






































SELEC คืออะไร 
SELEC  ย่อมาจากค าว่า Siriraj E-Learning and Education Community เป็นระบบจดัการเรียนการสอน

ออนไลน์  ซึง่เป็นระบบสนบัสนนุการเรียนการสอนทางการศกึษาให้แก่อาจารย์และนกัศกึษาแพทย์ ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล  ซึง่ระบบดงักลา่วได้ออกแบบให้มีเคร่ืองมือทางการศกึษาครบถ้วนตามมาตรฐานการศกึษาออนไลน์   ไม่ว่าจะเป็น

ระบบลอ็คอินเพื่อแสดงตวัตน ระบบจดัการเนือ้หา ระบบประเมินผล

วัตถุประสงค์ของคู่มือการใช้งานเล่มนี ้
คู่มือเลม่นีเ้ป็นการใช้งานระดบัพืน้ฐาน ซึง่จดัท าขึน้เพื่อวตัถปุระสงค์หลกัคือ 
1. เพื่อแสดงวิธีการเข้าใช้งานระบบ “SELEC”ได้อย่างถูกต้อง
2. วิธีการเข้าใช้งานระบบ “SELEC” ในสทิธ์ิการเข้าใช้งานของอาจารย์ประจ ารายวิชาในระบบ “SELEC”



การเข้าสู่ระบบ 
ท าการเปิด Browser ที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

หมายเหต ุ ระบบ SELEC สามารถเปิดใช้งานได้ทุก Browser แต่ที่แนะน าก็คือ Google Chrome 

มีช่องทางการเข้าใช้งานได้หลายช่องทางซึ่งได้แก่ 

1. ให้พิมพ์ URL โดยตรงท่ี http://10.7.2.201/sec

http://10.7.2.201/sec


2. เข้าผา่นเวบ็ไซด์คณะฯ และกดท่ีบลอ็กด้านลา่งขวามือ ตรง Link intranet  เลือกหวัข้อ

E-learning  ตามรูป



3. เข้าผา่นเวบ็ไซด์ของฝ่ายการศกึษา http://www1.si.mahidol.ac.th/education/si/ จากนัน้ เลือก

Banner SELEC

หน้าแรก (Home) 
  หน้าแรกเมื่อเข้าใช้งานระบบ จะแบ่งสว่นการใช้งานเป็น 3 สว่นคือ 

1. สว่นของช่ือเวบ็ไซด์ SELEC และการ login เพ่ือแสดงตวัตนในการเข้าใช้งาน โดยท่ีรหสัผู้ใช้งาน
และรหสัผา่นจะเป็นตวัก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานในระดบัตา่งๆ เช่น รหสัผู้ใช้งานและรหสัผา่นของ
ผู้ใช้งานท่ีมีสิทธ์ิเป็นอาจารย์ประจ ารายวิชาจะสามารถแก้ไขข้อมลูในรายวิชาของตนเองได้ แตจ่ะไม่
สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมลูของรายวิชาอ่ืนท่ีได้รับสิทธ์ิเป็นอาจารย์ได้ จะเป็นแคผู่้ใช้งานทัว่ไป

http://www1.si.mahidol.ac.th/education/si/%20จากนั้น


 ส าหรับรหสัผู้ใช้งานและรหสัผา่นของอาจารย์แพทย์คือ รหสั ID SAP  โดยเบือ้งต้นเมื่ออาจารย์

สามารถ login เข้าใช้งานได้แล้ว ควรจะเปลี่ยนรหสัผา่น และจะต้องจดจ ารหสัผา่นด้วย เน่ืองจาก 

ในการเข้าใช้งานครัง้ตอ่ไป หากจ ารหสัผา่นไมไ่ด้จะไมส่ามารถเข้าใช้งานได้ 

 และเมื่อผู้ใช้งาน login ถกูต้อง จะปรากฏช่ือผู้ใช้งานท่ีด้านบนขวา ตามรูป 

2. สว่นของการแนะน าเวบ็ไซด์



3. สว่นของทางลดั (Shortcut) จะเป็นสว่นท่ีเป็นทางลดัในการเข้าไปสูห่วัข้อรายวิชา เชน่ รายวิชาปี 3
ก็จะกดท่ีสื่อการสอนปี 3 หรือถ้าจะกดเพ่ือดรูายวชิาทัง้หมด ก็ให้กดท่ีปุ่ ม All Course ด้านลา่งได้



เมื่ออาจารย์ได้กดปุ่ ม Shortcut ท่ีสื่อการสอนปี 2 ก็จะพบกบัหมวดหมูข่องรายวชิาทัง้หมดของปี 2        ซึ่ง

อาจารย์สามารถกดเข้าไปท่ีรายวิชาเพ่ือใช้งานได้เลย ตามรูปด้านลา่ง 



การจัดการรายวิชา 
1. การขอรับสิทธ์ิใช้งาน

    เมื่อเข้ารายวิชาครัง้แรกจะพบหน้าตา่งการขอรับสิทธ์ิใช้งานดงัภาพด้านลา่ง ให้คลิกท่ีปุ่ ม 

2. สว่นประกอบหลกัของรายวิชา

หน้ารายวิชาจะประกอบไปด้วย 3 สว่นหลกั ได้แก ่

2.1 ปุ่ ม Turn editing on     เป็นปุ่ มสีเขียวใช้ส าหรบัการเร่ิมแก้ไขข้อมลูตา่งๆในรายวิชา 

2.2 Block กิจกรรม             เป็น Block ส าหรับอ านวยความสะดวกซึ่งสามารถเลือกใช้ตามความต้องการ 

2.3 พืน้ท่ีส าหรบัใสข้่อมลูหรือเนือ้หาตา่งๆ ท่ีแบง่เป็นหวัข้อตามล าดบัสามารถเพ่ิมหรือลดจ านวนได้ 

2.1 

2.2 2.3 



3. การแก้ไขข้อมลู และการก าหนดคา่ตา่งๆในรายวิชา

คลิกท่ีปุ่ ม Turn editing on          อยู่มมุขวาบนปุ่ มจะเปลีย่นเป็นสีแดง  

จะพบหน้าตา่งท่ีเปลี่ยนไปมีสญัลกัษณ์ตา่งๆปรากฏ ดงัภาพด้านลา่ง 

สญัลกัษณ์ตา่งๆ  และมีความหมาย ดงันี ้

หมายถึง   การย้ายท่ี 

หมายถึง   การแก้ไขคา่ตา่งๆ 

หมายถึง   การแสดงหรือซ่อนเนือ้หา 

หมายถึง   การป้องกนัโดยใสร่หสัผา่น 

หมายถึง   การน าข้อมลูออกโดยถาวรไมส่ามารถน ากลบัมาได้ 

3.1 การแก้ไขหวัข้อ 

เป็นการแก้ไขหวัข้อเร่ืองและเพ่ิมข้อมลูตา่งๆ ดงัภาพด้านลา่ง จากหวัข้อวา่ง เราสามารถเพ่ิมข้อมลูในหวัข้อโดย 



3.1.1 คลิกท่ีปุ่ ม Edit 

3.1.2 เลือก Edit topic 

3.1.3 ใสข้่อมลูให้ครบ 

3.1.4 คลิกปุ่ ม Save change 

3.1.5 จะได้หวัข้อท่ีมีข้อมลูดงัภาพตวัอย่าง 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

ใสข้่อมูล รายละเอียด ซึ่งสามารถ

น าข้อมลูเข้าได้หลายรูปแบบ เช่น 

ข้อความ, รูปภาพ, ท าลงิค์ เป็นต้น

3.1.5 

หวัข้อ

เปลา่ 

เพิม่

ข้อมูล 

ใสห่วัข้อเร่ือง



4. การ Upload a file (VDO, PDF, SOUND เป็นต้น)

4.1 หน้ารายวิชา เชน่ SIID212/59 (ดงัรูป 1.1 ด้านซ้ายลา่ง)

    รูป 1.1 

4.2 กดปุ่ มTurn edting on   ด้านขวาลา่ง  (ปุ่ มสีเขียว ดงัรูป 1.1) 

4.3 ปุ่ ม Turn editng on  จะเปลีย่นเป็นปุ่ ม Turn editing off 

(ปุ่ มสีแดง ดงัรูป 1.2)

รูป 1.2 

4.4 เลือกหวัข้อ (Topic) ท่ีต้องการจะท าการ Upload file เช่นเลือก Topic 40 กดท่ีปุ่ ม edit (ด้านขวา

บน) จะแสดง Popup menu ให้ท าการเลือกท่ี Edit topic  (ดงัรูป 1.3) 

รูป 1.3 



4.5 จะแสดงหน้าจอ Summary of Topic 40 ให้ใสข้่อมลูท่ีต้องการแก้ไขตรงกลอ่งตรงกลาง 

(Summary) สามารถใสรู่ปและข้อความได้ (ดงัรูป 1.4)  

รูป 1.4 

4.6  การเลือก Upload File ท่ีรูป  (อยู่ตรงการรูป 1.4) เมื่อกดท่ีรูป จะแสดง Popup ช่ือ 

Insert Moodle media (ดงัรูป 1.5) และท าการกดท่ี ปุ่ มใหญ่ตรงการช่ือ (Find or upload a sound, vdeo or 

applet…)  จะแสดงหน้าจอ Popup ช่ือ File picker (ดงัรูป 1.6) 

รูป 1.5 



รูป 1.6 

4.7 ถ้าไมแ่สดงหน้าดงัรูป 1.6 กดท่ีเมนดู้านซ้าย (Upload a file) ท่ีรูปนีด้้านซ้าย 

หลงัจากแสดงหน้าดงัรูป 1.6 ให้กดปุ่ มท่ี (เลือกไฟล์) รูปตรงกลาง ท่ีรูปนี ้  จะแสดงหน้าจอ Open         

(ดงัรูป 1.7) เลือกไฟล์ เช่น ไฟล์ VDO ท่ีต้องการ (แนะน าเป็น .MP4 จะดีท่ีสดุ) เมื่อเลือกไฟล์ VDO เสร็จแล้ว 

กดปุ่ ม Open   ด้านขวาลา่ง เมื่อกดแล้วจะกลบัมาท่ีหน้า popup (File picker) (ดงัรูป 1.8) 

(สามารถเลือกเป็นไฟล์ประเภทอ่ืน ๆ ก็ได้ เช่น Word, Excel, PDF เป็นต้น 

รูป 1.7 



รูป 1.8 

4.8 ท่ีหน้า popup (File picker) (ดงัรูป 1.8) เลือกกดท่ีปุ่ ม Upload this file 

จะแสดงหน้าจอ popup (Inset Moodle media) ดงัรูป 1.9 

รูป 1.9 



4.9 กดท่ีปุ่ ม Insert  ด้านซ้ายลา่ง (ดจูากรูป 1.9) จะแสดงช่ือไฟล์ VDO ท่ีท าการ Upload 

file (จากตวัอย่างช่ือไฟล์ VDO คือ 212SIID58090709001000.mp4) ดงัรูป 1.10 

รูป 1.10 

4.10 กดท่ีปุ่ ม Save changes  ปุ่ มอยู่ด้านซ้ายลา่ง (ดงัรูป 1.10) เป็นอนัเสร็จสิน้

การ Upload  file ขึน้ระบบ Moodle ดงัรูป 1.11 (แสดงผล) 

รูป 1.11 



การสร้างชุดแบบทดสอบ 
1. เข้าสูร่ายวิชา

2. การแก้ไขข้อมลู และการก าหนดคา่ตา่งๆในรายวชิา

คลกิท่ีปุ่ ม Turn editing on           อยู่มมุขวาบนปุ่ มจะเปลี่ยนเป็นสีแดง  

3. เลือกท่ี Add an activity or resource

4. จะพบหน้าตา่ง ตามภาพด้านลา่ง เลือกค าสัง่ Quiz  และคลิกท่ีปุ่ ม  Add

คลิก 

คลิก 

เลือก 



5. ใสข้่อมลูให้ครบตามก าหนด และตัง้คา่ตามความต้องการ ตามภาพด้านลา่ง

ก าหนดวนัเวลาการสอบ 
ก าหนดเกณฑ์คะแนนสอบ, จ านวนครัง้การสอบ 

ก าหนดเกณฑ์คะแนนสอบ, จ านวนครัง้การสอบ 

ตัง้ค่ารหสัผา่นก่อนเข้าท าข้อสอบ 

ตัง้ค่าการแสดงผลหลงัสอบ เช่น คะแนน, feedback, ข้อถูก ผดิ เป็นต้น 

ใสช่ื่อ แบบทดสอบ 

ใสค่ าสัง่ หรือค าชีแ้จง 

สร้างเง่ือนไข ก่อนท าแบบทดสอบนี ้

บนัทกึ แล้วกลบัสู่หน้ารายวิชา บนัทกึ แต่อยู่หน้านีเ้หมือนเดิม 

ตวัอย่าง แบบทดสอบท่ีได้หลงัการบนัทกึ 



การสร้างข้อสอบรูปแบบต่างๆ 
การสร้างข้อสอบมีวิธการสร้าง 2 วิธี ได้แก่ 

1. สร้างจากชดุแบบทดสอบ หมายถงึ วิธีการสร้างข้อสอบหลงัจากสร้างชดุแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว

โดยมีวิธีการสร้างดงัภาพด้านลา่ง

Gr]’ 

1. คลิก

2. คลิก

3. คลิก

4. คลิก

5. เลือก

รูปแบบตาม

ความต้องการ 



2. สร้างจากคลงัข้อสอบ (Question bank) หมายถึง การสร้างข้อสอบจาก Question bank เก็บไว้ใช้งาน

ก่อน โดยยงัไมม่ชีดุแบบทดสอบ หรือน าไปใช้งานในอนาคต โดยมีวิธีการสร้างดงัภาพด้านลา่ง

1. คลิก

2. คลิก

3. คลิก

4. คลิก

5. เลือก

รูปแบบตาม

ความต้องการ 



รูปแบบข้อสอบ ได้แก่ 
1. Multiple choice

2. True/False

3. Short answer

4. Matching

การสร้างข้อสอบรูปแบบ Multiple Choice ท าตาม ขัน้ตอน ดงัภาพ 

1. คลิก

ตวัอย่างข้อสอบ

Multiple Choice

2. คลิก



 ก าหนดหวัข้อรายวชิา 
ช่อง ก าหนดรายละเอียดข้อสอบ เช่น ข้อท่ี ชุดท่ี เป็นต้น 

ช่องใสค่ าถาม 

ก าหนด คะแนน 

ใสข้่อความ feedback

ปุ่ ม สลบัค าตอบ (ไม่สลับค าถาม) 

ช่อง ใสค่ าตอบ 

ก าหนด%ข้อท่ีถูก

ข้อถูกเลือกเป็น 100%

ข้อผดิเลือกเป็น None

บนัทกึข้อสอบ 

3. 

ใส่ข้อมูล 

เพิม่จ านวนข้อ 

ก าหนด คะแนน 

ใสข้่อความ feedback

ปุ่ ม สลบัค าตอบ (ไม่สลับค าถาม) 



การสร้างข้อสอบรูปแบบ True/False ท าตาม ขัน้ตอน ดงัภาพ 

1. คลิก

2. คลิก

ตวัอย่างข้อสอบ

True / False 



ก าหนดหวัข้อรายวชิา 

ช่อง ก าหนดรายละเอียดข้อสอบ เช่น ข้อท่ี ชุดท่ี เป็นต้น 

ช่องใสค่ าถาม 

3. 

ใส่ข้อมูล 

ก าหนด คะแนน 

ใสข้่อความ Feedback

เลือกค าตอบ True / False

บนัทกึข้อสอบ 

เพิม่จ านวนข้อ 



การสร้างข้อสอบรูปแบบ Matching ท าตาม ขัน้ตอน ดงัภาพ 

1. คลิก

2. คลิก

ตวัอย่างข้อสอบ

Matching 



ก าหนดหวัข้อรายวชิา 

ช่อง ก าหนดรายละเอียดข้อสอบ เช่น ข้อท่ี ชุดท่ี เป็นต้น 

ช่องใสค่ าถาม 

ช่อง ใสค่ าตอบ 

บนัทกึข้อสอบ 

3. 

ใส่ข้อมูล 

เพิม่จ านวนข้อ 

ก าหนด คะแนน 

ใสข้่อความ Feedback

ปุ่ ม สลบัค าตอบ (ไม่สลับค าถาม) 

ช่อง ใสค่ าถาม 



การสร้างข้อสอบรูปแบบ Short answer ท าตาม ขัน้ตอน ดงัภาพ 

1. คลิก

2. คลิก

ตวัอย่างข้อสอบ

Short answer 



 
ก าหนดหวัข้อรายวชิา 

ช่อง ก าหนดรายละเอียดข้อสอบ เช่น ข้อท่ี ชุดท่ี เป็นต้น 

ช่องใสค่ าถาม 

ช่อง ใสค่ าตอบ 

บนัทกึข้อสอบ 

3. 

ใส่ข้อมูล 

เพิม่จ านวนข้อ 

ก าหนด คะแนน 

ใสข้่อความ Feedback

ก าหนด%ข้อท่ีถูก

ข้อถูกเลือกเป็น 100%

ข้อผดิเลือกเป็น None



ทดสอบการใช้งานข้อสอบ
1. คลิกที่ชุดแบบทดสอบ

2. คลิก

3. จะพบข้อสอบ สามารถลองท าได้

4. คลิก

6. คลิก

7. คลิก

5. ตรวจสอบความถูกต้อง

8. ทราบข้อมูลการสอบหลังสอบเสร็จ



การน าเข้าข้อสอบด้วยวิธีการอัพโหลด 
ในกรณีท่ีท่านมีข้อสอบท่ีสร้างเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์อยู่แล้ว สามารถท่ีจะน าข้อมลูดงักลา่วอพัโหลดเข้า

สูร่ะบบได้โดยไมต้่องสร้างข้อสอบทีละข้อ เป็นการประหยดัเวลาได้พอสมควร โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1. เตรียมฟอร์มส าหรับน าข้อสอบเข้าระบบ

2. เตรียมไฟล์ข้อสอบต้นฉบบัและคดัลอกข้อสอบวางท่ีฟอร์ม

3. น าเข้าระบบ

1. ขัน้ตอนการเตรียมฟอร์มส าหรับน าข้อสอบเข้าระบบ

1.1 เปิดโปรแกรม Notepad 

1.คลิก

2.เลือก



1.2 สร้างฟอร์มตามภาพด้านลา่ง 

ข้อก าหนดการสร้างแบบทดสอบเพื่อน าเข้าระบบอีเลิร์นน่ิง 

1. ใช้โปรแกรม Notepad ในการน าเข้าข้อมลู

2. ใสข้่อมลูตามฟอร์มท่ีก าหนดดงัเช่นตวัอย่างข้างบน

 -  ข้อท่ี และตวัเลือก ต้องเว้นวรรค 

- ตวัเลือกจะต้องเป็นภาษาองักฤษ และ  เป็นตวัพิมม์ใหญ่เทา่นัน้

 - ค าตอบท าตามตวัอย่าง เชน่ตอบข้อ B ก็พิมม์เป็น ANSWER: B 

3.พิมม์เรียงเป็นข้อๆลงมาตามล าดบั จะได้แบบทดสอบ ดงัตวัอย่าง 

ช่อง ใสข้่อและค าถาม 

ช่อง ใสเ่ฉลย หรือค าตอบท่ีถูกต้อง 

ช่อง ใสค่ าตอบ 



2. ขัน้ตอนการเตรียมไฟล์ข้อสอบต้นฉบบั

หมายถึง เปิดไฟล์ข้อสอบท่ีเป็นไฟล์ เช่น Ms.Word  เตรียมไว้  ดงัภาพ แล้วคดัลอกใสฟ่อร์ม โดยสร้าง

ฟอร์มจากขัน้ตอนตอ่ไป 

1. ไก่ 1 ตวัมีก่ีขา



3. น าเข้าระบบ

3.1 ท าการบนัทึกไฟล์ โดยค าสัง่ file – Save As – ตัง้ช่ือไฟล ์– บนัทึกไฟล์ จะได้ไฟล์ต้นฉบบัเตรียม

น าเข้าระบบ 

1.เลือก

2.คลกิ

3.ตัง้ช่ือไฟล์

4.คลกิ



3.2 ท าการอพัโหลดเข้าสูร่ายวชิา โดยไปท่ีรายวชิา และท าตามขัน้ตอนด้าน 

2.คลกิ

1.คลกิ

2.คลกิ



3.เลือก

4.เลือก

6.คลกิ

5.ลากไปวางได้เลย



7.คลกิ

ข้อสอบท่ีน าเข้าเรียบร้อยแล้ว 



3.3 การน าข้อสอบไปใช้ ให้ด าเนินการ ดงันี ้

1.คลกิ

2.คลกิ

3.คลกิ

4.เลือก

5.เลือก

6.คลกิ



37 

 

ข้อสอบท่ีเลือกมา 

ช่องคะแนนรวม 

คะแนนในแต่ละข้อ 

7.คลกิ

แก้ไขข้อสอบ 

สลบัต าแหนง่ 

ท าให้ข้อสอบอยู่ในหน้าเดียวกัน 









ตารางเวรงานบริการการศึกษา 

จันทร์ นิตยาภรณ์ สุจาร ี รวินท์อร 

อังคาร สิริการย์ อรวรรณ กิติยา 

พุธ สุชีรา แววตา นิลญา 

พฤหัสบดี ณิสา ธรรศญ์ภัทรษร ชูณิช 

ศุกร ์ วิรงรอง อรอนงค์ เกวลี 
 



https://goo.gl/H33FsQ
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