
 

ค ำน ำ 
 

   สถาบันประมวลข้อมูลเพ่ือการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
ท าการปรับปรุง Version ของระบบ Moodle จาก 1.9 เป็น 2.6.7 เพ่ือให้ระบบสามารถ

ให้บริการอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คู่มือเล่มนี้

จัดท าขึ้ น เพ่ื อ เป็นแนวทางในการใช้งาน ระบบ TU Moodle  ส าห รับ  นั กศึ กษาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถใช้ระบบเป็นตัวกลางการเรียนการสอนผ่านระบบ

อนิเทอร์เนต็ ปัจจุบันมีจ านวนรายวิชาวิชา อาจารย์ และนักศึกษาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น  

คู่มือเล่ม น้ีมี เน้ือหาเกี่ ยวกับการใช้งานระบบ TU Moodle ปัจจุบันนี้ ระบบได้มี 

การพัฒนาให้สามารถสนับสนุนการท างานอุปกรณ์บน tablet  mobile รวมถึงเนื้ อหาการสอน 

ที่ เป็น Multimedia มากยิ่งขึ้ น สามารถท าแบบทดสอบออนไลน์ รวมทั้ งรายงานคะแนน 

ส่งเอกสารในรูปแบบต่างๆได้ เหมาะส าหรับการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง โดยคู่มือ

ฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุนจาก นายรุ่งศักด์ิ พรหมแย้ม หัวหน้าฝ่าย

วิเคราะห์ข้อมูลฯ ที่ให้ค าแนะน าในการจัดท าผู้จัดท าคู่มือคร้ังน้ีด้วย  
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คู่มือ TU Moodle 

(ส ำหรบันกัศึกษำ)  

1. TU Moodle คือ  

TU Moodle  คือ ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายที่สนับสนุนให้นักศึกษา และ

คณาจารย์ทุกคนเข้ามาใช้เพ่ือการเรียนการสอน โดยนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาเนื้ อหาบทเรียนในแต่ละรายวิชา 

และท ากิจกรรมต่างๆ เช่น แบบฝึกหัด แบบทดสอบ รวมทั้งใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์ในรายวิชาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  

2. กำรเขำ้ใชร้ะบบ TU Moodle  

นักศึกษาสามารถเข้าใช้หน้าหลักระบบ TU Moodle ได้ที่ URL: http://moodle.tu.ac.th/  

3. กำรเขำ้สู่ระบบบทเรียนรำยวิชำ TU Moodle  

นักศึกษาทั้ งระดับปริญญาตรี  โท และเอกทุกคน  มี ช่ืออยู่ในระบบแล้ว โดยใช้ Username คือ  

รหัสนั ก ศึกษา และ Password คือ   ตั ว เดี ยวกันกับที่ ใ ช้ลงทะเบี ยน เรียน  (ส านั กทะเบี ยนฯ มธ.)  

หากนักศึกษามีปัญหาเร่ืองการ Login ไม่ผ่าน หรือ หากจ ารหัสผ่านไม่ได้ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ 

สถาบันประมวลข้อมูลฯ  

3.1 กำรเขำ้สู่ระบบวิธีที ่1 หน้าแรก TU Moodleใส่ Username และ Password แล้วคลิกปุ่ม Login  

3.2 กำรเขำ้สู่ระบบวิธีที ่2 คลิกลิงค์เข้าสู่ระบบที่มุมบนทางด้านขวาเพ่ือไปที่หน้าลอ็กอนิเข้าเวบ็  

                จากน้ันใส่ Username และ Password แล้วคลิกปุ่ม Login ตามรูปภาพที่ 1 
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รูปภาพที่ 1 แสดงหน้าการ Login เข้าสู่ระบบ 

3.1 การเข้าสู่ระบบวธีิที ่1 

3.2 ส่วน Login เข้าสู่ระบบ 
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4. ส่วนประกอบหนำ้แรกของ TU-MOODLE ตำมรูปภำพที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 แสดงส่วนประกอบของ TU-MOODLE 

 

 

รายละเอยีดของส่วนประกอบต่างๆ ที่ส าคัญของระบบมีดังน้ี 

4.1  ส่วนกำร Login เขำ้สู่ระบบ TU-MOODLE  

4.2  ส่วนกำรเลือกภำษำในกำรใชร้ะบบ ในส่วนนี้ จะให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้ภาษาในการใช้ 

                 งานระบบ TU Moodle ได้ 

4.3  ส่วนแสดงรำยวิชำในระบบ ในส่วนน้ีจะแสดงรายวิชาที่มีอยู่ในระบบ โดยแบ่งแยกเป็น  

                 คณะ และปีการศึกษา 

4.1 ส่วน Login เขำ้สู่ระบบ 

4.3 ส่วนแสดงรำยรำวิชำ 

4.5 ส่วนประกำศข่ำวและประกำศ 

4.4 ส่วน Download คู่มือ

เอกสำร 

4.2 ส่วนกำรเลือกภำษำในกำรใชร้ะบบ 
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4.4  ส่วน Download คู่มือเอกสำร ในส่วนนี้ จะแสดงคู่มือ และเอกสารสรุปรายงานต่างๆ 

                 เกี่ยวกบัระบบ 

4.5  ส่วนประกำศข่ำว ในส่วนนี้ จะแสดงประกาศข่าวล่าสดุเกี่ยวกบัระบบให้กบัอาจารย์และ 

                 นักศึกษาได้ทราบถึงความเคล่ือนไหวที่จะมีข้ึน 

5. กำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั  

เม่ือเข้าระบบได้แล้วที่มุมบนขวา จะมีช่ือของผู้ที่ Login เข้าใช้ระบบอยู่ หากต้องการแก้ไขข้อมูล เช่น 

ช่ือ นามสกุล ให้คลิกช่ือของตนเองที่มุมบนขวา  จะปรากฏหน้าจอตามรูป ซ่ึงนักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูล

ส่วนตัวโดยคลิกเลือก  “ค่าที่ต้องการ”  และเลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”  

    วิธีกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองให้ถูกต้องได้ เช่น ข้อมูล     

     รายละเอียดส่วนตัว ภาพ และอื่นๆ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกบัระบบอาจารย์ จะได้ตามรูปภาพ 

     ที่ 3 ยกเวน้ หา้มแกไ้ข E-mail และรหัสผ่าน เน่ืองจากข้อมูล E-mail และรหัสผ่าน มีการ 

     เช่ือมโยงกบัฐานข้อมูลของ ส านักทะเบียน ของ มธ. จึงไม่สามารถแก้ไขได้ และเมื่อนักศึกษาแก้ไข 

     เสรจ็แล้วให้คลิกปุ่ม “อัพเดทประวัติส่วนตัว”  
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รูปภาพที่ 3 แสดงหน้าจอแก้ไขประวัติส่วนตัว 

ไม่สามารถแก้ไข Email ได้ 
 ใช้ตามที ่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น 

ตั้งค่าภาษาเร่ิมต้น 

การเพิม่รูปภาพส่วนตัว 
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6. กรณีลืมรหสัผ่ำน  

นักศึกษาที่ลืมรหัสผ่านให้ส่งข้อมูลแจ้งมาที่ ระบบ helpdesk ของ มธ. ตามลิงค์ต่อไปน้ี 

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

7. กำรออกจำกระบบ 

เมื่อนักศึกษาใช้งานระบบ TU Moodle เสรจ็แล้ว ควรออกจากระบบ โดยคลิกเลือกที่ช่ือของตนเองที่

มุมบนขวา  และเลือก “ออกจากระบบ” 

8. กำรเขำ้สู่บทเรียนรำยวิชำ  

ให้นักศึกษาท าตามข้ันตอนต่อไปนี้  

1)  นักศึกษาเล่ือนหน้าจอลงมาด้านล่าง จากน้ันเลือกคณะ ที่ต้องการศึกษาบทเรียนเลือก และ 

                 ปีการศึกษา / ภาคการศึกษา และเลือกช่ือรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนที่ต้องการศึกษา  

  2)  การเข้าสู่บทเรียนคร้ังแรกให้ตอบยืนยันการเข้าบทเรียนด้วย คลิกใช่เพ่ือเข้าสู่รายวิชา หากรายวิชา 

                 ใดมีรหัสผ่าน ให้ติดต่อขอรหัสผ่านจากอาจารย์ประจ าวิชา 

  3)  จากน้ันรายวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนจากปรากฏที่บลอ็ก “NAVIGATION” และเลือกเมนู  

                 “My courses”  

ไม่มีรหัสผ่าน นักศึกษาสามารถ 

“Enroll me” สมัครเรียนได้เลย 

กรณีที ่อาจารย์ใส่รหัสผ่านรายวชิาไว้ 

เลือกช่ือรายวชิาทีต้่องการสมัครเรียน 
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9. กำรคน้หำรำยวิชำ  

ให้นักศึกษาเล่ือนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด จากนั้นใส่ข้อมูลรายวิชา เช่น รหัสรายวิชา หรือ ช่ือรายวิชา

ลงไปในช่อง “Search courses” จากน้ันคลิกที่ปุ่ม “Go”  

10. กำรศึกษำบทเรียน 

บทเรียนในแต่ละรายวิชา จะมีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบรายสัปดาห์ หรือแบบรายหัวข้อนักศึกษา 

หรือแบบกลุ่มสนทนา ซ่ึงนักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียน และท ากิจกรรมต่างๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอนได้

ออกแบบระบบบทเรียนไว้ ซ่ึงบทเรียนแต่ละรายวิชาจะมีความเคล่ือนไหวตลอดเวลา นักศึกษาต้อง ติดตาม

รายวิชาอย่างต่อเน่ืองตลอดภาคการศึกษา รูปแบบบทเรียนอาจมีหลายลักษณะ ขึ้ นอยู่กับการออกแบบสร้าง

บทเรียนของอาจารย์ผู้สอน  

ส่วนประกอบของห้องเรียน ห้องเรียนประกอบไปด้วยส่วนประกอบใหญ่ๆ 2 ส่วนคือ บลอ็กซ้าย/ขวา 

และโครงสร้างหัวข้อหรือโครงสร้างรายวิชาที่อยู่ตรงกลาง รายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ที่ส าคัญของ

ระบบมีดังน้ี 

10.1 Navigator Bar แถบแสดงหน้าหลัก My profile รวมถึงรายละเอียดของรายวิชาที่นักศึกษา

เลือกเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.2 บล็อกทัว่ไป เป็นส่วนที่แสดงเคร่ืองมือและข้อมูลในรายวิชา โดยบลอ็กที่แสดงผลโดยอาจารย์ 

ผู้สอนเป็นผู้ตั้งค่า Default ไว้แล้วซ่ึงแต่ละรายวิชาอาจจะมีบลอ็กไม่เหมือนกนักไ็ด้ขึ้นอยู่กบัอาจารย์ผู้สอนเป็น 

ผู้ตั้งค่า แต่จะมีบลอ็กหลักต่อไปนี้  

10.2.1 บล็อกสมำชิก เป็นบลอ็กที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลสมาชิกในรายวิชา สามารถคลิกลิงค์ 

                   เพ่ือไปดูรายช่ือเพ่ือนนักศึกษาที่อยู่ในรายวิชาน้ีได้    
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10.2.2 บล็อกกิจกรรมทั้งหมด จะแสดงกจิกรรมทั้งหมดในรายวิชาน้ันที่อาจารย์สร้างขึ้น  

                     สามารถแบ่งประเภทได้ทั้งหมดมีกี่ประเภท และมีอะไรบ้าง       

 

 

 

 
10.2.3 บล็อกคน้กระดำษเสวนำ ส าหรับการค้นหาส่วนต่างๆ ในรายวิชาน้ัน เช่น ช่ือหัวข้อ  

                     รวมถึงข้อความที่แสดงความคิดเหน็ในกระดานเสวนา  

10.2.4 บล็อกข่ำวล่ำสุด เป็นบลอ็กแสดงข่าวล่าสดุที่อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ดูแลระบบประกาศ 

                    ไว้เพ่ือแสดงถึงความเคล่ือนไหวต่างๆ ได้  

10.2.5 บล็อกกิจกรรมทีก่ ำลงัจะมีข้ึน ใช้ร่วมกบัปฏทินิจะช่วยแสดงกจิกรรมที่เกดิข้ึนในช่วง 

                    ระยะเวลาที่อาจารย์ได้ก าหนดไว้  

10.2.6 บล็อกกิจกรรมล่ำสุด การแสดงถึงการเปล่ียนแปลง  หรือ 

                      กจิกรรมล่าสดุที่เกดิข้ึน 

10.2.7 บล็อกวิชำเรียนของฉนั แสดงรายวิชาที่นักศึกษาเลือกเข้าเรียนอยู่     
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10.2.8 บล็อกปฏิทิน เป็นการแสดงปฏทินิ ร่วมถึงปฏทินิแสดงกจิกรรมต่างๆ  

           ที่อาจารย์ได้ก าหนดไว้ โดยระบายไว้เป็นสว่ีาวันนี้มีอะไรบ้าง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 บล็อกกำรจัดกำรระบบ รวมเมนูเกี่ยวกบัการจัดการระบบ “คะแนนทั้งหมด” ของนักศึกษา  

        “ประวัติส่วนตัว” ของรายวิชานี้  

 

 

 

 
 

การจัดการระบบ ประกอบด้วย 
 

องคป์ระกอบ ค ำอธิบำย 

คะแนนทั้งหมด แสดงคะแนนทั้งหมดของกจิกรรมที่อาจารย์ได้ให้ไว้ 

ประวัติส่วนตัว แสดงประวัติส่วนตัวของนักศึกษา 

11. การเลือกเรียนตำมรำยสปัดำห ์ 

การเลือกเรียนจะแบ่งเป็นกจิกรรมต่างๆ แต่ละรายสปัดาห์ ขึ้นอยู่กบัอาจารย์ผู้สอนในการเพ่ิม

แหล่งข้อมูล หรือ กจิกรรมต่างๆ ในแต่ละรายสปัดาห์ โดยมีสญัลักษณ์ และความหมาย รวมถึงวิธกีารใช้งาน

ต่อไปนี้  
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สญัลกัษณ ์ ควำมหมำย 

 
รวมแหล่งข้อมูลแบบ ไดเรกทอร่ี นักศึกษาสามารถ Download ได้ 

 
แหล่งข้อมูลแบบ เอกสาร PDF นักศึกษาสามารถ Download ได้ 

 
แหล่งข้อมูลแบบ เอกสาร Excel นักศึกษาสามารถ Download ได้ 

 
แหล่งข้อมูลแบบ เอกสาร PowerPoint นักศึกษาสามารถ Download ได้ 

 
แหล่งข้อมูลแบบ เอกสาร Word นักศึกษาสามารถ Download ได้ 

 
แหล่งข้อมูลแบบ Web Site นักศึกษาสามารถเปิด Link ได้ 

 
แหล่งข้อมูลแบบ ไฟลล์ VDO นักศึกษาสามารถเปิดไฟล์ VDO ได้โดยเคร่ือง Computer  

ที่ใช้เปิดต้องลงโปรแกรมที่สามารถใช้ดูไฟล์ VDO หรือเอกสาร Flash ได้ด้วย 

 
อภิธานศัพท ์

 
กจิกรรมโพลล์ 

 
กจิกรรมกระดานเสวนา มี 4 แบบ คือ 

1. กระดำนถำม-ตอบ หลังจากเข้ากระทู้แล้วจะพบปุ่ม   

 

2. กระดำนทัว่ไป หลังจากเข้ากระทู้แล้วจะพบปุ่ม   

3. กระดำนหวัขอ้เดียวอย่ำงง่ำย จะแสดงหัวข้อ และสามารถถาม ตอบ ได้เลย 

 

4. หนึง่คนหนึง่กระทู ้หลังจากเข้ากระทู้แล้วจะพบปุ่ม  แต่หลังจากที่นักศึกษา ต้ัง

กระทู้แล้วปุ่ม  จะหายไปเพราะสามารถตั้งได้เพียง 1 กระทู้เทา่นั้น 

http://moodle.tu.ac.th/mod/glossary/index.php?id=66
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สญัลกัษณ ์ ควำมหมำย 

 ขั้นตอนกำรตั้งกระทู ้และกำรเพิม่ค ำถำมใหม่ 

1. เลือกหัวข้อกจิกรรม กระดานเสวนาที่ต้องการจะเข้าเรียน 

2. กรณีที่อาจารย์ไม่ได้ก าหนดให้เป็นสมาชิก นักศึกษาต้องคลิกเลือกที่ค าว่า “สมัครเป็นสมาชิก

กระดาน” ก่อนจึงจะสามารถเข้าตั้งกระทู้ได้  

3. นักศึกษาเลือกปุ่ม “ตั้งกระทู้” หรือปุ่ม “เพ่ิมค าถามใหม่” 

4. ใส่รายละเอียดของ กระทู้ หรือค าถาม คือ หัวข้อกระทู้ ข้อความกระทู้ และกระทู้สามารถแนบ

ไฟล์เอกสารเพ่ิมเติมได้ เม่ือใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “โพสต์ลงกระดานเสวนา” 

ตามรูปภพที่ 4 

          
 

รูปภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการตั้งกระทู้ใหม่ 
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สญัลกัษณ ์ ควำมหมำย 

 
กจิกรรมการบ้าน มี 4 แบบ คือ 

1. กำรส่งกำรบำ้นแบบ Online เป็นการสั่งงานที่ให้นักศึกษาท าการส่งงานโดยการพิมพ์ข้อความ

ผ่านระบบโดยตรง คลิกค าว่า “แก้ไขงานที่ส่ง” ตามรูปภพที่ 5 จากน้ันพิมพ์ค าตอบใส่ลงไปใน

ช่อง “การบ้านที่ส่ง”  เม่ือพิมพ์ค าตอบเสรจ็แล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทกึการเปล่ียนแปลง”  

ตามรูปภพที่ 6 

            
 

รูปภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการแก้ไขการบ้านแบบ online 

 

 
 

รูปภาพที่ 6 แสดงหน้าจอการใส่รายละเอียดการบ้าน 
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สญัลกัษณ ์ ควำมหมำย 

 2. การส่งกำรบำ้นแบบให ้Upload File เป็นการก าหนดให้นักศึกษาส่งงานโดยการอพัโหลดไฟล์

ส่งผ่านทางระบบ โดยคลิดที่ปุ่ม “Browse…” จากน้ันเลือกไฟล์ที่นักศึกษาต้องการส่ง และ 

คลิกปุ่ม “Open” จะปรากฏช่ือไฟล์ที่แนบไว้ หากข้างหลังไฟล์มีสญัลักษณ์  แสดงว่าสามารถ

ลบไฟล์ที่แนบไปแล้วได้ ข้ึนอยู่กบัอาจารย์ผู้สอนต้ังค่าไว้ด้วยว่าให้สามารถลบไฟล์ และ  

ส่งเอกสารใหม่ได้ ตามรูปภพที่ 7 

              

 
รูปภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการส่งการบ้านแบบ Upload File 

 

3. การส่งกำรบำ้นแบบส่งนอก Web เป็นการก าหนดให้นักศึกษาส่งงานที่ระบบ TU Moodle  

โดยอาจารย์ผู้สอนจะบอก และอธบิายการบ้านเอาไว้ 

http://moodle.tu.ac.th/mod/assignment/view.php?id=350
http://moodle.tu.ac.th/mod/assignment/view.php?id=350
http://moodle.tu.ac.th/mod/assignment/view.php?id=350
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กจิกรรมแบบทดสอบ  

        นักศึกษาสามารถเข้าท าแบบทดสอบได้ โดยคลิกลิงค์หัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนสร้างข้ึนไว้เป็น

แบบทดสอบ เม่ือคลิกเข้าไปแล้ว นักศึกษาจะพบกบัหัวข้อของแบบทดสอบ และค าอธบิาย

แบบทดสอบตามน้ี 

1. คลิกที่แบบทดสอบที่ต้องการ โดยแบบทดสอบจะมีสัญลักษณ์แบบน้ี  

2. แสดงรายละเอยีดของแบบทดสอบที่อาจารย์ผู้สอนสร้างไว้ นักศึกษาอ่านรายละเอียดก่อน

จากน้ันคลิกที่ปุ่ม “Attempt Quiz now” และเร่ิมท าแบบทดสอบ  

 
 3. จากน้ันนักศึกษาเร่ิมท าแบบทดสอบได้ แบบทดสอบจะมีหลายแบบ เช่น แบบอตันัย แบบ

ปรนัย หรือ แบบถูกผิด เป็นต้น ขึ้นอยู่กบัอาจารย์ผู้สอนออกแบบไว้ แต่วิธกีารท าแบบทดสอบ 

กจ็ะคล้ายๆกนั ตามรูปภาพที่ 8 

 

รูปภาพที่ 8 แสดงหน้าจอการท าแบบทดสอบ 
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สญัลกัษณ ์ ควำมหมำย 

 4. หลังจากนักศึกษาท าแบบทดสอบเสรจ็แล้วให้คลิกเลือกปุ่ม ต่อไปนี้  

      - Save without submitting คือปุ่มที่สามารถ Save แบบทดสอบเกบ็ไว้ท าต่อคร้ังต่อไปได้ 

และเม่ือนักศึกษามาท าแบบทดสอบคร้ังต่อไป ให้คลิกที่ปุ่ม “Continue the last attempt” และ

สามารถท าแบบทดสอบต่อไปได้เลย 

      - Return to attempt คือปุ่มที่สามารถย้อนกลับไปท าแบบทดสอบได้ใหม่ 

      - Submitting page คือปุ่มที่จะแสดงคะแนนผลสอบที่ท  าทั้งหมดในหน้าน้ี  

      - Submitting all and finish คือปุ่มที่ใช้ส่งแบบทดสอบทั้งหมดหลังจากที่ท  าเสรจ็แล้ว จะ

ปรากฏ Message ขึ้นมายืนยันการส่งแบบทดสอบ ให้คลิกที่ปุ่ม “Submitting all and finish” 

เพ่ือยืนยันการส่งแบบทดสอบ  
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กรณีที่อาจารย์เลือกก าหนดไว้ให้ท าการเฉลยแบบทดสอบจะปรากฏตามภาพ เมื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องเสรจ็แล้วให้เลือกคลิก  “Finish review” 

                       

จากน้ันจะปรากฏหน้าจอ สรุปผลรายงานการท าแบบทดสอบ   

 

 


