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บทนํา 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ACT E-Learning ภายใตแ้พลตฟอร์ม Moodel 

(สําหรับผู้เรียน) 
********************************************************* 

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นระบบในลักษณะทีค่รูเป็นผู้บริหารจัดการเน้ือหาในระบบ ให้สอดคล้องกับ
การเรียนการสอนในห้องเรียน และมอบหมายงานให้กับผู้เรียน รวมไปถึงการเก็บผลการเข้าเรียน การทํากิจกรรมต่างๆ 
คะแนนผ่านระบบที่ติดต้ัง URL : http://203.62.155.100:2562/Learning/ โดยใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้น้ีว่า 
ACT E-Learning ภายใต้แพลตฟอร์ม Moodel ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่บริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่ง
ประกอบด้วยเครื่องมืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนนําเน้ือหา สื่อการเรียนรู้ ใบงาน 
ใบความรู้ และกิจกรรมต่างๆ เข้ามาโดยผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้งผู้สอนและผู้เรียนยังสามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้โดย
ผ่านเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบมีให้ เช่น ห้องสนทนา กระดานถาม-ตอบ โดย MOODLE ย่อมาจาก Modular Object 
Oriented Dynamic Learning Environment โดยเป็นซอฟต์แวร์ฟรี ที่มีการพัฒนาในแนวแบบ Open Sourse มี
ลิขสิทธ์ิแบบ GPL (General Public License) หรือลขิสิทธ์ิแบบฟรีน่ันเอง ซึ่งผู้นํามาใช้สามารถดาว์นโหลดไปติดต้ังใช้
งานได้ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Moodel ที่ 
http://www.moodle.org 
 
1. คุณสมบัติเด่นของ Moodle 

โปรแกรม Moodle มีผู้นิยมใช้งานกันอย่างขวาง ด้วยคุณสมบัติเด่นหลากหลายประการ อาทิ 
 โปรแกรมมีความสามารถสูง มีโมดูลกิจกรรมการเรียนการสอนให้ใช้งานจํานวนมาก จึงตอบโจทย์

สําหรับองค์กรที่ต้องการทําระบบ e-Learning แทบทุกองค์กร 
 เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นในแนว Open Source มีลิขสทิธ์ิแบบ GLP (General Public License) 

ผู้ใช้งานสามารถดาว์นโหลดไปติดต้ังใช้งานได้ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด 
 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ใช้งานง่าย ทําให้ง่ายต่อการเรียนรู้ส าหรับผูใ้ช้งานรายใหม ่
 สามารถติดต้ังได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Windows, Linux, FreeBSD, MS SQL Server และ 

Oracle 
 รองรับการใช้งานมากกว่า 60 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย 
 มีเว็บไซต์ให้คําปรึกษาจํานวนมาก เน่ืองจากมีหน่วยงานที่ใช้อยู่ 1,000 เว็บไซต์ 
 มีระบบตรวจสอบว่าผู้ใช้งานใช้อุปกรณ์ประเภทใดเข้าใช้งานผ่านทาง Desktop version, Tablet 

version, Mobile version 
 รองรับมาตรฐาน e-Learning 

 
2. ความสามารถของมูเด้ิล 

1. เป็น Open Source ที่ได้รับการยอมรับ (13,544 sites from 158 countries 2549-07-19) ตัวน้ีฟรี : 
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาในไทย ยังไม่มีข้อตกลงเป็นเอกฉันท์ว่าจะใช้อีเลินน่ิงตัวใด แต่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปใช้มูเด้ิลเพ่ิมขึ้น
เป็นลําดับ 
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2. รองรับทั้ง ซเีอ็มเอส(CMS = Course Management System) และ แอลเอ็มเอส(LMS = Learning 
Management System) ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เน้ือหาของครูพร้อมบริการให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษา บันทึก
กิจกรรมของผู้เรียน และตัดเกรด 

3. เป็นแหล่งเผยแพร่เอกสารออนไลน์เช่น Microsoft Office, Web Page, PDF หรือ Image เป็นต้น ใจกว้าง 
ไม่หวงวิชา มีเอกสารที่เคยรวบรวมไว้ ก็ส่งเข้าไปเผยแพร่ได้โดยง่าย 

4. มีระบบติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียน เพ่ือนร่วมช้ัน และครูเช่น Chat หรือ Webboard เป็นต้นผู้เรียนฝาก
คําถาม ครูทิ้งการบ้านไว้ครูนัดสนทนาแบบออนไลน์ ครนัูดสอนเสริม หรือแจกเอกสารให้อ่านก่อนเข้าเรียน ก็ได้ 

5. มีระบบแบบทดสอบ รับการบ้าน และกจิกรรม ที่รองรับระบบให้คะแนนที่หลากหลายให้ส่งงาน ให้ทํา
แบบฝึกหัด ตรวจให้คะแนนแล้ว export ไป excel ได้ 

6. สํารองข้อมลูเป็น .zip แฟ้มเดียวได้ทําให้ครูหรือผู้เรียนนําไปกู้คืนในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ แล้วเก็บเป็น 
.zip เปิดให้ Download  

7. ผู้บริหารทีม่วิีสัยทัศน์ และใจกว้าง ส่งเสริมเรื่องน้ีเพราะ ครูได้ทําหน้าที่ ผู้เรียนได้เรยีนรู้ และสถาบันยกระดับ
การให้บริการครูเตรียมสอนเพียงคร้ังเดียว แต่ผู้เรียนเข้ามาเรียนก่ีรอบก็ได้ จบไปเข้าแลว้กลับมาทบทวนก็ได้ 
 
3. ข้อควรทราบเก่ียวกับมูเด้ิล 
 1. มี เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เพ่ือติดต่อกับโปรแกรมมูเด้ิล จําเป็นทั้งต่อครู และผู้เรียน 

2. มี เว็บเซอร์ฟเวอร์ (Web Server) เพ่ือบริการรับการเช่ือมต่อเข้าไป โดยรองรับภาษาพีเอชพี (php) และ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySql) 

3. มี ผู้ติดต้ัง (Installer) และ ผู้ดูแลระบบ (Admin) เพ่ือทาํให้ระบบเกิดขึ้น และให้บรกิารแก่ผู้ใช้ 
4. มี ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน ที่ยอมรับเทคโนโลยีดังน้ันมูเด้ิลเหมาะสําหรับผู้เรียนที่รับผิดชอบครูที่มุ่งมั่น และ

ผู้บริหารที่ให้งบประมาณ 
5. มี การเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่าย (Network) เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือ เครือข่าย

ท้องถิ่น (LAN) 
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การใชง้าน ACT E-Learning 
------------------------------------------------------------------------------ 
1. การเขา้ระบบ (Log in) ผ่านทางเว็บไซต์ 
 การ Log in เข้าสู่ระบบ การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือที่เรียกว่า ACT E-Learning 
สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://203.62.155.100:2562/Learning โดยผู้ใช้จะต้องมีการ Log in เข้าสู่ระบบก่อน
จึงจะสามารถเข้าระบบอีเลิร์นน่ิงได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

1.1 เปิด Brower Google Chrome พิมพ์ http://203.62.155.100:2562/Learning แล้วคลิกที่ คําว่า “เข้าสู่
ระบบ” (มุมบนขาว) 

 
 

1.2 พิมพ์ (Username) และ (Password) ที่ทางโรงเรียนกําหนดให้ (สามารถเปล่ียนรหัสผ่านเองทีหลังได้) 
User : เลขประจําตัว@student.act.ac.th (ไม่ต้องเว้นวรรค) 
Password : วัน เดือน ปี เกิด 8 หลัก (ไม่ต้องเว้นวรรค) 
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1.3 คลิก ปุ่มเข้าสู่ระบบ (Log in) จะปรากฎข้อมูลของผู้ใช้งานระบบฯ ที่มุมบนด้านขวา 

 
 

 กรณี ที่ไมส่ามารถ Log in เข้าระบบได้ กรุณาตรวจสอบ 
  1) ระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้หรือไม่ 
  2) เว็บบราเซอร์ที่ใช้ต้องเป็น Google Chrome เท่าน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

จัดทําโดย มาสเตอร์ผดุงศักด์ิ  แสงสวงค์  หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

2. การเขา้ระบบโดยผา่นทางอุปกรณ์ Smart Phone ต่างๆ ทั้งระบบ iOS หรือ Android 
ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสาร หรือ Smart Phone, Tablet ทั้งระบบ iOS หรือ Android ในการเข้า

ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยการติดต้ัง Apps จะทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าหน้าบทเรียนได้โดยตรงโดยไม่
ต้องการ Browser และเป็นการลดขั้นตอนการเข้าระบบอีกด้วย โดยมีวิธีการดังต่อไปน้ี 

2.1 ระบบปฏิบัติการ Android 
2.1.1 เปิด Application “Google Play” แล้วค้นหาคําว่า “moodle mobile”และ เลือก Apps 
ที่ช่ือวาฎ “Moodle Mobile” 

                        
 

2.1.2 กดท่ีปุ่ม “INSTALL” เพื่อเร่ิมการลงโปรแกรม 
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2.1.3 กดที่ปุ่ม “ACCEPT” เพ่ือทําการเริ่มดาวน์โหลดและติดต้ัง Application 

 
2.1.4 รอจนกว่าเคร่ืองทําการติดต้ังเสร็จสิ้น จึงกดที่ปุ่ม “Open” 
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2.2 ระบบปฏิบัติการ iOS 
2.2.1 เปิด Application “App Store” แล้วค้นหาคําว่า “moodle mobile”และ เลอืก 

Apps ที่ช่ือวาฎ “Moodle Mobile” 

              
 

2.2.2 กดที่ปุ่ม “GET” หรือหากเคร่ืองเคยโหลดโปรแกรมน้ีแล้วลบทิ้งไปให้กดปุ่ม Cloud (รูป
ก้อนเมฆ) เพ่ือทําการลงโปรแกรม 
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2.2.3 รอจนกว่าเคร่ืองทําการติดต้ังเสร็จให้กดปุ่ม “Open” เพ่ือทําการเปิดโปรแกรม 

     
 

2.3 การต้ังคา่และเข้าใช้งานระบบ 
2.3.1 ในหน้าแรกให้กรอก URL : http://203.62.155.100:2562/Learning แล้วกดปุ่ม “Connect” 
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2.3.2 หลังจากมีช่องเพ่ิมขึ้นมาดังภาพ ให้ใส ่Username และ Password สําหรับการเข้าระบบของ
ผู้เรียนลงไปจากน้ันกดปุ่ม “Log in” 

 
2.3.3 โปรแกรมจะนําผู้เรียนเข้าสู่หน้าแรก เป็นอันเสร็จสิ้นการเข้าใช้งาน 
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3. การเขา้เรียน 
3.1 คลิก เลือกวิชาที่ต้องการเข้าเรียน 

 
 

3.2 ผู้เรียนจะเห็นกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ภายใน Course ซึ่งผู้เรียนสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ โดยเรียง
จากหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จนถึง หน่วยการเรียนรู้สุดท้าย ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่
ครูผู้สอนกําหนดขึ้น ซึ่งผู้จําเป็นที่จะต้องเข้าไปศึกษาในทุกๆ หัวข้อกิจกรรมตามที่ครูผูส้อนกําหนด 

 
 หมายเหตุ ในทุกๆ กิจกรรมที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น ผู้เรียนควรศึกษาและอ่านคําช้ีแจงต่างๆ อย่างละเอียด เพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้เรียนเอง 
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4. การทําแบบทดสอบ และการสง่งาน 
 นอกจากการเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ที่ครผูู้สอนได้กําหนดขึ้นแล้ว หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย
ครูผู้สอนจะมีการกําหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การทํา
แบบทดสอบ และ  การส่งงาน หรือ การมอบหมายงาน 
 4.1 การทําแบบทดสอบ 
      4.1.1 การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน การทําแบบฝึกหัด หรือการทําแบบทดสอบก่อน 
เรียน- หลังเรียน ในแต่ละหน่วย ให้คลิกเลือกแบบทดสอบที่ต้องการตามที่ครูผู้สอนกําหนด โดยให้สังเกต

สัญลักษณ์  ซึ่งเป็นสัญลักษณข์องการจัดกิจกรรมในลักษณะการวัดผลและประเมินผล 

 
       4.1.2 จะปรากฏหน้าต่างของแบบทดสอบ คําช้ีแจงในการทําแบบทดสอบ แจ้งจํานวนคร้ัง และ 
เวลาในการทําแบบทดสอบ เมื่ออ่านคําช้ีแจง เข้าใจดีแล้ว คลิกปุ่ม “Attempt quiz now” 
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       4.1.3 จะปรากฏหน้าต่าง การยืนยันในการทําแบบทดสอบ หากยังไม่พร้อมในการทําแบบทดสอบ
ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” หากพร้อมที่จะทําแบบทดสอบให้คลิกที่ปุ่ม “Start attempt” 

 
 

       4.1.4 ให้นักเรียนอ่านคําถามให้เข้าใจ และตอบคําถามตามรูปแบบของแบบทดสอบในข้อน้ันๆ 
(แบบทดสอบแต่ละข้อ อาจจะเป็นตัวเลือก จับคู่ เติมคํา หรือ เรียงความ) และเมื่อตอบเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “Next 
Page” 
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4.1.5 เมื่อผู้เรยีนทําแบบทดสอบจนถึงข้อสุดท้ายให้ทําการ คลิกปุ่ม “Finish attempt...” 

 
 

4.1.6 เมื่อผู้เรยีน คลิกปุ่ม “Finish attempt...” จะปรากฏหน้าต่างแสดงเวลาที่เหลือในการทํา
แบบทดสอบ ข้อที่ยังไม่ได้ตอบ และข้อที่ตอบแล้ว หากต้องการทําข้อใดสามารถคลิกที่เลขข้อสอบในน้ันเพ่ือทํา
ข้อน้ันๆ ได้เลย แต่มีเง่ือนไขว่าจะต้องยังไม่หมดเวลาการทําข้อมูลตามทีค่รูผู้สอนกําหนด 
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4.1.7 เมื่อตรวจสอบการทําแบบทดสอบเสร็จทุกข้อแล้ว ให้คลิกที ่“Submit all and finish” เพ่ือส่ง
แบบทดสอบ ถ้าต้องการกลับไปแก้ไขคําตอบอีกคร้ังให้คลิกที่ปุ่ม “Return to attempt” 

 
 

4.1.8 หลังจากยืนยันคําตอบแล้วระบบจะแสดงผลคะแนนที่ได้ คําอธิบายคําตอบในข้อที่ถูกต้อง (ถ้า
ครูผู้สอนกําหนดให้ขึ้นข้อความอธิบาย) รายละเอียด ดังภาพ 

 
 

4.1.9 หลังจากดูผลคะแนนของการทําแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ใหค้ลกิเลือกเมนู “Finish Review” 

 
 

4.1.10 ระบบจะแสดงรายละเอียดของการทําแบบทดสอบให้ทราบ หากต้องการกลับเข้าสู่บทเรียนหรือ
กิจกรรมต่อไปให้คลิกที่ปุ่ม “Back to course” 
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 4.2 การสง่งาน หรือ การมอบหมายงาน 
เป็นกิจกรรมทีค่รูผู้สอนได้กําหนดให้ผู้เรียนเข้าไปส่งงาน หรือการบ้านไว้ในระบบ โดยก่อนส่งงานผู้เรียน

จะต้องมีไฟล์เอกสารที่จัดทําเสร็จเรียบร้อย พร้อมส่งแล้วอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จากน้ันจึงจะทําการส่งงานให้
ครูผู้สอนผ่านระบบ และช่องทางส่งการบ้านที่ครูผูส้อนได้กําหนดไว้ โดยการส่งงานจะสามารถแก้ไขไฟล์งานที่ส่ง
ได้ต้ังแต่วันแรก จนถึงวันสิ้นสุดการส่งงานที่ครูผู้สอนกําหนดไว้ในระบบ หากหมดระยะเวลาที่ครูผูส้อนกําหนด

แล้วผู้เรียนจะไม่สามารถส่งงานได้ หรือแก้ไขไฟล์งานที่ส่งได้อีก โดยให้สังเกตสัญลักษณ ์  ซึ่งเป็นสญัลักษณ์
ของการมอบหมายงานให้ไปทําแล้วนํากลับมาส่ง โดยมีวิธีการส่งงานตามขั้นตอนดังน้ี 

4.2.1 เข้าไปในรายวิชา > เลือกกิจกรรมทีเ่ป็นการมอบหมายงาน 

 
 

4.2.2 คลิก “Add submission” เพ่ือแนบไฟล์งานที่จะส่งครูผู้สอน (กรณีที่หมดระยะในการส่งงานจะ
ไม่มีปุ่ม Add submission ขึ้นให้) 
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4.2.3 คลิก Add เพ่ือแนบไฟล์ 

 
 

4.2.4 คลิก Upload a file > เลือกปุ่ม Browse 
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4.2.5 จะปรากฏไฟล์ที่แนบ จากน้ันคลิก “Save changes” 

 
 

4.2.6 จะปรากฏรายละเอียดการส่งงาน พร้อมกับไฟล์ที่แนบมา ถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการส่ง
การบ้าน 

 
 

หมายเหตุ ในกรณีต้องการลบ หรือ แก้ไขไฟล์เพ่ือส่งใหม่ จะสามารถแก้ไขไฟล์ส่งงานท่ีส่งได้ต้ังแต่วันแรก 
จนถึงวันสิ้นสุดการส่งงานท่ีครูผู้สอนกําหนดไว้ในระบบ หากหมดระยะเวลาที่ครูผูส้อนกําหนด
แล้วผู้เรียนจะไม่สามารถส่งงานใหม่ได้ โดยผูเ้รียนสามารถเข้ามาที่หัวข้อกิจกรรมของการ
มอบหมายงานน้ันๆ แล้วคลิก “Edit Submission” และทาํตามขั้นตอนที่ 3) ถึง 5) ใหม่ แต่
จะต้องลบไฟล์เก่าออกก่อน จึงจะสามารถใส่ไฟล์ใหม่เข้าไปได้ 
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5. การติดต่อ – สอบถามกับครูผูส้อนและเพื่อนในห้องเรียนเสมือนจรงิ 
   กระดานเสวนา เป็นกระดานสําหรับแสดงความคิดเห็นหรือการต้ังกระทู้ คําถาม-คําตอบ มีวิธีการเขียน
กระดานเสวนาดังน้ี 

5.1 เข้าไปยังหวัข้อกระดานเสวนาที่ครูผู้สอนได้สร้างไว้ 

 
 

5.2 คลิกปุ่ม “Add a new discussion topic” เพ่ือต้ังกระทู้ ถาม-ตอบ 
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5.3 พิมพ์หัวขอ้คําถาม ลงใน หัวข้อ และพิมพ์คําถามลงในช่อง หากต้องการแนบไฟล์ ก็ให้ดําเนินการ
เช่นเดียวกับวิธีการส่งการบ้าน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิก โพสต์ลงในกระดานเสวนา 

 
 

5.4 คลิกปุ่ม “Post to forum” เพ่ือบันทึกหัวข้อกระทู้ 
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6. การเขา้ใชห้้องสนทนา 
 ห้องสนทนา คอื ห้องสําหรับการสนทนาซึ่งเปรียบเสมือน Facebook Chat Group หรือ Line Group 
ที่ให้ผูท้ี่เป็นสมาชิกทั้งหมดในรายวิชาสามารถสื่อสารกันเป็นกลุ่มได้น่ันเอง โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนและ
ครูผู้สอนสามารถ พูด-คุย กันได้แบบ Realtime ทั้งน้ีการเข้าห้องสนทนาผู้เรียนจะต้องอ่านคําช้ีแจงในการใช้ให้
ละเอียดเน่ืองจากครูผู้สอนจะกําหนดการใช้ห้องสนทนาเป็น วัน และ เวลา ที่แน่นอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์ในการศึกษาสูงสุด โดยมีวิธีการเข้าห้องสนทนาดังน้ี 
 6.1 เข้าไปยังรายวิชาที่เป็นผู้เรียนมีสิทธ์ิ 

 
 

 6.2 คลิกห้องสนทนาที่ครูผูส้อนได้กําหนดไว้ โดยสังเกตจากสัญลักษณ์  
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 6.3 คลิก “Click here to enter the chat now”  

 
 

 6.4 หน้าต่างการ พูด-คุย 
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7. การดูคะแนนการทาํกิจกรรม 
เป็นการดูคะแนนการทํากิจกรรมทั้งหมดที่มอียู่ในรายวิชา ผู้เรียนสามารถตรวจสอบดูได้ว่าแต่ละ

กิจกรรมได้คะแนนเท่าไหร่ มวิีธีการดังน้ี 
7.1 เข้าไปยังรายวิชาที่เป็นผู้เรียนมีสิทธ์ิ 

 
 

7.2 เมนูด้านซา้ย Grades 
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7.3 จะปรากฎตารางแสดงคะแนนท่ีได้ในแต่ละกิจกรรม 

 
 

8. การออกจากระบบ (Log Out) 
การออกจากระบบ เมื่อเลิกใช้งาน สามารถออกจากระบบได้โดยการคลิกที่ลิงค์ที่ช่ือผู้ใช้ แล้วเลือก “Log Out” 

 
 

ข้อแนะนาํ :  
1) หลังจากใช้งานระบบเสร็จสิ้น ควรจะกดปุ่ม ออกจากระบบ ทุกคร้ังเพ่ือป้องกันมิให้บุคคลอ่ืนไปทํา

ข้อมูลในรายวิชาของท่านหายไป 
2) สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนทีต่่างๆ เช่น Smart Phone, Tablet ไม่จําเป็นของ Log Out เน่ืองจากเป็น

อุปกรณ์ส่วนตัว 
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