


 
 

คำนำ 
 

 เอกสารฉบับนี้ เป็นคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ โดยใช้ระบบ Moodle e-Learning 
(v.3.11.1) เป็นระบบที่อาจารย์สามารถจัดการเนื้อหาในการเรียนการสอน และมอบหมายกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน
รวมไปถึงการเก็บคะแนนผ่านระบบ โดยนำเสนอขั้นตอนการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของระบบ Moodle ที่จำเป็นสำหรับ
อาจารย์ผู้สอน ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันพ้ืนฐานต่อไปนี้ การเข้าสู่ระบบ (Login), การแก้ไขประวัติส่วนตัว (Edit Profile), 
แก้ไขรายวิชา (Edit Course), การจัดการแหล่งข้อมูลและกิจกรรม ,การสร้างและนำเข้าแบบแบบทดสอบ ,การเพิ่ม
ผู้เรียน รวมถึงการปรับแต่งอื่นๆภายในเว็บไซต์ โดยฟังก์ชันเหล่านี้จะทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถนำเนื้อหาและสื่อการ
สอน มอบหมายงานและการสอบออนไลน์ไว้ในเว็บไซต์รายวิชา ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ ได้โดย
ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งทำให้สะดวกในการเรียนมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้สอนได้ใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานนี้เป็นอย่างดีแล้ว ก็สามารถศึกษา 
ทดลองใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของระบบเพ่ิมเติมได้  
 ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน หากท่านที่นำไปใช้มีข้อเสนอแนะ
ใดๆ ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  
 
  



ข 

 

สารบัญ 
 

             หน้า 
คำนำ  (ก) 
สารบัญ  (ข-ค) 
1. การเข้าสู่ระบบ (Login)  1 
2. การต้ังค่าภาษา (Language settings)  2 
3. การแก้ไขขอ้มูลส่วนตัว (Edit Profile)  4 
4. การต้ังค่าหน้าแรก  7 
5. การเพ่ิมบทคัดย่อของเว็บไซต์  10 
6. การประกาศข่าวในหน้าแรก (Site announcements)  14 
7. การเพ่ิมบลอ็ค (Add a Block)  17 
8. การเพ่ิมบลอ็ค HTML  21 
 8.1 การเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทไฟล์ข้อมูล  21 
 8.2 การเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทรูปภาพ  24 
 8.3 การเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทวิดีโอจาก YouTube  26 
 8.4 การเพ่ิมบล็อค HTML การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Visitor Counter)  30 
9. การสร้างรายวิชา (Course)  31 
 9.1 การเพ่ิมหมวดหมู่รายวิชา  31 
 9.2 การเพ่ิมรายวิชา  33 
 9.3 การต้ังค่ารายวิชาให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได ้  37 
10. การเพ่ิมกจิกรรมและแหล่งข้อมูล  39 
 10.1 การเพ่ิมแหล่งข้อมูล (Resource)  41 
   10.1.1 การเพ่ิมแหล่งข้อมลูประเภท Label  41 
  10.1.2 การเพ่ิมแหล่งข้อมลูประเภท File  44 
  10.1.3 การเพ่ิมแหล่งข้อมลูประเภท Page  46 
  10.1.4 การเพ่ิมแหล่งข้อมลูประเภท URL  49 
  10.1.5 การเพ่ิมแหล่งข้อมลูประเภท Folder  50 
 10.2 การเพ่ิมกิจกรรม (Activity)  52 
  10.2.1 การเพ่ิมการบ้าน (Assignment)  52 
  10.2.2 การเพ่ิมกิจกรรมกระดานเสวนา (Forum)  55 
  10.2.3 การเพ่ิมกิจกรรมห้องสนทนา (Chat)  58 
 10.3 การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ (Quiz)  60 
  10.3.1 สร้างแบบทดสอบและตั้งค่าการสอบ  60 
  10.3.2 สร้างคลังข้อสอบ  63 
            10.3.2.1 การสร้างประเภทข้อสอบ  63 



ค 

 

สารบัญ(ต่อ) 
 

             หน้า 
             10.3.2.2 การสร้างคำถาม  66 
                     (1) การสร้างคำถามแบบปรนัย  66 
                     (2) การสร้างคำถามแบบถูกผิด (True/False)  69 
                     (3) การสร้างคำถามแบบเติมคำ (Short Answer)  71 
                     (4) การสร้างคำถามแบบจับคู ่(Matching)  73 
             10.3.2.3 การเลือกคำถาม  76 
                     (1) จากธนาคารข้อสอบ  77 
                     (2) คำถามแบบสุ่ม  78 
             10.3.2.4 การนำเข้าข้อสอบในรูปแบบไฟล์  80 
11. การเพ่ิมสมาชิก  84 
 11.1 ด้วยผู้ดูแลระบบ  84 
 11.2 ด้วยการ Upload file  85 
12. ปรับแต่งธีม (Theme)  93 
 12.1 การใช้งาน Theme Klass ในส่วนของ General  95 
 12.2 การใช้งาน Theme Klass ในส่วนของ Font page  96 
 12.3 การใช้งาน Theme Klass ในส่วนของ Slide show  97 
 12.4 การใช้งาน Theme Klass ในส่วนของ Footer  99



 

 

1 
คูม่ือการใชง้านเว็บไซตป์ระจาํตวับคุลากรสายวิชาการ 

Moodle v.3.11.1 

ARIT@SSRU | สาํนกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

คูมือการใชงานเว็บไซตประจําตัวบุคลากรสายวิชาการ  
Moodle v.3.11.1 
 
1. การเขาสูระบบ (Login) 

1.1 เปดโปรแกรม Web Browser เชน Chrome หรือ IE 
1.2 พิมพ URL ท่ีไดติดตั้งเว็บไซตประจําตัวบุคลากรสายวิชาการ (MOODLE) ไว  

โดยมีรูปแบบการเรียกใชงานดังนี้  
 
 
 
URL สวนแรกจะมีรูปแบบเหมือนกัน คือ https://www.elตามดวยชื่อยอของคณะหรือ
วิทยาลัย.ssru.ac.th แลวจะตามดวยชื่อภาษาอังกฤษของอาจารย แลวตามดวยขีดลาง_นามสกุล 2 
ตัวอักษรแรก เชน  https://elarit.ssru.ac.th/sutasinee_yo  เม่ือพิมพ URL แลวกดปุม enter จะ
ปรากฏหนาเว็บไซตดังภาพท่ี 1.1 

 

ภาพท่ี 1.1 แสดงหนาเว็บไซตหลักของระบบ MOODLE 

1.3 ทําการ Login เขาสูระบบ  

 

ภาพท่ี 1.2 แสดงหนาจอการ Login เขาสูเว็บไซต 

**ในกรณีเขาใชงานครั้งแรกใหเขาใชงานดังนี้ 

ชื่อผูใ้ช ้(Username) : admin     

รหสัผ่าน (Password) : adminyoursite 

แลว้คลกิปุ่ ม เขา้สู่ระบบ หรอื Enter 

 

 

      Moodle  
     V 3.11.1 

   https://elช่ือยอของคณะหรือวิทยาลัย.ssru.ac.th/ช่ือภาษาอังกฤษ_นามสกุล 2 ตัวแรกตัวแรก 

 

คลิกท่ีเขาสูระบบ 
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1.4 ใสชื่อผูใช (Username) รหัสผาน (Password) 

ตามท่ีไดกําหนดไวสําหรับอาจารยผูสอน ถา Username กับ Password ถูกตอง ก็จะสามารถเขาสูระบบได 

ถาไมถูกตอง ระบบจะแสดงขอความ ขอผิดพลาดใหทราบ ใหตรวจสอบภาษาท่ีใชในการพิมพ วาเปน Thai 

หรือ English เม่ือเขาสูระบบเรียบรอยแลวจะแสดงชื่อของผูเขาใชงานดานบนขวามือ ดังแสดงในภาพท่ี 1.3 

 

ภาพท่ี 1.3 แสดงชื่อของผูเขาใชงานระบบ 

 

2.การตั้งคาภาษา (Language settings) 

 2.1 ไปท่ีเมนู Site administration >> Language >> Language packs  

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงการตั้งคาภาษาท่ีตองการใชงาน (Language) 

 

1 

2 

3 

แสดงช่ือของผูเขาใชงานระบบท่ีผานการ 

Login : Admin User 
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 2.2 เลือกภาษาท่ีตองการใชงานในสวนของ Available language packs จากนั้นกดปุม Install 
selected language packs แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 2.2 

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงการตั้งคาภาษาท่ีตองการใชงาน (Language) 

 

ภาพท่ี 2.3 แสดงภาษาท่ีไดติดตั้งเพ่ิม 

1 

2 
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ภาพท่ี 2.4 แสดงภาษาท่ีไดติดตั้งเพ่ิม 

3. การแกไขขอมูลสวนตัว (Edit Profile) 

3.1 ใหคลิกท่ี ชื่อ หรือปุมสามเหลี่ยมดานขาง >> ประวัติสวนตัว  

 

ภาพท่ี 3.1 แสดงการแกไขขอมูลสวนตัว (Edit Profile) 

 3.2 ใหคลิกท่ีไอคอน (icon) รูปฟนเฟอง  เพ่ือตั้งคาแลวเลือกคําสั่ง แกไขขอมูลสวนตัว 

 
 

ภาพท่ี 3.2 แสดงการแกไขขอมูลสวนตัว (Edit Profile) 

1 

2 

1 

2 
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3.3 การแกไขขอมูลสวนตัว (Profile) จะมีสวนหลักๆท่ีควรแกไขดังตอไปนี ้แสดงรายละเอีดดังภาพท่ี 3.3 

 

 

แกไขช่ือผูใช 

แกไขจังหวัด 

แกไขประเทศ 

แกไขรหสัผาน 

แกไขช่ือ นามสกุล  

และอีเมล 
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ภาพท่ี 3.3 แสดงการแกไขขอมูลสวนตัว (Edit Profile) 

 

 

ภาพท่ี 3.4 แสดงการแกไขขอมูลสวนตัว (Edit Profile) 

ใสรูปประจําตัว 

1 กดท่ีไอคอน 

2 3 

4 

5 

6 

7 เมื่อแกไขขอมลูเสร็จเรียบรอย

แลวใหกดปุมอัพเดทประวัติสวนตวั 
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4.การตั้งคาหนาแรก 

 4.1 เลือกเมนูการบริหารไซต 

 

ภาพท่ี 4.1 แสดงวิธีการตั้งคาหนาแรก 
 

4.2 เลือกคําสั่งการตั้งคาแลวกําหนดรายละเอียดในแตละสวน แสดงดังภาพท่ี 4.2 
 

 

ภาพท่ี 4.2 แสดงวิธีการตั้งคาหนาแรก 

เลือกเมนูการบรหิารไซต 

เลือกคําสั่งการตั้งคา 
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ภาพท่ี 4.3 แสดงวิธีการตั้งคาหนาแรก 

 

ใสช่ือเต็มและช่ือยอของ

เว็บไซต 

ใสรายละเอียดบทคัดยอท่ีตองการ 

แสดงขาวอันดับ1 

และแสดงรายวิชา อันดับ2 

ในหนาแรก 

(สามารถจะเลือกแสดงอะไร 

ข้ึนกอนได) 

 

แสดงขาวอันดับ1 

และแสดงรายวิชา อันดับ2 

ในหนาแรกเมื่อเขาสูระบบแลว 
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ภาพท่ี 4.4 แสดงวิธีการตั้งคาหนาแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใสจํานวนรายวิชาท่ี

ตองการใหแสดง 

ติ๊กเครื่องหมายถูกเพ่ือเปดการใชงาน

แสดงสวนหัวขอ 

ใสจํานวนขาวตองการให

แสดง 
ใสจํานวนความคดิเห็นท่ี

ตองการใหแสดง 

เมื่อเสร็จเรียบรอยแลวใหกดปุม

บันทึกการเปลีย่นแปลง 
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5.การเพ่ิมบทคัดยอของเว็บไซต 

5.1. เลือกเมนู การบริหารไซต จากนั้นกดปุมแกไขในหนานี้ รายละเอียดตามภาพท่ี 5.1 

 

ภาพท่ี 5.1 แสดงวิธีการเพ่ิมแหลงขอมูลในหนาแรก (บทคัดยอ) 

 5.2 เลือกเมนู หนาแรกของเว็บไซต จะปรากฏเครื่องมือสําหรับการใชงานในสวนตางๆแสดงรายละเอียด
ตามภาพท่ี 5.3 

 

ภาพท่ี 5.2 แสดงวิธีการเพ่ิมแหลงขอมูลในหนาแรก (บทคัดยอ) 

 

3 

2 

1 
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5.3 เลือกไอคอน  หนาแรกของเว็บไซต จะปรากฏเครื่องมือสําหรับการใชงานในสวนตางๆ
แสดงรายละเอียดตามภาพท่ี 5.3-5.8 

 

ภาพท่ี 5.3 แสดงวิธีการเพ่ิมแหลงขอมูลในหนาแรก (บทคัดยอ) 

 
ภาพท่ี 5.4 แสดงวิธีการเพ่ิมแหลงขอมูลในหนาแรก 

2 ติ๊กเครื่องหมายถูกในสวนของ Custom  

เพ่ือใสช่ือหัวขอท่ีตองการ 

1 เลือกไอคอน   

หรับการจดัการบทคดัยอ 

4 กดท่ีไอคอน ใสรูปภาพ

(Banner) ท่ีตองการนําเสนอ 

(ใสหรือไมใสก็ได) 

3 ใสช่ือท่ีตองการนําเสนอ 
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5.4 กดปุม Browse Repositories จากนั้นทําตามข้ันตามภาพท่ี 5.5 

 

ภาพท่ี 5.5 แสดงวิธีการเพ่ิมแหลงขอมูลในหนาแรก (บทคัดยอ) 

 
ภาพท่ี 5.6 แสดงวิธีการเพ่ิมแหลงขอมูลในหนาแรก (บทคัดยอ) 

4 

7 

5 
6 

8 
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ภาพท่ี 5.7 แสดงวิธีการเพ่ิมแหลงขอมูลในหนาแรก (บทคัดยอ) 

 

ภาพท่ี 5.8 แสดงวิธีการเพ่ิมแหลงขอมูลในหนาแรก (บทคัดยอ) 

8 

กดบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพท่ี 5.9 แสดงหนาจอการเพ่ิมแหลงขอมูลในหนาแรก (บทคัดยอ) 

6. การประกาศขาวในหนาแรก (Site announcements) 

 

ภาพท่ี 6.1 แสดงหนาจอการประกาศขาวในหนาแรก (Site announcements) 

1 ตั้งหัวขอใหม 
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ภาพท่ี 6.2 แสดงหนาจอการประกาศขาวในหนาแรก (Site announcements) 

 

 

ภาพท่ี 6.3 แสดงหนาจอการประกาศขาวในหนาแรก (Site announcements) 

2 ใสรายละเอียดหัวขอ 

3 ใสภาพประกอบ 

4 เลือกภาพประกอบ 
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ภาพท่ี 6.4 แสดงหนาจอการประกาศขาวในหนาแรก (Site announcements) 
 

 
ภาพท่ี 6.5 แสดงหนาจอการประกาศขาวในหนาแรก (Site announcements) 

5 Upload a file 

6 เลือกไฟล 

7 เลือกรูปภาพ 

8 กด Open 

9 ใสรายละเอียดภาพ 

10 กดปุม Save Image 
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ภาพท่ี 6.6 แสดงหนาจอการประกาศขาวในหนาแรก (Site announcements) 

 

7. การเพ่ิมบล็อค (Add a Block) 

 บล็อค (Block) คือ สวนประกอบสวนหนึ่งในเว็บเพจ ซ่ึงเริ่มตั้งแตหนาแรกของเว็บไซต จะถูกแบงออกเปน
สวนตาง ๆ ท่ีอยูในรูปแบบ “บล็อคสี่เหลี่ยม” เนื้อหาหลายๆบล็อก รวมกันกลายเปนเนื้อหาหนาเว็บเพจหนึ่งหนา 
ท้ังนี้บล็อคจะแตกตางกันไปตามรูปแบบของธีม (Theme) ท่ีกําหนดไว บล็อคมาตรฐานท่ีมีมาพรอมกับเว็บไซตท่ี
สําคัญๆ ไดแก การจดัการระบบ หนาหลัก เขาสูระบบ ปฏิทิน และ HTML เปนตน ซ่ึงจะสามารถเปดการใชงานได
ดังนี้ 

 

11 สามารถเพ่ิมไฟล 

12 กําหนดวันท่ีท่ีตองการใหแสดง 

13 บันทึกการเปลีย่นแปลง 
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7.1 เลือกเมนู การบริหารไซต จากนั้นกดปุมแกไขในหนานี้ รายละเอียดตามภาพท่ี 7.1 

 

ภาพท่ี 7.1 แสดงวิธีการเพ่ิมบล็อค (Add a Block) 

 

 7.2 กดปุมเปดการแกไขบล็อค เพ่ือเปดการใชงานเมนู +เพ่ิมบล็อค  แสดงรายละเอียดตามภาพท่ี 7.2-7.3 

 

ภาพท่ี 7.2 แสดงวิธีการเพ่ิมบล็อค (Add a Block) 

 

2 

1 

3 
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 7.3 เลือกเมนู +เพ่ิมบล็อค  แสดงรายละเอียดตามภาพท่ี 8.3 

 

ภาพท่ี 7.3 แสดงวิธีการเพ่ิมบล็อค (Add a Block) 

 7.4 เลือกเมนู +เพ่ิมบล็อค  ตามรายการท่ีตองการ แสดงรายละเอียดตามภาพท่ี 7.4 

 

ภาพท่ี 7.4 แสดงวิธีการเพ่ิมบล็อค (Add a Block) 

4 
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 7.5 ตัวอยางบล็อค (Block) ท่ีเปดใชงาน  แสดงดังภาพท่ี 7.5 

 

 

 
 
ในแตละบล็อค (Block)ท่ีเปดการใชงาน 
สามารถตั้งคาการใชงานดังนี้ 

 สําหรับตั้งคาการใชงาน  

สําหรับยายตําแหนงของบล็อค 
 

ภาพท่ี 7.5 ตัวอยางบล็อค (Block) ท่ีเปดใชงาน  
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.6 ภาพแสดงตารางสัญลักษณของเครื่องมือบล็อค 

ตัวอยาง  

บล็อคเขาสูระบบ 
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8. การเพ่ิมบล็อค HTML  

 บล็อค HTML เปนบล็อคท่ีสามารถเพ่ิมขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ โดยจะตองใสขอมูลในรูปแบบของ
ภาษา HTML เชน สามารถใส Hyper link เพ่ือลิงกไปยังเว็บไซตตางๆ ได หรือลิงกไปยังไฟลเอกสาร เชน Word , 
pdf , หรือไฟลโปรแกรม ก็ได หรือจะใสรูปภาพ หรือ Embed Code HTML จากบริการของเว็บไซตอ่ืนๆ ได เชน 
จากเว็บไซต youtube.com จะขอยกตัวอยางการลิงกไปยังไฟลเอกสาร มคอ. งานวิจัย หรือบทความวิจัย 
บทความวิชาการ การเพ่ือเผยแพรใหคนท่ัวไปสามารถเขามาโหลดอาน โดยมีข้ันตอนการเพ่ิมบล็อค HTML ดังนี้ 

  8.1 การเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทไฟลขอมูล 

  8.1.1 เลือกเมนู + เพ่ิมบล็อค แลวเลือกประเภทบล็อคเปน HTML   

 

ภาพท่ี 8.1 แสดงวิธีการเพ่ิมบล็อค HTML 

8.1.2 ไปท่ีบล็อค HTML ท่ีไดเพ่ิมไว จากนั้นกดท่ีไอคอน   เลือกคําสั่ง Configure (บล็อค
เปน HTML) block เพ่ือตั้งคาการใชงาน แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 8.2   

 
ภาพท่ี 8.2 แสดงวิธีการตั้งคาการใชงานบล็อค HTML 

1 

2 

4 

3 
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8.1.3 ใสรายละเอียดในสวนหัวขอ เนื้อหา และแนบไฟลเอกสาร พรอมใสภาพประกอบ แสดง
รายละเอียดดังภาพท่ี 8.3-8.4  

 

ภาพท่ี 8.3 แสดงวิธีการตั้งคาการใชงานบล็อค HTML 

 

ภาพท่ี 8.4 แสดงวิธีการตั้งคาการใชงานบล็อค HTML 

ใสเน้ือหาและจัดความสวยงาม ไดจาก

กลองเครื่องมือ Text Editor ตามสัญ

ลักษการใชงานแบบเดียวกับ  

Microsoft Office 

เลือกหัวขอเรื่องท่ีตองการแนบเอกสาร   

 โดย การกดเมาสลากคลมุขอความน้ันๆ 

ใหเปนแถบทึบ 

Text Editor 

สามารถกดเปดแถบเครื่องมือ

เพ่ิมเตมิไดจากไอคอน  

 

8 เลือกไอคอน Link 

 

5 

6 

7 

9 
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8.1.4 เลือก Upload a file จากนั้นกดปุมเลือกไฟล และเลือกไฟลท่ีตองการแนบ จากนั้นกดปุม 
Open และกดปุม Upload This file แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 8.5 

 

ภาพท่ี 8.5 แสดงวิธีการตั้งคาการใชงานบล็อค HTML 

 

 

ภาพท่ี 8.6 แสดงการเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทไฟลขอมูล 

 

10 

12 11 

13 

14 
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8.2 การเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทรูปภาพ 

 8.2.1 เลือกเมนู +เพ่ิมบล็อค แลวเลือกประเภทบล็อคเปน HTML จากนั้นเลือกคําสั่ง Configure 
(บล็อคเปน HTML) block เพ่ือตั้งคาการใชงาน (ข้ันตอนนี้สามารถยอนดูไดท่ีภาพ 8.1-8.2) 

 8.2.2 กดท่ีไอคอนรูปภาพ จากนั้นทําตามข้ันตอน แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 8.7-8.10   

 

ภาพท่ี 8.7 แสดงการเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทรูปภาพ 

 

 

ภาพท่ี 8.8 แสดงการเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทรูปภาพ 

1 2 

3 

4 5 

6 
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ภาพท่ี 8.9 แสดงการเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทรูปภาพ 

 

ภาพท่ี 8.10 แสดงการเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทรูปภาพ 

7 ใสรายละเอียดรูปภาพ 

8 กดปุม Save Image 

9 กดปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

ขอควรระวัง!! 

ควรปรบัขนาดรูปก่อนนาํมาใชง้านจรงิ

ไมค่วรนาํรูปภาพมาปรบัในเว็บไซต ์

ถึงแมข้นาดรูปท่ีไดจ้ะมีขนาดเลก็

ตามท่ีเราตอ้งการแลว้ แตข่นาดไฟลก็์

ยงัคงมีขนาดใหญ่เทา่เดมิ ซึง่จะสง่ผล

เสยีตอ่การแสดงผลของเว็บไซตท์าํให้

มีความลา่ชา้และอาจทาํใหก้ารจดัวาง

ในหนา้เว็บไซตไ์มส่วยงามและเสยี

รูปทรงได ้
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ภาพท่ี 8.11 แสดงการเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทรูปภาพ 

8.3 การเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทวิดีโอจาก YouTube 

 8.3.1 เขาเว็บไซต YouTube แลวใสคําคนหาวิดีโอท่ีตองการ จากนั้นคลิกท่ีแชร (Share) แลวไป
ท่ีฝง (Embed) จากนั้นเลือกท้ังหมดแลว Copy code แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 8.12-8.14   

 
ภาพท่ี 8.12 แสดงการเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทวิดีโอจาก YouTube 

1 เขาเว็บไซต youtube.com แลวคน

หา video ท่ีตองการ  

จากน้ันกดท่ีคําสั่ง แชร 
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ภาพท่ี 8.13 แสดงการเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทวิดีโอจาก YouTube 

 

ภาพท่ี 8.14 แสดงการเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทวิดีโอจาก YouTube 

 

3 Copy code 
ท้ังหมด แลวทําตาม

ข้ันตอนท่ี 8.15-8.17 

2 กดท่ีฝัง 
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 8.3.2 เลือกเมนู +เพ่ิมบล็อค แลวเลือกประเภทบล็อคเปน HTML จากนั้นไปเลือกคําสั่ง 
Configure (บล็อคเปน HTML) block เพ่ือตั้งคาการใชงาน (ข้ันตอนนี้สามารถยอนดูไดท่ีภาพ 8.1-8.2) 

 8.3.3 กดท่ีไอคอน  เพ่ือเปดโหมดการใชงาน HTMLจากนั้นทําตามข้ันตอน แสดง
รายละเอียดดังภาพท่ี 8.15-8.17   

 

ภาพท่ี 8.15 แสดงการเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทวิดีโอจาก YouTube 

 

ภาพท่ี 8.16 แสดงการเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทวิดีโอจาก YouTube 

4 

5 นํา Code ท่ี Copy มาวาง 
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ภาพท่ี 8.17 แสดงการเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทวิดีโอจาก YouTube 

 

ภาพท่ี 8.17 แสดงผลการเพ่ิมบล็อค HTML ประเภทวิดีโอจาก YouTube 

7 

6 กดกลับท่ีไอคอน เพ่ือดูการแสดงผล 
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8.4 การเพ่ิมบล็อค HTML การนับจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Visitor Counter) 

สามารถเพ่ิมไดจาก หนาการใชงานเว็บไซตในหนาแรก และหนารายวิชาในแตละรายวิชา โดยการนับ
จํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Visitor Counter) จะประมวลผลการนับจํานวนผูเขาชมเว็บไซตในแตละสวนแยกออกจาก
กัน ตามการเปดใชงานในสวนนั้นๆ โดยทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดดําเนินการติดตั้ง ปลั๊กอิน (Plugins) การนับจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Visitor Counter)  เอาไวใหเรียบรอยแลว 
โดยมีวิธีการเปดใชงานดังนี้ แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 8.18-8.20 

  

ภาพท่ี 8.18 การเพ่ิมบล็อค HTML การนับจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Visitor Counter) 

 

ภาพท่ี 8.19 การเพ่ิมบล็อค HTML การนับจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Visitor Counter) 

1 

2 

3  

5 

4  
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ภาพท่ี 8.20 แสดงผลการเพ่ิมบล็อค HTML การนับจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Visitor Counter) 

 

9.การสรางรายวิชา (Course) 
 
 9.1 การเพ่ิมหมวดหมูรายวิชา 
 

 
ภาพท่ี 9.1 การเพ่ิมหมวดหมูรายวิชา 

 

1 เลือกเมนูการบรหิารไซต 
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ภาพท่ี 9.2 การเพ่ิมหมวดหมูรายวิชา 

 

 
ภาพท่ี 9.3 การเพ่ิมหมวดหมูรายวิชา 

 

2 เลือกรายวิชาท้ังหมด 

3 เลือกเพ่ิมประเภท 

4 ใสช่ือประเภท 

5 ใสรายละเอียด 

6 กดปุมสรางหมวดหมู 
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 9.2 การเพ่ิมรายวิชา 
 

 
ภาพท่ี 9.1 การเพ่ิมรายวิชา 

 

 
ภาพท่ี 9.2 การเพ่ิมรายวิชา 

 

1 เลือกเมนูการบรหิารไซต 

3 เลือกเพ่ิมรายวิชา 

2 เลือกรายวิชาท้ังหมด 
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ภาพท่ี 9.3 การเพ่ิมรายวิชา 

 
ภาพท่ี 9.4 การเพ่ิมรายวิชา 

4 ใสช่ือวิชา 

5 ใสช่ือยอวิชา 

6 เลือกหมวดหมูรายวิชา 

8 ใสรูปภาพประกอบและเน้ือหาท่ี

ตองการนําเสนอ เก่ียวกับบทคัดยอ

รายละเอียดรายวิชา 

7 ระบุวันท่ีตองการเปดใชรายวิชา 

9 เพ่ิมไฟลรูปภาพ 
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ภาพท่ี 9.5 การเพ่ิมรายวิชา 
 

 
 

ภาพท่ี 9.6 การเพ่ิมรายวิชา 
 

10 Upload a file 

11 เลือกไฟล 

13 กดปุม Open 

14 ระบุรูปแบบรายวิชา 

15 ระบุจํานวนสัปดาห 

12 เลือกรูปภาพท่ีตองการ 
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ภาพท่ี 9.7 การเพ่ิมรายวิชา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สําหรับคา “Course format” นั้น เปนการกําหนดรูปแบบของเนื้อหาในรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละครั้ง 

เบ้ืองตนกําหนดเปน “Weekly format” ซ่ึงสวนใหญมักจะกําหนดภายใต 3 รูปแบบดังนี้ 

1. Weekly format แบบรายสัปดาห เหมาะสําหรับการกําหนดหัวขอสอนรายสัปดาห เม่ือข้ึนสัปดาหใหมผูเรียน

จึงจะสามารถเรียนสัปดาหถัดไปได สถานบันการศึกษาสวนใหญจะเลือกรูปแบบนี้ 

2. Topics format แบบหัวขอ จะใชกรณีตองการเปดสอนแยกเปนหัวขอ เหมาะสําหรับสอนแบบแยกเนื้อหา

เปนรายบทไป 

3. Social format แบบกลุมสนทนา จะใชในกรณีตองการอภิปรายเปนกลุม ๆ 

**ในสวนคาอ่ืน ๆ ผูดูแลระบบสามารถปรับตั้งคาไดตามคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงรายละเอียดเหลานี้ผูดูแลระบบหรือ 

อาจารยผูสอนสามารถปรับเปลี่ยนในข้ันตอนการตั้งคารายวิชาไดภายหลัง 

Course format 

17 บันทึกและกลับไป หรือบันทึกและแสดงผล 

16 เลือกขนาดไฟลท่ีสูงท่ีสุด

ท่ีอัพโหลดได 
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9.3 การตั้งคารายวิชาใหบุคคลท่ัวไปเขาถึงได 

 สามารถกําหนดสิทธิการเขาถึงในรายวิชาท่ีตองการเปดใหบุคคลท่ีไมใชสมาชิกเขาถึงได แลวทําตาม
ข้ันตอนดังภาพ 

 

ภาพท่ี 9.8 การตั้งคารายวิชาท่ีตองการเปดใหบุคคลท่ัวไปเขาถึง 
 

 
ภาพท่ี 9.9 การตั้งคารายวิชาท่ีตองการเปดใหบุคคลท่ัวไปเขาถึง 

1 เขารายวิชาท่ีตองการ 

3 เลือกคําสั่งเพ่ิมเตมิ 

2 ตั้งคาการใชงานโดย

ไปท่ีไอคอนฟนเฟอง 
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ภาพท่ี 9.10 การตั้งคารายวิชาท่ีตองการเปดใหบุคคลท่ัวไปเขาถึง 

Guest access 

 

ภาพท่ี 9.11 การตั้งคารายวิชาท่ีตองการเปดใหบุคคลท่ัวไปเขาถึง 
  

จากนั้นใหเขาไปตั้งคาท่ี การบริหารไซต >> สมาชิก >> ขอตกลงการเปนสมาชิก ในสวนของเขาสู

ระบบในฐานะบุคคลท่ัวไป ใหติ๊กเครื่องหมายถูกเปน “ใช” เพ่ือเปดการตั้งคาใชงานในบุคคลท่ัวไปสามารถเขาถึง

ได 

4 เลือกสมาชิก 

5 เลือกคําสั่ง Enrolment methods 

6 เปดการใชงาน 
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10.การเพ่ิมกิจกรรมและแหลงขอมูล 
 
 การเพ่ิมกิจกรรมและแหลงเรียนรู สามารถเพ่ิมไดในรายวิชา และในหนาแรกของเว็บไซต 

 

 
ภาพท่ี 10.1 หนาการเพ่ิมกิจกรรมหรือแหลงขอมูลในรายวิชา 

 
 

 
 

ภาพท่ี 10.2 หนาการเพ่ิมกิจกรรมหรือแหลงขอมูลในหนาแรกของเว็บไซต 
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ภาพท่ี 10.3 ประเภทกิจกรรมหรือแหลงขอมูล 

ประเภทกิจกรรมและแหลงเรียนรูในรายวิชา ท่ีใชงานหลักๆไดแก 

ประเภท คําอธิบาย 

 

Label: ปายชื่อตาง ๆ อาจจะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ หรือสื่อมัลติมีเดียตาง ๆ 

 

แหลงขอมูล(File): ไฟลขอมูลตาง ๆ เชน ไฟลเอกสาร ไฟลนําเสนอ เปนตน 

 

Page: หนาเว็บเพจ 

 
URL: เชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลในเว็บไซต หรือไฟลวิดีโอจาก YouTube 
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Folder: สราง Folder เพ่ือจัดเก็บไฟลตาง ๆในแตละหัวขอการสอน 

 

 10.1 การเพ่ิมแหลงขอมูล (Resource) 

  10.1.1 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท Label 
  การใส Label เปนการใส ขอความ แตสามารถนําไปใชสําหรับการใส วิดีโอ แบบฝงได เชน
ตองการใสวิดีโอจาก Youtube ก็สามารถทําไดเชนเดียวกับ บล็อค HTML ในตัวอยางจะเปนการใสขอความท่ี
ตองการสรางเปนหัวขอสําหรับบอกรายละเอียด มีวิธีการทําดังนี้  

 

ภาพท่ี 10.4 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท Label 

 

 
ภาพท่ี 10.5 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท Label 

1 เลือกการบริหารไซต 

2 เลือกเปดการแกไขบล็อค

แลวกลับไปท่ีหนาแรกของ

เว็บไซต 
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ภาพท่ี 10.6 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท Label 

 

ภาพท่ี 10.7 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท Label 

5 เลือก Label 

4 เลือกเพ่ิมกิจกรรมหรือแหลงขอมูล 

3 เลือกหนาแรกของเว็บไซต 
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ภาพท่ี 10.8 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท Label 

 

 

ภาพท่ี 10.9 แสดงการเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท Label 

6 พิมพขอความท่ีตองการสรางเปนหัวขอ Label 

7 กดปุมบันทึกและกลับไปยังรายวิชา 
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  10.1.2 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท File 

  เลือก การบริหารไซต >> เปดการแกไขบล็อค  แลวกลับไปท่ีหนาแรกของเว็บไซต เลือกเพ่ิม
กิจกรรมหรือแหลงขอมูลเปนประเภท แหลงขอมูล (File)  (สามารถดูรายละเอียดไดจากภาพท่ี 10.4-10.7) 

 

 

ภาพท่ี 10.10 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท File 

 

1 ตั้งช่ือขอมูลท่ีตองการนําเสนอ 

2 ใสคําอธิบายขอมลูท่ีตองการนําเสนอ 

3 กดปุมเพ่ืออับโหลดไฟล 
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ภาพท่ี 10.11 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท File 

 
ภาพท่ี 10.12 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท File 

3 Upload a file 

4 กดปุมเลือกไฟล 
5 เลือกไฟลท่ีตองการ 

**ชื่อไฟลท่ี Upload ควรต้ังเปน

ภาษาอังกฤษ 

6 กดปุม Open 

7 กดปุม Upload This File 

8 กดปุม บันทึกและกลับไปรายวิชา  

หรือ ปุมบันทึกและแสดงผล 

แสดง Icon ตามชนิดของไฟลท่ีเลอืกใน

ตัวอยางจะเปน pdf 
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ภาพท่ี 10.13 แสดงผลการเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท File 

  10.1.3 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท Page 

  เลือก การบริหารไซต >> เปดการแกไขบล็อค  แลวกลับไปท่ีหนาแรกของเว็บไซต เลือกเพ่ิม
กิจกรรมหรือแหลงขอมูลเปนประเภท File  (สามารถดูรายละเอียดไดจากภาพท่ี 10.4-10.7) 

 

ภาพท่ี 10.14 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท Page 

1 ใสช่ือ Page 

2 ใสรายละเอียด 
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ภาพท่ี 10.15 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท Page 

 

 

 

 

3 ใสรายละเอียดเน้ือหา 

4 กดปุม บันทึกและกลับไปรายวิชา  

หรือ ปุมบันทึกและแสดงผล 
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ภาพท่ี 10.16 แสดงผลการเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท Page 

 

 

ภาพท่ี 10.17 แสดงผลการเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท Page 
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  10.1.4 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท URL 

  เลือก การบริหารไซต >> เปดการแกไขบล็อค  แลวกลับไปท่ีหนาแรกของเว็บไซต เลือกเพ่ิม
กิจกรรมหรือแหลงขอมูลเปนประเภท File  (สามารถดูรายละเอียดไดจากภาพท่ี 10.4-10.7) 

 

 

 

ภาพท่ี 10.18 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท URL 

1 ช่ือ: ใสขอความท่ีสื่อถึง URL 

2 External URL: ใสลิงกไปยังเว็บ 

3 Display: ในปอปอัพ 

4 บันทึกและกลับไปยังรายวิชา 
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ภาพท่ี 10.19 แสดงผลการเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท URL 

 

  10.1.5 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท Folder 

  เลือก การบริหารไซต >> เปดการแกไขบล็อค  แลวกลับไปท่ีหนาแรกของเว็บไซต เลือกเพ่ิม
กิจกรรมหรือแหลงขอมูลเปนประเภท File  (สามารถดูรายละเอียดไดจากภาพท่ี 10.4-10.7) 

 
 

ภาพท่ี 10.20 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท Folder 

1 ช่ือ: ใสช่ือของ Folder 
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ภาพท่ี 10.21 การเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท Folder 
 

 
 

ภาพท่ี 10.22 แสดงการเพ่ิมแหลงขอมูลประเภท Folder 

 

2 ลากไฟลท้ังหมดมาใส 

3 Display folder contents: 

Inline on a course page 
4 บันทึกและกลับไปยังรายวิชา 
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 10.2 การเพ่ิมกิจกรรม (Activity) 

10.2.1 การเพ่ิมการบาน (Assignment) 

  เลือกรายวิชาท่ีตองการเพ่ิมกิจกรรม >> เริ่มการแกไขในหนานี้ จากนั้นเลือกเพ่ิมกิจกรรมหรือ
แหลงขอมูลเปน Assignment แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 10.23-10.27 

 

ภาพท่ี 10.23 แสดงรายละเอียดการเพ่ิม Assignment 

 

ภาพท่ี 10.24 แสดงรายละเอียดการเพ่ิม Assignment 

1 เลือกรายวิชาท่ีตองการเพ่ิม

กิจกรรม 

2 เริ่มการแกไขในหนาน้ี 
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ภาพท่ี 10.25 แสดงรายละเอียดการเพ่ิม Assignment 

 

 
ภาพท่ี 10.26 แสดงรายละเอียดการเพ่ิม Assignment 

3 เลือกเพ่ิมกิจกรรมหรือแหลงขอมูล 

4 หัวขอการบาน: พิมพช่ือการบาน 

5 รายละเอียด: พิมพรายละเอียด

ของการบาน 



 

 

54 
คูม่ือการใชง้านเว็บไซตป์ระจาํตวับคุลากรสายวิชาการ 

Moodle v.3.11.1 

ARIT@SSRU | สาํนกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 10.27 แสดงรายละเอียดการเพ่ิม Assignment 

6 ไฟล: ไฟลการบาน 

7 Allow submissions 

from: วันท่ีเริ่มสง 

8 กําหนดสง: วันสุดทาย 

9 จํานวนไฟลสูงสุดท่ีอนุญาตใหอัพโหลด 

10 ขนาดไฟลสูงสดุท่ีอนุญาตใหอัพโหลด 

11 ระบุประเภทไฟล 

12 บันทึกและกลับไปยังรายวิชา 
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ภาพท่ี 10.29 แสดง Assignment ท่ีไดสรางข้ึน 

 

ภาพท่ี 10.30 แสดง Assignment ท่ีไดสรางข้ึน 

 

10.2.2 การเพ่ิมกิจกรรมกระดานเสวนา (Forum) 

  เลือกรายวิชาท่ีตองการเพ่ิมกิจกรรม >> เริ่มการแกไขในหนานี้ จากนั้นเลือกเพ่ิมกิจกรรมหรือ
แหลงขอมูลเปน Forum (วิธีการเพ่ิมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดไดจากภาพท่ี 10.23-10.25) 
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ภาพท่ี 10.31 แสดงรายละเอียดการเพ่ิม Forum 

 

 
 

ภาพท่ี 10.32 แสดงรายละเอียดการเพ่ิม Forum 

1 ช่ือกระดาน: พิมพช่ือกระดาน 

2 วิธีใชกระดาน: พิมพวิธีใช

 

3 บันทึกและกลับไปยังรายวิชา

 

4 เลือกถามตอบปญหาการ

เรียนครั้งท่ี 1 
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ภาพท่ี 10.33 แสดงรายละเอียดการเพ่ิม Forum 

 

 
 

ภาพท่ี 10.34 แสดงรายละเอียดการเพ่ิม Forum 

5 กดปุมตั้งกระทู 

6 ใสหัวขอเรื่อง 

7 ใสขอความอธิบาย 

8 กดปุมโพสตลงกระดานเสวนา 
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ภาพท่ี 10.35 แสดงรายละเอียดการเพ่ิม Forum 

 

ภาพท่ี 10.36 แสดงรายละเอียดการเพ่ิม Forum 

 

10.2.3 การเพ่ิมกิจกรรมหองสนทนา (Chat) 

  เลือกรายวิชาท่ีตองการเพ่ิมกิจกรรม >> เริ่มการแกไขในหนานี้ จากนั้นเลือกเพ่ิมกิจกรรมหรือ
แหลงขอมูลเปน Chat (วิธีการเพ่ิมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดไดจากภาพท่ี 10.23-10.25) 
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ภาพท่ี 10.37 แสดงรายละเอียดการเพ่ิมหองสนทนา Chat 

 

ภาพท่ี 10.38 แสดงรายละเอียดการเพ่ิมหองสนทนา Chat 

 
ภาพท่ี 10.39 แสดงรายละเอียดการเพ่ิมหองสนทนา Chat 

1 ช่ือหอง: พิมพช่ือหอง

 

2 คํานํา: พิมพรายละเอียดของ

การสนทนา 

3 บันทึกและกลับไปยังรายวิชา

 

4 เขาไปท่ีหองสนทนา 

5 คลิกท่ีน่ีเพ่ือสนทนา 

6 พิมพขอความแลวกดปุม send 
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10.3 การเพ่ิมกิจกรรมแบบทดสอบ (Quiz) 

  การสรางแบบทดสอบ มี 2 ข้ันตอนใหญ 1.สรางแบบทดสอบและตั้งคาการสอบ 2. สรางคลัง
ขอสอบ ซ่ึงมีข้ันตอนยอยอีกหลายข้ันตอน เชน การสรางประเภทขอสอบ การสรางขอสอบหรือการนําเขาขอสอบ 
การเลือกขอสอบเพ่ือนําไปสอบ เปนตน 

  10.3.1 สรางแบบทดสอบและตั้งคาการสอบ 

  เลือกรายวิชาท่ีตองการเพ่ิมกิจกรรม >เริ่มการแกไขในหนานี้ จากนั้นเลือกเพ่ิมกิจกรรมหรือ
แหลงขอมูลเปน Quiz  

 

 
ภาพท่ี 10.40 แสดงรายละเอียดการสรางแบบทดสอบและตั้งคาการสอบ 

1 ช่ือ: พิมพช่ือแบบทดสอบ 

2 คํานํา: พิมพคําสั่งในการสอบ 

4 เวลาในการทําแบบทดสอบ 

5 เลือกจํานวนครั้งท่ีใหสอบ 

3 กําหนดวันแรกและ

วันสุดทายท่ีสามารถทํา

แบบทดสอบได 
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ภาพท่ี 10.41 แสดงรายละเอียดการสรางแบบทดสอบและตั้งคาการสอบ 

6 กําหนดการแสดงขอสอบในหน่ึงหนา

 

7  สลับคําตอบหรือสลับภายในคาํถาม: ใช 

8 Review options: คะแนน 
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ภาพท่ี 10.42 แสดงรายละเอียดการสรางแบบทดสอบและตั้งคาการสอบ 

9 ตองใสรหัสผาน: กําหนดรหสัผานแบบทดสอบ 

10 บันทึกและกลับไปยังรายวิชา 

8 Review options: คะแนน (ตอ) 
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ภาพท่ี 10.43 แสดงแบบทดสอบท่ีสรางไว 

 

  10.3.2 สรางคลังขอสอบ 

  คลังขอสอบ (Question bank) มีเมนู 4 เมนู คือ คําถาม, ประเภท, นําเขา, สงออก  ข้ันตอนแรก
ท่ีควรทําคือ สรางประเภทของขอสอบ ข้ันตอไป คือ  สรางคําถาม หรือนําเขาขอสอบตามรูปแบบท่ีกําหนด 

   10.3.2.1 การสรางประเภทขอสอบ  
   เขาไปท่ีรายวิชาท่ีตองการสรางแบบทดสอบ แลวทําตามข้ันตอนดังรูป 

 

ภาพท่ี 10.44 การสรางประเภทขอสอบ 

1 กดปุมไอคอนฟนเฟองเพ่ือ

แกไขการตั้งคา 
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ภาพท่ี 10.45 การสรางประเภทขอสอบ 

 

 

  ภาพท่ี 10.46 การสรางประเภทขอสอบ 

 

3 เลือกประเภท 

2 เลือกเพ่ิมเติม 
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ภาพท่ี 10.47 การสรางประเภทขอสอบ 

 

ภาพท่ี 10.48 แสดงประเภทขอสอบท่ีสรางข้ึน 

4 Parent category: Default for 

รายวิชา 

5 ช่ือ: พิมพประเภท 

6 กดปุมเพ่ิมประเภท 
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10.3.2.2 การสรางคําถาม 
1 การสรางคําถามแบบปรนัย 
เขารายวิชาท่ีตองการเพ่ิมแบบทดสอบ แลวไปท่ีแกไขการตั้งคา(ไอคอนฟนเฟอง) >>

เพ่ิมเติม >> Question bank >> คําถาม  รายละเอียดดังภาพ   
 

 
ภาพท่ี 10.49 การสรางคําถามแบบปรนัย 

 

 
ภาพท่ี 10.50 การสรางคําถามแบบปรนัย 

 

1 

2 

3 
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ภาพท่ี 10.51 การสรางคําถามแบบปรนัย 

 

4 ใสค่าํถามอาจใสเ่ลขหนา้คาํถามเพ่ือ

ชว่ยจาํในแตล่ะขอ้ สว่นนี ้มีแคผู่ด้แูล

ระบบเทา่นัน้ท่ีมองเห็น 

9 ใสค่าํตอบในแตล่ะตวัเลือก  

10 ใสค่ะแนน  

5 ใสร่ายละเอียดคาํถามโดยไมต่อ้งใสเ่ลขขอ้

เพ่ือเก็บไวใ้ชท้าํทาํขอ้สอบแบบสุม่ 

6 เลือกประเภทคาํตอบเดียว  

8 เลือกรูปแบบตวัเลือก  

7 ไมส่ลบัตาํแหนง่ตวัเลือก  
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ภาพท่ี 10.52 การสรางคําถามแบบปรนัย 

11 กดบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

ใสคําตอบในแตละตัวเลือก ถา

ตัวเลือกใดเปนคําตอบท่ีถูกตองให

ใสคะแนนเปน 100% 
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  2 การสรางคําถามแบบถูกผิด (True/False) 
เขารายวิชาท่ีตองการเพ่ิมแบบทดสอบ แลวไปท่ีแกไขการตั้งคา(ไอคอนฟนเฟอง) >>เพ่ิมเติม>>Question 

bank >> คําถาม  รายละเอียดดังภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 10.53 การสรางคําถามแบบถูกผิด 

 

 
 

ภาพท่ี 10.54 การสรางคําถามแบบถูกผิด 

1 

2 

3 
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ภาพท่ี 10.55 การสรางคําถามแบบถูกผิด 

 

4 ใสคําถาม  

6 เลือกเฉลย True/False 

7 กดบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

5 ใสรายละเอียดคําถาม 
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3 การสรางคําถามแบบเติมคํา (Short Answer) 

เขารายวิชาท่ีตองการเพ่ิมแบบทดสอบ แลวไปท่ีแกไขการตั้งคา(ไอคอนฟนเฟอง) >>เพ่ิมเติม>>Question 
bank >> คําถาม  รายละเอียดดังภาพ 

 

 
ภาพท่ี 10.56 การสรางคําถามแบบเติมคํา (Short answer) 

 

  
ภาพท่ี 10.57 การสรางคําถามแบบเติมคํา (Short answer) 

  

1 

2 

3 
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ภาพท่ี 10.58 การสรางคําถามแบบเติมคํา (Short answer) 

4 ใสคําถาม 

5 ใสรายละเอียดคําถาม 

6 พิมพคําตอบ/คะแนน 100% 

6 พิมพคําตอบ/คะแนน 100% 
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ภาพท่ี 10.59 การสรางคําถามแบบเติมคํา (Short answer) 
 

4 การสรางคําถามแบบจับคู (Matching) 

เขารายวิชาท่ีตองการเพ่ิมแบบทดสอบ แลวไปท่ีแกไขการตั้งคา(ไอคอนฟนเฟอง) >>เพ่ิมเติม>>Question 
bank >> คําถาม  รายละเอียดดังภาพ 

 

 
 

ภาพท่ี 10.57 การสรางคําถามแบบจับคู (Matching) 

1 

7 กดบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

6 พิมพคําตอบ/คะแนน 100% 
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ภาพท่ี 10.57 การสรางคําถามแบบจับคู (Matching) 

 

 

ภาพท่ี 10.58 การสรางคําถามแบบจับคู (Matching) 

 

2 

3 

4 พิมพช่ือคําถาม 

5 ใสรายละเอียดคําถาม 
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ภาพท่ี 10.59 การสรางคําถามแบบจับคู (Matching) 

 

 

 

7 กดบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

6 พิมพคําถาม และคําตอบ 

6 พิมพคําถาม และคําตอบ 

6 พิมพคําถาม และคําตอบ 
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10.3.2.3 การเลือกคําถาม 
การเลือกคําถามเพ่ือนําไปใชในแบบทดสอบจะตองเขาไปยังหัวขอแบบทดสอบท่ีสรางไว แลวไปท่ี

ไอคอนฟนเฟอง >> แกไขแบบทดสอบ  แลวทําการเพ่ิมขอสอบหรือคําถามเขาไปยังแบบทดสอบโดยการ
คลิกท่ีเมนู เพ่ิมดานบน เพ่ิม จะมีเมนู คําถามใหม, จากธนาคารขอสอบ, คําถามแบบสุม  

 

 

ภาพท่ี 10.60 การเลือกคําถาม 

 

ภาพท่ี 10.61 การเลือกคําถาม 

1 

2 

3 
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- คําถามใหม เปนการสรางคําถามใหม 
- จากธนาคารขอสอบ เปนการเลือกคําถามจากธนาคารขอสอบเขาแบบทดสอบแบบเลือกคําถามขอ

ท่ีตองการ ผูเรียนแตละคนจะไดขอสอบแบบนี้เหมือนกันทุกคน 
- คําถามแบบสุม เปนการเลือกคําถามจากธนาคารขอสอบแบบใหคอมพิวเตอรสุมขอสอบตาม

จํานวนขอท่ีตองการเขาสูแบบสอบถาม ผูเรียนแตละคนจะไดขอสอบไมเหมือนกันแลวแต
คอมพิวเตอรจะสุมให  

 
1.ธนาคารขอสอบ 

การเพ่ิมคําถามจากธนาคารขอสอบแบบเจาะจงเลือกคําถามเพ่ือเขาแบบทดสอบ 
เพ่ิม  >> จากธนาคารขอสอบ 

 

 

ภาพท่ี 10.62 การเลือกคําถามจากธนาคารขอสอบ 

 

1 Select a category: เลือกประเภทขอ้สอบ 

2 คําถาม: เลือกคาํถามท่ีตองการ 

3 เพ่ิมคําถามท่ีเลือกในแบบทดสอบ 
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ภาพท่ี 10.63 แสดงการเลือกคําถามจากธนาคารขอสอบ 

2. คําถามแบบสุม 
การเพ่ิมคําถามจากธนาคารขอสอบแบบเจาะจงเลือกคําถามเพ่ือเขาแบบทดสอบ 

เพ่ิม  >> แบบสุม 

 

ภาพท่ี 10.64 การเลือกคําถามแบบสุม 

 

1 
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ภาพท่ี 10.65 การเลือกคําถามแบบสุม 

 

ภาพท่ี 10.65 การเลือกคําถามแบบสุม 

2 Select a category: เลือกประเภทขอสอบ 

3 จํานวนของคําถามแบบสุม: กําหนดจํานวนขอ 

4 เพ่ิมคําถามท่ีเลือกในแบบทดสอบ 
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10.3.2.4 การนําเขาขอสอบในรูปแบบไฟล 

เปนการสรางขอสอบไวในไฟลขอความ (Text file) ตามรูปแบบท่ีกําหนดแลวนําไฟลนั้นมานําเขา

สูคลังขอสอบในรูปแบบของ Aiken format   

 

 
 

ภาพท่ี 10.66 รูปแบบการสรางคําถามแบบปรนัย Aiken format   
 

เม่ือพิมพขอสอบดวย Notepad เสร็จแลวจะตอง Save แลวกําหนด Encoding type เปน UTF-8  

เพ่ือใหการแสดงขอความภาษาไทยแสดงไดอยางถูกตอง  เม่ือเตรียมไฟลขอสอบไวเรียบรอยแลวตอไปเปนข้ันตอน

การนําขอสอบเขาสูคลังขอสอบ (Import) ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้  

เขารายวิชาท่ีตองการเพ่ิมแบบทดสอบ แลวไปท่ีแกไขการตั้งคา(ไอคอนฟนเฟอง) >>เพ่ิมเติม>>Question 
bank >> นําเขา 

 
 

1 คําถาม 

2 ใสตัวเลือกหนาคําตอบ A. B. C. และ D. 

3 พิมพ ANSWER: เฉลยขอคําตอบท่ีถูกตอง 

4 Enter เพ่ือสรางคําถามขอตอไป 
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ภาพท่ี 10.67 แสดงการนําเขาขอสอบในรูปแบบไฟล ในรูปแบบ Aiken format   
 

 

ภาพท่ี 10.68 แสดงการนําเขาขอสอบในรูปแบบไฟล ในรูปแบบ Aiken format   
 

1 เลือกนําเขา 

2 เลือกรูปแบบ Aiken format   
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ภาพท่ี 10.69 แสดงการนําเขาขอสอบในรูปแบบไฟล ในรูปแบบ Aiken format   
 

 

ภาพท่ี 10.70 แสดงการนําเขาขอสอบในรูปแบบไฟล ในรูปแบบ Aiken format   

3 เลือกกลุมประเภทท่ีตองการนําขอสอบไปจัดเก็บ   

4 เลือก Choose a file  

หรือใชเมาสลากไฟลมาวาง 

5 กดปุมนําเขา  

6 กดข้ันตอนตอไป  
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ภาพท่ี 10.71 แสดงขอสอบในรูปแบบไฟลท่ีไดนําเขา ในรูปแบบ Aiken format   
 

 
ภาพท่ี 10.72 แสดงขอสอบในรูปแบบไฟลท่ีไดนําเขา ในรูปแบบ Aiken format   

 

 

ภาพท่ี 10.73 แสดงขอสอบในรูปแบบไฟลท่ีไดนําเขา ในรูปแบบ Aiken format 

 

7 เลือก Category ท่ีไดจัดเก็บขอสอบไวใน

ข้ันตอนการนําเขาไฟล 

สามารถจัดการแกไขและดตูัวอยาง

ขอสอบได 
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11.การเพ่ิมสมาชิก 

 11.1 ดวยผูดูแลระบบ 

 

ภาพท่ี 11.1 การการเพ่ิมสมาชิกดวยผูดูแลระบบ 

 

ภาพท่ี 11.2 การการเพ่ิมสมาชิกดวยผูดูแลระบบ 

2 

3 

4 ใสช่ือผูใช 

1 

5 ใสรหสัผาน 

6 ใสช่ือ นามสกุล และอีเมลผูใช 
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ภาพท่ี 11.3 การการเพ่ิมสมาชิกดวยผูดูแลระบบ 
 

 11.2 ดวยการ Upload file 

 11.2.1 นํารายชื่อ นักศึกษามาจัด format ลงใน Excel 

 

ภาพท่ี 11.4 การจัด format ขอมูลสมาชิกลงใน Excel 

1 ใสหัวคอลัมนตามรูป 

7 สรางผูใช 
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 11.2.2 save file เปน CSV (MS-DOSE) (*.csv) 

 

ภาพท่ี 11.5 รูปแบบการ save file สําหรับการเพ่ิมสมาชิกดวยวิธีการ Upload file 

11.2.3 คลิกขวาท่ีไฟลท่ีไดบันทึกไว แลวเลือกคําสั่ง Notepad 

 

ภาพท่ี 11.6 รูปแบบการ save file สําหรับการเพ่ิมสมาชิกดวยวิธีการ Upload file 

11.2.4 กดไปท่ี file เลือกคําสั่ง save as เปลี่ยน Encoding จาก ANSI เปน UTF-8 แลวกด save ตอบ yes 

3 เลือก Notepad 

2 save file เปน CSV (MS-DOSE) (*.csv)  
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ภาพท่ี 11.7 รูปแบบการ save file สําหรับการเพ่ิมสมาชิกดวยวิธีการ Upload file 

 

  11.2.5 เขามาท่ีการบริหารไซต แลวมาในสวนของ สมาชิก แลวอัพโหลดสมาชิก 

 

ภาพท่ี 11.8 การเพ่ิมสมาชิกดวยวิธีการ Upload file 

 

4 เลือก UTF8 แลว้ Save 

1 

2 

3 
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ภาพท่ี 11.9 การเพ่ิมสมาชิกดวยวิธีการ Upload file 

 

 

 

6 

4 เลือก Choose a 

 

5 
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ภาพท่ี 11.10 การเพ่ิมสมาชิกดวยวิธีการ Upload file 

 

ภาพท่ี 11.11 การเพ่ิมสมาชิกดวยวิธีการ Upload file 

 

11.2.6 เขามาท่ีการบริหารไซต แลวมาในสวนของ สมาชิก แลวเลือก รายชื่อสมาชิก 

 

ภาพท่ี 11.12 การเพ่ิมสมาชิกดวยวิธีการ Upload file 

 

7 

1 

2 
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ภาพท่ี 11.13 แสดงรายชื่อสมาชิกท่ีได Upload file เขาสูเว็บไซต 

 

11.2.7 เขามาท่ีรายวิชาท่ีตองการเพ่ิมสมาชิก แลวทําตามข้ันตอนดังภาพ (ตัวอยางจะเปนรายวิชา 
Graphic Design) 

 

ภาพท่ี 11.14 การเพ่ิมสมาชิกเขาสูรายวิชา 

 

1 
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ภาพท่ี 11.15 การเพ่ิมสมาชิกเขาสูรายวิชา 

 

 

ภาพท่ี 11.16 การเพ่ิมสมาชิกเขาสูรายวิชา 

 

4 

2 

3 
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ภาพท่ี 11.17 การเพ่ิมสมาชิกเขาสูรายวิชา 

 

 

ภาพท่ี 11.18 การเพ่ิมสมาชิกเขาสูรายวิชา 

 

5 

6 กดคนหาสมาชิก 

ท่ีตองการเพ่ิมเขารายวิชา 

7 
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ภาพท่ี 11.19 แสดงรายชื่อสมาชิกท่ีเพ่ิมเขาสูรายวิชา 

 

12.ปรับแตงธีม (Theme) 

 

ภาพท่ี 12.1 แสดงรายละเอียดการปรับแตงธีม (Theme) 
 

1 เขาไปท่ีการบริหารไซต 
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ภาพท่ี 12.2 แสดงรายละเอียดการปรับแตงธีม (Theme) 

 

 

ภาพท่ี 12.3 แสดงรายละเอียดสวนการใชงาน Theme Klass 

 

 

 

2 เลือกการแสดงผลของเว็บ 

3 มาในสวนของรูปแบบเว็บ 

จากน้ันเลือก Theme ท่ีใชงานอยูใน

ช่ือ Klass 

สวนการใชงาน Theme  Klass  

ท่ีสามารถปรับแตงคาการแสดงผล

หลักๆ 4 สวน 
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12.1 การใชงาน Theme Klass ในสวนของ General 
 

 

 
 

ภาพท่ี 12.4 แสดงรายละเอียดการใชงาน Theme  Klass  ในสวนของ General 

2 ใสไฟล Logo  

(เพ่ือความสวยงามควรเปนไฟลท่ีมีพ้ืนหลัง

โปรงใส ท่ีมีนามสกุลเปน GIF PNG และมี

ขนาดไฟลท่ีมีขนาดไมใหญจนเกินไป) 

3 กดปุมบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

1 เลือก General 

General 
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ภาพท่ี 12.5 แสดงผลการตั้งคา Theme  Klass  ในสวนของ General 

 12.2 การใชงาน Theme Klass  ในสวนของ Font page 

 

ภาพท่ี 12.6 แสดงรายละเอียดการใชงาน Theme Klass  ในสวนของ Font page 

2 กําหนดช่ือ Title ท่ีตองการแสดงในหนาแรกของเว็บไซต 

3 ใสรายละเอียดท่ีตองการโดย

สามารถแทรกลิงก (Link) ไปยัง

เว็บไซตภายนอกได 

4 กดปุมบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

1 เลือก Font page 

Font page 
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ภาพท่ี 12.7 แสดงผลการตั้งคา Theme Klass  ในสวนของ General 

 

 12.3 การใชงาน Theme Klass  ในสวนของ Slide show 

 
ภาพท่ี 12.8 แสดงรายละเอียดการใชงาน Theme  Klass  ในสวนของ Slide show 

1 เลือก Slide show 

2 Slide show display เปนใช 

3 กําหนดจํานวน Slide ท่ีตองการแสดง 

Slide show 



 

 

98 
คูม่ือการใชง้านเว็บไซตป์ระจาํตวับคุลากรสายวิชาการ 

Moodle v.3.11.1 

ARIT@SSRU | สาํนกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

กําหนดคาในแตละ Slide show ใหครบในแตละสวนดังนี้ 

 

 

 

ภาพท่ี 12.9 แสดงรายละเอียดการใชงาน Theme  Klass  ในสวนของ Slide show 

4 ใสรูปภาพ 

5 ใสคําบรรยายรูปภาพ 

6 ใสช่ือปุมท่ีตองการในรูปภาพ 

7 ใสลิงก (Link) ไปยังเว็บไซตท่ีเก่ียวของกับ

รูปภาพท่ีนํามาใสใน slide 

8 กดปุมบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
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ภาพท่ี 12.10  แสดงผลการเพ่ิมขอมูล ในสวนของ Slide show 

12.4 การใชงาน Theme Klass  ในสวนของ Footer 

 
ภาพท่ี 12.11  แสดงรายละเอียดการใชงาน Theme  Klass  ในสวนของ Footer 

Footer 

1 เลือก Footer 

2 ใส Logo หรือรูปภาพ 
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ภาพท่ี 12.12  แสดงรายละเอียดการใชงาน Theme  Klass  ในสวนของ Footer 

3 ใสรายละเอียดหรือคาํบรรยายเว็บไซต 

4 ใสลิงก (Link)  
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ภาพท่ี 12.13  แสดงรายละเอียดการใชงาน Theme  Klass  ในสวนของ Footer 

ภาพท่ี 12.14  แสดงผลการเพ่ิมขอมูล ในสวนของ Footer 

5 ใส Copyright  

6 ใสท่ีอยูเว็บไซต 

7 ใสอีเมล 

8 ใสเบอรโทรศัพท 

9 ใสท่ีอยูสื่อโซเชียลตางๆ 

10 กดปุมบันทึกการเปลี่ยนแปลง 




