
ระบบบริหารจดัการเรียนการสอน

โดยโปรแกรม TU Moodle

นีรวลัย ์   สีทอง

ส านกังานศนูยเ์ทคโลโนยีสารสนเทศและการส่ือสาร มธ.

E-mail : neelawan@tu.ac.th Tel. : 82-1963



หวัขอ้น าเสนอ

1. การเขา้ระบบ

2. การเพ่ิมรายวิชา

3. การเพ่ิมกิจกรรม (Activities)

- Assignment

4. การเพ่ิมเน้ือหา (Resources)

- File/Folder
- URL



ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา

• Moodle ไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีน ามาทดแทนบทเรียนในหอ้งเรียนแต่เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย

สรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหว่างอาจารยผู์ส้อน กบันักศึกษาเขา้ดว้ยกนั โดยการน าระบบ 

Moodle มาช่วยเสริมการเรียนการสอนในหอ้งเรียน อาจารยต์อ้งวางแผนการสอน 

ออกแบบการสอนส าหรบัรายวิชาของตนเอง ใหมี้การโตต้อบกบันักศึกษาอย่าง

สม า่เสมอเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูร่้วมกนั โดยระบบ Moodle จะประกอบดว้ยโมดูลท่ีใช้
งานต่างๆ 



Moodle ?

Moodle

LMS
(ระบบจดัการเรียนรู)้

CMS
(ระบบจดัการเน้ือหา)



Moodle ส าหรบัอาจารย์



Moodle ส าหรบัอาจารย์

1. อาจารยส์ามารถเพ่ิมแหล่งขอ้มูล เพ่ือใหน้กัศึกษาเขา้ไปศึกษาหา

ความรูไ้ด ้ในรปูแบบต่าง ๆ ลงไปในรายวิชาของตนเอง เช่น หนา้

ตวัหนงัสือธรรมดา หนา้เว็บเพจ หรือแฟ้มขอ้มูลเอกสารประกอบการ

สอนอ่ืนๆ เช่น Word ,PowerPoint ,PDF หรือ แฟ้มขอ้มูลในรปู

ของส่ือต่างๆ เช่น เสียง รปูภาพ หรือแมแ้ต่วิดีทศันป์ระกอบการ

เรียนการสอน

2. อาจารยส์ามารถเพ่ิมกิจกรรมต่างๆ ใหน้กัศึกษา เช่น อาจารย์

สามารถออกขอ้สอบ รวมทัง้ก าหนดช่วงระยะเวลาตามวนัเวลาท่ี

ก าหนดได ้เพ่ือใชใ้นการประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนได ้ อาจารย์

สามารถสรา้งการบา้นใหน้กัศึกษาท าส่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได ้ 

นอกจากนัน้อาจารยย์งัสามารถท่ีจะสนทนากบัผูเ้รียนไดโ้ดยตรง 

โดยท าการสนทนาผ่านหอ้งสนทนาได ้และอาจารยย์งัสามารถสรา้ง 

แบบสอบถาม โพลล ์กระดานเสวนาได ้เป็นตน้ 



Moodle ส าหรบันกัศึกษา

• กจิกรรมของนักเรียน (Student Activities) 

1. สมคัรสมาชิกดว้ยตวันกัเรียนเองได ้
2. เรียนรู้จากเอกสาร หรือบทเรียน ท่ีครูก าหนดใหเ้ขา้ไปศึกษาตามช่วงเวลาท่ีเหมาสสม 
3. ฝากค าถาม หรือขอ้คิดเห็น หรือสนทนารสหวา่งครูแลสนกัเรียน 
4. ท ากิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น ท าแบบฝึกหดั หรือส่งการบา้น 
5. แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของตนเองได ้
6. เรียนรู้ขอ้มูลของครู เพื่อนนกัเรียนในชั้น หรือในกลุ่ม เพื่อสร้างความคุน้เคยได ้



การเขา้สู่ Program Moodle

1. http://moodle.tu.ac.th/ 

2. http://www.tu.ac.th

 เลอืกขอ้มลู “บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ”
→และ Click → Moodle

 เลอืกขอ้มลู “สารสนเทศส าหรบันกัศกึษา”

→ และ Click → TU Moodle



การเขา้สู่ ProgramMoodle

Login



การเขา้สู่ ProgramMoodle

เลอืกลงิค ์“Log in”

ส าหรบัอาจารย ์ใชข้อ้มลูเดยีวกบั ระบบตรวจสอบเงนิเดอืน มธ.
หรอื Email TU

ส าหรบันกัศกึษา ใชข้อ้มลูเดยีวกบั ส านกัทะเบยีน 
หรอื Login WiFi



การเขา้สู่ ProgramMoodle

News

Download

Navigation คน้หารายวชิาเลอืกภาษา



การแกไ้ขประวติัส่วนตวั

• คลิกท่ีช่ือผูใ้ช ้ดา้นบนวาา

• เลือกแกไ้ววอ้มูลสา่นตาั



ขัน้ตอนการแจง้ขอเปิดรายวิชาท่ีสอน

การเพ่ิมรายวิชา

กรณีท่ีอาจารยไ์ม่ไดร้บัสิทธ์ิใหส้ามารถเพ่ิมรายวิชาไดเ้อง

1. แจง้ขอ้มูลอาจารยม์าท่ี E-mail : neelawan@tu.ac.th

- ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)

- คณะท่ีสอน

- Email ของ TU



ขัน้ตอนการแจง้ขอเปิดรายวิชาท่ีสอน

การเพ่ิมรายวิชา

กรณีท่ีอาจารยไ์ม่ไดร้บัสิทธ์ิใหส้ามารถเพ่ิมรายวิชาไดเ้อง

2. เพ่ิมโดยใชปุ้่ ม Request a course

- เลือกคณะท่ีตอ้งการ

- เลือกปีการศึกษา

- คลิกท่ีปุ่ ม “Request a course”



ขัน้ตอนการแจง้ขอเปิดรายวิชาท่ีสอน

การเพ่ิมรายวิชา

กรณีท่ีอาจารยไ์ดร้บัสิทธ์ิใหส้ามารถเพ่ิมรายวิชาไดเ้อง

- เลือกคณะท่ีไดร้บัสิทธ์ิ

- เลือกปีการศึกษา/เทอม

- คลิกท่ีปุ่ ม “Add a new course”



การเพ่ิมรายวิชา



3. การเพ่ิมกิจกรรม (Activities)

- Assignment



4. การเพ่ิมเน้ือหา (Resources)

- File/Folder
- URL



ส่วนประกอบรายวิชาท่ีสอน

•บล็อกการจดัการระบบ



แสดงสญัลกัษณท่ี์ใชใ้นหนา้จอ

สญัลกัษณ์ ชือ่

1. Edit Summary

2. Move section

3. Edit Icon

4.      Add an activity or resource

5.        / 
Hide / Unhide
เพ่ือซ่อน หรือเปิดใหผู้เ้รียนเห็น (จะท างานสลบักนั)



แสดงสญัลกัษณท่ี์ใชใ้นหนา้จอ

สญัลกัษณ์ ชือ่

6. Configure Block

7. Dock Block

8. /  Hide Block / Show Block

9.      Move Block



เร่ิมสรา้งบทเรียน



การแกไ้ขรายวิชา



การจดัการสมาชิกในรายวิชา



การสรา้งบทเรียนรายสปัดาห์

1. การเพ่ิมแหล่งขอ้มูล

2. การเพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอน



การสรา้งบทเรียนรายสปัดาห์



การเพ่ิมแหล่งขอ้มลู(Resources)



การเพ่ิมกิจกรรม (Activity)

• กระดานเสานา

• การบา้น

• แบบทดสอบ



ประเภทของการบา้น

1.Online Text ใหน้ักศึกษาพิมพว์อ้มูล

วองการบา้นบนเา็บไดเ้ลย

2.ส่งโดยใหอ้พัโหลดไฟล์ ใหน้ักศึกษาสง่เอกสาร

โดยการอพัโหลดไฟล ์

เชน่ .Doc เป็นตน้



การสรา้งค าถาม



การสรา้งค าถาม



การสรา้งค าถาม

• ปรนัย

• อตันัย

• จบัคู ่

• ถูก-ผิด



ประเภทของแบบทดสอบ(ต่อ)

1. การน าเขา้ไฟลร์ปูแบบ GIFT



ประเภทของแบบทดสอบ(ต่อ)

2. การน าเขา้ไฟลร์ปูแบบ Aiken

ตวัอย่าง เช่น

จงัหาดัเชียงใหมอ่ยูใ่นภาคใดวองประเทศไทย?

A. ภาคใต ้

B. ภาคตะานัออก

C. ภาคกลาง

D. ภาคเหนือ

ANSWER: D

ภาคใตว้องประเทศไทยมีก่ีจงัหาดั?



การสรา้งบทเรียนรายสปัดาห์

2. การเพ่ิมเน้ือหา (Resources)

- การเพ่ิมแบบ File/Folder

- การเพ่ิมแบบ URL



ประเภทของกระดานเสวนา

• กระดานถาม-ตอบ (Q and A forum)

: เพ่ิมค าถามใหม ่



ประเภทของกระดานเสวนา

• กระดานทัา่ไป (standard forum for general use)

: ตัง้กระทู ้



ประเภทของกระดานเสวนา

• กระดานหาัวอ้เดียาอยา่งงา่ย
(a single simple discussion)



ประเภทของกระดานเสวนา

• กระดานหน่ึงคนหน่ึงกระทู ้
(Each person posts one discussion)



ประเภทของกระดานเสวนา

• standard forum displayed in 
a blog-like format



Thank You




