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แนะนำระบบ NPRU Online Course 

NPRU Online Course เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา  ใช้ระบบ 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) เวอร์ชัน 3.8.2 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์

ฟร ี ผู้ใช้สามารถสร้างบทเรียนแบบออนไลน์ เผยแพร่เอกสาร และสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย ที่

ประกอบด้วย ภาพ ข้อความ เสียง ตัวอักษร และกราฟิก มีระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และ

ผู้เรียนกับผู้เรียน  ทั้งแบบประสานเวลา และไม่ประสานเวลา ผ่านทาง chatroom หรือ webboard 

นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ที่หลากหลาย มีระบบการส่งการบ้าน สามารถเช็ค

เวลาเข้าเรียน ของผู้เรียนได้เสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง อีกทั้งยังเป็นระบบ Free Open Source ที่ใช้งานกัน

อย่างแพร่หลายอีกด้วย 

ข้อดีของ Moodle ที่เหมาะสมกับการนำมาใช้จัดการเรียนการสอนบนเว็บ 

1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนโดยสามารถใช้เป็นสื่อหลักและสื่อเสริม เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนสูงขึ้น 

2. ใช้งานง่ายทั้งสำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน 
3. มีมาตรฐาน e-learning และรองรับมาตรฐาน SCORM 
4. มีเครื่องมือที่ใช้สร้างแหล่งความรู้ และกิจกรรมแบบออนไลน์ครบถ้วน 
5. เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมโยงทางวิชาการ 
6. มีเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินผลการเรียน 
7. สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux 
8. เป็น Open Source Software สามารถใช้งานได้ฟรี 
9. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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บทท่ี 1 การเข้าสู่ระบบและการออกจากระบบ 

1.การเข้าสู่ระบบ (Login) 

-  ก า ร ใ ช ้ ง า น ร ะ บ บ  NPRU Online Course ส า ม า ร ถ เ ข ้ า ใ ช ้ ง า น ไ ด ้ ที่  https://online-

courses.npru.ac.th  จะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้  

 

- การใช้งานระบบ NPRU Online Course นั้น จำเป็นต้องสมัครระบบ SSO (Single Sign On) ก่อน 

เมื่อสมัครระบบ SSO แล้ว ทุกคนจะได้รับ username ในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงได้รับอีเมล์ของมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ วิธีการเข้าสู่ระบบให้คลิกที่ เมนู 

“เข้าสู่ระบบ” ที่มุมบนด้านขวามือ 

https://online-courses.npru.ac.th/?redirect=0
https://online-courses.npru.ac.th/?redirect=0
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- ระบบจะขึ้นให้กรอก username และ password ดังรูป  

ใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (ระบบ 

Single Sing On)  

- สำหรับอาจารย์เข้าใช้งานด้วย username และรหัสผ่าน ที่ใช้สำหรับ login ระบบอินเทอร์เน็ต

ของมหาวิทยาลัย  

- สำหรับนักศึกษาเข้าใช้งานด้วย รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านที่ใช้สำหรับ login ระบบอินเทอร์เน็ต

ของมหาวิทยาลัย  

 

- เมื่อกรอก username และ password เรียบร้อยแล้ว คลิก “เข้าสู่ระบบ” 
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 - เมื่อเข้าสู่ระบบจะพบกับหน้า Dashboard คือหน้าสรุปข้อมูลของผู้สอน ประกอบไปด้วย 

Recently accessed courses รายวิชาที่เพ่ิงเข้าถึง 

Course overview รายวิชาที่เราเป็นสมาชิก 
Timeline กิจกรรมที่เราทำท้ังหมด 

Private files ไฟล์ส่วนตัวของเรา 
Online users รายชื่อผู้ที่เข้าใช้งานระบบอยู่ขณะนี้ 
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 - ผู้สอนสามารถเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ได้โดยเลือกเมนู “หน้าแรกของเว็บไซต์” 

 
 - เมื่อเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์สามารถเปิดการแสดงผลแบบเต็มจอได้ โดยคลิกที่เมนู “ ” 

 

 - จะปรากฏหน้าจอแสดงแบบเต็มจอ หากต้องการเรียกดูเมนู ให้คลิกท่ี “ ” 
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2.การแก้ไขประวัติส่วนตัว 

- เราสามารถแก้ไขชื่อ-นามสกุล และเพ่ิมรูปภาพได้โดยคลิกที่ชื่อของสมาชิกที่มุมบนขวามือของระบบ 

จากนั้นคลิกที่ “ประวัติส่วนตัว”   

 
- จากนั้นคลิกที่เมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ระบบจะแสดงส่วนที่กรอกข้อมูลส่วนตัว แบ่งเป็น 3 ส่วน 

คือ 

 
-  ส่วนข้อมูลทั่วไป สามารถแก้ไข ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดต่างๆของตนเองได้ที่ส่วนนี้ 
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- ส่วนรูปภาพ เราสามารถใส่รูปภาพของเรา ได้โดยการคลิกที่ “ ” 

 
- จะปรากฏหน้าต่างใหม่ข้ึนมา ให้เลือกเมน ู“Upload a file” แล้วคลิก “Browse” เพ่ือเลือกภาพใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราที่ต้องการ เมื่อเลือกภาพที่ต้องการได้แล้ว คลิกเมนู  “Upload this file” 
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- จะปรากฏรูปภาพขึ้นมาในระบบ  

 
 

- ส่วนชื่อเพ่ิมเติม ความสนใจ และไม่บังคับ จะเป็นการระบุรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆเก่ียวกับตัวเรา 

สมาชิกสามารถระบุข้อมูลหรือไม่ระบุก็ได้ จากนั้นคลิกปุ่ม “อัพเดทประวัติส่วนตัว”  

 
 

- จะปรากฏหน้าแสดงประวัติส่วนตัวของเราที่ได้ทำการแก้ไข 
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3. การออกจากระบบ (Logout) 

2.1  หลังจากท่ีผู้ใช้เข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว หากต้องการออกจากระบบ เพ่ือความปลอดภัยของ

ข้อมูล สามารถทำได้โดยคลิกที่คำสั่ง “ออกจากระบบ” ซึ่งอยู่ในตำแหน่งเดียวกับท่ีแสดงชื่อมุมบนขวามือของ

หน้าจอ                                                                                                                                                                                                        

 

4. การเข้าสู่เว็บไซต์ NPRU Online Courses ผ่านโทรศัพท์มือถือ (smartphone) 

เข้า app store หรือ play store ในโทรศัพท์มือถือ ดาวน์โหลดและติดตั้ง application ที่มีชื่อว่า 

“Moodle” 
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เปิด application แล้วพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ https://online-course.npru.ac.th แล้วคลิก “Connect” 

จากนั้นจึงกรอก username และ password สำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม (SSO) 

      

เมื่อ login สำเร็จ จะพบกับหน้า Dashboard แสดงรายวิชาที่เราเป็นสมาชิก หรือเลือกเมนู site 

home เพ่ือไปยังรายวิชาอ่ืนๆได้ตามต้องการ 
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 - เมื่อคลิกเข้าสู่รายวิชาจะพบกับเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆที่สร้างขึ้น 

 

 

บทท่ี 2 การจัดการรายวิชา 

ผู้สอนสามารถเข้าไปจัดการรายวิชา สร้างเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในระบบ NPRU Online 

Course ในรายวิชาที่ผู้สอนแจ้งความประสงค์ขอเปิดรายวิชากับผู้ดูแลระบบเท่านั้น ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้

กำหนดสิทธิ์ให้อาจารย์เป็นผู้จัดการข้อมูลเฉพาะในรายวิชาของตนเอง ผู้สอนหนึ่งคนมีสิทธิ์เป็นผู้สอนได้หลาย

รายวิชา แต่จะไม่สามารถลบรายวิชาที่ตนเองได้รับสิทธิ์ หากต้องการลบหรือเพ่ิมรายวิชาต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ 

หรือผู้สร้างรายวิชาเป็นผู้ลบให้   

เมื่อผู้สอนเข้าสู่รายวิชาของตนเอง จะมีเครื่องมือสำหรับจัดการรายวิชา โดยแสดงผลเฉพาะผู้สอน

เท่านั้น สมาชิกอ่ืนๆ เช่น ผู้เรียน ไม่สามารถมองเห็นเครื่องมือได้  
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เมื่อผู้สอนเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถเข้าไปจัดการรายวิชาโดยเข้าไปยังรายวิชาที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้สอนได้ 

ดังนี้ 

1. การเข้าสู่รายวิชา 

สามารถเข้าสู่รายวิชา เพื่อจัดการข้อมูลในรายวิชาได้โดยคลิกเลือกคณะและสาขาวิชา 

 
จากนั้นคลิกที่รายวิชาของตนเอง หน้าแสดงรายวิชาจะประกอบไปด้วย 

 2.1 รหัส+ชื่อรายวิชา 

 2.2 ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 2.3 คำอธิบายรายวิชา 
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2. การตั้งค่ารายวิชา (การแก้ไขรายวิชา การสำรองข้อมูลรายวิชา การจัดการสมาชิก ฯลฯ) 

การแก้ไขรายวิชาเริ่มต้นการแก้ไขด้วยการคลิกที่ชื่อรายวิชา เมื่อผู้สอนได้รับสิทธิ์เป็นผู้จัดการรายวิชา 

จะเห็นเมนูตั้งค่า “ ” ที่มุมบนขวาของหน้ารายวิชา แสดงว่าอาจารย์ได้รับสิทธิ์เป็นผู้สอนในรายวิชา 

สามารถสร้างกิจกรรมหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆในรายวิชาของตนเองได้  

2.1 เมนูตั้งค่า 

 เมนูตั้งค่ารายวิชา “ ” เป็นที่รวบรวมเมนูเกี่ยวกับการปรับค่าต่างๆ ของหน้ารายวิชา อาทิ 

การตั้งค่าของรายวิชา การแก้ไขรายวิชา การสำรองข้อมูลรายวิชา การจัดการสมาชิก ฯลฯ 

 

2.2 เมนูแก้ไขการตั้งค่า 

 หากต้องการแก้ไขข้อมูล รายละเอียดต่างๆในรายวิชา สามารถทำได้โดยคลิกท่ีเมนู “แก้ไขการตั้งค่า” 

 
 

 - จะปรากฏหน้าต่างสำหรับแก้ไขข้อมูล ดังนี้ 
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รายการ คำอธิบาย 

ทั่วไป (General) 
ขื่อเต็ม (Full name)* ชื่อรายวิชาที่เปิดสอน (กำหนดให้เป็นรหัส

รายวิชา+ชื่อรายวิชา) 
ชื่อย่อ (Course short name) กำหนดชื่อย่อรายวิชาเพ่ือการอ้างอิง 

ประเภทของรายวิชา รายวิชานี้อยู่ในคณะ/หน่วยงานหรือหลักสูตรใด 

มองเห็นได้ สามารถแสดงหรือซ่อนรายวิชาได้ 
วันเริ่มต้นรายวิชา วันที่เปิดใช้รายวิชา กล่าวคือสามารถสร้าง

หลักสูตรล่วงหน้าก่อนการเปิดสอนจริงได้ 
รหัสรายวิชา รหัสรายวิชาเพ่ือการอ้างอิง 

คำอธิบาย 

คำอธิบาย Course summary บทคัดย่อหรือคำอธิบายรายวิชาสั้นๆ 
Course summary file ไฟล์ปกรูปภาพประกอบรายวิชา 

Course format 
รูปแบบ มีรูปแบบให้เลือก 3 รูปแบบได้แก่ 

- แบบกลุ่มสนทนา หมายถึง รูปแบบการแสดง
จะเป็นกลุ่มสนทนา 
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รายการ คำอธิบาย 
- แบบหัวข้อ หมายถึงรูปแบบการแสดงจะเป็น
หัวข้อตามจำนวนบทเนื้อหารายวิชา เช่น หาก
รายวิชามี 7 บท จะแสดงหัวข้อตามจำนวนบท 
- แบบรายสัปดาห์ หมายถึง รูปแบบการแสดง
จะเป็นแบบรายสัปดาห์ เช่น หากเรียน 16 
สัปดาห์ จะแสดงหัวข้อตามจำนวนสัปดาห์ 

ส่วนที่ซ่อนไว้ กำหนดวิธีการซ่อนข้อมูล ในที่นี้ให้เลือกเป็น 
แสดงซ่อนที่ซ่อนแบบพับไว้ 

โครงสร้างรายวิชา กำหนดการแสดงหัวข้อใน 1 หน้า ในที่นี้ให้เลือก
เลือกแสดงหัวข้อทั้งหมดใน 1 หน้า 

การแสดงผล 

ภาษาท่ีบังคับในการใช้  ในที่นี้ให้เลือก “อย่าบังคับ” 

รายการ คำอธิบาย 
จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง กำหนดจำนวนข่าวที่ต้องการแสดงในหน้าแรก 

หากเลือกเป็น 0 ข่าวจะไม่มีข่าวล่าสุดแสดงใน
กรอบทางด้านขวามือของรายวิชา กำหนดเป็น 
5 

แสดงคะแนน สามารถกำหนดได้ว่า จะให้นักศึกษาดูคะแนนที่
ได้ทำแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดไว้หรือไม่ 

แสดงรายงานกิจกรรม สามารถกำหนดได้ว่าจะให้มีการแสดงรายงาน
กิจกรรมต่างๆ หรือไม่ กำหนดเป็น ไม่ 

File and upload 

ขนาดไฟล์สูงสุด กำหนดขนาดไฟล์สูงสุดที่ต้องการให้นักศึกษาส่ง
งานได้ (เลือกเป็นค่าตั้งต้นของระบบ) 

Completion tracking 

Enable completion tracking ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเรียนในรายวิชา 
Group 

Group mode กำหนดกลุ่มผู้ใช้ที่ให้เข้าเรียนวิชานี้ ให้กำหนด
เป็น No group 

Force group mode กำหนดว่าต้องให้ใช้ระบบกลุ่มหรือไม่ กำหนด
เป็น ไม่ 
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รายการ คำอธิบาย 
Default grouping กำหนดเป็น ไม่มี 

Role renaming กำหนดชื่อแทนชื่อผู้ใช้งานหลักในระบบ จะ
กำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละที่ใช้
ชื่อว่าอะไร 

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ม ี  อยู่ด้านหลังชื่อหัวข้อ จำเป็นต้องกรอกห้ามเว้นว่าง 

2.3 เมนูเริ่มการแก้ไขในหน้านี้ 

 เมื่อผู้สอนต้องการเพ่ิมเนื้อหาแหล่งความรู้และกิจกรรม สามารถทำได้โดยคลิกท่ีเมนู “เริ่มการแก้ไขใน

หน้านี้” 

 

 จะพบเมนู “เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลแสดงขึ้นมาในแต่ละหัวข้อ” 
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2.4 เมนูเกี่ยวกับการจัดการสมาชิก 

ผู้สอนสามารถกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ภายในรายวิชา เช่น เพ่ิมสิทธิ์ผู้ช่วยสอน เพ่ิมชื่อหรือลบชื่อผู้เรียน

และผู้สนใจออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชา รวมถึงการตั้งค่าในการเข้าเรียน ได้ดังนี้  

คลิกเลือกเมนู “เพ่ิมเติม”จากนั้นเลือกเมนู “สมาชิก” 

     
จะปรากฏหน้าแสดงเมนูที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสมาชิก 

 
2.4.1 การเพิ่มหรือลบสมาชิก 

 - คลิกเลือกเมนู “Enrolled users” 
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- จะปรากฏรายชื่อสมาชิกทั้งหมดในรายวิชา ผู้สอนสามารถเพ่ิมชื่อนักศึกษา โดยคลิกที่ปุ่ม    

“ ” จะปรากฏหน้าต่างแสดงดังภาพ ให้ผู้สอนพิมพ์ชื่อนักศึกษาหรือรหัส

ประจำตัวที่ช่องหมายเลข 1 เมื่อมชีื่อนักศึกษาปรากฎขึ้นมาแล้วให้คลิกท่ีชื่อนักศึกษาแสดงที่ช่อง

หมายเลข 2 จากนั้นเลือกสิทธิ์เป็น “นักเรียน” ที่ช่องหมายเลข 3 เมื่อทำครบทุกข้ันตอนแล้วคลิก 

“enroll users” ที่ช่องหมายเลข 4  

 
 

- จะปรากฏรายชื่อนักศึกษาที่ทำการเพ่ิมชื่อ ทั้งนี้ผู้สอนสามารถเอาชื่อนักศึกษาออกจากการ

เป็นสมาชิกรายวิชาได้ โดยคลิกท่ี “ ” หรือกำหนดวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิกในรายวิชาได้ โดยคลิก

ที่ “ ” 

 
- จะปรากฏหน้าวันที่เริ่มเป็นสมาชิกรายวิชา หากต้องการกำหนดวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก

รายวิชา ให้ทำเครื่องหมายเปิดการใช้งาน แล้วกำหนดวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิกที่ช่อง Enrolment 

ends จากนั้นกดบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
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2.4.2 การตั้งค่าการสมัครเข้าเรียน 

ผู้สอนสามารถกำหนดค่าการสมัครเข้าเรียนในรายวิชาได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

- คลิกท่ีเมนู “ Enrolment methods” 

 
- จะปรากฏหน้าแสดงการตั้งค่าการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
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โดยแต่ละเมนู มีความหมายดังนี้ 

Manual enrolment  ใช้ในกรณีทีผู่้สอนเพ่ิมรายชื่อนักศึกษาเข้าไปในรายวิชาเอง โดยคลิก

ที่สัญลักษณ์ “ ”  

➢ พิมพ์รหัสที่ต้องการค้นหาในช่อง “ค้นหา” คลิกรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการ จากนั้นกด 

“เพ่ิม” 

 

➢ นอกจากนี้ยังสามารถลบนักศึกษาออกจากรายวิชาได้ โดยเลือกรหัสนักศึกษาที่ต้องการ

จากนั้นกด “ปลดออก” 
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Guest access  ใช้ในกรณีท่ีผู้สอนอนุญาตให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูรายวิชาได้ 

➢ ค่าเริ่มต้นของระบบปิดการใช้งาน “ ”คือ ไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าดูรายวิชา 

หากอนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าดูรายวิชาได้ ให้คลิกเปิดการใช้งาน “ ” 

 

Self enrolment อนุญาตให้ผู้เรียนสมัครเข้าเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนที ่login เข้าในระบบ 

LMS  จะสามารถสมัครเข้าเรียนในรายวิชานี้ได้ทุกคน หากผู้สอนต้องการกำหนดรหัสผ่านเข้าเรียนใน

รายวิชา สามารถทำได้ดังนี้ 

➢ คลิกท่ีสัญลักษณ์ “ ” 

 

➢ กำหนดรหัสผ่านรายวิชาที่ช่อง “Enrolment key” จากนั้นคลิกปุ่ม “

” 

 

2.4.3 การสร้างกลุ่มผู้เรียน 

  การสร้างกลุ่มหรือการแบ่งกลุ่มผู้เรียนในกรณีที่มีผู้เรียนจำนวนหลายกลุ่มหรือหลายสาขา 

ผู้สอนสามารถสร้างกลุ่มผู้เรียนเพื่อให้สะดวกต่อการตรวจการบ้าน สามารถเลือกได้ว่าจะเรียกดูการบ้านของ

ทั้งหมดหรือเฉพาะกลุ่ม การสร้างกลุ่มผู้เรียน สามารถทำได้ตามข้ันตอน ดังนี้ 

- คลิกเลือกเมนู “สมาชิก” แล้วเลือก “กลุ่ม” 
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- จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ ให้คลิกที่ปุ่ม create group เพ่ือสร้างกลุ่มใหม่ 
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- ตั้งชื่อกลุ่มที่ต้องการ แล้วคลิกท่ีปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”  

 
- จะปรากฏหน้าจอแสดงกลุ่มผู้เรียนขึ้นมา ผู้สอนสามารถนำผู้เรียนเข้ากลุ่ม หรือจัดกลุ่ม

ผู้เรียนได้ตามต้องการ ดังนี้ 

- คลิกเลือกที่ชื่อกลุ่มผู้เรียน เช่น  เอกดนตรี จากนั้นคลิก Add/remove users 

 
- จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อผู้เรียนในระบบ ให้ค้นหารหัสผู้เรียนจากนั้นคลิกเลือกผู้เรียนที่ต้องการ

นำเข้ากลุ่ม แล้วคลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมผู้เรียนเข้ากลุ่ม 
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- ทำการเพ่ิมผู้เรียนเข้ากลุ่มท่ีต้องการ จนครบทุกกลุ่มจากนั้นคลิก “back to group”  

 
- คลิกท่ีแท็บ Overview เพ่ือดูรายชื่อกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 

 
 

- สำหรับการแบ่งกลุ่มนักศึกษานี้ จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อตั้งค่าของรายวิชา หัวข้อระบบกลุ่มเป็นดังนี้ 
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บทท่ี 3 การสร้างเนือ้หารายวิชา 

ผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆในระบบ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามท่ีต้องการ 

เช่น ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเต็มรูปแบบ หรือใช้เป็นสื่อเสริมร่วมกับการเรียนการสอนปกติในชั้น

เรียน เช่น ใช้สำหรับการแจ้งข่าว จัดเก็บเอกสารประกอบการสอน ทำแบบฝึกหัด ส่งการบ้าน เป็นต้น การ

สร้างกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ จะแสดงผลที่คอลัมน์กลาง ในกรณีที่ผู้สอนใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแบบเต็ม

รูปแบบ แนะนำให้ทำการตั้งค่ารายวิชาให้เป็นแบบรายสัปดาห์ เนื่องจากผู้สอนสามารถกำหนดวันและเวลาใน

การเรียนไดว้่า แต่ละสัปดาห์จะให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ 

ในกรณีที่ผู้สอนใช้เป็นสื่อเสริมในรายวิชา แนะนำให้ตั้งค่ารายวิชาให้เป็นแบบรายหัวข้อ เพ่ือให้สะดวก

กับการนำเสนอแหล่งเรียนรู้เป็นหัวข้อหรือเรื่องต่างๆ ดังตัวอย่าง  

 
 ทั้งนี้จะกำหนดรายวิชาให้เป็นรูปแบบหัวข้อ 
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1. แนะนำเมนูต่างๆ ท่ีปรากฏเมื่อเริ่มแก้ไขรายวิชา 

เมื่อผู้สอนต้องการเริ่มสร้างรายวิชาให้คลิกท่ีไอคอน “ ” แล้วเลือกเมนู “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” 

 

 จะปรากฏเครื่องมือต่างๆ สำหรับแก้ไขรายวิชา 

 

แต่ละเมนูมีความหมาย ดังนี้ 

เมนูและไอคอน ความหมาย 

 ปรากฎอยู่หลังหัวข้อต่างๆ เป็นเครื่องมือแก้ไขชื่อหัวข้อ หรือชื่อกิจกรรมในแต่ละบท 

  ทีป่รากฏอยู่หลังชื่อหัวข้อ 
 

เป็นเมนูในการเพ่ิมเติมรายละเอียดของบทนำในแต่ละหัวข้อ 
อาท ิการเกริ่นนำรายวิชา เกริ่นนำวัตถุประสงค์ในการเรียนใน

แต่ละหัวข้อ ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้   การแก้ไข
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บทคัดย่อ  การไฮไลท์หัวข้อ  การซ่อนหัวข้อ   
การลบหัวข้อ 

 ที่ปรากฏอยู่หลัง
แหล่งข้อมูลหรือกิจกรรม 

เป็นเมนูที่รวบรวมเครื่องมือในการกำหนดค่าต่างๆของเนื้อหา
และกิจกรรมที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้  

 การแก้ไขการตั้งค่า  การจัดหน้าบทเรียน  

 การซ่อนหัวข้อ  การ copy หัวข้อ 

 การกำหนดสิทธิ์ผู้เรียน  การลบหัวข้อ 

 เป็นเมนูสำหรับเพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล อาทิ ไฟล์เนื้อหา
ประเภทต่างๆ ห้องส่งการบ้าน กระดานเสวนา แบบทดสอบ
หรือแบบฝึกหัด 

 ปรากฎอยู่หลังหัวข้อต่างๆ เป็นเมนูสำหรับการย้ายที่หัวข้อ ผู้สอนสามารถลากวางหัวข้อ
สลับตำแหน่งกันได้ 

 

2. การเพิ่มรายละเอียดในส่วนแนะนำรายวิชา 

ในส่วนแนะนำรายวิชาหัวข้อแรก (ก่อนหัวข้อที่ 1) ผู้สอนสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา

ตามท่ีต้องการเพ่ือเป็นการแนะนำรายวิชา วิธีการเรียน หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายวิชา และเพ่ิม 

banner ประกอบรายวิชาเพ่ือความสวยงาม โดยเลือกเมนู “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้”  

 
 จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไข” ที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุด และเลือก “แก้ไขหัวข้อ” 



NPRU Online Course [การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์] 

 

29 
 

 
ผู้สอนสามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิชา เช่น แนะนำรายวิชา คำอธิบายรายวิชา เพิ่ม Banner 

นอกจากนี้ยังประยุกต์ใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์เร่งด่วน เนื่องจากเป็นส่วนที่แสดงผลให้เห็นชัดเจนเมื่อ

เข้ามายังหน้ารายวิชา หากไมต่้องการพิมพ์ชื่อหัวข้อ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ “Custom”  

 
การเพ่ิม banner ประกอบรายวิชา ให้ผู้สอนนำเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปวางตรงตำแหน่งที่ต้องการเพ่ิม 

Banner จากนั้นเลือกเมนู “ Insert or edit image” 
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จากนั้นเลือก “Browse Repositories” 

 
 เลือก “Upload a file” แล้วเลือก “Browse” ไฟล์รูปภาพที่ต้องการ จากนั้นคลิก “Upload this 

File” 
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ใส่คำอธิบายภาพที่หมายเลย 1 หากไม่ต้องการพิมพ์คำอธิบายให้ทำเครื่องหมายหน้าข้อความ 

“Description not necessary” กำหนดขนาดภาพ แนะนำขนาดความกว้างของภาพไม่เกิน 800 px จากนั้น

คลิก “save image” 

 
เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 

 
จะได้ส่วนแนะนำรายวิชาส่วนแนะนำรายวิชาที่หัวข้อแรก 
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3. การเปลี่ยนชื่อหัวข้อและการใส่คำอธิบายในแต่ละหัวข้อ 

ผู้สอนสามารถเปลี่ยนชื่อหัวข้อและใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆได้ เพ่ือเป็นการแนะนำ

ว่าในแต่ละหัวข้อหรือบทเรียนผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไร หรือการแจ้งข่าวสารหรือกิจกรรมของหัวข้อ

นั้นๆให้ผู้เรียนทราบได้ ดังนี้ 

 การเปลี่ยนชื่อหัวข้อ ให้ผู้สอนคลิกสัญลักษณ์ “ ” หลังหัวข้อที่ต้องการแก้ไข จากนั้นพิมพ์ชื่อ

หัวข้อตามต้องการแล้วกด enter 

 

 
 หากต้องการใส่รายละเอียดอ่ืนๆเพิ่มเติม ให้คลิกที่เมนู “แก้ไข” ด้านหลังหัวข้อนั้นๆ แล้วเลือก “Edit 

topic” 

 
 จะปรากฏช่องสำหรับจัดพิมพ์ข้อความ หากต้องการเปิดแสดงเครื่องมือในการจัดหน้าเอกสารเพ่ิมเติม 

คลิก “ ” เมื่อพิมพ์ข้อความตามที่ต้องการแล้ว คลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 
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4.การเพิ่มเนื้อหา แหล่งข้อมูล (content) ประเภทต่างๆ   

การเพ่ิมแหล่งข้อมูลนี้ คือการเพ่ิมเนื้อหาวิชาที่เรียน เช่น ใบงาน เว็บเพจ เว็บลิงค์ พาวเวอร์พ้อยท์ 

เอ็กเซล ไฟล์เวิร์ด วิดีโอ เป็นต้น ข้อมูลที่คุณสามารถเพ่ิมลงไปในวิชาของคุณได้ มีอยู่หลายประเภท อาทิ 

ประเภทของแหล่งข้อมูล คำอธิบาย 

 เพ่ิมหนังสือ 

 ใช้สำหรับสร้างห้องเก็บไฟล์ เหมาะสำหรับการนำไฟล์หลายๆ
ไฟล์อัพโหลดไว้ในรายวิชา 

 ใช้เพิ่มกรอบคำอธิบาย 

 เพ่ิมข้อมูลแบบ Text ข้อมูลธรรมดา เหมือนพิมพ์ข้อมูลใน
โปรแกรม Notepad 

 สร้างจุดเชื่อมโยงไปยังไฟล์หรือเว็บไซต์ 

 เพ่ิมแหล่งข้อมูลประเภทไฟล์ต่างๆ 

การเพิ่มแหล่งข้อมูล Label 

 แหล่งข้อมูล Label เหมาะสำหรับการสร้างป้ายชื่อเรื่อง ใช่แบ่งหัวข้อย่อย หรือใช้แจ้งเรื่องที่เรา

ต้องการประกาศในหน้ารายวิชา ซึ่งสามารถทำได้โดยการ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “Label” 

 
- จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลหากต้องการโชว์เครื่องมือ ให้คลิกท่ี “ ” 
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- พิมพ์ข้อความที่ต้องการ แล้วกด “Save and return to course” 
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การเพิ่มแหล่งข้อมูลหน้าเว็บเพจ Page 

 การใส่รายละเอียดเนื้อหาข้อมูลหน้าเว็บเพจ จะเหมาะสำหรับเนื้อหาที่มีข้อความไม่ยาวมาก เช่น 

คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียน หรือสรุปเนื้อหา เป็นต้น การใส่รายละเอียดเนื้อหา

ข้อมูลหน้าเว็บเพจ จะคล้ายๆกับการพิมพ์ข้อความลงในโปรแกรม MS Word โดยมีการเพ่ิมข้อมูลดังนี้ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “Page” 

 
- จะแสดงหน้ากำลังแก้ไขแหล่งข้อมูลแบบเว็บเพจ จะให้ระบุข้อมูลทั่วไปในช่องชื่อ และคำอธิบาย ซ่ึง

คำอธิบายจะเป็นการแนะนำแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนทราบว่ามีรายละเอียดเนื้อหาเป็นเรื่องใด 

 
 

- ในส่วนหน้าเว็บเพจ ให้ระบุเนื้อหาในช่องเนื้อหาเต็ม เนื้อหาที่ระบุในส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาที่แสดงผล

เมื่อผู้เรียนเข้ามายังแหล่งข้อมูลที่สร้าง ผู้สอนสามารถปรับรูปแบบตัวอักษร แทรกตารางและแทรกภาพใน

เนื้อหาได้ 
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- เมื่อระบุรายละเอียดแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ ” เพ่ือกลับไปยังหน้ารายวิชา 

(หากคลิกปุ่ม “ ” จะไปหน้าแหล่งข้อมูลเพ่ือดูผลลัพธ์) 

- ในหน้ารายวิชา แหล่งข้อมูลแบบเว็บเพจที่สร้างเสร็จจะแสดงเป็นไอคอน และลิงค์ชื่อของ

แหล่งข้อมูล ให้คลิกลิงค์เพ่ือไปหน้าแหล่งข้อมูลแบบเว็บเพจ จะแสดงหน้าแหล่งข้อมูลแบบเว็บเพจโดยมีเนื้อหา

ตามท่ีสร้างไว้ 
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การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบไฟล์ File 

 ผู้สอนสามารถเพ่ิมแหล่งข้อมูลประเภทไฟล์ เช่น เอกสารการสอนที่เป็นไฟล์ PDF  ,ไฟล์จาก MS 

PowerPoint ,อีบุ๊ค เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “แหล่งข้อมูล” 

 
- พิมพ์รายละเอียดเอกสารประกอบการสอน 

- ลากไฟล์มาใส่ในช่องวางไฟล์ หรือคลิกท่ีปุ่ม เพ่ืออัพโหลดไฟล์  

 
- จะปรากฏหน้าต่างสำหรับ “Upload a file” คลิกท่ี “Choose File” เพ่ือเลือกไฟล์ที่ต้องการ

อัพโหลด จากนั้นคลิก “Upload this file” 
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- ไฟล์ที่เราเลือกจะปรากฏในส่วนของ Content ในกรณีทีผู่้สอนต้องการแก้ไขไฟล์ สามารถคลิกท่ี

ไฟล์ จะปรากฏหน้าต่างสำหรับจัดการไฟล์ 

 
 

 
 

ผูส้อนสำมำรถลบไฟล ์หรือดำวนโ์หลดไฟลอ์อกมำได ้ 
หำกแกไ้ขไฟลเ์รียบรอ้ย คลิก  “อพัเดท” 



NPRU Online Course [การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์] 

 

39 
 

- นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลแบบต่างๆได้ เช่นให้แสดงผลไฟล์ดังกล่าวในหน้า

เดิมหรือให้แสดงในหน้าต่างใหม่ บังคับเปิดไฟล์ หรือบังคับให้ดาวน์โหลดไฟล์ เป็นต้น โดยเลือกท่ีหัวข้อ “การ

แสดงผล” และเม่ือเลือกรูปแบบการแสดงผลได้แล้ว คลิก “ ” หรือ “

” เพ่ือแสดงผล 

 
- ในหน้ารายวิชา แหล่งข้อมูลแบบไฟล์ที่สร้างเสร็จจะแสดงเป็นไอคอน และลิงค์ชื่อของแหล่งข้อมูล 

ให้คลิกลิงค์เพ่ือเปิดไฟล์ 

 

การเพิ่มแหล่งข้อมูล Folder 

 ผู้สอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการอัพโหลดไฟล์เอกสารต่างๆ หรือไฟล์รูปภาพ เข้าไว้ในหน้าของ

รายวิชา โดยที่ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษาเข้าไปทำการดาวน์โหลดไปใช้  มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “Folder” 
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- กรอกรายละเอียดที่จำเป็น ชื่อหัวข้อ และคำอธิบาย 

 
- ลากไฟล์ที่ต้องการลงในช่องวางไฟล์และผู้สอนยังสามารถสร้างโฟล์เดอร์สำหรับเก็บเอกสาร แยก

เป็นหมวดหมู่ได้ โดยคลิกที่ “สร้างแฟ้ม” จะพบกับช่อง New folder name ให้ผู้สอนทำการกรอกชื่อ Folder 

ลงไป จากนั้นคลิก “สร้างแฟ้ม” 

  

- เมื่อกรอกชื่อแล้ว ให้ผู้สอนดับเบิ้ลคลิกท่ี Folder เพ่ือเข้าไปใน Folder ที่สร้างไว้ ดังตัวอย่าง  

- จะปรากฏหน้าต่างใหม่ข้ึนมา หลังจากนั้นทำการลากไฟล์เอกสารหรือเนื้อหาการเรียนที่เตรียมไว้มา

ลงในช่องวางไฟล์  
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- สามารถอัพโหลดลงใน folder ได้ครั้งละหลายๆไฟล์ 

 

-  เราสามารถตั้งค่าการแสดงผลได้สองแบบ ดังนี้ 

1. เลือก On a separate page คือ ตั้งค่าการแสดงผลบนหน้าเว็บใหม่ ดังตัวอย่าง เมื่อ คลิกท่ี “

” จะปรากฏ Folder เอกสารประกอบรายวิชา และเม่ือคลิกท่ี  Folder จะปรากฏ

หน้าใหม่ขึ้นมาสำหรับการดาวน์โหลด  
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 2. เลือก Inline on a course page คือ ตั้งค่าการแสดงผลบนหน้ารายวิชา ดังตัวอย่าง  

 

3. เมื่อคลิก “ ” แล้วจะปรากฏไฟล์เอกสารให้ดาวน์โหลดได้ โดยไม่

ต้องคลิกเข้าไปดู 
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การเพิ่มแหล่งข้อมูล  Book 

การเพ่ิมแหล่งข้อมูล  Book ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบบทเรียน ให้เป็นแบบหน้า

หนังสือ ได้ดังนี้ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “Book” 

 

-  ใส่หัวข้อในช่องของ “ชื่อ” และรายละเอียดรายวิชา จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “ ” 

 
- จะแสดงผลที่หน้าแก้ไขรายวิชา ให้ผู้สอนคลิกท่ีชื่อหัวข้อ ดังภาพ 
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 ให้ผู้สอนคลิกท่ีชื่อหัวข้อ ดังภาพ 

 
- เมื่อเข้าสู่การแก้ไข Chapter ให้ผู้สอนใส่หัวข้อและเนื้อหาที่ต้องการ ดังตัวอย่าง แล้วคลิกที่  

“ ” 

 
- แสดงผลดังภาพ เป็นหน้าที่ 1 หากต้องการเพ่ิมเนื้อหาในหน้าถัดไป ให้ผู้สอนคลิกท่ีปุ่ม “ ” 

ในแถบ Table of contents ดังภาพ 
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  - เมื่อคลิก “ ” เพ่ิมหน้าถัดไปแล้ว ให้ผู้สอนใส่เนื้อหาลงไป 

 
 - หลังจากบันทึกการเปลี่ยนแปลง จะแสดงผลในหน้าที่ 2 ดังภาพ จะพบว่ามีปุ่มที่สามารถคลิกเปลี่ยน

หน้าเนื้อหาไปข้างหน้าและย้อนกลับได้ และผู้สอนยังสามารถแก้ไข สลับหน้า หรือลำดับก่อน-หลังของเนื้อหาที่

สร้างในแต่ละหน้าได้ โดยใช้เครื่องมือแก้ไข ในแถบ Table of contents ได้อีกด้วย 

  

การเพิ่มแหล่งข้อมูล URL 

 การเพ่ิมแหล่งข้อมูล URL สามารถช่วยให้ผู้สอน  link ไปยังแหล่งข้อมูลหรือเว็บไซต์อ่ืนๆที่น่าสนใจได้ 

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “URL” 
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- เมื่อผู้สอนคลิกเข้าสู่การสร้าง  URL จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ ในส่วนของชื่อและส่วนของ 

External URL ซึ่งในคู่มือนี้จะขอยกตัวอย่างการนำ URL มาจากเว็บไซต์ www.youtube.com ดังนี้ 

- เข้าสู่เว็บไซต์ youtube แล้วค้นหาวิดีโอที่ต้องการ เมื่อเลือกวิดีโอที่ต้องการได้แล้ว คลิกเพ่ือดูวิดีโอ 

จะพบปุ่ม “share” ดังภาพ 

 
- เมื่อคลิกปุ่ม “Share” หน้าจอจะแสดงผลดังนี้ ให้ผู้สอน  copy  URL ในช่องที่แสดง http ดังภาพ 

http://www.youtube.com/


NPRU Online Course [การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์] 

 

47 
 

 
  - นำ URL ที่ได้ไปใส่ในช่อง Content 

 
  - ผู้สอนสามารถตั้งค่าการแสดงผลได้ตามที่ต้องการได้ที่ เมนู “การแสดงผล” 

 

- เมื่อกำหนดค่าตามที่ต้องการแล้ว คลิก “ ” เพ่ือแสดงผล 
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บทท่ี 4 การสร้างกิจกรรม 

ชุดกิจกรรมหลักใน Moodle คือโมดูลที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน

ออนไลน์ให้มีความคล้ายคลึงกับห้องเรียนจริง การเพ่ิมกิจกรรมลงในส่วนแสดงเนื้อหานั้นสามารถทำได้โดยการ

เลือกชุดกิจกรรมที่ต้องการจากปุ่ม “ ” ที่อยู่มุมขวาล่างของแต่ละหัวข้อ 

จากนั้นจึงเลือกกิจกรรมที่ต้องการ 

1. การเพิ่มกิจกรรม : กระดานเสวนา 

กระดานเสวนาหรือกระดานข่าว (Webboard) เป็นเครื่องมือสำหรับติดต่อสื่อสารวิธีหนึ่งซึ่งผู้สอน

สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในรายวิชาได้ โดยใช้กระดานเสวนาเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอน

กับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้เรียน โดยอาจเป็นการถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นในบทเรียน ช่วยเพิ่มสีสันและ

ความเคลื่อนไหวให้กับรายวิชา การเพ่ิมกิจกรรมกระดานเสวนา สามารถทำได้ดังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จากนั้นเลือก “กระดานเสวนา” 

 
- จะปรากฏหน้าการสร้างกระดานเสวนา ให้ผู้สอนกรอกหัวข้อสนทนาลงไปในช่อง “ชื่อกระดาน” 

เลือกประเภทของกระดาน เช่น “กระดานทั่วไป” ซึ่งหมายถึงสมาชิกแต่ละคนจะสามารถเข้าไป

ตั้งกระทู้ได้หลายกระทู้ และใส่รายละเอียดในช่อง “วิธีการใช้กระดาน” และตั้งค่าต่างๆดังภาพ 

แล้วคลิก “ ” เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
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- ในหน้ากระดานเสวนา จะมีส่วนที่ให้ระบุรายละเอียดของการตั้งค่าต่างๆที่สำคัญ มีดังนี้ 

➢ ประเภทของกระดาน 

 1. กระดานถาม-ตอบ เป็นกระดานสำหรับเอาไว้ตั้งคำถามโดยเฉพาะ 

2. กระดานทั่วไป แต่ละคนสามารถตั้งกระทู้ได้หลายกระทู้ ซึ่งกระทู้ประเภทนี้เหมาะสำหรับ

กระดานเสวนาที่มีวัตถุประสงค์ท่ัวไป 

3. กระดานหัวข้อเดียวอย่างง่าย เป็นกระทู้ที่มีหัวข้อเดียว และเนื้อหาทุกอย่างอยู่ภายในหน้า

เดียวกัน ซึ่งกระทู้ประเภทนี้เหมาะสำหรับเรื่องที่สั้นและกระชับ 

4. หนึ่งคนหนึ่งกระทู้ แต่ละคนสามารถสร้างกระทู้ได้เพียงหนึ่งกระทู้แต่สามารถตอบได้ทุก

กระทู้ 

➢ Availability 

กำหนดการส่งกระทู้/ตั้งกระทู้ 

➢ Attachments and word count 

เป็นส่วนของการแนบไฟล์ ผู้สอนสามารถกำหนดขนาดของไฟล์สูงสุดที่สามารถทำการอัพ

โหลด และสามารถจำกัดจำนวนในการอัพโหลดไฟล์ลงในกระดานเสวนาได้ 

➢ Subscription and tracking 

กำหนดสิทธิ์ให้ทุกคนที่สามารถโพสต์ในกระดานนี้ จะต้องเป็นสมาชิกกระดานนี้หรือไม่ 

ผู้สอนเลือก Optional subscription  
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➢ บล็อคการโพสต์ลงกระดานเมื่อโพสต์แล้วกี่ครั้ง 

ผู้สอนสามารถกำหนดช่วงเวลาในการบล็อก หรือบล็อกเมื่อโพสต์ไปแล้วกี่ครั้งได้ 

➢ Whole forum grading 

เป็นการกำหนดการให้คะแนน ส่วนมากกำหนดเป็น None 

➢ การตั้งค่าโมดูลปกติ 

สามารถจัดการระบบกลุ่มได้ ดังนี้  

1. เรียนรวมกันไม่แบ่งกลุ่ม 

2. กลุ่มแบบแยกกันอย่างชัดเจน (ศึกษาข้ามกลุ่มไม่ได้) 

3. กลุ่มแบบศึกษาข้ามกลุ่มได้ (แต่ทำกิจกรรมในกลุ่มอ่ืนไม่ได้) 

- เมื่อผู้สอนทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้ว ก็จะเห็นหัวข้อกระดานเสวนาแสดงอยู่ที่หน้า

รายวิชา ดังภาพ 

 
- เมื่อคลิกเข้าไปที่หน้ากระดานเสวนา จะแสดงกระดานเสวนาที่สมาชิกสามารถตั้งกระทู้ได้ 
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2. การเพิ่มกิจกรรม : การบ้าน  

ผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนในรายวิชา โดย

มอบหมายงานให้ผู้เรียนกลับไปทำ โดยสามารถพิมพ์ตอบหรือส่งในรูปแบบรายงานที่เป็นไฟล์เอกสาร ไฟล์งาน

นำเสนอ หรือรูปแบบไฟล์งานอ่ืนๆ ไดด้ังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จากนั้นเลือก “Assignment” 

 
- เมื่อผู้สอนคลิกที่ Assignment จะเข้าสู่หน้าการสร้างการบ้าน ให้ผู้สอนใส่ชื่อหัวข้อการบ้าน และคำสั่ง/

รายละเอียดของการบ้านในช่อง “รายละเอียด” และยังสามารถอัพไฟล์ข้อมูลอ่ืนๆประกอบได้อีกด้วย 

 
- การตั้งค่า Assignment 

การตั้งค่าการส่งการบ้าน มีส่วนที่สำคัญ ดังนี้ 

1. Allow submissions from : วันที่และเวลาที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเริ่มส่งการบ้านได้ 

2. กำหนดส่ง : วันที่และเวลากำหนดส่งการบ้าน 
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3. Cut-off date กำหนดวันและเวลาที่ผู้เรียนจะไม่สามารถส่งงานได้อีก (หากผู้สอนไม่ตั้ง Cut-

off-date ผู้เรียนจะยังสามารถส่งงานได้แม้พ้นกำหนดส่งแล้วก็ตาม)  

 
- Submission types 

1. Submisstion types : สามารถเลือกได้ว่าจะให้ผู้เรียนพิมพ์ข้อความ (Online text) หรือ

แบบส่งไฟล์งาน (File submissions)  

2. Maximum number of uploaded files : เลือกจำนวนครั้งสูงสุดที่ให้อัพโหลดไฟล์ได้ 

3. Maximum submission size : กำหนดขนาดสูงสุดของไฟล์ที่อนุญาตให้ส่งได้ 

4. Accepted file types : เลือกชนิดหรือนามสกุลของไฟล์ที่ต้องการให้อัพโหลด หากไม่ทราบ

ให้เลือก All file types 
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- เมื่อผู้สอนตั้งค่าต่างๆ แล้วคลิก “ ” จะแสดงผลหน้ารายวิชาดังภาพ 

 
- ในหน้าของผู้เรียนจะแสดงหน้าจอดังภาพ เมื่อผู้เรียนต้องการส่งการบ้าน ให้คลิกที่ปุ่ม “

”  

 
- ทำการอัพโหลดไฟล์ จากนั้นกดบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 
- ในหน้าของผู้สอนจะแสดง จำนวนผู้เรียนที่ส่งการบ้าน ให้ผู้สอนคลิกท่ี  

“ ” 
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- จะแสดงผู้เรียนทั้งหมดที่ส่งการบ้านและไฟล์การบ้านของผู้เรียน  

 
 การให้คะแนนกิจกรรมการบ้าน 

- การให้คะแนนการบ้านที่ผู้เรียนส่ง ให้คลิกเลือกเมนู “คะแนนที่ได”้ ด้านหลังชื่อผู้เรียนเป็นรายคน 

 
- จะแสดงไฟล์งานที่ผู้เรียนส่ง ผู้สอนสามารถคลิกเปิดไฟล์งานเพื่อตรวจ ผู้สอนสามารถกรอกคะแนนที่

ได้ลงในช่อง (คะแนนที่ได้) และแสดงข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อการบ้าน เมื่อระบุรายละเอียดแล้ว ให้คลิกปุ่ม 

“ ”  
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- จะปรากฏคะแนนที่ได้ในช่องของผู้เรียน 

 
- นอกจากนี้ผู้สอนสามารถดาวน์โหลดการบ้านทั้งหมดท่ีผู้เรียนส่งมาได้ที่เมนู “Download all 

submissions” ได้ทีเ่มนูการตั้งค่า  ที่อยู่ในหน้าการบ้าน 
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3. การเพิ่มกิจกรรม : ห้องสนทนา 

 กิจกรรมห้องสนทนาหรือที่เรารู้จักกันในนาม Chat Room เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้สอนสามารถสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันเอง เป็นการพูดคุยกันสดๆเหมือนการพูดคุยกันในห้องเรียน ด้วย

การส่งข้อความโต้ตอบกันได้ มีข้ันตอนดังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จากนั้นเลือก “ห้องสนทนา” 

 
-  เมื่อคลิกเข้ามายังห้องสนทนา จะปรากฏหน้าการตั้งค่ากระดานสนทนา โดยกำหนด

รายละเอียดการตั้งค่าต่างๆ ดังนี้ 

➢ ชื่อห้อง : ให้กรอกชื่อห้องสนทนา 

➢ คำนำ : ให้กรอกรายละเอียดของการสนทนา 

➢ การเสวนา : เป็นการระบุเวลาในการสนทนาของห้องในครั้งต่อไป 

➢ เสวนาเรื่องนี้ซ้ำ : 

o  ไม่ระบุเวลาสนทนา จะเป็นการเข้าห้องสนทนาได้ในช่วงเวลาใดก็ได้ 

o ไม่มีการซ้ำหัวข้อสนทนา เฉพาะเวลาที่ระบุเท่านั้น 
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o เวลาเดียวกันนี้ทุกวัน 

o เวลาเดียวกันนี้ทุกสัปดาห์ 

➢ บันทึกการเสวนาครั้งที่ผ่านมา : ให้เลือก ไม่มีการลบข้อความ 

➢ ทุกคนสามารถดูการเสวนาทุกครั้งท่ีผ่านมาได้ : กำหนดให้นักศึกษาสามารถเข้าไปดู

การเสวนาที่ผ่านมาของห้องสนทนานี้ได้หรือไม่ 

- เมื่อระบุรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ ” 

 
 -  จะมีลิงค์สนทนาที่สร้างขึ้น 

 
 

 - เมื่อคลิกเข้ามายังห้องสนทนา จะปรากฏรายละเอียดการใช้ห้องสนทนาตามที่ได้ตั้งเอาไว้ หาก

ต้องการเริ่มสนทนาให้คลิก “คลิกท่ีนี่เพ่ือสนทนา”  
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 - จะปรากฏหน้าจอสำหรับการสนทนา ดังรูป  
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- หากต้องการส่งข้อความส่วนตัวเพ่ิมเติมสามารถคลิกท่ีเมนู “ ”

 
 

4. การเพิ่มกิจกรรม : โพลล์ 

 อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างโพลล์หรือการสำรวจความคิดเห็นหรือข้อมูลของนักเรียนขึ้น

ภายใน moodle ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จากนั้นเลือก “โพลล์” 

 
- จะแสดงหน้า “เพ่ิมโพลล์ลงในหัวข้อ” เพ่ือกำหนดรายละเอียดกิจกรรมโพลล์ โดยสามารถจะตั้งค่า

ตัวเลือกได้โดยพิมพ์ลงไปที่ตัวเลือกซ่ึงแล้วแต่ว่าจะใช้ทั้งหมดกี่ตัวเลือก แล้วยังสามารถตั้งค่าการแสดงผลของ

โพลล์อีกด้วยว่าสามารถต้องการแสดงให้เห็นในแนวตั้งหรือแนวนอน หรืออนุญาตให้โพลล์อัพเดทหรือไม่ เป็น

ต้น 
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- ตัวอย่างการกำหนดรายละเอียดโพลล์ 

 

- เมื่อระบุรายละเอียดเสร็จ ให้คลิกท่ีปุ่ม “ ” เพ่ือแสดงผล 

- จะมีกิจกรรมโพลล์ที่สร้างขึ้นในหน้ารายวิชา 
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- เมื่อคลิกเข้ามาหน้าโพลล์ จะปรากฏรายละเอียดตามโพลล์ที่ตั้งไว้ 

 
 

5. การเพิ่มกิจกรรม : Wiki 

 อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างวิกิพีเดียเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถร่วมกันสร้างเนื้อหาออนไลน์ เช่น 

คำศัพท์ หนังสือ บทกวี บันทึกการทำงานหรือการประชุม ฯลฯ ในหัวข้อที่กำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จากนั้นเลือก “Wiki” 

 
- กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญดังนี้ 

Wiki name : กำหนดชื่อหัวข้อที่ปรากฏในหน้ารายวิชา 

Description : ระบุรายละเอียดหรือคำสั่ง 

First page name : ระบุชื่อให้กับ wiki เพ่ือแสดงในหน้าแรกของ wiki 
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- เมือ่ระบุรายละเอียดเสร็จ ให้คลิกท่ีปุ่ม “ ” เพ่ือแสดงผล 

 

- ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลร่วมกัน โดยคลิกเข้าไปที่ link ที่สร้างขึ้น จากนั้นคลิกที่

เมนู “Create page” 

 

 - พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการ หรือแก้ไขข้อมูลร่วมกับผู้เรียน นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถดูประวัติการแก้ไข 

ได้ที่เมนู “History” หรือเพ่ิมคำแนะนำได้ที่เมนู “comment” 
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6. การเพิ่มกิจกรรม : ประกาศนียบัตร 

ผู้สอนสามารถออกประกาศนียบัตรให้ผู้เรียนในระบบได้ เมื่อผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมตามที่กำหนด โดย

สามารถทำไดด้ังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จากนั้นเลือก “Assignment” 
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- เมื่อผู้สอนคลิกที่ Custom certificate จะเข้าสู่หน้าการสร้างประกาศนียบัตร ให้ผู้สอนใส่ชื่อหัวข้อ และ

ใส่คำอธิบายหรือรายละเอียด ในช่อง “รายละเอียด”  

 
- การตั้งค่า certificate มีส่วนที่สำคัญ ดังนี้ 

Restrict access : การจำกัดการเข้าถึง เป็นการกำหนดค่าว่าผู้เรียนจะต้องผ่านการทำกิจกรรมใด 

บ้างจึงจะมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตร ให้คลิกท่ีปุ่ม “add restriction” 

 
- ทำการกำหนดกิจกรรมที่ผู้เรียนจะต้องทำก่อนได้รับประกาศนียบัตร 

 
1. Activity เป็นการกำหนดกิจกรรมที่ผู้เรียนจะต้องทำ ให้ผู้สอนเลือกกิจกรรมในช่อง 

Activity completion และกำหนดเงื่อนไขในการผ่านกิจกรรมตามต้องการ 
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2. Grade เป็นการกำหนดแบบทดสอบ และคะแนนที่ผู้เรียนจะต้องผ่านก่อนได้รับ

ประกาศนียบัตร 

 
- เมื่อกำหนดค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “ บันทึกและกลับไปยังรายวิชา” จะปรากฏหัวข้อ 

certificate ดังภาพ ให้คลิกเข้าไปที่หัวข้อนั้น 

 
- ไปที่เมนู “ ” จากนั้นเลือกเมนู “edit certificate” เพ่ือปรับแต่งหน้าประกาศนียบัตร 

 
- สามารถกำหนดองค์ประกอบของประกาศนียบัตรได้ ดังนี้ 
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- เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” จะปรากฏหน้าประกาศนียบัตรที่

สร้างข้ึน 
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- เราสามารถดูผลผู้ได้รับประกาศนียบัตร ได้ที่เมนูประกาศนียบัตรที่เราสร้างข้ึนในหน้ารายวิชา 
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7. การเพิ่มกิจกรรม : แบบทดสอบ 

กิจกรรมแบบทดสอบจะใช้สำหรับวัดความรู้ความเข้าใจ วัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ที่มีต่อเนื้อหาหรือ

บทเรียนที่ศึกษา ซึ่ง Moodle สามารถสร้างแบบทดสอบได้อย่างหลากหลาย ทั้งคำถามปรนัย อัตนัย ถูก/ผิด 

เติมคำในช่องว่าง แบบจับคู่ เป็นต้น รวมไปถึงผู้สอนสามารถนำเข้าคำถามจากแหล่งภายนอกได้ครั้งละหลาย

คำถาม จึงเพ่ิมความสะดวกในการสร้างแบบทดสอบเป็นอย่างมาก 

ในการสร้างกิจกรรมแบบทดสอบ ผู้สอนจะต้องสร้างชื่อ (ใบปะหน้า) ของแบบทดสอบก่อน เช่น 

แบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นจึงสร้างหมวดหมู่คำถาม และเลือกคำถามให้เข้ามาอยู่ในหมวดหมู่ของ

แบบทดสอบนั้น 

- การเพ่ิมชื่อหรือสร้างใบปะหน้าของแบบทดสอบสามรถทำได้โดย คลิกท่ีปุ่ม  

“ ” จากนั้นเลือก “แบบทดสอบ” 

 
- จะแสดงหน้า “เพ่ิมแบบทดสอบลงในหัวข้อ” เพ่ือกำหนดรายละเอียดกิจกรรมแบบทดสอบ 
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- โดยสามารถกำหนดรายละเอียดที่จำเป็น ดังนี้ 

 กำหนดเวลา หน้าแบบทดสอบจะมีวันที่เริ่มให้ทำ และวันหมดเขต (หมดเวลาทำ

แบบทดสอบ) ดังนั้น ผู้เรียนจะสามารถทำแบบทดสอบได้ในช่วงเวลานี้เท่านั้น เวลาดังกล่าวผู้สอนสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 

 “ให้เวลา” คือเวลาที่ผู้สอนกำหนดให้ผู้เรียนใช้ในการทำแบบทดสอบชุดนี้ เช่นกำหนดเวลา

ในการทำแบบทดสอบ 20 นาที เมื่อหมดเวลาทำแบบทดสอบระบบจะทำการส่งคำตอบที่ผู้เรียนทำได้ ณ เวลา

นั้น เข้าสู่ระบบ แต่หากผู้เรียนคลิก Back แล้วกลับมาทำคำถามใหม่ คะแนนที่ได้จะเป็น 0 คะแนน หากไม่

ต้องการจำกัดเวลาในการทำให้ตั้งค่าเป็น 0 
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  คะแนนที่ได้ ถ้าหากผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบนี้มากกว่าหนึ่งครั้ง ก็ให้เลือกว่าจะคิด

คะแนนในการทำทั้งหมดอย่างไร ซึ่งจะมีคะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ของทุกครั้ง คะแนนที่ได้จากการทำครั้ง

แรก หรือคะแนนที่ได้จากการทำครั้งสุดท้าย 

 
  รูปแบบ กำหนดจำนวนการแสดงคำถามต่อหน้า 

 
  การกระทำของคำถาม สลับคำตอบหรือสลับภายในคำถาม เป็นการเปลี่ยนลำดับของ

คำตอบให้สลับกันภายในคำถามข้อนั้นๆ ซึ่งจะใช้ในคำถามปรนัยและจับคู่ 

 
  Review options  กำหนดการแสดงผลให้แสดงผลทันทีหลังการทำแบบทดสอบ แสดงผล

ขณะที่ทำข้อสอบ หรือแสดงผลหลังปิดแบบทดสอบ 
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  การแสดงผล กำหนดการแสดงผลรูปภาพประจำตัวและแหน่งทศนิยมการตัดเกรด 

  Extra restrictions on attempts เป็นการกำหนดความปลอดภัย (ใส่รหัสผ่านในการทำ

แบบทดสอบหรือไม่ต้องกำหนด) 

 
  Overall feedback เป็นการกำหนด feedback หลังการทำแบบทดสอบ เช่นถ้าได้ 100% 

จะข้ึนข้อความแสดงความยินดี ถ้าได้ต่ำกว่า 50% ขึ้นข้อความแสดงความเสียใจ เป็นต้น 

 
 การตั้งค่าโมดูลปกติ เป็นการกำหนดคุณสมบัติต่างๆเพ่ิมเติม โดยทั่วไปให้ใช้ค่าเดิมของระบบ  



NPRU Online Course [การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์] 

 

72 
 

 

ระบบ เมื่อกำหนดค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว คลิก “ ” 

จะปรากฏหัวข้อแบบทดสอบก่อนเรียนที่เราสร้างข้ึน หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าแบบทดสอบกด

สัญลักษณ์ “ ” 

 
 

8. การสร้างประเภทแบบทดสอบ 

 นอกจากนี้ผู้สอนสามารถสร้างประเภทแบบทดสอบย่อยๆได้ เช่น ในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายท่าน หรือ

สามารถแบ่งข้อสอบออกเป็นบทหรือเป็นหน่วยๆได้ ซึ่งแต่ละหน่วยอาจจะมีจำนวนข้อสอบที่ไม่เท่ากัน โดยมี

ขั้นตอนการทำดังนี้  

- คลิกท่ีชื่อแบบทดสอบที่สร้างขึ้น  

 

- จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้คลิกที่ “ ”  
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 - เพ่ิมคำถามในหน้าที่ 1 โดยคลิกที่ “ ” 

 
 - จะปรากฏหน้าจอสำหรับเลือกคำถามประเภทต่างๆ  
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การสร้างคำถามแบบปรนัย (Multiple choice) 

 - เลือกประเภทคำถาม Multiple choice แล้วกด “ ” 

 
  -  จะปรากฏหน้าสร้างคำถาม ในช่อง category ให้คลิกเลือกประเภทย่อยที่ต้องการออก

แบบทดสอบ 

 
  - ตั้งชื่อคำถามที่ต้องการ 
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  -  กำหนดให้เลือกคำตอบเดียวหรือหลายคำตอบ สลับตำแหน่งตัวเลือก เลือกรูปแบบ

ตัวเลือก 

 
  - ระบุคำตอบที่ต้องการลงในช่อง คำตอบ 

➢ ข้อที่ผิดในช่องคะแนนที่ได้ให้เลือกเป็น ไม่มี 

➢ ข้อที่ถูกในช่องคะแนนที่ได้ให้เลือกเปอร์เซ็นต์การให้คะแนนเป็น 100% 

(หรือระดับเปอร์เซ็นต์การให้คะแนนที่ต้องการ) 

➢ คำติชม ให้พิมพ์คำตอบที่ต้องการแสดงให้ผู้เรียนทราบหลังทำข้อสอบข้อนี้

เสร็จ (กรณีท่ีไม่ต้องการให้ผู้เรียนทราบข้อที่ถูก ก็ไม่ต้องพิมพ์ค่าใดๆเข้าไป) 

ดังตัวอย่าง 

 

  -  เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม “ ” ด้านล่างสุด  
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  - จะแสดงคำถามท่ีสร้างขึ้นในหน้า 1 หากต้องการสร้างคำถามข้อต่อไปให้คลิกท่ี “

” 

 
- สร้างคำถามตามวิธีดังกล่าวข้างต้นอีกครั้งจนครบทุกข้อ 

การสร้างคำถามแบบอัตนัย (Short Answer Question) 

คำถามแบบข้อเขียน หรืออัตนัย เป็นคำถามที่ผู้เรียนต้องระบุคำตอบลงไปเองในช่องคำตอบ โดยต้อง

ตอบให้เหมือนกันทุกตัวอักษร ห้ามเว้นวรรค มิฉะนั้นจะถือว่าผิด คำถามประเภทนี้เหมาะสำหรับในการถาม

ข้อความสั้นๆ เช่น คำย่อ หรือคำถามที่มีคำตอบเป็นตัวเลข โดยมีขั้นตอนการสร้างคำถามมีดังนี้ 

- คลิกเลือกประเภทคำถามที่ต้องการ 

 
  - ระบุชื่อและคำถามของแบบทดสอบ 

 



NPRU Online Course [การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์] 

 

77 
 

  - ระบุคำตอบ และกำหนดช่วงคะแนนเป็น 100% สามารถระบุคำตอบที่ถูกต้องได้หลาย

คำตอบ กรณีท่ีเป็นข้อความท่ีเป็นตัวพิมพ์เล็ก และพิมพ์ใหญ่ เช่น คำศัพท์ เป็นต้น 

 

  - เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ ” จะปรากฏคำถามที่เราสร้างขึ้น 

คลิกท่ีปุ่ม “ ” เพ่ือดูตัวอย่าง 

 
-  ตัวอย่างคำถามแบบ (Short Answer Question) 

 
 

9. การจัดการคำถามผ่านทางไอคอนจัดการคำถาม 

เมื่อผู้สอนสร้างคำถามเรียบร้อยแล้ว สามารถกำหนดได้ว่าจะแสดงคำถามหน้าละกี่ข้อ ดังตัวอย่าง 

หน้า 1 แสดงคำถามจำนวน 2 ข้อ หน้าที่ 2 แสดงคำถามจำนวน 1 ข้อ ซึ่งในแต่ละหน้าจะสามารถแสดงคำถาม

ได้หลายประเภท หากต้องการเพิ่มหน้าให้คลิกท่ี “ ” 
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ผู้สอนสามารถทำการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อสอบที่สร้างไว้แล้วได้ ผ่านทางไอคอนจัดการคำถามได้ 

ดังนี้ 

ไอคอน คำอธิบาย 
 แก้ไขคำถาม 

 ดูตัวอย่าง 
 ย้ายคำถามขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่าง 
 แก้ไขคะแนนแต่ละข้อ 

 ลบคำถาม 

 

10. การนำเข้าข้อสอบจำนวนหลายข้อพร้อมกัน (import) 

 ผู้สอนสามารถนำเข้าข้อสอบจำนวนหลายข้อพร้อมกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสร้างข้อสอบ 

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 เตรียมไฟล์ข้อสอบในโปรแกรม Notepad 

 ให้ผู้สอนดำเนินการ Copy ข้อสอบมาไว้ในโปรแกรม Notepad และจัดรูปแบบดังต่อไปนี้ 

- โจทย์ ให้พิมพ์ 1 บรรทัดยาวเป็นบรรทัดเดียว ห้ามมีการ Enter เพ่ือตัดเป็นบรรทัดใหม่ ไม่ต้องใส่ 

เลขลำดับข้อ 

- ตัวเลือก ให้พิมพ์ตัวอักษร A. B. C. D. หรือ A) B) C) D) นำหน้าตัวเลือกและเว้นวรรค 1 ครั้ง 

และพิมพ์ข้อความต่อจากตัวเลือก จากนั้น กด Enter เพ่ือขึ้นบรรทัดใหม่ พิมพ์ตัวเลือกจนครบทุกตัวเลือก 

- คำตอบ พิมพ์คำว่า ANSWER: เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยตัวอักษร A B C D ตัวเลือกท่ีถูก 
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โจทย์ข้อถัดไปให้เว้น 1 บรรทัด ระหว่างข้อและต้องพิมพ์ซิดซ้ายเท่านั้น ถ้ามีเว้นวรรคจะจะเกิด

ข้อผิดพลาดสำหรับการอัพโหลด 

 
 การบันทึกไฟล์ เมื่อ copy ข้อสอบและจัดรูปแบบตามข้อกำหนดเรียบร้อยแล้วให้บันทึกไฟล์โดยตั้ง

ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น เลือก Encoding เป็น UTF-8 จากนั้นคลิก “Save”  
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 การนำข้อสอบลงในระบบ แนะนำให้ผู้สอนสร้างหมวดหมู่ข้อสอบในคลังข้อสอบก่อน (หากไม่สร้าง

หมวดหมู่ของคลังข้อสอบ ข้อสอบจะรวมกันหมดทั้งรายวิชาไม่ได้แยกเป็นบท) จากนั้นจึงนำเข้าในคลังข้อสอบ

ที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 - ไปที่เมนูตั้งค่ารายวิชา  “ ” ที่ด้านบนของรายวิชา แล้วคลิกท่ีเมนู “เพ่ิมเติม” 

 
 - จะพบกับหน้าการจัดการรายวิชา ให้คลิกที่เมนู “ประเภท” 

 
 - กรอกชื่อหมวดหมู่คลังข้อสอบ แล้วคลิก “เพ่ิมประเภท” 
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 - จะได้ประเภทของคลังข้อสอบเพิ่มขึ้นมาจากนั้นให้เลือกเมนู “นำเข้า” ที่ปรากฏด้านบน 

 

 - หรือไปที่เมนูตั้งค่ารายวิชา  “ ” ที่ด้านบนของรายวิชา แล้วคลิกท่ีเมนู “เพ่ิมเติม” จากนั้นเลือก 

“นำเข้า” ที่ส่วนของ Question bank 

 
 - เมื่อเข้าสู่หน้านำเข้าคำถามจากไฟล์ ให้เลือกประเภทของไฟล์เป็น “Aiken format” 

 
 - เลือกนำเข้าไปไว้ที่ประเภทที่เราสร้างข้ึน 
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- นำไฟล์ข้อสอบที่เราสร้างข้ึนจากโปรแกรม Notepad มาวางในช่องวางไฟล์ โดยการลากวางไฟล์

หรือเลือกเมนู “ ” 

 

 - เมื่อลากไฟล์ข้อสอบลงในช่องที่กำหนดแล้วคลิกเมนู “ ” 

 
 - เมื่อนำเข้าข้อสอบได้เสร็จสมบูรณ์ ไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งสถานะการ

นำเข้า และจำนวนข้อสอบที่ได้ทำการนำเข้า จากนั้นให้คลิกท่ีปุ่ม “ ” 
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- จะปรากฏข้อสอบที่นำเข้า ผู้สอนสามารถคลิกแก้ไขคำถามหรือคำตอบได้ที่เมนู “แก้ไข” ที่ปรากฏ

อยู่ด้านหลังข้อสอบแต่ละข้อ 

 
11.การเพิ่มข้อสอบจากคลังลงในแบบทดสอบ 

 ย้อนกลับไปที่หัวข้อการเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ ที่ผู้สอนได้สร้างชื่อหรือใบปะหน้าของแบบทดสอบ

ไว้ที่หน้ารายวิชาแล้ว ให้เลือกชื่อแบบทดสอบที่เราต้องการเพ่ิมข้อสอบจากคลังข้อสอบ โดยคลิกที่ชื่อของ

แบบทดสอบเราต้องการ 
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- จะปรากฏหน้าแบบทดสอบที่เราสร้างข้ึน ให้คลิกท่ีเมนู “ ” 

 
- แล้วคลิกท่ีเมนู “เพ่ิม” เลือกเพ่ิมคำถาม “จากธนาคารข้อสอบ” 

 
 - เลือกประเภทของแบบทดสอบที่เราสร้างขึ้น ทำเครื่องหมายเพื่อเลือกคำถามทั้งหมดหรือเลือกเป็น

บางข้อได้ จากนั้นคลิก “ ” 
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 - จะปรากฏข้อสอบที่เราเลือกจากคลังข้อสอบ เราสามารถแก้ไขข้อสอบ ให้ปรับการให้คะแนนได้ใน

ส่วนนี ้

 
- ภาพแสดงตัวอย่างของแบบทดสอบ 
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12.การเพิ่มข้อสอบจากคลังแบบสุ่มข้อตามจำนวนที่กำหนด 

 การสร้างแบบทดสอบแบบสุ่ม ใช้ในกรณีที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้ชุดข้อสอบที่ไม่เหมือนกัน เช่น 

ในกรณีที่ข้อสอบในคลังมีจำนวน 60 ข้อ แต่ผู ้สอนต้องการสุ ่มข้อสอบเพียง 30 ข้อ เมื่อผู้เรียนมีการทำ

แบบทดสอบระบบจะสุ่มข้อสอบจำนวน 30 ข้อมาให้ผู้เรียนทำ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะได้ชุดข้อสอบที่แตกต่าง

กัน วิธีการเพ่ิมข้อสอบจากคลังข้อสอบแบบสุ่มข้อตามจำนวนที่กำหนด สามารถทำได้ดังนี้ 

 - สร้างชื่อและใบปะหน้าข้อสอบ แล้วคลิกเลือกแบบทดสอบที่ต้องการ 

 

 - เลือกเมนู “ ” 

 
 - เลือกเมนู “เพ่ิม” แล้วเลือก “คำถามแบบสุ่ม” 

 
 

 

 



NPRU Online Course [การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์] 

 

87 
 

- เลือกประเภทของคลังข้อสอบ เลือกจำนวนคำถามที่ต้องการให้สุ่ม แล้วคลิกปุ่ม “เพ่ิมคำถามแบบ

สุ่ม” เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 
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13.การสลับตำแหน่งของกิจกรรมที่สร้างขึ้น 

 ในหน้ารายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้น จะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย หากต้องการสลับตำแหน่งของกิจกรรมที่

สร้างข้ึนผู้สอนสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ ” มุมบนด้านขวามือของรายวิชา 

 
ในกรณีที่เราต้องการย้ายแบบทดสอบก่อนเรียน มาไว้ยังตำแหน่งที่ 1 ให้คลิกที่สัญลักษณ์ “ ” ด้านหน้า

หัวข้อที่เราต้องการย้าย 

 
- จับลากมาวางยังตำแหน่งที่ 1 
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- แบบทดสอบก่อนเรียนก็จะไปปรากฏยังตำแหน่งที่ 1 เป็นต้น 

 
 

14. การปรับย่อหน้า 

หากผู้สอนต้องการปรับระดับย่อหน้าของหัวข้อในแต่ละกิจกรรม ให้เยื้องในระดับที่แตกต่างกันไป 

สามารถทำได้โดยการคลิกท่ีเมนู “แก้ไข” ที่อยู่ด้านหลังหัวข้อ ในแต่ละหัวข้อ 
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15. การแก้ไขรายละเอียดกิจกรรม 

 หากผู้สอนต้องการแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมที่ผู้สอนสร้างขึ้นมาแล้ว สามารถคลิกที่เมนู “แก้ไขการ

ตั้งค่า” ในหัวข้อที่ผู้สอนต้องการแก้ไข 

 

 
 

16. การลบกิจกรรม  

 หากผู้สอนต้องการลบกิจกรรมที่เคยสร้างขึ้นมาแล้ว ให้ผู้สอนคลิกที่ เมนู “ลบ” 

 
 

17. การซ่อนกิจกรรม 

 หากผู้สอนไม่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาแล้ว สามารถซ่อนกิจกรรมนั้นๆได้ โดยคลิกที่

เมนู “ซ่อน” หากต้องการเปิดการซ่อน ให้คลิกท่ีสัญลักษณ์ “แสดง” 
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18.การดาวน์โหลดคะแนนผู้เรียนออกมาเป็นไฟล์ Excel spreadsheet 

 เมื่อผู้สอนต้องการดาวน์โหลดคะแนนผู้เรียนออกมาเป็นไฟล์ Excel spreadsheet ส ำหรบัน ำมำเป็น

ขอ้มลู สำมำรถท ำได ้2 วิธี ดงันี ้

1. เลือกดาวน์โหลดคะแนนทั้งรายวิชา  

- ไปที่เมนกูารตั้งค่า  ที่หน้าแรกของรายวิชา จากนั้นเลือกเมนู “Gradebook setup”  

 
 - จะปรากฏหน้า Gradebook setup ให้ที่เลือกเมนู “Export” 

 
- คลิกท่ีเมนู “Excel spreadsheet” จากนั้นเลือกหัวข้อคะแนนที่ต้องการ แล้วคลิก “ดาวน์โหลด” 
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2. เลือกดาวน์โหลดคะแนนเฉพาะหัวข้อที่ต้องการ 

- คลิกท่ีหัวข้อที่ต้องการดาวน์โหลดคะแนนที่หน้าแรกของรายวิชา  

 
 - จะปรากฏหน้าแสดงรายละเอียดของหัวข้อ ให้คลิกที่เมนูการตั้งค่า  จากนั้นเลือกเมนู “ผล

สอบ”  
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 - จะปรากฏหน้าแสดงรายละเอียดผลคะแนนของผู้เรียนด้านล่าง ให้ดูที่เมนู Download table data 

as เลือกเมนู “Microsoft Excel (.xlsx)”  จากนั้นคลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด” 

 

บทท่ี 5 การอัพโหลดวดิีโอบนระบบ LMS โดยใช้ google account 

 หากอาจารย์ผู้สอนต้องการอัพโหลดไฟล์วิดีโอลงบนระบบ LMS ในกรณีที่ไฟล์วิดีโอมีขนาดใหญ่และมี

จำนวนมาก ผู้สอนสามารถอัพโหลดไฟล์วิดีโอลง youtube โดยใช้ google account ของมหาวิทยาลัย โดย

สามารถทำได้ดังนี้ 

1. การเข้าใช้งาน Google Apps ของมหาวิทยาลัย 

 1.1  พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ webmail.npru.ac.th จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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1.2  ในกรณีที่อาจารย์ยังไม่เคยเข้าใช้งานให้คลิก เมนู “ ” เพ่ือสมัครเข้า

ใช้บริการ โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับสิทธ์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ 
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 1.3 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู “ ” และรอรับอีเมล์แจ้ง username 

และ password สำหรับเข้าใช้งาน 

 1.4 ในกรณีที่ผู้สอนเคยเข้าใช้งาน Google Apps ของมหาวิทยาลัยแล้ว คลิกท่ีเมนู “

” 
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1.5 กรอก Username สำหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต  

Username : XXXXXXX@webmail.npru.ac.th 

1.6 คลิกเมนู “ ” เพ่ือกรอก password 

 1.7 กรอกรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้บริการ จากนั้นคลิก “ลงชื่อเข้าใช้งาน” 

 

mailto:XXXXXXX@webmail.npru.ac.th
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1.8 จะปรากฎหน้าแสดงอีเมล์ NPRU Google Account ดังภาพ 

 
 

2. การอัพโหลดวิดีโอโดยใช้ Google Apps ของมหาวิทยาลัย 

 เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้สอนสามารถอัพโหลดวิดีโอลงบน youtube เพ่ือนำมาไว้ในรายวิชาที่

ได้ดำเนินการจัดทำบนระบบ NPRU ONLINE COURSE โดยมีขั้นตอนการอัพโหลดวิดีโอ ดังนี้ 

 2.1 คลิกท่ีสัญลักษณ์ Google Apps “ ” ที่เมนูด้านขวามือของระบบ 
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2.2 จะปรากฏหน้าแสดง Apps ต่างๆที่ให้บริการ ให้คลิกที่เมนู “อ่ืนๆ”  

 
 

2.3 จากนั้นเลือก เมนู “Youtube” 
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2.4 จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ Youtube ที่มีการใช้งานผ่าน Google Account ของมหาวิทยาลัย ผู้สอน

สามารถทำการอัพโหลดวิดีโอได้ โดยคลิกที่เมนู “ ” มุมบนด้านขวามือของระบบ 

 
 

 2.5 จะปรากฏหน้าการอัพโหลดวิดีโอ ให้ผู้สอนคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด หรือลากวางไฟล์

วิดีโอลงในช่องที่กำหนด 
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 2.6 เมื่อคลิกลากไฟล์มาวางในช่องที่กำหนดแล้ว จะปรากฏหน้าแสดงการอัพโหลด ผู้สอนสามารถเพ่ิม

รายละเอียดของวิดีโอ แท็กในการสืบค้น หรือกำหนดค่าการแสดงผลวิดีโอได้ตามต้องการ 

 
2.7 การตั้งค่าการแสดงผลของวิดีโอ  

 ผู้สอนสามารถตั้งค่าการแสดงผลของวิดีโอเพ่ือป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ดังต่อไปนี้ 

 
  

เมนูภาษาไทย เมนูภาษาอังกฤษ การแสดงผล 

สาธารณะ Public บุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูวิดีโอได้ 
ไม่แสดง Unlist เฉพาะผู้ที่มี Link สามารถเข้าดูวิดีโอได้ 

ส่วนตัว Private ไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าดูวิดีโอ 

 **แนะนำอาจารย์ผู้สอนตั้งค่า “ไม่แสดง หรือ Unlist” เพ่ือป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ 
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2.8 เมื่ออัพโหลดวิดีโอเรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู “เสร็จสิ้น” 

 
  

2.9 ผู้สอนสามารถคัดลอก URL ที่ปรากฏไปใว้ในระบบ NPRU ONLINE COURSE ได ้(ศึกษาการเพ่ิม

แหล่งข้อมูลประเภท URL ได้ที่หน้า 49) 
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2.10 ผู้สอนสามารถกลับมายังหน้าของตนเอง โดยคลิกสัญลักษณ์ “ ” มุมซ้ายบนของหน้าจอ 

จากนั้นเลือกเมนู “ช่องของฉัน” 

 
2.11 ผู้สอนสามารถอัพโหลดวิดีโอ ดูวิดีโอของตนเองหรือกำหนดค่าการแสดงผลต่างๆได้ที่นี่ 

 
 


