn in an assignment แบบ Direct grading
1. เลือกเมนู Class
2. เลือกการ์ดคลาส ที่ต้องการ
3. เลือกหัวข้อ งานมอบหมาย (Assignment)
4. เลือก บทเรียน (Chapter) และ เรื่อง (Topic) ที่ต้องการ
5. เลือก Task ที่มีการก�ำหนดงาน ประเภท Turn in an assignment และก�ำหนดคะแนน (Points)
6. เมื่อเข้ามาที่ Task สามารถเลือกกดไอคอนเฟือง แล้วกด Points หรือ กดเมนู Points ที่มุมบนฝั่งขวา
เพื่อเข้าสู่หน้าการตรวจงานและให้คะแนน (Points) ได้เลย
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7. เมื่อเข้าสู่หน้าการตรวจงานและให้คะแนน (Points) มีรายละเอียด ดังนี้
A) ภาพรวมสถานะการท�ำงานและผลคะแนนเต็ม
		 • Done = จ�ำนวนงานที่ส่งงานแล้ว
		 • Not Done = จ�ำนวนงานที่ยังไม่ได้ส่ง
		 • Full points = คะแนนเต็ม
		 • Final score = คะแนนไฟนอลที่ผู้สอนก�ำหนด
B) Status = เลือกก�ำหนดสถานะของชิ้นงานแต่ละคนได้
		 • Not Done = ยังไม่เสร็จ
		 • Done = เสร็จแล้ว
C) Work = งานมอบหมาย หรือ รายงานที่ผู้เรียนส่งกลับมา เพื่อให้ผู้สอนสามารถกดดูเพื่อตรวจ
คอมเมนต์งานและประเมินการให้คะแนนต่อไป
D) Points = กรอกคะแนนที่ประเมินจากรายงานของผู้เรียน
E) Final score = คะแนนไฟนอลที่นักเรียนได้ โดยค�ำนวณจากคะแนนไฟนอลที่ผู้สอนก�ำหนด เช่น
ผู้เรียนได้ 85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นคะแนนไฟนอล 85/100 x 10 = 8.5 คะแนน
F) Comment = ใส่ความคิดเห็นต่อชิ้นงาน
8. เมื่อตั้งค่าครบแล้ว กดบันทึก (Save)
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การตรวจงาน ประเภท Turn in an assignment แบบ Rubric
1. เลือกเมนู Class
2. เลือกการ์ดคลาส ที่ต้องการ
3. เลือกหัวข้อ งานมอบหมาย (Assignment)
4. เลือก บทเรียน (Chapter) และ เรื่อง (Topic) ที่ต้องการ
5. เลือก Task ที่มีการก�ำหนดงาน ประเภท Turn in an assignment และก�ำหนดคะแนน (Points)
6. เมื่อเข้ามาที่ Task สามารถเลือกกดไอคอนเฟือง แล้วกด Points หรือ กดเมนู Points ที่มุมบนฝั่งขวา
เพื่อเข้าสู่หน้าการตรวจงานและให้คะแนน (Points) ได้เลย

คู่มือการใช้งาน VLEARN

43

www.truevirtualworld.com

7. เมื่อเข้าสู่หน้าการตรวจงานและให้คะแนน (Points) มีรายละเอียด ดังนี้
A) ภาพรวมสถานะการท�ำงานและผลคะแนนเต็ม
		 • Done = จ�ำนวนงานที่ส่งงานแล้ว
		 • Not Done = จ�ำนวนงานที่ยังไม่ได้ส่ง
		 • Full points = คะแนนเต็ม
		 • Final score = คะแนนไฟนอลที่ผู้สอนก�ำหนด
B) Status = เลือกก�ำหนดสถานะของชิ้นงานแต่ละคนได้
		 • Not Done = ยังไม่เสร็จ
		 • Done = เสร็จแล้ว
C) Work = งานมอบหมาย หรือ รายงานที่ผู้เรียนส่งกลับมา เพื่อให้ผู้สอนสามารถกดดูเพื่อตรวจ
คอมเมนต์งานและประเมินการให้คะแนนต่อไป
D) กรอกคะแนนที่ประเมินจากรายงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ Rubric ที่ก�ำหนด
(ดูการตั้งค่าวิธีการให้คะแนน แบบ Rubric ได้ที่หน้า 34-38)
E) Points = ผลรวมของคะแนนที่กรอก ในข้อ D)
F) Final score = คะแนนไฟนอลที่นักเรียนได้ โดยค�ำนวณจากคะแนนไฟนอลที่ผู้สอนก�ำหนด เช่น
ผู้เรียนได้ 12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นคะแนนไฟนอล 12/15 x 10 = 8 คะแนน
G) Comment = ใส่ความคิดเห็นต่อชิ้นงาน
8. เมื่อตั้งค่าครบแล้ว กดบันทึก (Save)
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การดูคะแนนแบบทดสอบ (Exam)
1. เลือกเมนู Class
2. เลือกการ์ดคลาส ที่ต้องการ
3. เลือกหัวข้อ งานมอบหมาย (Assignment)
4. เลือก บทเรียน (Chapter) และ เรื่อง (Topic) ที่ต้องการ
5. เลือก Task ที่มีการก�ำหนดงาน ประเภท Exam
6. เมื่อเข้ามาที่ Task กดเมนู Points ที่มุมบนฝั่งขวา เพื่อเข้าสู่หน้าการดูคะแนนแบบทดสอบ (Exam) ได้เลย
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7. เมื่อเข้าสู่หน้าการดูคะแนนแบบทดสอบ (Exam) มีรายละเอียด ดังนี้
A) ภาพรวมสถานะการท�ำแบบทดสอบและผลคะแนนเต็ม
		 • Done = จ�ำนวน Exam ที่ท�ำเสร็จแล้ว
		 • Not Done = จ�ำนวน Exam ที่ยังท�ำไม่เสร็จ
		 • Full points = คะแนนเต็มของแบบทดสอบ
		 • Final score = คะแนนไฟนอลที่ผู้สอนก�ำหนด
B) Status = สถานะของการท�ำแบบทดสอบ (Exam)
		 • Done = ส่งแบบทดสอบแล้ว
		 • In progress = ก�ำลังท�ำ
		 • Not started = ยังไม่ได้เริ่มท�ำแบบทดสอบ
ในส่วนของตัวเลขใต้ Status คือ ข้อที่เลือกค�ำตอบแล้ว / จ�ำนวนข้อทั้งหมด
C) Time = จ�ำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการท�ำแบบทดสอบของผู้เรียน
D) No. of attempts = บ่งบอกจ�ำนวนการท�ำข้อสอบครั้งที่เท่าไร
E) Result = แสดงผลลัพธ์ของการท�ำข้อสอบ ผ่าน/ไม่ผ่าน (Pass/Fail)
F) Points = คะแนนที่ได้จากการท�ำแบบทดสอบโดยคะแนนขึ้นอยู่กับการก�ำหนดคะแนนในแต่ละค�ำถาม
(ดูวิธีการสร้างแบบทดสอบ (Exam) ได้ที่หน้า 58-61)
G) Final score = คะแนนไฟนอลที่นักเรียนได้ โดยค�ำนวณจากคะแนนไฟนอลที่ผู้สอนก�ำหนด เช่น
ผู้เรียนท�ำได้ 12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นคะแนนไฟนอล 12/100 x 10 = 1.2 คะแนน
H) Action = กด Retake หากต้องการให้ผู้เรียนท�ำแบบทดสอบใหม่
I) ค�ำถามของแบบทดสอบชุดนี้
J) ผู้เรียน (Learner) เลือกค�ำตอบถูก = สีเขียว
ผู้เรียน (Learner) เลือกค�ำตอบผิด = สีแดง
ผู้เรียน (Learner) ไม่ได้เลือกค�ำตอบ = สีขาว
K) ปุ่มดาวน์โหลด (Download) ผลสอบภาพรวมของแบบทดสอบนี้
K)
B)

C) D)

E)

F)

G)

H)

A)
I)

J)
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การใช้งานหน้าสรุป (Summary)
ใช้ในการติดตามสถานะการท�ำงานของผู้เรียนในคลาส โดยสามารถอ่านค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้
A) ภาพรวมสรุปจ�ำนวนชิน้ งานทัง้ หมด และสถานะของงานแต่ละชิน้ ของคลาสนี้ ได้แก่
• Total
= งานมอบหมายทัง้ หมด รวมถึงงานทีย่ งั ไม่ถงึ วันทีม่ อบหมาย (Assigned date)
• Not started = งานทีย่ งั ไม่ถงึ วันทีก่ ำ� หนดเริม่ (Start date) และวันทีม่ อบหมาย (Assigned date)
• Must do = งานทีถ่ งึ วันทีก่ ำ� หนดเริม่ ท�ำแล้ว (Done + Not done)
• Done
= งานทีถ่ งึ วันทีก่ ำ� หนดเริม่ ท�ำและท�ำเสร็จแล้ว
• Not done = งานทีถ่ งึ วันทีก่ ำ� หนดเริม่ ท�ำและยังท�ำไม่เสร็จ

B) แสดงค่าตัวเลขและสถานะการท�ำงาน ตามจํานวนนักเรียนทีถ่ กู มอบหมายในแต่ละชิน้ งาน (Task)
• Total
= จ�ำนวนนักเรียนของแต่ละงาน
• Done
= จ�ำนวนนักเรียนทีท่ ำ� งานนีเ้ สร็จแล้ว
• Not done = จ�ำนวนนักเรียนทีย่ งั ท�ำงานนีไ้ ม่เสร็จ
• Status = สถานะการท�ำงาน จะขึน้ Done ก็ตอ่ เมือ่ ค่า Not done ของงานนัน้ เป็น 0
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การใช้งานเกรดบุ๊ก (Gradebook)
ใช้ในการติดตามและรายงานผลการเรียนของผู้เรียน โดยจะแสดงผลคะแนนเฉพาะชิ้นงานที่ระบุให้เก็บคะแนนลง
Gradebook เท่านั้น

A) กราฟแสดงระดับเกรดคะแนน พร้อมระบุจำ� นวนนักเรียนในแต่ละเกรด
B) ปุม่ Grading scale สามารถกดเพือ่ ปรับตัง้ ค่าเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ของแต่ละเกรดคะแนนได้
C) แถบแสดงสถานะการท�ำงานและผลคะแนนของผูเ้ รียนรายบุคคล ดังนี้
• Total
= จ�ำนวนงานทัง้ หมดทีถ่ กู คิดคะแนนในเกรดบุก๊
• Done
= จ�ำนวนงานทีท่ ำ� เสร็จแล้ว
• Not Done = จ�ำนวนงานทีย่ งั ท�ำไม่เสร็จ
• Points = คะแนนรวมทีไ่ ด้ / คะแนนรวมทัง้ หมด
•%
= คะแนนรวมทีไ่ ด้คดิ เป็น %
• Grade = เกรดคะแนนทีไ่ ด้
นอกจากนี้ สามารถกดแถบชือ่ ผูเ้ รียนแต่ละคน เพือ่ ดูคะแนนของแต่ละชิน้ งานว่าได้คะแนนเท่าไร เพือ่ ช่วยให้เข้าใจ
จุดอ่อน จุดแข็งของผูเ้ รียนและตรวจสอบความคืบหน้าในการท�ำงานของผูเ้ รียนได้อกี ด้วย
D) แถบแสดงสถานะของนักเรียนทีอ่ ยูใ่ นคลาสนี้ แต่ยงั ไม่ได้รบั การมอบหมายงาน
(ดูวธิ กี ารใส่ชอื่ ผูร้ บั มอบหมายงาน (Assignee) ได้ทหี่ น้า 39)
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การใช้งานเมนู Library ของผู้สอน
ห้องสมุด (Library)
แหล่งรวบรวมบทความ เนื้อหา องค์ความรู้ด้านอื่น ที่จะช่วยส่งเสริมทักษะรอบด้านแก่ผู้สอนและผู้เรียน

คอนเทนต์ที่อยู่ในห้องสมุดประกอบไปด้วย
1. คอนเทนต์ที่ผู้สอนสร้างเองและเลือก
“Show in library” เพื่อให้คอนเทนต์ที่
ต้องการปรากฏอยู่ในห้องสมุด
2. คอนเทนต์ที่ทาง VClass จัดสรรไว้ให้

การเข้าสู่เมนูห้องสมุด Library
• Login เข้าสู่เวิร์กสเปซ ที่ต้องการ
• เมื่อเข้าเวิร์กสเปซ มาแล้ว
1. กดแถบ เมนู (

) ที่อยู่มุมบนซ้าย

2. เลือก เมนู Library เพื่อเข้าสู่ห้องสมุด
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การจัดการคอนเทนต์ (Content Management)
คือ การจัดการคอนเทนต์ต่าง ๆ ของเวิร์กสเปซนี้ ทั้งบทความ แบบทดสอบ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานสร้างเอง
หรือ ที่ VClass เลือกจัดสรรไว้ให้ เพื่อให้ผู้สอนสามารถน�ำคอนเทนต์ หรือแบบทดสอบที่สร้างไว้ไปใช้ในคลาสต่าง ๆ
โดยผู้ใช้งาน สามารถตั้งค่าก�ำหนดว่าคอนเทนต์ไหนต้องการให้แสดงใน Library เพื่อให้ผู้ร่วมเวิร์กสเปซทุกคน
สามารถเข้าถึงได้อีกด้วย

การสร้าง Content Management
• Login เข้าสู่เวิร์กสเปซ ที่ต้องการ
• เมื่อเข้าเวิร์กสเปซ มาแล้ว
1. กดแถบ เมนู (

) ที่อยู่มุมบนซ้าย

2. เลือก เมนู Content Management เพื่อ
เข้าสู่ขั้นตอนการสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้
(Learning Area)

การสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Learning Area)
ขั้นตอนการสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Learning Area)
1. เลือก เมนู Content Management
2. กดปุ่ม Create Learning Area หรือ กดปุ่ม

ทางด้านขวา

3. กล่อง Create Learning Area ปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่าดังนี้
3.1 ตั้งชื่อหัวข้อการเรียนรู้ หรือ กิจกรรม
3.2 กดปุ่ม Create เพื่อสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Learning Area)

3.1
3.2
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การสร้างสาระการเรียนรู้ (Subject)
ขั้นตอนการสร้างสาระการเรียนรู้ (Subject)
1. เลือก เมนู Content Management
2. เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Learning Area) ที่ต้องการสร้างสาระการเรียนรู้ (Subject)
3. กดปุ่ม Create Subject หรือ กดปุ่ม

ทางด้านขวา

4. กล่อง Create Subject ปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่า ดังนี้
4.1 ตั้งชื่อวิชา หรือ กิจกรรม
4.2 กดปุ่ม Dropdown เพื่อเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Learning Area) ที่สร้างไว้
4.3 เพิ่มชื่อแอดมิน (Admin) ผู้ดูแลสาระการเรียนรู้ (Subject) นี้
4.4 กดปุ่ม Create เพื่อสร้างสาระการเรียนรู้ (Subject)

4.1
4.2
4.3
4.4
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การสร้างบทเรียน (Chapter)
ในหัวข้อ Chapter & Topic ของ Content Management จ�ำเป็นต้องสร้างบทเรียน (Chapter) และ เรือ่ ง (Topic)
ขึ้นมาก่อนสร้างคอนเทนต์ (Content) และแบบทดสอบ (Exam) เพื่อจัดกลุ่มหมวดหมู่ของบทความ องค์ความรู้ หรือ
แบบทดสอบได้
ขั้นตอนการสร้างบทเรียน (Chapter)
1. เลือก เมนู Content Management
2. เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Learning Area)
3. เลือกสาระการเรียนรู้ (Subject) ที่ต้องการ
4. เลือกหัวข้อ บทเรียน & เรื่อง (Chapter & Topic)
5. กดปุ่ม Create Chapter หรือ กดปุ่ม

ทางด้านขวา แล้วเลือก บทเรียน (Chapter)

6. กล่อง Create Chapter ปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่า ดังนี้
6.1 ตั้งชื่อบทเรียน หรือ กิจกรรม
6.2 กดปุ่ม Create เพื่อสร้างบทเรียน (Chapter)

6.1
6.2
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การสร้างเรื่อง (Topic)
ในหัวข้อ Chapter & Topic ของ Content Management จ�ำเป็นต้องสร้างบทเรียน (Chapter) และ เรือ่ ง (Topic)
ขึ้นมาก่อนสร้างคอนเทนต์ (Content) และแบบทดสอบ (Exam) เพื่อจัดกลุ่มหมวดหมู่ของบทความ องค์ความรู้ หรือ
แบบทดสอบได้ โดย เรื่อง (Topic) จะถูกน�ำไปแสดงใน Radar Chart เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนต่อไป
ขั้นตอนการสร้างเรื่อง (Topic)
1. เลือก เมนู Content Management
2. เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Learning Area)
3. เลือกสาระการเรียนรู้ (Subject) ที่ต้องการ
4. เลือกหัวข้อ Chapter & Topic
5. กดปุ่ม

ทางด้านขวา แล้วเลือก เรื่อง (Topic)

6. กล่อง Create Topic ปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่าดังนี้
6.1 ตั้งชื่อเรื่อง หรือ กิจกรรม
6.2 กดปุ่ม Dropdown เลือก บทเรียน (Chapter) ของเรื่องนี้
6.3 กดปุ่ม Create เพื่อสร้าง เรื่อง (Topic)

6.1
6.2
6.3
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การสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) แบบบทความ (Article)
ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ (Content)
1. เลือก เมนู Content Management
2. เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Learning Area)
3. เลือกสาระการเรียนรู้ (Subject) ที่ต้องการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ (Content)
4. เลือกหัวข้อ คอนเทนต์ (Content)
5. หากต้องการสร้างคอนเทนต์แบบบทความ กดปุ่ม

ทางด้านขวา แล้วเลือก Article

6. กล่อง Create Content ปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่า ดังนี้
6.1 ตั้งชื่อบทความ หรือ กิจกรรม
6.2 กดปุ่ม Create เพื่อสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ (Content)

4

5

6.1
6.2
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7. เมื่อสร้างคอนเทนต์ (Content) แล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้า Edit content โดยอัตโนมัติ หรือ กด (จุดไข่ปลา)
ทางด้านขวาของเนื้อหา (Content) ที่ต้องการ แล้วเลือก Edit เพื่อตั้งค่า ดังนี้
7.1 ใส่รูปหน้าปกบทความ ขนาด 16:9
7.2 เลือก ระดับชั้น (Class), บทเรียน (Chapter) และ เรื่อง (Topic) ของบทความ
7.3 ก�ำหนดเวลาขั้นต�่ำ = จ�ำนวนระยะเวลาที่ผู้ใช้งานเปิดหน้าคอนเทนต์นี้ค้างไว้ และรวมถึงชิ้นงาน (Task)
		 แบบอ่านคอนเทนต์จะนับว่าเสร็จสิ้น (Done)
7.4 กดเปิด เพื่อแสดงสถานะเวลาที่ต้องใช้ในหน้าคอนเทนต์ (Content)
7.5 กดเปิด เพื่อโชว์คอนเทนต์ (Content) นี้ ในห้องสมุด (Library)
7.6 กดเปิด เพื่อโชว์ในหัวข้อแนะน�ำ (Recommended) ในห้องสมุด (Library)
7.7 กด Add File เพื่อแนบไฟล์ประกอบบทความ
7.8 ใส่เนื้อหาบทความ ตาราง รูปภาพประกอบ หรือ ลิงก์วิดีโอ
7.9 ปุ่มเปิด-ปิด สถานะการใช้งาน
7.10 เมื่อตั้งค่าครบแล้ว กดบันทึก (Save)
7.10
7.1

7.9

7.2
7.4

7.3
7.5

7.6

7.7

7.8
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ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) แบบวิดีโอ (Video)
1. เลือก เมนู Content Management
2. เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Learning Area)
3. เลือกสาระการเรียนรู้ (Subject) ที่ต้องการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ (Content)
4. เลือกหัวข้อ คอนเทนต์ (Content)
5. หากต้องการสร้างคอนเทนต์แบบวิดีโอ กดปุ่ม

ทางด้านขวา แลัวเลือก Video

6. กล่อง Create Video ปรากฎขึ้น สามารถตั้งค่า ดังนี้
6.1 ตั้งชื่อบทความ หรือ กิจกรรม
6.2 กดปุ่ม Create เพื่อสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ (Content)

4

5

6.1
6.2
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7. เมื่อสร้างคอนเทนต์ (Content) แล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้า Edit content โดยอัตโนมัติ หรือ กด
ทางด้านขวาของเนื้อหา (Content) ที่ต้องการ แล้วเลือก Edit เพื่อตั้งค่า ดังนี้
7.1 ใส่รูปหน้าปกบทความ
7.2 เลือก ระดับชั้น, บทเรียน (Chapter) และ เรื่อง (Topic) ของบทความ
7.3 กดเปิด เพื่อโชว์คอนเทนต์ (Content) นี้ ในห้องสมุด (Library)
7.4 กดเปิด เพื่อโชว์ในหัวข้อแนะน�ำ (Recommended) ในห้องสมุด (Library)
7.5 กด Add Video เพื่อแนบไฟล์วิดีโอ
7.6 กด Add File เพื่อแนบไฟล์ประกอบ
7.7 ใส่เนื้อหาบทความ ตาราง รูปภาพประกอบ หรือ ลิงก์วิดีโอ
7.8 ปุ่มเปิด-ปิด สถานะการใช้งาน
7.9 เมื่อตั้งค่าครบแล้ว กดบันทึก (Save)

(จุดไข่ปลา)

7.9
7.8

7.1

7.2
7.3

7.4
7.5
7.7

7.6
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การสร้างแบบทดสอบ (Exam)
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ (Exam)
1. เลือก เมนู Content Management
2. เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Learning Area)
3. เลือกสาระการเรียนรู้ (Subject) ที่ต้องการสร้างแบบทดสอบ (Exam)
4. เลือกหัวข้อ แบบทดสอบ (Exam)
5. กดปุ่ม Create Exam หรือ กดปุ่ม

ทางด้านขวา

6. กล่อง Create Exam ปรากฏขึ้น สามารถตั้งค่า ดังนี้
6.1 ตั้งชื่อ แบบทดสอบ
6.2 กดปุ่ม Create เพื่อสร้าง แบบทดสอบ (Exam)

4

5
6.1
6.2
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7. เมื่อสร้างแบบทดสอบ (Exam) แล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้า Edit exam โดยอัตโนมัติ หรือ กด (จุดไข่ปลา)
ทางด้านขวาของแบบทดสอบ (Exam) ที่ต้องการ แล้วเลือก Edit เพื่อตั้งค่า ดังนี้
7.1 เลือกสาระการเรียนรู้ (Subject)
7.2 ก�ำหนดคะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำ
7.3 ระบุเวลา = หากต้องการจ�ำกัดเวลาในการท�ำ ต้องกดปุ่มเปิดในข้อ 7.4 Time limits ควบคู่กัน
7.4 กดเปิด หากต้องการจ�ำกัดเวลาในการท�ำแบบทดสอบ
7.5 กดเปิด หากต้องการสุ่มล�ำดับการแสดงค�ำถาม ในแบบทดสอบ
7.6 กดเปิด หากต้องการสุ่มล�ำดับตัวเลือกค�ำตอบ
7.7 กดเปิด หากต้องการให้คอนเทนต์แสดงในไลบรารี่ (Library)
7.8 กดเปิด เพื่ออนุญาตให้ผู้ทดสอบส่งข้อสอบแม้ยังท�ำไม่เสร็จ
7.9 กดเปิด เพื่ออนุญาตให้ผู้ทดสอบดูผลลัพธ์ เมื่อส่งข้อสอบแล้ว
7.10 กดเปิด เพื่ออนุญาตให้ผู้ทดสอบ ดูเฉลยค�ำตอบในแต่ละข้อเมื่อท�ำแบบทดสอบเสร็จ
7.11 เปิดปุ่ม เพื่ออนุญาตให้ผู้ทดสอบ สามารถท�ำแบบทดสอบซ�้ำได้แบบก�ำหนดจ�ำนวนครั้งหรือไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง
7.12 กดปุ่ม + Add question เพื่อเพิ่มค�ำถามและค�ำตอบ

7.1
7.2
7.3
7.4
7.8

7.5
7.9

7.6

7.7

7.10

7.11

7.12
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8. เมื่อกดปุ่ม + Add question แล้ว ใน 1 ข้อ สามารถตั้งค่า ดังนี้
8.1 ก�ำหนดประเภทของค�ำถาม
• Single Choice = ค�ำตอบที่ถูกมีข้อเดียว
• Multiple Choice = ค�ำตอบที่ถูกมีมากกว่า 1 ข้อ
• Matching Text = เติมค�ำตอบลงในช่องว่าง
8.2 ก�ำหนดระดับความยากของค�ำถาม
8.3 ก�ำหนดคะแนนของค�ำถามนี้
8.4 ก�ำหนดค�ำถาม
8.5 กดไอคอนกล้อง หากต้องการก�ำหนดค�ำตอบแบบรูปภาพ
8.6 ติ๊กเพื่อก�ำหนดค�ำตอบ ข้อที่ถูกต้อง
8.7 ปุ่มเพิ่มตัวเลือก ค�ำตอบ
8.8 เฉลยค�ำตอบ
8.9 กดปุ่ม + Add question หากต้องการเพิ่มค�ำถามและค�ำตอบ
หมายเหตุ :
หากแบบทดสอบมีจ�ำนวนหลายข้อ แนะน�ำให้ทยอยกดบันทึก (Save) ทุก ๆ 10 ข้อ

8.2
8.1

8.3

8.4

8.5 8.6

8.7
8.8
8.9
9. เมื่อตั้งค่าครบแล้ว กดปุ่มใช้งาน (Disable) เพื่อเปิดการใช้งาน (Enable)
และ กดบันทึก (Save) ที่มุมบนขวาสุด หรือ สามารถกดปุ่ม Preview
เพื่อแสดงตัวอย่าง
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ตัวอย่าง Preview แบบทดสอบ
แถบแสดงจ�ำนวนข้อ
ของแบบทดสอบ

ตัวอย่าง Preview แบบทดสอบ เมื่อกดแถบแสดงจ�ำนวนข้อของแบบทดสอบ

จ�ำนวนข้อของ
แบบทดสอบ
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การเข้าเรียนผ่านเมนู Class
• Login เข้าสู่เวิร์กสเปซ ที่ต้องการ
• ในกรณีที่เข้าเวิร์กสเปซ มาแล้ว แต่หน้าแรกไปยังหัวข้ออื่น
สามารถกดตามขั้นตอนดังนี้
1. กดแถบ เมนู (

) ที่อยู่มุมบนซ้าย

2. เลือก เมนู Class เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน

เริ่มต้นการใช้งานการ์ดคลาส
เมื่อผู้เรียน สามารถเข้าร่วมเวิร์กสเปซ (Join workspace) ได้แล้ว และต้องการเข้าเรียนใน Class ที่ได้เข้าร่วม
สามารถกดเข้า “การ์ดคลาส” เพื่อเริ่มใช้งานได้เลย

A จ�ำนวนคลาสทั้งหมดที่ผู้เรียนเป็นสมาชิก
B การ์ดคลาส แสดงชื่อคลาสที่ผู้เรียนเป็นสมาชิก
C แถบสถานะ แสดงสีตามสถานะของงานที่ได้รับมอบหมาย

สีแดง = งานเสร็จต�่ำกว่า 50 %
สีเหลือง = งานเสร็จ 50 % ขึ้นไป
สีเขียว = งานเสร็จ 100 %
D จุดแสดง red dot มีเงื่อนไขดังนี้
Learner
- ขึ้นเตือนเมื่อ ได้รับมอบหมายชิ้นงาน (Assign Task)
- ขึ้นเตือนเมื่อถึง วันที่ก�ำหนดเริ่มงาน (Start date)
- ขึ้นเตือนเมื่อถึง วันที่ก�ำหนดส่งงาน (Due date)
- ขึ้นเตือนเมื่อ งานที่ได้รับมอบหมายเลยก�ำหนดส่งงานและยังท�ำงานไม่ส�ำเร็จ (Overdue)
- ขึ้นเตือนเมื่อ ผู้สอน (Instructor) มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของชิ้นงาน (Task)

A
B
D

C
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งานมอบหมาย (Assignment)
เมื่อผู้เรียนเข้าการ์ดคลาสมาแล้ว จะพบบทเรียน (Chapter) และ เรื่อง (Topic) ตามรูปแบบของแต่ละคลาสที่ก�ำหนด
โดยผู้สอน สามารถกดเพื่อเริ่มท�ำได้เลย โดยอาจเริ่มต้นจาก งามมอบหมาย (Assignment) ที่ยังท�ำไม่เสร็จ (มีกรอบ
สีแดงล้อมรอบ)

A
B
C
D
E
F

A
B

ชื่อบทเรียน (Chapter)
ชื่อเรื่อง (Topic)
จ�ำนวนงานที่ท�ำเสร็จ / จ�ำนวนงานทั้งหมด
กรอบแดง แสดงสถานะว่ามีงานค้างที่ต้องท�ำ
เครื่องหมายถูก แสดงสถานะว่าท�ำงานเสร็จหมดแล้ว
จุดแสดง red dot มีเงื่อนไขดังนี้
Learner
- ขึ้นเตือนเมื่อ ได้รับมอบหมายชิ้นงาน (Assign Task)
- ขึ้นเตือนเมื่อถึง วันที่ก�ำหนดเริ่มงาน (Start date)
- ขึ้นเตือนเมื่อถึง วันที่ก�ำหนดส่งงาน (Due date)
- ขึ้นเตือนเมื่อ งานที่ได้รับมอบหมายเลยก�ำหนดส่งงานและยังท�ำงานไม่ส�ำเร็จ (Overdue)
- ขึ้นเตือนเมื่อ ผู้สอน (Instructor) มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของชิ้นงาน (Task)

C
D
E
F
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ชิ้นงาน (Task)
ชิ้นงาน (Task) ประกอบไปด้วย เนื้อหา แบบฝึกหัด การบ้าน และแบบทดสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการสอนของ
แต่ละบทเรียน (Chapter) และเรื่อง (Topic)
สามารถกดเพื่อเริ่มท�ำงานแบบเรียงตามล�ำดับ โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถท�ำข้ามชิ้นงานได้ (ขึ้นอยู่กับการก�ำหนดของ
ผู้สอน) และอาจมีการเก็บคะแนนในบางชิ้นงาน (ขึ้นอยู่กับการก�ำหนดของผู้สอน)

A แถบแสดงสถานะของชิ้นงาน

Must do = ชิ้นงาน (Task) ทั้งหมดที่เริ่ม start date แล้ว
Done
= ชิ้นงาน (Task) ที่เริ่ม start date และท�ำเสร็จแล้ว
Not done = ชิ้นงาน (Task) ที่เริ่ม start date และยังท�ำไม่เสร็จ
B เครื่องหมายถูก แสดงสถานะของชิ้นงานที่ท�ำเสร็จแล้ว (Done)
C กรอบแดง แสดงสถานะของชิ้นงานที่ยังท�ำไม่เสร็จ ท�ำค้างไว้ (Not done)
D บอกรายละเอียดของชิ้นงาน
วันที่และเวลาเริ่มท�ำงานได้ | วันที่และเวลาก�ำหนดส่ง

A
B

C
D
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ตัวอย่างชิ้นงาน (Task)
แบบที่ 1 : อ่านบทความ (Read article)

A สถานะของงานจะแสดงเป็น Done เมื่ออ่านจบ และกดปุ่ม Mark as done

A
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แบบที่ 2 : ดูวิดีโอประกอบเนื้อหา (Watch video)

A สถานะของงานจะแสดงเป็น Done เมื่อดูวิดีโอจบโดยไม่มีการกดข้าม

A

แบบที่ 3 : ดูวิดีโอและไฟล์แนบ (Watch video and file)

A สถานะของงานจะแสดงเป็น Done เมื่อดูวิดีโอจบโดยไม่มีการกดข้ามและเปิดไฟล์แนบ

A
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แบบที่ 4 : อ่านเนื้อหา (Read content)

A สถานะของงาน จะแสดงเป็น Done เมือ่ เปิดอ่านคอนเทนต์ครบตามเวลาทีผ่ สู้ อนก�ำหนดไว้ในระบบ (Time spent)

A
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แบบที่ 5 : การส่งงาน (Turn in assignment)

A

สถานะของงานจะแสดงเป็น Done
เมื่อดูงานครบและส่งงาน
วิธีการส่งงาน หรือ ส่งการบ้าน :

1 ด งู านจนครบ
2 เลือกส่งงานได้ 3 แบบ คือ

เขียนเนือ้ หาบนระบบ แนบไฟล์
และแนบ Link
3 เมือ่ เลือกรูปแบบส่งงานแล้ว
ให้กดปุม่ Turn in เพือ่ ส่งงาน

1

2

3
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แบบที่ 6 : การท�ำแบบทดสอบ (Exam)

A สถานะของงาน จะแสดงเป็น Done เมื่อท�ำแบบทดสอบเสร็จ

A

1

1 ก ดไอคอนนาฬิกา เพื่อแสดงเวลา
2 สถานะความคืบหน้า แสดงจ�ำนวนข้อที่

2

ตอบแล้ว / จ�ำนวนข้อทั้งหมด
3 ค�ำตอบที่เลือกไว้
4 กด Next เพื่อท�ำข้อถัดไป

3

4
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แสดงตัวอย่างผลการทดสอบ พร้อมเฉลย
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หน้าสรุป (Summary)
เป็นการสรุปจ�ำนวนชิ้นงานทั้งหมดและสถานะของงานแต่ละชิ้น ได้แก่
Total

= งานมอบหมายทั้งหมด รวมถึงงานที่ยังไม่ถึงวันที่มอบหมาย (Assigned date)

Not started = งานที่ยังไม่ถึงวันที่ก�ำหนดเริ่ม (Start date) และวันที่มอบหมาย (Assigned date)
Must do

= งานที่ถึงวันที่ก�ำหนดเริ่มท�ำแล้ว (Done + Not done)

Done

= งานที่ถึงวันที่ก�ำหนดเริ่มท�ำและท�ำเสร็จแล้ว

Not done

= งานที่ถึงวันที่ก�ำหนดเริ่มท�ำและยังท�ำไม่เสร็จ

Overdue

= งานที่เลยวันที่ก�ำหนดส่งและยังท�ำไม่เสร็จ
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เกรดบุ๊ก (Gradebook)
จะแสดงผลคะแนนเฉพาะชิ้นงานที่ระบุให้เก็บคะแนนลง Gradebook เท่านั้น

A

A
B
C
D
E

คะแนนรวมที่ได้ / คะแนนรวมทั้งหมด

D

B

C

E

คะแนนรวมที่ได้คิดเป็น %
เกรดคะแนนที่ได้
คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มของแต่ละงาน
คะแนนไฟนอล เมื่อน�ำมาคูณ point ของงานนั้น ๆ
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การใช้งานเมนู Library ของผู้เรียน
ห้องสมุด (Library)
แหล่งรวบรวมบทความ เนื้อหา องค์ความรู้ด้านอื่น ที่จะช่วยส่งเสริมทักษะรอบด้านแก่ผู้เรียน

การเข้าสู่เมนูห้องสมุด Library
• Login เข้าสู่เวิร์กสเปซ ที่ต้องการ
• เมื่อเข้าเวิร์กสเปซ มาแล้ว
1. กดแถบ เมนู (

) อยู่มุมบนฝั่งซ้ายสุด

2. เลือก เมนู Library เพื่อเข้าสู่ห้องสมุด
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ค อมมูนิตี้ส�ำหรับ
การจัดการเรียนการสอน
•
•
•
•
•

CHATS
PEOPLE
DISCOVER
LIBRARY
CHECK-IN
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แชท (CHATS)

สรางบทสนทนากับเพ�อนรวมงานของคุณไดทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุมโดยไมจำกัดจำนวนสมาชิกในหอง
สามารถสงขอความเสียง โทรแบบเสียง/วีดีโอ สงสติกเกอร และแชร ไฟลงานเอกสารตาง ๆ ไดทันที
แชท

แชทเดี่ยว
ใชสำหรับการสนทนาเดี่ยว

สามารถสรางแชทเดี่ยว หรือ
แชทกลุมเพ�อการติดตอส�อสาร
ที่งายขึ้น

ฟอรม สงแบบฟอรมในรูปแบบของ
องคกรตัวเอง

แชทกลุม
ใชสำหรับการสนทนากลุม

การด

การดคือฟเจอรที่สามารถปรับใช ได
หลากหลายรูปแบบ เชน เพ�อ
บริหารโครงการ หรือใชสำหรับ
เปนศูนยกลางในการจัดการสิ่งที่
ตองทำทั้งหมด เปนตน

งาน

ใชสำหรับมอบหมายงาน และติดตาม
สถานะของงานที่ ไดมอบหมายไป

รายช�อ (PEOPLE)
รวบรวมขอมูลติดตอของทุกคนทั้งสถานศึกษาไว ในที่เดียว โดยสามารถคนหารายช�อผูเรียน และผูสอน
เพ�อทำการโทร แชทไดทันที
คนหารายช�อเพ�อนรวมงานของคุณ
เพ�อการติดตอที่สะดวกยิ่งขึ้น

โทร

คลิกช�อผูที่ตองการติดตอเริ่มสนทนา
ไดทั้งแชท โทร หรือวิดีโอคอล
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พื้นที่แลกเปลี่ยน (DISCOVER)

ฟเจอรที่ ใช ในการแลกเปลี่ยนความรูกันภายในองคกร โดยแอดมินจะมีหนาที่เปนผูสรางหองกระทูเพ�อ
ใหผู ใชงานทั่วไปไดกดติดตามและเขามาสรางโพสตหรือตอบโพสตเพ�อแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน

ตั้งคำถาม ตัง้ คำถามเพ�อใหเพ�อนรวมงาน
ชวยคิดหรือตอบ
เพ�อใหเพ�อนรวมงานชวยโหวต
โพล
แชร

เพ�อแชรบทความและแนวคิด
ที่นาสนใจ

กดติดตาม เพ�อรับขาวสารในกระทูนั้นๆ

หองสมุด (LIBRARY)

แอดมินสามารถสรางบทความที่มีประโยชน คูมือ หรือองคความรูตาง ๆ ของบริษัท โดยสามารถสราง
หัวขอใหญ และสรางหัวขอยอย ๆ ลงไปได ตามความตองการอีกทั้งยังสามารถตั้งสิทธิ์การเขาถึงของ
บทความไดอีกดวย

คนหาบทความที่ตองการ
ใสรายละเอียดของบทความ
ไฟล
รูปภาพ
ลิงก
แนบแบบทดสอบ
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เช็คอิน (CHECK-IN)
ฟงกชันที่ ใหผู ใชงานไดรายงานหรืออัปเดตตำแหนงที่อยูของตนเองแบบเรียลไทมกับผูบังคับบัญชา
หรือหัวหนางาน โดยสามารถเช็คอินและเช็คเอาท ไดตามเวลาที่ตองการ
• ดูรายงานของตัวเองวาไปที่ ไหนมาบาง
• แชรเช็คอินกับผูใชงานคนอ�น
พรอมดูรายงานวาแชรกับใครบาง
• สำหรับหัวหนาทีมสามารถดูรายงาน
ของลูกทีมไดจากที่นี่

• กดเพ�อเช็คอิน อัปเดต หรือ เช็คเอาท
เพ�อแจงใหหัวหนาทีมรับทราบ

• ใสขอความแจงวาอยูตึกไหน ทำอะไร
คลายกับบันทึกใหหัวหนาทีมรับทราบเพิ่มเติม
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บ ริหารจัดการงาน
และเอกสาร
•
•
•
•

TASKS
CARDS
FORMS
CALENDAR
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งาน (TASKS)

ใชสำหรับมอบหมายงาน และติดตามสถานะของงานที่ ไดมอบหมายไป
ความสำคัญของงาน (สูง กลาง ต่ำ)
หัวของาน
รายละเอียดของงาน
วันกำหนดสง
แท็ก (เพ�องานตอการคนหา)
เช็คลิสต
ผูรับมอบหมายงาน
แนบรูปภาพ

การด (CARDS)

การดคือฟเจอรที่สามารถปรับใช ไดหลากหลายรูปแบบ เชน เพ�อบริหารโครงการ หรือสำหรับใชเปน
ศูนยกลางในการจัดการสิ่งที่ตองทำทั้งหมด เปนตน

ความสำคัญของงาน (สูง กลาง ต่ำ)
หัวของาน
รายละเอียดของการด
วันกำหนดสง
แท็ก (เพ�องายตอการคนหา)
เช็คลิสต
ผูรับมอบหมายงาน
แนบรูปภาพ
แนบไฟล
แนบวิดีโอ
@ช�อ เพ�อแจงเตือนรายบุคคล
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ฟอรม (FORMS)
เขาสูยุคไรกระดาษ (Paperless) ดวยการสรางฟอรมอิเล็กทรอนิกส ใหเหมาะสมกับองคกรผาน
Admin Panel โดยฟอรมจะรองรับการอนุมตั แิ บบหลายชัน้ และรองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสอกี ดวย

เริ่มคนหาแบบฟอรม
ที่คุณตองการกรอก

กรอกรายละเอียด
ตามแบบฟอรมแลวกด
Next > Send

ปฏิทิน (CALENDAR)

ปฏิทินออนไลน ใชงานงายทั้งจดบนทึกรายวัน สงนัดหมายทั้งผู ใชงานในและนอกแพลตฟอรม
พรอมสงรายละเอียดและแนบไฟลงานได

จดบันทึก นัดหมาย
แนบไฟลงาน พรอมติด
แทคสีไดตามตองการ
เม�อบันทึกเสร็จแลว
กด Done

เริ่มสรางนัดหมายที่
ตองการ โดยสามารถ
สรางไดทั้งจดบันทึก
และการประชุม
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ห ้องเรียนเสมือนจริง
จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเรียลไทม์
• VROOM
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VROOM
True VROOM ห้องประชุมออนไลน์ที่ช่วยให้การท�ำงาน การเรียน หรือการสอน เป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ที่มาพร้อมฟีเจอร์ครบครันใช้งานง่าย รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์การสื่อสาร ทั้งโน้ตบุ๊ก พีซี ผ่านเว็บไซต์
vroom.truevirtualworld.com และโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตผ่านแอปพลิเคชัน “True VROOM”

ฟีเจอร์ของ True VROOM*
• รองรับผู้ประชุมได้สูงสุด 150 คน
• ประชุมได้ต่อเนื่องสูงสุด 48 ชั่วโมง
• ตั้งรหัสผ่านห้องประชุม (Room Password) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้
• แชท (Chat) เพื่อพูดคุยสอบถามได้ตลอดเวลา
• ปุ่มยกมือ (Hand raising) ที่สามารถกดเพื่อแจ้งภายในห้องประชุมเมื่อต้องการพูด
• บันทึกการประชุม (Meeting Note) ที่สามารถจดประชุมร่วมกันได้
• แชร์ภาพหน้าจอ (Screen sharing)
• ภาพพื้นหลังเสมือนจริง (Virtual background) สามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังขณะเปิดกล้องได้ง่าย ๆ
• ไวท์บอร์ด (Whiteboard) ให้สร้างสรรค์ไอเดียร่วมกันผ่านกระดานไวท์บอร์ดได้แบบเรียลไทม์
*การใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด

ฟีเจอร์เด่นส�ำหรับผู้ตั้งห้องประชุม (Moderator)
• จองห้องประชุมล่วงหน้าได้ (Room Reservation)
• ตั้งโพล (Poll) หรือ โหวต (Vote) เพื่อส�ำรวจความคิดเห็นของคนในห้องประชุม
• สร้างห้องล่ามแปลภาษา (Interpreter Room)
• สปอตไลท์ (Spotlight) ก�ำหนดผู้พูดหลักให้ห้องประชุม เพื่อให้การน�ำเสนอท�ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• สร้างลายน�้ำ (Watermark) เพื่อป้องกันการคัดลอกข้อมูลที่น�ำเสนอ
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือปญหาการใชงาน ติดตอไดที่
VLEARN CARE CENTER
จ.-ศ. เวลา 8.00-17.00 น.
โทร. 02-700-8044
หรือ โทร. 064-132-2929

