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บทท่ี  1 
แนวคิดเบ้ืองตนของการผลิตสื่อมลัตมิีเดียแบบออนไลน 

 
ปจจุบันการเรียนการสอนแบบออนไลนกําลังไดรับความนิยมอยางสูง ในการนํามาเปน

เครื่องมือในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ัวโลก โดยอาจเปนไดท้ังสื่อหลักและสื่อเสริมใน
การเรียนการสอน จากความสามารถอันทรงพลังของระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเว็บ ทํา
ใหการเรียนการสอนในลักษณะนี้ ถูกนํามาใชในการเรียนการสอนอยางกวางขวางและพยายามพัฒนา
อยูตลอดเวลา เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ  

 
จากการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและการสื่อสาร จึงทําใหปจจุบันทุกภาคสวนมี

สวนประกอบและเจือปนดวยคอมพิวเตอรแทบท้ังสิ้น รวมถึงระบบการศึกษา ซ่ึงจากเดิมการศึกษานั้น
เนนการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเปนหลัก การถายทอดความรูจากครูและอาจารยเปนสิ่ง
สําคัญ การคนควาทําไดในหองสมุด หลักการนี้กําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการ
สื่อสารท่ีรวดเร็ว การนําเสนอขอมูลท่ีสามารถเขาถึงไดอยางทันทีทันใด ขอมูลขาวสารท่ีตองใชเวลาใน
การเดินทาง ถูกลดทอนดวยสิ่งนี้ นั้นคือ อินเทอรเน็ต  
 

 
รูปท่ี 1.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(ท่ีมา: http://www.gotoknow.org/posts/493357) 
 
ระบบการศึกษาก็เชนกัน ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกตใช จาก 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีเนนการจัดการเรียนการสอนแบบ Stand Alone กลายเปนการ
จัดการเรียนการสอนบนเว็บ หรือ Web-Based Instruction (WBI) ท่ีทําใหการเรียนเปนในลักษณะ
ของเครือขาย ไมเพียงเทานั้นการนําสื่อมัลติมีเดียท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ ในการนํา ภาพ เสียง ขอความ 
แอนนิเมชั่น ผสมผสานทําใหบทเรียนมีความนาสนใจ กลายเปนสื่อการเรียนการสอนออนไลน หรือท่ี
เรารูจักกันวา อีเลรินนิ่ง (E-Learning) 
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1.1 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับส่ือมัลติมีเดียแบบออนไลน 
นิยามความหมายของสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน ตางมีนักวิชาการตางๆ ไดใหความหมายไว

มากมาย จึงขอสรุปไว ดังนี้ 
 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2550) กลาววา การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส หรือ           
e-Learning เปนรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงใชการถายทอดเนื้อหา ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไม
วาจะเปนคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทัศน 
หรือสัญญาณดาวเทียม และใชรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ซ่ึงอาจอยูใน
รูปแบบการเรียนท่ีเราคุนเคย 

 
ผกาสิน พูนพิพัฒน (2546) กลาววา อีเลิรนนิ่ง (e-Learning) ทําใหผูเรียนสามารถใชเวลา

ศึกษาบทเรียนไดนานและบอยเทาท่ีตองการ จึงชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้
ยังสามารถนําเนื้อหาวิชา สื่อการสอน ตลอดจนอุปกรณท่ีใชในการจัดทํานั้นกลับไปใชไดอีก 
(Reusable) จึงชวยลดท้ังตนทุนและเวลาในการพัฒนาสื่อการสอนในอนาคต 

 
จากนิยามตางๆ สามารถสรุปไดวา สื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน หรือ e-Learning นั้น คือ การ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ซ่ึง
ผลลัพธท่ีไดมีตอท้ังผูเรียน ผูพัฒนาและ แหลงทรัพยากรท่ีใช รวมท้ังไดรับการดูแลใชงานอยางคุมคา 
เหมาะสมท่ีจะเปนสื่อการสอนในอนาคต 

 

 
 

รูปท่ี 1.2 การจัดการเรียนการสอนสมัยใหม 
(ท่ีมา: http://www.tkpark.or.th/tha/introduce_area) 

 
 
 



3 

 

1.2 องคประกอบในการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียแบบออนไลน 
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน เพ่ือใหสามารถถายทอดความรูไปยังผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพนั้น ควรคํานึงถึงองคประกอบ ดังนี้ 
1.2.1 จุดประสงคการเรียนรู 

1.2.1.1 ดานความคิด คือ การเนนใหผูเรียนไดเรียนรูหลักการเบื้องตน และนําไปสู
การคิดแกปญหาหรือสรางความคิดสรางสรรค  

1.2.1.2 ดานทักษะ เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาจนเกิดความชํานาญ และสามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางทันทีทันใด นอกจากนั้นการฝกทักษะยังสามารถนําไปใช
เปนแนวทางในการแกไขปญหาไดอีกทางหนึ่ง 

1.2.1.3 ดานเจตคติและคานิยม มีจุดประสงคเพ่ือสรางผูเรียนใหมีทัศนคติและ
คานิยมท่ีดี มีจรรยาบรรในวิชาชีพ และพรอมท่ีจะรับใชสังคม 
 

 
 

รูปท่ี 1.3 การฝกฝนทักษะการเรียนรู 
(ท่ีมา: http://www.tkpark.or.th/tha/introduce_area) 

 
1.2.2 วิธีการสอน 

รูปแบบการสอนนั้นมีมากมาย เชน การบรรยาย การอภิปราย การใชโครงงานกลุม โครงงาน
เดี่ยว การจําลองสถานการณ การทดลอง และอ่ืนๆ ท้ังนี้ การนํารูปแบบการสอนมาประยุกตใชกับสื่อ
มัลติมีเดียแบบออนไลนนั้น ตองพิจารณาจากเนื้อหาและวัตถุประสงคหลัก เพ่ือใหวิธีการสอนมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม สรางความนาสนใจใหกับบทเรียนท่ีพัฒนา ตัวอยางเชน วิธีการสอนแบบอธิป
ราย สามารถใชรูปแบบของการสนทนาออนไลน (Chat) หรือ กระดานสนทนา (Web board) ได 

 

 
 

รูปท่ี 1.4 การสนทนาออนไลน (Chat) 
(ท่ีมา: http://blog.sendblaster.com/tag/live-chat/) 
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1.2.3 สื่อท่ีใชในการถายทอด 
การเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา วิธีการถายทอด และจังหวะเวลั้น ทําใหสื่อการสอน มี

ความนาสนใจยิ่งข้ึน เราความสนใจใหกับผูเรียนไดมากยิ่งข้ึน สื่อท่ีใชนั้น ไดแก ขอความ รูปภาพ เสียง
บรรยาย เสียงเพลง วิดีโอ แอนนิเมชั่น  

 

 
 

รูปท่ี 1.5 การถายทอดวีดีโอผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (VDO Streaming) 
(ท่ีมา: http://kmcenter.rid.go.th/kcitc/2011) 

 
1.2.4 การโตตอบหรือการมีปฏิสัมพันธ 

การเรียนการสอนแบบออนไลนนั้น มีขอดีท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ ผูเรียนสามารถมี
ปฏิสัมพันธ หรือสามารถโตตอบกับระบบได ท้ังการโตตอบระหวางผูเรียนดวยกัน และการโตตอบกับ
ผูสอน อีกท้ังยังสามารถคนควาเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา ซ่ึงลักษณะการโตตอบมี 2 ลักษณะ คือ  

1.2.4.1 การโตตอบแบบทันทีทันใด (Synchronous) นักวิชาการบางทานใชคําวา 
การโตตอบแบบตอเนื่อง ไดแก การสนทนาออนไลน (Chat) 

1.2.4.2 การโตตอบแบบไมทันทีทันใด (Asynchronous) นักวิชาการบางทานใชคํา
วา การโตตอบแบบตามอัธยาศัย ไดแก กระดานสนทนา (Web board) 
จดหมายอีเล็กทรอนิกส (Email) 

 

 
 

รูปท่ี 1.6 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) 
(ท่ีมา: http://tweakyourbiz.com/marketing/2012/02/09) 
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1.3 ลักษณะของบทเรียนออนไลน 
1.3.1 การนําเสนอในลักษณะของเว็บไซตท่ีประกอบดวยขอความ ภาพ ภาพกราฟก โดยมี

วิธีการนําเสนอ ไดแก 
 
1.3.1.1 การนําเสนอแบบสื่อเดียว เชน ขอความ หรือ รูปภาพ  

 

 
 

รูปท่ี 1.7 รูปภาพหัวใจ แสดงถึง ความรัก 
(ท่ีมา: http://www.sukkaparbdee.com/corner_detail.php?id=172) 

 
1.3.1.2 การนําเสนอแบบสื่อคู เชน ขอความรวมกับรูปภาพ 
1.3.1.3 การนําเสนอแบบเสื่อมัลติมีเดีย ประกอบดวย ขอความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 
 

 
รูปท่ี 1.8 การผสมผสานของสิ่งตางกลายเปนสื่อมัลติมีเดีย 
(ท่ีมา: http://meawwnamthip.wordpress.com/5-2) 
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1.3.2 การสื่อสาร ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของอินเทอรเน็ต โดยมีรูปแบบดังนี้ 
1.3.2.1 การสื่อสารแบบทางเดียว เชน การศึกษาขอมูลจากเว็บไซต การรับชม

รายการจากเครื่องรบัโทรทัศน 
1.3.2.2 การสื่อสารแบบสองทาง เชน การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสโตตอบกัน การ

คุยโทรศัพท 
 

 
 

รูปท่ี 1.9 การสื่อสารแบบสองทาง 
(ท่ีมา: http://blogs.canoe.ca/mayordave/news) 

 
1.3.2.3 การสื่อสารแบบกระจาย หรือ แบบหนึ่งไปหลายท่ี เชน การอภิปราย การ

ถายทอดสด การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน 
1.3.2.4 การสื่อสารแบบหลายแหลงไปสูหลายแหลง เชน การใชกระบวนการกลุมใน

การสื่อสารของบทเรียนออนไลน โดยมีผูใชหลายๆคน หรือการประชุมแบบ
ออนไลน ท่ีเรียนวา Video Conference  

 

 
 

รูปท่ี 1.10 การประชมุแบบออนไลน ผานระบบเครือขาย 
(ท่ีมา: http://www.bcnu.ac.th/teacher/techno/change.html) 
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1.3.3 การนําสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลนไปใชประกอบการเรียนการสอน 
 

 
 

รูปท่ี 1.11 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย 
(ท่ีมา: http://www.thaicyberu.go.th) 

 
การนําสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลนไปใชประกอบการเรียนการสอน สามารถทําได 3 ลักษณะ 

ดังนี้ 
1.3.3.1 สื่อหลัก เปนการนําบทเรียนไปใชแทนการเรียนการสอนหลัก หรือแทนการ

บรรยายในหองเรียน ผูเรียนจะตองศึกษาเนื้อหาดวยตนเองท้ังหมด ท้ังนี้
บทเรียนตองมีความสมบูรณสูงสุด จนมีความครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมด 
เทียบเทา หรือใกลเคียง กับผูสอนในรายวิชานั้น  

1.3.3.2 สื่อเสริม ผูสอนมีความตองการใหผูเรียนมีทางเลือกสําหรับการเขาถึงเนื้อหา 
บทเรียน การทบทวน รวมถึงตัวอยางขอสอบ เปนตน 

1.3.3.3 สื่อเพ่ิมเติม ผูสอนตองการใชบทเรียนออนไลนเปนสื่อสําหรับผูเรียนเขาไป
ศึกษาคนควาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียน 
 

1.4 ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน 
ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน หรือ Learning Management System (LMS) 

ประกอบดวยเครื่องมือ สําหรับผูสอน ผูเรียน ผูดูแลระบบ ท่ีสามารถนําเนื้อหา บทเรียน ขอสอบ 
รูปภาพ เอกสารประกอบการสอน รวมถึงสื่อการสอนอ่ืนๆ เขาสูระบบไดอยางสะดวก โดยท่ีผูใชไม
จําเปนตองมีความรูทางดานโปรแกรมเมอรแตอยางใด ทําใหผูสอนและผูเรียน เก็บบันทึกขอมูล
กิจกรรมการเรียนการสอนไวบนระบบ เพ่ือใหผูสอนสามารถนําขอมูลไปวิเคราะห ติดตาม และ
ประเมินผลการเรียนในรายวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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รูปท่ี 1.12 ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน 
(ท่ีมา: http://nunui-nunoi.blogspot.com/2012/09/lms.html) 

 
1.4.1 องคประกอบของระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน มี 3 ระบบ ดังนี้ 

1.4.1.1 ระบบจัดการรายวิชา 
ระบบจัดการรายวิชา เปนสวนของการจัดการเก่ียวกับระบบการเรียนการสอน ผูสอนเปน

ผูจัดทําระบบจัดการรายวิชา ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของบทเรียน เนื่องจากเปนการจัดการเก่ียวกับ
บทเรียน ซ่ึงประกอบดวย  

1)  สวนจัดทําบทเรียน 
2)  สวนกําหนดกิจกรรมบทเรียน 
3)  สวนประกอบบทเรียน ไดแก แหลงขอมูลตางๆ ภาพประกอบ 
4)  สวนการวัดปละประเมินการเรียนรู 

 
1.4.1.2 ระบบสงเสริมการเรียนรู 

ระบบสงเสริมการเรียนรู เปนระบบชวยเหลือในการจัดทําบทเรียนของผูสอน ชวยในการ
เรียนรูของผูเรียน โดยใชเทคโนโลยีเว็บเปนเครื่องมือหลัก ประกอบดวย 

1)  โปรแกรมจัดทําบทเรียน 
2)  ระบบการติดตอสื่อสาร 
3)  สวนชวยเหลือกิจกรรมการเรียน 

 
1.4.1.3 ระบบจัดการขอมูล ประกอบดวย 

1)  สวนการจัดการขอมูลผูเรียน 
2)  สวนการจัดการขอมูลผูสอน 
3)  สวนการกําหนดคาปฏิบัติการ 
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4)  สวนรายงานผลการเรียน 
5)  สวนการจัดการไฟล 

 
สําหรับการใชงานระบบบริหารจัดการการเรยีนการสอนในประเทศไทย ปจจุบันมีอยูหลาย

ระบบ สําหรับระบบ Open Source ท่ีใชงานในบานเรามีท่ีนิยมกันอยู 2 ระบบ คือ ระบบของ 
Moodle และระบบของ Atutor 

 

 
 

รูปท่ี 1.13 ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนของ Moodle 
(ท่ีมา: https://moodle.org/?lang=th) 

 

 
 

รูปท่ี 1.14 ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนของ Atutor 
(ท่ีมา: http://atutor.ca) 
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ตารางท่ี 1.1 ตัวอยางการใชงานระบบบริการจัดการการเรียนการสอน (LMS) ของสถาบันการศึกษา
ตางๆ ในประเทศไทย 

สถาบันการศึกษา ระบบ ท่ีมา 
1. มหาวิทยาลัยพะเยา Moodle http://www.lms.up.ac.th 
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม Moodle http://cmuonline.cmu.ac.th 
3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Atutor http://stouonline.stou.ac.th/el

earning 
4. มหาวิทยาลัยรามคําแหง Education 

Sphere 
http://www.ram.edu 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

Moodle http://www.e-learning. 
kmutnb.ac.th 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 1.15 ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา 
(ท่ีมา: http://www.lms.up.ac.th) 
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รูปท่ี 1.16 ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(ท่ีมา: http://www.ram.edu) 

 
1.5 ประโยชนของการใชส่ือมัลติมีเดียแบบออนไลน 

1.5.1 ความยืดหยุนในดานเวลา และสถานท่ี 
ผู เรียนและผูสอนสามารถเขาสูระบบ ณ ท่ีใดก็ได เพียงแคเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต 

นอกจากนั้นยังเปนการประหยัดคาใชจายในการเดินทาง ประหยัดเวลา และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
1.5.2 ประหยัดคาใชจาย 

การอบรม หรือการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน นั้นมีคาใชจายตางๆ มากมาย เชน 
คาใชจายสําหรับผูสอน ผูบรรยาย คาใชจายในการเดินทาง คาท่ีพัก คาอปุกรณการเรยน และอ่ืนๆ 
ดวยการเรียนแบบออนไลนนั้น สามารถชวยลดคาใชจายตางๆ ไดประมาณ 30 – 50 เปอรเซ็นต เม่ือ
เทียบกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
 

 
 

รูปท่ี 1.17 ประหยัดคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
(ท่ีมา: http://www.toptenthailand.com) 
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1.5.3 สามารถเลือกเรียนในรายวิชาท่ีสนใจ 
โดยท่ัวไปหลักสูตรการเรียนการสอน จะไมสามารถแยกเปนเรื่องยอยๆ ใหผูเรียนสามารถ

เลือกเรียนไดมากนัก เนื่องจากคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนนั้น มีอัตราคอนขางสูง จึงมีความ
จําเปนตองจัดการเรียนเปนลักษณะเสนตรง หรือ Linear เม่ือผูเรียนขาดเรียนในชวงใด ทําใหไม
สามารถยอนกลับไปเรียนในเรื่องท่ีผานมาได หรือหากเขาใจในเรื่องท่ีเรียนอยูแลวก็ไมสามารถขามไป
เรียนในหัวขอท่ีตนมีความสนใจได บทเรียนแบบออนไลนมีจุดเดนในขอนี้เปนอยางดี 
 

 
 

รูปท่ี 1.18 สามารถเลือกเรียนในรายวิชาท่ีสนใจ 
(ท่ีมา: http://www.lockmedia.com/solutions/learning-management-systems.asp) 

 
 

 
 

รูปท่ี 1.19 แนวคิดและข้ันตอนการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
(ท่ีมา: http://www.phar.ubu.ac.th/km/?p=197) 
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1.5.4 ไดรับการถายทอดอยางถูกตองและนาสนใจ 
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน เปนการเรียนท่ีผูเรียนแตละคน จะไดรับเนื้อหาของ

บทเรียนท่ีมีความเหมือนกับตนฉบับทุกประการ คือ ไมเกิดการบิดเบือนในกระบวนการถายทอด 
เนื่องจากทุกครั้งท่ีผูเรียนแตละคน เรียกดูเนื้อหาของบทเรียนเดียวกัน ระบบจะไปดึงขอมูลนั้นๆ มา
แสดงใหกับทุกคนเหมือนกัน ผูเรียนจึงม่ันใจไดวา เนื้อหาของบทเรียนท่ีไดรับนั้น มีความนาเชื่อถือ
สูงสุด 
 

1.5.5 ขยายโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การแสดงความคิดเห็นในระบบ หรือ ชุมชนออนไลน เปนรูปแบบพิเศษ ซ่ึงแมวาผูเรียนและ

ผูสอนจะไมไดอยู ณ ท่ีเดียวกัน หรือเวลาเดียวกัน ก็สามารถใชเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร ไดอยาง
สะดวก การแลกเปลี่ยนความรู การซักถาม หรือปรึกษาหารือ ก็สามารถทําไดอยางรวดเร็ว 
 

 
 

รูปท่ี 1.20 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(ท่ีมา: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=699952) 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 1.21 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(ท่ีมา: http://www.gotoknow.org/posts/174192) 
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1.5.6 การติดตามความกาวหนาของผูเรียน 
สวนประกอบหลกัของระบบบริการจัดการการเรียนการสอน คือ ระบบติดตามความกาวหนา

ของผูเรียน ผูสอนสามารถตรวจสอบ จํานวนครั้งการเขาเรียน การทําขอสอบ การสงการบาน และ
วิเคราะหเปนพฤติกรรมของผูเรียนได 

 

 
 

รูปท่ี 1.22 การติดตามความกาวหนาของผูเรียนในรูปแบบของสถิติ 
(ท่ีมา: http://entrancenida.blogspot.com/2012_08_12_archive.html) 

 
1.5.7 การไดเรียนรูเทคโนโลยีควบคูไปกับการเรียน 

เนื่องจากการเรียนการสอนแบบออนไลนเปนการเรียนผานระบบเครือขาย ท่ีตองอาศัยทักษะ 
ความชํานาญ เครื่องคอมพิวเตอร ท้ังอุปกรณอ่ืนๆ รวมถึงโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ท่ีจะเปนตอการ
เรียน ดวยเหตุนี้ทําใหผูเรียนเกิดความคุนชินกับเทคโนโลยี กลายเปนบุคคลท่ีพรอมจะรับเทคโนโลยี
ใหมๆ อยูตลอดเวลา ไมกลัวการเปลี่ยนแปลง 

 

 
 

รูปท่ี 1.23 การแสดงภาพแบบท่ีเรียกวา Hologram 
(ท่ีมา : http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir) 
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บทท่ี  2 
โปรแกรมบริหารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 

 

 
 

รูปท่ี 2.1 โปรแกรมบริหารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 
(ท่ีมา : https://moodle.org) 

 
สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รูปแบบ

สังคมและการเรียนรูเปลี่ยนไป เกิดรูปแบบสังคมใหมบนเครือขายคอมพิวเตอร หรือ อินเทอรเน็ต 
เรียกกวา สังคมออนไลน (Social Media) กอผลการดําเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตามไปเชนกัน 
รูปแบบการเรียนรูท่ีรวดเร็ว การติดตอสื่อสารแบบทันทีทันใดเกิดข้ึนอยูเสมอ เพ่ือใหเรากาวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงจําเปนตองเรงพัฒนาประเทศ เพ่ือการเตรียมความพรอมสําหรับการแขงขันในเวทีโลก  

 
ปจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากมาย เชน การยายศูนยกลาง

การเรียนรูจากผูรู หรือผูสอน ไปท่ีผูเรียน เรียกวา การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง รูปแบบการคนควาท่ีทําไดจากในหอสมุดเทานั้น กลายเปนคนหาไดจากทุกท่ี ทุกเวลา  

 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขามาเชื่อมโยงตอรูปแบบการเรียนการสอน คือ ระบบการเรียนการ

สอนแบบออนไลน หรือ e-Learning ท่ีมุงเนนระบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดย
รวบรวมเนื้อหาท่ีเปนสื่อมัลติมีเดีย ท้ัง ตัวหนังสือ (Text) ภาพ (Image) ภาพวีดิทัศน (VDO) เสียง 
(Audio) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และสื่อประสม (Multimedia) โดยมีระบบจัดการการเรียนรู 
(Learning Management System หรือ LMS) โดยมีสวนประกอบท่ีสําคัญ ไดแก ระบบการจัดการ
รายวิชา ระบบการจัดการสรางเนื้อหา ระบบดูแลบริหารผูเรียน ระบบสวนการจัดการขอมูลบทเรียน 
และระบบเครื่องมือชวยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ และจัดกระบวนการเรียนรู ไดแก การสื่อสาร 
Chat, E-mail, Web-board การเขาใช  การเก็บขอมูล การรายงานผล เปนตน 
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รูปท่ี 2.2 เว็บไซต moodle.com 
(ท่ีมา : https://moodle.org)  

 
2.1 ความเปนมาของโปรแกรม Moodle 

Moodle โปรแกรมบริการจัดการการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีแจกจายใหบุคคลท่ัวไป โดย
ไมตองซ้ือ สามารถดาวนโหลดไดฟรี หรือท่ีรูจักกันวา Open Source Software โดยใช PHP และ 
Database MySQL พัฒนาข้ึนโดยชาวออสเตรเลียชื่อ Mr. Martin Dougiamas  

 
Moodle ไดเริ่มการทดลองใชในป 1999 ตอมาในป 2003 MOODLE ไดจัดตั้งเปนบริษัท

MOODLE.COM เพ่ือใชในการบริหารจัดการและขอรับการสนับสนุนชวยเหลือ 
 
ดานการใหบริการ ปจจุบันมีผูใชงาน Moodle กวา 50,000 รายใน 115 ประเทศ จากขอมูล

การลงทะเบียนผาน www.moodle.org และถูกแปลไปแลวกวา 60 ภาษา โดยในประเทศไทย 
Moodle ถูกพัฒนาเปนภาษาไทย โดย ดร. วิมลลักษณ สิงหนาท 

 
2.2 ความหมายของ Moodle 

Moodle ยอมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment: คือ
โปรแกรมท่ีชวยในการบริหารจัดการการเรียนการสอน หรือ LMS และเปนระบบสนับสนุนการเรียน
การสอนและบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน หรือ CMS โดยลิขสิทธิ์ของโปรแกรมเปน
ลักษณะซอฟแวรเสรี หรือ Open Source Software จึงไมมีคาใชจายใดๆท้ังสิ้น สามารถนําไปติดตั้ง
บนระบบปฏิบัติการ Linux UNIX Windows และ Mac OSได 
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การทํางานของ Moodle ทํางานบนเว็บเซิรฟเวอรเรียกใชงานฐานขอมูล MySQL และใช 
PHP ในการทํางานของโปรแกรม 

 

 
 

รูปท่ี 2.3 หลักการทํางานของเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) 
(ท่ีมา : http://www.mypublicwifi.com/en/index.html) 

 
2.3 คุณสมบัติของโปรแกรม Moodle 

2.3.1 การทํางานของโปรแกรม Moodle 
Moodle สามารถแบงระบบการทํางานออกเปน 3 สวน คือ ระบบจัดการผูใช ระบบจัดการ

บทเรียน และ ระบบจัดการการสื่อสาร 
2.3.1.1 ระบบจัดการผูใช คือ การกําหนดและบริหารจัดการดานขอมูลของผูใชงาน 

แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก ผูดูแลระบบ ผูสอน ผูเรียน ระบบสามารถ
กําหนดสิทธิ์ของผูใชแตละคนในการใชงาน การจัดกลุมการเรียนของผูเรียน 
บันทึกขอมูลของผูเรียน วัน เวลา จํานวนครั้งในการใชงานกิจกรรมท่ีผูเรียน
ทําในแตละครั้ง เปนตน  

2.3.1.2 ระบบจัดการบทเรียน คือ การจัดการดานขอมูลเนื้อหาทเรียน และกิจกรรม
ในการเรียน เชน การสรางรายวิชา สรางบทเรียน การนําไฟลข้ึนสูระบบ 
(Upload file) กําหนดระยะเวลาในการเรียน วิธีการเรียน กิจกรรมการ
เรียน การสั่งงานและการสงงาน การวัดและประเมินผล การสรางขอสอบ  
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รูปท่ี 2.4 ระบบจัดการบทเรียน 
(ท่ีมา : https://moodle.org)  

 
2.3.1.3 ระบบจัดการการสื่อสาร เปนเครื่องท่ีผูเรียนกับผูสอนใชในการติดตอสื่อสาร

กัน ท้ังแบบท่ีเกิดทันทีทันใด เชน การสนทนาออนไลน หรือ แบบท่ีไมใช
ทันทีทันใด เชน กระดานสนทนา หรือ การสงขอความ สามารถใชได 3 
ลักษณะ ไดแก เพ่ือประกาศขาวสาร เพ่ือการอภิปรายในประเด็นตางๆ และ
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการถามตอบ  

 

 
 

รูปท่ี 2.5 ตัวอยางเครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารสมัยใหม 
(ท่ีมา : https://www.facebook.com)  

 
2.3.2 ความสามารถของโปรแกรม Moodle 

โปรแกรม Moodle เปนระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ท่ีไดรับการยอมรับกันท่ัวโลก มีคุณสมบัติของ CMS (Course Management System) 
และ LMS (Learning Management System) ชวยรวบรวมรายวิชาเปนหมวดหมู สามารถเผยแพร
เนื้อหาของผูสอน พรอมบริการใหผูเรียนเขามาศึกษา และบันทึกกิจกรรมของผูเรียนไดดวยตนเอง 
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นอกจากนั้น สามารถสรางแหลงขอมูลใหม หรือเผยแพรเอกสาร เชน Microsoft Office, 

Web Page, PDF หรือ Image ไดอยางสะดวก และดวยหลักการของ Open Source Software ทํา
ใหมีผูพัฒนาตอยอดความสามารถของโปรแกรมอยางตอเนื่อง สรางศักยภาพใหกับโปรแกรมและเปน
ประโยชนตอบุคคลอ่ืนตอไป 
 

 
 

รูปท่ี 2.6 โปรแกรม Microsoft Office Professional Plus 2013 
(ท่ีมา : http://office.microsoft.com/th-th/)  

 
2.4 องคประกอบของโปรแกรม Moodle 
 

 
 

รูปท่ี 2.7 การใช Moodle รวมกับสังคมออนไลน (Social Media) 
(ท่ีมา : https://moodle.org)  
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องคประกอบของโปรแกรม Moodle สามารถอธิบายตามลักษณะการทํางาน ดังนี้ 
2.4.1 ระบบบริหารจัดการสวนโปรแกรม ไดแก 

2.4.1.1 SCORM (แหลงขอมูลจากภายนอก ท่ีเปนมาตรฐาน) 
2.4.1.2 Wiki (สารานุกรมท่ียอมใหผูเรียนแกไข) 
2.4.1.3 อภิธานศัพท (Glossary) รวมคําศัพท จัดหมวดหมู สามารถสืบคนได 
2.4.1.4 หองสนทนา (Chat) หองสนทนาออนไลนสามารถนัดเวลาสนทนาระหวาง

ผูสอน และผูเรียนได 
2.4.1.5 กระดานเสวนา (Forum) กระดานใหผูสอนและผูเรียนเขามาฝากความหรือ 

แสดงความคิดเห็น 
2.4.1.6 การมอบหมายงาน หรือ การบาน (Assignment) 
2.4.1.7 หองปฏิบัติการ (Workshop) 
2.4.1.8 ปายประกาศ (Label) 
2.4.1.9 แบบทดสอบ (Quiz) การสรางขอสอบ การสรางคลังขอสอบ 
2.4.1.10 โพลล (Poll) การแสดงความคิดเห็นตามตัวเลือก 
2.4.1.11 แหลงขอมูลอ่ืน (Resources) 

 

2.4.2 ระบบบริหารจัดการสําหรับผูสอน ไดแก 
2.4.2.1 การสมัครสมาชิกดวยตนเอง  
2.4.2.2 การสรางบทเรียน 
2.4.2.3 การกําหนดลักษณะของบทเรียน 
2.4.2.4 การเพ่ิมลด ปรับปรุงแกไข ลําดับเหตุการณตามความเหมาะสม 
2.4.2.5 การประกาศขาวสาร หรือนัดหมาย  
2.4.2.6 การสนทนาออนไลน 
2.4.2.7 การสํารองขอมูลรายวิชา การสํารองขอสอบ 
2.4.2.8 การกูคืน ขอมูลท่ีทําสํารองไว 
2.4.2.9 การตรสจสอบและติดตามผูเรียน และอ่ืนๆ 

 

 
 

รูปท่ี 2.8 การประเมินกิจกรรม Moodle และแหลงขอมูล 
(ท่ีมา : http://dasdlisd.wordpress.com) 
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2.4.3 ระบบบริหารจัดการสําหรับผูเรียน 
2.4.3.1 การสมัครสมาชิกดวยตัวเอง 
2.4.3.2 รออนุมัติการเปนสมาชิก และสมัครเขาเรียนแตละวิชา 
2.4.3.3 การเขาเรียนบทเรียนท่ีผูสอนกําหนด ตามชวงเวลา 
2.4.3.4 การฝากคําถาม หรือขอคิดเห็น หรือนัดสนทนาระหวางเพ่ือนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต 
2.4.3.5 การทํากิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน ทําแบบฝกหัด หรือสงการบาน  
2.4.3.6 การแกไขขอมูลสวนตัว 
2.4.3.7 การตรวจสอบผลการทํากิจกรรมตางๆ 

 

2.5 ความตองการอุปกรณและระบบสําหรับการติดตั้งโปรแกรม Moodle  
2.5.1 ความตองการดานฮารดแวร 

2.5.1.1 สําหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 
1)  หนวยความจําแรม (RAM) ไมตํ่ากวา 256 MB (แนะนําใหใชท่ี 512 

MB หรือสูงกวา) 
2)  พ้ืนท่ีวางของฮารดดิสกไมต่ํากวา 160 MB สําหรับติดตั้งโปรแกรม 

Moodle และหากมีประมาณขอมูลหรือเนื้อหาบทเรียนเพ่ิมข้ึน 
จําเปนตองจัดเตรียมพ้ืนท่ีใหมีความเหมาะสมในอนาคต 

3)  ระบบปฏิบัติการ ไมตํากวา Windows 98 Windows ME (แนะนําให
ใช Windows NT Windows 2000 Windows XP หรือ
ระบบปฏิบัติการท่ีสูงกวา) 

 

 
 

รูปท่ี 2.9 ระบบปฏิบัตกิาร Microsoft Windows 8 
(ท่ีมา : http://windows.microsoft.com/th-th) 
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รูปท่ี 2.10 ระบบปฏิบัติการ Mac OS X Mountain Lion 
(ท่ีมา : http://www.apple.com/osx/) 

 
2.5.1.2 สําหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS 

1)  เครื่องคอมพิวเตอรของบริษัท Apple และใชระบบปฏิบัติการ Mac 
OS X ไดแก iMac, Mac mini, MacBook, Mac Pro, Xserve 

2)  หนวยประมวลผลแบบ Intel x86_64 (i5, i7, Xeon, Core 2 Duo) 
3)  หนวยความจําแรม (RAM) ไมต่ํากวา 2 GB หรือสูงกวา 
4)  พ้ืนท่ีวางของฮารดดิสกไมต่ํากวา 800 MB สําหรับติดตั้งโปรแกรม 

Moodle และหากมีประมาณขอมูลหรือเนื้อหาบทเรียนเพ่ิมข้ึน 
จําเปนตองจัดเตรียมพ้ืนท่ีใหมีความเหมาะสมในอนาคต 

5)  ระบบปฏิบัตกิาร Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8 หรือสูงกวา 
 

2.5.2 ความตองการดานซอฟตแวร 
2.5.2.1 โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร Apache Web Server ของ Apache Software 

Foundation หรือ Internet Information Service (IIS) ของ Microsoft 
2.5.2.2 โปรแกรมภาษา PHP เวอรชั่น 4.1.0 ข้ึนไป 
2.5.2.3 โปรแกรมฐานขอมูล MySQL หรือ PostgreSQL 
2.5.2.4 โปรแกรม phpMyAdmin หรือ phpPgAdmin 
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รูปท่ี 2.11 เว็บไซต www.mysql.com 
(ท่ีมา : http://www.mysql.com) 

 
 

 
 

รูปท่ี 2.12 เว็บไซต phpmyadmin.net 
(ท่ีมา : http://www.phpmyadmin.net) 

 
2.6 การดาวนโหลดโปรแกรม Moodle 

2.6.1 การเขาสูเว็บไซตเพ่ือดาวนโหลดโปรแกรม Moodle 
2.6.1.1 เปดโปรแกรมเว็บเบราวเซอร 
2.6.1.2 พิมพขอความ https://moodle.org/ และกดปุม Enterตามรูปท่ี 2.12 

 

 
 

รูปท่ี 2.13 การเขาสูเว็บไซตเพ่ือดาวนโหลดโปรแกรม Moodle 
(ท่ีมา : https://moodle.org) 
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รูปท่ี 2.14 เว็บไซต Moodle.com 
(ท่ีมา : https://moodle.org) 

 
2.6.2 การดาวนโหลดโปรแกรม Moodle 

2.6.2.1 เลือกท่ีขอความ “Downloads” บนแทบเมนู ตามรูปท่ี 2.14 เพ่ือเขาสูหนา
ดาวนโหลด  

2.6.2.2 หรือเลือก “Downloads” และเลือกท่ี “Moodle standard packages” 
ตามรูปท่ี 2.15 เพ่ือเขาสูหนาดาวนโหลดแพคเกจโดยตรง 

 

 
 

รูปท่ี 2.15 หนาดาวนโหลดของเว็บไซต Moodle.com  
(ท่ีมา : https://moodle.org) 
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รูปท่ี 2.16 การเขาสูหนาดาวนโหลดแพคเกจโดยตรง 
(ท่ีมา : https://moodle.org) 

 
2.6.3 การดาวนโหลด Moodle standard packages 

2.6.3.1 หลังจากเลือกเมนู “Moodle standard packages” ปรากฎหนาเว็บเพจ 
ตามรูปท่ี 2.16  

2.6.3.2 ผูดูแลระบบสามารถเลือกใชแพคเกจ ไดตามความเหมาะสมกับ
ระบบปฏิบัติการ ตามรูปท่ี 2.16 (A)  

 

 
 

รูปท่ี 2.17 เว็บเพจ Moodle standard packages 
(ท่ีมา : https://moodle.org) 

 
2.6.3.3 เว็บเบราเซอรแสดงหนาเพจ Moodle packages for Windows ตามรูปท่ี 

2.17 ทานสามารถเลือกเวอรชั่นท่ีตองการ ตามรูปท่ี 2.17 (C)  
หมายเหตุ รายละเอียดท่ีผูใชงานควรทราบ ไดแก 
1)  ลิขสิทธิ์ของโปรแกรม แมวา Moodle จะเปน Open Source 

Software แตก็มีขอกําหนดบางประการท่ีผูใชควรทราบ (แนะนําให
อานและทําควรเขาใจกอน) ทานสามารถเขาไปอานไดโดยการเลือก 
ตามรูปท่ี 2.17 (A) ซ่ึงจะเชื่อมโยงตอไปยัง รูปท่ี 2.18 
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2)  โปรแกรมท่ีสนับสนุนใหการทํางานของโปรแกรม Moodle ทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ ทางเว็บไซตแนะนําใหใช โปรแกรม XAMPP 
ทานสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมและดาวนโหลดโปรแกรม XAMPP 
ไ ด โ ด ย เ ลื อ ก ท่ี ข อ ค ว า ม  XAMPP ต า ม รู ป ท่ี  2.17 ( B)  
(http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) ตามรูปท่ี 
2.19 

 

 
 

รูปท่ี 2.18 เว็บเพจ Moodle packages for Windows 
(ท่ีมา : https://moodle.org) 

 

 
 

รูปท่ี 2.19 ลิขสิทธิ์ของโปรแกรม Moodle 
(ท่ีมา : https://moodle.org) 
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รูปท่ี 2.20 เว็บเพจของโปรแกรม XAMPP   
(ท่ีมา : http://www.apachefriends.org) 

 
2.6.3.4 เว็บเบราเซอรแสดงหนาเพจเริ่มการดาวนโหลด ตามรูปท่ี 2.20 ทาน

สามารถเลือกดาวนโหลดเอง ตามรูปท่ี 2.20 (A) สามารถคนหาวิธีการติดตั้ง
เพ่ิมเติมได ตามรูปท่ี 2.20 (B) และการอัพเกรด ตามรูปท่ี 2.20 (C) 

 

 
 

รูปท่ี 2.21 หนาเพจเริ่มการดาวนโหลด 
(ท่ีมา : https://moodle.org) 
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2.6.3.5 ไฟลท่ีไดจากการดาวนโหลด  ตามรูปท่ี 2.21 

 

 
 

รูปท่ี 2.22 ไฟลท่ีไดจากการดาวนโหลด   
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รูปท่ี 2.5 ตัวอยางเครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารสมัยใหม, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(https://www.facebook.com)  
รูปท่ี 2.6 โปรแกรม Microsoft Office Professional Plus 2013, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, 

จาก (http://office.microsoft.com/th-th/)  
รูปท่ี 2.7 การใช Moodle รวมกับสังคมออนไลน (Social Media), สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, 

จาก (https://moodle.org)  
รูปท่ี 2.8 การประเมินกิจกรรม Moodle และแหลงขอมูล, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://dasdlisd.wordpress.com) 
รูปท่ี 2.9 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://windows.microsoft.com/th-th) 
รูปท่ี 2.10 ระบบปฏิบัติการ Mac OS X Mountain Lion, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://www.apple.com/osx/) 
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อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 2.11 เว็บไซต www.mysql.com, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://www.mysql.com) 
รูปท่ี 2.12 เว็บไซต phpmyadmin.net, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://www.phpmyadmin.net) 
รูปท่ี 2.13 การเขาสูเว็บไซตเพ่ือดาวนโหลดโปรแกรม Moodle, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
รูปท่ี 2.14 เว็บไซต Moodle.com, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก (https://moodle.org) 
รูปท่ี 2.15 หนาดาวนโหลดของเว็บไซต Moodle.com, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
รูปท่ี 2.16 การเขาสูหนาดาวนโหลดแพคเกจโดยตรง, สบืคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
รูปท่ี 2.17 เว็บเพจ Moodle standard packages, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
รูปท่ี 2.18 เว็บเพจ Moodle packages for Windows, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
รูปท่ี 2.19 ลิขสิทธิ์ของโปรแกรม Moodle, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
รูปท่ี 2.20 เว็บเพจของโปรแกรม XAMPP, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://www.apachefriends.org) 
รูปท่ี 2.21 หนาเพจเริ่มการดาวนโหลด, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก (https://moodle.org) 
รูปท่ี 2.22 ไฟลท่ีไดจากการดาวนโหลด, จาก (Local Computer) 
 
 



บทท่ี  3 
การติดตั้งเว็บเซิรฟเวอรและโปรแกรม Moodle 

 
เทคโนโลยีเว็บมีการพัฒนาการตอจากอดีตยาวนาน จนถึงปจจุบัน คือ เทคโนโลยีเว็บ 3.0 ท่ี

สรางความฉลาดเทียมใหกับเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย รวมถึงโปรแกรมประยุกตใหสามารถ
คาดเดาพฤติกรรม วิเคราะหความตองการของมนุษย โดยเม่ือไดขอมูลนั้นมา ระบบจะประมวลผล
อยางมีเหตุผล พรอมท้ังแกไขสถานการณเฉพาะหนา สรางสิ่งท่ีตองการใหผูใชอยางเหมาะสม 

 
เว็บไซตท่ีเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีมีความสัมพันธกันกับแหลงขอมูลอ่ืนๆ เปนเครือขายเดียวท่ัวโลก 

มีการพัฒนารูปแบบท่ีเปนมาตรฐานใชรวมกัน ในแบบ XML เทคโนโลยีตางๆ เหลานี้ ตางตองใช
เครื่องมือพ้ืนฐานท่ีเรามีความคุนเคยกันอยางดี ไดแก เว็บเซิรฟเวอร เว็บเพจ เว็บเบราวเซอร ท่ีทําให
ระบบตางๆ ทํางานรวมกันได 

 
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีเหลานี้ จําเปนตองมีความรูความเขาใจ ไดแก การติดต้ัง

โปรแกรมพ้ืนฐาน วิธีการใชงานโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และอ่ืนๆ เพ่ือใหการทํางานตางๆ 
ของโปรแกรมมีความสมบูรณ ถูกตอง ปลอดภัย 

 
3.1 เว็บเซิรฟเวอร 

3.1.1 ความหมายของเว็บเซิรฟเวอร 
เว็บเซิรฟเวอร หรือ Web server หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีใหบริการเก่ียวกับ

เว็บ มีหนาท่ีใหบริการกับเครื่องลูกขาย หรือ Client ท่ีรองขอการทํางานมา ลักษณะการทํางานของ
เว็บเพจ (Webpage) ท่ีเก่ียวของกับเว็บเซิรฟเวอร ประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ 
 

 
 

รูปท่ี 3.1  ลักษณะการทํางานของเครื่องแมขาย (Server) 
(ท่ีมา: http://www.datanet.co.uk/server-management-on-the-move/) 
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3.1.1.1 Static Webpage  
หลักการทํางานของ Static Webpage ใชวิธีการสรางหนาเว็บดวยเทคโนโลยี HTML มี

ลักษณะการนําเสนอขอมูลท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงบอย จึงไมสามารถโตตอบกับผูใชในลักษณะ
ทันทีทันใดได หนาเว็บจะถูกเปลี่ยนแปลงแกไขก็ตอเม่ือมีการแกไข  การคํานวณหรือทํางานแบบวนซํ้า
จึงไมสามารถทํางานได ดวยเหตุนี้จึงไมมีคุณสมบัติเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร นิยมเรียกวา เว็บเพจ 

 

 
 

รูปท่ี 3.2  เว็บไซตท่ีทํางานแบบ Dynamic Webpage เชน Google.com 
(ท่ีมา : https://www.google.co.th)  

 
3.1.1.2 Dynamic Webpage  

Static Webpage คือ เว็บเพจท่ีพัฒนาข้ึนดวยการใชเทคนิคตางๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถท่ี
ภาษา html ไมสามารถทําได เชน การโตตอบกับผูใช คิดคํานวณ การทํางานแบบตัดสินใจ การ
ทํางานแบบวนซํ้า หนาเว็บจะเปลี่ยนแปลงตามสถานะการณ ภาษาท่ีใชในการพัฒนา ไดแก ASP PHP 
JSP Java และอ่ืนๆ 
 

โดยปกติแลว เว็บเซิรฟเวอรจะทํางานอยูบนเครื่องแมขายเปนหลัก (Host) ซ่ึงทําหนาท่ีในการ
รับคําสั่งจากการรองขอของเครื่องลูกขาย Client (โดยผานทาง Web Browser) และประมวลผลการ
ทํางานจากการรองขอดังกลาว สงขอมูลกลับไปยังเครื่องลูกขาย  

 
ในบางกรณีผูใชสามารถทําใหเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือ Personal Computer 

(PC) ทํางานในลักษณะเดียวกันกับเครื่องแมขาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงาน ลดการใชงานระบบ
เครือขาย และทดสอบการทํางานโปรแกรมท่ีพัฒนาได  เชน ASP, PHP, Perl โดยการจําลองเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ัวไปใหเปนเว็บเซิรฟเวอร  
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3.1.2 ลักษณะการทํางานเว็บเซิรฟเวอร 
3.1.2.1 การใชงานเว็บเซิรฟเวอรบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย หรือ Server  

การทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรแมข ายนั้น มีความซับซอนหลายประการ ไดแก 
ระบบปฏิบัติการท่ีใชบนเครื่องแมขาย คําสั่งเฉพาะ เชน Unix การจัดการเรื่องระบบความปลอดภัย 
สิขสิทธิ์โปรแกรม การสํารองขอมูล และอ่ืนๆ ดังนั้นการใชงานเว็บเซิรฟเวอรบนเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขาย จําเปนตองมีความรอบครอบ และเขาใจอยางแทจริง  
 

 
 

รูปท่ี 3.3  ลักษณะการใชงานเว็บเซิรฟเวอร 
(ท่ีมา : http://ict.moph.go.th/old/elearning/phpdwmx) 

 
โดยท่ัวไปแลว เว็บเซิรฟเวอรท่ีนิยมใช และเปนท่ีรูจัก สําหรับบุคคลท่ัวไป ไดแก โปรแกรม 

Apache Web Server ของ Apache Software Foundation หรือ Internet Information 
Service (IIS) ของ Microsoft ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความชํานาญของผูใช รวมถึงลิขสิทธิ์ดวย 

 
การติดตั้งโปรแกรม Moodle บนเครื่องแมขายผานเครือขายนั้น มีลักษณะการติดตั้งผาน IP 

Address หรือ โดเมนเนมของเว็บเซิรฟเวอรท่ีไดสรางข้ึนไวแลว ท้ังนี้ในการติดตั้งผานเครือขาย ผูดูแล
ระบบจะตอง Upload ไฟลไวบนเครื่องแมขาย ผานทาง FTP แตกตางจากการทํางานบนเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบท่ัวไป 

 
3.1.2.2 การใชงานเว็บเซิรฟเวอรบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล  

ลักษณะการทํางานของเว็บเซิรฟเวอรบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล มีความคลายคลึงกับ
เครื่องแมขาย เพียงแตผูใชสามารถควบคุม แกไข หรือ บริหารจัดการระบบไดดวยตนเอง การทํางาน
ตางๆ เปนการเรียกผานเว็บเบราเซอรปกติ มีขอสังเกตเพ่ิมเติมท่ีผูใชควรทราบ คือ การเรียนใชผาน
เครื่องแมขาย จะเรียกใชผาน IP Address หรือ โดเมนเนมของเว็บเซิรฟเวอร แตการเรียกใชผาน
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล จะใช IP Address หมายเลข 127.0.0.1 หรือ ใช Localhost แทน
โดเมนเนมของเว็บเซิรฟเวอร 
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3.2 การติดตั้งโปรแกรมและการใชงาน XAMPP 
3.2.1 การดาวนโหลดโปรแกรม XAMPP 

3.2.1.1 เปดโปรแกรมเว็บเบราวเซอร 
3.2.1.2 พิมพขอความ http://www.apachefriends.org/en/xampp.html และ

กดปุม Enter ตามรูปท่ี 3.4 
3.2.1.3 ปรากฎหนาเว็บไซตโปรแกรม XAMPP ตามรูปท่ี 3.5 

 

 
 

รูปท่ี 3.4 การเขาสูเว็บไซตเพ่ือดาวนโหลดโปรแกรม XAMPP 
(ท่ีมา : http://www.apachefriends.org) 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.5 เว็บไซตโปรแกรม XAMPP 
(ท่ีมา : http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) 
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3.2.1.4 สามารถเลือกดาวนโหลด โปรแกรม XAMPP ไดตามความเหมาะสมของ
เครื่องคอมพิวเตอร เชน XAMPP for Linux, XAMPP for Windows, 
XAMPP for Mac OS X และ XAMPP for Solaris ตามรูปท่ี 3.6 

 

 
 

รูปท่ี 3.6 เวอรชั่นของโปรแกรม XAMPP  
(ท่ีมา : http://www.apachefriends.org) 

 
3.2.1.5 หลังจากเลือกเวอรชั่นของโปรแกรม XAMPP เว็บเบราวเซอรแสดง

รายละเอียดโปรแกรมยอย ไดแก 
1)  Apache 2.4.3 
2)  MySQL 5.5.27 
3)  PHP 5.4.7 
4)  phpMyAdmin 3.5.2.2 
5)  FileZilla FTP Server 0.9.41 
6)  Tomcat 7.0.30 
7)  Strawberry Perl 5.16.1.1 Portable 
8)  XAMPP Control Panel 3.1.0  
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3.2.1.6 ทานสามารถดาวน โหลดโปรแกรม XAMPP โดย เลื อก ท่ีข อความ 
“SourceForge”. ตามรูปท่ี 3.7 (A). 

 

 
 

รูปท่ี 3.7 แสดงรายละเอียดโปแกรมยอย 
 (ท่ีมา : http://www.apachefriends.org) 

 
3.2.1.7 เว็บเบราวเซอรแสดงโปรแกรม XAMPP เวอรชั่นอ่ืนๆ ทานสามารถเลือก

ดาวนโหลดเวอรชั่นลาสุดได. ตามรูปท่ี 3.8 (A). 
 

 
 

รูปท่ี 3.8  เวอรชั่นลาสุดของโปรแกรม XAMPP 
(ท่ีมา : http://www.apachefriends.org) 
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3.2.1.8 ไฟลโปรแกรม XAMPP หลังการดาวนโหลดสมบูรณ ชื่อไฟล  xampp-
win32-1.8.1-VC9-installer.exe ตามรูปท่ี 3.9    
 

 
 

รูปท่ี 3.9  โปรแกรม XAMPP (xampp-win32-1.8.1-VC9-installer.exe) 
 

3.2.2 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP 
3.2.2.1 ทําการดับเบิ้ลคลิ๊ก โปรแกรม XAMPP เพ่ือเริ่มการติดตั้ง 
3.2.2.2 โปรแกรมแจงเตือนการติดตั้ง ควรหลีกเลียงการติดตั้งไวท่ี C:\Program 

Files เนื่องจากอาจมีปญหาสิทธิ์ในการเขียนไฟล ตามรูปท่ี 3.10 
 

 
 

รูปท่ี 3.10  โปรแกรมแจงเตือนการติดตั้ง 
 

3.2.2.3 หนาตางยินดีตอนรับสูการติดตั้งโปรแกรม XAMPP ตามรูปท่ี 3.11 
 

 
 

รูปท่ี 3.11  หนาตางยินดีตอนรับสูการติดตั้งโปรแกรม XAMPP  
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3.2.2.4 แสดงสวนประกอบ (Components) โปรแกรม XAMPP ตามรูปท่ี 3.12 
 

 
 

รูปท่ี 3.12  แสดงสวนประกอบ (Components) โปรแกรม XAMPP 
 
 

3.2.2.5 กําหนดแหลงติดตั้งโปรแกรม XAMPP (ควรหลีกเลียงการติดตั้งไว ท่ี 
C:\Program Files เนื่องจากอาจมีปญหาสิทธิ์ในการเขียนไฟล) ตามรูปท่ี 
3.13  และสามารถกําหนดแหลงไดดวยตนเอง ตามรูปท่ี 3.14  

 

 
 

รูปท่ี 3.13  แสดงแหลงสําหรับติดตั้งโปรแกรม XAMPP 
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รูปท่ี 3.14  กําหนดแหลงสําหรับติดตั้งโปรแกรม XAMPP ดวยตนเอง 
 

3.2.2.6 แสดงคุณสมบัติอ่ืน เชน การติดตั้งโปรแกม Drupal, Joomla และ “Word 
Press ตามรูปท่ี 3.15   
 

 
 

รูปท่ี 3.15  คุณสมบัติอ่ืนๆ ของโปรแกรม XAMPP 
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3.2.2.7 แสดงสถานะการติดตั้งโปรแกรม ตามรูปท่ี 3.16  และ ตามรูปท่ี 3.17   
 

 
 

รูปท่ี 3.16  แสดงสถานะพรอมติดตั้งโปรแกรม XAMPP 
 

 
 

รูปท่ี 3.17  แสดงสถานะการติดตั้งโปรแกรม XAMPP 
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3.2.2.8 แสดงสถานะการติดตั้งโปรแกรมสมบูรณ ตามรูปท่ี 3.18  และปรากฏ
ไอคอนของโปรแกรม XAMPP ท่ี Desktop ตามรูปท่ี 3.19   

3.2.2.9 โปรแกรมแสดงหนาตางควบคุมการทํางานโปรแกรม XAMPP  (XAMPP 
Control Panel) ตามรูปท่ี 3.20 

 

 
 

รูปท่ี 3.18  แสดงสถานะการติดตั้งโปรแกรม XAMPP เสร็จสมบูรณ 
 

  
 

รูปท่ี 3.19  ไอคอนโปรแกรม XAMPP  
 

 
 

รูปท่ี 3.20  หนาตางควบคุมการทํางานโปรแกรม XAMPP (XAMPP Control Panel) 
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3.2.3 การทดสอบการทํางานโปรแกรม XAMPP 
3.2.3.1 เปดโปรแกรมควบคุมการทํางาน (XAMPP Control Panel) โดยการ

ดับเบิ้ลคลิ๊กท่ีไอคอน XAMPP ซ่ึงจะปรากฎหนาตาง ตามรูปท่ี 3.21    
 

 
 

รูปท่ี 3.21  โปรแกรมควบคุมการทํางาน (XAMPP Control Panel) 
 

3.2.3.2 สามารถปรับแกไขการทํางานของ Service ตางๆ ได โดยเลือกท่ี รูป 3.21 
(A) โปรแกรมจะแจงเตือนการเปดใชงาน Service ตามรูปท่ี 3.22   และ
สถานะของ Service ก็จะเปลี่ยนแปลงไป ตามรูปท่ี 3.23 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 3.22  โปรแกรมจะแจงเตือนการเปดใชงาน Service 
 

 
 

รูปท่ี 3.23   แสดงสถานการทํางานของโปรแกรมท่ีเปลี่ยนไป 
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3.2.3.3 สามารถสั่งใหโปรแกรมยอยทํางาน โดยการเลือกท่ี รูป 3.21 (B) และสถาน

การทํางานของโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงไป ตามรูปท่ี 3.23 (B) 
3.2.3.4 ทดสอบการทํางานเว็บเซิรฟเวอร โดยเลือกท่ี รูป 3.23 (A) เพ่ือทดสอบการ

ทํางานโปรแกรม Apache ซ่ึงจะปรากฎหนาเว็บเบราวเซอร ตามรูปท่ี 3.25   
3.2.3.5 ทดสอบการทํางานฐานขอมูล โดยเลือกท่ี รูป 3.23 (B) เพ่ือทดสอบการ

ทํางานโปรแกรม MySQL ซ่ึงจะปรากฎหนาเว็บเบราวเซอร ตามรูปท่ี 3.26   
 

 
 

รูปท่ี 3.24  การทดสอบการทํางานเว็บเซิรฟเวอร และฐานขอมูล 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.25  เรียกการทํางานโปรแกรม Apache ผานเว็บเบราวเซอร 
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จากรูปท่ี 3.25 เราสามารถเรียกการทํางานโปรแกรม Apache ผานเว็บเบราวเซอร โดยการ
พิมพ http://localhost หรือ http://127.0.0.1 

 

 
 

รูปท่ี 3.26  เว็บเบราวเซอร เรียกการทํางานโปรแกรม MySQL 
 
3.3 การติดตั้งโปรแกรมและการใชงาน Moodle 

3.3.1 การสรางฐานขอมูลสําหรับโปรแกรม Moodle 
3.3.1.1 เปดโปรแกรมเว็บเบราวเซอร 
3.3.1.2 พิมพขอความ http://localhost/phpmyadmin และกดปุม Enter ตาม

รูปท่ี 3.27 
3.3.1.3 เว็บเบราวเซอรแสดงเว็บไซตฐานขอมูล phpMyAdmin ตามรูปท่ี 3.28 
3.3.1.4 เริ่มการสรางฐานขอมูล โดยเลือกท่ีเมนู Database ตามรูปท่ี 3.28 (A) 

จากนั้นเว็บเบราวเซอร แสดงหนาการสรางฐานขอมูล ตามรูปท่ี 3.29 
 

 
 

รูปท่ี 3.27  การเขาสูเว็บไซต phpMyAdmin เพ่ือสรางฐานขอมูล 
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รูปท่ี 3.28  เว็บเบราวเซอรแสดงเว็บไซตฐานขอมูล phpMyAdmin 
 

3.3.1.5 สรางฐานขอมูล ชื่อ Moodle สําหรับใชงานโปรแกรม Moodle โดยเลือกท่ี 
Create Database ตามรูปท่ี 3.29 (A) กรอกขอความ Moodle (ชื่อ
ฐานขอมูล ซ่ึงสามารถกําหนดไดตามความเหมาะสม) ลงในชองวาง และ
เลือกประเภทฐานขอมูลเปน utf8_general_ci จากนั้นกด Create เพ่ือ
สรางฐานขอมูล ตามรูปท่ี 3.29 (B) และรูปท่ี 3.29 (C) 

3.3.1.6 แสดงหนาการสรางฐานขอมูล Moodle สําเร็จ ตามรูปท่ี 3.30 (A) และ
ปรากฎฐานขอมูล ตามรูปท่ี 3.30 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 3.29  เว็บเบราวเซอร แสดงหนาการสรางฐานขอมูล 
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รูปท่ี 3.30  แสดงหนาการสรางฐานขอมูล Moodle สําเร็จ 
 

3.3.2 การติดตั้งและทดสอบการทํางานโปรแกรม Moodle 
3.3.2.1 ขยายไฟล Moodle ท่ีดาวนโหลดเตรียมไว ซ่ึงจะได Folder ชื่อ Moodle 

และไฟลตางๆ ตามรูปท่ี 3.31 และ 3.32     
 

 
 

รูปท่ี 3.31 ไฟล Moodle ท่ีดาวนโหลดเตรียมไว 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.32 ไฟลท่ีไดจาการขยาไฟล Moodle  
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3.3.2.2 ทําการคัดลอกไฟลท่ีไดจากการขยายไฟล Moodle ไปท่ี Subfolder 
htdocs ของ Folder xampp ตามแหลงท่ีติดตั้งไวในเครื่อง ตามรูปท่ี 3.33     

 

 
 

รูปท่ี 3.33 คัดลอกไฟลไปท่ี Subfolder htdocs ของ Folder xampp 
 

3.3.2.3 เปดโปรแกรมเว็บเบราวเซอร 
1)  พิมพขอความ http://localhost/moodle/ และกดปุม Enter ตาม

รูปท่ี 3.34 
2)  เว็บเบราวเซอรแสดงหนาติดตั้งโปรแกรม Moodle ตามรูปท่ี 3.35 
3)  สามารถเลือกภาษาท่ีใชในการติดตั้งได ตามรูปท่ี 3.36 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 3.34 การเขาสูเว็บไซตเพ่ือติดตั้งโปรแกรม Moodle 
 

 
 

รูปท่ี 3.35 เว็บเบราวเซอรแสดงหนาติดตั้งโปรแกรม Moodle 
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รูปท่ี 3.36  สามารถเลือกภาษาท่ีใชในการติดตั้งได  
 

3.3.2.4 ทําการยืนยันแหลงท่ีอยูของเว็บ  
 

 
รูปท่ี 3.37  ทําการยืนยันแหลงท่ีอยูของเว็บ 

 
3.3.2.5 เลือกชนิดฐานขอมูลท่ีเหมาะสม โดยเลือก Improved MySQL 

(native/mysqli) ตามรูปท่ี 3.38  

 
 

รูปท่ี 3.38  เลือกชนิดฐานขอมูลท่ีเหมาะสม 
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3.3.2.6 ตั้งคาฐานขอมูลท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
1)  Database host กรอก localhost ตามรูปท่ี3.39 (A) 
2)  Database name กรอก Moodle ตามรูปท่ี3.39 (B) ซ่ึง Database 

name หรือ ชื่อฐานขอมูลนี้ ตองตรงกับ รูปท่ี 3.29 (A) ท่ีเราได
กําหนดไวในข้ันตอนการสรางฐานขอมูลใน phpMyAdmin 

3)  Database user กรอก root ตามรูปท่ี3.39 (C) 
4)  Database password ไมกรอกเนื่องจากไมไดกําหนด ตามรูปท่ี3.39 

(D) 
 

 
รูปท่ี 3.39 ตั้งคาฐานขอมูลท่ีเหมาะสม 

 
3.3.2.7 ยอมรับสิขสิทธิ์ตางๆ ของโปรแกรม Moodle 

 

 
 

รูปท่ี 3.40  ยอมรับสิขสิทธิ์ตางๆ ของโปรแกรม Moodle 
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3.3.2.8 ระบบตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม Moodle ตามรูปท่ี 3.41 และ 3.42   
 

 
 

รูปท่ี 3.41  ระบบตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม Moodle 
 

 
 

รูปท่ี 3.42  ดําเนินการติดตั้งโปรแกรม Moodle 
 

3.3.2.9 ผูดูแลระบบกรอกขอมูล เพ่ือใชในการเขาสูระบบครั้งตอไป ตามรูปท่ี 3.43 
และ 3.44   

 

 
 

รูปท่ี 3.43  ผูดูแลระบบกรอกขอมูล เพ่ือใชในการเขาสูระบบ  
หมายเหตุ   ตัวหนังสือสีแดงและ* หมายถึง ตองกรอกขอมูลในชองนั้น 
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รูปท่ี 3.44  กําหนดชื่อเต็มและชื่อยอของเว็บไซต 
 

3.3.2.10 การติดตั้งโปรแกรม Moodle เสร็จสมบูรณ 
 

 
 

รูปท่ี 3.45  การติดตั้งโปรแกรม Moodle เสร็จสมบูรณ 
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เอกสารอางอิง 
การติดตั้งโปรแกรมและการใชงานโปรแกรม XAMPP, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก 

(http://www.apachefriends.org) 
การติดตั้งโปรแกรมและการใชงานโปรแกรม Moodle, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
ลักษณะการทํางานของเครื่องแมขาย (Server), สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก

(http://www.datanet.co.uk/server-management-on-the-move/) 
ลักษณะการใชงานเว็บเซิรฟเวอร, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก 

(http://ict.moph.go.th/old/elearning/phpdwmx) 
 

อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 3.1 ลักษณะการทํางานของเครื่องแมขาย (Server), สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก 

(http://www.datanet.co.uk/server-management-on-the-move/) 
รูปท่ี 3.2 เว็บไซตท่ีทํางานแบบ Dynamic Webpage เชน Google.com, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 

2556, จาก (https://www.google.co.th)  
รูปท่ี 3.3 ลักษณะการใชงานเว็บเซิรฟเวอร, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก 

(http://ict.moph.go.th/old/elearning/phpdwmx) 
รูปท่ี 3.4 การเขาสูเว็บไซตเพ่ือดาวนโหลดโปรแกรม XAMPP, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก 

(http://www.apachefriends.org) 
รูปท่ี 3.5 เว็บไซตโปรแกรม XAMPP, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก 

(http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) 
รูปท่ี 3.6 เวอรชั่นของโปรแกรม XAMPP, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก 

(http://www.apachefriends.org) 
รูปท่ี 3.7 แสดงรายละเอียดโปแกรมยอย, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก 

(http://www.apachefriends.org) 
รูปท่ี 3.8 เวอรชั่นลาสุดของโปรแกรม XAMPP, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก (ท่ีมา : 

http://www.apachefriends.org) 
รูปท่ี 3.9 โปรแกรม XAMPP (xampp-win32-1.8.1-VC9-installer.exe), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.10 โปรแกรมแจงเตือนการติดตั้ง, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.11 หนาตางยินดีตอนรับสูการติดตั้งโปรแกรม XAMPP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.12 แสดงสวนประกอบ (Components) โปรแกรม XAMPP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.13 แสดงแหลงสําหรับติดตั้งโปรแกรม XAMPP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.14 กําหนดแหลงสําหรับติดตั้งโปรแกรม XAMPP ดวยตนเอง, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.15 คุณสมบัติอ่ืนๆ ของโปรแกรม XAMPP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.16 แสดงสถานะพรอมติดตั้งโปรแกรม XAMPP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.17 แสดงสถานะการติดตั้งโปรแกรม XAMPP, จาก (Local Computer) 
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อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 3.18 แสดงสถานะการติดตั้งโปรแกรม XAMPP เสร็จสมบูรณ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.19 ไอคอนโปรแกรม XAMPP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.20 หนาตางควบคุมการทํางานโปรแกรม XAMPP (XAMPP Control Panel), จาก (Local 

Computer) 
รูปท่ี 3.21 โปรแกรมควบคุมการทํางาน (XAMPP Control Panel), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.22 โปรแกรมจะแจงเตือนการเปดใชงาน Service, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.23 แสดงสถานการทํางานของโปรแกรมท่ีเปลี่ยนไป, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.24 การทดสอบการทํางานเว็บเซิรฟเวอร และฐานขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.25 เรียกการทํางานโปรแกรม Apache ผานเว็บเบราวเซอร, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.26 เว็บเบราวเซอร เรียกการทํางานโปรแกรม MySQL, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.27 การเขาสูเว็บไซต phpMyAdmin เพ่ือสรางฐานขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.28 เว็บเบราวเซอรแสดงเว็บไซตฐานขอมูล phpMyAdmin, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.29 เว็บเบราวเซอร แสดงหนาการสรางฐานขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.30 แสดงหนาการสรางฐานขอมูล Moodle สําเร็จ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.31 ไฟล Moodle ท่ีดาวนโหลดเตรียมไว, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.32 ไฟลท่ีไดจาการขยาไฟล Moodle, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.33 คัดลอกไฟลไปท่ี Subfolder htdocs ของ Folder xampp, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.34 การเขาสูเว็บไซตเพ่ือติดตั้งโปรแกรม Moodle, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.35 เว็บเบราวเซอรแสดงหนาติดตั้งโปรแกรม Moodle, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.36 สามารถเลือกภาษาท่ีใชในการติดตั้งได, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.37 ทําการยืนยันแหลงท่ีอยูของเว็บ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.38 เลือกชนิดฐานขอมูลท่ีเหมาะสม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.39 ตั้งคาฐานขอมูลท่ีเหมาะสม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.40 ยอมรับสิขสิทธิ์ตางๆ ของโปรแกรม Moodle, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.41 ระบบตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม Moodle, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.42 ดําเนินการติดตั้งโปรแกรม Moodle, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.43 ผูดูแลระบบกรอกขอมูล เพ่ือใชในการเขาสูระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.44 กําหนดชื่อเต็มและชื่อยอของเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.45 การติดตั้งโปรแกรม Moodle เสร็จสมบูรณ, จาก (Local Computer) 
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บทท่ี  4 
การใชระบบในฐานะผูดูแลระบบ 

ตอนท่ี 1 การปรับแตงโปรแกรม Moodle 
 
4.1 การใชระบบในฐานะผูดูแลระบบ 

4.1.1 การลงทะเบียนเพ่ือใชระบบ 
4.1.2 การปรับแตงกอนการใชงาน ผูดูแลระบบจําเปนท่ีจะตองทําการล็อกอินเขาสูระบบ เพ่ือ

ทําการปรับแตงคาตางๆ กอนเพ่ือใหงายและสะดวกตอการใชงาน ซ่ึงมีข้ันตอดังตอไปนี้ 
4.1.2.1 คลิกท่ี เขาสูระบบ ท่ีอยูมุมบนดานขวาของหนาจอเพ่ือทําการเขาสูระบบ

ผูดูแล ตามรูป 4.1 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 การเขาสูระบบโดยผูดูแลระบบ 
 

4.1.2 ทําการกรอกรายละเอียดเพ่ือเขาสูระบบ ตามรูปท่ี 4.2 โดยเริ่มจาก ชื่อผูใช 
(A) รหัสผาน (B) ตามลําดับ และคลิกท่ีปุมเขาสูระบบ (C) 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 การกรอกรายละเอียดเพ่ือเขาสูระบบ 
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4.1.3 แสดงหนาตางสําหรับผูดูแลระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 หนาตางสําหรับผูดูแลระบบ 
 

4.2 รายการเมนูสําหรับผูดูแลระบบ 
4.2.1 ผูดูแลระบบสามารถเขาไปดูรายการเมนูสําหรับปรับแตงคาตางไดโดยเลือกท่ีเมนูตั้งคา 

(A) ตามรูปท่ี 4.4 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 เมนูเขาสูรายการเมนูสําหรับผูดูแลระบบ 
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4.2.2 รายการเมนูสําหรับผูดูแลระบบ 
4.2.2.1 การแจงเตือนจากระบบ คือ แสดงขอมูลการแจงเตือนตางๆ จากระบบ และ

การลงทะเบียนกับเว็บ 
4.2.2.2 สมาชิก คือ ใชจัดการบัญชีของผูใชงาน 
4.2.2.3 รายวิชาท้ังหมด คือ ใชจัดการหลักสูตรของรายวิชา 
4.2.2.4 คะแนนท้ังหมด คือ ใชจัดการการตั้งคาและระดับคะแนนของผูเรียน 
4.2.2.5 ท่ีตั้ง คือ ใชตั้งคาโซนเวลาทองถ่ินของเซิรฟเวอรท่ีใชงาน 
4.2.2.6 ภาษาท่ีใชในเว็บ คือ ใชปรับแตงคาภาษาท่ีใชงานในเว็บ 
4.2.2.7 จัดการโมดูล คือ ใชจัดการโปรแกรมเสริมความสามารถโมดูล เชน กิจกรรม

การเรียนการสอน การกรองขอมูล เปนตน 
4.2.2.8 ความปลอดภัย คือ ใชตั้งคาเก่ียวกับความปลอดภัย 
4.2.2.9 การแสดงผลของเว็บ คือ ปรับรูปแบบการแสดงผลของเว็บ เชน ฉากหลัง, 

ปฏิทิน, การจัดการคําคนสําหรับบทความตางๆ 
4.2.2.10 จัดการหนาแรก คือ การตั้งคาแสดงผลหนาโฮมเพจ เชน ชื่อเว็บ สิทธิ์หรือ

บทบาทการใชงาน การสํารองและการกูขอมูล การจัดการไฟลและโฟลเดอร 
4.2.2.11 เซิรฟเวอร คือ ตั้งคาเก่ียวกับการแสดงรายละเอียดเซิรฟเวอรท่ีใชงาน เชน 

การเปดการใชงานระบบฟดขาว การกําหนดคาพร็อกซีเซิรฟเวอรกรณีการ
ใชงานผานพร็อกซี โหมดการบํารุงรักษาระบบ การตรวจสอบขอมูลระบบ 

4.2.2.12 รายงาน คือ ใชตั้งคาการรายงานขอมูลตางๆ 
 

 
 

รูปท่ี 4.5 รายการเมนูสําหรับผูดูแลระบบ 
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4.3 การตั้งคาโซนเวลา 
การตั้งคาเวลาเพ่ือใหเวลาท่ีการใชงานตางๆ ตรงกับเวลาทองถ่ิน ในท่ีนี้ผูดูแลระบบจะตั้ง

คาโซนเวลาใหตรงกับเวลาประเทศไทย 
4.3.1 คลิกท่ีเมนู ท่ีตั้ง (A) และคลิกท่ีเมนู ตั้งคาท่ีตั้ง (B) ตามรูปท่ี 4.6 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 รายการเมนูสําหรับตั้งคาโซนเวลา 
 

4.3.2 ทําการต้ังคาโซนเวลาตามท่ีตองการ ตามรูปท่ี 4.7 แลวคลิกท่ีปุม บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง 
4.3.2.1 โซนเวลาเริ่มตน คือ การกํานดคาโซนเวลาเริ่มตน ในท่ีนี่เราเลือกเปน 

UTC+7 (A)  
4.3.2.2 บังคับการใชงานโซนเวลาเดียวกันสําหรับสมาชิก คือ กําหนดใหสมาชิกใน

ระบบทุกคนใชฐานเวลาเดียวกันหมด ในท่ีนี่เราเลือกเปน UTC+7 (B) 
4.3.2.3 ประเทศท่ีใชงานเริ่มตน คือ ประเทศท่ีใชงานของผูใชระบบทุกคน ในท่ีนี่เรา

เลือกเปน Thailand (C) 
 

 
 

รูปท่ี 4.7 การตั้งคาโซนเวลา (UTC+7 คือ โซนเวลาของประเทศไทย) 
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4.4 การตั้งคาภาษาท่ีใชในเว็บไซต 
โดยปกติแลวการใชงานเว็บไซต ระบบตางๆจะแสดงเปนภาษาอังกฤษ แตสําหรับผูดูแล

ระบบท่ีตองการตั้งคาใหเปนภาษาอ่ืนๆก็สามารถทําไดเชนกันเพ่ือใหงายตอการใชงานของเว็บไซต ซ่ึง
ในท่ีนี้ผูดูแลระบบจะทําการตั้งคาเปนภาษาไทย 

 
4.4.1 คลิกท่ีเมนู ภาษาท่ีใชในเว็บ (A) และคลิกท่ีเมนู ตั้งคาภาษา (B) ตามรูปท่ี 4.8 

 

 
 

รูปท่ี 4.8 รายการเมนูสําหรับตั้งคาภาษาท่ีใชในเว็บไซต 
 

4.4.2 ทําการตั้งคาภาษาท่ีตองการ(A) ตามรูปท่ี 4.9 แลวคลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 

 
 

รูปท่ี 4.9 การตั้งคาภาษา 
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4.4.3 หนาเว็บท่ีตั้งคาภาษาเสร็จเรียบรอย 
 

 
 

รูปท่ี 4.10 หนาเว็บท่ีตั้งคาภาษาเสร็จเรียบรอย 
 
4.5 การตั้งคาหนาหลัก 

4.5.1 คลิกท่ีเมนู จัดการหนาแรก (A) และ การตั้งคา (B) ตามรูปท่ี 4.11 
 

 
 

รูปท่ี 4.11 รายการเมนูสําหรับตั้งคาหนาหลัก 
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4.5.2 ตั้งคาหนาหลักตามท่ีตองการ ตามรูปท่ี 4.12, 4.13, 4.14 แลวคลิกท่ีปุม บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง 
4.5.2.1 ชื่อเต็มของเว็บไซต คือ ชื่อเต็มของเว็บไซตท่ีผูทําตองการ เชน โครงการบม

เพาะและพัฒนาอาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.5.2.2 ชื่อยอของเว็บ 
4.5.2.3 รายละเอียดหนาแรก คือ คําอธิบายรายละเอียดของเว็บสั้นๆ 
4.5.2.4 จัดการหนาแรก คือ กําหนดรายการท่ีตองการแสดงกรอบก่ึงกลางหนาแรก 
4.5.2.5 รายการท่ีจะแสดงในหนาแรกเม่ือเขาสูระบบ คือ ตั้งคาการท่ีจะแสดงเม่ือ

ล็อกอินเขาสูระบบ 
4.5.2.6 จํานวนประเภทหลักสูงสุด คือ ระบุจํานวนประเภทท่ีตองการแสดงสูงสุด 
4.5.2.7 แสดงสวนแสดงหัวขอ คือ แสดงหัวขอท่ีถูกเลือกในหนาแรกของเว็บไซต 
4.5.2.8 จํานวนขาวท่ีตองการแสดง คือ จํานวนขาวท่ีตองการแสดงในหนาแรกของ

เว็บไซต 
4.5.2.9 บทบาทท่ีต้ังไวสําหรับหนาแรก คือ กําหนดกลุมผูใชท่ีตองการแสดงในหนา

แรกของเว็บไซต 
 

 
 

รูปท่ี 4.12 การตั้งคาขอมูลหนาหลัก 
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รูปท่ี 4.13 การตั้งคาขอมูลหนาหลัก 
 

 
 

รูปท่ี 4.14 การตั้งคาขอมูลหนาหลัก 
 

4.5.3 หนาเว็บท่ีตั้งคาขอมูลเสร็จเรียบรอย 
 

 
 

รูปท่ี 4.15 หนาเว็บท่ีตั้งคาขอมูลเสร็จเรียบรอย 
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4.6 การใชงานบล็อค 
บล็อกใน Moodle สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. บล็อกสําเร็จรูป เปนบล็อกท่ีไดหลังจากการติดตั้งโปรแกรม Moodle สามารถ
เลือกใชงานไดทันที 

2. บล็อกท่ีผูใชงานสรางข้ึนมาเอง เปนบล็อกอิสระใชในการเสริมความสามารถของ 
Moodle สามารถพัฒนาข้ึนใชงานเอง หรือดาวนโหลด 

 
4.6.1 การเปดใชงานบล็อกสําเร็จรูป 

4.6.1.1 คลิกท่ีเมนู จัดการโมดูล  
 

 
 

รูปท่ี 4.16 การเปดใชงานบล็อกสําเร็จรูป 
 

4.6.1.2 คลิกท่ีเมนู บล็อค   
 

 
 

รูปท่ี 4.17 การเปดใชงานบล็อกสําเร็จรูป 
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4.6.1.3 คลิกท่ีเมนู จัดการบล็อค   
 

 
 

รูปท่ี 4.18 การเปดใชงานบล็อกสําเร็จรูป 
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4.7 การแสดงรายละเอียดคําส่ังในการใชงานบล็อค 
 

 

 
 

รูปท่ี 4.19 การเปดใชงานบล็อกสําเร็จรูป 
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4.7.1 คลิกท่ีเลือกเมนู Courses เพ่ือกําหนดการดูหลักสูตรของผูดูแลระบบ   
 

 
 

รูปท่ี 4.20 การเปดใชงานบล็อกสําเร็จรูป 
 

4.7.2 ทําการกําหนด Admin view ใหเปน Admin user sees all courses เพ่ือผูดูแล
ระบบจะไดสามารถมองเห็นไดทุกรายวิชา ตามรูปท่ี 4.21 (A) และเม่ือทําการ
กําหนดคาเสร็จเรียบรอยแลว ใหทําการคลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 
4.21 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 4.21 การกําหนด Admin view ใหเปน Admin user sees all courses 
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4.7.3 คลิกท่ีเลือกเมนู Online users เพ่ือกําหนดชวงเวลาท่ีสมาชิกสามารถออนไลน  

 
 

รูปท่ี 4.22 การกําหนดชวงเวลาท่ีสมาชิกสามารถออนไลน 
 

4.7.4 ทําการกําหนด Remove after inactivity ซ่ึงในท่ีนี้กําหนดเปน 5 นาที ตามรูปท่ี 4.23 
(A) แลวเม่ือทําการกําหนดคาเสร็จเรียบรอยแลวใหทําการคลิกท่ีปุม บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 4.23 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 4.23 การกําหนด Remove after inactivity 
 
 
 
 



70 

 

4.7.5 คลิกท่ีเลือกเมนู Remote RSS feeds เพ่ือกําหนดการดึงขาวจากเว็บภายนอก ตามรูป
ท่ี 4.24 (A) เขามาแสดงใน Moodle 

 

 
 

รูปท่ี 4.24 การดึงขาวจากเว็บภายนอก 
 

4.7.6 ทําการกําหนด Entries per feed ซ่ึงในท่ีนี้กําหนดเปน 5 เพ่ือแสดงจํานวนขาวตามท่ี
ตองการ ตามรูปท่ี 4.25 (A) และทําการกําหนด Timeout ซ่ึงในท่ีนี้กําหนดเปน 30 
เพ่ือกําหนดเวลาในการแสดงขาว ตามรูปท่ี 4.25 (B) แลวเม่ือทําการกําหนดคาเสร็จ
เรียบรอยแลวใหทําการคลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 4.25 (C) 

 

 
 

รูปท่ี 4.25 การดึงขาวจากเว็บภายนอก 
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4.7.7 การตั้งคาใหบล็อกแสดงผลบนหนาเว็บเพจ 
4.7.7.1 คลิกท่ีเมนู เริ่มการแกไขในหนานี้   

 

 
 

รูปท่ี 4.26 การตั้งคาใหบล็อกแสดงผลบนหนาเว็บเพจ 
 

4.7.7.2 ระบบจะนําเขาสูหนาตางแกไขหนาเว็บเพจ 
 

 
 

รูปท่ี 4.27 การตั้งคาใหบล็อกแสดงผลบนหนาเว็บเพจ 
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4.7.8 รายการของบล็อกท่ีผูใชงานสามารถเพ่ิมลงในหนาเว็บเพจได เขน  
4.7.8.1 Courses คือ แสดงหลักสูตรรายวิชาท้ังหมด 
4.7.8.2 HTML คือ ใชเพ่ิมบล็อกเองแบบอิสระ 
4.7.8.3 Remote RSS feeds คือ ระบบการฟดขาวจากภายนอก 
4.7.8.4 Logged in user คือ บล็อกท่ีชสําหรับแสดงรายละเอียดของผูใชงานอยู 
4.7.8.5 Online users คือ แสดงจํานวนผูใชและเวลาท่ีออนไลน 

 

 
 

รูปท่ี 4.28 รายการของบล็อกท่ีผูใชงานสามารถเพ่ิมลงในหนาเว็บเพจ 
 

4.7.9 ทดลองการเพ่ิมบล็อก Courses ในบล็อกการก็มีหลักสูตรรายวิชาท่ีมีอยูในระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 4.29 การเพ่ิมบล็อก Courses 
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4.7.10 ทดลองการเพ่ิมบล็อก Online users  
 

 
 

รูปท่ี 4.30 การเพ่ิมบล็อก Online users 
 

4.7.11 ทดลองการเพ่ิมบล็อก Remote RSS feeds 
 

 
 

รูปท่ี 4.31 การเพ่ิมบล็อก Remote RSS feeds 
 

4.7.12 การแสดงบล็อกแบบอิสระ 
4.7.12.1 คลิกท่ีรายการ HMTL   

 

 
 

รูปท่ี 4.32 การแสดงบล็อกแบบอิสระ 
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4.7.12.2 บล็อก HTML ท่ีไดทําการเพ่ิมข้ึนมา 
 

 
 

รูปท่ี 4.33 การแสดงบล็อกแบบอิสระ 
 

4.7.12.3 คลิกท่ีรูปฟนเฟอง   
 

 
 

รูปท่ี 4.34 การแสดงบล็อกแบบอิสระ 
 

4.7.12.4 ทําการกรอกรายละเอียดเก่ียวกับบล็อกไมวาจะเปน หัวขอ เนื้อหา แลว
หลังจากท่ีกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบรอยใหทําการคลิกท่ีปุม บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง   

 

 
 

รูปท่ี 4.35 การแสดงบล็อกแบบอิสระ 
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4.7.12.5 บล็อกท่ีไดทําการเพ่ิมและกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบรอย 
 

 
 

รูปท่ี 4.36 การเพ่ิมและกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบรอย 
 
4.8 การสรางเมนูรายการ 

4.8.1 คลิกท่ีรายการ HMTL   
 

 
 

รูปท่ี 4.37 การสรางเมนูรายการ 
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4.8.2 บล็อก HTML ท่ีไดทําการเพ่ิมข้ึนมา 
 

 
 

รูปท่ี 4.38 การสรางเมนูรายการ 
 

4.8.3 คลิกท่ีรูปฟนเฟอง   
 

 
 

รูปท่ี 4.39 การสรางเมนูรายการ 
 

4.8.4 ทําการกรอกรายละเอียดเมนูท่ีตองการ หลังจากนั้นทําการลากคุมเมนูท่ีตอง ตามรูปท่ี 
4.40 (A) และทําการคลิกท่ีเมนู เพ่ิม/แกไข ลิ้งค ตามรูปท่ี 4.40 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 4.40 การกรอกรายละเอียดเมนูท่ีตองการ 
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4.8.5 จะมีหนาตางแสดงข้ึนมาหลังจากคลิกท่ีเมนู เพ่ิม/แกไข ลิ้งค ใหทําการกรอก

รายละเอียด ท่ีอยูลิ้ง ตามรูปท่ี 4.41 (A) และทําการคลิกท่ีปุม เพ่ิม ตามรูปท่ี 4.41 (B) 
 

 
 

รูปท่ี 4.41 การกรอกรายละเอียดลิ้งค 
 

4.8.6 เม่ือทําการกําหนดลิ้งเสร็จเรียบรอยแลวใหคลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
 

 
 

รูปท่ี 4.42 กําหนดลิ้งคเสร็จเรียบรอย 
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4.8.7 แสดงการสรางเมนูเสร็จเรียบรอย 

 

 
 

รูปท่ี 4.43 แสดงการสรางเมนูเสร็จเรียบรอย 
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เอกสารอางอิง 
การใชระบบในฐานะผูดูแลระบบ โปรแกรม Moodle, สืบคนเม่ือ 12 กรกฎาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
 

อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 4.1 การเขาสูระบบโดยผูดูแลระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.2 การกรอกรายละเอียดเพ่ือเขาสูระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.3 หนาตางสําหรับผูดูแลระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.4 เมนูเขาสูรายการเมนูสําหรับผูดูแลระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.5 รายการเมนูสําหรับผูดูแลระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.6 รายการเมนูสําหรับตั้งคาโซนเวลา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.7 การตั้งคาโซนเวลา (UTC+7 คือ โซนเวลาของประเทศไทย), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.8 รายการเมนูสําหรับตั้งคาภาษาท่ีใชในเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.9 การตั้งคาภาษา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.10 หนาเว็บท่ีตั้งคาภาษาเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.11 รายการเมนูสําหรับตั้งคาหนาหลัก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.12 การตั้งคาขอมูลหนาหลัก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.13 การตั้งคาขอมูลหนาหลัก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.14 การตั้งคาขอมูลหนาหลัก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.15 หนาเว็บท่ีตั้งคาขอมูลเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.16 การเปดใชงานบล็อกสําเร็จรูป, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.17 การเปดใชงานบล็อกสําเร็จรูป, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.18 การเปดใชงานบล็อกสําเร็จรูป, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.19 การเปดใชงานบล็อกสําเร็จรูป, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.20 การเปดใชงานบล็อกสําเร็จรูป, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.21 การกําหนด Admin view ใหเปน Admin user sees all courses, จาก (Local 

Computer) 
รูปท่ี 4.22 การกําหนดชวงเวลาท่ีสมาชิกสามารถออนไลน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.23 การกําหนด Remove after inactivity, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.24 การดึงขาวจากเว็บภายนอก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.25 การดึงขาวจากเว็บภายนอก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.26 การตั้งคาใหบล็อกแสดงผลบนหนาเว็บเพจ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.27 การตั้งคาใหบล็อกแสดงผลบนหนาเว็บเพจ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.28 รายการของบล็อกท่ีผูใชงานสามารถเพ่ิมลงในหนาเว็บเพจ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.29 การเพ่ิมบล็อก Courses, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.30 การเพ่ิมบล็อก Online users, จาก (Local Computer) 
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อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 4.31 การเพ่ิมบล็อก Remote RSS feeds, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.32 การแสดงบล็อกแบบอิสระ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.33 การแสดงบล็อกแบบอิสระ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.34 การแสดงบล็อกแบบอิสระ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.35 การแสดงบล็อกแบบอิสระ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.36 การเพ่ิมและกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.37 การสรางเมนูรายการ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.38 การสรางเมนูรายการ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.39 การสรางเมนูรายการ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.40 การกรอกรายละเอียดเมนูท่ีตองการ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.41 การกรอกรายละเอียดลิ้งค, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.42 กําหนดลิ้งคเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.43 แสดงการสรางเมนูเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
 



บทท่ี 5 
การใชระบบในฐานะผูดูแลระบบ 

ตอนท่ี 2 การจัดการผูใชและรายวิชา 
 

ผูใชงานในระบบของ Moodle สามารถแบงไดเปน 6 กลุมดวยกัน คือ 
1. กลุมอยูบริหารระบบ (Administrator) ทําหนาท่ีในการติดต้ังรับ LMS การกําหนดคา

เริ่มตนของระบบ การสํารองฐานขอมูล การกําหนดสิทธิ์การเปนผูเรียน 
2. กลุมผูสรางรายวิชา (Course creator) ทําหนาท่ีสรางหลักสูตรและรายวิชาท่ีตองการ

เปดสอน ซ่ึงจะมีหนาท่ีคลายกับสํานักวิชาการหรือฝายวิชาการ หรือผูดูแลหลักสูตรของ
แตละคณะหรือภาควิชา 

3. กลุมอาจารยหรือผูสรางเนื้อหาการเรียน (Teacher) ทําหนาท่ีในการเพ่ิมเนื้อหา บทเรียน
ตางๆเขาสูระบบ เชน ขอมูลรายวิชา เอกสารประกอบการเรียน แบบฝกหัด กิจกรรม
ตางๆทางในรายวิชา กําหนดการประเมินผูเรียนโดยใชขอสอบปรนัย-อัตนัย การให
คะแนน ตรวจสอบกิจกรรมของผูเรียน ตอบคําถาม ใหคําชี้แนะและสนทนากับนักเรียน 

4. กลุมผูชวยสอน (Non-editing teacher) ทําหนาท่ีเปนครูผูชวยสอนรายวิชา หรือฝกสอน
รายวิชา 

5. กลุมผู เรียน (Student) นักเรียน ท่ีสมัครเขาเรียนตามหัวขอตางๆรวมท้ังการทํา
แบบฝกหัด ตามท่ีไดรับมอบหมายจากอาจารยหรือผูสอน โดยท่ีอาจารยสามารถทําการ
แบงกลุมผูเรียนได และสามารถตั้งรหัสผานในการเขาเรียนแตละวิชาได 

6. กลุมผูใชงานท่ัวไป (Guest) มีสิทธิ์ใชงานไดตามแตผูดูระบบ หรืออาจารยกําหนด  
 
5.1 การเพ่ิมสมาชิก 

5.1.1 การเพ่ิมสมาชิก มีวิธีการ คือ คลิกเลือกท่ีเมนูสมาชิก ตามรูปท่ี 5.1 (A) จากนั้นเลือกท่ี
เมนูบัญชีผูใช ตามรูปท่ี 5.1 (B) และคลิกเลือกท่ีเมนูเพ่ิมสมาชิก ตามรูปท่ี 5.1 (C) 

 

 
 

รูปท่ี 5.1 การเพ่ิมสมาชิก 
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5.1.2 กรอกรายละเอียดของสมาชิกเพ่ือทําการเพ่ิมสมาชิก ตามรูปท่ี 5.2 แลวคลิกท่ีปุม 
Create user 
5.1.2.1 ชื่อท่ีใชในการล็อกอินเขาเว็บไซต ตามรูปท่ี 5.2 (A) 
5.1.2.2 รหัสผานท่ีใชในการล็อกอินเขาเว็บไซต ตามรูปท่ี 5.2 (B) 
5.1.2.3 ชื่อของสมาชิก ตามรูปท่ี 5.2 (C) 
5.1.2.4 นามสกุลของสมาชิก ตามรูปท่ี 5.2 (D) 
5.1.2.5 อีเมลของสมาชิก ตามรูปท่ี 5.2 (E) 
5.1.2.6 จังหวัด ตามรูปท่ี 5.2 (F) 
5.1.2.7 ประเทศ ตามรูปท่ี 5.2 (G) 

 

 
 

รูปท่ี 5.2 การกําหนดรายละเอียดของสมาชิก 
 

5.1.3 แสดงรายละเอียดสมาชิกท่ีมีอยูในระบบหลังจากทําการเพ่ิมสมาชิก 
 

 
 

รูปท่ี 5.3 สมาชิกท่ีไดเพ่ิมเสร็จเรียบรอย 
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5.2 การลบสมาชิก 
5.2.1 การลบสมาชิก มีวิธีการ คือ คลิกเลือกท่ีเมนู สมาชิก ตามรูปท่ี 5.4 (A) จากนั้น เลือกท่ี

เมนู บัญชีผูใช ตามรูปท่ี 5.4 (B) และคลิกท่ีเมนู รายชื่อสมาชิก ตามรูปท่ี 5.4 (C) 
 

 
 

รูปท่ี 5.4 การลบสมาชิก 
 

5.2.2 เลือกสมาชิกท่ีตองการลบ โดยคลิกท่ีเครื่องหมายกากบาท ตามรูปท่ี 5.5 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 5.5 รายชื่อสมาชิกท่ีมีอยูในระบบ 
 

5.2.3 คลิกท่ีปุมข้ันตอไปเพ่ือลบสมาชิก ตามรูปท่ี 5.6 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 5.6 แจงการลบสมาชิก 
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5.2.4 แสดงรายละเอียดสมาชิกท่ีมีอยูในระบบหลังจากทําการลบสมาชิก 
 

 
 

รูปท่ี 5.7 รายชื่อสมาชิกหลักจากทําการลบสมาชิก 
 
5.3 การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลของสมาชิก 

ผูดูแลระบบสามารถท่ีจะกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลตางๆ ของสมาชิกเพ่ือใหเกิดความ
เปนระเบียบและความปลอดภัย สามารถกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลของสมาชิกได ดังตอไปนี้ 

5.3.1 การเขาสูสวนของการกําหนดเขาถึงขอมูลของสมาชิก มีวิธีการ ดังนี้ 
5.3.1.1 คลิกท่ีเมนู สมาชิก ตามรูปท่ี 5.8 (A) 
5.3.1.2 คลิกท่ีเมนู Permissions ตามรูปท่ี 5.8 (B) 
5.3.1.3 คลิกท่ีเมนู Define roles ตามรูปท่ี 5.8 (C) 

 

 
 

รูปท่ี 5.8 การเขาเมนูกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลของสมาชิก 
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5.3.2 คลิกท่ีเมนู Manage roles ตามรูปท่ี 5.9 (A) เพ่ือดูวามีสมาชิกใดบางอยูในระบบ แลว
คลิกท่ีเครื่องหมายฟนเฟองเพ่ือแกไขสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล เชน แกไขขอมูลของ
อาจารย ตามรูปท่ี 5.9 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 5.9 สมาชิกท่ีมีในระบบ 
 

5.3.3 สามารถแกไขสิทธิตางๆได ตามรูปท่ี 5.10 5.11 และ ตามรูปท่ี 5.12 ซ่ึงเปนตัวอยาง
การแกไขสิทธิตางๆ หลังจากท่ีทําการแกไขสิทธิเรียบรอยแลว ทําการคลิกท่ีปุม บันทึก
การเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 5.10 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 5.10 หนาตางสําหรับการแกไขสิทธิตางๆ 
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รูปท่ี 5.11 หนาตางสําหรับการแกไขสิทธิตางๆ 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.12 หนาตางสําหรับการแกไขสิทธิตางๆ 
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5.3.4 คลิกท่ีเมนู Allow role assignments เพ่ือทําการกําหนดการอนุญาตสิทธิ์ใดบาง ใหแก
ผูใชงานในระบบ ตามรูปท่ี 5.13 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 5.13 เมนูเขาสูการกําหนดสิทธิ์ใหแกผูใชงานระบบ 
 

5.3.5 สามารถกําหนดการอนุญาตสิทธิตางๆไดจากหนานี้ หลังจากท่ีกําหนดการอนุญาตเสร็จ 
ใหคลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 5.14 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 5.14 หนาตางกําหนดการอนุญาตสิทธิ์ตางๆ 
 

5.3.6 คลิกท่ีเมนู Allow role overrides เพ่ือทําการกําหนดการอนุญาตในการแทนท่ีบทบาท
การทํางานของสมาชิก ตามรูปท่ี 5.15 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 5.15 เมนูเขาสู Allow role overrides 
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5.3.7 สามารถกําหนดการอนุญาตในการแทนท่ีสิทธิ์การทํางานของสมาชิกไดจากหนานี้ 
หลังจากท่ีสิทธิ์ตางๆเสร็จ ใหคลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 5.16 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 5.16 หนาตางกําหนดสิทธิ์ตางๆ 
 
5.4 การกําหนดสิทธิ์การเขาใชระบบของสมาชิก 

5.4.1 เขาสูสวนของการกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานระบบของสมาชิก 
5.4.1.1 คลิกท่ีเมนู สมาชิก ตามรูปท่ี 5.17 (A) 
5.4.1.2 คลิกท่ีเมนู Permissions ตามรูปท่ี 5.17 (B) 
5.4.1.3 คลิกท่ีเมนู Assign system roles ตามรูปท่ี 5.17 (C) 

 

 
 

รูปท่ี 5.17 การเขาเมนูกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานระบบของสมาชิก 
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5.4.2 ระบบแสดงหนาตาง Assign system role สําหรับใชกําหนดสิทธิ์ของผูใชงานระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 5.18 หนาตาง Assign system role 
 

5.4.3 ทดลองคลิกท่ีเมนูกลุมผูสรางรายวิชา 
 

 
 

รูปท่ี 5.19 เมนูกลุมผูสรางรายวิชา 
 

5.4.4 สามารถเลือกแอคเคาตผูสอนเพ่ือเพ่ิมสิทธิ์ในการสรางรายวิชา ตามรูป 5.20 (A) และ
เลือกคลิกท่ีเมนูเพ่ิม ตามรูปท่ี 5.20 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 5.20 การเลือกแอคเคาตผูสอนเพ่ือเพ่ิมสิทธิ์การสรางรายวิชา 
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5.4.5 ระบบแสดงแอคเคาตผูสอนท่ีไดทําการเพ่ิมสิทธิ์ในการสรางรายวิชา ตามรูปท่ี 5.21 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 5.21 แสดงแอคเคาตผูสอนท่ีไดทําการเพ่ิมสิทธิ์ในการสรางรายวิชา 
 
5.5 การเปดหนาลงทะเบียนสําหรับผูใชงานท่ัวไป 

5.5.1 เริ่มจากเขาไปตั้งคาใหมีเมนูหนาลงทะเบียนสําหรับผูใชงานท่ัวไป 
5.5.1.1 คลิกท่ีเมนู จัดการโมดูล ตามรูปท่ี 5.22 (A) 
5.5.1.2 คลิกท่ีเมนู การอนุมัติ ตามรูปท่ี 5.22 (B) 
5.5.1.3 คลิกท่ีเมนู จัดการวิธีการอนุมัติ ตามรูปท่ี 5.22 (C) 

 

 
 

รูปท่ี 5.22 การเขาเมนูเปดเมนูลงทะเบียน 
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5.5.2 เขาสู จัดการวิธีการอนุมัติ ใหทําการคลิกเพ่ือเปดการใชงานลงทะเบียนสําหรับผูใชงาน
ท่ัวไป ตามรูปท่ี 5.23 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 5.23 การเปดใชงานลงทะเบียนสําหรับผูใชงานท่ัวไป 
 

5.5.3 เลื่อนหนาจอลงมาดานลางท่ี Self-registration แลวทําการตั้งคาจากปดการใชงาน 
เปนใชวิธีอนุมัติผานอีเมล ตามรูปท่ี 5.24 (A) แลวคลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ท่ี
อยูทางดานลาง 

 

 
 

รูปท่ี 5.24 การเปดใชวิธีอนุมัติผานอีเมล 
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5.5.4 แสดงรายการลงทะเบียนสําหรับผูใชงานท่ัวไป 
 

 
 

รูปท่ี 5.25 เมนูสําหรับลงทะเบียนสําหรับผูใชงานท่ัวไป 
 
5.6 การเพ่ิมหมวดหลักสูตร 

5.6.1 การเขาสูการเพ่ิมหมวดหลักสูตร มีวิธีการ ดังนี้ 
5.6.1.1 คลิกท่ีเมนู รายวิชาท้ังหมด ตามรูปท่ี 5.26 (A) 
5.6.1.2 คลิกท่ีเมนู เพ่ิม/แกไข รายวิชา ตามรูปท่ี 5.26 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 5.26 การเขาเมนูเพ่ิมหมวดหลักสูตร 
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5.6.2 คลิกท่ีเมนู เพ่ิมประเภท ตามรูปท่ี 5.27 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 5.27 การเพ่ิมประเภทของหมวดหลักสูตร 
 

5.6.3 ทําการกรอกรายละเอียดของหมวดหลักสูตร ไมวาจะเปนชื่อประเภท คําอธิบายของ
หมวดหลักสูตรท่ีเราตองการจะเพ่ิม หลังจากนั้นใหคลิกท่ีปุม Create category ตามรูป
ท่ี 5.28 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 5.28 การเพ่ิมหมวดหลักสูตร 
 

5.6.4 แสดงหมวดหลักสูตรท่ีไดเพ่ิมเขาไปในระบบ ตามรูปท่ี 5.29 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 5.29 หมวดหลักสูตรท่ีไดเพ่ิมเขาไปในระบบ 
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5.7 การกําหนดคาการสมัครเขาเรียน 
5.7.1 คลิกท่ีเมนู จัดการโมดูล ตามรูปท่ี 5.30 (A) และคลิกท่ีเมนู สมัครเขาเรียน ตามรูปท่ี 

5.30 (B) และคลิกท่ีเมนู Manage enrol plugins ตามรูปท่ี 5.30 (C) 
 

 
 

รูปท่ี 5.30 การเขาสูเมนูกําหนดคาการสมัครเขาเรียนของสมาชิก 
 

5.7.2 ระบบแสดงหนาคางการสมัครเขาเรียน 
 

 
 

รูปท่ี 5.31 หนาตางการสมัครเขาเรียนของสมาชิก 
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5.7.3 ถาตองการใหผูใชทําการสมัครผานทางไหนเราก็สามารถกําหนดไดโดยการคลิกท่ีรูปตา 
ตามรูปท่ี 5.32 

 

 
 

รูปท่ี 5.32 หนาตางกําหนดการสมัครเขาเรียนของสมาชิก 
 

5.8 การกําหนดการสรางรายวิชา 
5.8.1 คลิกท่ีเมนู รายวิชาท้ังหมด ตามรูปท่ี 5.33 (A) และคลิกท่ีเมนู คําขอสรางรายวิชา ตาม

รูปท่ี 5.33 (B) 
 

 
 

รูปท่ี 5.33 การเขาสูเมนูสรางรายวิชา 
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5.8.2 แสดงหนาตางรองขอการสรางรายวิชา เม่ือทําการกรอกรายละเอียดการขอสราง
รายวิชาเสร็จเรียบแลวใหทําการคลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 5.34 (A) 

 

 
รูปท่ี 5.34 หนาตางขอสรางรายวิชา 
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เอกสารอางอิง 
การใชระบบในฐานะผูดูแลระบบ โปรแกรม Moodle, สืบคนเม่ือ 12 กรกฎาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
 

อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 5.1 การเพ่ิมสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.2 การกําหนดรายละเอียดของสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.3 สมาชิกท่ีไดเพ่ิมเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.4 การลบสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.5 รายชื่อสมาชิกท่ีมีอยูในระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.6 แจงการลบสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.7 รายชื่อสมาชิกหลักจากทําการลบสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.8 การเขาเมนูกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลของสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.9 สมาชิกท่ีมีในระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.10 หนาตางสําหรับการแกไขสิทธิตางๆ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.11 หนาตางสําหรับการแกไขสิทธิตางๆ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.12 หนาตางสําหรับการแกไขสิทธิตางๆ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.13 เมนูเขาสูการกําหนดสิทธิ์ใหแกผูใชงานระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.14 หนาตางกําหนดการอนุญาตสิทธิ์ตางๆ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.15 เมนูเขาสู Allow role overrides, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.16 หนาตางกําหนดสิทธิ์ตางๆ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.17 การเขาเมนูกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานระบบของสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.18 หนาตาง Assign system role, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.19 เมนูกลุมผูสรางรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.20 การเลือกแอคเคาตผูสอนเพ่ือเพ่ิมสิทธิ์การสรางรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.21 แสดงแอคเคาตผูสอนท่ีไดทําการเพ่ิมสิทธิ์ในการสรางรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.22 การเขาเมนูเปดเมนูลงทะเบียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.23 การเปดใชงานลงทะเบียนสําหรับผูใชงานท่ัวไป, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.24 การเปดใชวิธีอนุมัติผานอีเมล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.25 เมนูสําหรับลงทะเบียนสําหรับผูใชงานท่ัวไป, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.26 การเขาเมนูเพ่ิมหมวดหลักสูตร, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.27 การเพ่ิมประเภทของหมวดหลักสูตร, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.28 การเพ่ิมหมวดหลักสูตร, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.29 หมวดหลักสูตรท่ีไดเพ่ิมเขาไปในระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.30 การเขาสูเมนูกําหนดคาการสมัครเขาเรียนของสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.31 หนาตางการสมัครเขาเรียนของสมาชิก, จาก (Local Computer) 
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อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 5.32 หนาตางกําหนดการสมัครเขาเรียนของสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.33 การเขาสูเมนูสรางรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.34 หนาตางขอสรางรายวิชา, จาก (Local Computer) 
 
 
 
 



บทท่ี 6  
การใชระบบในฐานะผูดูแลระบบ 

ตอนท่ี 3 การจัดการฐานขอมูลและการสํารองขอมูล 
 
6.1 การจัดการฐานขอมูล 

การจัดการฐานขอมูล (Database Management) คือ การบริหารแหลงขอมูลท่ีถูกเก็บ
รวบรวมไวท่ีศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองตอการใชของโปรแกรมประยุกตอยางประสิทธิภาพและลดการ
ซํ้าซอนของขอมูล รวมท้ังความขัดแยงของขอมูลท่ีเกิดข้ึนภายในระบบ ในอดีตการเก็บขอมูลมักจะ
เปนอิสระตอกันไมมีการเชื่อมโยงของขอมูล ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูล เชน องคกร
หนึ่งมีแฟมบุคคล แฟมเงินเดือนและแฟมสวัสดิการอยูแยกจากกัน เวลาผูบริหารตองการขอมูลของ
พนักงานทานใดจําเปนจะตองเรียกดูแฟมขอมูลท้ัง 3 แฟม ซ้ึงเปนการไมสะดวก จึงทําใหเกิด
แนวความคิดในการรวมแฟมขอมูลท้ัง 3 เขาดวยกันแลวเก็บไวท่ี ศูนยกลางในลักษณะฐานขอมูล 
(Database) จึงทําใหเกิดระบบการจัดการฐานขอมูล 

ขอดีในการจัดการฐานขอมูล 
1. ลดการซํ้าซอนของขอมูล 
2. คาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมและการบํารุงรักษาภายหลังจากระบบไดติดตั้ง

เสร็จสมบูรณแลวจะลดลง 
3. การเขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว 
4. สามารถสํารองขอมูลไดเม่ือมีเหตุการฉุกเฉิน เชน ไฟไหม 

 
การสํารองขอมูลของ Moodle มีดวยกันหลายวิธีดวย ข้ึนอยูกับผูใชวาตองการแบบใด 

สวนใหญแลวการสํารองขอมูลจะเปนหนาท่ีของผูดูแลระบบ โดยท่ีมีแนวทางการสํารองขอมูลหลายวิธี
ดวยกัน เชน 

1. การสํารองขอมูลโดยใชโมดูลสํารองขอมูลในโปรแกรม Moodle 
2. การสํารองโดยการคัดลอกขอมูลโดยตรง 
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6.2 การสํารองขอมูลผานโปรแกรม Moodle 
6.2.1 เขาสูหนาสํารองขอมูล 

6.2.1.1 คลิกท่ีเมนู รายวิชาท้ังหมด ตามรูปท่ี 6.1 (A) 
6.2.1.2 คลิกท่ีเมนู สํารองขอมูล ตามรูปท่ี 6.1 (B) 
6.2.1.3 คลิกท่ีเมนู Automated backup setup ตามรูปท่ี 6.1 (C) 

 

 
 

รูปท่ี 6.1 การเขาสูหนาสํารองขอมูล 
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6.2.2 ทําการกําหนดรายระเอียดตางๆเก่ียวกับการสํารองขอมูล เม่ือทําการกําหนดเสร็จ
เรียบรอยแลวใหทําการคลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 6.3 (A) 

 

 

 
 

รูปท่ี 6.2 การกําหนดรายระเอียดท่ีตองการสํารองขอมูล 
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รูปท่ี 6.3 การกําหนดรายระเอียดท่ีตองการสํารองขอมูล 
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6.3 การสํารองขอมูลผานฐานขอมูลโดยตรง 
การสํารองขอมูลผานโปรแกรม Moodle เหมาะสําหรับหนวยงานท่ีตั้งระบบ e-

Learning ไวท่ีหนวยงาน โดนขอมูลท่ีตองสํารองขอมูลจะมีท้ังหมด2สวนคือ ไฟลสคริปใชงาน และ
ฐานขอมูล มีข้ันตอนการสํารองขอมูลดังนี้ 

 
6.3.1 ในกรณีท่ีใช XAMPP ใหไปคัดลอกไฟลสคริปตท่ีโฟลเดอร C:\xampp\htdocs ตามรูป

ท่ี 6.4 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 6.4 การสํารองไฟลสคริปต 
 

6.3.2 ทําการคัดลอกไฟลฐานขอมูล C:\xampp\mysql\data ตามรูปท่ี 6.5 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 6.5 การสํารองไฟลฐานขอมูล 
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6.4 การกูคืนขอมูล 
การกูคืนขอมูล ควรทําเม่ือมีเหตุจําเปนเทานั้น เชน เกิดปญหาการเขาใชงานรายวิชา 

หรือมีโมดูลบางสวนขอมูลสูญหาย เพ่ือใหขอมูลท่ีกูคืนมามีการอัปเดตอยางสมํ่าเสมอ 
 

6.4.1 คลิกท่ีเมนู จัดการหนาแรก ตามรูปท่ี 6.6 (A) และคลิกท่ีเมนู กูคืน ตามรูปท่ี 6.6 (B) 
 

 
 

รูปท่ี 6.6 การเขาสูหนากูคืนขอมูล 
 

6.4.2 คลิกเลือกไฟลหลักสูตรท่ีตองการกูคืน ตามรูปท่ี 6.7 (A) หลังจากเลือกไฟลเสร็จ
เรียบรอยแลวคลิกท่ีปุม กูคืน ตามรูปท่ี 6.7 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 6.7 การเลือกไฟลท่ีจะกูคืนขอมูล 
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6.4.3 แสดงรายละเอียดการกูคืนขอมูล คลิกท่ีปุม ข้ันตอไป รูปท่ี 6.8 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 6.8 รายละเอียดการกูคืนขอมูล 
 

6.4.4 กําหนดรายละเอียดการกูคืนขอมูล หลังจากนั้นคลิกท่ีปุม ข้ันตอไป ตามรูปท่ี 6.9 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 6.9 การกําหนดรายละเอียดการกูคืนขอมูล 
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6.4.5 คลิกท่ีปุม Next  ตามรูปท่ี 6.10 (A) เพ่ือไปข้ันตอนตอไป 
 

 
 

รูปท่ี 6.10 การกําหนดรายละเอียดการกูคืนขอมูล 
 

6.4.6 คลิกท่ีปุม Next ตามรูปท่ี 6.11 (A) เพ่ือไปข้ันตอนตอไป 
 

 
 

รูปท่ี 6.11 การกําหนดรายละเอียดการกูคืนขอมูล 
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6.4.7 คลิกท่ีปุม Perform restore ตามรูปท่ี 6.12 (A) เพ่ือไปข้ันตอนตอไป 
 

 
 

รูปท่ี 6.12 แสดงรายละเอียดการกูคืนขอมูล 
 

6.4.8 คลิกท่ีปุม ข้ันตอไป ตามรูปท่ี 6.13 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 6.13 การกูคืนขอมูลเสร็จเรียบรอย 
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6.5 การตั้งคาเกี่ยวกับความปลอดภัย 
6.5.1 คลิกท่ีเมนู ความปลอดภัย ตามรูปท่ี 6.14 (A) และคลิกท่ีเมนู ขอตกลงการใชงาน

เว็บไซต ตามรูปท่ี 6.14 (B) 
 

 
 

รูปท่ี 6.14 การเขาสูหนาตางขอตกลงการใชงานเว็บไซต 
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6.5.2 สามารถกําหนดขอตกลงการใชงานเว็บไซต หลังจากกําหนดขอตกลงเสร็จเรียบรอย ให
ทําการคลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 6.16 (A) 

 

 

 
 

รูปท่ี 6.15 ขอตกลงการใชงานเว็บไซต 
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รูปท่ี 6.16 ขอตกลงการใชงานเว็บไซต 
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6.5.3 คลิกท่ีเมนู ความปลอดภัยของ HTTP ตามรูปท่ี 6.17(A) เพ่ือกําหนดความปลอดภัย
ของโปรโตคอล HTTP 

 

 
 

รูปท่ี 6.17 การเขาสูหนาตางกําหนดความปลอดภัยโปรโตคอล HTTP 
 

6.5.4 สามารถกําหนดความปลอดภัยของโปรโตคอล HTTP หลังจากกําหรดคาเสร็จเรียบรอย 
ใหทําการคลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 6.18 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 6.18 การกําหนดความปลอดภัยโปรโตคอล HTTP 
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6.5.5  คลิกท่ีเมนู การแจงเตือน ตามรูปท่ี 6.19 (A) เพ่ือกําหนดคาการแจงเตือน 
 

 
 

รูปท่ี 6.19 การเขาสูหนาตางการแจงเตือน 
 

6.5.6 สามารถกําหนดการแจงเตือนได หลังจากกําหนดการแจงเตือนเสร็จเรียบรอย ใหทํา
การคลิกท่ีปุมท่ี บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 6.20 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 6.20 การกําหนดการแจงเตือน 
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6.5.7 คลิกท่ีเมนู การปองกันไวรัส ตามรูปท่ี 6.21 (A) เพ่ือกําหนดคาเก่ียวกับการปองกัน
ไวรัสดวยโปรแกรม ซ่ึงเหมาะสําหรับผูท่ีใชเครื่องเซิรฟเวอรเปนระบบ Linux หรือ 
FreeBSD และมีการติดตั้งโปรแกรม Clam Anti-Virus 

 

 
 

รูปท่ี 6.21 การเขาสูหนาตางการปองกันไวรัส 
 

6.5.8 สามารถกําหนดการปองกันไวรัสได หลังจากกําหนดการปองกันไวรัสเสร็จเรียบรอย ให
ทําการคลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 6.22 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 6.22 การกําหนดการปองกันไวรัส 
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เอกสารอางอิง 
การใชระบบในฐานะผูดูแลระบบ โปรแกรม Moodle, สืบคนเม่ือ 16 กรกฎาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
 

อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 6.1 การเขาสูหนาสํารองขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.2 การกําหนดรายระเอียดท่ีตองการสํารองขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.3 การกําหนดรายระเอียดท่ีตองการสํารองขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.4 การสํารองไฟลสคริปต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.5 การสํารองไฟลฐานขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.6 การเขาสูหนากูคืนขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.7 การเลือกไฟลท่ีจะกูคืนขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.8 รายละเอียดการกูคืนขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.9 การกําหนดรายละเอียดการกูคืนขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.10 การกําหนดรายละเอียดการกูคืนขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.11 การกําหนดรายละเอียดการกูคืนขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.12 แสดงรายละเอียดการกูคืนขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.13 การกูคืนขอมูลเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.14 การเขาสูหนาตางขอตกลงการใชงานเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.15 ขอตกลงการใชงานเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.16 ขอตกลงการใชงานเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.17 การเขาสูหนาตางกําหนดความปลอดภัยโปรโตคอล HTTP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.18 การกําหนดความปลอดภัยโปรโตคอล HTTP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.19 การเขาสูหนาตางการแจงเตือน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.20 การกําหนดการแจงเตือน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.21 การเขาสูหนาตางการปองกันไวรัส, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.22 การกําหนดการปองกันไวรัส, จาก (Local Computer) 
 



บทท่ี  7 
การใชระบบในฐานะผูสอน 

ตอนท่ี 1 การจัดการเน้ือหารายวิชา 
 

การจัดการเนื้อหารายวิชาเปนการอธิบายการใชงานคุณสมบัติของโปรแกรม Moodle 
ซ่ึงประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปนี้ 

7.1 การเขาและออกระบบในฐานะผูสอน 
7.2 สวนประกอบหนาเวบ็เพจรายวิชา 
7.3 การปรับแตงคารายวิชา 
7.4 การกําหนดหัวขอการสอน 
7.5 การเพ่ิมขอมูลในหนาเว็บเพจ 
7.6 การแทรกไฟลมัลติมีเดียใน Moodle 
7.7 การเปดใชงาน Multimedia Plugins ใน Moodle 
7.8 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video) 
7.9 การเพ่ิมแหลงขอมูลแบบเลเบล 
7.10 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต 
7.11 การเพ่ิมผูเรียนเขากลุม 
7.12 การสรางกลุมผูเรียนและการนําผูเรียนเขากลุม 

 
7.1 การเขาและออกระบบในฐานะผูสอน 

7.1.1 คลิกท่ีเมนู เขาสูระบบ ตามรูปท่ี 7.1 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 7.1 การเขาสูระบบ 
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7.1.2 ทําการกรอก ชื่อผูใช ตามรูปท่ี 7.2 (A) และ รหัสผาน ตามรูปท่ี 7.2 (B) หลังจากนั้น
คลิกท่ีปุม เขาสูระบบ ตามรูปท่ี 7.2 (C) 

 

 
 

รูปท่ี 7.2 การเขาสูระบบ 
 

7.1.3 แสดงหนาตางท่ีไดทําการล็อกอินเขาสูระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 7.3 หนาตางหลังจากล็อกอินเขาระบบ 
 

7.1.4 การออกจากระบบ ใหทําการคลิกท่ีเมนู ออกจากระบบ ตามรูปท่ี 7.4 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 7.4 การออกจากระบบ 
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7.1.5 แสดงหนาตางท่ีไดทําการออกจากระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 7.5 แสดงหนาตางท่ีไดทําการออกจากระบบ 
 
7.2 สวนประกอบหนาเว็บเพจรายวิชา 

7.2.1 คําอธิบายหนาเว็บเพจรายวิชา 
7.2.1.1 ชื่อวิชาและรหัสวิชา 
7.2.1.2 ปุมสําหรับแกไขหนาเว็บเพจรายวิชาและเพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอน 
7.2.1.3 ระบบคนหากระดานเสวนา 
7.2.1.4 แสดงหัวขอขาวลาสุด 
7.2.1.5 แสดงกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกําลังจะมีข้ึน 
7.2.1.6 โครงสรางการสอนเปนแบบรายสัปดาห/แบบหัวขอ/แบบกลุม 
7.2.1.7 เมนูสําหรับผูสอนสําหรับควบคุมรายวิชา 
7.2.1.8 เอกสารชวยเหลือ 
7.2.1.9 แสดงชื่อแอคเคาตท่ีกําลังใชงานอยู 

 

 
 

รูปท่ี 7.6 หนาเว็บเพจรายวิชา 
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7.3 การปรับแตงคารายวิชา 
7.3.1 คลิกท่ีเมนู เพ่ิม/แกไข รายวิชา ตามรูปท่ี 7.7 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 7.7 การปรับแตงคารายวิชา 
 

7.3.2 คลิกท่ีปุม เพ่ิมรายวิชา ตามรูปท่ี 7.8 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 7.8 การปรับแตงคารายวิชา 
 

 
7.3.3 หนาตางสําหรับกรอกขอมูลเก่ียวกับรายวิชา หลังจากกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอย ใหทํา

การคลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 7.12 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 7.9 การกรอกขอมูลรายวิชา 
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รูปท่ี 7.10 การกรอกขอมูลรายวิชา 
 

 
 

รูปท่ี 7.11 การกรอกขอมูลรายวิชา  
 

 
 

รูปท่ี 7.12 การกรอกขอมูลรายวิชา  
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7.3.4 คําอธิบายรายละเอียดพ้ืนฐาน 
7.3.4.1 ชื่อเต็ม คือ กําหนดชื่อหลักสูตรท่ีเปดสอน 
7.3.4.2 ชื่อยอ คือ กําหนดชื่อวิชา 
7.3.4.3 รหัสวิชา คือ กําหนดรหัสวิชา 
7.3.4.4 คําอธิบาย คือ กําหนดคําอธิบายรายวิชาสั้นๆ 
7.3.4.5 รูปแบบ คือ ใชกําหนดรูปแบบท่ีเปดสอน  

1) แบบรายสัปดาห กําหนดหัวขอสอนเปนรายสัปดาหเหมาะสําหรับ
สถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนเปนภาคการศึกษา 

2) แบบหัวขอ ใชในกรณีท่ีตองการเปดสอนแยกเปนหัวขอเหมาะสําหรับ
สอนแยกเนื้อหาเปนบทๆ 

3) แบบกลุมสนทนา ใชในกรณีท่ีตองการอภิปรายเปนกลุมๆ 
7.3.4.6 จํานวน (สัปดาห/หัวขอ) คือ จํานวนสัปดาหท่ีตองการเปดสอน หรือจํานวน

หัวขอท่ีเปดสอนในท่ีนี้ทดสอบสอนเปนรายสัปดาหใหกําหนดเปน 15 ครั้ง 
7.3.4.7 วันเริ่มรายวิชา คือ วันท่ีเราตองการเปดสอนหลักสูตรนี้  
7.3.4.8 สวนท่ีซอนไว คือ กําหนดวิธีซอนขอมูล ในท่ีนี้ใหเลือกเปน แสดงสวนท่ีซอน

แบบพับไว 
7.3.4.9 จํานวนขาวท่ีตองการแสดง คือ กําหนดจํานวนขาวท่ีตองการแสดง 
7.3.4.10 แสดงคะแนน คือ การแสดงผลคะแนนใหผูเรียนเห็นหรือไม 
7.3.4.11 แสดงรายงานกิจกรรม คือ การแสดงรายงานกิจกรรมในรายวิชานี้หรือไม 
7.3.4.12 ขนาดไฟลสูงสุด คือ ขนาดไฟลสูงสุดท่ีอนุญาตใหอัปโหลดได 
7.3.4.13 Group mode คือ กําหนดกลุมผูใชท่ีใหเขาเรียนวิชานี้ 
7.3.4.14 For group mode คือ กําหนดวาตองใหบังคับใหใชระบบกลุมหรือไม 
7.3.4.15 ภาษาท่ีบังคับในการใชงาน คือ เลือกภาษาหลักท่ีเขาใชงาน 

 
7.4 การกําหนดหัวขอการสอน 

การกําหนดหัวขอการสอนแตละครั้ง ซ่ึงผูกําหนดก็จะกําหนดเปนหัวขอสั้นๆ โดยนํา
ขอมูลมาจาก Course Syllabus หรือ Course Outline สามารถกําหนดได ดังนี้ 

7.4.1 คลิกท่ีปุม ฟนเฟอง ตามรูปท่ี 7.13 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 7.13 การกําหนดหัวขอการสอน 
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7.4.2 ทําการกรอกหัวขอท่ีตองการจะทําการสอน หลังกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอย ใหคลิกท่ี
ปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 7.14 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 7.14 การกรอกหัวขอมูลท่ีจะทําการสอน 
 

7.4.3 แสดงหัวขอท่ีจะทําการสอนหลังจากท่ีไดทําการเพ่ิมหัวขอเสร็จเรียบรอย 
 

 
 

รูปท่ี 7.15 แสดงหัวขอท่ีจะทําการสอน 
 
7.5 การเพ่ิมขอมูลในหนาเว็บเพจ 

การเพ่ิมขอมูลในหนาเว็บเพจ โดยการเพ่ิมวิธีนี้ผูใชงานสามารถจัดรูปแบบขอความ
เหมือนการใชงานโปรแกรม MS Word ทําใหผูใชงายตอการเพ่ิมขอมูลหนาเว็บเพจ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 
7.5.1 คลิกท่ีปุมฟนเฟอง ตามรูปท่ี 7.16 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 7.16 การเพ่ิมขอมูลในหนาเว็บเพจ 
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7.5.2 ทําการกรอกบทคัดยอท่ีตองการจะเพ่ิมในหนาเว็บเพจไดตามตอง หลังจากนั้นใหคลิกท่ี
ปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 7.17 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 7.17 การกรอกบทคัดยอ 
 

7.5.3 แสดงบทคัดยอท่ีไดเพ่ิมลงในหนาเว็บเพจ 
 

 
 

รูปท่ี 7.18 แสดงบทคัดยอท่ีไดเพ่ิมลงในหนาเว็บเพจ 
 
7.6 การแทรกไฟลมัลติมีเดียใน Moodle 

มัลติมีเดีย (Multimedia) คือ การใชสื่อมากกวา 1 สื่อรวมกันนําเสนอขอมูลขาวสาร 
โดยมีจุดมุงหมายให ผูรับสื่อสามารถรับรูขาวสารไดมากกวา 1 ชองทาง โดยผานการควบคุมการใช 
และโตตอบดวยระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือเครือขาย ปจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของมัลติมีเดีย
ใหสอดคลองกับปรัชญาการเรียนรูมากข้ึน สื่อประเภทนี้ไมไดเปนเพียงรูปแบบของบทเรียนแบบ
โปรแกรมท่ีใหเพียงเนื้อหา คําถาม และคําตอบ แตไดรับการออกแบบใหเปดกวางสําหรับการสํารวจ
กระตุนใหผูเรียนไดคิดคน สืบคนมากข้ึน ซ่ึงมัลติมีเดียประกอบไปดวย ขอความ (Text), กราฟก 
(Graphic), ภาพเคลื่อนไหว (Animation), เสียง (Sound), หรือวิดีทัศน/วิดีโอ (Video)  
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ในการสรางระบบ e-Learning ใหสมบูรณแบบนั้น นอกจากมีเนื้อหาบทเรียนท่ีดีแลว
ตองมีไฟลมัลติมีเดียประกอบบทเรียนดวยเพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน กรณีท่ีผูสอนตองการ
แทรกไฟลมัลติมีเดียลงบนหนาบทเรียน ไมวาจะเปนไฟลภาพ ไฟลเสียง ไฟลวิดีฌอ หรือไฟลท่ีสราง
จากโปรแกรม Flash นอกจากนนั้นยังสามารถทําการแทรกไฟล JavaScript เขาไปในบทเรียนผูสอนก็
สามารถแทรกเขาไปไดดวยเชนเดียวกัน 
 

7.6.1 ประโยชนของมัลติมีเดีย 
7.6.1.1 สรางความสนใจในบทเรียน เนื่องจากประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง และไฟลวิดีโอ 
7.6.1.2 เพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู เนื่องจากความรูของผูเรียนแตละคน

แตกตางกัน การนําสื่อ หรือไฟลมัลติมีเดียมาชวยจะเพ่ิมขีดความสามารถ
การเรียนรูดวยตนเอง เชน การเลนเกมคอมพิวเตอร จะทําใหผูเรียนพัฒนา
ทักษะจากระดับงายไปสูระดับยากยิ่งข้ึนได 

7.6.1.3 เพ่ิมประสบการณใหผูเรียน สําหรับผูเรียนท่ีไมมีประสบการณหรือเปน
ผูเรียนรายใหมๆ การไดดูไฟลภาพหรือวิดีโอ อธิบายรายละเอียดจะทําให
มองเห็นภาพไดชัดเจนและเขาใจไดมากยิ่งข้ึน 

7.6.1.4 การสรางขอสอบดวยการผสมไฟลมัลติมีเดียเขาไป เชน ขอสอบวิชา
ภาษาอังกฤษโดยท่ีผูสอนอาจจะใหผูเรียนคลิกฟงคลิปเก่ียวกับการสนทนา
ภาษาอังกฤษกอนการทําขอสอบ 

 
7.6.2 ไฟลมัลติมีเดียท่ีนิยมใชงานบนเว็บ 

ในปจจุบันไฟลมัลติมีเดียมีความนิยมใชงานในเว็บไซตหลายนามสกุลดวยกัน ในท่ีนี้ขอ
ยกตัวอยางนามสกุลไฟลท่ีนิยมใชมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7.1 ชนิดไฟลมัลติมีเดียท่ีนิยมใชงานบนเว็บ 

ชนิดไฟล นามสกุล 
1. ไฟลภาพ .gif, .jpg, .jpeg, .png 
2. ไฟลเสียง .mid, .wav, .mp3, ram, .rm, .rpm 
3. ไฟลวิดีโอ .avi, .wmv, .mov, .mpeg, .mpg, .flv 
4. ไฟล Flash .swf 

 
7.6.3 ไฟลมัลติมีเดียท่ีสามารถนําไปใชใน Moodle 

ในโปรแกรม Moodle เราสามารถนําไฟลมัลติมีเดียหลายูปแบบใสลงไปได โดยการฝง
สวนของซอรสโคด และมีการอางอิงพาธแหลงท่ีอยูของไฟลนั้นๆ 
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ตารางท่ี 7.2 ชนิดไฟลมัลติมีเดียท่ีสามารถนําไปใชใน Moodle 
ชนิดไฟล นามสกุล 

1. .mp3 MPEG Audio Stream, Layer ||| 
2. .swf Macromedia Flash Format File (Adobe, lnc.) 
3. .mov QuickTime Video Clip (Apple Computer, lnc.) 
4. .wmv Windows Media File (Microsoft) 
5. .mpg MPEG Animation 
6. .avi Audio Video Interleave File 
7. .flv Flash Video File (Macromedia, lnc.) 
8. .ram RealMedia Metale (RealNetworks, lnc.) 
9. .rpm Realmedia Player Plug-in (RealNetworks) 
10. .rm Realmedia Streaming Media (Real Networks, lnc.) 
11. .mp4 (in Moodle 1.9.6 onwards) 
12. .m4v (in Moodle 1.9.6 onwards) 

 
7.6.4 รูปแบบการแทรกไฟลเสียงและวิดีโอ 

รูปแบบ 
 
 
 
 

 
 
ตารางท่ี 7.3 แสดงคําอธิบายรูปแบบการแทรกไฟลเสียงและวิดีโอ 

รายการ คําอธิบาย 
EMBED รูปแบบของการใสไฟลเสียง/วิดีโอ 
 
SRC=”พาธ/ไฟล” 

แหลงท่ีเก็บไฟลเสียง เราจากท่ีจะอางอิงไดจากในเครื่อง 
เชน http://localhost/moodle/medoa/test.wav 
หรือจะอางอิงจากเว็บไซต เชน 
http://www.youname.com/medoa/test.wav 

HEIGHT=”ความสูง” ความสูงของตัว player 
WIDTH=”ความกวาง” ความกวางของตัว player 
HIDDEN=”true | false” ซอนปุมควบคุมในการเลนไฟลเสียง 
AUTOSTART=”true | false” ตองการเลนเพลงทันทีเม่ือเปดเว็บไซต 
LOOP=” true | false | number”> จํานวนรอบท่ีตองการเลน เชน true หากตองการเลนไป

เรื่อยๆหรือจะกําหนดตัวเลขจํานวนเรอบท่ีตองการเลน 

<EMBED SRC=”พาธ/ไฟล์” type=”ชนิดไฟล์/นามสกลุ” HEIGHT=”ความสงู” WIDTH=”ความกว้าง” 

HIDDEN=”true | false” AUTOSTART=”true | false” LOOP=” true | false | number”> 

</embed><//embed> 

http://localhost/moodle/medoa/test.wav
http://www.youname.com/medoa/test.wav
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รายการ คําอธิบาย 
type=”ชนิดไฟล/นามสกุล” กําหนดชนิดไฟลและนามสกุล เชน type=audio/x-

wav, type=audio/mpeg 
 
ตัวอยางการสั่งรันไฟลเสียงอัตโนมัติเม่ือเปดเว็บไซต 

 
 
 

 
7.6.5 รูปแบบการแทรกไฟล Flash 

สามารถเปลี่ยนแหลงอาจอิงตรงท่ีเปนหนังสือสีแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.7 การเปดใชงาน Multimedia Plugins ใน Moodle 

7.7.1 คลิกท่ีเมนู จัดการโมดูล ตามรูปท่ี 7.19 (A) และคลิกท่ีเมนู จัดการฟลเตอร ตามรูปท่ี 
7.19 (B) และคลิกท่ีเมนู ตั้งคาฟลเตอร ตามรูปท่ี 7.19 (C) 

 

 
 

รูปท่ี 7.19 การเปดใชงาน Multimedia Plugins ใน Moodle 

<EMBED SRC=” http://radio.siamha.com/popupfm.php?station=station940” HEIGHT=”50” 

WIDTH=”140” AUTOSTART=”true”> </embed><//embed> 

 

<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000” 

codebase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash/cab#version=7,0,1

9,0 width=”32” Height=”32” title=”Demetest”> 

 <param name=”movie” value=http://localhost/media/demo.swf /> 

 < param name=”quality” value=”high” /> 

 < embed src=http://localhost/media/demo.swf quality=”high” 

pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer type=”application/x-shockwave-flash” 

width=”32” height=”32”></embed></object> 

http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash/cab%23version=7,0,19,0
http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash/cab%23version=7,0,19,0
http://localhost/media/demo.swf
http://localhost/media/demo.swf
http://www.macromedia.com/go/getflashplayer
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7.7.2 ทําการเปดการใชงาน Multimedia plugins โดยใหเลือกเปน On ตามรูปท่ี 7.20 
 

 
 

รูปท่ี 7.20 การเปดใชงาน Multimedia Plugins ใน Moodle 
 

7.8 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video) 
7.8.1 ในสวนของเนื้อหาเราสามารถใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอได โดยคลิกท่ี Insert Moodle 

media ตามรูปท่ี 7.21 
 

 
 

รูปท่ี 7.21 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video) 
 

7.8.2 ปรากฎหนาตางแสดงข้ึนมาใหคลิกท่ี Find or upload a sound. ตามรูปท่ี 7.22 
 

 
 

รูปท่ี 7.22 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video) 
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7.8.3 ปรากฎหนาตางแสดงข้ึนมาอีกใหคลิกท่ีเมนู Upload a file ตามรูปท่ี 7.23 (A) และ
คลิกท่ีปุม Browse... ตามรูปท่ี 7.23 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 7.23 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video) 
 

7.8.4 ปรากฏหนาตางแสดงข้ึนมาเพ่ือใหเลือกไฟลท่ีเราตองการ เม่ือไดทําการเลือกไฟลเสร็จ
แลวใหคลิกท่ีปุม Open ตามรูปท่ี 7.24 

 

 
 

รูปท่ี 7.24 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video) 
 

7.8.5 คลิกท่ีปุม Upload this file ตามรูปท่ี 7.25 
 

 
 

รูปท่ี 7.25 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video) 
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7.8.6 คลิกท่ีปุม เพ่ิม ตามรูปท่ี7.26 
 

 
 

รูปท่ี 7.26 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video) 
 

7.8.7 คลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 7.27 
 

 
 

รูปท่ี 7.27 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video) 
 

7.8.8 เราสามารถเพ่ิมไฟลเสียงหรือไฟลวิดีโอแบบการเขียนซอฟตโคดก็ได คลิกท่ีปุม HTML 
ตามรูปท่ี 7.28 

 

 
 

รูปท่ี 7.28 เพ่ิมไฟลเสียงหรือไฟลวิดีโอแบบการเขียนซอฟตโคด 
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7.8.9 หลังจากนั้นจะมีหนาตางแสดงข้ึนมาใหเราทําการใสซอฟตโคดไฟลเสียงหรือไฟลวิดีโอท่ี
เราตองการ ตามรูปท่ี 7.29 (A) และทําใหคลิกท่ีปุม อัพเดต ตามรูปท่ี 7.29 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 7.29 เพ่ิมไฟลเสียงหรือไฟลวิดีโอแบบการเขียนซอฟตโคด 
 

7.9 การเพ่ิมแหลงขอมูลแบบเลเบล 
เลเบล (Label) ใชสําหรับเพ่ิมกรอบคําอธิบายแบบยอๆ เพ่ืออธิบายขอมูลแบบยอๆ ซ่ึงมี

ข้ันตอนการเพ่ิมเลเบลดังนี้ 
 

7.9.1.1 คลิกท่ีเมนู Label ตามรูปท่ี 7.30 
 

 
 

รูปท่ี 7.30 การเพ่ิมแหลงขอมูลแบบเลเบล 
 

7.9.2 ทําการกรอกรายละเอียดเลเบยท่ีตองการ ตามรูปท่ี 7.31 (A) และเม่ือทําการกรอก
รายละเอียดเสร็จเรียบรอยแลวใหคลิกท่ีปุม Save and return to course ตามรูปท่ี 
7.31 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 7.31 กรอกรายละเอียดเลเบล 
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7.9.3 แสดงเลเบลท่ีไดทําการสรางเสร็จเรียบรอยแลว 
 

 
 

รูปท่ี 7.32 เลเบลท่ีสรางเสร็จเรียบรอย 
 
7.10 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต 

การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต เปนการสรางจุดเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลท่ีเราตองการ ไมวาจะ
เปนไฟลหรือเว็บไซต ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

 
7.10.1 คลิกท่ีเมนู แหลงขอมูล ตามรูปท่ี 7.33 

 

 
 

รูปท่ี 7.33 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต 
 

7.10.2 ทําการกรอกรายละเอียด ชื่อ ตามรูปท่ี 7.34 (A) และกรอก Description ตามรูปท่ี 
7.34 (B) หลังจากนั้นคลิกท่ีปุม Add ตามรูปท่ี 7.34 (C) 

 

 
 

รูปท่ี 7.34 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต 
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7.10.3 หลังจากนั้นจะมีหนาตางแสดงข้ึนมาใหคลิกท่ีเมนู Upload a file ตามรูปท่ี 7.35 (A) 
และคลิกท่ีปุม Browse... ตามรูปท่ี 7.35 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 7.35 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต 
 

7.10.4 หลังจากนั้นจะมีหนาตางแสดงข้ึนมาใหทําการเลือกไฟลท่ีตองการและทําการคลิกท่ีปุม 
Open ตามรูปท่ี 7.36  

 

 
 

รูปท่ี 7.36 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต 
 

7.10.5 คลิกท่ีปุม Upload this file ตามรูปท่ี 7.37 
 

 
 

รูปท่ี 7.37 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต 
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7.10.6 คลิกท่ีปุม Save and return to course ตามรูปท่ี 7.38 
 

 
 

รูปท่ี 7.38 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต 
 

7.10.7 แสดงไฟลท่ีไดทําการเพ่ิมเสร็จเรียบรอยแลว 
 

 
 

รูปท่ี 7.39 แสดงไฟลท่ีเพ่ิมเสร็จเรียบรอย 
 
7.11 การเพ่ิมผูเรียนเขากลุม 

ผูสอนสามารถท่ีจะทําการเพ่ิมผูเรียนในรายวิชาท่ีตองการได ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
7.11.1 คลิกท่ีเมนู สมาชิก ตามรูปท่ี 7.40 (B) และคลิกท่ีเมนู Enrolled user 7.40 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 7.40 การเพ่ิมผูเรียนเขากลุม 
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7.11.2 คลิกท่ีปุม Enrol users ตามรูปท่ี 7.41 
 

 
 

รูปท่ี 7.41 การเพ่ิมผูเรียนเขากลุม 
 

7.11.3 หลังจากนั้นจะมีหนาตางแสดงข้ึนมา ซ่ึงจะมีรายชื่อนักเรียนท้ังหมดท่ีมีอยูในระบบ 
ผูสอนสามารถท่ีจะทําการกําหนดผูเรียนไดจากการคลิกท่ีปุม Enrol ตามรูปท่ี 7.42 (A) 
และเม่ือทําการกําหนดผูเรียนเสร็จเรียบรอยแลวใหคลิกท่ีปุม Finish enrolling users 
ตามรูปท่ี 7.42 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 7.42 การเพ่ิมผูเรียนเขากลุม 
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7.11.4 แสดงรายชื่อท่ีไดทําการกําหนดเสร็จเรียบรอยแลว 
 

 
 

รูปท่ี 7.43 แสดงรายชื่อท่ีทําการกําหนดเสร็จเรียบรอย 
 
7.12 การสรางกลุมผูเรียนและการนําผูเรียนเขากลุม 

การสรางกลุมผูเรียนและการนําผูเรียนเขากลุม จะเปนหนาท่ีของผูสอนท่ีจะทําการกําหนด
เพ่ือใหตรงกับความตองการของผูสอน โดยสามารถสรางกลุมผูเรียนและการนําผูเรียนเขากลุม ดังนี้ 

 
7.12.1 การสรางกลุมผูเรียน 

7.12.1.1 ทําการคลิกรายวิชาท่ีตองการจะจัดสรางกลุมผูเรียน ในท่ีนี้เลือกรายวิชา 
Programming 10001 ตามรูปท่ี 7.44 (A) 

 

 
 

รูปท่ึ 7.44 การสรางกลุมผูเรียน 
 

7.12.1.2 คลิกท่ีเมนู สมาชิก ตามรูปท่ี 7.45 (A) และคลิกเลือกท่ีเมนู กลุม  
 

 
 

รูปท่ี 7.45 การสรางกลุมผูเรียน 
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7.12.1.3 แสดงหนาตางสําหรับจัดการกลุมผูเรียนท่ีเราตองการ 
 

 
 

รูปท่ี 7.46 หนาตางสําหรับจัดการกลุมผูเรียน 
 

7.12.1.4 คลิกท่ีปุม Create group ตามรูปท่ี 7.47 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 7.47 การสรางกลุมผูเรียน 
 

7.12.1.5 ทําการตั้งชื่อกลุมผูเรียนและกรอกรายละเอียดตางๆตามตองการ หลังนั้น
คลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 7.48 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 7.48 การตั้งชื่อกลุมผูเรียน 
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7.12.1.6 แสดงกลุมผูเรียนท่ีไดทําการสรางข้ึนมาเรียบรอยแลว 
 

 
 

รูปท่ี 7.49 แสดงกลุมผูเรียนท่ีไดถูกสรางข้ึนมา 
 

7.12.2 การนําผูเรียนเขากลุม 
7.12.2.1 คลิกท่ีปุม Add/remove users ตามรูปท่ี 7.50 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 7.50 การนําผูเรียนเขากลุม 
 

7.12.2.2 แสดงผูเรียนท่ีมีอยูในระบบท้ังหมด 
 

 
 

รูปท่ี 7.51 แสดงผูเรียนท่ีมีอยูในระบบท้ังหมด 
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7.12.2.3 สามารถคลิกเลือกผูเรียนท่ีตองการนําเขาในกลุมท่ีไดสรางไวแลว(กรณีท่ี
ตองการเลือกผูเรียนครั้งละหลายๆคน ใหทําการกดปุม Ctrl คางไวแลวทํา
การเลือกผูเรียนท่ีตองการ) ตามรูปท่ี 7.52 (A) และคลิกท่ีปุม เพ่ิม ตามรูปท่ี 
7.52 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 7.52 การเพ่ิมผูเรียนเขากลุม 
 

7.12.2.4 แสดงรายชื่อกลุมและผูเรียนท่ีไดนําเขากลุมเรียบรอยแลว 
 

 
 

รูปท่ี 7.53 แสดงรายชื่อกลุมและผูเรียนท่ีไดนําเขากลุมเรียบรอยแลว 
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เอกสารอางอิง 
การใชระบบในฐานะผูสอน โปรแกรม Moodle, สืบคนเม่ือ 12 มกราคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
 

อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 7.1 การเขาสูระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.2 การเขาสูระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.3 หนาตางหลังจากล็อกอินเขาระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.4 การออกจากระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.5 แสดงหนาตางท่ีไดทําการออกจากระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.6 หนาเว็บเพจรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.7 การปรับแตงคารายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.8 การปรับแตงคารายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.9 การกรอกขอมูลรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.10 การกรอกขอมูลรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.11 การกรอกขอมูลรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.12 การกรอกขอมูลรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.13 การกําหนดหัวขอการสอน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.14 การกรอกหัวขอมูลท่ีจะทําการสอน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.15 แสดงหัวขอท่ีจะทําการสอน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.16 การเพ่ิมขอมูลในหนาเว็บเพจ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.17 การกรอกบทคัดยอ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.18 แสดงบทคัดยอท่ีไดเพ่ิมลงในหนาเว็บเพจ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.19 การเปดใชงาน Multimedia Plugins ใน Moodle, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.20 การเปดใชงาน Multimedia Plugins ใน Moodle, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.21 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.22 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.23 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.24 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.25 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.26 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.27 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.28 เพ่ิมไฟลเสียงหรือไฟลวิดีโอแบบการเขียนซอฟตโคด, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.29 เพ่ิมไฟลเสียงหรือไฟลวิดีโอแบบการเขียนซอฟตโคด, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.30 การเพ่ิมแหลงขอมูลแบบเลเบล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.31 กรอกรายละเอียดเลเบล, จาก (Local Computer) 
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อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 7.32 เลเบลท่ีสรางเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.33 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.34 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.35 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.36 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.37 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.38 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.39 แสดงไฟลท่ีเพ่ิมเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.40 การเพ่ิมผูเรียนเขากลุม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.41 การเพ่ิมผูเรียนเขากลุม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.42 การเพ่ิมผูเรียนเขากลุม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.43 แสดงรายชื่อท่ีทําการกําหนดเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ึ 7.44 การสรางกลุมผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.45 การสรางกลุมผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.46 หนาตางสําหรับจัดการกลุมผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.47 การสรางกลุมผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.48 การตั้งชื่อกลุมผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.49 แสดงกลุมผูเรียนท่ีไดถูกสรางข้ึนมา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.50 การนําผูเรียนเขากลุม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.51 แสดงผูเรียนท่ีมีอยูในระบบท้ังหมด, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.52 การเพ่ิมผูเรียนเขากลุม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.53 แสดงรายชื่อกลุมและผูเรียนท่ีไดนําเขากลุมเรียบรอยแลว, จาก (Local Computer) 
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อางอิงตาราง 
ตารางท่ี 7.1 ชนิดไฟลมัลติมีเดียท่ีนิยมใชงานบนเว็บ, สืบคนเม่ือ 12 มกราคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
ตารางท่ี 7.2 ชนิดไฟลมัลติมีเดียท่ีสามารถนําไปใชใน Moodle, สืบคนเม่ือ 12 มกราคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
ตารางท่ี 7.3 แสดงคําอธิบายรูปแบบการแทรกไฟลเสียงและวิดีโอ, สืบคนเม่ือ 12 มกราคม 2556, 

จาก (https://moodle.org) 
 



บทท่ี 8  
การใชระบบในฐานะผูสอน 

ตอนท่ี 2 การประยุกตใชระบบสงเสรมิการเรียน 
 

การประยุกตใชระบบสงเสริมการเรียนเปนการอธิบายการใชงานคุณสมบัติของโปรแกรม 
Moodle ซ่ึงประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปนี้ 

8.1 การใชกิจกรรมกระดานเสวนา 
 8.1.1 การเพ่ิมกระดานเสวนา 
 8.1.2 การสรางกระทูขาว 
 8.1.3 การกําหนดสิทธิ์สําหรับการตอบกระทู 
 8.1.4 วิธีการตอบกระทูสําหรับนักเรียน 
 8.1.5 การคนหากระดานเสวนา 

8.2 การใชกิจกรรมการบาน 
 8.2.1 กําหนดรายละเอียดวิธีการสงการบาน  
 8.2.2 รูปแบบการทําและการบานของนักเรียน 
 8.2.3 ข้ันตอนการลงมือทําการบานของนักเรียน 
 8.2.4 การตรวจสอบการบานนักเรียน 
 8.2.5 การใหคะแนนนักเรยีน 
8.3 การใชกิจกรรมหองสนทนา 
 8.3.1 การเปดหองสนทนา 
 8.3.2 วิธีการเขาหองสนทนาสําหรับผูเรียน 
8.4 การใชกิจกรรมอภิธานคําศัพท 
 8.4.1 การเพ่ิมกิจกรรมอภิธานคําศัพท 
 8.4.2 การเพ่ิมคําศัพทใหม 
 8.4.3 การคนหาคําศัพทท่ีไดทําการเพ่ิม 
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8.1 การใชกิจกรรมกระดานเสวนา 
8.1.1 การเพ่ิมกระดานเสวนา 

8.1.1.1 กอนอ่ืนก็ตองทําการเพ่ิมโมดูลกระดานเสวนา โดยคลิกท่ีเมนู Add an 
activity or resource ตามรูปท่ี 8.1 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 8.1 การใชกิจกรรมกระดานเสวนา 
 

8.1.1.2 หลังจากนั้นจะมีหนาตางข้ึนมาใหเราทําการเลือกท่ีเมนู กระดานเสวนา ตาม
รูปท่ี 8.2 (A) และคลิกท่ีปุม เพ่ิม ตามรูปท่ี 8.2 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 8.2 เมนูกระดานเสวนา 
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8.1.1.3 ทําการกรอกรายละเอียดตางๆ เชน ชื่อกระดาน วิธีใชกระดาน ขนาดไฟลท่ี
สามารถอัพโหลดได เปนตน และคลิกท่ีปุม Save and return to course 
ตามรูปท่ี 8.5 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 8.3 การกรอกรายละเอียดกระดานขาว 
 

 
 

รูปท่ี 8.4 การกรอกรายละเอียดกระดานขาว 
 

 
 

รูปท่ี 8.5 การกรอกรายละเอียดกระดานขาว 
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8.1.1.4 แสดงกระดานขาวหลังจากท่ีไดทําการสรางข้ึนมาเสร็จเรียบรอยแลว และให
ทําการคลิกท่ี กระดานขาววิชาProgramming ตามรูปท่ี 8.6 (A) เพ่ือทํา
การตั้งกระทู 

 

 
 

รูปท่ี 8.6 กระดานขาวท่ีสรางเสร็จเรียบรอย 
 

8.1.2 การสรางกระทูขาว 
8.1.2.1 หลังจากท่ีคลิกเขาสูกระดานขาววิชา Programming ก็จะเขาสูกระดานขาว

แตในตอนนี้ยังไมมีกระทูขาว เราสามารถสรางกระทูขาวโดยการคลิกท่ีปุม 
ตั้งกระทู ตามรูปท่ี 8.7 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 8.7 การสรางกระทูขาว 
 

 
 

รูปท่ี 8.8 การกรอกรายละเอียดกระทู 
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8.1.2.2 ทําการกรอกรายละเอียดเก่ียวกับกระทูท่ีตองการ เชน  หัวขอกระทู, 
ขอความ เปนตน หลังจากท่ีกรอกรายละเอียดกระทูเสร็จเรียบรอยใหทํา
การคลิกท่ีปุม โพสตลงกระดานเสวนา ตามรูปท่ี 8.8 (A) 

 
8.1.2.3 แสดงกระทูท่ีไดทําการตั้งเสร็จเรียบรอย 

 

 
 

รูปท่ี 8.9 กระทูท่ีตั้งเสร็จเรียบรอย 
 

8.1.2.4 คลิกท่ีกระทู ตามรูปท่ี 8.10 (A) เพ่ือเขาไปดูรายละเอียดกระทูท่ีไดทําการ
ตั้งเสร็จเรียบรอย 

 

 
 

รูปท่ี 8.10 ดูรายละเอียดกระทู 
 

8.1.2.5 แสดงรายละเอียดกระทูท่ีไดทําการตั้งเสร็จเรียบรอย 
 

 
 

รูปท่ี 8.11 รายละเอียดกระทู 
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8.1.3 การกําหนดสิทธิ์สําหรับการตอบกระทู 
เม่ือทําการตั้งกระทูเสร็จแลวใหทําการกําหนดสิทธิ์กับผูใชงานดวยวาจะสามารถตอบกระทูได 

โดยมีวิธี ดังนี้ 
8.1.3.1 คลิกท่ีเมนู Permissions ตามรูปท่ี 8.12 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 8.12 การกําหนดสิทธิ์กับผูใชงาน 
 

8.1.3.2 คลิกท่ีเครื่องหมายบวก ตามรูปท่ี 8.13 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 8.13 การกําหนดสิทธิ์กับผูใชงาน 
 

8.1.3.3 ทําการเลือก Select role ใหเปน นักเรียน ตามรูปท่ี 8.14 (A) และคลิกท่ี
ปุม Allow ตามรูปท่ี 8.14 (B)  

 

 
 

รูปท่ี 8.14 การกําหนดสิทธิ์กระดานขาว 
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8.1.3.4 เม่ือทําการกําหนดเสร็จเรียบรอยก็จะสามารถตอบกระทูได 
 

 
 

รูปท่ี 8.15 การตอบกระทู 
 

8.1.4 วิธีการตอบกระทูสําหรับนักเรียน 
หลังจากท่ีต้ังกระทูเสร็จเรียบรอย เม่ือมีกรณีท่ีนักเรียนท่ีตองการตอบกระทูก็สามารถทําได

โดย  
8.1.4.1 ทําการล็อกอินเปนนักเรียน กรอกชื่อผูใช ตามรูปท่ี 8.16 (A)  
8.1.4.2 กรอกรหัสผาน ตามรูปท่ี 8.16 (B) 
8.1.4.3 คลิกท่ีปุม เขาสูระบบ ตามรูปท่ี 8.16 (C) 

 

 
 

รูปท่ี 8.16 การตอบกระทู 
 

8.1.4.4 คลิกท่ีรายวิชา Programming 10001 ตามรูปท่ี 8.17 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 8.17 การตอบกระทู 
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8.1.4.5 คลิกท่ี กระดานขาว   
 

 
 

รูปท่ี 8.18 การตอบกระทู 
 

8.1.4.6 หลังจากนั้นคลิกเขากระทู Go Programming ภาษาโปรแกรมใหมจาก 
Google   

 

 
 

รูปท่ี 8.19 การเลือกกระทู 
 

8.1.4.7 คลิกท่ี ตอบ   
 

 
 

รูปท่ี 8.20 การตอบกระทู 
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8.1.4.8 ทําการกรอกขอความท่ีตองการและทําการคลิกท่ีปุม โพสตลงกระดาน
เสวนา   

 

 
 

รูปท่ี 8.21 การกรอกขอความท่ีตองการตอบกระทู 
 

8.1.4.9 แสดงขอความท่ีไดทําการตอบกระทู 
 

 
 

รูปท่ี 8.22 แสดงขอความท่ีไดตอบกระทู 
 

8.1.5 การคนหากระดานเสวนา 
ในกรณีท่ีกระดานเสวนามีกระทูจํานวนมาก ทําใหผูใชงานยาก เชน การคนหาคําถาม 

คําตอบยอนหลัง ซ่ึงเราสามารถทําการคนหาไดงายข้ึนดังนี้ 
8.1.5.1 คลิกท่ีรายวิชา Programming 10001 ตามรูปท่ี 8.24 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 8.23 การคนหากระดานเสวนา 
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8.1.5.2 ทําการกรอกคําท่ีตองการคนหาในท่ีใสคําวา c++ ตามรูปท่ี 8.25 (A) และ
ทําการคลิกท่ีปุม เริ่ม ตามรูปท่ี 8.25 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 8.24 การกรอกคําท่ีตองการคนหา 
 

8.1.5.3 แสดงรายละเอียดท่ีทําการคนหาดวย C++ 
 

 
 

รูปท่ี 8.25 แสดงรายละเอียดท่ีทําการคนหาดวย C++ 
 

8.1.5.4 ทดลองทําการคนหาคําวา True Money Wallet 
 

 
 

รูปท่ี 8.26 การคนหาคําวา True Money Wallet 
 



151 

 

8.1.5.5 แสดงรายละเอียดท่ีทําการคนหาดวย True Money Wallet 
 

 
 

รูปท่ี 8.27 แสดงรายละเอียดท่ีทําการคนหาดวย True Money Wallet 
 

8.2 การใชกิจกรรมการบาน 
ผูใชงานสามารถทําการสรางการบานรายวิชา และตรวจการบานพรอมใหคะแนนผานทาง

ระบบออนไลนได โดยการสงการบานสามารถทําไดดวยกัน 4 วิธี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. กําหนดรายละเอียดวิธีการสงการบาน วิธีนี้ผูสอนสามารถกําหนดรายละเอียดวิธีการสง

การบานไดอยางอิสระ หรือท่ีเรียกวา การอัปโหลดไฟลข้ันสูง ไดแก กําหนดเง่ือนไขการสงการบาน อีก
ท้ังผูเรียนสามารถลบไฟลท่ีสง และเพ่ิมขอความถึงผูสอนได 

2. การตอบการบานแบบออนไลน ผูเรียนสามารถตอบการบานโดยตรงผานทางหนาเว็บไซต 
3. การสงการบานโดยการอัปโหลด ผูเรียนสามารถสงการบานรายวิชา โดยการอัปโหลดไฟล

ผานทางหนาเว็บไซต แตไมสามารถทําการลบไฟล และเพ่ิมขอความถึงผูสอนได 
4. การสงการบานนอกเว็บไซต ผูเรียนสามารถแจงการสงการบานนอกเว็บไซตแกผูสอน 

เพ่ือใหประโยชนในการรวมคะแนน 
8.2.1 กําหนดรายละเอียดวิธีการสงการบาน  

วิธีนี้ผูสอนสามารถกําหนดรายละเอียดวิธีการสงการบานไดอยางอิสระ หรือท่ีเรียกวา      
การอัปโหลดไฟลข้ันสูง ไดแก กําหนดเง่ือนไขการสงการบาน อีกท้ังผูเรียนสามารถลบไฟลท่ีสง และ
เพ่ิมขอความถึงผูสอนได มีวิธีการ ดังนี้ 

8.2.1.1 คลิกท่ี เริ่มการแกไขในหนานี้   
 

 
 

รูปท่ี 8.28 การกําหนดรายละเอียดวิธีการสงการบาน 
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8.2.1.2 คลิกท่ี Activity chooser off   
 

 
 

รูปท่ี 8.29 การกําหนดรายละเอียดวิธีการสงการบาน 
 

8.2.1.3 คลิกท่ี ปดการแกไขในหนานี้ ตามรูปท่ี 8.30 (A) และจะเห็นวาหนาตางของ
เว็บจะเปลี่ยนไป ตามรูปท่ี 8.30 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 8.30 การกําหนดรายละเอียดวิธีการสงการบาน 
 

8.2.1.4 คลิกท่ี เพ่ิมกิจกรรม แลวเปลี่ยนเปน Assignment   
 

 
 

รูปท่ี 8.31 การกําหนดรายละเอียดวิธีการสงการบาน 
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8.2.1.5 ทําการกรอกรายละเอียดตางๆเก่ียวกับการบาน เชน หัวขอการบาน ตามรูป
ท่ี 8.32 (A) รายละเอียด ตามรูปท่ี 8.32 (B) เปนตน แลวเม่ือทําการกรอก
รายละเอียดเสร็จเรียบรอยใหทําการคลิกท่ีปุม Save and return to 
course ตามรูปท่ี 8.32 (A) 
1) Allow submission from คือ วันแรกท่ีสามารถสงงานผานระบบได 
2) กําหนดสง คือ วันสุดทายท่ีนักเรียนสามารถสงงานผานทางระบบได 
3) Maximum submission size คือ ขนาดไฟลท่ีสามารถอัพโหลดไฟล

งานได 
4) Group mode คือ ระบบการเรียนของวิชา 
5) มองเห็น ใหเลือกเปน แสดง 
6) ID number คือ รหัสท่ีใชในการสงการบานของนักเรียน สามารถ

ปลอยวางไวได 
 

 
 

รูปท่ี 8.32 การเพ่ิมกิจกรรมการบาน 
 

 
 

รูปท่ี 8.33 การเพ่ิมกิจกรรมการบาน 
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8.2.1.6 แสดงการบานท่ีไดทําการเพ่ิมเขาสูระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 8.34 แสดงการบานท่ีไดทําการเพ่ิมเขาสูระบบ 
 

8.2.1.7 ทดลองเพ่ิมกิจกรรมการบานอีกหนึ่งกิจกรรม 
 

 
 

รูปท่ี 8.35 การทดลองเพ่ิมกิจกรรมการบาน 
 

8.2.1.8 แสดงกิจกรรมท่ีทดลองเพ่ิม 
 

 
 

รูปท่ี 8.36 แสดงกิจกรรมท่ีทดลองเพ่ิม 
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8.2.2 รูปแบบการทําและการบานของนักเรียน 
ดังที่ไดกลาวมาแลวถงึวธิกีารทําการบานของนักเรยีน ซึ่งประกอบดวย 3  

1. การตอบการบานแบบออนไลน ผูเรียนสามารถตอบการบานโดยตรงผานทางหนาเว็บไซต 
2. การสงการบานโดยการอัปโหลด ผูเรียนสามารถสงการบานรายวิชา โดยการอัปโหลดไฟล

ผานทางหนาเว็บไซต แตไมสามารถทําการลบไฟล และเพ่ิมขอความถึงผูสอนได 
3. การสงการบานนอกเว็บไซต ผูเรียนสามารถแจงการสงการบานนอกเว็บไซตแกผูสอน 

เพ่ือใหประโยชนในการรวมคะแนน 
 

8.2.3 ข้ันตอนการลงมือทําการบานของนักเรียน 
8.2.3.1 ทําการล็อกอินเปนนักเรียน กรอกชื่อผูใช ตามรูปท่ี 8.37 (A) และรหัสผาน 

ตามรูปท่ี 8.37 (B) และทําการคลิกท่ีปุม เขาสูระบบ ตามรูปท่ี 8.37 (C) 
 

 
 

รูปท่ี 8.37 การลงมือทําการบาน 
 

8.2.3.2 คลิกท่ีรายวิชา Programming 10001   
 

 
 

รูปท่ี 8.38 การลงมือทําการบาน 
 

 
 

รูปท่ี 8.39 การลงมือทําการบาน 
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8.2.3.3 คลิกท่ี Homework 1   
8.2.3.4 คลิกท่ีปุม Add submission   

 

 
 

รูปท่ี 8.40 การลงมือทําการบาน 
 

8.2.3.5 คลิกท่ี Add เพ่ือสงการบาน 
 

 
 

รูปท่ี 8.41 การลงมือทําการบาน 
 

8.2.3.6 หนาตางแสดงข้ึนมาใหทําการคลิกท่ี Upload a file   
 

 
รูปท่ี 8.42 การลงมือทําการบาน 
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8.2.3.7 คลิกท่ีปุม Browse หลังจากนั้นจะมีหนาตางข้ึนมาใหเลือกไฟลการบานท่ีได
ทําไว เพ่ือท่ีจะไดทําการสง 

 

 
 

รูปท่ี 8.43 การลงมือทําการบาน 
 

8.2.3.8 ทําการเลือกไฟลการบาน ตามรูปท่ี 8.44 (A) แลวคลิกท่ีปุม Open ตามรูป
ท่ี 8.44 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 8.44 การเลือกไฟลการบาน 
 

8.2.3.9 คลิกท่ีปุม Upload this file   
 

 
 

รูปท่ี 8.45 การลงมือทําการบาน 
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8.2.3.10 แสดงไฟลท่ีเราไดทําการอัพโหลด ตามรูปท่ี 8.46 (A) และทําการคลิกท่ีปุม 
บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 8.46 (B) เพ่ือทําการสงการบาน 

 

 
 

รูปท่ี 8.46 แสดงไฟลท่ีทําการอัพโหลด 
 

8.2.3.11 แสดงการสงการบานเปนท่ีเรียบรอย 
 

 
 

รูปท่ี 8.47 แสดงการสงการบาน 
 

8.2.4 การตรวจสอบการบานนักเรียน 
8.2.4.1 ทําการล็อกอินเขาสูระบบในฐานะอาจารย 
8.2.4.2 คลิกท่ี Homework 1   

 

 
 

รูปท่ี 8.48 การตรวจสอบการบานนักเรียน 
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8.2.4.3 คลิกท่ี View/grade all submissions   
 

 
 

รูปท่ี 8.49 การตรวจสอบการบานนักเรียน 
 

8.2.4.4 แสดงชื่อนายสุบิน บันลือ ท่ีไดทําการสงการบานเพียงคนเดียว 
 

 
 

รูปท่ี 8.50 นักเรียนท่ีสงการบาน 
 

8.2.5 การใหคะแนนนักเรียน 
8.2.5.1 คลิกท่ี รูปดินสอ   

 

 
 

รูปท่ี 8.51 การใหคะแนนนักเรียน 

http://localhost/moodle/mod/assign/view.php?id=5&action=grading
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8.2.5.2 ทําการกรอกคะแนน ตามรูปท่ี 8.52 (A) และ กรอกขอความถึงนักเรียน 
ตามรูปท่ี 8.52 (B) แลวทําการคลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง  

 

 
 

รูปท่ี 8.52 การใหคะแนนนักเรียน 
 

8.2.5.3 คลิกท่ีปุม ข้ันตอนตอไป   
 

 
 

รูปท่ี 8.53 การใหคะแนนนักเรียน 
 

 
 

รูปท่ี 8.54 แสดงคะแนนท่ีนักเรียนไดรับ 
 

8.2.5.4 แสดงคะแนนท่ีนักเรียนไดรับ 
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8.3 การใชกิจกรรมหองสนทนา 
กิจกรรมการสนทนา มีไวสําหรับใหผูสอนและผูเรียนสามารถสนทนากันแบบ Real-time 

ซ่ึงจะทําหนาท่ีคลายๆกับ โปรแกรมสนทนาออนไลนท่ัวไป (Online Chat) ผูสอนสามารถท่ีจะเปด
หองสนทนาไดดังนี้ 

 
8.3.1 การเปดหองสนทนา 

8.3.1.1 คลิกท่ีปุมเมนู หองสนทนา   
 

 
 

รูปท่ี 8.55 การใชกิจกรรมหองสนทนา 
 

8.3.1.2 ทําการตั้งชื่อหอง ตามรูปท่ี 8.56 (A) และกรอกรายละเอียดตางๆ หลังจาก
นั้นคลิกท่ีปุม Save and return to course ตามรูปท่ี 8.56 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 8.56 การตั้งชื่อหอง 
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8.3.1.3 แสดงหองสนทนาท่ีไดทําการตั้งเสร็จเรียบรอย 
 

 
 

รูปท่ี 8.57 แสดงหองสนทนาท่ีตั้งเสร็จเรียบรอย 
 

8.3.2 วิธีการเขาหองสนทนาสําหรับผูเรียน 
8.3.2.1 คลิกท่ีหองสนทนาท่ีไดทําการสรางไว  

 
 

รูปท่ี 8.58 วิธีการเขาหองสนทนาสําหรับผูเรียน 
 

8.3.2.2 คลิกท่ี คลิกท่ีนี้เพ่ือสนทนา   
 

 
 

รูปท่ี 8.59 วิธีการเขาหองสนทนาสําหรับผูเรียน 
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8.3.2.3 ระบบจะแสดงหนาตางสนทนาใหเพ่ือท่ีจะสามารถเริ่มการสนทนาไดเลย
ทันที 

 

 
 

รูปท่ี 8.60 หนาตางสนทนา 
 

8.4 การใชกิจกรรมอภิธานคําศัพท 
8.4.1 การเพ่ิมกิจกรรมอภิธานคําศัพท 

8.4.1.1 คลิกท่ีเมนู อภิธานคําศัพท   
 

 
 

รูปท่ี 8.61 การเพ่ิมกิจกรรมอภิธานคําศัพท 
 

8.4.1.2 ทําการกรอกชื่อหมวดคําศัพท ตามรูปท่ี 8.62 (A) และกรอกคําอธิบาย ตาม
รูปท่ี 8.62 (B) หลังจากนั้นคลิกท่ีปุม Save and return to course ตาม
รูปท่ี 8.62 (C) 
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รูปท่ี 8.62 กรอกรายละเอียดหมวดคําศัพท และคําอธิบาย 
 

8.4.1.3 แสดงรายการอภิธานศัพท ท่ีไดทําการสรางเสร็จเรียบรอยแลว 
 

 
 

รูปท่ี 8.63 แสดงรายการอภิธานศัพท 
 

8.4.2 การเพ่ิมคําศัพทใหม 
8.4.2.1 คลิกท่ีชื่อ อภิธานศัพท ท่ีไดทําการสรางข้ึนมา   

 

 
 

รูปท่ี 8.64 การเพ่ิมอภิธานศัพทท่ีสรางข้ึนมา 
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8.4.2.2 คลิกท่ีปุม เพ่ิมคําศัพทใหม   
 

 
 

รูปท่ี 8.65 การเพ่ิมอภิธานศัพทท่ีสรางข้ึนมา 
 

8.4.2.3 ทําการกรอกคําศัพท ตามรูปท่ี 8.66 (A) และกรอก คําจํากัดความ ตามรูป
ท่ี 8.66 (B) และกรอก คําท่ีใชในการคนหา ตามรูปท่ี 8.66 (C) หลังจากนั้น
คลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 8.66 (D) 

 

 
 

รูปท่ี 8.66 การเพ่ิมอภิธานศัพทท่ีสรางข้ึนมา 
 

8.4.2.4 แสดงคําศัพทท่ีไดทําการเพ่ิมเสร็จเรียบรอย 
 

 
 

รูปท่ี 8.67 คําศัพทท่ีไดทําการเพ่ิมเสร็จเรียบรอย 
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8.4.3 การคนหาคําศัพทท่ีไดทําการเพ่ิม 
8.4.3.1 คลิกท่ีชื่อ อภิธานศัพท ท่ีไดทําการสรางข้ึนมา   

 

 
 

รูปท่ี 8.68 การคนหาคําศัพทท่ีไดทําการเพ่ิม 
 

8.4.3.2 ทําการกรอกคําศัพทท่ีตองการคนหา ตามรูปท่ี 8.69 (A) และคลิกท่ีปุม 
คนหา ตามรูปท่ี 8.69 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 8.69 การคนหาคําศัพท 
 

8.4.3.3 แสดงคําศัพทท่ีไดทําการคนหา 
 

 
 

รูปท่ี 8.70 แสดงคําศัพทท่ีคนหา 
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เอกสารอางอิง 
การใชระบบในฐานะผูสอน โปรแกรม Moodle, สืบคนเม่ือ 12 มกราคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
 

อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 8.1 การใชกิจกรรมกระดานเสวนา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.2 เมนูกระดานเสวนา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.3 การกรอกรายละเอียดกระดานขาว, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.4 การกรอกรายละเอียดกระดานขาว, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.5 การกรอกรายละเอียดกระดานขาว, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.6 กระดานขาวท่ีสรางเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.7 การสรางกระทูขาว, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.8 การกรอกรายละเอียดกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.9 กระทูท่ีตั้งเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.10 ดูรายละเอียดกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.11 รายละเอียดกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.12 การกําหนดสิทธิ์กับผูใชงาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.13 การกําหนดสิทธิ์กับผูใชงาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.14 การกําหนดสิทธิ์กระดานขาว, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.15 การตอบกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.16 การตอบกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.17 การตอบกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.18 การตอบกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.19 การเลือกกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.20 การตอบกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.21 การกรอกขอความท่ีตองการตอบกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.22 แสดงขอความท่ีไดตอบกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.23 การคนหากระดานเสวนา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.24 การกรอกคําท่ีตองการคนหา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.25 แสดงรายละเอียดท่ีทําการคนหาดวย C++, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.26 การคนหาคําวา True Money Wallet, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.27 แสดงรายละเอียดท่ีทําการคนหาดวย True Money Wallet, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.28 การกําหนดรายละเอียดวิธีการสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.29 การกําหนดรายละเอียดวิธีการสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.30 การกําหนดรายละเอียดวิธีการสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.31 การกําหนดรายละเอียดวิธีการสงการบาน, จาก (Local Computer) 
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อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 8.32 การเพ่ิมกิจกรรมการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.33 การเพ่ิมกิจกรรมการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.34 แสดงการบานท่ีไดทําการเพ่ิมเขาสูระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.35 การทดลองเพ่ิมกิจกรรมการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.36 แสดงกิจกรรมท่ีทดลองเพ่ิม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.37 การลงมือทําการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.38 การลงมือทําการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.39 การลงมือทําการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.40 การลงมือทําการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.41 การลงมือทําการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.42 การลงมือทําการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.43 การลงมือทําการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.44 การเลือกไฟลการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.45 การลงมือทําการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.46 แสดงไฟลท่ีทําการอัพโหลด, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.47 แสดงการสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.48 การตรวจสอบการบานนักเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.49 การตรวจสอบการบานนักเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.50 นักเรียนท่ีสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.51 การใหคะแนนนักเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.52 การใหคะแนนนักเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.53 การใหคะแนนนักเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.54 แสดงคะแนนท่ีนักเรียนไดรับ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.55 การใชกิจกรรมหองสนทนา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.56 การตั้งชื่อหอง, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.57 แสดงหองสนทนาท่ีตั้งเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.58 วิธีการเขาหองสนทนาสําหรับผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.59 วิธีการเขาหองสนทนาสําหรับผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.60 หนาตางสนทนา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.61 การเพ่ิมกิจกรรมอภิธานคําศัพท, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.62 กรอกรายละเอียดหมวดคําศัพท และคําอธิบาย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.63 แสดงรายการอภิธานศัพท, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.64 การเพ่ิมอภิธานศัพทท่ีสรางข้ึนมา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.65 การเพ่ิมอภิธานศัพทท่ีสรางข้ึนมา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.66 การเพ่ิมอภิธานศัพทท่ีสรางข้ึนมา, จาก (Local Computer) 
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อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 8.67 คําศัพทท่ีไดทําการเพ่ิมเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.68 การคนหาคําศัพทท่ีไดทําการเพ่ิม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.69 การคนหาคําศัพท, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.70 แสดงคําศัพทท่ีคนหา, จาก (Local Computer) 
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บทท่ี  9   
การใชระบบในฐานะผูสอน 

ตอนท่ี 3 การสรางแบบทดสอบและการประเมิน 
 

ในระบบการเรียนการสอนหากผูสอนตองการตรวจสอบวา ผูเรียนมีความรูความเขาใจ
กับรายวิชามากนอยเพียงใด แนวทางหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการวัดความรูความสามารถรวมถึง
ความเขาใจของผูเรียน คือ การทําแบบทดสอบ โดยท่ีในโปรแกรม Moodle สามารถสราง
แบบทดสอบไดหลากหลาย ไดแก แบบปรนัย แบบอัตนัย แบบเติมคํา แบบถูกหรือผิด แบบเติมคําใน
ชองวา แบบจับคู เปนตน ซ่ึงเพ่ิมความสะดวกในการสรางแบบทดสอบเปนอยางมาก 

 
9.1 การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ 

ในการสรางแบบทดสอบผูสอนตองทําการสรางชื่อของแบบทดลองข้ึนมาเสียกอน 
หลังจากนั้นจึงทําการสรางหมวดคําถาม และเลือกคําถามท่ีตองการเขามาอยูในหมวดแบบทดสอบ ซ่ึง
มีข้ึนตอน ดังนี้ 

9.1.1 คลิกท่ี แบบทดสอบ ตามรูปท่ี 9.1 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 9.1 การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ 
 

9.1.2 ทําการกรอก ชื่อแบบทดสอบ ตามรูปท่ี 9.2 (A) และกรอก คํานํา ตามรูปท่ี 9.2 (B) 
 

 
 

รูปท่ี 9.2 การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ 
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9.1.3 กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับแบบทดสอบนี้ หลังจากนั้นคลิกท่ีปุม Save and return 
to course ตามรูปท่ี 9.6 (A) 
9.1.3.1 วันแรกท่ีสามารภทําแบบทดสอบได คือ กําหนดวันแรกท่ีสามารถทํา

ขอสอบได 
9.1.3.2 วันสุดทายท่ีอนุญาตใหทําแบบทดสอบ คือ กําหนดวันสุดทายท่ีสามารถทํา

ขอสอบได 
9.1.3.3 ใหเวลา คือ กําหนดชวงเวลาท่ีสามารถทําขอสอบได 
9.1.3.4 ทันทีหลังจากทําแบบทดสอบ คือ แสดงผลทันทีหลังจากการทําขอสอบ 
9.1.3.5 หลังจากนี้ขณะท่ียังเปดการใชงานแบบทดสอบ คือ แสดงผลขณะท่ีทํา

ขอสอบ 
9.1.3.6 หลังจากปดแบบทดสอบ คือ แสดงผลทันทีหลังปดแบบทดสอบขอสอบ 
9.1.3.7 Group mode คือ ระบบกลุมในท่ีนี้เลือก เรียนรวมกันไมแบงกลุม 
9.1.3.8 มองเห็นได คือ แสดงขอสอบในท่ีนี้เลือก แสดง เพ่ือท่ีจะไดเห็นแบบทดสอบ

กันหมดทุกทาน 
9.1.3.9 ID number คือ กําหนดรหัสผานในการเขาสูแบบทดสอบ 

 

 
 

รูปท่ี 9.3 การกําหนดรายละเอียดแบบทดสอบ 
 

 
 

รูปท่ี 9.4 การกําหนดรายละเอียดแบบทดสอบ 
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รูปท่ี 9.5 การกําหนดรายละเอียดแบบทดสอบ 
 

 
 

รูปท่ี 9.6 การกําหนดรายละเอียดแบบทดสอบ 
 

9.1.4 แสดงแบบทดสอบท่ีไดสรางเสร็จเรียบรอยแลว 
 

 
 

รูปท่ี 9.7 แสดงแบบทดสอบท่ีสรางเสร็จเรียบรอย 
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9.1.5 ถาตองการแกไขขอมูลของแบบทดสอบท่ีไดสรางข้ึนมาใหคลิกท่ีไอคอนฟนเฟอง ตาม
รูปท่ี 9.8 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 9.8 การแกไขขอมูลของแบบทดสอบ 
 

9.2 การสรางประเภทแบบทดสอบ 
ผูสอนสามารถสรางประเภทของแบบทดสอบไดออกเปนหนวยยอยๆ ท่ีตองการตั้ง

คําถามได เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการออกขอสอบ โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีผูสอยหลายทาน ซ่ึงสามารถ
ทําได ดังนี้ 

9.2.1 คลิกท่ีแบบทดสอบท่ีไดทําการสรางไวกอนหนานี้ ตามรูปท่ี 9.9 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 9.9 การสรางประเภทแบบทดสอบ 
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9.2.2 คลิกท่ีเมนู Question bank ตามรูปท่ี 9.10 (A) และคลิกท่ีเมนู ประเภท ตามรูปท่ี 
9.10 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 9.10 การสรางประเภทแบบทดสอบ 
 

9.2.3 กําหนดรายละเอียดประเภทยอยแบบทดสอบ 
9.2.3.1 ทําการเลือก Parent category ในท่ีนี้เลือกเปน แบบทดสอบกอนเรียน

สําหรับนักเรียนทุกทาน ตามรูปท่ี 9.11 (A)  
9.2.3.2 กรอกชื่อประเภทแบบทดสอบท่ีตองการ ในท่ีนี้กรอก ภาษา C ตามรูปท่ี 

9.11 (B)  
9.2.3.3 กรอก Category info ตามรูปท่ี 9.11 (C) 
9.2.3.4 เ ม่ือกรอกขอมูลตางๆเสร็จเรียบรอยแลวให ทําการ คลิกท่ีปุม Add 

category ตามรูปท่ี 9.11 (D) 
 

 
 

รูปท่ี 9.11 การสรางประเภทแบบทดสอบยอย 
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9.2.4 ประเภทยอยท่ีไดทําการสรางเสร็จเรียบรอยแลว 
 

 
 

รูปท่ี 9.12 แสดงประเภทยอยท่ีสรางเสร็จเรียบรอย 
 
9.3 การสรางคําถามแบบปรนัย 

9.3.1 คลิกท่ีเมนู คําถาม ตามรูปท่ี 9.13 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 9.13 การสรางคําถามแบบปรนัย 
 

9.3.2 ทําการเลือกCategory ในท่ีนี้เลือกเปน ภาษา C ตามรูปท่ี 9.14 (A) และคลิกท่ีปุม 
Create a new question ตามรูปท่ี 9.14 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 9.14 การเลือกประเภทยอยท่ีตองการสรางแบบทดสอบ 
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9.3.3 จะมีหนาตางแสดงข้ึนมาใหคลิกเลือกท่ี Multiple choice ตามรูปท่ี 9.15 และคลิกท่ี
ปุม ตอไป ตามรูปท่ี 9.15 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 9.15 การสรางคําถามแบบปรนัย 
 

9.3.4 ทําการเลือกประเภทยอยท่ีตองการออกแบบทดสอบ ในท่ีนี้เลือก ภาษา C ตามรูปท่ี 
9.16 (A) และทําการกรอก Question name ท่ีตองการ ตามรูปท่ี 9.16 (B) และทํา
การกรอก Question text ท่ีตองการ ตามรูปท่ี 9.16 (C) 

 

 
 

รูปท่ี 9.16 การสรางแบบทดสอบ 
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9.3.5 ทําการกําหนดองคประกอบตางๆ 
9.3.5.1 ท่ี One or multiple answers ใหเลือกเปน One answer only เพ่ือให

สามารถตอบไดเพียงคําตอบเดียว ตามรูปท่ี 9.17 (A) 
9.3.5.2 ท่ี Shuffle the choices ใหติ๊กเครื่องหมายถูก ตามรูปท่ี 9.17 (B) 
9.3.5.3 ท่ี Number the choices เปนการทํากําหนดขอความหนาตัวเลือก ในท่ีนี้

เลือกตัวอักษรพิมพเล็ก (a., b., c., ...) ตามรูปท่ี 9.17 (C) 
 

 
 

รูปท่ี 9.17 การกําหนดองคประกอบตางๆ 
 

9.3.6 ทําการกรอกตัวเลือกท่ีตองการ 
9.3.6.1 กรอกคําตอบท่ีตองการในชอง Choice ตามรูปท่ี 9.18 (A) 
9.3.6.2 คะแนนท่ีได ถาเปนขอท่ีผิดใหเลือกเปน ไมมี แตถาเปนขอท่ีถูกใหเลือกเปน 

100% ตามรูปท่ี 9.18 (B) 
9.3.6.3 Feedback ใหพิมพคําตอบท่ีตองการแสดงใหกับผูท่ีทําแบบทดสอบทราบ

หลังจากท่ีทําแบบทดสอบเสร็จ ตามรูปท่ี 9.18 (C) 
9.3.6.4 หลังจากท่ีทําการกรอกตัวเลือกท่ีตองการเสร็จเรียบรอยแลว ใหทําการคลิก

ท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 9.21 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 9.18 การกรอกตัวเลือก 
 

 
 

รูปท่ี 9.19 การกรอกตัวเลือก 
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รูปท่ี 9.20 การกรอกตัวเลือก 
 

9.3.7 ทําการสรางแบบทดสอบเพ่ิมเติม 
 

 
 

รูปท่ี 9.21 การสรางแบบทดสอบเพ่ิมเติม 
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รูปท่ี 9.22 การสรางแบบทดสอบเพ่ิมเติม 
 

9.3.8 แสดงแบบทดสอบท่ีไดทําการสรางเสร็จเรียบรอย 
 

 
 

รูปท่ี 9.23 แสดงแบบทดสอบท่ีสรางเสร็จเรียบรอย 
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9.4 การจัดการคําถาม 
ผูสอนสามารถทําการแกไข และเปลี่ยนแปลงแบบสอบท่ีสรางไวแลวได ผานทางไอคอน

ท่ีระบบมีให ดังนี้ 
9.4.1 คลิกท่ีรูปฟนเฟองเพ่ือทําการแกไขแบบทดสอบ ตามรูปท่ี 9.24 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 9.24 การจัดการคําถาม 
 

9.4.2 แสดงหนาสวนของการแกไขแบบทดสอบ 
 

 
 

รูปท่ี 9.25 แสดงหนาแกไขแบบทดสอบ 
 

 
 

รูปท่ี 9.26 แสดงหนาแกไขแบบทดสอบ 
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รูปท่ี 9.27 แสดงหนาแกไขแบบทดสอบ 
 

 
 

รูปท่ี 9.28 แสดงหนาแกไขแบบทดสอบ 
 

9.4.3 ทดสอบเขาสูหนาตัวอยางแบบทดสอบ 
9.4.3.1 ทําการคลิกท่ีไอคอน แวนขยาย ตามรูปท่ี 9.29 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 9.29 ทดสอบเขาสูหนาตัวอยางแบบทดสอบ 
 

9.4.3.2 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ 
 

 
 

รูปท่ี 9.30 แสดงตัวอยางแบบทดสอบ 



183 

 

 

 
 

รูปท่ี 9.31 แสดงตัวอยางแบบทดสอบ 
 

9.4.4 เม่ือทําการสรางแบบทดสอบเสร็จเรียบรอย ผูสอนตองทําการเพ่ิมแบบทดสอบท่ีสราง
ลงหัวขอแบบทดสอบหลัก ดังนี้ 
9.4.4.1 คลิกท่ีเมนู แกไขแบบทดสอบ ตามรูปท่ี 9.32 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 9.32 การเพ่ิมแบบทดสอบ 
 

9.4.4.2 ทําการเลือก ประเภทยอยแบบทดสอบ ตามรูปท่ี 9.33 (A) และติ๊กเลือก
แบบทดสอบท่ีไดทําการสรางท่ีตองการเพ่ิมเขาสูแบบทดสอบหลัก ตามรูปท่ี 
9.33 (B) และคลิกท่ีปุม เพ่ิมเขาไปในแบบทดสอบ ตามรูปท่ี 9.33 (C) 

 

 
 

รูปท่ี 9.33 การเพ่ิมแบบทดสอบ 
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9.4.4.3 แสดงแบบทดสอบท่ีไดทําการเพ่ิมเสร็จเรียบรอยแลว 
 

 
 

รูปท่ี 9.34 แสดงแบบทดสอบท่ีเพ่ิมเสร็จเรียบรอย 
 
9.5 การสรางคําถามแบบจับคู 

9.5.1 ทําการเลือก Category ในท่ีนี้เลือกเปน ภาษา JAVA ตามรูปท่ี 9.35 (A) และคลิกท่ีปุม 
Create a new question ตามรูปท่ี 9.35 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 9.35 การเลือกประเภททดสอบยอยภาษา JAVA 
 

9.5.2 จะมีหนาตางแสดงข้ึนมาใหทําการเลือกท่ี Matching ตามรูปท่ี 9.36 (A) และคลิกท่ีปุม 
ตอไป ตามรูปท่ี 9.36 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 9.36 การสรางคําถามแบบจับคู 
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9.5.3 ทําการกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ 
9.5.3.1 ทําการเลือก Category ในท่ีนี้เลือก ภาษา JAVA ตามรูปท่ี 9.37 (A) 
9.5.3.2 กรอก Question name ตามรูปท่ี 9.37 (B) 
9.5.3.3 กรอก Question text ตามรูปท่ี 9.37 (C) 
9.5.3.4 ถาตองการเพ่ิมชองสําหรับใสคําถามเพ่ิมใหคลิกท่ีปุม Blanks for 3 more 

question ตามรูปท่ี 9.40 (A) 
9.5.3.5 เม่ือทําการกรอกรายละเอียดตางๆเสร็จเรียบรอยแลวใหทําการคลิกท่ีปุม 

บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 9.40 (B) 
 

 
 

รูปท่ี 9.37 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ 
 

 
 

รูปท่ี 9.38 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ 
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รูปท่ี 9.39 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ 
 

 
 

รูปท่ี 9.40 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ 
 

9.5.4 คลิกท่ีไอคอน แวนขยาย ตามรูปท่ี 9.41 (A) เพ่ือเขาสูหนาตัวอยางแบบทดสอบ 
 

 
 

รูปท่ี 9.41 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ 
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9.5.5 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ 
 

 
 

รูปท่ี 9.42 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ 
 

 
 

รูปท่ี 9.43 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ 
 
9.6 การสรางคําถามแบบถูกหรือผิด 

คําถามแบบถูกผิดเปนคําถามท่ีใหผูเรียนเลือกวา คําอธิบายท่ีถามถูกตองหรือไม โดยท่ี
สามารถเลือกตอบสองแนวทางคือ ถูก หรือ ผิด เทานั้น 

9.6.1 ทําการเลือกCategory ในท่ีนี้เลือกเปน ภาษา C# ตามรูปท่ี 9.44 (A) และคลิกท่ีปุม 
Create a new question ตามรูปท่ี 9.44 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 9.44 การสรางคําถามแบบถูกหรือผิด 
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9.6.2 จะมีหนาตางแสดงข้ึนมาใหทําการเลือกท่ี True/False ตามรูปท่ี 9.45(A) และคลิกท่ี
ปุม ตอไป ตามรูปท่ี 9.45 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 9.45 การสรางคําถามแบบถูกหรือผิด 
 

9.6.3 ทําการกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ 
9.6.3.1 ทําการเลือก Category ในท่ีนี้เลือก ภาษา C# ตามรูปท่ี 9.46 (A) 
9.6.3.2 กรอก Question name ตามรูปท่ี 9.46 (B) 
9.6.3.3 กรอก Question text ตามรูปท่ี 9.46 (C) 
9.6.3.4 ท่ี Correct Answer ใหคลิกเลือกเปน True กรณีท่ีคําถามเปนคําถามท่ีเปน

จริง สวนถาเปนคําถามท่ีผิดใหคลิกเลือกเปน False ตามรูปท่ี 9.47 (A) 
9.6.3.5 เม่ือทําการกรอกรายละเอียดตางๆเสร็จเรียบรอยแลวใหทําการคลิกท่ีปุม 

บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 9.47 (B) 
 

 
 

รูปท่ี 9.46 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ 
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รูปท่ี 9.47 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ 
 

9.6.4 คลิกท่ีไอคอน แวนขยาย ตามรูปท่ี 9.48 (A) เพ่ือเขาสูหนาตัวอยางแบบทดสอบ 
 

 
 

รูปท่ี 9.48 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ 
 

9.6.5 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ 
 

 
 

รูปท่ี 9.49 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ 
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รูปท่ี 9.50 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ 
 

9.7 การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน 
ผูสอนสามารถท่ีจะทําการกําหนดชวงคะแนนในการตัดเกรดได วาจะกําหนดในชวง

อยางไร โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
9.7.1 คลิกท่ีเมนู คะแนนท้ังหมด ตามรูปท่ี 9.51 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 9.51 การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน 
 

9.7.2 คลิกท่ีเมนู ตัวอักษร ตามรูปท่ี 9.52 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 9.52 การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน 
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9.7.3 คลิกท่ีเมนู Edit grade letters ตามรูปท่ี 9.53 (A) เพ่ือเขาสูหนากําหนดชวงคะแนน 
 

 
 

รูปท่ี 9.53 การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน 
 

9.7.4 ทําการเลือกเครื่องหมายถูก ตามรูปท่ี 9.54 (A) เพ่ือท่ีจะสามารถแกไขชวงคะแนนได 
 

 
 

รูปท่ี 9.54 การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน 
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9.7.5 เม่ือทําการกําหนดชวงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ใหทําการคลิกท่ีปุม บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 9.55 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 9.55 การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน 
 

9.7.6 แสดงชวงคะแนนท่ีไดทําการกําหนดเสร็จเรียบรอย 
 

 
 

รูปท่ี 9.56 การแสดงชวงคะแนนท่ีกําหนดเสร็จเรียบรอย 
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9.8 การแสดงคะแนนท้ังหมด 
9.8.1 เลือกรายวิชาท่ีตองการ ในท่ีนี้เลือกวิชา Programming 10001 ตามรูปท่ี 9.57 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 9.57 การแสดงคะแนนท้ังหมด 
 

9.8.2 คลิกท่ีเมนู คะแนนท้ังหมด ตามรูปท่ี 9.58 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 9.58 การแสดงคะแนนท้ังหมด 
 

9.8.3 แสดงผลคะแนนของผูเรียนใรรายวิชา Programming 10001 ท้ังหมด 
 

 
 

รูปท่ี 9.59 การแสดงผลคะแนนของผูเรียนรายวิชา Programming 10001 
 
9.9 การดูผลการทําแบบทดสอบของผูเรียน 

9.9.1 คลิกเขารายวิชา ในท่ีนี้คลิกเลือกรายวิชา Programming 10001 ตามรูปท่ี 9.60 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 9.60 การดูผลการทําแบบทดสอบของผูเรียน 
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9.9.2 คลิกท่ีชื่อแบบทดสอบ ตามรูปท่ี 9.61 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 9.61 การดูผลการทําแบบทดสอบของผูเรียน 
 

9.9.3 คลิกท่ีเมนู ผลสอบ ตามรูปท่ี 9.62 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 9.62 การดูผลการทําแบบทดสอบของผูเรียน 
 

9.9.4 แสดงผลคะแนนของผูเรียน 
 

 
 

รูปท่ี 9.63 การแสดงผลคะแนนของผูเรียน 
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9.9.5 ผูสอนสามารถสงคะแนนออกเปนไฟล Excel ได ดังนี้ 
9.9.5.1 คลิกเลือกท่ี Download table data as เปน Excel spreadsheet ตาม

รูปท่ี 9.64 (A) และคลิกท่ีปุม Download ตามรูปท่ี 9.64 (B) 
 

 
 

รูปท่ี 9.64 การสงคะแนนออกเปนไฟล Excel 
 

9.9.5.2 จะมีหนาตางแสดงข้ึนมา ใหคลิกท่ีปุม Save ตามรูปท่ี 9.65 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 9.65 การสงคะแนนออกเปนไฟล Excel 
 

9.9.5.3 จะมีหนาตางแสดงข้ึนมาใหทําการเลือกพ้ืนท่ีๆจะSaveไฟลเก็บไว และทํา
การคลิกท่ีปุม Save ตามรูปท่ี 9.66 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 9.66 การสงคะแนนออกเปนไฟล Excel 
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9.9.5.4 แสดงไฟลท่ีไดทําการ Save ออกมา 
 

 
 

รูปท่ี 9.67 แสดงไฟลท่ีได Save 
 
9.10 การดูรายงานสรุปขอมูลของผูเรียน 

9.10.1 คลิกเลือกรายวิชา ในท่ีเลือกรายวิชา Programming 10001 ตามรูปท่ี 9.68 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 9.68 การดูรายงานสรุปขอมูลของผูเรียน 
 

9.10.2 คลิกท่ีเมนู รายงาน ตามรูปท่ี 9.69 (A) และคลิกท่ีเมนู Logs ตามรูปท่ี 9.69 (B) 
 

 
 

รูปท่ี 9.69 การดูรายงานสรุปขอมูลของผูเรียน 
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9.10.3 สามารถกําหนดเง่ือนในการดูรายงานได เชน วันท่ี กิจกรรม รายวิชา และเม่ือกําหนด
เง่ือนไขเสร็จแลวใหคลิกปุม ใชงานบันทึกการใชงานเหลานี้ ตามรูปท่ี 9.70 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 9.70 การดูรายงานสรุปขอมูลของผูเรียน 
 

9.10.4 ตัวอยางหนาแสดงรายงาน 
 

 
 

รูปท่ี 9.71 ตัวอยางหนาแสดงรายงาน 
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เอกสารอางอิง 
การใชระบบในฐานะผูสอน โปรแกรม Moodle, สืบคนเม่ือ 17 กุมภาพันธ 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
 

อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 9.1 การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.2 การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.3 การกําหนดรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.4 การกําหนดรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.5 การกําหนดรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.6 การกําหนดรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.7 แสดงแบบทดสอบท่ีสรางเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.8 การแกไขขอมูลของแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.9 การสรางประเภทแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.10 การสรางประเภทแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.11 การสรางประเภทแบบทดสอบยอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.12 แสดงประเภทยอยท่ีสรางเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.13 การสรางคําถามแบบปรนัย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.14 การเลือกประเภทยอยท่ีตองการสรางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.15 การสรางคําถามแบบปรนัย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.16 การสรางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.17 การกําหนดองคประกอบตางๆ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.18 การกรอกตัวเลือก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.19 การกรอกตัวเลือก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.20 การกรอกตัวเลือก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.21 การสรางแบบทดสอบเพ่ิมเติม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.22 การสรางแบบทดสอบเพ่ิมเติม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.23 แสดงแบบทดสอบท่ีสรางเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.24 การจัดการคําถาม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.25 แสดงหนาแกไขแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.26 แสดงหนาแกไขแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.27 แสดงหนาแกไขแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.28 แสดงหนาแกไขแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.29 การทดสอบเขาสูหนาตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.30 แสดงตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.31 แสดงตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
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อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 9.32 การเพ่ิมแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.33 การเพ่ิมแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.34 แสดงแบบทดสอบท่ีเพ่ิมเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.35 การเลือกประเภททดสอบยอยภาษา JAVA, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.36 การสรางคําถามแบบจับคู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.37 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.38 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.39 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.40 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.41 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.42 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.43 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.44 การสรางคําถามแบบถูกหรือผิด, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.45 การสรางคําถามแบบถูกหรือผิด, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.46 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.47 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.48 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.49 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.50 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.51 การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.52 การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.53 การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.54 การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.55 การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.56 การแสดงชวงคะแนนท่ีกําหนดเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.57 การแสดงคะแนนท้ังหมด, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.58 การแสดงคะแนนท้ังหมด, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.59 การแสดงผลคะแนนของผูเรียนรายวิชา Programming 10001, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.60 การดูผลการทําแบบทดสอบของผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.61 การดูผลการทําแบบทดสอบของผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.62 การดูผลการทําแบบทดสอบของผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.63 การแสดงผลคะแนนของผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.64 การสงคะแนนออกเปนไฟล Excel, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.65 การสงคะแนนออกเปนไฟล Excel, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.66 การสงคะแนนออกเปนไฟล Excel, จาก (Local Computer) 
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อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 9.67 แสดงไฟลท่ีได Save, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.68 การดูรายงานสรุปขอมูลของผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.69 การดูรายงานสรุปขอมูลของผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.70 การดูรายงานสรุปขอมูลของผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.71 ตัวอยางหนาแสดงรายงาน, จาก (Local Computer) 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  10  
การใชระบบในฐานะผูเรียน 

 
การใชระบบในฐานะผูเรียนเปนสวนหนึ่งของระบบท่ีมีความสําคัญตอการจัดการเรียน

การสอนแบบการใชโปรแกรมประยุกตในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ซ่ึงหัวขอในการใชระบบในฐานะผูเรียน ประกอบดวย หัวขอดังนี้ 

10.1 การสมัครสมาชิกใหม 
10.2 การล็อกอินเขาใชงานระบบ 
10.3 การเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว 
10.4 การขอรหัสผานใหม 
10.5 การเขาเรียนรายวิชา 
10.6 การสงการบาน 
10.7 การทําแบบทดสอบ 

 
10.1 การสมัครสมาชิกใหม 

การสมัครสมาชิกในการเขาระบบสามารถทําได 2 วิธี  
1. สมัครสมาชิกผานหนาเว็บไซตดวยตนเอง โดยหลังจากสมัครสามาชิกผูเรียนตองทํา

การยืนยันตัวตน หรือใหผูดูแลระบบยืนยันใหก็ได หลังจากนั้นจึงจะสามารถใช 
Username ล็อกอินได 

2. ผูดูแลระบบหรือผูสอนทําการเพ่ิมผูเรียนเขาสูระบบ วิธีนี้มักใชในกรณีท่ีตองการเพ่ิม
แอคเคาตผูเรียนครั้งละจํานวนมากๆ 

 
10.1.1 การสมัครสมาชิกผานหนาเว็บไซต 

10.1.1.1 คลิกท่ีเมนู เขาสูระบบ ตามรูปท่ี 10.1 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 10.1 การสมัครสมาชิกผานหนาเว็บไซต 
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10.1.1.2 คลิกท่ีปุม สมัครเปนสมาชิก ตามรูปท่ี 10.2 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 10.2 การสมัครสมาชิกผานหนาเว็บไซต 
 

10.1.1.3 ทําการกรอก ชื่อผูใช รหัสผาน อีเมล ชื่อ นามสกุล จังหวัด ประเทศ เพ่ือทํา
การสมัครสมาชิก หลังจากกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอย ใหทําการคลิกท่ีปุม 
สราง account ใหม ตามรูปท่ี 10.3 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 10.3 การกรอกขอมูลสวนตัวเพ่ือสมัครสมาชิก 
 

10.1.2 การเพ่ิมแอคเคาตโดยผูดูแลระบบ 
10.1.2.1 คลิกท่ีเมนู สมาชิก ตามรูปท่ี 10.4 (A) และคลิกท่ีเมนู บัญชีผูใช ตามรูปท่ี 

10.4 (B) และคลิกท่ีเมนู เพ่ิมสมาชิก ตามรูปท่ี 10.4 (C) 
 

 
 

รูปท่ี 10.4 การเพ่ิมแอคเคาตโดยผูดูแลระบบ 
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10.1.2.2 ทําการกรอกรายละเอียดสมาชิก หลังจากนั้นทําการคลิกท่ีปุม Create user 
ตามรูปท่ี 10.5 
1) ชื่อผูใช ตามรูปท่ี 10.5 (A) 
2) รหัสผานใหม ตามรูปท่ี 10.5 (B) 
3) ชื่อ ตามรูปท่ี 10.5 (C) 
4) นามสกุล ตามรูปท่ี 10.5 (D) 
5) อีเมล ตามรูปท่ี 10.5 (E) 
6) จังหวัด ตามรูปท่ี 10.5 (F) 
7) เลือกประเทศ ตามรูปท่ี 10.5 (G) 

 

 

 
 

รูปท่ี 10.5 การกรอกรายละเอียดสมาชิก 



204 

 

 
10.1.2.3 แสดงสมาชิกท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว 

 

 
 

รูปท่ี 10.6 แสดงสมาชิกท่ีสรางเสร็จเรียบรอย 
 

10.2 การล็อกอินเขาใชงานระบบ 
10.2.1 คลิกท่ีเมนู เขาสูระบบ ตามรูปท่ี 10.7 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 10.7 การล็อกอินเขาใชงานระบบ 
 

10.2.2 ทําการกรอกชื่อผูใช ตามรูปท่ี 10.8 (A)และรหัสผาน ตามรูปท่ี 10.8 (B) หลังจากนั้น
คลิกท่ีปุม เขาสูระบบ ตามรูปท่ี 10.8 (C) 

 

 
 

รูปท่ี 10.8 การล็อกอินเขาใชงานระบบ 
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10.2.3 แสดงแอคเคอรท่ีล็อกอิน ตามรูปท่ี 10.9 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 10.9 แสดงแอคเคอรท่ีล็อกอิน 
 

10.3 การเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัว 
10.3.1 คลิกท่ีชื่อแอคเคาตของตัวเอง ตามรูปท่ี 10.10 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 10.10 การเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว 
 

10.3.2 แสดงหนาตางขอมูลสวนตัวของสมาชิก ทําการคลิกเมนูแกไขขอมูลสวนตัว ตามรูปท่ี 
10.11 (A) เพ่ือเขาสูหนาตางแกไขขอมูลสวนตัวของสมาชิก 

 

 
 

รูปท่ี 10.11 หนาตางขอมูลสวนตัวของสมาชิก 
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10.3.3 สามารถแกไขขอมูลสวนตัวไดตามท่ีตองการ หลังจากแกไขขอมูลสวนตัวเสร็จเรียบรอย 
ใหทําการคลิกท่ีปุม อัพเดทประวัติสวนตัว ตามรูปท่ี 10.12 (A) 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 10.12 การแกไขขอมูลสวนตัว 
 

10.3.4 แสดงขอมูลสวนตัวของสมาชิกท่ีไดรับการแกไขเรียบรอยแลว 
 

 
 

รูปท่ี 10.13 ขอมูลสวนตัวของสมาชิก 
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10.4 การขอรหัสผานใหม 
10.4.1 คลิกท่ีเมนู ลืมชื่อผูใชหรือรหัสผาน ตามรูปท่ี 10.14 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 10.14 การขอรหัสผานใหม 
 

10.4.2 สามารถใช ชื่อผูใช หรือ อีเมล ก็ไดในการขอรหัสในการเขาล็อกอินเว็บไซต 
10.4.2.1 ถาใช ชื่อผูใช ในการขอรหัสเขาล็อกอินเว็บไซต ใหทําการกรอก ชื่อผูใช 

ตามรูปท่ี 10.15 (A) แลวทําการคลิกท่ีปุม คนหา ตามรูปท่ี 10.15 (B) 
10.4.2.2 ถาใช อีเมล ในการขอรหัสเขาล็อกอินเว็บไซต ใหทําการกรอก อีเมล ตาม

รูปท่ี 10.15 (C) แลวทําการคลิกท่ีปุม คนหา ตามรูปท่ี 10.15(D) 
 

 
 

รูปท่ี 10.15 การขอรหัสผานใหม 
 

10.4.3 คลิกท่ีปุม ข้ันตอไป ตามรูปท่ี 10.16 (A) ระบบก็จะทําการสงอีเมลไปทางอีเมลท่ีผูใช
เคยกรอกตอนท่ีสมัครสมาชิก 

 

 
 

รูปท่ี 10.16 การยืนยันการขอรหัสเขาล็อกอินเว็บไซต 
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10.4.4 ระบบจะทําการสงอีเมลไปยังสมาชิกเพ่ือแจงรหัสผานใหมใหกับสมาชิก เพ่ือท่ีสมาชิก
จะไดนํามาล็อกอินเขาสูเว็บไซตตอไป 

 
10.5 การเขาเรียนรายวิชา 

ผูเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาตางๆ ได ท้ังนี้ในบางรายวิชา จะไมสามารถเขาเรียนได 
เนื่องจากผสอนทําการกําหนดรหัวผานในการเขาเรียน (หากผูเรียนตองการเรียนตองทําการขอ
อนุญาตจากผสอนเพ่ือขอรหัสผานรายวิชากอน) แตสําหรับรายวิชาท่ีไมมีการกําหนดรหัสผานสามารถ
เขาเรียนไดเลย ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้ 

10.5.1 ทําการล็อกอินในฐานะนักเรียน 
10.5.1.1 คลิกท่ีเมนู เขาสูระบบ ตามรูปท่ี 10.17 

 

 
 

รูปท่ี 10.17 การเขาเรียนรายวิชา 
 

10.5.1.2 ทําการกรอก ชื่อผูใช ตามรูปท่ี 10.18 (A) และกรอก รหัสผาน ตามรูปท่ี 
10.18 (B) และคลิกท่ีปุม เขาสูระบบ ตามรูปท่ี 10.18 (C) 

 

 
 

รูปท่ี 10.18 การเขาเรียนรายวิชา 
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10.5.2 คลิกท่ีเมนู รายวิชาท้ังหมด ตามรูปท่ี 10.19 (A) เพ่ือดูรายวิชาท่ีมีอยูในระบบท้ังหมด 
 

 
 

รูปท่ี 10.19 การเขาเรียนรายวิชา 
 

10.5.3 คลิกเลือกประเภทรายวิชา ในท่ีนี้เลือก ท่ัวไป ตามรูปท่ี 10.20 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 10.20 การเลือกประเภทรายวิชา 
 

10.5.4 คลิกรายวิชาท่ีตองการสมัครเขาเรียน ในท่ีนี้เลือกรายวิชา Programming 10001 ตาม
รูปท่ี 10.21 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 10.21 การเลือกรายวิชาท่ีตองการสมัครเขาเรียน 
 

10.5.5 แสดงรายวิชาท่ีเลือกเขาเรียน 
 

 
 

รูปท่ี 10.22 แสดงรายวิชาท่ีเลือกเขาเรียน 
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10.6 การสงการบาน 
ในบางครั้งผูสอนทําการสั่งงานตางๆ ใหผูเรียนสามารถเขาไปดูรายละเอียดในรายวิชาท่ี

เรียนอยู แลวทําการสงการบานผานทางหนาเว็บไซตโดยการอัปโหลดขอมูลผานทางหนาเว็บไซตได
เลยมีข้ันตอนดังนี้ 

 
10.6.1 คลิกท่ีการบาน ในท่ีนี้คลิกท่ี Homework 1 ตามรูปท่ี 10.23 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 10.23 การสงการบาน 
 

10.6.2 จะมีรายละเอียดเก่ียวกับการบานบอกท้ังหมดไมวาจะเปน กําหนดสงการบาน เวลาท่ี
เหลือท่ีจะสงการบานได คลิกท่ีปุม Add submission ตามรูปท่ี 10.24 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 10.24 การสงการบาน 
 

10.6.3 คลิกท่ี Add ตามรูปท่ี 10.25 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 10.25 การสงการบาน 
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10.6.4 จะมีหนาตางแสดงข้ึนมาใหคลิกท่ีเมนู Upload a file ตามรูปท่ี 10.26 (A) และคลิกท่ี
ปุม Browse ตามรูปท่ี 10.26 (B) 

 

 
 

รูปท่ี 10.26 การสงการบาน 
 

10.6.5 จะมีหนาตางแสดงข้ึนมาใหเราทําการเลือกไฟลงานท่ีเราจะทําการสง และคลิกท่ีปุม 
Open ตามรูปท่ี 10.27 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 10.27 การสงการบาน 
 

10.6.6 คลิกท่ีปุม Upload this file ตามรูปท่ี 10.28 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 10.28 การสงการบาน 
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10.6.7 คลิกท่ีปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตามรูปท่ี 10.29 (A) เพ่ือทําการสงการบาน 
 

 
 

รูปท่ี 10.29 การสงการบาน 
 
10.7 การทําแบบทดสอบ 

ในการเรียนรายวิชาตางๆ ผูสอนจะเปนผูจัดทําขอสอบในการประเมินผูเรียน โดย
แบบทดสอบจะมีหลากหลายรูปแบบ โดยกอนการทําแบบทดสอบผูเรียนตองทําการอานรายละเอียด
กอนทําขอสอบ เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

10.7.1 คลิกท่ีชื่อแบบทดสอบ ในท่ีนี้เลือก แบบทดสอบกอนเรียนสําหรับนักเรียนทุกทาน ตาม
รูปท่ี 10.30 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 10.30 การทําแบบทดสอบ 
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10.7.2 คลิกท่ีปุม ทําแบบทดสอบตอนนี้ ตามรูปท่ี 10.31 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 10.31 การทําแบบทดสอบ 
 

10.7.3 เริ่มทําแบบทดสอบ 
 

 
 

รูปท่ี 10.32 การทําแบบทดสอบ 
 

10.7.4 เม่ือทําแบบทดสอบจนเสร็จเรียบรอยแลว ใหทําการเช็คอีกครั้งใหแนใจ หลังจากนั้น
คลิกท่ีปุม สงคําตอบแลวสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ ตามรูปท่ี 10.33 (A) 

 

 
 

รูปท่ี 10.33 การสงคําตอบ 
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10.7.5 จะมีหนาตางข้ึนมาใหยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ใหคลิกท่ีปุม คําตอบแลวสิ้นสุดการทํา

แบบทดสอบ ตามรูปท่ี 10.34 (A) 
 

 
 

รูปท่ี 10.34 การยืนยันการสงคําตอบ 
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เอกสารอางอิง 
การใชระบบในฐานะผูเรียน โปรแกรม Moodle, สืบคนเม่ือ 28 ตุลาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
 

อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 10.1 การสมัครสมาชิกผานหนาเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.2 การสมัครสมาชิกผานหนาเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.3 การกรอกขอมูลสวนตัวเพ่ือสมัครสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.4 การเพ่ิมแอคเคาตโดยผูดูแลระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.5 การกรอกรายละเอียดสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.6 แสดงสมาชิกท่ีสรางเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.7 การล็อกอินเขาใชงานระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.8 การล็อกอินเขาใชงานระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.9 แสดงแอคเคอรท่ีล็อกอิน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.10 การเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.11 หนาตางขอมูลสวนตัวของสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.12 การแกไขขอมูลสวนตัว, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.13 ขอมูลสวนตัวของสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.14 การขอรหัสผานใหม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.15 การขอรหัสผานใหม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.16 การยืนยันการขอรหัสเขาล็อกอินเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.17 การเขาเรียนรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.18 การเขาเรียนรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.19 การเขาเรียนรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.20 การเลือกประเภทรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.21 การเลือกรายวิชาท่ีตองการสมัครเขาเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.22 แสดงรายวิชาท่ีเลือกเขาเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.23 การสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.24 การสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.25 การสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.26 การสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.27 การสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.28 การสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.29 การสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.30 การทําแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.31 การทําแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
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อางอิงรูปภาพ 
รูปท่ี 10.32 การทําแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.33 การสงคําตอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.34 การยืนยันการสงคําตอบ, จาก (Local Computer) 
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การใชระบบในฐานะผูดูแลระบบ โปรแกรม Moodle, สืบคนเม่ือ 12 กรกฎาคม 2556, จาก 
(https://moodle.org) 

การใชระบบในฐานะผูดูแลระบบ โปรแกรม Moodle, สืบคนเม่ือ 16 กรกฎาคม 2556, จาก 
(https://moodle.org) 
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(https://moodle.org) 
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อางอิงรูปภาพ 
 

บทท่ี 1 แนวคิดเบ้ืองตนของการผลิตส่ือมัลติมีเดียแบบออนไลน 
รูปท่ี 1.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://www.gotoknow.org/posts/493357) 
รูปท่ี 1.2 การจัดการเรียนการสอนสมัยใหม, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 
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รูปท่ี 1.4 การสนทนาออนไลน (Chat), สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://blog.sendblaster.com/tag/live-chat/) 
รูปท่ี 1.5 การถายทอดวีดีโอผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (VDO Streaming), สืบคนเม่ือ 30 
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รูปท่ี 1.6 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email), สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 
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รูปท่ี 1.7 รูปภาพหัวใจ แสดงถึง ความรัก, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://www.sukkaparbdee.com/corner_detail.php?id=172) 
รูปท่ี 1.8 การผสมผสานของสิ่งตางกลายเปนสื่อมัลติมีเดีย, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 
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รูปท่ี 1.10 การประชุมแบบออนไลน ผานระบบเครือขาย, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://www.bcnu.ac.th/teacher/techno/change.html) 
รูปท่ี 1.11 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://www.thaicyberu.go.th) 
รูปท่ี 1.12 ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://nunui-nunoi.blogspot.com/2012/09/lms.html) 
รูปท่ี 1.13 ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนของ Moodle, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, 

จาก (https://moodle.org/?lang=th) 
รูปท่ี 1.14 ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนของ Atutor, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, 

จาก (http://atutor.ca) 
รูปท่ี 1.15 ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัพะเยา, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 

2556, จาก (http://www.lms.up.ac.th) 
รูปท่ี 1.16 ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง, สืบคนเม่ือ 30 

ธันวาคม 2556, จาก (http://www.ram.edu) 
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รูปท่ี 1.17 ประหยัดคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, 
จาก (http://www.toptenthailand.com) 

รูปท่ี 1.18 สามารถเลือกเรียนในรายวิชาท่ีสนใจ, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 
(http://www.lockmedia.com/solutions/learning-management-systems.asp) 

รูปท่ี 1.19 แนวคิดและข้ันตอนการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan), สืบคนเม่ือ 30 
ธันวาคม 2556, จาก (http://www.phar.ubu.ac.th/km/?p=197) 

รูปท่ี 1.20 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 
(http://www.oknation.net/blog/print.php?id=699952) 

รูปท่ี 1.21 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, สืบคนเม่ือ 30 ธนัวาคม 2556, 
จาก (http://www.gotoknow.org/posts/174192) 

รูปท่ี 1.22 การติดตามความกาวหนาของผูเรียนในรูปแบบของสถิติ, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, 
จาก (http://entrancenida.blogspot.com/2012_08_12_archive.html) 

รูปท่ี 1.23 การแสดงภาพแบบท่ีเรียกวา Hologram, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 
(http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir) 

 
บทท่ี 2 โปรแกรมบริหารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 
รูปท่ี 2.1 โปรแกรมบริหารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
รูปท่ี 2.2 เว็บไซต moodle.com, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก (https://moodle.org)  
รูปท่ี 2.3 หลักการทํางานของเว็บเซิรฟเวอร (Web Server), สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://www.mypublicwifi.com/en/index.html) 
รูปท่ี 2.4 ระบบจัดการบทเรียน, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก (https://moodle.org)  
รูปท่ี 2.5 ตัวอยางเครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารสมัยใหม, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(https://www.facebook.com)  
รูปท่ี 2.6 โปรแกรม Microsoft Office Professional Plus 2013, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, 

จาก (http://office.microsoft.com/th-th/)  
รูปท่ี 2.7 การใช Moodle รวมกับสังคมออนไลน (Social Media), สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, 

จาก (https://moodle.org)  
รูปท่ี 2.8 การประเมินกิจกรรม Moodle และแหลงขอมูล, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://dasdlisd.wordpress.com) 
รูปท่ี 2.9 ระบบปฏิบัตกิาร Microsoft Windows 8, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://windows.microsoft.com/th-th) 
รูปท่ี 2.10 ระบบปฏิบัตกิาร Mac OS X Mountain Lion, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://www.apple.com/osx/) 
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รูปท่ี 2.11 เว็บไซต www.mysql.com, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 
(http://www.mysql.com) 

รูปท่ี 2.12 เว็บไซต phpmyadmin.net, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 
(http://www.phpmyadmin.net) 

รูปท่ี 2.13 การเขาสูเว็บไซตเพ่ือดาวนโหลดโปรแกรม Moodle, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 
(https://moodle.org) 

รูปท่ี 2.14 เว็บไซต Moodle.com, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก (https://moodle.org) 
รูปท่ี 2.15 หนาดาวนโหลดของเว็บไซต Moodle.com, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
รูปท่ี 2.16 การเขาสูหนาดาวนโหลดแพคเกจโดยตรง, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
รูปท่ี 2.17 เว็บเพจ Moodle standard packages, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
รูปท่ี 2.18 เว็บเพจ Moodle packages for Windows, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
รูปท่ี 2.19 ลิขสิทธิ์ของโปรแกรม Moodle, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
รูปท่ี 2.20 เว็บเพจของโปรแกรม XAMPP, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก 

(http://www.apachefriends.org) 
รูปท่ี 2.21 หนาเพจเริ่มการดาวนโหลด, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556, จาก (https://moodle.org) 
รูปท่ี 2.22 ไฟลท่ีไดจากการดาวนโหลด, จาก (Local Computer) 
 
บทท่ี 3 การติดตั้งเว็บเซิรฟเวอรและโปรแกรม Moodle 
รูปท่ี 3.1 ลักษณะการทํางานของเครื่องแมขาย (Server), สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก 

(http://www.datanet.co.uk/server-management-on-the-move/) 
รูปท่ี 3.2 เว็บไซตท่ีทํางานแบบ Dynamic Webpage เชน Google.com, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 

2556, จาก (https://www.google.co.th)  
รูปท่ี 3.3 ลักษณะการใชงานเว็บเซิรฟเวอร, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก 

(http://ict.moph.go.th/old/elearning/phpdwmx) 
รูปท่ี 3.4 การเขาสูเว็บไซตเพ่ือดาวนโหลดโปรแกรม XAMPP, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก 

(http://www.apachefriends.org) 
รูปท่ี 3.5 เว็บไซตโปรแกรม XAMPP, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก 

(http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) 
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รูปท่ี 3.6 เวอรชั่นของโปรแกรม XAMPP, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก 
(http://www.apachefriends.org) 

รูปท่ี 3.7 แสดงรายละเอียดโปแกรมยอย, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก 
(http://www.apachefriends.org) 

รูปท่ี 3.8 เวอรชั่นลาสุดของโปรแกรม XAMPP, สืบคนเม่ือ 6 ตุลาคม 2556, จาก (ท่ีมา : 
http://www.apachefriends.org) 

รูปท่ี 3.9 โปรแกรม XAMPP (xampp-win32-1.8.1-VC9-installer.exe), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.10 โปรแกรมแจงเตือนการติดตั้ง, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.11 หนาตางยินดีตอนรับสูการติดตั้งโปรแกรม XAMPP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.12 แสดงสวนประกอบ (Components) โปรแกรม XAMPP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.13 แสดงแหลงสําหรับติดตั้งโปรแกรม XAMPP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.14 กําหนดแหลงสําหรับติดตั้งโปรแกรม XAMPP ดวยตนเอง, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.15 คุณสมบัติอ่ืนๆ ของโปรแกรม XAMPP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.16 แสดงสถานะพรอมติดตั้งโปรแกรม XAMPP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.17 แสดงสถานะการติดตั้งโปรแกรม XAMPP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.18 แสดงสถานะการติดตั้งโปรแกรม XAMPP เสร็จสมบูรณ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.19 ไอคอนโปรแกรม XAMPP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.20 หนาตางควบคุมการทํางานโปรแกรม XAMPP (XAMPP Control Panel), จาก (Local 

Computer) 
รูปท่ี 3.21 โปรแกรมควบคุมการทํางาน (XAMPP Control Panel), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.22 โปรแกรมจะแจงเตือนการเปดใชงาน Service, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.23 แสดงสถานการทํางานของโปรแกรมท่ีเปลี่ยนไป, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.24 การทดสอบการทํางานเว็บเซิรฟเวอร และฐานขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.25 เรียกการทํางานโปรแกรม Apache ผานเว็บเบราวเซอร, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.26 เว็บเบราวเซอร เรียกการทํางานโปรแกรม MySQL, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.27 การเขาสูเว็บไซต phpMyAdmin เพ่ือสรางฐานขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.28 เว็บเบราวเซอรแสดงเว็บไซตฐานขอมูล phpMyAdmin, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.29 เว็บเบราวเซอร แสดงหนาการสรางฐานขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.30 แสดงหนาการสรางฐานขอมูล Moodle สําเร็จ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.31 ไฟล Moodle ท่ีดาวนโหลดเตรียมไว, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.32 ไฟลท่ีไดจาการขยาไฟล Moodle, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.33 คัดลอกไฟลไปท่ี Subfolder htdocs ของ Folder xampp, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.34 การเขาสูเว็บไซตเพ่ือติดตั้งโปรแกรม Moodle, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.35 เว็บเบราวเซอรแสดงหนาติดตั้งโปรแกรม Moodle, จาก (Local Computer) 
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รูปท่ี 3.36 สามารถเลือกภาษาท่ีใชในการติดตั้งได, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.37 ทําการยืนยันแหลงท่ีอยูของเว็บ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.38 เลือกชนิดฐานขอมูลท่ีเหมาะสม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.39 ตั้งคาฐานขอมูลท่ีเหมาะสม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.40 ยอมรับสิขสิทธิ์ตางๆ ของโปรแกรม Moodle, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.41 ระบบตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม Moodle, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.42 ดําเนินการติดตั้งโปรแกรม Moodle, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.43 ผูดูแลระบบกรอกขอมูล เพ่ือใชในการเขาสูระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.44 กําหนดชื่อเต็มและชื่อยอของเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 3.45 การติดตั้งโปรแกรม Moodle เสร็จสมบูรณ, จาก (Local Computer) 
 
บทท่ี 4 การใชระบบในฐานะผูดูแลระบบ ตอนท่ี 1 การปรับแตงโปรแกรม Moodle 
รูปท่ี 4.1 การเขาสูระบบโดยผูดูแลระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.2 การกรอกรายละเอียดเพ่ือเขาสูระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.3 หนาตางสําหรับผูดูแลระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.4 เมนูเขาสูรายการเมนูสําหรับผูดูแลระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.5 รายการเมนูสําหรับผูดูแลระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.6 รายการเมนูสําหรับตั้งคาโซนเวลา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.7 การตั้งคาโซนเวลา (UTC+7 คือ โซนเวลาของประเทศไทย), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.8 รายการเมนูสําหรับตั้งคาภาษาท่ีใชในเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.9 การตั้งคาภาษา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.10 หนาเว็บท่ีตั้งคาภาษาเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.11 รายการเมนูสําหรับตั้งคาหนาหลัก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.12 การตั้งคาขอมูลหนาหลัก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.13 การตั้งคาขอมูลหนาหลัก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.14 การตั้งคาขอมูลหนาหลัก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.15 หนาเว็บท่ีตั้งคาขอมูลเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.16 การเปดใชงานบล็อกสําเร็จรูป, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.17 การเปดใชงานบล็อกสําเร็จรูป, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.18 การเปดใชงานบล็อกสําเร็จรูป, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.19 การเปดใชงานบล็อกสําเร็จรูป, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.20 การเปดใชงานบล็อกสําเร็จรูป, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.21 การกําหนด Admin view ใหเปน Admin user sees all courses, จาก (Local 

Computer) 
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รูปท่ี 4.22 การกําหนดชวงเวลาท่ีสมาชิกสามารถออนไลน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.23 การกําหนด Remove after inactivity, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.24 การดึงขาวจากเว็บภายนอก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.25 การดึงขาวจากเว็บภายนอก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.26 การตั้งคาใหบล็อกแสดงผลบนหนาเว็บเพจ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.27 การตั้งคาใหบล็อกแสดงผลบนหนาเว็บเพจ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.28 รายการของบล็อกท่ีผูใชงานสามารถเพ่ิมลงในหนาเว็บเพจ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.29 การเพ่ิมบล็อก Courses, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.30 การเพ่ิมบล็อก Online users, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.31 การเพ่ิมบล็อก Remote RSS feeds, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.32 การแสดงบล็อกแบบอิสระ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.33 การแสดงบล็อกแบบอิสระ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.34 การแสดงบล็อกแบบอิสระ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.35 การแสดงบล็อกแบบอิสระ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.36 การเพ่ิมและกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.37 การสรางเมนูรายการ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.38 การสรางเมนูรายการ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.39 การสรางเมนูรายการ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.40 การกรอกรายละเอียดเมนูท่ีตองการ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.41 การกรอกรายละเอียดลิ้งค, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.42 กําหนดลิ้งคเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 4.43 แสดงการสรางเมนูเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
 
บทท่ี 5 การใชระบบในฐานะผูดูแลระบบ ตอนท่ี 2 การจัดการผูใชและรายวิชา 
รูปท่ี 5.1 การเพ่ิมสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.2 การกําหนดรายละเอียดของสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.3 สมาชิกท่ีไดเพ่ิมเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.4 การลบสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.5 รายชื่อสมาชิกท่ีมีอยูในระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.6 แจงการลบสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.7 รายชื่อสมาชิกหลักจากทําการลบสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.8 การเขาเมนูกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลของสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.9 สมาชิกท่ีมีในระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.10 หนาตางสําหรับการแกไขสิทธิตางๆ, จาก (Local Computer) 
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รูปท่ี 5.11 หนาตางสําหรับการแกไขสิทธิตางๆ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.12 หนาตางสําหรับการแกไขสิทธิตางๆ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.13 เมนูเขาสูการกําหนดสิทธิ์ใหแกผูใชงานระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.14 หนาตางกําหนดการอนุญาตสิทธิ์ตางๆ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.15 เมนูเขาสู Allow role overrides, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.16 หนาตางกําหนดสิทธิ์ตางๆ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.17 การเขาเมนูกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานระบบของสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.18 หนาตาง Assign system role, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.19 เมนูกลุมผูสรางรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.20 การเลือกแอคเคาตผูสอนเพ่ือเพ่ิมสิทธิ์การสรางรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.21 แสดงแอคเคาตผูสอนท่ีไดทําการเพ่ิมสิทธิ์ในการสรางรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.22 การเขาเมนูเปดเมนูลงทะเบียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.23 การเปดใชงานลงทะเบียนสําหรับผูใชงานท่ัวไป, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.24 การเปดใชวิธีอนุมัติผานอีเมล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.25 เมนูสําหรับลงทะเบียนสําหรับผูใชงานท่ัวไป, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.26 การเขาเมนูเพ่ิมหมวดหลักสูตร, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.27 การเพ่ิมประเภทของหมวดหลักสูตร, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.28 การเพ่ิมหมวดหลักสูตร, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.29 หมวดหลักสูตรท่ีไดเพ่ิมเขาไปในระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.30 การเขาสูเมนูกําหนดคาการสมัครเขาเรียนของสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.31 หนาตางการสมัครเขาเรียนของสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.32 หนาตางกําหนดการสมัครเขาเรียนของสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.33 การเขาสูเมนูสรางรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 5.34 หนาตางขอสรางรายวิชา, จาก (Local Computer) 
 
บทท่ี 6 การใชระบบในฐานะผูดูแลระบบ ตอนท่ี 3 การจัดการฐานขอมูลและการสํารองขอมูล 
รูปท่ี 6.1 การเขาสูหนาสํารองขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.2 การกําหนดรายระเอียดท่ีตองการสํารองขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.3 การกําหนดรายระเอียดท่ีตองการสํารองขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.4 การสํารองไฟลสคริปต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.5 การสํารองไฟลฐานขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.6 การเขาสูหนากูคืนขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.7 การเลือกไฟลท่ีจะกูคืนขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.8 รายละเอียดการกูคืนขอมูล, จาก (Local Computer) 
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รูปท่ี 6.9 การกําหนดรายละเอียดการกูคืนขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.10 การกําหนดรายละเอียดการกูคืนขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.11 การกําหนดรายละเอียดการกูคืนขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.12 แสดงรายละเอียดการกูคืนขอมูล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.13 การกูคืนขอมูลเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.14 การเขาสูหนาตางขอตกลงการใชงานเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.15 ขอตกลงการใชงานเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.16 ขอตกลงการใชงานเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.17 การเขาสูหนาตางกําหนดความปลอดภัยโปรโตคอล HTTP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.18 การกําหนดความปลอดภัยโปรโตคอล HTTP, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.19 การเขาสูหนาตางการแจงเตือน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.20 การกําหนดการแจงเตือน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.21 การเขาสูหนาตางการปองกันไวรัส, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 6.22 การกําหนดการปองกันไวรัส, จาก (Local Computer) 
 
บทท่ี 7 การใชระบบในฐานะผูสอน ตอนท่ี 1 การจัดการเนื้อหารายวิชา 
รูปท่ี 7.1 การเขาสูระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.2 การเขาสูระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.3 หนาตางหลังจากล็อกอินเขาระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.4 การออกจากระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.5 แสดงหนาตางท่ีไดทําการออกจากระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.6 หนาเว็บเพจรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.7 การปรับแตงคารายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.8 การปรับแตงคารายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.9 การกรอกขอมูลรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.10 การกรอกขอมูลรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.11 การกรอกขอมูลรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.12 การกรอกขอมูลรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.13 การกําหนดหัวขอการสอน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.14 การกรอกหัวขอมูลท่ีจะทําการสอน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.15 แสดงหัวขอท่ีจะทําการสอน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.16 การเพ่ิมขอมูลในหนาเว็บเพจ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.17 การกรอกบทคัดยอ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.18 แสดงบทคัดยอท่ีไดเพ่ิมลงในหนาเว็บเพจ, จาก (Local Computer) 
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รูปท่ี 7.19 การเปดใชงาน Multimedia Plugins ใน Moodle, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.20 การเปดใชงาน Multimedia Plugins ใน Moodle, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.21 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.22 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.23 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.24 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.25 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.26 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.27 การใสไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ (Sound & Video), จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.28 เพ่ิมไฟลเสียงหรือไฟลวิดีโอแบบการเขียนซอฟตโคด, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.29 เพ่ิมไฟลเสียงหรือไฟลวิดีโอแบบการเขียนซอฟตโคด, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.30 การเพ่ิมแหลงขอมูลแบบเลเบล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.31 กรอกรายละเอียดเลเบล, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.32 เลเบลท่ีสรางเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.33 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.34 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.35 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.36 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.37 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.38 การเพ่ิมไฟลหรือเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.39 แสดงไฟลท่ีเพ่ิมเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.40 การเพ่ิมผูเรียนเขากลุม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.41 การเพ่ิมผูเรียนเขากลุม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.42 การเพ่ิมผูเรียนเขากลุม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.43 แสดงรายชื่อท่ีทําการกําหนดเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ึ 7.44 การสรางกลุมผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.45 การสรางกลุมผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.46 หนาตางสําหรับจัดการกลุมผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.47 การสรางกลุมผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.48 การตั้งชื่อกลุมผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.49 แสดงกลุมผูเรียนท่ีไดถูกสรางข้ึนมา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.50 การนําผูเรียนเขากลุม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.51 แสดงผูเรียนท่ีมีอยูในระบบท้ังหมด, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 7.52 การเพ่ิมผูเรียนเขากลุม, จาก (Local Computer) 



อางอิงรูปภาพ 
 

รูปท่ี 7.53 แสดงรายชื่อกลุมและผูเรียนท่ีไดนําเขากลุมเรียบรอยแลว, จาก (Local Computer) 
 
บทท่ี 8 การใชระบบในฐานะผูสอน ตอนท่ี 2 การประยุกตใชระบบสงเสริมการเรียน 
รูปท่ี 8.1 การใชกิจกรรมกระดานเสวนา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.2 เมนูกระดานเสวนา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.3 การกรอกรายละเอียดกระดานขาว, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.4 การกรอกรายละเอียดกระดานขาว, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.5 การกรอกรายละเอียดกระดานขาว, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.6 กระดานขาวท่ีสรางเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.7 การสรางกระทูขาว, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.8 การกรอกรายละเอียดกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.9 กระทูท่ีตั้งเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.10 ดูรายละเอียดกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.11 รายละเอียดกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.12 การกําหนดสิทธิ์กับผูใชงาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.13 การกําหนดสิทธิ์กับผูใชงาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.14 การกําหนดสิทธิ์กระดานขาว, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.15 การตอบกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.16 การตอบกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.17 การตอบกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.18 การตอบกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.19 การเลือกกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.20 การตอบกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.21 การกรอกขอความท่ีตองการตอบกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.22 แสดงขอความท่ีไดตอบกระทู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.23 การคนหากระดานเสวนา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.24 การกรอกคําท่ีตองการคนหา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.25 แสดงรายละเอียดท่ีทําการคนหาดวย C++, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.26 การคนหาคําวา True Money Wallet, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.27 แสดงรายละเอียดท่ีทําการคนหาดวย True Money Wallet, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.28 การกําหนดรายละเอียดวิธีการสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.29 การกําหนดรายละเอียดวิธีการสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.30 การกําหนดรายละเอียดวิธีการสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.31 การกําหนดรายละเอียดวิธีการสงการบาน, จาก (Local Computer) 
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รูปท่ี 8.32 การเพ่ิมกิจกรรมการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.33 การเพ่ิมกิจกรรมการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.34 แสดงการบานท่ีไดทําการเพ่ิมเขาสูระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.35 การทดลองเพ่ิมกิจกรรมการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.36 แสดงกิจกรรมท่ีทดลองเพ่ิม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.37 การลงมือทําการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.38 การลงมือทําการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.39 การลงมือทําการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.40 การลงมือทําการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.41 การลงมือทําการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.42 การลงมือทําการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.43 การลงมือทําการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.44 การเลือกไฟลการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.45 การลงมือทําการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.46 แสดงไฟลท่ีทําการอัพโหลด, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.47 แสดงการสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.48 การตรวจสอบการบานนักเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.49 การตรวจสอบการบานนักเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.50 นักเรียนท่ีสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.51 การใหคะแนนนักเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.52 การใหคะแนนนักเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.53 การใหคะแนนนักเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.54 แสดงคะแนนท่ีนักเรียนไดรับ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.55 การใชกิจกรรมหองสนทนา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.56 การตั้งชื่อหอง, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.57 แสดงหองสนทนาท่ีตั้งเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.58 วิธีการเขาหองสนทนาสําหรับผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.59 วิธีการเขาหองสนทนาสําหรับผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.60 หนาตางสนทนา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.61 การเพ่ิมกิจกรรมอภิธานคําศัพท, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.62 กรอกรายละเอียดหมวดคําศัพท และคําอธิบาย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.63 แสดงรายการอภิธานศัพท, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.64 การเพ่ิมอภิธานศัพทท่ีสรางข้ึนมา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.65 การเพ่ิมอภิธานศัพทท่ีสรางข้ึนมา, จาก (Local Computer) 
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รูปท่ี 8.66 การเพ่ิมอภิธานศัพทท่ีสรางข้ึนมา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.67 คําศัพทท่ีไดทําการเพ่ิมเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.68 การคนหาคําศัพทท่ีไดทําการเพ่ิม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.69 การคนหาคําศัพท, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 8.70 แสดงคําศัพทท่ีคนหา, จาก (Local Computer) 
 
บทท่ี 9 การใชระบบในฐานะผูสอน ตอนท่ี 3 การสรางแบบทดสอบและการประเมิน 
รูปท่ี 9.1 การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.2 การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.3 การกําหนดรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.4 การกําหนดรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.5 การกําหนดรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.6 การกําหนดรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.7 แสดงแบบทดสอบท่ีสรางเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.8 การแกไขขอมูลของแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.9 การสรางประเภทแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.10 การสรางประเภทแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.11 การสรางประเภทแบบทดสอบยอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.12 แสดงประเภทยอยท่ีสรางเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.13 การสรางคําถามแบบปรนัย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.14 การเลือกประเภทยอยท่ีตองการสรางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.15 การสรางคําถามแบบปรนัย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.16 การสรางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.17 การกําหนดองคประกอบตางๆ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.18 การกรอกตัวเลือก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.19 การกรอกตัวเลือก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.20 การกรอกตัวเลือก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.21 การสรางแบบทดสอบเพ่ิมเติม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.22 การสรางแบบทดสอบเพ่ิมเติม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.23 แสดงแบบทดสอบท่ีสรางเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.24 การจัดการคําถาม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.25 แสดงหนาแกไขแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.26 แสดงหนาแกไขแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.27 แสดงหนาแกไขแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
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รูปท่ี 9.28 แสดงหนาแกไขแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.29 การทดสอบเขาสูหนาตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.30 แสดงตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.31 แสดงตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.32 การเพ่ิมแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.33 การเพ่ิมแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.34 แสดงแบบทดสอบท่ีเพ่ิมเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.35 การเลือกประเภททดสอบยอยภาษา JAVA, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.36 การสรางคําถามแบบจับคู, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.37 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.38 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.39 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.40 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.41 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.42 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.43 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.44 การสรางคําถามแบบถูกหรือผิด, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.45 การสรางคําถามแบบถูกหรือผิด, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.46 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.47 การกรอกรายละเอียดแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.48 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.49 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.50 แสดงหนาตัวอยางแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.51 การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.52 การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.53 การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.54 การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.55 การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.56 การแสดงชวงคะแนนท่ีกําหนดเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.57 การแสดงคะแนนท้ังหมด, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.58 การแสดงคะแนนท้ังหมด, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.59 การแสดงผลคะแนนของผูเรียนรายวิชา Programming 10001, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.60 การดูผลการทําแบบทดสอบของผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.61 การดูผลการทําแบบทดสอบของผูเรียน, จาก (Local Computer) 
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รูปท่ี 9.62 การดูผลการทําแบบทดสอบของผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.63 การแสดงผลคะแนนของผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.64 การสงคะแนนออกเปนไฟล Excel, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.65 การสงคะแนนออกเปนไฟล Excel, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.66 การสงคะแนนออกเปนไฟล Excel, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.67 แสดงไฟลท่ีได Save, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.68 การดูรายงานสรุปขอมูลของผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.69 การดูรายงานสรุปขอมูลของผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.70 การดูรายงานสรุปขอมูลของผูเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 9.71 ตัวอยางหนาแสดงรายงาน, จาก (Local Computer) 
 
บทท่ี 10 การใชระบบในฐานะผูเรียน 
รูปท่ี 10.1 การสมัครสมาชิกผานหนาเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.2 การสมัครสมาชิกผานหนาเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.3 การกรอกขอมูลสวนตัวเพ่ือสมัครสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.4 การเพ่ิมแอคเคาตโดยผูดูแลระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.5 การกรอกรายละเอียดสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.6 แสดงสมาชิกท่ีสรางเสร็จเรียบรอย, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.7 การล็อกอินเขาใชงานระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.8 การล็อกอินเขาใชงานระบบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.9 แสดงแอคเคอรท่ีล็อกอิน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.10 การเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.11 หนาตางขอมูลสวนตัวของสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.12 การแกไขขอมูลสวนตัว, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.13 ขอมูลสวนตัวของสมาชิก, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.14 การขอรหัสผานใหม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.15 การขอรหัสผานใหม, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.16 การยืนยันการขอรหัสเขาล็อกอินเว็บไซต, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.17 การเขาเรียนรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.18 การเขาเรียนรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.19 การเขาเรียนรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.20 การเลือกประเภทรายวิชา, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.21 การเลือกรายวิชาท่ีตองการสมัครเขาเรียน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.22 แสดงรายวิชาท่ีเลือกเขาเรียน, จาก (Local Computer) 
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รูปท่ี 10.23 การสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.24 การสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.25 การสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.26 การสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.27 การสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.28 การสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.29 การสงการบาน, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.30 การทําแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.31 การทําแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.32 การทําแบบทดสอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.33 การสงคําตอบ, จาก (Local Computer) 
รูปท่ี 10.34 การยืนยันการสงคําตอบ, จาก (Local Computer) 
 
  



อางอิงตาราง 
 

บทท่ี 1 แนวคิดเบ้ืองตนของการผลิตส่ือมัลติมีเดียแบบออนไลน 
ตารางท่ี 1.1 ตัวอยางการใชงานระบบบริการจัดการการเรียนการสอน (LMS) ของสถาบันการศึกษา

ตางๆ ในประเทศไทย, สืบคนเม่ือ 30 ธันวาคม 2556. 

 
บทท่ี 7 การใชระบบในฐานะผูสอน ตอนท่ี 1 การจัดการเนื้อหารายวิชา 
ตารางท่ี 7.1 ชนิดไฟลมัลติมีเดียท่ีนิยมใชงานบนเว็บ, สืบคนเม่ือ 12 มกราคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
ตารางท่ี 7.2 ชนิดไฟลมัลติมีเดียท่ีสามารถนําไปใชใน Moodle, สืบคนเม่ือ 12 มกราคม 2556, จาก 

(https://moodle.org) 
ตารางท่ี 7.3 แสดงคําอธิบายรูปแบบการแทรกไฟลเสียงและวิดีโอ, สืบคนเม่ือ 12 มกราคม 2556, 
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