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1. แนะน ำระบบ Moodle LMS 

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อ 
เครื่องคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ให้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ 
ครอบคลุมทั่วโลก อินเทอร์เน็ตจะมีบริการรูปแบบต่างๆ ที่สามารถเอ้ือประโยชน์ในการให้บริการสื่อสารข้อมูล 
เช่นการเข้าถึงข้อมูลระยะไกล การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 
การน าเอารูปแบบของบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้สนับสนุนในการเรียนการสอนในลักษณะ

เรียนผ่านเว็บเป็นการใช้คุณสมบัติต่างๆ ของอินเทอร์เน็ตมาออกแบบและพัฒนาเป็นสื่อในการเรียนการสอนใน
ลักษณะที่ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา บทเรียน และผู้สอนเหมือนอยู่กับในห้องเรียนจริงในรูปแบบ
ของห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) โดยสามารถที่จะศึกษาเนื้อหา อภิปรายกลุ่มสัมมนาซักถาม และ
ตอบปัญหาการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน  (Client) กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ(Server) ที่มีแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาหรือฐานความรู้ (Knowledge-based) เพ่ือ
การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้สอน มีการน าเสนอสื่อในลักษณะของสื่อประสม
ทั้ง ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง กิจกรรมต่างๆ เช่น การสนทนาผ่านห้องสนทนา การตั้ง กระทู้
ถาม-ตอบ บนกระดานข่าว หรือการส่ง-การบ้าน 
 
E-Learning 

เป็นการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ร่วมกับเนื้อหาที่เป็น
สื่อ-ประสม ร่วมกับระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ซึ่ง ผู้เรียนและผู้สอนใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
กัน โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ส่วนจัดการระบบ ส่วนของเนื้อหา การน าส่งเนื้อหาหรือการจัดการเรียน 
เครื่องมือช่วยจัดการเรียน การปฏิสัมพันธ์ และกระบวนการในการเรียน ท าให้ไม่มีขีดจ ากัดทางการเรียนใน
ระยะทาง เวลา และสถานที ่ท าให้ตอบสนองต่อความสนใจและความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 
Open Source Software: OSS 

ซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้น ด้วยเงื่อนไขที่ผู้พัฒนาให้สิทธิบุคคลอ่ืนได้
น าไปใช้ หรือน าเอาซอฟต์แวร์นั้นๆ ไปพัฒนาได้ต่อไป พร้อมกับเปิดเผยหลักการหรือแหล่งที่มาในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ต้นฉบับ (Source code) นั้น ให้แก่บุคคลภายนอกตามเงื่อนไขบางประการเพ่ือให้ศึกษา ใช้งาน 
แก้ไขเผยแพร่ และน าไปพัฒนาต่อได้ ตามข้อตกลงทางกฎหมาย เช่น GPL (General Public License) 
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Learning Management System: LMS 
เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้เรียน  ผู้สอน โครงสร้าง

เนื้อหา หลักสูตร และข้อสอบ รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลผู้เรียน ตลอดจนจัดการ
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้สอนสามารถสร้างรายวิชาโดยบรรจุเนื้อหา สร้างแบบทดสอบ สื่อการ
สอน จัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียน และจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเรียนของผู้เรียนด้วยตนเอง เพ่ือที่ผู้สอน
จะสามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นได้ ผู้เรียนสามารถศึกษา
เนื้อหา และท ากิจกรรมต่างๆ ตามท่ีผู้สอนสร้างไว้ นอกจากนั้น ผู้สอนและผู้เรียนยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
ผ่านทางเครื่องมือสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น News E-mail Chat และ Webboard เป็นต้น 
 
Moodle 

Moodle มาจากค าว่า Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment เป็น 
course management system (CMS) หรือ ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) แบบ Open Source 
Software ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์  ให้มี
บรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนจริงที่ผู้สอนกับผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้  
 

ผู้พัฒนา Moodle คือ Dr.Martin Dougiamas ชาวออสเตเลีย ปัจจุบัน Moodle ได้มีผู้น าไปใช้งาน
ทั่วโลกกว่า 75 ภาษา ใน 193 ประเทศ โดยเว็บไซต์หลักคือ http://moodle.org 

 

 

 

http://moodle.org/
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Moodle เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับใช้ในการจัดการรายวิชาผ่านเว็บ โดยก าหนดให้มีระบบการจัดการ
เว็บไซต์ซึ่งรองรับทั้ง ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน มีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดแหล่งความรู้ กิจกรรม และ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนผ่านเว็บให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนีได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยมี
พ้ืนฐานมาจาก Open Source Software ได้แก่ php และ mysql 

ข้อดีของ Moodle ที่เหมาะสมกับการน ามาใช้จัดการเรียนการสอนบนเว็บ 
1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนโดยสามารถใช้เป็นสื่อหลักและสื่อเสริม เพ่ือ   

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางการการเรียนสูงขึ้น 
2. ใช้งานง่ายทั้ง ส าหรับผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน 
3. มีมาตรฐาน e-Learning และรองรับมาตรฐาน SCORM 
4. มีเครื่องมือที่ใช้สร้างแหล่งความรู้ และกิจกรรมแบบออนไลน์ครบถ้วน 
5. เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมโยงทางวิชาการ 
6. มีเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินผลการเรียน 
7. สามารถใช้งานได้ดีทั้ง ระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux 
8. เป็น Open Source Software สามารถใช้งานได้ฟรี 
9. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

Moodle เป็น software ที่ท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ Web Service โดยใช้ CGI Script 
ร่วมกับDatabase Technology เก็บข้อมูลการใช้งานไว้ที่ Web Server แล้วให้ให้สิทธิ์ผู้ใช้ ซึ่งมีสถานะต่างๆ 
เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน หรือผู้เรียน เข้ามาใช้งาน เปรียบเสมือนรวบรวมแหล่งความรู้ทั้งหมดมารวมกันไว้ ท า
ให้ทุกคนสามารถเข้าใช้-งานร่วมกันได ้ส าหรับผู้สอน การสร้างรายวิชาบน Moodle นั้น สามารถใช้เครื่องมือที่
มีอยู่ใน Moodle สร้างเนื้อหาและกิจกรรมในรายวิชาได้ เช่น แหล่งข้อมูลแบบหน้าเว็บเพจ แหล่งข้อมูลแบบ
ไฟล์หรือเว็บไซต ์และกิจกรรมแบบทดสอบ เป็นต้น แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการใช้งานแบบพ้ืนฐานที่ผู้สอน
จะสามารถน าไปประยุกต์สร้างรายวิชาได้โดยง่าย การใช้งาน Moodle จะเป็นการใช้งานผ่านเว็บไซต์ ตาม 
URL ที่ผู้แลระบบได้ลงทะเบียนไว้ เช่น http://www.su-elearning.su.ac.th 

 

http://www.su-elearning.su.ac.th/
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2. กำรเข้ำสู่ระบบ และกำรออกจำกระบบ 
 
การใช้งาน Moodle เมื่อได้รับสิทธิ์ เป็นสมาชิกของระบบแล้ว สามารถเข้าใช้งาน Moodle ได้โดย

ล็อกอิน  ด้วยการคลิกปุ่ม “Login” ในหน้าล็อกอินเข้าเว็บ สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยระบุชื่อผู้ใช้ 
รหัสผ่าน (ตัวเดียวกับการเข้าใช้ Internet) และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ส าหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจะไม่มีชื่อ
ผู้ใช้ และรหัสผ่านให้เข้าสู่ระบบโดยคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบในฐานะบุคคลทั่วไป” ซึ่งการเข้าสู่ระบบในฐานะ
บุคคลทั่วไป จะเข้าศึกษาได้เฉพาะรายวิชาที่ผู้สอนอนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเท่านั้น 

 

 
 
เมื่อสมาชิกเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงชื่อผู้เข้าสู่ระบบที่มุมบนขวา และด้านล่างของหน้าต่อจาก

ข้อความว่า “คุณเข้าสู่ระบบในชื่อ” และระบบจะบันทึกการเข้าใช้งาน เช่น วันที่เข้าสู่ระบบ เก็บไว้ใน
ฐานข้อมูล 
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เมื่อเลิกใช้งาน สมาชิกสามารถออกจากระบบได้โดยคลิกลิงค์ “ออกจากระบบ” ที่มุมบนขวาของ
หน้าจอ 

 

 
 
3. กำรจัดกำรรำยวิชำ 

 
รายวิชาที่สมาชิกสามารถจัดการรายวิชา สร้างเนื้อหา และกิจกรรมต่างๆ ใน Moodle ได้ ต้องเป็น

รายวิชาที่ผู้ดูแลระบบหรือผู้สร้างรายวิชาของ Moodle ก าหนดสิทธิ์ให้สมาชิกเป็นผู้สอนของรายวิชาเท่านั้น 
ผู้สอนหนึ่งคนมีสิทธิ์เป็นผู้สอนได้หลายรายวิชา แต่จะไม่สามารถลบรายวิชาที่ตนได้รับสิทธิ์เป็นผู้สอนได้ หาก
ต้องการลบรายวิชาต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบ หรือผู้สร้างรายวิชาของ Moodle เป็นผู้ลบให้ 

เมื่อผู้สอนเข้าสู่รายวิชาที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้สอน Moodle จะมีเครื่องมือส าหรับจัดการรายวิชาให้ โดย
แสดงผลเฉพาะผู้สอนเท่านั้น สมาชิกอ่ืนๆ เช่น ผู้เรียน ไม่สามารถมองเห็นเครื่องมือได้ เครื่องมือของ Moodle 
ช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างเนื้อหาบทเรียนโดยใช้แหล่งข้อมูลแบบเว็บเพจ  อัพโหลดไฟล์ให้ผู้เรียนดาวน์โหลด 
เอกสารประกอบบทเรียน หรือ สร้างแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนจากเครื่องมือกิจกรรมแบบทดสอบ 

เมื่อผู้สอนเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถจัดการรายวิชาโดยเข้าไปยังรายวิชาที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้สอนได้ ดังนี้ 

 

1. คลิกลิงค์ชื่อของรายวิชาที่แสดงให้เห็นในส่วน Course overview ซึ่งแสดงชื่อรายวิชาที่ได้รับสิทธิ์
เป็นผู้สอน และ รายวิชาที่เป็นสมาชิกแล้ว 
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2. เมื่อเข้าสู่รายวิชาที่ผู้สอนได้รับสิทธิ์เป็นผู้จัดการรายวิชา จะเห็นปุ่ม “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” มุม
บนขวา ของหน้ารายวิชา และระบบจะแสดงชื่อย่อรายวิชาในส่วน Navigation Bar เช่น Home > หมวด
ศึกษาทั่วไป > M0001 ทั้งนี้ผู้สอนสามารถกลับไปหน้าแรกของ Moodle ได้โดยคลิกลิงค์ “Home” หรือลิงค์
ที่เป็นชื่อย่อของเว็บไซต์ตามท่ีผู้ดูแลระบบได้ตั้งชื่อไว้ 

 

3.1 กำรตั้งค่ำรำยวิชำ ท าได้โดยคลิกบล็อก “การจัดการระบบ” เมนู การตั้งค่า 

 
ส่วน “ทั่วไป” เป็นส่วนการตั้งชื่อรายวิชา ในช่องชื่อเต็มให้ใส่ชื่อเต็มของรายวิชา โดยรูปแบบมีดังนี้ 

รหัสวิชา : ชื่อภาษาไทย (English) ในช่อง Course short name ให้ใส่รหัสรายวิชา และเลือกวันที่เริ่มต้น
รายวิชา 
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ส่วนค าอธิบาย ช่อง Course summary ให้ใส่วัตถุประสงค์รายวิชา และช่อง Course summary ให้
ใส่ไฟล์เอกสารแผนการสอน Course Syllabus 

 
ส่วน Course format ให้ก าหนดรูปแบบของรายวิชา โดยสามารถก าหนดได้  เบื้องต้นก าหนดเป็น 

“แบบหัวข้อ” ซึ่งส่วนใหญ่มักจะก าหนดภายใต้ 3 รูปแบบดังนี้ 1. แบบรายสัปดาห์ เหมาะส าหรับการก าหนด
หัวข้อสอนรายสัปดาห์ เมื่อขึ้นสัปดาห์ใหม่ผู้เรียนจึงจะสามารถเรียนสัปดาห์ถัดไปได้ 2. แบบหัวข้อ จะใช้กรณี
ต้องการเปิดสอนแยกเป็นหัวข้อ เหมาะส าหรับสอนแบบแยก เนื้อหาเป็นรายบทไป 3. แบบกลุ่มสนทนา จะใช้
ในกรณีต้องการอภิปรายเป็นกลุ่มๆ และก าหนดจ านวนสัปดาห์/หัวข้อ (สูงสุด 54 สัปดาห์/หัวข้อ) 

 
 



การใช้งานระบบ SU e-Learning  8 
 

ส่วน Guest access กรณีก าหนดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ารายวิชาได้ สามารถยอมรับได้ที่ส่วนนี้ 

 
เมื่อก าหนดเรียบร้อยกดปุ่ม “Save and Display” เพ่ือกลับไปยังหน้าหลักรายวิชา 
 
3.2 กำรอนุญำตให้นักเรียนเข้ำเรียนรำยวิชำ หลังจากที่เข้าไปสู่รายวิชาแล้ว ให้คลิกที่บล็อก “การ

จัดการระบบ”  เมนู สมาชิก> Enrolment methods  

 
จากนั้นจะปรากฏ method ทางด้านขวามือ ให้เลือก “Self enrolment (Student)” คลิกที่ภาพ

ดวงตา ให้เครื่องหมาย / หายไปจากดวงตา หลังจากนั้นนักศึกษาคลิกสมัครเข้าเรียนวิชาได้เอง 
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3.3 ส่วนประกอบของรำยวิชำ ในหน้ารายวิชาประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 

1. ปุ่มเริ่มการแก้ไขในหน้านี้ จะมีปุ่มเมื่อเป็นเจ้าของรายวิชานั้นๆ  

2. เมนูแก้ไข จะแสดงเมื่อท าการเพิ่มแหล่งข้อมูล หรือกิจกรรม ซึ่งเมนูนี้ สามารถเลือกค าสั่งได้ ดังนี้ 
 

การตั้งค่า คือ กลับไปตั้งค่าของหัวข้อนี้ใหม่อีกครั้ง 
ย้ายไปทางขวา คือ ย้ายต าแหน่งหัวข้อไปด้านขวา ครั้งละ 1 เคาะ 
ซ่อน คือ ไม่แสดงหัวข้อนี้ 
ท าซ้ า คือ คัดลอกหัวข้อนี้ 
Assign roles คือ ตั้งค่าการเข้าถึงหัวข้อ 
X ลบ คือ ลบหัวข้อนี้ 

3. หัวข้อ ไว้แบ่งเนื้อหาและกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาตามลักษณะแผนการสอนของผู้สอน 
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4. สัญลักษณ์ ด้านหลังของหัวข้อ  คือ สัญลักษณ์เน้นหัวข้อนี้ , แสดง/ปิด หัวข้อนี้ 

และลบหัวข้อนี้ 

5.  เพ่ือเพ่ิมบทคัดย่อ แสดงข้อความ/รูปภาพ/วิดีโอ ในหน้ารายวิชา 

6.   เพ่ือเพ่ิมแหล่งข้อมูล และกิจกรรมในรายวิชา 

7. เพ่ือเพ่ิม หรือลบหัวข้อ ในรายวิชา 

8. ไอคอนเพื่อจัดการบล็อก 

9.  เพ่ือเพ่ิมบล็อกในรายวิชา 

 

4. กำรเพิ่มแหล่งข้อมูล 

ในการสร้างรายวิชานั้น ผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือแหล่งความรู้ และกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของรายวิชาได้ตามที่ต้องการ เช่น หากต้องการให้เรียนผ่านเว็บเต็มรูปแบบจะต้อง
จัดแหล่งความรู้ และกิจกรรมให้ครบตามหลักสูตร หรือต้องการใช้เป็นสื่อเสริมร่วมกับการเรียนการสอน
ตามปกติในชั้นเรียน เช่น  ใช้ส าหรับประกาศข่าว ส่งการบ้าน ดาวโหลดเอกสารประกอบการสอน ก็สามารถ
ท าได ้

 

ในรายวิชาอาจารย์ผู้สอนต้องเพ่ิมเนื้อหารายวิชาเข้าไป ในรายวิชาที่จะสอน ซึ่งเนื้อหารายวิชาจะมีการ
เพ่ิมข้อมูล 2 ส่วนคือ 1. Activities กิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอน และ 2. Resource แหล่งข้อมูล ดังนี้ 
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ตารางแสดงกิจกรรมที่สามารถเพ่ิมเข้าไปในเนื้อหารายวิชาแต่ละบทเรียนได้ 

 

ค ำอธิบำย 

Forum : กระดานเสวนา เว็บบอร์ด 

Database : ฐานข้อมูล 

Lesson : บทเรียนส าเร็จรูป เนื้อหาแบบบทเรียน 

Quiz : แบบทดสอบ 

Choice : โพลล์ ตอบค าตอบเดียวลักษณะเหมือน Poll 

Workshop : ห้องปฏิบัติการ มอบหมายงานเป็นกลุ่ม 

Chat : ห้องสนทนาออนไลน์ 

Glossary : อภิธานศัพท์ แสดงค าศัพท์ ลักษณะคล้ายดิกชันนารี 

Assignment : การมอบหมายงาน 

External Tool : แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมจากเว็บไซต์อ่ืน 

SCORM package : บทเรียนที่อยู่ในรูปของ SCORM 

Survey : แบบส ารวจ 

Wiki : วิกิพีเดีย 

 
ตารางแสดงกิจกรรมที่สามารถเพ่ิมเข้าไปในเนื้อหารายวิชาแต่ละบทเรียนได้ 
 

 

ค ำอธิบำย 

File : ไฟล์ข้อมูลต่างๆ เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์นาเสนอ เป็นต้น 

Book : บทเรียนแบบหลายหน้าคล้ายหนังสือ 

Folder : สร้าง Folder เพ่ือจัดเก็บไฟล์ต่างๆในแต่ละหัวข้อการสอน 

IMS content package : IMS เป็นมาตรฐานไฟล์ บทเรียนท่ีจะนามาใช้ร่วมกัน 

Label : ป้ายช่ือต่างๆ อาจจะเช่ือมโยงไปยังเว็บเพจ หรือสื่อมัลติมีเดียต่างๆ 

Page : หน้าเว็บเพจ 

URL : เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลในเว็บไซต์ หรือไฟล์วิดีโอจาก YouTube 
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4.1 กำรเพิ่มบทคัดย่อ 
ในหน้ารายวิชา ผู้สอนสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาตามที่ต้องการเพ่ือเป็นการแนะน า

รายวิชา วิธีการเรียน หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายวิชา โดยคลิกปุ่ม “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้”ในหัวข้อที่

ต้องการเพิ่มรายละเอียด คลิกไอคอน  “แก้ไขบทคัดย่อ” เพ่ือไปยังหน้าแก้ไขบทคัดย่อ 
 
จากนั้นพิมพ์ข้อความ ที่ต้องการให้แสดงในรายวิชา 

 
หากต้องการเพิ่มรูปภาพ ท าได้ดังนี้  

1. คลิกไอคอน “แทรกภาพ”  
2. คลิกปุ่ม “Browse repositories…”  

 
 
3. เลือกเมนูด้านซ้าย “Upload a file” และ กดปุ่ม “เลือกไฟล์” 
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4. เลือกไฟล์รูปภาพในเครื่องของผู้ใช้ จากนั้นคลิกปุ่ม “Open” 

 
 

5. ในช่อง Attachment จะปรากฏชื่อไฟล์ที่ท าการเพ่ิมเข้ามา คลิกปุ่ม “Upload this file” 

 
 

6. กรอกรายละเอียดรูปภาพในช่อง “Describe this image for someone who cannot see it 
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7. เมื่อได้ข้อความและรูปภาพที่ต้องการ กดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 
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8. การแสดงผล เมื่อเพ่ิมบทคัดย่อเรียบร้อย เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มบทคัดย่อ 

 
 
 

4.2 กำรเพิ่มแหล่งข้อมูล Label (ลักษณะคล้ำยกับกำรเพิ่มบทคัดย่อ) 
Label เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้สร้างข้อความในส่วนหัวข้อ เหมาะส าหรับน าไปใช้งานเมื่อผู้สอนต้องการ

แสดงผลเป็นข้อความสั้นๆ ในส่วนหัวข้อต่างๆ หรือใช้ในการแบ่งส่วนเนื้อหาภายในหัวข้อ หรือเพ่ิมเติม
รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาตามที่ต้องการเพ่ือเป็นการแนะน ารายวิชา วิธีการเรียน หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับรายวิชา โดย Label และบทคัดย่อมีลักษณะเหมือนกัน ต่างกันทีบ่ทคัดย่อ     ไม่สามารถคัดลอก หรือ
ย้ายต าแหน่งได ้

 
1. คลิกปุ่ม “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ในหัวข้อที่ต้องการเพ่ิมรายละเอียด คลิกเมนู 
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2. เลือกเพ่ิมเนื้อหา ประเภท Label และคลิกปุ่ม “เพ่ิม” 
 

     
 

3. ปรากฏหน้า “เพ่ิม Label” ให้พิมพ์ข้อความ แทรกรูปภาพ หรือ VDO ที่ต้องการให้แสดงในหน้า
รายวิชา 
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4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม “Save and return to course” เพ่ือกลับไปยังหน้าหลักของ
รายวิชา 

 

 
 

5. หากต้องการแก้ไข สามารถเลือกค าสั่ง “แก้ไข” และเลือกเมนู “การตั้งค่า” เพ่ือกลับไปแก้ไขยัง
หน้าจอเพ่ิม Label อีกครั้ง 

 

 
 

6. เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพ่ิมแหล่งข้อมูล Label 
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4.3 กำรเพิ่มแหล่งข้อมูล File (แหล่งข้อมูล) 
แหล่งข้อมูลไฟล์ คือการสร้างลิงค์เพ่ือเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งความรู้หรือมีข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมให้กับผู้เรียน เมื่อเพ่ิมเอกสารแล้วจะแสดงสัญลักษณ์ของโปรแกรมนั้นๆ 
เช่น Word , Powerpoint, PDF เป็นต้น 

1. คลิกปุ่ม “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ในหัวข้อที่ต้องการเพ่ิมรายละเอียด คลิกเมนู 

   
 

 
 

2. เลือกเพ่ิมเนื้อหา ประเภทแหล่งข้อมูล และคลิกปุ่ม “เพ่ิม” 
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3. กรอกชื่อในช่อง “ชื่อ” กรอกค าอธิบายในช่อง “Description” และใส่ไฟล์ที่ต้องการในช่อง 
“Select files” โดยสามารถลากไฟล์จากเครื่องผู้ใช้มาใส่ในช่องนี้ได้เลย สามารถใส่ได้เพียง 1 
ไฟล์ต่อ 1 หัวข้อเท่านั้น (ไฟล์เอกสารควรตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ตัวเลข ไม่เว้นวรรค หรือใส่
สัญลักษณ์พิเศษใดๆ ยกเว้น – หรือ _ เท่านั้น) 

4. เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว คลิกปุ่ม “Save and return to course”  

 

5. จะได้ผลลัพธ์ดังนี้   
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4.4 กำรเพิ่มแหล่งข้อมูล Folder (โฟลเดอร์) 
แหล่งข้อมูลโฟลเดอร์ คือการสร้างลิงค์เพ่ือเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งความรู้หรือมีข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมให้กับผู้เรียน เมื่อเพิ่มเอกสารแล้วจะแสดงสัญลักษณ์ของโปรแกรม
นั้นๆ เช่น Word , Powerpoint, PDF เป็นต้น 

1. คลิกปุ่ม “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ในหัวข้อที่ต้องการเพ่ิมรายละเอียด คลิกเมนู 

   
 

 
2. เลือกเพ่ิมเนื้อหา ประเภท Folder และคลิกปุ่ม “เพ่ิม” 

 
 

3. กรอกชื่อในช่อง “ชื่อ” กรอกค าอธิบายในช่อง “Description”  

4. หากต้องการสร้าง Folder เพ่ือเก็บไฟล์ ท าได้ดังนี้ คลิกปุ่ม   และท าการตั้งชื่อ
โฟลเดอร์ (ไฟล์เอกสารควรตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ตัวเลข ไม่เว้นวรรค หรือใส่สัญลักษณ์
พิเศษใดๆ ยกเว้น – หรือ _ เท่านั้น) 

 



การใช้งานระบบ SU e-Learning  21 
 

5. น าไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ลากและวางในช่อง ไฟล์ (ไม่จ ากัดจ านวน) 

 
 

6. เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว คลิกปุ่ม “Save and return to course”  
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7. จะได้ผลลัพธ์ดังนี้  

 
 

4.5 กำรเพิ่มแหล่งข้อมูล Page 
แหล่งข้อมูลเพจ ผู้สอนสามารถใส่ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ ไฟล์ VDO โดยผู้สอนเตรียม

เนื้อหาและน าใส่ในเมนูเพจ  
 

1. คลิกปุ่ม “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ในหัวข้อที่ต้องการเพ่ิมรายละเอียด คลิกเมนู 

   
 

 
2. เลือกเพ่ิมเนื้อหา ประเภท Page และคลิกปุ่ม “เพ่ิม” 
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3. กรอกชื่อในช่อง “ชื่อ” กรอกค าอธิบายในช่อง “Description” กรอกเนื้อหาที่ต้องการให้
แสดงในช่อง “Content” โดยสามารถแทรกไฟล์ รูปภาพ VDO ได้ 

 

 
 

4. เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว คลิกปุ่ม “Save and return to course”  

5. จะได้ผลลัพธ์ดังนี้  
 



การใช้งานระบบ SU e-Learning  24 
 

 
 

4.6 กำรเพิ่มแหล่งข้อมูล URL 
แหล่งข้อมูล URL ผู้สอนสามารถใส่การเชื่อมโยงเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนไปศึกษาเพ่ิมเติม ยัง

เนื้อหา หรือเว็บไซต์นั้นๆ  
 

1. คลิกปุ่ม “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ในหัวข้อที่ต้องการเพ่ิมรายละเอียด คลิกเมนู 

   
 

 
2. เลือกเพ่ิมเนื้อหา ประเภท URL และคลิกปุ่ม “เพ่ิม” 
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3. กรอกชื่อในช่อง “ชื่อ” กรอกค าอธิบายในช่อง “Description” กรอก URL ที่ต้องการ
เชื่อมโยงไปในช่อง “Content>External URL” 

 
 

4. เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว คลิกปุ่ม “Save and return to course”  

5. จะได้ผลลัพธ์ดังนี้  
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5. กำรเพิ่มกิจกรรม 

ในรายวิชาหากมีกิจกรรม เช่น แบบทดสอบ การบ้าน จะท าให้รายวิชามีความน่าสนใจ เพ่ิม
ประสิทธิภาพทางการเรียนให้กับผู้เรียน กิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ แบบทดสอบ กิจกรรมแบบทดสอบจะ
ใช้ส าหรับวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนทั้ง ก่อนเรียน และหลังเรียนที่มีต่อเนื้อหาหรือบทเรียนที่ศึกษา 
กิจกรรมแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ผู้สอนจะต้องตั้งชื่อให้เป็นแบบทดสอบต่างๆ หรือชื่อของแบบทดสอบที่บอกว่า
เป็นแบบทดสอบเพื่อวัดอะไร เช่นแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เป็นต้น และในแต่ละ
แบบทดสอบจะมีข้อค าถามที่ถูกเลือกมาใช้งานจากคลังค าถาม (Question Bank) ได้แก ่ค าถามปรนัย อัตนัย 
ถูก/ผิด เติมค าในช่องว่าง ซึ่งสามารถสร้างข้ึน ได ้ โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ใน Moodle หรือน าเข้าค าถามจาก
ภายนอก 
 

5.1 กำรเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ 
ในการสร้างกิจกรรมแบบทดสอบ มี 2 ส่วน คือ 1. ผู้สอนจะต้องสร้างชื่อชุดของแบบทดสอบ และ

ก าหนดการตั้งค่าต่างๆ 2. สร้างค าถาม และเลือกค าถามที่ต้องการให้เข้ามาอยู่ในชุดของแบบทดสอบนั้นๆ 
 

1. คลิกปุ่ม “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ในหัวข้อที่ต้องการเพ่ิมรายละเอียด คลิกเมนู  
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2. เลือกเพ่ิมกิจกรรม ประเภท แบบทดสอบ และคลิกปุ่ม “เพ่ิม” 

 
 
 

3. ในส่วนทั่วไป เพ่ิมชื่อชุดของแบบทดสอบ ในช่อง “ชื่อ” และเพ่ิมค าชี้แจงของแบบทดสอบใน
ช่อง “ค าน า”  
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4. ในส่วน Timing ก าหนดวันเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดในการเริ่มท าแบบทดสอบ เวลาที่ใช้ในการ
ท าแบบทดสอบ  

 
5. ในส่วนคะแนนที่ได้ ก าหนดวิธีการคิดคะแนน และ จ านวนครั้งที่อนุญาตให้ผู้เรียนท า

แบบทดสอบ ในส่วน Layout ก าหนดจ านวนข้อสอบต่อ 1 หน้า 
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6. ในส่วน Question behavior ก าหนดรูปแบบการสลับค าถามและค าตอบ 

 
 

7. ในส่วน Review options ก าหนดการแสดงคะแนนและเฉลยค าตอบถูก/ผิด 

 
 

8. ในส่วน Appearance ก าหนดจ านวนทศนิยมในการตัดเกรด 
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9. ในส่วน Extra restrictions on attempts ก าหนดรหัสผ่าน ก าหนดระยะห่างระหว่าง
แบบทดสอบ 

 
10. เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว คลิกปุ่ม “Save and return to course”  
11. เมื่อจะได้ผลลัพธ์ดังนี้  
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12. การเพ่ิมข้อสอบ ท าได้โดย คลิกปุ่ม “แก้ไขแบบทดสอบ” 

 
 

13. คลิกปุ่ม Add 

 
14. เลือก a new question เพ่ือเพ่ิมค าถามใหม่ทีละค าถาม 

 
 

5.2 กำรเพิ่มแบบทดสอบ Multiple choice 
สร้างค าถามแบบปรนัย โดยเลือก Add >a new question และเลือกรูปแบบค าถาม 

1. เลือก Multiple choice เพ่ือเลือกรูปแบบของค าถาม และกดปุ่ม “เพ่ิม” 
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2. ส่วนทั่วไป ตั้งชื่อค าถามในช่อง “Question name” และใส่ค าถามในช่อง “Question 
text” ก าหนดคะแนนของข้อนี้ในช่อง “Default mark” ก าหนดว่าข้อสอบข้อนี้มีค าตอบถูก
เพียงข้อเดียว หรือมากกว่า 1 ข้อ ในช่อง “One or Multiple Answer” และก าหนด
รูปแบบค าตอบในช่อง “Number the choices” 
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3. ก าหนดค าตอบในช่อง Answer หากเป็นข้อผิด ก าหนดคะแนนที่ได้เป็น “ไม่มี”  

 
 

4. ก าหนดค าตอบในช่อง Answer หากเป็นข้อถูก ก าหนดคะแนนที่ได้เป็น “100%”  

 
5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย บันทึกโดยคลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 

6. เมื่อได้แบบข้อสอบแล้ว หากต้องการดูตัวอย่าง คลิกไอคอน  เพ่ือดูตัวอย่าง 
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7. แสดงหน้าจอตัวอย่างข้อสอบ 
 

 
 

5.3 กำรเพิ่มแบบทดสอบ Matching 
สร้างค าถามแบบจับคู ่โดยเลือก Add >a new question และเลือกรูปแบบค าถาม 

1. เลือก Matching เพ่ือเลือกรูปแบบของค าถาม และกดปุ่ม “เพ่ิม” 
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2. ส่วนทั่วไป ตั้งชื่อค าถามในช่อง “Question name” และใส่ค าถามในช่อง “Question 
text” และก าหนดคะแนนของข้อนี้ในช่อง “Default mark”  
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3. ส่วน Answers ก าหนดค าถามและค าตอบในช่อง “Question และ Answer” โดยสามารถ
แทรกรูปได้เฉพาะค าถามเท่านั้น สามารถเพ่ิมค าถามและค าตอบได้โดยคลิกปุ่ม “Blanks for 
3 more questions” 

 
4. เมื่อก าหนดครบแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 
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5. เมื่อได้แบบข้อสอบแล้ว หากต้องการดูตัวอย่าง คลิกไอคอน  เพ่ือดูตัวอย่าง 

 
 
 

5.4 กำรเพิ่มแบบทดสอบ True/False 
สร้างค าถามแบบถูก/ผิด โดยเลือก Add >a new question และเลือกรูปแบบค าถาม 

1. เลือก Treu/False เพ่ือเลือกรูปแบบของค าถาม และกดปุ่ม “เพ่ิม” 
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2. ส่วนทั่วไป ตั้งชื่อค าถามในช่อง “Question name” และใส่ค าถามในช่อง “Question 
text” และก าหนดคะแนนของข้อนี้ในช่อง “Default mark”  
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3. ส่วน Correct answer ก าหนดตอบของค าถามข้อนี้ว่า ค าตอบคือ ถูก หรือ ผิด โดยเลือก
จากช่อง “Correct answer” และหากช่องนี้ก าหนดค าตอบเป็นอะไร ให้ใส่ค าชมเชยใน 
Feedback ช่องนั้น 

 
4. เมื่อก าหนดครบแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 
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5. เมื่อได้แบบข้อสอบแล้ว หากต้องการดูตัวอย่าง คลิกไอคอน  เพ่ือดูตัวอย่าง 

 
 

 
 

5.5 กำรเพิ่มกระดำนเสวนำ Forum 
กระดานเสวนา หรือที่นิยมเรียกกันว่า Web board สามารถนามาใช้ส าหรับเป็นกระดานถาม-ตอบ

ปัญหาในการเรียน ใช้เป็นพื้นที่ส าหรับการอภิปรายโต้ตอบ การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน การสอดแทรกความรู้เพ่ิมเติมจากผู้สอน การตั้งคาถามจากผู้สอนไปยังผู้เรียน การใช้ Forum 
กระดานเสวนา ผู้เรียนทุกคนจะเห็นข้อความและข้อมูลต่างๆ ที่โต้ตอบกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ท าให้สามารถติดตามหรือสามารถอภิปรายโต้ตอบได้ 
 

1. คลิกปุ่ม “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ในหัวข้อที่ต้องการเพ่ิมรายละเอียด คลิกเมนู  
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2. เลือกเพ่ิมกิจกรรม ประเภท กระดานเสวนา และคลิกปุ่ม “เพ่ิม” 

 
 
 

3. ในส่วนทั่วไป เพ่ิมชื่อกระดานเสวนาในช่อง “ชื่อกระดาน” และเพ่ิมรายละเอียดลงในช่อง 
“วิธีใช้กระดาน” และเลือกรูปแบบกระดานเสวนาในช่อง “ประเภทของกระดาน” 
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4. ในส่วน Attachments and word count สามารถก าหนดขนาดของไฟล์แนบ และเลือก
จ านวนไฟล์แนบสูงสุดได้ 

 
 

5. เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว คลิกปุ่ม “Save and return to course”  

6. จะได้ผลลัพธ์ดังนี้  
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7. ผู้เรียนสามารถตั้งกระทู้สอบถามผู้สอนได้ โดยคลิกปุ่ม “ตั้งกระทู้” และก าหนดหัวข้อกระทู้
ได้ในช่อง “หัวข้อ” สอบถามปัญหาหรือพิมพ์ข้อความได้ในช่อง “ข้อความ” และแนบไฟล์ได้
ในช่อง “แนบไฟล์” เมื่อก าหนดเรียบร้อยคลิกปุ่ม “โพสต์ลงกระดานเสวนา” 

 
 

8. จะปรากฏหัวข้อกระทู้ที่ท าการตั้งไว้ 
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5.6 กำรมอบหมำยงำน Assignment 
เมื่อผู้สอนได้สอนเนื้อหาหรือได้ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วอาจจะมีการ

มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า จัดทาเป็นรายงาน หรือจัดท าเป็นสไลด์เพ่ือการนาเสนอระบบก็รองรับการ
มอบหมายงานหรือที่เรียกว่า Assignment ที่สามารถใส่ชื่องานที่มอบหมาย รายละเอียดของงาน จ านวนไฟล์
ที่จะให้ผู้เรียนส่งได้สูงสุดกี่ไฟล์ก าหนดคะแนน ระยะเวลาที่จะให้ส่งงาน เป็นต้น 

1. คลิกปุ่ม “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ในหัวข้อที่ต้องการเพ่ิมรายละเอียด คลิกเมนู  

  
 

2. เลือกเพ่ิมกิจกรรม ประเภท Assignment และคลิกปุ่ม “เพ่ิม” 
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3. ในส่วนทั่วไป เพ่ิมชื่อการบ้านในช่อง “หัวข้อการบ้าน” และเพ่ิมรายละเอียดลงในช่อง 
“รายละเอียด” Due date และ Cut-offdate คือ การก าหนดวันที่สุดท้ายที่ผู้เรียนจะ
สามารถส่งงานได้ แต ่ Due date จะยังสามารถส่งงานได้อยู่แต่จะปรากฏข้อความว่าส่งงาน
ล่าช้าเป็นข้อความสีแดง ส่วน Cut-offdate จะไม่สามารถส่งงานได้ หากเลยก าหนดดังกล่าว
แล้ว 
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4. Online Text การอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถการส่งค าตอบออนไลน์ได้  โดยจะปรากฏเป็น
กรอบช่องว่างให้ผู้เรียนสามารถพิมพ์ข้อความได้พร้อมเครื่องมือการจัดรูปแบบเอกสาร  และ 
File submissions การอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถอัพโหลดไฟล์แนบได้ 

 
 

5. เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว คลิกปุ่ม “Save and return to course”  

6. จะได้ผลลัพธ์ดังนี้  
7. การตรวจงาน การตรวจการบ้านท าได้โดยคลิกเข้าไปในส่วนของการบ้าน จากนั้น คลิกลิงค์ 

“View/grade and all submissions” 
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