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การใช้งานโปรแกรม Moodle 

Moodle มาจากคําว่า Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment เป็น
ซอฟต์แวร์แบบ Open Source สามารถดาวน์โหลดไปติดต้ังใช้งานฟรีโดยไม่ต้องจา่ยค่าลิขสิทธ์ ซ่ึงเป็นระบบ
บริหารการเรียนชการสอน หรือเรียกว่า LMS(Learning Management System) สามารถนํามาใช้เป็นส่ือ
หลักหรือส่ือเสริม เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธภิาพมากข้ึน Moodel แบ่งระดับการเข้าถึงข้อมูล 3 
ระดับ คือ  

1. ผู้ดูแลระบบ(Administrator) สามารถตั้งค่าและปรับเปล่ียนค่าต่างๆ ของระบบ 
2. ผู้สอน(Teacher) สามารถสร้างเนื้อหาหลักสูตร  กระดานเสวนา การบ้าน และแหล่งข้อมูลอื่นๆ  
3. ผู้เรียน(Student) สามารถเข้าเรียนรายวิชาต่างๆ ทีม่ีสิทธิ์เรียนได้ตามท่ีได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
การสร้างรายวิชาบน Moodle นั้น สามารถใช้เครื่องมือท่ีมีอยู่ใน Moodle สร้างเนื้อหาและกิจกรรม

ในรายวิชาได้ เช่น กระดานเสวนา , การบ้าน , แบบทดสอบ , แหล่งข้อมูลแบบหน้าเว็บเพจ , แหล่งข้อมูล
แบบไฟล์  

 

การเข้าระบบ-ออกจากระบบ 
1. การเข้าสู่ระบบโดยการคลิก “เข้าสู่ระบบ” ท่ีมมุบนขวามือในหน้าแรก 

 

2. ระบบจะให้ใส่ข้อมูลผูใ้ช้และรหัสผ่าน เพือเข้าสู่ระบบ พิมพ์ช่ือผู้ใช ้และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่มเข้าสู่
ระบบ 

คลิกเขา้สู่ระบบ 
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3. จะเข้าสู่ระบบ และจะแสดงชื่อผู้ใช้ท่ีมุมบนขวามือ  
4. การออกจากระบบสามารถทําได้โดยคลิกท่ี “ออกจากระบบ” 

 
 

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
1. โดยคลิกท่ี My Profile settings มมุล่างซ้าย 
2. จากนั้นคลิกแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 

พมิพ์ช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน 

3 4 

1 
2 

คลิกเขา้สู่ระบบ 
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3. จะแสดงรายละเอียดของผู้เข้าระบบ แก้ไขข้อมูลตามตอ้งการ ส่วนรปูภาพสามารถใส่รูปภาพ โดย
คลิกปุ่ม“Choose a file… เลือกภาพท่ีต้องการ หลังจากแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม
อัพเดตประวัติส่วนตัว 

 

คลิกเพ่ือใส่รูป 

คลิกอพัเดตประวตัส่ิวนตัว 
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การเปล่ียนรหัสผ่าน 
1. โดยคลิกท่ี My Profile settings มมุล่างซ้าย 
2. จากนั้นคลิกเปล่ียนรหัสผ่าน 

 

3. จะแสดงหน้าเปล่ียนรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผา่นปัจจุบัน และระบุรหัสผ่านท่ีต้องการต้ังใหม ่2 คร้ัง ให้ 
เหมือนกันในช่องรหัสผ่านใหม่และช่องรหัสผ่านใหม ่(อกีครั้ง) จากนั้นคลิกปุ่มบันทึกการ
เปล่ียนแปลง 

 
 

1 

2 

พิมพ์รหัสผ่าน 

คลิกบันทึกการเปล่ียนแปลง 
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การจัดการรายวิชา 
สามารถเพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับรายวิชาเพ่ือเป็นการแนะนํารายวิชา หรือแจ้งข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับ

รายวิชา,เพ่ิมแหล่งข้อมูล รวมท้ังการสร้างกิจกรรมต่างๆ ในรายวิชา โดยคลิกรายวิชาเพ่ือเข้าไปจัดการ
รายวิชา จากนั้นคลิกปุ่ม “เริ่มการแก้ไขในหน้านี”้ 

 
 

กระดานข่าว/กระดานเสวนา 
เป็นกิจกรรมทีผู่้สอนสามารถใช้ส่ือสารระหว่างผู้สอนและนักศึกษา เพ่ือประกาศข่าวสารต่างๆให้

นักศึกษาทราบ,การถามตอบปัญหาต่างๆ , การแสดงความคิดเห็นในรายวิชา เป็นต้น   
ข้ันตอนการโพสต์ลงกระดานข่าว เป็นการประกาศข่าวสารต่างๆให้นักศึกษาทราบ ซ่ึงนักศึกษาไม่

สามารถโพสต์กลับได้  ทําได้ดังนี ้
1. คลิกท่ี “กระดานข่าว” 

 

2. จะปรากฏหนา้กระดานข่าว คลิกปุ่มต้ังหัวข้อใหม่   เพ่ือเพ่ิมข่าวประกาศ 

 

3. ในช่อง ”หัวข้อ” พิมพ์หัวขอ้ข่าวประกาศ 
4. ในช่อง “ข้อความ” พิมพ์รายละเอียดข่าวประกาศ 

คลิกเร่ิมการแก้ไขหน้านี ้

คลิกกระดานข่าว 

คลิกตั้งหัวข้อใหม่ 
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5. เมื่อพิมพ์รายละเอียดเสร็จ คลิกปุ่มโพสต์ลงกระดานเสวนา  เปน็อันส้ินสุดขั้นตอนการโพสต์ลง 
กระดานข่าว 
 

ข้ันตอนการเพ่ิมกิจกรรมกระดานเสวนา 
1. คลิก “เพ่ิมกิจกรรม” และเลือก “กระดานเสวนา” 

 

3 

4 

5 

คลิกกระดานเสวนา 
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2. ในช่อง ”ชื่อกระดาน” พิมพช่ื์อกระดาน 
3. ในช่อง ”วิธีใช้กระดาน” พิมพ์ข้อความตามต้องการ 
4. จากน้ันคลิกปุ่ม Save and return to course ด้านล่าง 

 
5. ในหน้ารายวิชาจะมีลิงค์กิจกรรมกระดานเสวนาท่ีสร้างขึ้น จากนั้นคลิกลิงค์เพื่อไปยังหน้ากระดาน

เสวนา 

 

6. สามาถตั้งกระทู้ใหม ่โดยการคลิกปุ่มตั้งกระทู้ 

 

7. จะปรากฏหน้ากระทู้ใหม่ พิมพ์หัวข้อ และข้อความตามต้องการ 
8. สามารถแนบไฟล์เอกสาร โดยคลิกปุ่ม Add... เลือกไฟล์ท่ีต้องการ 
9. คลิกปุ่ม โพสต์ลงกระดานเสวนา จะได้กระทู้ตามท่ีสร้าง 
 
 
 
 

2 

5 

3 

คลิกตั้งกระทู้ 
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เพ่ิมรายละเอียดของรายวิชาในบทคัดย่อ เพื่อเป็นการแนะนํารายวิชาหรือแจ้งข้อมูล

ข่าวสาร โดยการคลิกท่ี  

 
จะแสดงหน้าบทคัดย่อ สามารถระบุรายละเอียดเก่ียวกับรายวิชา เช่น ข้อความต้อนรับ,คําอธิบาย

รายวิชา และการประชาสัมพันธ์ต่างๆในรายวิชา 

พิมพห์วัขอ้
และขอ้ความ 

คลิกเพือ่แนบ
ไฟลเ์อกสาร 

คลิกโพสตล์งกระดานเสวนา 
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1. พิมพ์ข้อความลงในบทคัดยอ่ 
2. คลิกเลือก  เพ่ือใส่รูปภาพ 

 

3. คลิก Find or upload an image… 
4. คลิกเรียกดู เพ่ือเลือกไฟล์ภาพ ในส่วน Attachment :  
5. คลิก Upload this file 

3 

1 

2
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6. คลิกปุ่มเพ่ิม 

 

7. คลิกปุ่มบันทึกการเปล่ียนแปลง 

 

4 

5 

6 

คลิกปุ่มบนัทึกการเปล่ียนแปลง 
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8. หน้ารายวิชาจะแสดงข้อความและรูปภาพที่ได้ทําการเพ่ิมลงในบทคัดย่อ 

 
 
การตั้งช่ือหัวข้อ  

1. โดยการคลิกท่ี  

  

2. จะแสดงหน้าบทคัดย่อของหัวข้อ 1 ระบุช่ือหัวข้อในชอ่งบทคัดย่อ  

 

3. คลิกบันทึกการเปล่ียนแปลง จะกลับมาหนา้รายวิชา ซ่ึงจะปรากฏหัวข้อในบทท่ี 1 

พิมพช่ื์อหวัขอ้ 

คลิกบนัทึกการเปล่ียนแปลง 
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การเพ่ิมแหล่งข้อมูลไฟล์ ใช้สําหรับแสดงรายการไฟล์ท่ีจัดเก็บอยุ่ในโฟลเดอร์นั้นนัน้ เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถดาวน์โหลดได้ 
1. คลิกเพ่ิมแหล่งข้อมูล จากนั้นเลือก “Folder” 

 

2. ใส่ช่ือโฟล์เดอร์ท่ีจัดเก็บ 
3. ใส่รายละเอียดเก่ียวกับไฟล์  
4. คลิก add ไฟล์ จากนั้นคลิกปุ่ม Save and return to course ด้านล่าง 

 

หวัขอ้บทท่ี 1 

2 

3 

คลิก Add…ไฟล ์
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5. หน้ารายวิชาจะแสดงโฟล์เดอร์ท่ีสร้างข้ึนมา 

 
 
การเพ่ิมแหล่งข้อมูล Label ใช้สําหรับสร้างหัวข้อเป็นข้อความส้ันๆ หรอืใช้สําหรับการแบ่งกลุ่ม

ข้อมูล  
1. คลิกเพ่ิมแหล่งข้อมูล จากนั้นเลือก “Label” 

 

2. ในช่อง Label text พิมพข้์อความตามต้องการ จากนั้นคลิก Save and return to course จะ
กลับมาหน้ารายวิชา 

 

 
 

คลิก Label 

5 

2 

คลิก Save and return to course 
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การเพ่ิมแหล่งข้อมูล Page การสร้างหน้าเว็บเพจใหม่ ส่วนของการใส่ข้อมูลจะแสดงเคร่ืองมือ

สําหรับจัดการข้อความ ทําให้สามารถ ลดเพ่ิม ขนาดตัวอักษร หรือกําหนดสีให้ตัวอักษร รวมท้ังยงัสามารถ
แทรกรูปได้ 

1. คลิกเพ่ิมแหล่งข้อมูล จากนั้นเลือก “Page” 

 

2. ใส่ช่ือ Page 
3. ใส่คําอธิบาย 
4. ใส่รายละเอียดเนื้อหา จากนั้นคลิกปุ่ม Save and return to course ด้านล่าง 

 

5. หน้ารายวิชาจะแสดง Page ท่ีสร้างข้ึนมา 

คลิก Page 

2 

3 

4 



งานบริการวิชาการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ            15 

 

 

6. เมื่อคลิกท่ี Page จะแสดงเนื้อหาท่ีสร้างไว้ 

 
การเพ่ิมแหล่งข้อมูล URL เป็นการสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง 

1. คลิกเพ่ิมแหล่งข้อมูล จากนั้นเลือก “URL” 

  

2. ใส่ช่ือ  
3. ใส่คําอธิบาย 
4. ใส่ URL จากน้ันคลิกปุ่ม Save and return to course ด้านล่าง 

 

คลิก URL 
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5. หน้ารายวิชาจะแสดงลิงค์ URL ท่ีสร้างข้ึนมา 

  
 

การเพ่ิมกิจกรรมการบ้าน สามารถสร้างการบ้านสามารถกําหนดให้ผู้เรียนสามารถส่งการบ้านได้

หลายรูปแบบดังนี ้
1. อัพโหลดไฟล์ช้ันสูง สามารถกําหนดให้ผู้เรียนส่งไฟล์การบ้านโดยอัพโหลดผ่านเว็บ โดย สร้างเงื่อน 

ในการส่งการบ้านเพิ่มไดม้ากกว่าการส่งโดยให้อัพโหลดไฟล์แบบธรรมดา เชน่ ผู้เรียนสามารถลบไฟล์
ท่ีส่งได้ 

2. คําตอบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถทําการบ้านท่ีผู้สอนมอบหมายในรายวิชาได้ผ่านเว็บ 
โดยระบุคําตอบและบันทึกลงในหน้าการบ้านท่ีส่ง 

3. ส่งโดยให้อัพส่งโดยให้อัพโหลดไฟล์ ผู้เรียนสามารถส่งไฟล์การบ้านโดยอัพโหลดผา่นเว็บได้แต่ไม่
สามารถลบไฟล์ 

4. ส่งงานนอกเว็บ จะแสดงผลให้เห็นเฉพาะหัวข้อการบ้าน  แต่ไม่สามารถส่งการบ้านผ่านเว็บ 
 

2 

3 

4 
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การเพ่ิมกิจกรรมการบ้านแบบอัพโหลดไฟล์ช้ันสูง 
1. คลิกเพ่ิมกิจกรรมการบ้าน จากนั้นเลือกรูปแบบ “อัพโหลดไฟล์ช้ันสูง” 

 
2. หัวข้อการบ้าน --> ใส่ช่ือหัวข้อการบ้าน 
3. รายละเอียด --> ใส่รายละเอียดการบ้านว่าให้ทําอะไร 
4. กําหนดการส่งการบ้าน --> กําหนดวันท่ี และเวลาท่ีให้ส่ง 
5. คะแนนท่ีได้ -->  คะแนนเต็มของการบ้านช้ินนี ้

 
 

คลิก อพัโหลดไฟลช์ั้นสูง 

2 

3 

4 
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6. อัพโหลดไฟล์ชั้นสูง --> กําหนดขนาดสูงสุดของไฟล์ท่ีส่ง,การอนุญาตให้ลบไฟล์ท่ีส่ง,จํานวนไฟล์ท่ีให้
อัพโหลดและการอนุญาตให้ผู้เขียนบันทึกข้อความถึงผู้สอน จากนั้นคลิกปุ่ม Save and return to 
course ด้านล่าง 

 

7. หน้ารายวิชาจะแสดงการบ้าน ท่ีสร้างข้ึนมา 

 
 

6 

คลิก Save and return to course 
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การส่งการบ้านสําหรับผู้เรียน 
1. หลังจากผู้เรียนล็อกอิน และเข้าสู่รายวิชา  คลิกหัวข้อการบ้าน 

 

2. คลิก Upload File 

 

3. คลิกปุ่ม Add… 

 

4. คลิก Upload a file 

 

คลิก Upload files 

คลิกปุ่ม Add… 
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5. คลิกเรียกดู เพ่ือเลือกไฟล์การบ้าน ในส่วน Attachment :  
6. คลิก Upload this file 

 

7. จะแสดงไฟล์การบ้านที่จะส่ง จากนั้นคลิกปุ่มบนัทึกการเปล่ียนแปลง 

 

8. คลิกปุ่มส่งการบ้าน 

 

9. คลิกปุ่มขั้นต่อไป  

  

5 

6 

คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

คลิกส่งการบ้าน 

คลิกข้ันต่อไป 



งานบริการวิชาการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ            21 

10. จะแสดงการบ้านท่ีส่ง 

 

การตรวจและให้คะแนนการบ้าน 
1. คลิกการบ้านในหน้ารายวิชา 

 

2. จะแสดงหน้าการบ้านพร้อมแสดงรายละเอียดของการบ้าน มมุบนซา้ยจะมีลิงค์แสดงจํานวนการบ้าน
ท่ีส่งท้ังหมด จากนั้นคลิกลิงค์เพื่อไปยังหนา้การบ้านท่ีส่ง 

 

3. จะแสดงการบ้านท่ีส่งท้ังหมด 

 

4. คลิกคะแนนท่ีได้เพ่ือให้คะแนนการบ้าน 

คลิกคะแนนท่ีได้ 
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5. จะแสดงหน้าให้คะแนน และแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการบ้าน สามารถให้คะแนน,แสดงความคิดเห็น
ต่อการบ้าน หรืออัพโหลดไฟล์ความคิดเห็น จากนั้นคลิกปุ่มบนัทึกการเปล่ียนแปลง 

 

6. จะกลบัมาหนา้การบา้นท่ีส่งและแสดงคะแนนท่ีให ้

 

การสรา้งแบบทดสอบ 
1. คลิก “เพ่ิมกิจกรรม” และเลือก “แบบทดสอบ” 

 

คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
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2. ต้ังชื่อแบบทดสอบ 
3. ใส่คําอธิบาย 

 

4. กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการทําข้อสอบ จากนั้นคลิกปุ่ม Save and display ด้านล่าง  

  

5. คลิกคลิก Create a new question… เพ่ือสร้างคําถามแรก 

 

2 

3 

คลิก Create a new question 
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6. คลิกเลือกประเภทแบบทดสอบ ซ่ึงมีท้ังแบบทดสอบปรนยั แบบอัตนัย แบบจับคู่ แบบเติมคําใน
ช่องว่าง แบบถูก/ผิด  

 

7. หลังจากเลือกแบบทดสอบ คลิกปุ่มต่อไป 
8. ใส่ช่ือคําถาม 

 

9. ใส่คะแนนในแต่ละข้อ 
10. ถ้าตอบผิดหักคะแนนเท่าไหร่ ถ้าไม่หักคะแนนใส่ 0 
11. กําหนดเลืกคําตอบได้หลายข้อ หรือ ข้อเดียว 
12. เลือกรูปแบบของหัวข้อคําตอบ 
13. ใส่คะแนนสําหรับข้อท่ีถูก 
14. ใส่ feedback หลังจากตอบ 

8 

9 
10 

คลิกต่อไป 
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15. ข้อท่ีเหลือใส่คําตอบลงไป และในส่วนคะแนนจะไมม่ ี

  

16. เมื่อใส่คําตอบจนครบทุกข้อ คลิกปุ่มบนัทึกการเปล่ียนแปลงด้านล่าง 
17. ต๊ิกเลือกคําถาม จากนั้นคลิกเพิ่มเข้าไปในแบบทดสอบ 

11 

12 

13 

14 
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18. แบบทดสอบจะมีคําถามเพิ่มเข้ามา 1 ข้อ 

 

19. เพิ่มคําถามข้อท่ี 2 จนครบทุกข้อ โดยทําตามขั้นตอนที ่5-17 
20. จากน้ันคลิกกลับมาที่รายวิชา  

 

คลิกเพิม่เขา้ไปในแบบทดสอบ 
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21. จะแสดงแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น 

 

การทําแบบทดสอบสําหรับผู้เรียน 
1. หลังจากผู้เรียนล็อกอิน และเข้าสู่รายวิชา  คลิกหัวข้อแบบทดสอบบทที่ 1 
2. จะแสดงรายละเอียดแบบทดสอบ จากนั้นคลิกทําแบบทดสอบนี ้

 

3. คลิกเลือกคําตอบ จากนั้นคลิกส่งข้อนี้ 

 

คลิกทาํแบบทดสอบน้ี 

คลิกต่อไป 
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4. จะแสดงผล จากนั้นคลิกปุ่มต่อไป เพ่ือทําข้อต่อไป 

 

5. ผู้สอนสามารถดูสรุปผลสอบของผู้เรียนได้ โดยหลังจากผู้สอนล็อกอิน และเข้าสู่รายวิชา  คลิกหัวข้อ
แบบทดสอบบทท่ี 1 

 

6. คลิก Attempts 
7. จะแสดงรายละเอียดผลสอบนักศึกษาทั้งหมด 

 

คลิกต่อไป 

คลิก Attemps 
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การสรา้งโพลล์ หรือแบบสํารวจความคิดเห็น 
1. คลิก “เพ่ิมกิจกรรม” และเลือก “โพลล์” 

 

2. ใส่ชื่อของโพลล์  
3. ใส่รายละเอียดคํานํา 

 

4. ในส่วน Option ใส่รายละเอียดคําตอบ 

 

2 

3 
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5. ต้ังค่าเบ็ดเล็ด 

 

6. หลังจากใส่รายละเอียดคําตอบครบทุกข้อ คลิกปุ่ม Save and return to course 
7. จากน้ันคลิกกลับมาที่รายวิชา  
8. จะแสดงแบบสํารวจความคิดเห็นท่ีสร้างขึ้น 

 
 
การทําแบบสาํรวจความคิดเห็นสําหรบัผู้เรียน 

1. หลังจากผู้เรียนล็อกอิน และเข้าสู่รายวิชา  คลิกหัวข้อแบบสํารวจความคิดเห็น 
2. จะแสดงรายละเอียดแบบสํารวจ คลิกเลือกรายการท่ีต้องการ 
3. คลิกบันทึกผลการเลือก 

 

4. หลังจากคลิกบันทึกผลการเลือก จะแสดงรายละเอียดการเลือก 
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5. เมื่อนักศึกษาคนท่ี 2 ทําแบบสํารวจจะแสดงผล 

 

ดูผลใครตอบอะไรบ้าง 
1. คลิกหัวข้อแบบสํารวจความคิดเห็น 

 

2. คลิกดูเสียงตอบรับมมุบนขวา 
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3. จะแสดงรายช่ือ และรายการท่ีเลือก 

 

4. สามารถดาวน์โหลดผลเก็บไว้ในรูปแบบตาราง Excel โดยคลิกปุ่ม ดาวน์โหลดรูปแบบตาราง Excel 
5. จะแสดงต่างให้เลือกจะเปิดหรือจะบันทึก  
6. จากน้ันคลิกปุ่ม ตกลง 

 

 


