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1 คูมือการใชงาน  Moodle – [ชุดที่ 1] 

บทที่ 1 
การสรางและพัฒนาบทเรียนผานเครือขายบน Open Source Moodle 

 

ระบบการสรางและพัฒนาบทเรียนผานเครือขาย Moodle สําหรับผูสอน บทนี้จะแนะนําการ
ลงทะเบียน การเขาสูบทเรียน การสรางรายวิชา การปรับแตงสภาพแวดลอมของหองเรียนอิเล็กทรอนิกส 
การปรับแตงสภาพแวดลอม และบล็อกภายในหองเรียน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญสําหรับผูสอนในการสราง
รายวิชา 

 

1. การลงทะเบียน (Registration) 
การลงทะเบียนเขาใชระบบผูสรางรายวิชา (Instructor) ตองลงทะเบียนเขาสูระบบบทเรียน ระบบจะ

สงขอมูล username และ password เพื่อยืนยันการเขาใชระบบใหทางอีเมล และใหคลิกที่อีเมลของทาน
ตามที่ระบบสงขอมูลไปให และใหแจงผูดูแลระบบหากตองการเปลี่ยนสภาพเปนผูสรางรายวิชา ตอจากนั้น
ให “Login” เพื่อเขาสูระบบการใชงานที่อาจารยผูใชระบบสามารถเขาไปปรับแตงได ตามขั้นตอนดังน้ี 

• คลิก Login เพือ่เขาสูระบบลงทะเบียน จะพบหนา Login ใหคลิกสมคัรเปนสมาชกิ  

 



 

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี, http://ct.pbru.ac.th 
 

2 คูมือการใชงาน  Moodle – [ชุดที่ 1] 

 
• กรอกขอมูล ลงทะเบียนสมาชิกผูใชระบบ 

 
• ระบบจะสงอีเมล ไปใหคุณเพือ่ยืนยันการลงทะเบียนขัน้สุดทาย 

 

ผูใชรายเกา 

บุคคลทั่วไป 

คลกิสมคัรสมาชกิ 
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2. การเขาสูบทเรียน (Login) และการออกจากบทเรียน (Logout) 
• การเขาสูบทเรียน ผูสรางรายวิชา สามารถเขาสูระบบไดโดยคลิกที่ “Login” เพือ่เขาสูระบบโดย

กรอก username และ password แลวคลกิปุม “Login” จะเขาสูบทเรียน ที่อาจารยผูใชระบบสามารถเขาไป
ใชงานได 
 

 
หากผูใชลืม Username หรือ Password ใหคลิกปุมสงรายละเอียดผานอีเมล เพือ่ระบบจะทําการ 

reset รหัส และสงอเีมลไปให เพือ่ตั้งคารหัสใหมเม่ือเขาใชระบบใหมอีกครั้ง 
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• การออกจากระบบ (Logout) หลังจากที่ผูใชเขาไปใชงานระบบเรียบรอยแลว หากจะเลิกใชงานระบบ
จะตอง Logout โดยการคลิกที่ “Logout” เพือ่ความปลอดภัยของขอมูลการใชงาน 
 

 

3. การสรางรายวิชา (Create Course) 
• การสรางรายวิชาใหม อาจารยผูสรางรายวิชา ตองลงทะเบียนเขาสูระบบ และแจงใหผูดูแลระบบ

หากตองการเปลี่ยนสภาพเปนผูสรางรายวิชา ตอจากนัน้ให “Login” เขาสูระบบ ใหเลือกเมนูรายวิชาทั้งหมด 
และ คลิกเพิม่รายวิชาใหม เขาสูหนาแกไขรายวชิาเพือ่สรางรายวชิาของตนเองตอไป 
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• การปรบัแตงรายวิชา ผูสรางรายวิชา สามารถแกไข กําหนดคา และปรับปรุงรายวชิาของตนเองได
ดังน้ี 
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o ประเภทของรายวิชา : เลอืกประเภทของรายวชิาตรงตามที่กําหนดประเภทไวใหเพือ่
ประโยชนในการจัดหมวดหมู และตรงกับเนื้อหาที่สอนมากที่สุด 

o ชื่อเตม็ของรายวิชา : ชื่อเต็มของรายวิชาที่จะปรากฏอยูบนสุดของหนาจอและเมือ่มีการ
เรียกดูรายวิชา 

o ชื่อยอของรายวิชา : ใหใสรหัสของรายวชิาที่ตองการเปดสอน 
o บทคัดยอ : ใหใสรายละเอยีดคําอธบิายรายวิชา 
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o รูปแบบรายวชิา : มีใหเลอืก 3 รูปแบบ คือ (1) แบบรายสัปดาห (2) แบบหัวขอ (3) แบบ
กระดานเสวนา 

1 แบบรายสัปดาห เปนการจัดการรายวิชาสัปดาหตอสัปดาห โดยมีวันเร่ิมตนและ
สิ้นสุดที่แนนอนในแตละสัปดาหจะมีกิจกรรมตางๆ ใหนักเรียนทํา เชน รายงาน
ความกาวหนา อาจจะใหนักเรียนเขียนขึ้นมาภายในสองสัปดาห จากนั้นนักเรียนจะไม
สามารถเขียนหรือแกไขไดอีก 

2 แบบหัวขอ รูปแบบคลายกับรายสัปดาห เพียงแต ไมจํากัดเวลาในการศึกษา
หัวขอนั้นๆ กิจกรรมท่ีกําหนดไวสําหรับแตละหัวขอสามารถทําไดตลอดไป 

3 แบบกระดานเสวนา รูปแบบนี้จะเหมือนกับกระดานเสวนาทั่วไป โดยจะปรากฏ
เปนรายการในหนาแรกของรายวิชา อาจจะใชเปนหนาประกาศสําหรับวิชาที่สอนนั้น หรือ
สําหรับภาควิชา 

o วันที่รายวิชาเริ่มตน : สําหรับระบุเวลาที่ทานตองการเริ่มตนบทเรียนนี้ ถาหากทานใช
รูปแบบบทเรียน “รายสัปดาห (weekly)" สัปดาหแรกจะเริ่มในวันที่ระบุ แตไมมีผลกระทบ
ใดๆกับบทเรียนท่ีมีรูปแบบ 'social' หรือ'topics' การระบุวันที่นี้จะมีผลตอการแสดงผลของ
ระบบบันทึกเหตุการณ (logs) โดยจะใชวันที่ท่ีถูกระบุนี้เปนวันแรกที่คุณจะสามารถแสดง
ผลได 

o จํานวนสัปดาห หรือ หัวขอในรายวิชา : การตั้งคาน้ีมีเฉพาะในรายวิชาที่ใชรูปแบบราย
สัปดาหหรือหัวขอสําหรับรูปแบบรายสัปดาห คือ จํานวนสัปดาหที่มีการเรียนการสอน โดย
เริ่มจากวันแรกที่เร่ิมเปดรายวิชาสําหรับรูปแบบหัวขอ คือ จํานวนหัวขอท่ีมีการเรียนการ
สอนในรายวิชา จํานวนตัวเลขนี้จะปรากฏเปนจํานวนชองสี่เหลี่ยมที่มีหมายเลขติดใน
คอลัมนกลางของรายวิชา 

o ระบบกลุม : แบง 3 แบบ คือ (1)เรียนรวมกันแบบไมแบงกลุม (2)แบงกลุมเรียนอยาง
ชัดเจนขามกลุมไมได(3)แบงกลุมเรียนแตศึกษาขามกลุมไดแตทํากิจกรรมรวมไมได 

o รายวิชาที่มีอยู : ตั้งคาได 2 แบบ คือ นักเรียนยังไมสามารถเขาศึกษารายวิชานี้ และ
นักเรียนสามารถเขาศึกษารายวิชาน้ีไดแลว 

o รหัสผานเขารายวิชา : รหัสนี้เปนการปองกันบุคคลภายนอกเขามาศึกษาขอมูลท่ีคุณสอน 
ถาหากคุณไมเติมใดๆ ในชองนี้ ใครก็ตามที่เปนสมาชิกของเว็บไซต ก็สามารถที่จะเขามา
ศึกษาไดทั้งหมด ถาระบุรหัสผานไวนักเรียนท่ีพยายามเขามาในหนานี้ จะถูกถามใหเติม
รหัสในการเขามาใชบทเรียนในครั้งแรกเทานั้น ถารหัสดังกลาวตกไปถึงบุคคลที่ทานไม
ตองการใหเขาศึกษาในบทเรียนนี้ ทานสามารถจะตัดชื่อของบุคคลดังกลาวออกจากรายวิชา
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ได โดยเขาไปดูในประวัติสวนตัวของบุคคลดังกลาว และเปลี่ยนรหัสนี้เสีย โดยนักเรียนคน
อื่นๆที่อยูในรายวิชาจะไมไดรับ ผลกระทบไปดวย 

o การอนุญาตบุคคลท่ัวไป : ตั้งคาได 3 แบบ คือ (1)ไมอนุญาตใหบุคคลทั่วไปเขาอาน 
(2)อนุญาตใหบุคคลท่ัวไปเขาอานได (3)อนญุาตใหบุคคลทั่วไปที่มีรหัสผานเขาอาน 

 

 

ถาหากทานอนุญาตให "บุคคลทั่วไป" เขามาในรายวิชา บุคคลทั่วไปสามารถที่จะล็อกอินโดยคลิกที่
ปุม "Login ในชื่อบุคคลทั่วไป" ท่ีปรากฏอยูบนหนาจอแลวเขามาไดเลย บุคคลทั่วไปสามารถที่จะอานได
อยางเดียวเทานั้น ไมสามารถโพสต ขอความใดๆ ตอบคําถามหรือสงไฟล ได กรณีนี้สะดวกในการที่คุณ
ตองการใหเพื่อนรวมงาน เขามาดูผลงานของคุณ หรือใหนักเรียนไดดูเนื้อหาของบทเรียนกอนตัดสินใจเขา
เรียน 

หมายเหตุ : คุณมีตัวเลือกอยูสองตัวเลือกในการใหบุคคลทั่วไปเขามาใชเว็บไซต นั่นคือบุคคลทั่วไป
ที่ตองใชรหัสผาน และบุคคลทั่วไปที่ไมจําเปนตองใช ถาหากคุณอนุญาตใหบุคคลทั่วไป แบบท่ีตองใช
รหัสผานผูเขามาในเว็บจําเปนตองใสรหัสทุกครั้งเม่ือ Login เขามาแตถาหากเลือกใหใครก็ไดเขามาดู ก็ไม
จําเปนตองเลือกใหมีรหัส 

o สวนที่ซอนไว : ตั้งคาได 2 แบบ คือ (1) แสดงสวนท่ีซอนแบบพับไว (2) ไมใหใครเห็นสวน
ที่ซอนพับไว 

o แสดงขาว : แสดงจํานวนขาวลาสุด ท่ีตองการใหปรากฏในหนารายวิชา รายวิชาในรูปแบบ
รายสัปดาห และหัวขอจะมีกระดานขาวปรากฏอยูบนสุด ของรายวิชา เหมาะสําหรับ
ประกาศขาวสารใหนักเรียนในรายวิชาไดรับทราบท่ัวกันคาที่ตั้งไว คือ นักเรียนทุกคนตอง
เปนสมาชิกของบอรดนี้ ฉะนั้นเม่ือมีการโพสตขอความบนกระดานนี้ นักเรียนจะไดรับ
ขอความผานทางอีเมล การตั้งคาน้ีพิจารณาวาตองการใหขาวลาสุดจํานวนกี่ขาวปรากฏใน
หนาแรกน้ี ในสวนของ ขาวและประกาศ ในบล็อกกรอบทางดานขวามือ ถาหากตั้งคาไวที่ 0 
จะไมมีขาวปรากฏในชองดังกลาว 

o แสดงคะแนน : ตั้งคา ใช หรือ ไมตองแสดงคะแนนในการทํากิจกรรม 
o แสดงรายงานกิจกรรม : ตั้งคาใช หรือ ไมตองแสดงผลการทํากิจกรรม 
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o ขนาดไฟลสูงสุด: ขนาดไฟลท่ีสามารถ อัพโหลดไดสูงสุด 2 เมกะไบต 
o คําสาํหรบัเรยีกผูสอน : เชน ครู อาจารย ผูชวยสอน 
o คําสาํหรบัเรยีกนักเรยีน : เชน ผูเรียน นักเรียน นักศกึษา สมาชิก ผูรวมทํากจิกรรม 
o ภาษาท่ีบงัคบัในการใช : ไมบังคับ หรือบังคับใหใช ภาษาไทย หรือ อังกฤษ 

เม่ือกรอกรายละเอียดขางตนเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” เพือ่เขาสูหนาสราง
และแกไขรายวิชาของตนเองตอไป 

• เลือกบทบาทของรายวิชา ผูสรางรายวิชาสามารถเพิม่/แกไขสิทธิ์ในการเขาใช อาจารยผูรวม
รายวิชา นักเรยีน หรือบุคคลทั่วไปเขาใชรายวิชา 

 

 

แสดงเพจหนารายวิชาที่สรางใหม 
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• เพิม่/ปลดออก บทบาทของผูใชในระบบ ผูสรางรายวิชาสามารถ เพิ่มผูใชหรอืปลดออกผูใชใน
ระบบไดดังรูป 

 

 

4. การปรับแตงสภาพแวดลอมของหองเรียนอิเลก็ทรอนิกส (Moodle Dynamic 
Environment Learning) 

4.1 สภาพแวดลอมของหองเรียน เม่ือ Login เขาสูระบบบทเรียน จะพบกับหนาหลักของ website 
ซึ่ง Adminเทาน้ันที่จะเปนผูเปลี่ยนแปลงองคประกอบหลักตางๆ ของ website บทเรียนได การเขาสูระบบ
ครั้งแรกทุกคนจะมีสถานภาพเสมอืนผูเรียนในรายวชิาของผูสอนทานอื่นๆ สามารถเขาศึกษาไดไมสามารถ
แกไขได อาจารยผูสอนจะสามารถเขาแกไขไดเฉพาะวชิาของฉันที่ฉนัเปนผูสรางเทาน้ัน โดยเมื่อคลิกเขาไป
ในรายวิชาของตน จะพบองคประกอบหลกั 3 สวน คือ (1) สวนหัว (Header bar) แสดงขอมูลชือ่ website 
ชื่อผู Login เมนูเปลี่ยนรหสัภาษา และ Navigation Bar แสดงขอมูลใหผูใชทราบหนาที่กําลังเปดใชอยู (2) 
กลุมเมนูบลอ็คดานซาย และกลุมเมนูบลอ็คดานขวา (3)กลุมเมนูบลอ็คตรงกลางแสดงโครงสรางแบบหัวขอ 
โครงสรางแบบรายสัปดาห หรือ โครงสรางแบบกลุมสนทนา 

• สวนหัว (Header bar) แสดงขอมูลชือ่ website หรือชือ่รายวิชา ชื่อผู Login เมนูเปลี่ยนรหัส
ภาษา และNavigation Bar แสดงขอมูลใหผูใชทราบหนาที่กําลังเปดใชอยู 
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• ปด/เปดการแกไขเนื้อหาหนาเพจรายวิชา 

 
• กลุมเมนูบล็อกดานซาย และกลุมเมนูบลอ็กดานขวา 

 
 ดานซาย    ดานขวา 
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• กลุมเมนูบล็อกตรงกลางแสดงโครงสรางแบบหัวขอ 

 
• กลุมเมนูบล็อกตรงกลางแสดงโครงสรางแบบ โครงสรางแบบรายสัปดาห 
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4.2 การเพิ่ม-ลบ บล็อก ผูสรางรายวิชาสามารถเพิ่ม-ลบ และ
เคลื่อนยายบล็อกในรายวิชาของตนเองได โดยคลิกที่เปดการแกไขในหนานี้ 
แลวจะมีโมดูลบล็อกขึ้นมาใหแกไขเพิ่มเติมบล็อก และถาหากเราลบบล็อกที่ไม
ตองการใหแสดง บล็อกนั้นก็จะมาปรากฏไวที่เมนูแกไขบล็อกน้ี 

 

4.3 แนะนําสญัลักษณ และเคร่ืองมือปรับแตงบทเรยีน  
(icon and edit page) 

สัญลักษณ ความหมาย 

 
คลิกเพือ่แกไขขอมูล รายละเอียด 

 คลิกซอนรายการนี้ไมใหนักศึกษาเขามาใชงาน 

 
คลิกเปดรายการน้ีใหนักศึกษาเขามาใชงาน 

 คลิกเพือ่ลบรายการนี้ 

 คลิกยายรายการนี้ขึ้น-ลง ในแตละระดับ 

 คลิกยายไปขางบน 

 คลิกยายลงขางลาง 

 คลิกยายไปทางขวา 

 คลิกยายไปทางซาย 

 
คลิกยายรายการนั้นมาที่น่ี 

 คลิกแสดงเฉพาะหวัขอนี ้

 
คลิกแสดงทุกหัวขอท้ังหมด 

 
คลิกเลือกหัวขอนี้เปนหวัขอปจจบัุน 

 คลิกเมื่อตองการคําอธบิายเพิ่มเติม (help) 

 แจงวารายวิชานี้อนุญาตใหบุคคลเขาศึกษาได 

 
แจงวารายวิชานี้ตองมีกุญแจรหัสผานเขาคอรส 

 
แสดงรายละเอียดบทคัดยอรายวิชา 
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4.4 การแกไขเนื้อหา (Edit Page) มีหนารูปแบบการแกไขปรับแตงเนื้อหาอยู 2 รูปแบบ คือ 

• รูปแบบตัวหนังสือ (Moodle text auto-format) รูปแบบนี้จะแสดงผลไดดีในรูปแบบเว็บปกติ 
เพียงแตเขียนขอความเหมือนเขียนในอีเมลท่ัวไป เม่ือกดปุมบันทึกขอความ โปรแกรมจะทําหนาที่
จัดรูปแบบอัตโนมัติใหเอง เชน การพิมพชื่อเว็บไซต http://www.pbru.ac.th หรือ 
http://mit.pbru.ac.th จะกลายเปนลิงคทันที จุดสิ้นสุดของบรรทัดก็จะคงเดิม บรรทัดที่วางไวก็จะทํา
การตั้งตนเปนยอหนาใหม โคดสไมลี่ เชน :-) ก็จะแสดงผลเปนรูปคนยิ้ม ใหอัตโนมัติ คุณสามารถที่
จะเพิ่มโคด HTML ลงไปไดเชนกัน 

 
 

• รูปแบบ HTML < > รูปแบบนี้เปนการใชโคด HTML ลวนๆ ถาหากใช HTML Editor เพื่อแกไข
ขอความเมื่อใชคําสั่งทําตัวหนังสือประเภทตางๆ บน toolbar จะมีการเปลี่ยนเปน แท็ก html ให 
ถึงแมวาจะไมใช Richtext HTML Editor ก็ยังสามารถใช โคด HTML ในขอความที่คุณตองการพิมพ 
และการแสดงผลก็ยังคงถูกตองเหมือนท่ีตองการ วิธีน้ีตางจากวิธีแรกคือ จะไมมีการจัดรูปแบบ
อัตโนมัติให 

• การแกไขเนื้อหาดวย Richtext HTML Editor Richtext HTML Editor ทําใหการแกไขเว็บมี
รูปแบบเหมือนกําลังพิมพอยูบนโปรแกรมเวิรด พิมพธรรมดาแตจะแสดงผลในรูปแบบ html เพิ่มเติม
จากหัวขอรูปแบบของขอความ โปรแกรมแกไขนี้ยังมีลูกเลนอีกหลายอยางที่มีประโยชนสําหรับผูใช 
การเขียนขอความในโปรแกรมนี้น้ันจะแสดงผลเหมือนที่พิมพแนนอน นอกจากนี้ยังสามารถใชสไมลี่ 
พิมพที่อยูเว็บ หรือ เพิ่มโคด html ไดดวย กอปปและวางขอความบนนี้ได สามารถกอปปขอความ

ปุม <> 
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จากโปรแกรมอื่น เชน ในเวิรดแลวนํามาวางในหนาจอน้ี และยังมีรูปแบบเหมือนเดิม เชน ตัวหนา 
ตัวเอียง ขีดเสนใต สีสัน เพียงแตใชคําสั่ง cut และpaste ธรรมดา 

 
• การแทรกรูป ถาหากภาพที่คุณตองการแทรกนั้นอยูบนเว็บอยูแลวก็สามารถเรียกภาพดังกลาวโดย

การใชคําสั่ง insert image แทรกภาพ แลวใสที่อยูเว็บไซต ของภาพนั้นลงไป 

 

แทรกรูปผาน  

URL 
แทรกรูปเกาที่

มีอยูแลว 

อัฟโหลดภาพใหมขึ้นไปยัง  

server 
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• การแทรกตาราง บนหนาตางเครื่องมือ จะมีปุมใหเลือกแทรกตาราง ในกรณีที่ตองการพิมพตาราง 

 
•  การแทรกลิงค (URLs) หากตองการแทรกลิงเพียงแตคลิกที่ภาพแทรกลิงค แลวใสท่ีอยูเว็บลงไป

ในชองท่ีโผลขึ้นมา ก็เปนอันวาเสร็จ รูปแบบนี้จะแสดงผลไดดีในรูปแบบเว็บปกติ เพียงแตเขียน
ขอความเหมือน คุณเขียนในอีเมลทั่วไป เม่ือกดปุมบันทึกขอความ โปรแกรมจะทําหนาที่จัดรูปแบบ 
อัตโนมัติใหคุณเอง ตัวอยาง การพิมพชื่อเว็บไซตhttp://yahoo.com หรือ แมแต www.yahoo.com 
จะกลายเปนลิงค ทันที จุดสิ้นสุดของบรรทัดก็จะคงเดิม บรรทัดที่วางไวก็จะทําการตั้งตนเปนยอหนา
ใหม โคดสไมลี่ เชน :-) ก็จะแสดงผลเปนรูปคนยิ้ม ใหอัตโนมัติ 
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• การแทรกสไมลี่ หรือภาพแสดงความรูสึก (Smiles emoticons) หากตองการแทรกรูปจากสไมลี่ ให
คลิกที่ปุมสไมลี่จากเมนูเคร่ืองมือ จะมีหนาตางรูปหนาตาตางๆโผลขึ้นมา ใหเลือก หรือ ไมก็พิมพ
โคดสไมลี่ลงไปตรงๆ เลยการแสดงผลก็จะเปนรูปขึ้นมาให 

 

 
 
 

การแทรก HTML tags คุณสามารถใช แท็ก html งายๆ ในการเขียน 
HTML tags       Produces 
<B> bold </B>       bold text 
<I> italic </I>       italic text 
<U> underline </U>      underlined text 
<FONT SIZE=1> small </FONT>    small 
<FONT SIZE=4> large </FONT>    large 
<FONT COLOR=green> example </FONT>   example 
<UL><LI>one <LI>two </UL>     one 

two 
<HR>        
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สําหรับการใชโคด html เม่ือเขียนขอความโดยใชโคด HTML คุณสามารถใช โคดเพื่อแสดงผลตามที่
คุณตองการไดทุกชนิด โคดปกติแลวจะเขียนไวในโคดตาราง ดังนั้น ควรระวังในการใชคําสั่งตาราง เพราะ
อาจทําใหหนาจอแสดงผลผิดพลาดได 
 

5. การปรับแตงบลอ็คภายในหองเรียน (Block) 
5.1 บล็อกสมาชิก เปนบล็อกเกีย่วกบัขอมูลของสมาชิกในรายวชิา 

 
5.1.1 เมนูนักเรียนและผูสนใจ จะแสดงรายละเอียดขอมูลสมาชิกที่สมัครเขาเรียนใน

รายวิชาทั้งหมด รวมทั้งขอมูลของอาจารยผูสรางรายวิชา 
 

 
 
 
 
 



 

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี, http://ct.pbru.ac.th 
 

19 คูมือการใชงาน  Moodle – [ชุดที่ 1] 

5.1.2 เมนูแกไขขอมูลสวนตัว สมาชิกสามารถแกไขขอมูลรายละเอียดสวนตัวของตนเอง 
และตั้งคาการใชงานการแกไขขอความ การแกไขรูปภาพและอื่นๆ ไดผานเมนูแกไขขอมูลสวนตัว 

 

 
5.2 บล็อกการจัดการระบบบทเรียน เปนโมดูลหลักสําหรับผูสรางรายวิชาที่จะตองใชในการ

จัดการบทเรียนที่สรางขึ้น 
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5.2.1 เมนูการตั้งคาและปรับแตงรายวชิา (edit course) เปนโมดูลการปรับแตงแกไขตั้ง
คาตางๆ สําหรับรายวิชาทีผู่สอนสรางขึน้ มีคาที่สําคัญตองปรบัแตงดังน้ี 

 
 

<<รูป Moodle>> 
o ประเภทของคอรส เลือกประเภททีต่รงกบัเน้ือหาทีคุ่ณสอนมากที่สุด เพือ่ความ

ถูกตอง ในการจัดหมวดหมู 
o ชื่อเตม็รายวชิา ใหกรอกชือ่เต็มของรายวิชา ที่คุณตองการสราง คือวิชาอะไร 
o ชื่อยอวิชา ใสชื่อยอ หรือรหัสวิชา เชน ว 102 ส 304 ส 305 ค203 เปนตน 
o รูปแบบคอรส มี 3 รูปแบบ แบบรายสปัดาห แบบหัวขอ แบบกระดานเสวนา 
o วนัที่คอรสเร่ิมตน สําหรับระบุเวลาทีท่านตองการเร่ิมตนบทเรียนนี ้
o จํานวนสปัดาห หรือ หวัขอ ในคอรส การตั้งคานี้มีเฉพาะในคอรสที่ใชรูปแบบราย

สัปดาหหรือหัวขอ 
o จํานวนขาวลาสุดทีต่องการใหแสดงหนาคอรส ตองการใหขาวลาสุดจํานวนกีข่าว

ปรากฎในหนาแรกน้ีในสวนของขาวและประกาศ ในกรอบบลอ็กขาวลาสุด 
o รหัสผานเขาคอรส กําหนดรหัสเพือ่ปองกันการเขาระบบบทเรียน 
o การอนญุาตบุคคลท่ัวไป : ตั้งคาได 3 แบบ คือ (1)ไมอนุญาตใหบุคคลทัว่ไปเขาอาน 

(2)อนุญาตใหบุคคลทั่วไปเขาอานได (3)อนุญาตใหบุคคลทั่วไปที่มีรหัสผานเขาอาน 
o สวนที่ซอนไว : ต้ังคาได 2 แบบ คือ (1) แสดงสวนที่ซอนแบบพบัไว (2) ไมใหใครเห็น

สวนที่ซอนพบัไว 
o แสดงขาว : แสดงจํานวนขาวลาสุด ท่ีตองการใหปรากฏในหนารายวิชา 
o แสดงคะแนน : ตั้งคา ใช หรือ ไมตองแสดงคะแนนในการทํากิจกรรม 
o แสดงรายงานกิจกรรม : ตั้งคาใช หรือ ไมตองแสดงผลการทํากจิกรรม 
o ขนาดไฟลสงูสุด: ขนาดไฟลท่ีสามารถ อัพโหลดไดสูงสุด 2 เมกะไบต 
o คําสําหรบัเรียกผูสอน : เชน ครู อาจารย ผูชวยสอน 
o คําสําหรบัเรียกนักเรียน : เชน ผูเรียน นักเรียน นักศกึษา สมาชิก ผูรวมทํากจิกรรม 
o ภาษาทีบ่งัคับในการใช : ไมบังคับ หรือบังคับใหใช ภาษาไทย หรือ อังกฤษเม่ือกรอก

รายละเอียดหลักขางตนเรียบรอยแลว คลกิปุม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 
 



 

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี, http://ct.pbru.ac.th 
 

21 คูมือการใชงาน  Moodle – [ชุดที่ 1] 

 
 

แสดงหนาเพจของการแกไขรายวิชา 
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5.2.2 การเพิ่มลบอาจารยผูสอน ครู อาจารย ผูสอน หนานี้จะแสดงรายชื่อของผูที่ไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่เปนผูสอนประจํารายวิชา ผูสอนสามารถจัดการเพิ่ม-ลบ ผูชวยสอนเพิ่มเติมได 

 

 

หมายเหตุ : ในกรณีที่คุณเลือก "ซอน" รายชื่อ ครู อาจารย รายชื่อของผูสอนจะไมปรากฏในหนารายการ 
นักเรียนจะไมสามารถดูรายชื่อดังกลาวได 

5.2.3 การเพิ่มลบผูเรียน ผูสอนสามารถเพิ่ม-ลบ ผูเรียน ออกจากรายวิชาที่ตนดูแลได 
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5.2.4 การสํารองขอมูล เปนการสํารองขอมูลรายวิชา เพื่อการปองกับขอมูลรายวิชาสูญ
หาย 

 

5.2.5 การกูคืนขอมูล โมดูล สําหรับกูคืนขอมูลที่ไดสํารองไว เพื่อปองกันการสูญหายของ
ขอมูล 
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5.2.6 วิธีการวัดและประเมินผล เปนโมดูลแสดงออกแบบวิธีการวัดและการประเมินผล
การเรียนวิชาน้ี 

5.2.7 คะแนนผลการเรียนทั้งหมด เปนเมนูแสดง คะแนนผลการเรียนของนักเรียนแตละ
คนที่ทํากิจกรรมการเรียนตางๆ เชน แบบทดสอบ การบาน 

 

5.2.8 บนัทึกการใชงานเวบ็ไซด เปนเมนูแสดงขอมูลรายงาน บันทึกกิจกรรมการใชงาน
เว็บไซดของนักเรียนแตละคน 
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5.2.9 ไฟลขอมูล เปนโมดูลเพือ่การจัดการไฟล สรางไฟล ลบไฟล อพัโหลด โอนยายไฟล 
แกไขเปลีย่นชื่อไฟล ในรายวิชานั้นๆ 

 

5.2.10 คูมือชวยเหลือการใชงาน (Moodle Help) เปนเมนูแสดงคูมือ Moodle มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

 

5.2.11 กระดานส่ือสารครู-อาจารย กระดานสนทนาสําหรับครู อาจารยในรายวิชาซึ่งวิชา
อาจมีผูสอนหลายคน มีไวสําหรับใหอาจารยใชติดตอสื่อสารกนั 

 

5.3 บล็อกวิชาเรียนของฉนั เปนบลอ็กแสดงรายวิชาของฉัน
ที่ฉันเปนสมาชิกลงทะเบียนเรียนวิชาน้ันๆ โดยจะสามารถเขาศึกษาได
เสมือนเปนนกัเรียน หากวชิาที่เปนผูสรางก็จะสามารถมีเมนูสําหรับ
แกไขรายละเอียดตางๆ ได 
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5.4 บล็อกปฏิทินกิจกรรม (Calendar) เปนบลอ็กแสดงปฏิทิน และแสดงกิจกรรมที่กําลังจะมีขึ้น 
เชนกิจกรรมทั่งไป ตารางกิจกรรม กิจกรรมกลุม กิจกรรมของสมาชกิ โดยนําเมาสไปวางไวตรงวันที่ระบายสี
กิจกรรมก็จะแสดงรายละเอยีดกิจกรรมขึน้มา 

 

5.5 บล็อกกิจกรรมทีก่ําลังจะมีขึน้ (Upcoming events) เปนบล็อกแสดงกิจกรรมลาสุดที่กาํลังจะมี

ขึ้นในชวงระยะเวลาที่กาํหนดตามคาที่ต้ังเอาไว 

 

5.6 บล็อกขาวลาสุด (Last news) เปน บลอ็กแสดงขาวลาสุดที่มีการโพสตในกระดานขาและ
ประกาศจํานวนขาวลาสุดขึน้อยูกับคาที่ตัง้ไวในหนาแกไขรายวชิา 
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5.7 บล็อกกิจกรรมลาสุด เปนการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง หรือ กิจกรรมที่เกิดขึน้บนเว็ปไซด 
ตั้งแตเขามาครั้งสุดทายประกอบไปดวย ขาวที่โพสต สมาชิกใหม วารสารมาใหม เปนตน 

 

5.8 บล็อกกิจกรรมทัง้หมด (Main Menu) เปนบลอ็กแสดงเมนูกิจกรรมประเภทตางๆ ทั้งหมดที่ได
จัดทําขึ้นในรายวิชานี ้โดยแยกเปนประเภทของกจิกรรม เชน กระดานเสวนา แบบทดสอบ แหลงขอมูลและ
ทุกกิจกรรมจะมีรวบรวมรายละเอียดกจิกรรมที่มีน้ันไวทั้งหมด 

 

5.9 บล็อกคนหา (search) เปนบล็อกสําหรับคนหาขอมูลท่ีตองการภายในรายวิชานี ้
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5.10 บล็อกสมาชิกออนไลน (online User) เปนบลอ็กแสดงขอมูลวามีผูที่กําลงัใชงานหรือ 
ออนไลนอยูในชวง 5 นาททีี่ผานมาน้ี 

 

5.11 บล็อกหวัขอ (Topic) เปนบลอ็กแสดงลิงคไปยังหัวขอตางๆ ทุกหัวขอท่ีมีอยูในรายวิชา 

 

5.12 บล็อกเนื้อหายอของรายวชิา (Course Summary) เปนบล็อกแสดงขอมูลรายละเอียดวิขาที่
ใสขอมูลไว 

 

 

 


