
 

 

 
 

ค ำน ำ 

ส ำนักงำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ได้เปิดให้บริกำร

ระบบ TU-Moodle อย่ำงเป็นทำงกำรในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2549 ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ มีอำจำรย์ 

และนักศึกษำของ มธ. สำมำรถใช้ระบบเป็นตัวกลำงกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต  

ปัจจุบันมีจ ำนวนรำยวิชำวิชำ อำจำรย์ และนักศึกษำมี่ใช้บริกำรเพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือให้กำรใช้งำน

ระบบมี ค ว ำม เสถี ย รภำพมำกขึ้ น  ส ำนั ก ง ำนศู นย์ เทค โน โลยี ส ำรสน เทศและกำรสื่ อสำร

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จึงได้ท ำกำรปรับปรุง Version ของระบบ Moodle จำก 3.5 เป็น 3.8 เพ่ือให้

ระบบสำมำรถให้บริกำรอำจำรย์ และนักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  
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คู่มือกำรใช้งำนระบบ TU Moodle 

(ส ำหรับอำจำรย)์ 

 

ระบบบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ หรือ LMS (Learning Management System) เป็นระบบ
จัดกำรกำรเรียนกำรสอนที่มีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลของผู้เรียน  ผู้สอน โครงสร้ำงเนื้อหำ หลักสูตร และ
ข้อสอบ รวมทั้งกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและประเมินผลผู้เรียน ตลอดจนกำรจัดกำรในด้ำนกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้เรียนกับผู้สอน ผู้สอนสำมำรถสร้ำงรำยวิชำโดยบรรจุเนื้อหำ กิจกรรม กำรสร้ำงแบบทดสอบ สื่อกำรสอน 
จัดกำรสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียน และจัดเก็บบันทึกข้อมูลกำรเรียนของผู้เรียนด้วยตนเอง เพ่ือที่ผู้สอนจะสำมำรถ
น ำไปวิเครำะห์เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำได้ ผู้เรียนสำมำรถศึกษำเนื้อหำ  และท ำ
กิจกรรมต่ำงๆ ตำมที่ผู้สอนสร้ำงไว้ นอกจำกนั้น ผู้สอนและผู้เรียนยังสำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ผ่ำนทำงเครื่องมือ
สื่อสำรที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ข่ำวประกำศ, อีเมล, ห้องสนทนำ และ กระดำนเสวนำ เป็นต้น 

LMS ที ่ได ้ร ับควำมน ิยมอย ่ำงแพร ่หลำยและเป ็นซอฟต ์แวร์ Open Source ซึ ่ง ปั จ จุ บั น Moodle ไ ด้ มี 
ผู้น ำไปใช้งำนทั่วโลกกว่ำ 120 ภำษำ ใ น 231 ป ร ะ เ ท ศ โ ด ย เ ว ็บ ไ ซ ต์ ห ลั ก คื อ http://moodle.org 

 

 
 
 และในเวอร์ชันปัจจุบันมีกำรเพิ่มคุณสมบัติในกำรใช้งำน ดังนี้ 

1. มีกำรปรับปรุงกำรแสดงผลที่ดีข้ึนส ำหรับผู้ใช้ มีตัวหนังสือและภำพไอคอนที่ชัดเจน 
2. สนับสนุนกำรสร้ำง Content ประเภท Video ได้สะดวกมำกขึ้น 

http://moodle.org/
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3. กำรจัดกำรผู้ใช้ที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น สำมำรถค้นหำกรองและแก้ไขหรือลบผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนด้วยตัวเองจำกหน้ำจอ 

4. รองรับกำรใช้งำนบนอุปกรณ์พกพำได้ดียิ่งขึ้น 

1. TU Moodle คือ 

TU Moodle คือ ระบบบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำยที่สนับสนุนให้อำจำรย์ และคณำจำรย์

ทุกคนเข้ำมำใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอน โดยอำจำรย์สำมำรถเข้ำไปเพ่ิมเนื้อหำบทเรียนในรำยวิชำและกิจกรรมต่ำง ๆ 

เช่น แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ห้องสนทนำ กระดำนถำม-ตอบ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง

อำจำรย์กับอำจำรย์ในรำยวิชำต่ำง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

2. กำรเข้ำสู่ระบบ 

อำจำรย์สำมำรถเข้ำสู่ระบบ TU Moodle ได้ที่ https://moodle.tu.ac.th/   

3. กำรเข้ำสู่ระบบบทเรียนรำยวิชำ TU Moodle 

อำจำรย์สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบด้วย Username และ Password เดียวกับ email ของมหำวิทยำลัย  

กำรเข้ำสู่ระบบท ำได้โดยไปที่ หน้ำแรก TU Moodle ใส่ Username และ Password แล้วคลิกที่ปุ่มเครื่องหมำย >  

ดังรูป 

 
รูปที่ 1 แสดงกำรเข้ำสู่ระบบ 

 ส ำหรับกำรเข้ำสู่ระบบในครั้งแรก อำจำรย์จะยังไม่สำมำรถสร้ำงรำยวิชำได้ หำกอำจำรย์ต้องกำรสร้ำงรำยวิชำ 

ให้แจ้งมำยังผู้ดูแลระบบ เพื่อท ำกำรเปิดสิทธิให้สำมำรถสร้ำงรำยวิชำในระบบได้ โดยช่องทำงดังนี้ 

กรณีท่ีอำจำรย์เข้ำใช้ระบบครั้งแรก และต้องกำรเพ่ิมรำยวิชำใหม่ในระบบ TU Moodle ให้อีเมลไปที่  

e-mail: neelawan@tu.ac.th หรือ โทร. (82) 1963 โดยส่งข้อมูลตำมรำยละเอียดดังนี้ 

o email: username@tu.ac.th 
o ชื่อนำมสกุลของอำจำรย์ที่รับผิดชอบวิชำนั้น 
o ชื่อคณะที่ต้องกำรเก็บรำยวิชำ 
o ชื่อวิชำ และรหัสวิชำ ใช้ภำษำไทย หรืออังกฤษก็ได้ 

mailto:neelawan@tu.ac.th
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4. ส่วนประกอบหน้ำแรกของ TU Moodle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงส่วนประกอบหน้ำแรกของ TU Moodle 

รำยละเอียดของส่วนประกอบต่ำง ๆ ที่ส ำคัญของระบบมีดังนี้ 

4.1 ส่วนกำร Login เป็นส่วนที่ใช้เข้ำสู่ระบบ TU Moodle 

4.2 ส่วนกำรเลือกภำษำในกำรใช้ระบบ ในส่วนนี้อำจำรย์สำมำรถเลือกภำษำที่จะใช้ในกำรแสดงผลในระบบ 

TU Moodle ได้ 

4.3 ส่วนแสดงรำยวิชำในระบบ ในส่วนนี้จะแสดงรำยวิชำที่มีอยู่ในระบบ โดยแสดงผลแบ่งเป็นคณะ และปี

กำรศึกษำ 

4.4 ส่วน Download คู่มือเอกสำร ในส่วนนี้จะแสดงคู่มือ และเอกสำรสรุปรำยงำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับระบบ 

4.5 ส่วนแสดงข่ำวและประกำศ ในส่วนนี้จะแสดงประกำศข่ำวล่ำสุดเกี่ยวกับระบบให้กับอำจำรย์และ

นักศึกษำได้ทรำบถึงควำมเคลื่อนไหวที่จะมีข้ึน 

4.1 ส่วน Login เข้าสู่ระบบ 

4.2 ส่วนการเลือกภาษาในการใช้ระบบ 

4.3 ส่วนแสดงรายวิชา 
4.4 ส่วน Download คู่มือ 

4.5 ส่วนแสดงข่าวและประกาศ 
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5. กำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

เมื่ออำจำรย์ท ำกำรเข้ำสู่ระบบแล้ว จะปรำกฏชื่อของอำจำรย์ที่มุมบนขวำของระบบ โดยอำจำรย์สำมำรถดู

รำยละเอียดเกี่ยวกับผ ู้ใช้ได้ด ังนี้ 

5.1 My Moodle แสดงรำยว ิชำที่อำจำรย์เปิดสอนในระบบ 

5.2 ประวัติส่วนตัว แสดงประวัติส่วนตัว  

5.3 คะแนน แสดงคะแนน 

5.4 ข้อควำม สำมำรถส่งข้อควำม หรือสอบถำมระหว่ำงอำจำรย์นักศึกษำได้ 

5.5 ค่ำท่ีต้องกำร เป็นกำรก ำหนดกำรของระบบที่สำมำรถปรับค่ำได้ เช่น กำรแสดง ภำษำ บัญชีสมำชิก เป็น

ต้น 

5.6 ออกจำกระบบ 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับผ ู้ใช้งำนระบบ 

หำกอำจำรย์ต้องกำรแก้ไขข้อมูล เช่น ชื่อ นำมสกุล ให้คลิกชื่อของตนเองที่มุมบนขวำ จะแสดงเมนูให้อำจำรย์

เลือกที่เมนู “ประวัติส่วนตัว” ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงเมนู “ประวัติส่วนตัว” 
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เมื่อคลิกท่ีเมนู “ประวัติส่วนตัว” จะปรำกฏหน้ำจอแสดงรำยละเอียดของอำจำรย์ หำกต้องกำรแก้ไขข้อมูล

ส่วนตัว ให้คลิกที่เมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ดังรูป 

 

 
รูปที่ 5 แสดงเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 

  

  



 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ TU-Moodle  |  ส ำนักงำนศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์    หน้ำท่ี 6  
 
 

เมื่อคลิกที่เมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” จะปรำกฏหน้ำจอให้ท ำกำรแก้ไขรำยละเอียด เมื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “อัพเดทประวัติส่วนตัว” ดังรูป 

  
 

รูปที่ 6 แสดงหน้ำจอกำรแก้ไขรำยละเอียดข้อมูลส่วนตัว 

การเพ่ิมรูปภาพส่วนตัว 

ข้อมูล ชื่อ นามสกุล และอีเมล ไม่ควรเปลี่ยน 
ให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเท่านั้น 
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6. กรณีลืมรหัสผ่ำน 

อำจำรย์ที่ลืมรหัสผ่ำนให้แจ้งข้อมูลมำที่ระบบ Helpdesk ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

ได้ที่ http://helpdesk.tu.ac.th/login.php 

7. กำรออกจำกระบบ 

เมื่ออำจำรย์ใช้งำนระบบ TU Moodle เรียบร้อยแล้ว ควรออกจำกระบบ โดยคลิกเลือกที่ชื่อของตนเองที่มุม

บนขวำ แล้วเลือก “ออกจำกระบบ” ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 7 แสดงเมนู “ออกจำกระบบ” 

8. กำรจัดกำรรำยวิชำ 

8.1 กำรสร้ำงรำยวิชำใหม่ กรณีที่อำจำรย์ได้รับสิทธิ์ให้สำมำรถเพ่ิมรำยวิชำได้เอง อำจำรย์สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้โดย เลื่อนลงไปยังท้ำยสุดของเว็บไซต์ในส่วนของ รำยวิชำทั้งหมด จำกนั้นเลือกเข้ำไปที่ 

Faculty ที่อำจำรย์สังกัด และเลือก Academic Year ที่จะสร้ำงรำยวิชำ  
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รูปที่ 8 แสดงเมนู “ดูเพ่ิมเติม” 
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จำกนั้นระบบจะแสดงหน้ำจอ และมีปุ่ม “เพ่ิมรำยวิชำ” ดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 9 แสดงเมนู “เพ่ิมรำยวิชำ” 
 

 เมื่ออำจำรย์คลิก “เพ่ิมรำยวิชำ” จะปรำกฏหน้ำจอให้อำจำรย์กรอกรำยละเอียดของรำยวิชำ ซึ่งประกอบด้วย 

ส่วนทั่วไป ให้ใส่ชื่อรำยวิชำ  ชื่อย่อรำยวิชำ ประเภทของรำยวิชำ วันเริ่มต้นรำยวิชำ วันสิ้นสุดรำยวิชำ ดังรูป 

 
 

รูปที่ 10 แสดงกำรเพิ่มรำยวิชำ “ส่วนทั่วไป” 

 

 ในส่วนค ำอธิบำย ให้ใส่เนื้อหำย่อของรำยวิชำ และไฟล์รำยวิชำอย่ำงย่อ ดังรูป 
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รูปที่ 11 แสดงกำรเพิ่มรำยวิชำ “ส่วนค ำอธิบำย” 

 ในส่วนค ำอธิบำยส่วนรูปแบบกำรแสดงผล ให้ตั้งค่ำรูปแบบกำรแสดงผล จ ำนวนสัปดำห์ ภำษำท่ีใช้จ ำนวนข่ำว

ที่ต้องกำรแสดง ดังรูป 

 
 

รูปที่ 12 แสดงกำรเพิ่มรำยวิชำ “ส่วนรูปแบบกำรแสดงผล” 
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 ในส่วนของไฟล์และอัพโหลด เป็นกำรตั้งค่ำขนำดไฟล์ที่สำมำรถแนบและน ำมำใช้ได้ในระบบได้ โดยขนำดไฟล์

สูงสุดที่แนบได้คือ 80 MB และ กำรตั้งค่ำกลุ่ม Group ว่ำจะให้นักศึกษำเรีนกลุ่มกันไหม และเม่ือก ำหนดรำยละเอียด

ต่ำง ๆ แล้ว ให้คลิกที่ “บันทึกและกลับไป” ดังรูป 

 
รูปที่ 13 กำรเพ่ิมรำยวิชำ 

 เมื่อคลิกท่ีปุ่ม บันทึกและแสดงผล แล้วจะปรำกฎหน้ำจอให้ก ำหนดข้อมูลผู้สร้ำงรำยวิชำ ดังรูป 
 

 
รูปที่ 14 กำรเพ่ิมอำจำรย์ผู้สอน 

 



 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ TU-Moodle  |  ส ำนักงำนศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์    หน้ำท่ี 12  
 
 

 หลังจำกคลิกที่ปุ่ม “Enrol user” แล้วให้ใส่ Email : ของอำจำรย์เพ่ือก ำหนดให้สำมำรถแก้ไขรำยวิชำที่สร้ำง

ไว้ได้ และเลือก “Assign role” เป็น “Teacher” เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรรำยวิชำที่สร้ำงขึ้นได้ จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม 

“Enrol selected uaers and cohorts” ดังรูป 
 

 
รูปที่ 15 กำรก ำหนดสิทธิ์ให้อำจำรย์ผู้สอน 

 

รำยละเอียดในช่องต่ำง ๆ ของกำรเพิ่มรำยวิชำ 

 

หัวข ้อ คำอธิบำย 
ทัว่ไป 
ชื่อเต็ม เป็นช ื่อเต็มของรำยว ิชำ และใช้ในกำรค้นหำรำยวิชำได้ 
ชื่อย่อรำยวิชำ เป็นช ื่อย่อของรำยว ิชำ ซึ่งชื่อย่อนี้ไม ่สำมำรถซ้ ำก ันได้ 
ประเภทของรำยวิชำ เลือกคณะและสำขำที่ต ้องกำรให้รำยว ิชำสังกัด 
มองเห็นได้ (Course Visibility) เป็นกำรก ำหนดว ่ำต ้องกำรแสดงรำยว ิชำนี้หร ือไม่ โดยอำจำรย์ที่เป็นเจ้ำของรำยว ิชำ 

และผู้ดูแลระบบเท่ำนั้นที่สำมำรถมองเห็นรำยว ิชำนี้ได้หำกมีกำรก ำหนดว่ำ “ซ ่อน” 
วันเริ่มต้นรำยวิชำ ระบุวันเดือนปีที่ต้องกำรให้น ักศ ึกษำเข ้ำมำศึกษำและท ำก ิจกรรมในรำยว ิชำ 
วันสิ้นสุดรำยวิชำ ระบุวันเดือนปีที่ต้องกำรสิ้นสุดระยะเวลำในกำรเผยแพร่รำยวิชำ 

รหัสรำยวิชำ รหัสของรำยว ิชำ 
 

1 

2 

3 
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หัวข ้อ คำอธิบำย 
Course format 
รูปแบบ กำรก ำหนดรูปแบบของห้องเรียนสำมำรถจัดกำรได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

แบบรำยสปัดำห์ เป็นกำรก ำหนดกำรจัดกำรรำยวิชำสัปดำห์ต่อสัปดำห์ จะมีวันที่เริ่มต้น

และสิ้นสุดชัดเจน เหมำะสำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสัปดำห์ โดยในแต่ละ

สัปดำห์จะมีกิจกรรมต่ำง ๆ ให้นักศึกษำได้ท ำ เช่น แบบทดสอบ หรือส่งกำรบ้ำน 

เป็นต้น 
แบบห ัวข ้อ รูปแบบคล้ำยกับรำยวัปดำห์ เพียงแค่ไม่มีวันเริ่มต้นหรือสิ้นสุด

สัปดำห์ เหมำะกับรำยวิชำที่แบ่งเป็นหัวข้อ เพื่อให้นักศึกษำเข้ำมำศึกษำเนื้อหำ 

ท ำแบบทดสอบ หรือท ำก ิจกรรมต่ำงๆ ในรำยว ิชำได้ตลอดเวลำจนกว่ำจะม ีกำร

ยกเลิกหร ือถึงระยะเวลำที่กำหนด 

แบบกล  ่มสนทนำ รูปแบบนี้จะเหมือนกับกระดำนสนทนำทั่วไปเป็นกำรตั้งหัวข้อ 
ให้นักศึกษำได้เข ้ำมำแสดงควำมค ิดเห็นได้ 

จ ำนวน (สัปดำห์/ห ัวข้อ) ก ำหนดจ ำนวนของส ัปดำห์หร ือหวัข้อในกำรเรียนกำรสอน 
 ส่วนที่ซอ่นไว้ ก ำหนดกำรแสดงส่วนที่ซอ่น มี 2 แบบค ือ แสดงส่วนที่ซ่อนแบบพ ับไว้ และไม ่ให้ 

ใครเห็นส่วนทีซ่ ่อนไว้ 
โครงสร้ำงรำยวิชำ ก ำหนดให้ม ีกำรแสดงหัวข้อทั้งหมดในหน ้ำเดียวหรือแสดงหนึ่งหัวข้อในหนึ่งหน้ำ 

กำรแสดงผล 
บังคับกำรใช้รูปแบบเว็บ อำจำรย์สำมำรถก ำหนดรูปแบบเว็บ (Theme) ของรำยวิชำได้ 

ภำษำท ี่บังคับในกำรใช้ สำมำรถก ำหนดภำษำที่ใช้แสดงแสดงผลของรำยว ิชำนี้ 
จ ำนวนข่ำวที่ต้องกำรแสดง จ ำนวนข่ำวล ่ำสุดที่ต้องกำรแสดงในหน้ำรำยว ิชำ 
แสดงคะแนน ก ำหนดกำรแสดงคะแนนของนักศ ึกษำว่ำต้องกำรแสดงหรือไม่ 
แสดงรำยงำนกิจกรรม ก ำหนดกำรแสดงรำยงำนกิจกรรมของน ักศ ึกษำว ่ำต ้องกำรแสดงหรือไม่ 
ไฟล์และอัพโหลด 

ขนำดไฟล์ส ูงสุด เลือกขนำดไฟล์ส ูงสุดที่ยอมให ้อ ัพโหลดในรำยว ิชำได้ 
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หัวข ้อ คำอธิบำย 
Groups 

Group mode กำรแบ่งกลุ่มในรำยวิชำมี 3 รูปแบบ คือ 

เร ียนรวมกันไม ่แบ่งกล  ่ม (No groups) ท ุกคนสำมำรถเข้ำศึกษำและทำกิจกรรม 
รว่มก ันได้ 
กล ม่แบบแบ่งกนัอย่ำงชัดเจน (Separate groups) ศ ึกษำหรือท ำก ิจกรรมข้ำม 

กลุ่มไม ่ได้ 

กล ม่แบบศึกษำขำ้มกล  ่มได้ (Visible groups) ศึกษำดูเนื้อหำในรำยว ิชำได้แต่ท ำ 

กิจกรรมข ้ำมกลุ ่มไม ่ได้ Force group mode ถ้ำมีกำรตั้งค่ำรูปแบบกลุ่ม จะให้บังคับให้ทุกๆ กิจกรรมในรำยวิชำมีกำรบังคับแบบ

กลุ่มหรือไม ่ 
Default grouping ไม่มี 
เปลี่ยนชื่อบทบำท เป็นกำรตั้งค ่ำช ื่อแทนบทบำทในรำยว ิชำ 
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8.2 กำรจัดกำรรำยวิชำ เมื่ออำจำรย์ได้รับกำรอนุมัติเปิดรำยวิชำแล้ว อำจำรย์สำมำรถเข้ำจัดกำรรำยวิชำได้ 

ส่วนประกอบของห้องเรียน ประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ บล็อกซ้ำย/ขวำ และโครงสร้ำงหัวข้อหรือ

โครงสร้ำงรำยวิชำที่อยู่ตรงกลำง ดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 16 แสดงส่วนประกอบของห้องเรียน 

บล็อกซ้ายและขวา 

โครงสร้างหัวข้อหรือโครงสร้าง
รายวิชาที่อยู่ตรงกลาง 



 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ TU-Moodle  |  ส ำนักงำนศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์    หน้ำท่ี 16  
 
 

รำยละเอียดของส่วนประกอบต่ำง ๆ ดังนี้ 

Navigator เป็นแถบแสดงหน้ำหลักของรำยวิชำ รำยละเอียดของรำยวิชำที่อำจำรย์ได้ออกแบบ รวม

ไปถึงสำมำรถดนูักศึกษำหรือผู้ที่สนใจในรำยวิชำนี้ และคะแนนทั้งหมดในรำยวิชำได้ 

 

 
 

รูปที่ 17 แสดงบล็อก Navigation 

บล็อกทั่วไป เป็นส่วนแสดงเครื่องมือและข้อมูลในรำยวิชำ โดยกำรแสดงผลของบล็อกนี้จะถูก

ก ำหนดและตั้งค่ำโดยอำจำรย์อำจำรย์ ซ่ึงแต่ละรำยวชิำอำจมีกำรแสดงในบลอ็กไม่เหมือนกัน โดยจะมีข้อมูล

หลักดังนี้ 

8.2.1 บล็อกข่ำวล่ำสุด แสดงข่ำวประกำศของรำยวิชำนี้ 
 

 
รูปที่ 18 แสดงบล็อกข่ำวล่ำสุด 
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8.2.2 บล็อกกิจกรรมที่ก ำลังจะเกิดขึ้น แสดงกิจกรรมที่ก ำลังจะเกิดขึ้นในรำยวิชำที่อำจำรย์สร้ำง

ขึ้น  

 

 
 

รูปที่ 19 แสดงกิจกรรมที่ก ำลังจะเกิดขึ้นในรำยวิชำ 

 

8.2.3 บล็อกกิจกรรมล่ำสุด แสดงกิจกรรมล่ำสุดที่อำจำรย์เพิ่มเข้ำมำในรำยวิชำ  

 

 
 

รูปที่ 20 แสดงกิจกรรมล่ำสุดในรำยวิชำ 
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8.3 กำรอน ญำตเข้ำเรียนในรำยวิชำ  

เมื่ออำจำรย์ประจ ำวิชำได้ท ำกำรเปิดใช้งำนรำยวิชำแล้ว หำกอำจำรย์ไม่ต้องกำรให้นักศึกษำที่ไม่ได้

ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำที่อำจำรย์ได้เปิดใช้งำนอยู่  เข้ำมำเป็นสมำชิกหรือลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง 

อำจำรย์สำมำรถเลือกที่จะอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้มีกำรลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง โดยกำรตั้งค่ำใน

รำยวิชำได้ โดยไปท่ีบล็อกกำรจัดกำรระบบ ในส่วนสมำชิก แล้วเลือก Enrolment methods ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 21 แสดงกำรตั้งค่ำกำรอนุญำตเข้ำเรียนในรำยวิชำ 

 

 
 

รูปที่ 22 แสดงกำรตั้งค่ำกำรอนุญำตเข้ำเรียนในรำยวิชำ 
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หำกอำจำรย ์ตอ้งกำรจะปิดกำรลงทะเบียนหร ือไม่อนุญำตให้ลงทะเบียนเร ียน สำมำรถทำ

ได้โดยกำรตั้งค่ำในส่วนของ “Self-enrolment (Student)” โดยกำรเปลี่ยนสัญล ักษณ์        ให้

เป็น  

 

8.4 กำรแก้ไขรำยวิชำ เมื่ออำจำรย์ต้องกำรปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมแหล่งข้อมูลหรือกิจกรรมในรำยวิชำ อำจำรย์

สำมำรถท ำได้โดย โดยดูที่บล็อกกำรจัดกำรระบบ และคลิกที่ “เริ่มกำรแก้ไขในหน้ำนี้” ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 23 แสดงกำรเริ่มกำรแก้ไขในหน้ำนี้ 

 

 เมื่อคลิกเริ่มกำรแก้ไขในหน้ำนี้แล้ว จะปรำกฏกล่องเครื่องมือขึ้นมำในบล็อกหรือพ้ืนที่ส่วนกลำงของรำยวิชำ 

ให้อำจำรย์ใช้ในกำรเพ่ิมแหล่งข้อมูลหรือกิจกรรมต่ำง ๆ รวมถึงกำรปรับแต่งหน้ำเว็บไซต์รำยวิชำได้ ดังรูป 
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รูปที่ 24 แสดงเครื่องมือเมื่อเริ่มกำรแก้ไขในหน้ำนี้ 

9. กำรเพิ่มแหล่งข้อมูลในรำยวิชำ 

โครงสร้ำงของรำยวิชำ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บล็อคของเนื้อหำและกิจกรรมเป็นรำยสัปดำห์ หรือหัวข้อ

ตำมที่อำจำรย์เลือกไว้ตอนสร้ำงรำยวิชำ ซึ่งในแต่ละบล็อกจะมีปุ่ม “เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล” โดยในกำรเพ่ิม

เนื้อหำ ๆ ของระบบ อำจำรย์สำมำรถเพ่ิมเนื้อหำเพ่ือใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนได้ โดยใช้เครื่องมือต่ำง ๆ ที่มีอยู่ใน

ระบบเพ่ือเพ่ิมแหล่งข้อมูลและกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับนักศึกษำ โดยกำรเพ่ิมแหล่งข้อมูลนั้นสำมำรถแบ่งออกเป็น

ประเภทต่ำง ๆ ได้ดังนี ้

- กำรเพ่ิมแหล่งข้อมูล รูปแบบแหล่งข้อมูลชนิดแนบไฟล์เอกสำร (แหล่งข้อมูล) 

- กำรเพ่ิมแหล่งข้อมูล รูปแบบหลำยไฟล์ (Folder) 

- กำรเพ่ิมแหล่งข้อมูล รูปแบบกรอบค ำอธิบำยหรอป้ำยประกำศ Label 

- กำรเพ่ิมแหล่งข้อมูล รูปแบบหน้ำเพจ (Page) 

- กำรเพ่ิมแหล่งข้อมูล รูปแบบ Link URL (URL) 

 

แหลง่ข ้อม ูล 

เป็นกำรเพ่ิมแหล่งข ้อมูลโดยกำร Upload เป็นไฟล์ 1 ไฟล์ เพ ื่อให้นักศึกษำสำมำรถ Download ไปศึกษำ

เพ่ิมเติมได้ โดยกำรเพ ิ่มแหล่งข ้อมูลแบบไฟล์ มีวิธ ีกำรโดยคลิกท่ีปุ่มเพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล ดังรูป 
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รูปที่ 25 แสดงปุ่มเพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล 

 จำกนั้นในหมวดเนื้อหำ เลือก “แหล่งข้อมูล” แล้วคลิกเพ่ิม ดังรูป 

 

 

รูปที่ 26 แสดงกำรเพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล 
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 เมื่อคลิกเพ่ิมแหล่งข้อมูลระบบจะให้ใส่รำยละเอียดของไฟล์ที่จะอัพโหลดบนระบบ ให้ท ำกำรก ำหนดชื่อ

เอกสำร ค ำอธิบำยเอกสำร เลือกไฟล์ที่จะอ ัพโหลด เช ่น ไฟล์เอกสำร ไฟล์นำเสนอ หรือไฟล์รูปภำพ เมื่อก ำหนด

รำยละเอียดเรียบร้อย ให้คลิก “บันทึกและกลับไปรำยวิชำ” ดังรูป 

 

 

 
 

รูปที่ 27 แสดงกำรเพิ่มรำยละเอียดของแหล่งข้อมูล 
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หลำยไฟล์ (Folder) 

 กำรเพ่ิมเอกสำรแบบหลำยไฟล์ (Folder) เป็นกำรจัดเก็บเอกสำรประกอบกันไว้เป็นชุด ๆ แยกตำมหน่วยหรือ

หัวข้อที่ใช้ประกอบกำรสอน โดยกำรเพ ิ่มแหล่งข ้อมูลแบบหลำยไฟล์ มีวิธ ีกำรโดยคลิกที่ปุ่มเพ่ิมกิจกรรมหรือ

แหล่งข้อมูล ดังรูป 

 
 

รูปที่ 28 แสดงปุ่มเพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล 

 

 จำกนั้นในหมวดเนื้อหำ เลือก “Folder” แล้วคลิกเพ่ิม ดังรูป 

 

 

รูปที่ 29 แสดงปุ่มเพ่ิม Folder 
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จะปรำกฎหน้ำจอให้ตั้งค่ำชื่อ Folder ค ำอธิบำย พร้อมกับแนบไฟล์ตำมต้องกำร เมื่อก ำหนดรำยละเอียด

เรียบร้อย ให้คลิก “บันทึกและกลับไปรำยวิชำ” ดังรูป  

 

 
 

รูปที่ 30 กำรใส่รำยละเอียดกำรเพิ่ม Folder 
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กรอบค ำอธิบำยหรอป้ำยประกำศ (Label) 

เป็นกำรเพ่ิมเนื้อหำที่เป็นขอ้ควำมสั้นๆ หรือแสดงเป็นห ัวข้อต่ำงๆ เพ่ือจัดกลุ่มหร ือหมวดหมู่ ตำมก ิจกรรม

ต่ำงๆ  หรือใส่ภำพ และวิดโีอในรำยวิชำ โดยกำรเพ ิ่มแหล่งข ้อมูลแบบ Label  มีวิธ ีกำรโดยคลิกท่ีปุ่มเพ่ิมกิจกรรมหรือ

แหล่งข้อมูล ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 31 แสดงปุ่มเพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล 

 

 จำกนั้นในหมวดเนื้อหำ เลือก “Label” แล้วคลิกเพ่ิม ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 32 แสดงกำรเพิ่ม Label 
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จะปรำกฏหน้ำจอให้เพ่ิมรำยละเอียด Label เมื่อก ำหนดรำยละเอียดเรียบร้อย ให้คลิก “บันทึกและกลับไป

รำยวิชำ” ดังรูป  

 

 
 

รูปที่ 33 แสดงกำรเพิ่มรำยละเอียด Label 
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หน้ำเพจ (Page) 

กำรเพ่ิมหน้ำแหล่งข้อมูลโดยใช้หน้ำเพจนั้นสำมำรถใส่ข้อควำม, รูปภำพ, เสียง, VDO ประกอบกำรสอน และ

เว็บลิงค์ต่ำงๆ ได้ โดยกำรเพ ิ่มแหล่งข ้อมูลแบบ Label  มีวิธ ีกำรโดยคลิกท่ีปุ่มเพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 34 แสดงปุ่มเพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล 

 

 จำกนั้นในหมวดเนื้อหำ เลือก “Page” แล้วคลิกเพ่ิม ดังรูป 

 

 

รูปที่ 35 แสดงกำรเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบ Page 
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จะปรำกฏหน้ำจอให้เพ่ิมรำยละเอียด Page เมื่อก ำหนดรำยละเอียดเรียบร้อย ให้คลิก “บันทึกและกลับไป

รำยวิชำ” ดังรูป  

 

รูปที่ 36 แสดงกำรเพิ่มรำยละเอียดแหล่งข้อมูลแบบ Page 
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Link URL (URL) 

กำรเพ่ิมหน้ำแหล่งข้อมูลโดยใช้ URL นั้นเป็นกำรเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลภำยนอกประเภทเว็บไซต์หรือลิงค์

ต่ำง ๆ ได้ โดยกำรเพ ิ่มแหล่งข ้อมูลแบบ URL มีวิธ ีกำรโดยคลิกที่ปุ่มเพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 37 แสดงกำรเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล 

 

 จำกนั้นในหมวดเนื้อหำ เลือก “URL” แล้วคลิกเพ่ิม ดังรูป 

 

 

รูปที่ 38 แสดงกำรเพิ่มแหล่งข้อมูล URL 
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จะปรำกฏหน้ำจอให้เพ่ิมรำยละเอียด URL เมื่อก ำหนดรำยละเอียดเรียบร้อย ให้คลิก “บันทึกและกลับไป

รำยวิชำ” ดังรูป 

 

รูปที่ 39 แสดงกำรเพิ่มรำยละเอียดแหล่งข้อมูล URL 
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10. กำรเพิ่มกิจกรรมในรำยวิชำ 

อำจำรย์สำมำรถเพ่ิมเนื้อหำเพ่ือใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนได้ โดยใช้เครื่องมือต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในระบบเพ่ือ

เพ่ิมแหล่งข้อมูลกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับนักศึกษำ โดยกำรเพ่ิมกิจกรรมนั้นสำมำรถแบ่งออกเป็นประเภทต่ำง ๆ ได้

ดังนี้ 

- กำรเพ่ิมกิจกรรมกำรบ้ำน (Assignment) 

- กำรเพ่ิมกิจกรรมห้องสนทนำ 

- กำรเพ่ิมกิจกรรมอภิธำนศัพท์ 

- กำรเพ่ิมโพลล์ 

- กำรเพ่ิมกิจกรรมกระดำนเสวนำ 

 

กำรบ้ำน (Assignment) 

ในระบบสำมำรถมอบหมำยงำนให้นักศึกษำได้ท ำกำรส่งงำนผ่ำนระบบ และอำจำรย์สำมำรถให้

คะแนนผ่ำนระบบได้ทันที ซึ่งท ำให้นักศึกษำได้ทรำบผลคะแนนของตนเองได้ อีกท้ังอำจำรย์สำมำรถ 

Download ผลคะแนน และน ำไปสรุปผลต่อไปได้ โดยกำรเพ ิ่มกิจกรรมกำรบ้ำน (Assignment) มีวิธ ีกำรโดย

คลิกท่ีปุ่มเพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 40 แสดงกำรเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล 
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จำกนั้นในหมวดกิจกรรมทั้งหมด เลือก “Assignment” แล้วคลิกเพ่ิม ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 41 แสดงกำรเพิ่มกิจกรรม Assignment 
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จะปรำกฏหน้ำจอให้ใส่รำยละเอียดของกิจกรรมกำรบ้ำน โดยกรอกข้อมูลทั่วไปของงำนที่จะมอบหมำยในส ่วน

ของ ทั่วไป โดยมีรำยละเอ ียดดังนี้ 

o หัวข ้อกำรบ้ำน กรอกหัวข ้อของงำนที่จะมอบหมำย 

o รำยละเอียด กรอกรำยละเอ ียด ค ำอธ ิบำยของงำนที่มอบหมำยให้นักศึกษำท ำ 

o แสดงค ำอธิบำยในหน้ำรำยวิชำ เป็นกำรระบุกำรแสดงรำยละเอียดในหน้ำหลักของรำยว ิชำ 

o Additional files ข ้อมูลเพิ่มเติมของงำนที่สั่งซึ่งจะอยู ่ในรูปแบบไฟล์ต่ำงๆ เช ่น ไฟล์เอกสำร ไฟล์

ภำพ ไฟล์ว ีดโีอ หรือไฟล์เส ียง เป็นต้น 

 

 

รูปที่ 42 แสดงกำรเพิ่มรำยละเอียดกิจกรรม Assignment 

  



 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ TU-Moodle  |  ส ำนักงำนศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์    หน้ำท่ี 34  
 
 

จำกนั้นให้ก ำหนดระยะเวลำในกำรส่งงำน ในส่วนของ Availability โดยมีรำยละเอ ียดดังนี้ 

• Allow submissions from ก ำหนดวันที่เปิดให้นักศึกษำเริ่มส่งงำนได้ 

• ก ำหนดส่ง ก ำหนดวันสุดท้ำยของกำรส่งงำน นักศึกษำยังคงส่งงำนได้อีกแต่จะมีข้อควำม ระบุ

ว่ำส่งงำนช้ำเป็นระยะเวลำเท่ำไร 

• Cut-off date ก ำหนดวันสุดท้ำยที่นักศึกษำจะสำมำรถส่งงำนได้ หำกเลยที่ก ำหนด นักศึกษำ

จะไม่สำมำรถส่งงำนได้ 

• Always show description ระบุกำรแสดงรำยละเอียดของระยะเวลำในกำรส่งงำน 

 

  

รูปที่ 43 แสดงกำรเพิ่มรำยละเอียดกำรส่งงำน 

 

  

http://lmsnew.rmutsv.ac.th/course/modedit.php?update=28&amp;return=1
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จำกนั้นให้ก ำหนดประเภทของกำรส่งงำน ในส่วนของ Submission types โดยมีรำยละเอ ียดดังนี้ 

• Submission types สำมำรถเลือกส่งงำนได้ 2 ประเภทคือ 

- Online text หำกเปดิใช้งำนจะเป็นกำรให้นักศึกษำส ่งคำตอบออนไลน ์ได้ โดย จะ

ปรำกฏเป็นกรอบช ่องว่ำงให้สำมำรถพ ิมพ ์ข้อควำมลงไปได้เลย 

- File submissions หำกเปิดใช้งำนจะเป็นกำรให้นักศึกษำสำมำรถอัพโหลดไฟล์แนบ

ได้ 

• Word limit ก ำหนดจ ำนวนสูงส ดของค ำทีน่ักศึกษำจะได้รับอน ญำตในกำรส่ง 

• Maximum number of uploaded files ก ำหนดจ ำนวนไฟล์ทีให้ส่งได้ 

• Maximum submission size ก ำหนดขนำดไฟล์สูงส ดที่ให้ส่งได้ 

 

 

รูปที่ 44 แสดงกำรก ำหนดรูปแบบกำรส่งงำน 

 

เมื่อก ำหนดรำยละเอียดของกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้คลิก “บันทึกและกลับไปยังรำยวิชำ”  
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กำรตรวจสอบรำยชื่อนักศึกษำที่ส่งงำน และกำรให้คะแนน 

ในกิจกรรมกำรบ้ำนทุกกิจกรรม อำจำรย์สำมำรถเข้ำไปดูรำยชื่อนักศึกษำที่ส่งงำนแล้วและยังไม่ได้ส่ง

งำน และกิจกรรมกำรบ้ำนทุกกิจกรรมอำจำรย์สำมำรถให้คะแนนได้โดยผ่ำนระบบ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก

ให้แก่อำจำรย์ในกำรสรุปรวมคะแนน ซึ่งกำรตรวจสอบรำยชื่อนักศึกษำที่ส่งงำนและให้คะแนน ท ำได้โดยให้

คลิกท่ี Link ของกิจกรรมกำรบ้ำนที่หน้ำของรำยวิชำ ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 45 แสดง Link ของกิจกรรมกำรบ้ำนที่หน้ำของรำยวิชำ 

 

  ในกำรดูรำยชื่อนักศึกษำที่ส่งงำนแล้วและยังไม่ได้ส่งงำน ให้คลิกท่ี “View all submissions”  

 

 

รูปที่ 46 แสดงกำรท ำกิจกรรมของนักศึกษำที่ View all submissions 

 

  



 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ TU-Moodle  |  ส ำนักงำนศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์    หน้ำท่ี 37  
 
 

กิจกรรมห้องสนทนำ 

กิจกรรมห้องสนทนำหรือกำร Chat เป็นกิจกรรมที่อำจำรย์สำมำรถสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์

และนักศึกษำหรือนักศึกษำด้วยกันเอง โดยกำรโต้ตอบหรือพูดคุยกันแบบ Real time ด้วยกำรส่งข้อควำม

โต้ตอบกันได้ โดยกำรเพ ิ่มกิจกรรมห้องสนทนำ มีวิธ ีกำรโดยคลิกที่ปุ่มเพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล จำกนั้นใน

หมวดกิจกรรมทั้งหมด เลือก “ห้องสนทนำ” แล้วคลิกเพ่ิม ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 47 แสดงกำรเพิ่มกิจกรรมห้องสนทนำ 
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 จำกนั้นระบบจะให้ท ำกำรใส่รำยละเอียดของกิจกรรม โดยสำมำรถก ำหนดรำยละเอียดของกำรเพิ่ม

รำยละเอียดทั่วไปของห้องสนทนำ (General) 

• ชื่อห้อง ระบุหัวข้อหรือตั้งชื่อห้องสนทนำ ซึ่งจะปรำกฏให้นักศึกษำเห็นในหน้ำรำยวิชำ 

• ค ำน ำ ระบุรำยละเอียดของห้องสนทนำ 

• แสดงค ำอธิบำยในหน้ำรำยวิชำ หำกต้องกำรให้แสดงรำยละเอียดของสนทนำหน้ำรำยวิชำให้คลิก

เลือกทีต่ ำแหน่งนี้ 

 

 

รูปที่ 48 แสดงกำรเพิ่มรำยละเอียดของห้องสนทนำ 

  

จำกนั้นก ำหนดกำรเสวนำ ประกอบด้วย 

o เวลำสนทนำครั้งต่อไป ก ำหนดเวลำในกำรสนทนำในครั้งต่อไป 

o เสวนำเรื่องนี้ซ้ ำ ก ำหนดกำรเปิดใช้ห้องสนทนำซ้ ำ โดยมีรูปแบบคือ 

▪ ไม่ระบุเวลำสนทนำ จะเป็นกำรเข้ำห้องสนทนำได้ในช่วงเวลำใดก็ได้ 

▪ ไม่มีกำรเสวนำซ้ ำ จะใช้ห้องสนทนำเฉพำะช่วงเวลำที่ก ำหนดเท่ำนั้น 

▪ เวลำเดียวกันนี้ทุกวัน จะใช้ห้องสนทนำนี้ในเวลำเดิมที่ก ำหนดไว้ในทุกๆ วัน 

▪ เวลำเดียวกันนี้ทุกสัปดำห์ จะใช้ห้องสนทนำนี้ในวันและเวลำเดิมท่ีก ำหนดไว้ในทุกสัปดำห์ 
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o บันทึกกำรเสวนำครั้งที่ผ่ำนมำ ก ำหนดกำรบันทึกข้อมูลกำรสนทนำครั้งที่ผ่ำนมำ 

o ท กคนสำมำรถดูกำรเสวนำครั้งที่ผ่ำนมำได้ ก ำหนดว่ำทุกคนสำมำรถดูกำรสนทนำครั้งที่ผ่ำนมำได้

หรือไม่ 

 

 

รูปที่ 49 แสดงกำรก ำหนดกำรเสวนำของห้องสนทนำ 

 

เมื่อก ำหนดรำยละเอียดของกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้คลิก “บันทึกและกลับไปยังรำยวิชำ”  
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กิจกรรมกระดำนเสวนำ (Forum) 

กระดำนเสวนำ (Forum) หรือกระดำนข่ำว เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้เป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร

ระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ หรือนักศึกษำกับนักศึกษำ โดยอำจเป็นกำรถำมตอบ แสดงควำมคิดเห็นใน

บทเรียน ซ่ึงอำจำรย์สำมำรถสร้ำงปฏิสัมพันธ์ภำยในรำยวิชำได้ นอกจำกนี้กระดำนเสวนำยังมีส่วนช่วยในกำร

สร้ำงสีสันและควำมเคลื่อนไหวให้กับรำยวิชำจำกกำรมีผู้เข้ำมำตั้งกระทู้ถำมตอบอีกด้วย 

กำรเพ่ิมกิจกรรมกระดำนเสวนำท ำได้โดยกำรคลิก “เพ่ิมกิจกรรม” แล้วเลือกในส่วนกิจกรรม 

“กระดำนเสวนำ”  

 

 
 

รูปที่ 50 แสดงกำรเพ่ิมกิจกรรมกระดำนเสวนำ 
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ซึ่งมีส่วนที่ต้องตั้งค่ำและกรอกรำยละเอียดดังนี้ 

• ชื่อกระดำน ระบุหัวข้อหรือตั้งชื่อกระดำนเสวนำ ซึ่งจะปรำกฏให้นักศึกษำเห็นในหน้ำรำยวิชำ 

• วิธีใช้กระดำน เขียนข้อควำมอธิบำยหรือรำยละเอียด ข้อก ำหนด วิธีกำรของกำรตั้งกระทู้หรือกำร

แลกเปลี่ยนในกระดำนเสวนำ 

• แสดงค ำอธิบำยในหน้ำรำยวิชำ หำกต้องกำรให้แสดงรำยละเอียดของกระดำนเสวนำที่หน้ำรำยวิชำ

ให้คลิกท่ีต ำแหน่งนี้ 

• ประเภทของกระดำน ระบุประเภทของกระดำนเสวนำ ซึ่งแบ่งเป็น 

o กระดำนทั่วไป เป็นกระดำนเสวนำแบบปลำยเปิด ซึ่งแต่ละคนที่เข้ำมำตอบ จะสำมำรถตั้ง

หัวข้อใหม่ได้ กระดำนเสวนำประเภทนี้เหมำะที่สุดส ำหรับกระดำนเสวนำที่มีวัตถุประสงค์

ทั่วไป 

o หนึ่งคนสำมำรถสร้ำงได้หนึ่งกระทู้ ในกระดำนเสวนำประเภทนี้ แต่ละคนจะโพสต์ กระทู้ใน

หัวข้อของตน (แต่ทุกคนจะสำมำรถตอบได้ทุกกระทู้) กระดำนเสวนำแบบนี้จะเป็นประโยชน์ 

เมื่อต้องกำรให้นักศึกษำตั้งกระทู้ของตนและแสดงควำมเห็นในหัวข้อของแต่ละสัปดำห์ และ

ทุกคนก็สำมำรถตอบแสดงควำมคิดเห็นในกระทู้นั้นๆได้ 

o กระดำนหัวข้อเดียวอย่ำงง่ำย เป็นกระทู้ที่มีหัวข้อเดียว และเนื้อหำทุกอย่ำงอยู่ภำยในหน้ำ

เดียวกัน กระทู้ประเภทนี้เหมำะส ำหรับเรื่องที่สั้นและกระชับ 

 
 

รูปที่ 51 แสดงกำรเพ่ิมรำยละเอียดกิจกรรมกระดำนเสวนำ 



 

 

คู่มือกำรใช้งำนระบบ TU-Moodle  |  ส ำนักงำนศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์    หน้ำท่ี 42  
 
 

o ขนำดของไฟล์สูงส ด ก ำหนดขนำดไฟล์สูงสุดที่จะสำมำรถอัพโหลดได้ 

o Maximum number of attachments จ ำนวนไฟล์สูงสุดที่สำมำรถอัพโหลดได้ 

o Display word count สดงจ ำนวนค ำหรือไม่ 

 

 
 

รูปที่ 52 แสดงกำรก ำหนดรำยละเอียดขนำดไฟล์ที่แนบในกระดำนเสวนำ 

 

o Subscription mode ก ำหนดกำรเป็นสมำชิกของ Forum โดยเมื่อสมัครเป็นสมำชิก

กระดำนเสวนำหมำยควำมว่ำ สมำชิกจะได้รับส ำเนำจำกกระดำนเสวนำทุกครั้งที่มีคนโพสต์

ข้อควำมโดยผ่ำนทำงอีเมล ซึ่งจะมีกำรส่งประมำณสำมสิบนำที หลังจำกท่ีมีกำรโพสต์ โดย

สำมำรถก ำหนดได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 

▪ ใช่ตลอดเวลำ กำรบังคับให้นักศึกษำทุกคนเป็นสมำชิกของกระดำน โดยเมื่อมีกำร

ส่งข้อควำมในกระทู้นักศึกษำทุกคนจะได้รับอีเมลด้วย ซึ่งถ้ำเลือกแบบนี้จะไม่

สำมำรถออกจำกกำรเป็นสมำชิกของกระดำนได้ 

▪ ใช่ตอนต้นเท่ำนั้น คือกำรบังคับให้นักศึกษำทุกคนเป็นสมำชิกของกระดำนเฉพำะ

ตอนต้นเท่ำนั้น ซึ่งถ้ำเลือกแบบนี้จะสำมำรถออกจำกกำรเป็นสมำชิกของกระดำน

ได้ 

▪ ไม่บังคับ คือไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนเป็นสมำชิกของกระดำน ซึ่งนักศึกษำมีสิทธิ์

เลือกว่ำจะรับอีเมล เมื่อมีกำรส่งข้อควำมหรือไม่ 

o อ่ำนกำรติดตำมกำรอ่ำนข้อควำมของกระดำนนี้หรือไม่ ก ำหนดว่ำจะติดตำมกำรอ่ำน 

Forum หรือไม ่ 
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รูปที่ 53 แสดงกำรก ำหนดติดตำมกำรอ่ำน Forum 

 

เมื่อก ำหนดรำยละเอียดของกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้คลิก “บันทึกและกลับไปยังรำยวิชำ”  

 

 

กิจกรรมอภิธำนศัพท์ 

อภิธำนศัพท์เป็นกิจกรรมที่อำจำรย์ผู้สอนและผู้เรียนทุกคนสำมำรถเพ่ิมรำยกำรค ำศัพท์พร้อม

ควำมหมำยหรือค ำอธิบำยได้เหมือนกับพจนำนุกรม และสำมำรถสืบค้นได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับรำยวิชำที่มี

ค ำศัพท์เฉพำะต่ำง ๆ ที่ต้องกำรอธิบำยควำมหมำยของค ำศัพท์นั้น ๆ 

กำรเพ่ิมกิจกรรมอภิธำนศัพท์ท ำได้โดยกำรคลิก “เพ่ิมกิจกรรม” แล้วเลือกในส่วนกิจกรรม  

“อภิธำนศัพท์” 
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รูปที่ 54 แสดงกำรเพิ่มกิจกรรมอภิธำนศัพท์ 

ซึ่งมีส่วนที่ต้องตั้งค่ำและกรอกรำยละเอียดังนี้ 

• ชื่อ ระบุหัวข้อหรือตั้งชื่อของอภิธำนศัพท์ ซึ่งจะปรำกฏให้ผู้เรียนเห็นในหน้ำรำยวิชำ 

• ค ำอธิบำย ระบุรำยละเอียดของกิจกรรมอภิธำนศัพท์ 

• แสดงค ำอธิบำยในหน้ำรำยวิชำ หำกต้องกำรให้แสดงรำยละเอียดของกระดำนเสวนำที่หน้ำรำยวิชำ

ให้คลิกท่ีต ำแหน่งนี้ 
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• อภิธำนศัพท์นี้ใช้ส ำหรับทั้งเว็บหรือไม่ เป็นกำรก ำหนดให้อภิธำนศัพท์เหล่ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

รำยวิชำใดก็ได้ คือสำมำรถน ำไปใช้ในวิชำอ่ืนๆได้ 

• ประเภทอภิธำนศัพท์ เป็นกำรหนดว่ำอภิธำนศัพท์นี้เป็นอภิธำนศัพท์หลักหรืออภิธำนศัพท์รอง โดย

จะสำมำรถส่งค ำศัพท์ซึ่งเป็นอภิธำนศัพท์รองสู่อภิธำนศัพท์หลักของรำยวิชำนั้นๆ ได้ในระบบอภิธำน

ศัพท์ 

 

 
 

รูปที่ 55 แสดงกำรเพิ่มรำยละเอียดกิจกรรมอภิธำนศัพท์ 
 

• สถำนะกำรอน มัติ กำรตั้งค่ำนี้จะอนุญำตให้ผู้สอนก ำหนดว่ำค ำศัพท์ที่เพ่ิมเติมโดยนักเรียนจะเป็น

อย่ำงไร อำจก ำหนดให้ทุก ๆ คนใช้ค ำศัพท์เหล่ำนั้นได้โดยอัตโนมัติ หรือ ผู้สอนจะต้องตรวจสอบและ

อนุมัติให้ศัพท์เหล่ำนั้นก่อน 

• แก้ไขได้ตลอด กำรตั้งค่ำนี้จะอนุญำตให้นักศึกษำสำมำรถแก้ไขค ำศัพท์ได้ตลอดกิจกรรม 

• อน ญำตให้โพสต์ค ำศัพท์ซ้ ำ คืออนุญำตให้โพสต์ค ำศัพท์ที่ซ้ ำกันได้ แล้วแต่ค ำมีกำรนิยำมค ำศัพท์ที่

แตกต่ำงกันได้ 

• อน ญำตให้แสดงควำมคิดเห็น กำรอนุญำตให้นักเรียนเพ่ิมเติมควำมเห็นที่มีต่อค ำศัพท์หรือนิยำม

ของอภิธำนศัพท์ 
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• ลิงค์ไปท่ีค ำศัพท์อัตโนมัติ กำรเปิดให้ส่วนนี้ท ำงำนจะท ำให้ค ำศัพท์ในอภิธำนศัพท์กลำยเป็นลิงค์

อัตโนมัติ  
 

 
 

รูปที่ 56 แสดงกำรตั้งค่ำเกี่ยวกับค ำศัพท์ 
 

• รูปแบบกำรน ำเสนอ (Display format) กำรตั้งค่ำนี้ใช้ก ำหนดรำยละเอียดว่ำศัพท์หรือนิยำมแต่

ละค ำจะปรำกฏออกมำในรูปแบบใดในอภิธำนศัพท์ โดยค่ำที่ตั้งไว้คือ 

▪ อย่ำงง่ำยรูปแบบพจนำน กรม จะดูเหมือนพจนำนุกรมแบบที่ใช้อยู่ทั่วไป ค ำศัพท์แต่ละ

ค ำแยกกัน ไม่มีกำรระบุผู้เขียนค ำศัพท์ เอกสำรหรือไฟล์แนบจะแสดงในรูปแบบลิงค์ 

▪ ต่อเนื่องพร้อมชื่อผู้เขียน จะแสดงศัพท์ค ำต่อค ำโดยไม่แยกกัน พร้อมไอคอนแก้ไข 

▪ เต็มรูปแบบพร้อมชื่อผู้เขียน เป็นรูปแบบคล้ำยกระดำนเสวนำ ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

ผู้เขียน เอกสำรหรือไฟล์แนบแสดงเป็นลิงค์ 

▪ เต็มรูปแบบไม่รวมเชื่อผู้เขียน จะเป็นรูปแบบคล้ำยกระดำนเสวนำโดยไม่แสดงข้อมูล

เกี่ยวกับผู้เขียน เอกสำรหรือไฟล์แนบแสดงเป็นลิงค์ 

▪ สำรำน กรม มีรูปแบบเหมือนแบบเต็มโดยแสดงผู้เขียน พร้อมแสดงรูปภำพที่แนบมำด้วย 

▪ ค ำถำมถำมบ่อย จะเป็นประโยชน์ส ำหรับแสดงรำยกำรค ำถำมท่ีถำมบ่อย ซึ่งผนวกค ำ 

"ค ำถำม" และ "ค ำตอบ" โดยอัตโนมัติเข้ำไปในแนวคิดและค ำนิยำมตำมล ำดับ 
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• จ ำนวนค ำศัพท์ท่ีต้องกำรแสดงในหนึ่งหน้ำ ระบุจ ำนวนค ำศัพท์ที่ต้องกำรแสดงในหน้ำจอ 

• แสดงตัวอักษร (Show alphabet) สำมำรถตั้งค่ำว่ำผู้ใช้จะ browse อภิธำนศัพท์อย่ำงไรก็ได้ 

ปกติ กำร browse และกำรสืบค้นจะได้รับกำรตั้งค่ำให้ท ำได้อยู่แล้ว ซึ่งคุณอำจก ำหนดทำงเลือก

ส ำหรับผู้ใช้ได้ 3 แบบ ดังนี้ 

▪ SHOW SPECIAL แสดงแบบพิเศษ ให้ browse ได้หรือไม่ได้ด้วยตัวอักษรพิเศษ อย่ำง 

เครื่องหมำย @ เครื่องหมำยชำร์ป (#) หรืออ่ืนๆ 

▪ SHOW ALPHABET แสดงแบบเรียงตำมล ำดับตัวอักษร ให้หรือไม่ให้ browse แบบ

เรียงตำมล ำดับตัวอักษร 

▪ SHOW ALL แสดงทั้งหมดให้ browse ค ำศัพท์ทั้งหมดได้ในครั้งเดียว หรือไม่ก็ได้ 

• แสดงลิงค์ทั้งหมด (Show 'ALL' link) ส ำหรับแสดงลิงค์อภิธำนศัพท์ 

• แสดงลิงค์พิเศษ สำมำรถตั้งค่ำว่ำผู้ใช้จะ browse อภิธำนศัพท์อย่ำงไรก็ได้ ปกติกำร browse และ

กำรสืบค้นจะได้รับกำรตั้งค่ำให้ท ำได้อยู่แล้ว ซึ่งสำมำรถก ำหนดทำงเลือกส ำหรับผู้ใช้ได้ 3 แบบ ดังนี้ 

▪ SHOW SPECIAL แสดงแบบพิเศษ ให้ browse ได้หรือไม่ได้ด้วยตัวอักษรพิเศษ อย่ำง 

เครื่องหมำย @ เครื่องหมำยชำร์ป (#) หรืออ่ืนๆ 

▪ SHOW ALPHABET แสดงแบบเรียงตำมล ำดับตัวอักษร ให้หรือไม่ให้ browse แบบ

เรียงตำมล ำดับตัวอักษร 

▪ SHOW ALL แสดงทั้งหมดให้ browse ค ำศัพท์ทั้งหมดได้ในครั้งเดียว หรือไม่ก็ได้ 
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รูปที่ 57 แสดงกำรตั้งค่ำเกี่ยวกับกำรแสดงผล 

 

เมื่อก ำหนดรำยละเอียดของกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้คลิก “บันทึกและกลับไปยังรำยวิชำ”  
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โพลล์ (Choice) 

โพลล์เป็นกิจกรรมส ำรวจควำมคิดเห็นที่ผู้สอนสำมำรถใช้ตั้งค ำถำมและก ำหนดตัวเลือกค ำตอบ ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์กรณีใช้เป็นแบบส ำรวจอย่ำงเร็วเพื่อกระตุ้น หรือระดมควำมคิดในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 

กำรเพ่ิมกิจกรรมโพลล์ท ำได้โดยกำรคลิกท่ี “เพ่ิมกิจกรรม” จำกนั้นในส่วนกิจกรรมเลือก “โพลล์” 

 

 
 

รูปที่ 58 แสดงกำรเพิ่มกิจกรรมโพลล์ 
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ซึ่งมีส่วนที่ต้องตั้งค่ำและกรอกรำยละเอียดังนี้ 

o ชื่อของโพลล์ ระบุหัวข้อหรือตั้งชื่อของโพลล์ ซึ่งจะปรำกฏให้ผู้เรียนเห็นในหน้ำรำยวิชำ 

o ค ำน ำ ระบุรำยละเอียดของโพลล์ 

o แสดงค ำอธิบำยในหน้ำรำยวิชำ หำกต้องกำรให้แสดงรำยละเอียดของกระดำนเสวนำที่

หน้ำรำยวิชำให้คลิกท่ีต ำแหน่งนี้ 

o โหมดแสดงผล ก ำหนดรูปแบบกำรแสดงผลของโพลล์ว่ำต้องกำรให้แสดงแนวตั้งหรือ

แนวนอน 

 

 
 

รูปที่ 59 แสดงกำรเพิ่มรำยละเอียดกิจกรรมโพลล์ 

ส่วนของจ ำกัด (Limit) 

o อน ญำตให้โพลล์มีกำรอัพเดท ก ำหนดให้มีกำรแก้ไขโพลล์หรือไม่ 

o จ ำกัดจ ำนวนครั้งที่สำมำรถตอบได้ ส ำหรับก ำหนดจ ำนวนครั้งสูงสุดที่จะมีผู้ตอบในตัวเลือก

ต่ำงๆ ได ้หำกเปิดใช้งำนจะต้องก ำหนดจ ำนวนครั้งในช่องของ Option เพ่ือระบุจ ำนวนกำร

ตอบ  

o Option จะเป็นช่องส ำหรับก ำหนดหรือใส่ข้อมูลตัวเลือกในโพลล์ ซึ่งโดยปกติจะมีทั้งหมด 5 

ตัวเลือก ซึ่งสำมำรถเพ่ิมตัวเลือกได้อีกโดยคลิกที่  เพ่ือเพ่ิมช่องส ำหรับ
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พิมพ์ตัวเลือก และหำกมีช่องส ำหรับใส่ตัวเลือกมำกเกินควำมต้องกำรให้เว้นไว้ ไม่ต้องกรอก

ข้อมูลอะไร 

o Limit ระบุจ ำนวนครั้งสูงสุดที่จะมีคนเลือกตอบในตัวเลือกนั้นได้ ซึ่งจะต้องเปิดใช้งำนกำร

จ ำกัดจ ำนวนครั้งที่สำมำรถตอบได้ไว้ ซึ่งหำกมีผู้ตอบเกินจ ำนวนตัวเลือกนั้นจะไม่สำมำรถ

เลือกตอบได้อีก 

 
 

รูปที่ 60 แสดงกำรเพิ่มรำยละเอียดกิจกรรมโพลล์ส่วน Options 

 

 เมื่อก ำหนดรำยละเอียดของกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้คลิก “บันทึกและกลับไปยังรำยวิชำ” 
 

 


