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การเข้าใช้  Designing4 Learning+Portfolio (D4L+P) 

  นักศึกษาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีไดท้  าการลงทะเบียนเรียนในชุดวชิาท่ีเปิด 

ใหบ้ริการทุกท่าน สามารถเขา้ศึกษาไดโ้ดยไม่ตอ้งท าการลงทะเบียน เพราะผูส้อนไดท้  าการลงทะเบียน
กบัระบบใหท้่านเรียบร้อยแลว้ ขอใหน้กัศึกษาท าตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่านก็จะสามารถเขา้ไปศึกษาใน
วชิาได ้ 

 ข้ันตอนการเข้าสู่ระบบ Designing 4  Learning+Portfolio (D4L+P) 

 1. คลิกเลือกท่ี  Internet Explorer  
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    2. คลิกท่ี Banner ช่ือ STOU Online  

 

 3. คลิกท่ีไอคอน e-Learning 
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 4. คลิกท่ีไอคอนปริญญาโท หรือปริญญาเอกท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน และมีเปิดให้บริการ   
   ในระบบ e-learning 

 
 5. จะพบหนา้ท่ีแจง้รายละเอียดของชุดวชิาท่ีเปิดใหบ้ริการในภาคการศึกษา 2/53 เล่ือนแถบ 

Scorbar เพื่อเลือกชุดวชิาท่ีตอ้งการเขา้เรียน 
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 6. คลิกท่ีสัญลกัษณ์รูปกุญแจ เขา้สู่ระบบ Log in! จะพบหนา้หลกัของระบบ Designing 4 

Learning+Portfolio (D4L+P) 
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******* ส าหรับนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีลงทะเบียนเรียนจริงในชุดวชิาท่ี 
เปิดใหบ้ริการไม่ตอ้งลงทะเบียนกบัระบบ เพราะผูดู้แลระบบไดท้ าการลงทะเบียนใหน้กัศึกษาเรียบร้อย
แลว้ ให้นักศึกษาพมิพ์รหัสนักศึกษา 10 หลกั ทีไ่ด้รับจากมหาวทิยาลัยฯ ลงในช่อง Member ID  
                          และพมิพ์รหัสผ่าน ในช่อง Password                         (ในคร้ังแรกทีเ่ข้าใช้ระบบนี ้ให้ใช้
รหัสนักศึกษา 10 หลกั ส าหรับเป็นรหัสผ่าน หลงัจากที่เข้าสู่ระบบแล้วนักศึกษาสามารถเข้ามาแก้ไข
รหัสผ่านใหม่ได้)  
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 1. พิมพร์หสันกัศึกษา 10 หลกั ลงในช่อง Member ID 
 2. พิมพร์หสันกัศึกษา 10 หลกั ลงในช่อง Password 
 3. คลิกท่ีไอคอน Sing in  

 
 4. นกัศึกษาจะพบกบัหนา้ My Profile ของตนเอง ในหนา้น้ีขอใหน้กัศึกษากรอกขอ้มูลลง 
ในช่องต่าง ๆ ของระบบใหค้รบถว้น (โดยเฉพาะทีม่ีสัญลักษณ์ดอกจัน * สีแดง ต้องกรอกห้ามว่าง) 
เม่ือกรอกเสร็จเรียบร้อยแลว้คลิกท่ีไอคอน Update  
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 หลงัจากนั้นนกัศึกษาจะพบรายช่ือชุดวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน 

 
 5. คลิกเลือกท่ีช่ือชุดวชิา 33707 การบริการองคก์าร 
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 ระบบจะแสดงรายละเอียดของชุดวชิาข้ึนมาทราบ ดงัน้ี 
 ท่ี Select Course: จะแสดงรายช่ือวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน 
 -คลิกท่ีช่ือวชิา 33707 การบริหารองคก์าร  หรือคลิกท่ีสัญลกัษณ์ +        ระบบจะแสดง 
รายละเอียดของชุดวชิาดงัภาพ 

 
      1) School of Management Science/Master of Public Administration คณะ/สาขาวชิา ท่ี 

         จดัเก็บชุดวชิา 
     2) Start: วนัเปิดสอน 
     3) Finish: วนัส้ินสุดการสอน 
     4) Register until:   วนัลงทะเบียน 
     5) Instructor:  รายช่ือผูส้อน และคณะ 
     6) My team members Team No#1  ระบบจะแสดงใหน้กัศึกษาทราบวา่ นกัศึกษาถูก 

ผูส้อนจดัให้อยูใ่นกลุ่มใด พร้อมแสดงรายช่ือเพื่อนนกัศึกษาในกลุ่มใหท้ราบ (จากตวัอยา่งยงัไม่แสดง 
รายช่ือเพื่อนในกลุ่มเน่ืองจากยงัไม่มีนกัศึกษาเขา้มาใชชุ้ดวชิา หลงัจากท่ีมีนกัศึกษาเขา้มาใชชุ้ดวชิาแลว้ 
รายช่ือก็จะปรากฎให้เห็น) 
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 การปรับเปลีย่นภาษาของหน้าจอภาพ 
 1. คลิกท่ีไอคอนสัญลกัษณ์  ดา้นขาวมือของจอภาพ เม่ือตอ้งการเปล่ียนหนา้จอภาพเป็น 
ภาษาไทย 

 
 2. คลิกท่ีไอคอนสัญลกัษณ์  เม่ือตอ้งการเปล่ียนหนา้จอภาพเป็นภาษาองักฤษ 

 
 
 การออกจากระบบ 
 1. คลิกท่ีไอคอน ดา้นบนขวามือของจอภาพ  เม่ือตอ้งการออกจากระบบ /  
ออกจากชุดวชิา 
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บทที ่2   
การเข้าใช้แถบเมนูของระบบ 

 
 1. แถบเมนู Home  คือแถบเมนูหลกั ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการกลบัสู่หนา้แรกของระบบ/ชุดวชิา 

 
 

 2.  แถบเมนู  Learner: supachai pumpong  คือแถบเมนูท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัของผูท่ี้  
Login  เขา้สู่ระบบ และส าหรับการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 
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 -คลิกท่ีแถบเมนู Learner:supachai pumpong  เม่ือตอ้งการแก้ไขข้อมูลทีเ่ป็นประวตัิส่วนตัว  
ของ นกัศึกษา ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีเคยกรอกไวใ้หก้บัระบบข้ึนมา และเม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล 

 
 -คลิกท่ีไอคอน Edit my Preferences เพื่อเขา้ไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา  
          <<<ข้อสังเกต: ในแต่ละหวัเร่ืองท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจนั * เป็นหวัเร่ืองท่ีจะตอ้งกรอกขอ้มูล>>> 
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 -คลิกท่ีสัญลกัษณ์        ระบบจะเปิด                                                                   
แบบฟอร์มของการปรับเปลีย่นรหัสผ่านข้ึนมาให ้เม่ือตอ้งการเปล่ียนรหสัผา่นกรอกขอ้มูลใหม่ลงใน
ช่องวา่ง (ระบบจะแสดงรายละเอยีดข้อมูลให้ทราบคือ (Change Password))   

 
  Old Password พิมพร์หสัผา่นตวัเก่าของผูเ้รียน 
  New Password พิมพร์หสัผา่นตวัใหม่ของผูเ้รียน 
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  Confirm Password พิมพร์หวัผา่นตวัใหม่ของผูเ้รียนใหเ้หมือนกบั  
New Password อีกคร้ังเพื่อยืนยนักบัระบบ 
 -คลิกไอคอน Save เพื่อจดัส่งขอ้มูลท่ีแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้เขา้สู่ระบบ 
  
 3.  แถบเมนู +P My Portfolio คือเมนูท่ีจดัเก็บขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้รียน และประวติัการ 
ท างานต่าง ๆ โดยจดัเก็บตามหมวดหมู่ (Folder) ท่ีระบบมีไว ้อีกทั้งผูเ้รียนยงัสามรถสร้างเพิ่มข้ึนอีกได ้ 

 
 ระบบไดจ้ดัแบ่ง My Portfolio ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
        1) View+P index 
        2) My Portfolio Manager 
 1) View+P index เมนูยอ่ยน้ีแสดงหมวดหมู่ของส่วนงานต่าง ๆ ท่ีไดส้ร้างไว ้และจากหมวด 
ยอ่ย ๆ น้ี สามารถคลิกเพื่อเขา้ไปดูรายละเอียดได ้พร้อมทั้งสามารถแกไ้ข/เพิ่มเติมขอ้มูลเพิ่มได ้อาทิ 
                      
 เมนูยอ่ย My History  เป็นเมนูยอ่ยท่ีจดัเก็บประวตัส่วนตวัของผูเ้รียน เม่ือคลิกเลือกท่ี 
ไอคอนน้ีจะพบเมนูยอ่ย ๆ อีก 5 เมนูยอ่ย (Background, Experience, Skills, Foreign Languages,  
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My references) ซ่ึงในแต่ละเมนูยอ่ย จะพบ 
                            -ไอคอน Edit ส าหรับใหผู้เ้รียนปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลใหม่ 
                            -ไอคอน Add ดา้นขวามือ ส าหรับใหผู้เ้รียนเพิ่มเติมหวัเร่ืองยอ่ยจากท่ีระบบมีไวใ้ห ้ 
ผูใ้ชค้ลิกเลือกระบบจะแสดงแบบฟอร์มข้ึนมาใหก้รอกขอ้มูล เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้คลิก 
ไอคอน Save เพื่อจดัเก็บขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 
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  -คลิกท่ีไอคอน Edit ท่ีดา้นขวามือ ระบบจะเปิดแบบฟอร์มข้ึนมาใหป้รับแกไ้ข/เพิ่มเติม 
ขอ้มูลใหม่ เม่ือเรียบร้อยแลว้ 
                           -คลิกไอคอนบนัทึก Save เพื่อจดัเก็บขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 
   เมนูยอ่ย Background  จดัเก็บรายละเอียดเก่ียวกบัประวติัการศึกษา 
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 เมนูยอ่ย Experience จดัเก็บรายละเอียดเก่ียวกบัประวติัการท างาน 

 
 เมนูยอ่ย Skills จดัเก็บทกัษะ/ความสามารถดา้นอ่ืน ๆ อาทิ ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ 
ความสามารถในการเป็นผูน้ า 
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 เมนูยอ่ย Foreign Languages จดัเก็บทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ 

 
 เมนูยอ่ย My references จดัเก็บแหล่งอา้งอิง 
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  -ไอคอน Add More Information อยูด่า้นขวามือของจอภาพดา้นล่าง  เม่ือตอ้งการท่ีจะเพิ่ม 
หวัเร่ืองใหม่ ระบบจะเปิดแบบฟอร์มข้ึนมาใหก้รอกขอ้มูล                             

 
 
 -คลิกเลือกเม่ือตอ้งการเพิ่มหวัเร่ือง ระบบจะเปิดแบบฟอร์มข้ึนมาใหก้รอก 

 
 -คลิกไอคอน Save เพื่อจดัเก็บขอ้มูล 
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 2) My Portfolio Manager เมนูยอ่ยส าหรับการจดัการประวติั โดยระบบไดส้ร้างไวจ้  านวน 
3 เมนูยอ่ย คือ 

 
     2.1 My Library ส าหรับจดัเก็บขอ้มูลส่วนตวั 
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      2.2 My Client Manager ส าหรับก าหนดผูท่ี้จะเขา้มาท าหนา้ท่ีดูแล/จดัการในเมนู 
My Portfolio 

 
 

 คลิกท่ีไอคอน Add new Client ระบบจะเปิดแบบฟอร์มข้ึนมาใหก้รอกขอ้มูล 
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 -คลิกไอคอน Save เพื่อจดัเก็บขอ้มูลท่ีกรอกเรียบร้อยแลว้เขา้สู่ระบบ 
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      2.3 Add new Authentication Folder ส าหรับการเพิ่ม Folder ในส่วนของ View+P index 

 
 
 4.  แถบเมนู My Program  คือเมนูท่ีจดัเก็บรายละเอียดในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนไดเ้ขา้มาศึกษา 
ในชุดวชิานั้น ๆ 
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  5. แถบเมนู Learning Environment   สภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ คือไอคอนท่ีจดัเก็บ 
รายละเอียดของเน้ือหาและกิจกรรมต่าง ๆ ของบทเรียนท่ีผูส้อนสร้างไว ้ผูเ้รียนสามารถคลิกเขา้ศึกษา 
ในแต่ละกิจกรรมได ้ 

 
 

 ท่ีแถบเมนู Learning Environment จะพบเมนูยอ่ยจ านวน 2 เมนู คือ 
  Your Learning Environment เขา้สู่สภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ ของคุณ   และ 

 Your Course Stats  ขอ้มูลสถิติรายวชิาของคุณ 
 -คลิกท่ี   Your Learning Environment เขา้สู่สภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ของคุณ ระบบจะ 
แสดงรายช่ือของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของวชิานั้น ๆ มาใหผู้เ้รียนเลือกคลิกเพื่อเขา้ศึกษาได ้ในทีนี่ข้อ
น าตัวอย่าง 60711 ชุดวชิาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ขึน้มาเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการใช้บทเรียน ดงัน้ี 
 
 
 



การเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส์ STOU e-Learning 

ผา่น (Designing 4 Learning+Portfolio  (D4L+P))-ส าหรับผูเ้รียน           

 

 

ส่งศรี อินไข่  ศูนยก์ารเรียนการสอนทางอิเลก็ทรอนิกส์ ส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา                                      หนา้  25 

           5.1 Announcement เป็นขอ้มูลประเภทประกาศข่าวสารของผูส้อน 

 
 
           5.2 ปฐมนิเทศชุดวชิา คลิกเลือกจะพบขอ้มูลการแนะน าการใชบ้ทเรียน และการท า 
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุดวชิา 
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           5.3 รายละเอยีดชุดวชิา คลิกเลือกจะพบขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดต่าง ๆ ในชุดวชิา 
ผูเ้รียนสามารถท่ีจดัเก็บไฟลข์อ้มูลลงมาไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเองได ้โดยคลิกท่ีไอคอน Save 
หรือคลิกไอคอน Open เพื่อเปิดไฟลข์อ้มูลข้ึนมาอ่านเพียงอยา่งเดียว 

 
           5.4 ปฏิทนิการศึกษา คลิกเลือกจะพบขอ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลาท่ีตอ้งท ากิจกรรมในชุดวชิา 
ผูเ้รียนสามารถท่ีจดัเก็บไฟลข์อ้มูลลงมาไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเองได ้โดยคลิกท่ีไอคอน Save 
หรือคลิกไอคอน Open เพื่อเปิดไฟลข์อ้มูลข้ึนมาอ่านเพียงอยา่งเดียว 
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           5.5 Learning Environment 1 Unit 8 บุคคลและกลุ่มในองค์การ 
คลิกเลือกจะพบขอ้มูลเก่ียวกบังานต่าง ๆ จ านวน 4 งาน ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งท าตามท่ีผูส้อนไดม้อบหมายไว ้  
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 -คลิกท่ี  Your Course Stats ระบบจะแสดงรายละเอียดของการเรียน รวมทั้งคะแนนท่ี 
ไดรั้บจากการท ากิจกรรมการเรียนของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส์ STOU e-Learning 

ผา่น (Designing 4 Learning+Portfolio  (D4L+P))-ส าหรับผูเ้รียน           

 

 

ส่งศรี อินไข่  ศูนยก์ารเรียนการสอนทางอิเลก็ทรอนิกส์ ส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา                                      หนา้  29 

บทที ่3 
การท างาน  (Task)  

 หลงัจากท่ีผูส้อนไดก้ าหนดงานต่าง ๆ ใหก้บัผูเ้รียนแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งเขา้มาท างานตามท่ีได ้
รับมอบหมาย ทั้งน้ีผูส้อนจะเป็นผูก้  าหนดวนั เวลา ของแต่ละงานไว ้เพราะฉะนั้นผูเ้รียนจะตอ้งมี
ระเบียบวนิยัต่อตนเองในเร่ืองของวนั เวลาในการท ามางานส่งใหผู้ส้อน หากพน้ก าหนดเวลาท่ีผูส้อน
ก าหนดไวใ้นแต่ละงาน ระบบจะท าการปิดงานนั้น ๆ ทนัที ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนพลาดโอกาสในการเขา้
ท างาน และจะท าใหพ้ลาดการไดรั้บคะแนนของแต่ละงานดว้ย 
 ขั้นตอนการเข้าท างาน (Task) 
  Task 1  งานท่ี 1 เป็นงานเด่ียวท่ีนกัศึกษาจะตอ้งท าภายในก าหนดเวลาท่ีผูส้อนได ้
ก าหนดไว ้(due date) หลงัจากคลิกเลือกจะพบโจทย/์ค าสั่ง ท่ีผูส้อนเป็นผูก้  าหนดวา่ให้ผูเ้รียนท า
อะไรบา้ง ตามเง่ือนไขเร่ืองเวลาท่ีก าหนดไว ้ เพราะฉะนั้นผูเ้รียนจะตอ้งมีระเบียบวนิยัในการเรียน  
ตอ้งท าตามขั้นตอนและรักษาเวลาดว้ยจึงจะประสบผลส าเร็จในการเรียน หากส้ินสุดเวลาท่ีก าหนดไว้
แลว้ ผูเ้รียนจะไม่สามารถตอบกิจกรรมในงานท่ี 1  ได ้ มีขั้นตอนดงัตวัอยา่งดา้นล่างน้ี 
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 1. คลิกท่ีสัญลกัษณ์   ระบบจะแสดงโจทย/์ค าสั่ง ของงานท่ี 1 วา่ใหผู้เ้รียนท า 
อะไรบา้ง พร้อมทั้งดา้นขวามือของจอภาพจะพบแหล่งขอ้มูลท่ีผูส้อนไดจ้ดัไวใ้ห้ผูเ้รียนสามารถใช้
ประโยชน์ได ้อาจเป็นแหล่งคน้คืนขอ้มูล หรือขอ้มูลประเภทไฟล ์.pdf ฯลฯ หรือไฟลข์อ้มูลท่ีผูส้อน
แนบมาอยูด่า้นล่างของโจทย/์ค าสั่ง แลว้แต่กรณี 
 

 

 
 2. คลิกท่ีไอคอน  wysiwyg     เม่ือตอ้งการพิมพข์อ้มูลในลกัษณะของ MS Word 
ท่ีระบบมีไวใ้ห ้มีความสะดวกต่อการใชง้าน 
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 3. คลิกไอคอน Update เม่ือพิมพค์  าตอบเรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งจดัส่งขอ้มูลเขา้สู่ 
ระบบ 

 
 4. คลิกไอคอน Submit Task 1 เพื่อจดัส่งค าตอบเขา้สู่ระบบ 
 5. คลิกไอคอน Close ส้ินสุดการท ากิจกรรมในงานท่ี 1 (Task 1) 
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 ตัวอย่างงานที ่1 ท่ีผูเ้รียนจดัส่งค าตอบเขา้มาในระบบ 
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 Task 2 งานท่ี 2 การท ากิจกรรมในงานท่ี 2 มีขั้นตอนดงัตวัอยา่งดา้นล่างน้ี 

 
 1. คลิกท่ีสัญลกัษณ์   เพื่อเขา้ไปอ่านค าตอบของงานท่ี 1 ท่ีเพื่อน ๆ ส่งค าตอบเขา้มา  
(จ  านวนเท่ากบัจ านวนคนต่อกลุ่มท่ีผูส้อนก าหนดไว)้ 
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 2. ใหค้  าแนะน า (feedback) ในค าตอบของเพื่อนท่ีตอบมา โดยพิจารณาวา่ค าตอบของ 
เพื่อนมีความถูกตอ้ง เหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 
 3. ใหค้ะแนนกบัเพื่อนดว้ย โดยเช็คบล็อคลงในกรอบคะแนนดา้นขวามือของจอภาพ 
โดยพิจารณาวา่ค าแนะน าท่ีเพื่อนใหม้ามีความตั้งใจหรือไม่ 
                              ไม่ไดใ้ชค้วามพยายาม =0-1 (เพื่อนร่วมเรียนไม่ไดใ้ชค้วามพยายามหรือตั้งใจท างาน) 
                               ดี=2-3 (เพื่อนร่วมเรียนพยายามหรือตั้งใจท างานดี) 
                               ดีเยีย่ม =4-5 (เพื่อนร่วมเรียนท างานอยา่งดีเยีย่ม) 
 4. คลิกไอคอน Submit Task 2 เพื่อจดัส่งขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 
 5. Close  ส้ินสุดการท ากิจกรรมในงานท่ี 2 (task 2)  
หมายเหตุ  1. ผู้เรียนต้องท ากิจกรรมให้อยู่ภายในเวลาทีผู้่สอนก าหนดไว้ (due date) 
                  2. ผู้เรียนจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าค าตอบหรือค าแนะน าทีต่นเองอ่านหรือให้คะแนนอยู่
น้ันเป็นของใคร เพราะระบบใช้วธีิสุ่ม (Random) ผู้เรียนไปเร่ือย ๆ  
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 Task 3 งานท่ี 3 การท ากิจกรรมในงานท่ี 3 มีขั้นตอนดงัตวัอยา่งดา้นล่างน้ี 
  

 
 
 1. คลิกท่ีไอคอนสัญลกัษณ์  ผูเ้รียนเองตอ้งเขา้มาอ่านค าแนะน า (feedback) ท่ี 
ตนเองไดรั้บจากเพื่อน ๆ ภายในกลุ่มท่ีไดใ้หค้  าแนะน ากบังานของตนเอง 
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 2. ใหค้ะแนนกบัค าแนะน าท่ีเพื่อน ๆ ไดใ้หค้  าแนะน ากบังานของเรามา คลิกเช็คบล็อค 
ในช่องคะแนนดา้นขวามือของจอภาพ 
                                แนวทางในการประเมิน 
                                ไม่ไดใ้ชค้วามพยายาม =0-1 (เพื่อนร่วมเรียนไม่ไดใ้ชค้วามพยายามหรือตั้งใจ 
                                                                               ใหค้  าวจิารณ์แก่งานของขา้พเจา้เลย) 
                                 ดี = 2-3 (เพื่อนร่วมพยายามหรือตั้งใจใหค้  าวจิารณ์เป็นอยา่งดี) 
                                 ดีเยีย่ม = 4-5 (เพื่อนร่วมพยายามหรือตั้งใจใหค้  าวจิารณ์อยา่งดีเยีย่ม) 
 3. คลิกไอคอน Submit Task 3 เพื่อจดัเก็บขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 
 4. Close  ส้ินสุดการท ากิจกรรมในงานท่ี 3 (task 3) 
หมายเหตุ  1. ผูเ้รียนตอ้งท ากิจกรรมให้อยูภ่ายในเวลาท่ีผูส้อนก าหนดไว ้(due date) 
                  2.. ผูเ้รียนจะไม่สามารถทราบไดเ้ลยวา่ค าตอบหรือค าแนะน าท่ีตนเองอ่านหรือใหค้ะแนน 
อยูน่ั้นเป็นของใคร เพราะระบบใชว้ธีิสุ่ม (Random) ผูเ้รียนไปเร่ือย ๆ 
 Task 4 งานท่ี 4 งานกลุ่ม เป็นการท างานร่วมกนัภายในกลุ่มตามโจทย/์ค าสั่งท่ีไดรั้บ  
(ส าหรับงานท่ี 4 น้ีบางสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้อาจไม่มีงานท่ี 4 ก็ได ้ข้ึนอยูก่บัผูส้อนจะเป็นผูก้  าหนด 
ใหมี้งานท่ี 4 หรือไม)่ มีขั้นตอนดงัตวัอยา่งดา้นล่างน้ี 

 
 1. คลิกท่ีสัญลกัษณ์      ระบบจะพบโจทย/์ค าสั่งท่ีผูส้อนจดัท าไว ้
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 2. คลิกท่ีไอคอน Team Discussion Board กระดานสนทนา  หลงัจากอ่านค าสั่งใน 
งานท่ี 4 แลว้ ทุกคนในกลุ่มตอ้งท าการสนทนากนัเก่ียวกบัค าตอบของงานท่ี 4 โดยผา่นกระดานสนทนา 
(Team Discussion Board) ท่ีผูส้อนเปิดระบบไวใ้หใ้ช ้อยูท่ี่ดา้นขวามือของจอภาพ การสนทนาผา่น 
กระดานสนทนาน้ีทุกคนจะสามารถมองเห็นขอ้มูลของแต่ละคน 

 
 3. สมาชิกภายในกลุ่มตอ้งเลือกตวัแทน 1 คน เพื่อใหเ้ป็นผูท่ี้จะจดัส่งค าตอบเขา้สู่ระบบ 
(การจัดส่งข้อมูลท าได้เพยีง 1 คนเท่าน้ัน หากส่งหลายคนข้อมูลของคนแรกจะถูกข้อมูลของคนต่อไป
แทนที)่ และจะเป็นผูท่ี้สามารถท าการแกไ้ขขอ้มูลได ้ 
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 ส่วนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ก็จะสามารถมองเห็นขอ้มูลได ้(เป็นสีเทา) แต่ไม่สามารถแกไ้ข 
ขอ้มูลได ้

 
 4.  ท่ี Student’s assessment of team member’s feedback ใหเ้ช็คบล็อคใหค้ะแนนกบั 
เพื่อนในกลุ่มในเร่ืองของความตั้งพยายามหรือการตั้งใจให้ความช่วยเหลือต่อการท างานกลุ่มเพียงใด 
                               แนวทางการประเมิน 
                               ไม่ไดใ้ชค้วามพยายาม =0-1 (เพื่อนร่วมกลุ่มไม่ไดใ้ชค้วามพยายามหรือตั้งใจท่ีจะ 
                                                                              ช่วยเหลือสนบัสนุดในการท างานกลุ่ม) 
                                 ดี = 2-3 (เพื่อนร่วมกลุ่มพยายามหรือตั้งใจร่วมมือสนบัสนุนในการท างานกลุ่ม 
                                                เป็นอยา่งดี) 
                                 ดีเยีย่ม = 4-5 (เพื่อนร่วมกลุ่มตั้งใจร่วมมือสนบัสนุนและช่วยเหลือการท างานกลุ่ม 
                                                       อยา่งดีเยีย่ม) 
 5. คลิกไอคอน Submit Team Task เพื่อจดัส่งขอ้มูลท่ีเป็นค าตอบเขา้สู่ระบบ 
 6. ท่ีไอคอน Student assessment team member’s feedback  คลิกใหค้ะแนนกบั 
เพื่อน ๆ ในกลุ่มท่ีร่วมกนัจดัท ากิจกรรมในงานท่ี 4  และคลิกไอคอน Submit  เพื่อจดัส่งขอ้มูล 
เขา้สู่ระบบ (จากภาพนพวฒัน์ เป็นผู้ส่งงานและเป็นผู้ให้คะแนนความร่วมมือของเพือ่นในกลุ่ม) 
 7. คลิกไอคอน Close ส้ินสุดการท ากิจกรรมในงานท่ี 4 (Task 4) 
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 Live Chat  การสนทนาออนไลน์  เป็นการสนทนาท่ีผูท้  าการสนทนาจะตอ้งอยูใ่นชุดวชิา 
 เดียวกนั และเปิดเคร่ืองใชใ้นวนัเวลาเดียวกนั จึงจะสามารถท าการสนทนาออนไลน์ได ้ดงัตวัอยา่ง
ดา้นล่างน้ี 
 1. คลิกท่ีสัญลกัษณ์             หรือถา้อยูท่ี่หนา้สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้จะมีสัญลกัษณ์  
กระพริบ ๆ อยู ่สามารถคลิกเลือกจากสัญลกัษณ์น้ีไดเ้ช่นกนั                       

 
                    ระบบจะเปิดแบบฟอร์มข้ึนมาใหใ้ช ้โดยในแบบฟอร์มจะแยกออกเป็นส่วน ๆ ดงัน้ี 
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                     ส่วนที ่1 ดา้นบนซา้ยมือของจอภาพพื้นท่ีส าหรับสมาชิกภายในกลุ่มพิมพข์อ้ความสนทนา 
กนั 

 
 
                     ส่วนที ่2 ดา้นล่างซา้ยมือของจอภาพพื้นท่ีส าหรับแสดงรายช่ือผูเ้รียนท่ีผูส้อนร่วมสนทนา
ดว้ย  
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                     ส่วนที ่3 ดา้นบนขวามือของจอภาพพื้นท่ีส าหรับสมาชิกภายในกลุ่มสนทนากบัผูส้อน 
 

 
                      
                       ส่วนที ่4 ดา้นล่างขวามือของจอภาพพื้นท่ีส าหรับผูดู้แลระบบร่วมสนทนาดว้ย 
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 2. คลิกไอคอน Send เม่ือตอ้งการส่งขอ้มูล เพื่อน ๆ ในกลุ่มท่ีอยูใ่นระบบจะสามารถเห็น 
ขอ้มูล พร้อมทั้งสามารถเขา้มาสนทนาร่วมกนัได ้
                   3. ในการใช ้Live Chat สามารถก าหนดรูปแบบของตวัอกัษร ก าหนดสีของตวัอกัษร รวมทั้ง

การใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีระบบมีไวใ้หใ้ชไ้ดจ้ากไอคอน    ท่ีอยูใ่กล ้ๆ ไอคอน  Send  
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 การก าหนดรูปแบบและสีของตัวอกัษร 

 
 การก าหนดใช้สัญลกัษณ์ต่าง ๆ  
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 การก าหนดเปิด/ปิดการใช้เสียง 
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 Register for program ไอคอนการลงทะเบียนส าหรับสมาชิกใหม่  เป็นไอคอนส าหรับ 
การลงทะเบียนคร้ังแรกกบัระบบ ปัจจุบนัน้ีในเร่ืองของการลงทะเบียนก่อนการใชร้ะบบนบัไดว้า่เป็น 
สากลท่ีทุก ๆ ระบบมีเง่ือนไขใหผู้ท่ี้ตอ้งการเขา้ใชร้ะบบของหน่วยงานนั้น ๆ ตอ้งท าการลงทะเบียน
ก่อนเสมอ ใน Designing 4Learning+Portfolio (D4L+P) มีขั้นตอนการลงทะเบียนดงัน้ี 
 
 -ท่ีหนา้แรกของระบบ คลิกไอคอน Register for program 
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 -พิมพข์อ้มูลลงในช่องวา่งท่ีระบบมีไวใ้ห ้ 
 -คลิกไอคอน Save เม่ือพิมพข์อ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ ระบบจะน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 

หมายเหตุ 1) กรณนัีกศึกษาจะใช้รหัสประจ าตัวนักศึกษา 10 หลกั เป็นช่ือส าหรับ Login เข้าสู่ระบบ 
                 2) รหัสผ่าน (Password) ใช้ภาษาองักฤษ ไม่ควรใช้สัญลกัษณ์ผสม เพราะอาจท าให้ท่าน 
จ าไม่ได้ และก่อนพมิพ์ควรจดบันทกึไว้ก่อน เพือ่ป้องกนัการลมื 
 ส าหรับนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีลงทะเบียนเรียนจริงในชุดวชิาท่ีเปิด 
ใหบ้ริการไม่ตอ้งลงทะเบียนกบัระบบ เพราะผูดู้แลระบบไดท้ าการลงทะเบียนใหน้กัศึกษาเรียบร้อยแลว้ 
ให้นักศึกษาพมิพ์รหัสนักศึกษา 10 หลกั ทีไ่ด้รับจากมหาวิทยาลยัฯ ลงในช่อง Member ID  
 และพมิพ์รหัสผ่าน ในช่อง Password                         (ในคร้ังแรกที่เข้าใช้ระบบนี ้ให้ใช้รหัสนักศึกษา 
10 หลกั ส าหรับเป็นรหัสผ่าน หลงัจากทีเ่ข้าสู่ระบบแล้วนักศึกษาสามารถเข้ามาแก้ไขรหัสผ่านใหม่ได้)  
 

 
 



การเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส์ STOU e-Learning 

ผา่น (Designing 4 Learning+Portfolio  (D4L+P))-ส าหรับผูเ้รียน           

 

 

ส่งศรี อินไข่  ศูนยก์ารเรียนการสอนทางอิเลก็ทรอนิกส์ ส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา                                      หนา้  50 

 Forgot Password? ไอคอนลมืรหัสผ่าน   

 
 

 คลิกเลือกเม่ือตอ้งการถามเขา้มาในระบบ โดยกรอกขอ้มูลตามท่ีระบบสอบถามข้ึนมา 
แลว้จดัส่งเขา้สู่ระบบ หลงัจากนั้นระบบจะท าการตรวจสอบ และจดัส่งขอ้มูลแจง้กลบัใหน้กัศึกษาทราบ
ทาง e-mail Address ของนกัศึกษา ทั้งน้ีตวันกัศึกษาเองตอ้งกลบัมาเปิด e-mail Address ของตนเองดูอีก
คร้ังจึงจะทราบวา่ขอ้มูลท่ีระบบส่งกลบัมานั้นเป็นค าวา่อะไร 
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 -พิมพ ์e-Mail Address  ลงในกรอบช่องวา่ง 
 -คลิกไอคอน Get Password  ระบบจะแจง้ใหท้ราบวา่ใหท้่านเขา้ไปตรวจสอบขอ้มูลผา่นทาง 
e-Mail  และใหท้ดลองเขา้ใชร้ะบบอีกคร้ัง 
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