
Moodle คืออะไร ? 
 
1. Moodle คืออะไร  

Moodle ยอมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment  
คือ ชุดของ Server-Side Script สาํหรับสถาบันการศึกษา หรือครู เพื่อใชเตรียมแหลงขอมูล กิจกรรม 
และเผยแพรแบบออนไลนผานอินเทอรเน็ต หรืออินทราเน็ต สามารถนําไปใชไดทั้งองคกรระดับ 
มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบัน หรือครูสอนพิเศษ ผูพัฒนาโปรแกรมคือ Martin Dougiamas โปรแกรม
ชุดนี้เปน Open Source ภายใตขอตกลงของ gnu.org (General Public License) สามารถ download ไดฟรี
จาก http://moodle.org/mod/resource/view.php?id=8 สําหรับผูดูแลระบบ(Admin) ที่จะนําโปรแกรมไป
ติดตั้ง ตองมี Web Server ที่บริการ php และ mysql  

ความสามารถของ moodle โดยสรุป  

1. เปน Open Source ที่ไดรับการยอมรับ (13544 sites from 158 countries 2549-07-19)  
ตัวนี้ฟรี : สถาบันสวนใหญตัวใครตัวมัน ซื้อบาง พัฒนาเองบาง ไมอยูในวิสัยทัศนก็มี ใน
อนาคตอาจหันมาใชตัวนี้กันหมดก็ได  

2. สามารถเปนไดทั้ง CMS(Course Management System) และ LMS(Learning Management 
System)  
ชวยรวบรวมวิชาเปนหมวดหมู เผยแพรเนื้อหาของผูสอน พรอมบริการใหนักเรียนเขามาศึกษา 
และบันทึกกิจกรรมของนักเรียน  

3. สามารถ สรางแหลงขอมูลใหม หรือเผยแพรเอกสารที่ทําไว เชน Microsoft Office, Web Page, 
PDF หรือ Image เปนตน  
ใจกวาง ไมหวงวิชา มีเอกสารที่เคยรวบรวมไว ก็สงเขาไปเผยแพรไดโดยงาย  

4. มี ระบบติดตอสื่อสารระหวางนักเรียน เพื่อนรวมชั้น และผูสอน เชน chat หรือ webboard เปน
ตน  
นักเรียนฝากคําถาม ครูทิ้งคําถามไว ครูนัดสนทนาแบบออนไลน ครูนัดสอนเสริม หรือแจก
เอกสารใหอานกอนเขาเรียน ก็ได  

5. มี ระบบแบบทดสอบ รับการบาน และกิจกรรม ที่รองรับระบบใหคะแนนที่หลากหลาย  
ใหสงงาน ใหทําแบบฝกหัด ตรวจใหคะแนนแลว export ไป excel  

6. สํารองขอมูลเปน .zip แฟมเดียว ในอนาคตสามารถนําไปกูคืนลงไปในเครื่องใดก็ได  
อยางของผมทําวิชาระบบปฏิบัติการ แลวเก็บเปน .zip เปดให Download ใครจะนําไปทดสอบ
กูคืนในเครื่องตนเองก็ได  

7. ผูบริหารที่มีวิสัยทัศน และใจกวาง สงเสริมเรื่องนี้เพราะ อาจารยไดทําหนาที่ นักศึกษาได
เรียนรู และสถาบันไดชื่อเสียง  
อาจารยเตรียมสอนเพียงครั้งเดียว แตนักเรียนเขามาเรียนกี่รอบก็ได จบไปเขาแลวกลับมาอาน
ทบทวนก็ได  



 
2. ขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช Moodle  

1. การใช moodle ควรมีอะไรบาง (Requirement)  
1. มี Web Browser เชน Internet explorer ในการติดตอกับ moodle ทั้งโดยอาจารย และนักศึกษา  
2. มี Web Server ที่ใหบริการ php และ mysql  
3. มี ผูติดตั้ง ผูดูแล และบํารุงรักษา ควรทําโดยนักคอมพิวเตอรที่มีประสบการณเกี่ยวกับการ

เขียนเว็บ เพราะการติดตั้งไมงายเลย  
4. มี ครู นักเรียน และผูบริหาร ที่ยอมรับในเทคโนโลยี ดังนั้น moodle ไมเหมาะกับเด็กอนุบาล 

หรือครูที่ไมมีไฟ  
5. มี การเชื่อมตอเปนเครือขาย เชน อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต หรือเครือขายทองถิ่น (LAN)  

2. จํานวนเว็บไซตท่ีใช Moodle (How popular)  
ขอมูลจาก http://moodle.org/sites/  

ไทย    881 sites (71 not shown here) 

 

3. ผูเก่ียวของกับ Moodle (Who are them?)  

ผูดูแล (Admin) : ติดตั้งระบบ บํารุงรักษา กําหนดคาเริ่มตน และกําหนดสิทธการเปนผูสอน  
ผูสอน (Teacher) : เพิ่มแหลงขอมูล เพิ่มกิจกรรม ใหคะแนน ตรวจสอบกิจกรรมผูเรียน ตอบ
คําถาม และติดตอสื่อสาร  
ผูเรียน (Student) : เขาศึกษาแหลงขอมูล และทํากิจกรรม ตามแผนการสอน  
ผูเยี่ยมชม (Guest) : เขาเรียนไดเฉพาะวิชาที่อนุญาต และจํากัดสิทธในการทํากิจกรรม  

 



4. แหลงขอมูล หรือกิจกรรม (Resource and Activities)  
0. SCORM (แหลงขอมูล ที่รวม Content จากภายนอก ที่เปนมาตรฐาน)  
1. Wiki (สารานุกรม ที่ยอมใหผูเรียนเขามาแกไข)  
2. อภิธานศัพท (Glossary : รวมคําศัพท จัดหมวดหมู สามารถสืบคนได)  
3. หองสนทนา (Chat : หองที่สามารถนัดเวลาสนทนาระหวางครู และนักเรียน)  
4. กระดานเสวนา (Forum : กระดานใหครู และนักเรียนเขามาฝากความคิดเห็น)  
5. การบาน (Assignment : ที่นกัเรียนพิมพงานแลวนํามา upload สงครู)  
6. หองปฏิบัติการ (Workshop : ที่นักเรียนทํางาน แลวสง ซึ่งประเมินไดหลายแบบ)  
7. ปายประกาศ (Label : แสดงขอความ เพื่อประกาศใหทราบ)  
8. แบบทดสอบ (Quiz : สรางคลังขอสอบ แลวเลือกมาใหทําบางสวน ระบบสามารถอัตโนมัติ)  
9. โพลล (Poll : แสดงความคิดเห็นตามตัวเลือก)  
10. แหลงขอมูล (Resources : text, html, upload, weblink, webpage, program)  

5. กิจกรรมของผูสอน (Teacher Activities)  
0. สมัครสมาชกิดวยตนเอง และรอผูดูแล อนุมัติ ใหเปนผูสอน หรือผูสรางคอรส  
1. ผูสอนสรางคอรส และกําหนดลักษณะของคอรสดวยตนเอง  
2. เพิ่ม เอกสาร บทเรียน และลําดับเหตุการณตามความเหมาะสม  
3. ประกาศขาวสาร หรือนัดสนทนา กับนักเรียนผานอินเทอรเน็ต  
4. สามารถสํารองขอมูลในวิชา เก็บเปนแฟมเพียงแฟมเดียวได  
5. สามารถกูคืนขอมูลที่เคยสํารองไว หรือนําไปใชในเครื่องอื่น  
6. สามารถดาวนโหลดคะแนนนักเรียนที่ถูกบันทึกจากการทํากิจกรรม ไปใชใน Excel  
7. กําหนดกลุมนักเรียน เพื่อสะดวกในการจัดการนักเรียนจํานวนมาก  
8. สั่งยกเลิกการเปนสมาชิกในวิชา ของนักเรียนที่มีความประพฤติไมเหมาะสม หรือเขาผิดวิชา  
9. ตรวจสอบกิจกรรมของนักเรียนแตละคน เชน ความถี่ในการอานแตละบท หรือคะแนนในการ

สอบแตละบท  
10. เพิ่มรายการนัดหมาย หรือกิจกรรม แสดงดวยปฏิทิน  
11. สรางเนื้อหาใน SCORM หรือสรางขอสอบแบบ GIFT แลวนําเขาได  

6. กิจกรรมของผูเรียน (Student Activities)  
0. สมัครสมาชิกดวยตัวนักเรียนเอง  
1. รออนุมัติการเปนสมาชิก และสมัครเขาเรียนแตละวิชาดวยตนเอง (บางระบบ สามารถสมัคร 

และเขาเรียนไดทันที)  
2. อานเอกสาร หรือบทเรียน ที่ผูสอนกําหนดใหเขาไปศึกษาตามชวงเวลาที่เหมาะสม  
3. ฝากคําถาม หรือขอคิดเห็น หรือนัดสนทนาระหวางเพื่อน ผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
4. ทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย เชน ทําแบบฝกหัด หรือสงการบาน  
5. แกไขขอมูลสวนตัวของตนเองได  
6. อานประวัติของครู เพื่อนนักเรียนในชั้น หรือในกลุม  

Reference Site 

http://www.thaiall.com/e-learning/moodle.htm 
http://moodle.org 


