
หนา้ 1 

บทน ำ 
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นระบบในลักษณะที่อาจารย์เป็นผู้บริหารจัดการเนื้อหาใน

ระบบให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน และมอบหมายงานให้กับผู้เรียน รวมไปถึงการเก็บคะแนน
ผ่านระบบ ติดตั้งที่ URL: http://www.moodle.ccscat.ac.th เป็น Moodle version 3.4 เป็นซอฟต์แวร์ที่
ทําหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน 
ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนนําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตามท่ีได้ขอให้ระบบจัดไว้ให้ 
ส่วนผู้เรียนก็สามารถเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ โดยผ่านเว็บ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารผ่าน
ทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา กระดานถาม–ตอบ  

องค์ประกอบภายใน Moodle   
1. ระบบจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน (Course Management) ใช้สําหรับจัดการหลักสูตร

รายวิชา ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมหลักสูตรใหม่ การเพ่ิมเนื้อหารายวิชา การเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอน (ใบงาน 
การบ้าน แบบทดสอบ) รวมทั้งการประเมินผลงานและติดตามดูพฤติกรรมของผู้เรียน  

2. ระบบจัดการไซต์ (Site Management) ใช้สําหรับบริหารเว็บ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมข่าวหน้า
รายวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งการวางข้อมูลต่างๆ หน้ารายวิชา  

3. ระบบจัดการผู้ใช้งาน (User Management) ใช้สําหรับจัดการผู้ใช้งานในระบบ เป็นการจัด
กลุ่มผู้เรียน การเพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหาสมาชิก รวมทั้งการกําหนดสิทธิ์ของสมาชิกว่าต้องการให้สมาชิก
เข้าถึงส่วนใดได้บ้าง  

4. ระบบจัดการไฟล์ (File Management) ใช้สําหรับจัดการไฟล์ในเว็บ ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ 
ไฟล์เสียง และไฟล์วีดีโอ 

 
ภาพที่ 1 หน้าหลักของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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1.กำรเข้ำสู่ระบบ 
 การเข้าสู่ระบบต้องทําการ Login ก่อน  โดยไปที่บล็อก Login  ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของเว็บไซต์  ให้ทํา
การใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน  สําหรับผู้ที่ได้รับชื่อผู้ใช้( Username) และรหัส(Password)จากแอดมิน(Admin) 
ครูสวรรค์ สมประสงค์ แล้ว (นักเรียนสามารถติดต่อขอได้ตลอดเวลา)  ส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกและ
ต้องการสมัครเป็นสมาชิกเองให้ข้ามไปทําข้อที่ 3 

สิทธิ์ในกำรใช้งำนระบบ ดังนี้  
  1. ผู้ดูแลระบบ (Administrator) เป็นผู้ใช้งานท่ีมีสิทธิ์กระทําได้ทุกอย่างในระบบ และสามารถ
บริหารจัดการได้ทุกรายวิชาท่ีมีในระบบ  
  2. ผู้สอน (Teacher) เป็นผู้ใช้ท่ีมีสิทธิ์ในการสอนขอสร้างรายวิชา และบริหารจัดการรายวิชาที่
ได้รับอนุมัติ โดยสามารถจัดการข้อมูลเนื้อหา และกิจกรรมภายในรายวิชา  
  3. ผู้เรียน (Student) เป็นผู้ใช้ท่ีมีสิทธิ์ในการเข้าเรียนในรายวิชาได้  
  4. ผู้ใช้ท่ัวไป (Guest) เป็นผู้ใช้ท่ีมีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานต่ําสุด จะสามารถเข้าเรียนในรายวิชาได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น และแม้หากจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียนในรายวิชาได้ แต่จะไม่
สามารถทํากิจกรรมต่างๆในรายวิชาได้ 
2. แนะน ำส่วนประกอบต่ำงๆ 

หลังจากท่ีนักศึกษาเข้าระบบมาแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 2  หน้าหลักหลังจากเปิดเว็บไซต์เข้ามา 
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กลับเข้าสู่มุมมองหน้าแรกก่อนที่จะเลือกเข้าเรียนวิชาใดๆ คือ ปุ่มสามขีดมุมซ้ายมือหน้าเว็บไซต์ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากภาพที ่4 จะปรากฏหน้าจอดังนี้ 

 
กําหนดให้กดปุ่มกากบาท ด้านซ้ายมือออก 

 
 
 
 
 
 
 
เลื่อนหน้าจอลงมาจะพบส่วนประกอบหน้า ที่ มี

รายวิชาที่นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้  และรายละเอียดดังนี้ 
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 ภาพที่ 5 บล็อกหน้าแรก 

3. กำรสมัครสมำชิก  
 ผู้เข้าใช้ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกจะมีสิทธิ์ดูข้อความจากหน้าเว็บหลักเท่านั้น เรียกผู้ใช้งานกลุ่มนี้

ว่า ผู้ใช้งานทั่วไป (Guest)  และเมื่อสมัครสมาชิกและได้รับการยืนยันสิทธิ์จะได้สถานะเป็น ผู้เรียน (Student) 
และหากขอเปิดรายวิชาและได้รับการอนุมัติการเปิดรายวิชาแล้วก็จะได้สถานะ ผู้สอน (Teacher) โดยมี
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกดังนี้  
   1. เข้าเว็บไซต์ LMS Moodle CCSCAT ด้วย URL : http://www.moodle.ccscat.ac.th/  
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   2. คลิก สมัครเป็นสมาชิก 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะรายการที่มีเครื่องหมาย * แล้วคลิกปุ่ม สร้าง account ใหม่ (ให ้
คลิกแค่ครั้งเดียวหากคลิกซ้ําหลายครั้งระบบจะแจ้งเตือนว่ามีการสมัครด้วยอีเมล์นี้แล้ว) ในช่องอีเมล์ ให้กรอก
อีเมล์ที่ติดต่อได้จริง เนื่องจากระบบจะส่งข้อมูลยืนยันการสมัครสมาชิกไปที่อีเมล์ที่กรอกไว้  

 

หรือ 
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4. ระบบจะขึ้นข้อความดังรูปภาพให้คลิก ขั้นต่อไป จะกลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์ จากนั้นระบบจะทํา 
การส่งอีเมล์ไปให้เพ่ือให้สมาชิกยืนยันความต้องการในการขอเข้าใช้งาน 

 
5. เปิดอีเมล์ที่ใช้ในการสมัคร ให้ยืนยันการใช้งานโดยการคลิกที่ลิงค์ในกรอบสีแดง ในโปรแกรมรับส่งอีเมล 
ทั่วไปจะเห็นลิงค์ยืนยันเป็นสีน้ําเงิน และสามารถคลิกเพ่ือทําการยืนยันบัญชีผู้ใช้ แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถคลิกที่
ลิงค์ได้ให้ก๊อปปี้ลิงค์ดังกล่าวแล้วนําไปวางไว้ในเว็บบราวเซอร์ จากนั้นกด Enter 

krusawan@ccscat.ac.th 
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6. เมื่อทําขั้นตอนที่ 5 เสร็จจะเป็นการเข้าสู่ระบบสมาชิกโดยอัตโนมัติ โดยจะปรากฏชื่อผู้ใช้งานมุมบน 
ซ้ายและขวามือดังรูป ในหน้าจอแผงควบคุม(Dashboard) นี้จะแสดงภาพรวมรายวิชา (Course overview) ที่
เราเป็นสมาชิก หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกของรายวิชาใดหน้านี้จะยังไม่มีข้อมูลรายวิชาขึ้นให้ ให้ผู้ใช้งานคลิกท่ี 
เมนูหน้าแรกของเว็บไซต์ (Site home) ในกลุ่มของเมนู Navigation ด้านซ้ายมือเพ่ือแสดงรายวิชาทั้งหมดใน
ระบบ 

3. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว  
  1. เข้าสู่ระบบ  
  2. คลิกท่ีชื่อ  
  3. เลือกเมนู ค่าที่ต้องการ 

 
 

LMS Moodle CCSCAT Admin (via LMS CCSCAT) <krusawan@ccscat.ac.th> 

‘LMS Moodle CCSCAT’ 

‘LMS Moodle CCSCAT’ 
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4. เลือกเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 
5. แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย คลิก อัพเดทประวัติส่วนตัว 
 

 

 

 
 

เลือกไฟลรู์ปภาพประจ าตวั 

คลิกเม่ือกรอกข้อมูลเรียบร้อย 



หนา้ 9 

4. เปลี่ยนรูปแสดงตน  
  สมาชิกสามารถทําการเปลี่ยนรูปภาพที่ใช้แสดงตนได้ ดังนี้  
  1. เข้าสู่ระบบ  
  2. คลิกท่ี  ชื่อมุมบนขวา > ค่าท่ีต้องการ > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 
 

  3. คลิกท่ี     

 
4. คลิกท่ี Upload a file > Choose File > เลือกแหล่งจัดเก็บรูปที่อยู่ในเครื่อง > Upload this file 
5. จะปรากฏภาพที่เลือกขึ้นแทนส่วนที่เคยเป็นภาพลูกศร คลิกปุ่มอัพเดทประวัติส่วนตัว ภาพแสดงตน 
ของสมาชิกจะปรากฏในการทํากิจกรรมต่างๆในระบบ เช่น การส่งงาน การโพสกระทู้ การส่งข้อความ เป็นต้น 
 

เลือกไฟลรู์ปภาพประจ าตวั 
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5. เปลี่ยนรหัสผ่าน  
  1. เข้าสู่ระบบ  
  2. คลิกท่ี  ชื่อมุมบนขวา > ค่าท่ีต้องการ > เปลี่ยนรหัสผ่าน  
  3. ให้กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน และ รหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง > บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 

 

ccscat 
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6. การสมัคร/ยกเลิก การเป็นสมาชิกรายวิชา  
  1. เข้าสู่ระบบ > หน้าแรกของเว็บไซต์ > เลือกกลุ่ม ประเภทของรายวิชา > เลือกรายวิชาที่ต้องการ 

 

กรณีนี้เป็นกรณีท่ีครูอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้เอง 

2. เมื่อคลิกเข้าไปยังรายวิชาที่ต้องการจะปรากฏหน้าจอดังรูป (กรณีนี้ผู้สอนตั้งค่ารายวิชาให้ผู้เรียนสมัคร 
เป็นสมาชิกได้ด้วยตนเองโดยไม่กําหนดรหัสผ่าน) ให้ผู้เรียน คลิกเมนู Enrol me หรือเมนู สมัครเข้าเป็น
นักเรียนในวิชานี้ เพ่ือยืนยันการสมัครเป็นสมาชิกรายวิชาด้วยตนเอง โดยเมนูนี้จะขึ้นแค่ครั้งแรกครั้งเดียว หาก
ผู้เรียนสมัครเป็นสมาชิกของรายวิชาแล้วครั้งต่อไปที่เข้ามาในรายวิชาจะไม่ปรากฏเมนูนี้อีก 

 

นักเรียนไม่สามารถเข้าได้เพราะครูกําหนดให้ครูเป็นผู้อนุญาตในการเข้าเรียน 
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3. จะปรากฏหน้าจอแสดงแหล่งข้อมูลและกิจกรรมท่ีผู้สอนได้กําหนดไว้ให้ผู้เรียน ดังรูป หาก
ผู้เรียนต้องการออกจากการเป็นสมาชิกรายวิชาสามารถทําได้โดยคลิกท่ี ออกจากการเป็นสมาชิก
ของรายวิชา เมื่อออกจากการเป็นสมาชิกแล้วผู้เรียนจะไม่สามารถเข้าไปอ่านเนื้อหาและทํา
กิจกรรมในรายวิชาได้ 

 
7. กำรใช้งำนแหล่งข้อมูลเนื้อหำ  
  เมื่อผู้เรียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชาแล้วจะสามารถเปิดอ่านไฟล์ข้อมูลเนื้อหาท่ีผู้สอนได้
จัดทําไว้ในระบบ โดยคลิกเข้าไปตามหัวข้อที่ต้องการ 

 
8. กำรดำวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเอกสำร  
  กรณีท่ีผู้เรียนต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารของผู้สอนมาเก็บไว้ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
มีขั้นตอนดังนี้  
   เข้าระบบ > เลือกรายวิชา > คลิกท่ีหัวข้อเนื้อหา (ท่ีมีไฟล์) > เลือกไฟล์ท่ีต้องการดาวน์
โหลด หากต้องการดาวน์โหลดบางไฟล์ให้คลิกที่ชื่อไฟล์ท่ีต้องการ หากต้องการดาวน์โหลดทุกไฟล์
ให้คลิกที่เมนู Download folder 
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9. ส่งงำน หรือ กำรบ้ำน  

  เป็นกิจกรรมที่อาจารย์ได้กําหนดให้ผู้เรียนเข้าไปส่งงาน หรือ การบ้านไว้ในระบบ โดยก่อนส่ง
งานผู้เรียนจะต้องมีไฟล์เอกสารงานที่จัดทําเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งแล้วอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงจะ
ทําการส่งงานให้ผู้สอนผ่านระบบ ลักษณะของการบ้านที่สามารถส่งได้มีดังนี้ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้สอน)  

  1. ส่งเป็นไฟล์ โดยส่งได้หลายครั้งจนกว่าจะหมดระยะเวลาในการส่งงานที่ผู้สอนกําหนด (ไม่
จํากัดจํานวนครั้งในการส่ง)  

  2. ส่งเป็นไฟล์ โดยส่งได้เท่ากับจํานวนครั้งที่ผู้สอนกําหนด (จํากัดจํานวนครั้งในการส่ง)  
  ดังนั้นก่อนการส่งงานผู้เรียนต้องอ่านข้อกําหนดต่างๆของผู้สอนให้เข้าใจ และเตรียมไฟล์งานให้

ถูกต้องการก่อนส่งงาน  
  วิธีกำรส่งงำน  
1. เข้าระบบ > เข้ารายวิชา > เลือกกิจกรรมการบ้านที่อาจารย์ได้กําหนดไว้ 
2. คลิก Add Submission เพ่ือแนบไฟล์งานที่จะส่ง (กรณีที่หมดระยะเวลาการส่งงานจะไม่มีเมนู Add  
Submission ขึ้น) 

 

 
3. คลิก   เพ่ือแนบไฟล์ > Upload a file > Choose File > เลือกแหล่งจัดเก็บไฟล์ข้อมูลเอกสารที่ 
อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน > คลิก Open > Upload this file 
4. จะปรากฏไฟล์ที่ต้องการแนบ จากนั้นคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
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5. จะปรากฏรายละเอียดการส่งงาน พร้อมกับไฟล์ที่แนบมา ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการส่งการบ้าน  
นอกจากนี้หากผู้สอนกําหนดค่าของการบ้านให้ส่งได้หลายครั้ง ผู้เรียนจะสามารถแก้ไขไฟล์แนบได้จนกว่าจะ
สิ้นสุดเวลาส่งงาน โดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไขงานที่ส่ง   
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10. การลบ และแก้ไขการส่งงาน  
  การลบ และแก้ไขการส่งงานจะสามารถแก้ไขไฟล์งานที่ส่งได้ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสิ้นสุดการส่งงานที่ 
ผู้สอนกําหนดไว้ในระบบ หากหมดระยะเวลาที่ผู้สอนกําหนดแล้วผู้เรียนจะไม่สามารถส่งงาน หรือแก้ไขงานได้ 
มีวิธีการแก้ไขไฟล์งานดังนี้  
   1. เข้าระบบ > เข้ารายวิชา > เลือกกิจกรรมการบ้านที่อาจารย์ได้กําหนดไว้  

2. คลิกท่ีปุ่ม แก้ไขงานที่ส่ง 
3. คลิกท่ีชื่อไฟล์งานเดิม 

 

 
 

4. ผู้เรียนจะต้องลบไฟล์เก่าออกก่อน โดยคลิกที่ลบ 
5. คลิกท่ี เรียบร้อย เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล 
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6. คลิก   เพ่ือแนบไฟล์ > Upload a file > Choose File > เลือกแหล่งจัดเก็บไฟล์ข้อมูล
เอกสารที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน > คลิก Open > Upload this file 

 
 

7. จะปรากฏไฟล์ที่ต้องการแนบ จากนั้นคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
8. จะปรากฏรายละเอียดการส่งงาน พร้อมกับไฟล์ที่แนบมา ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการแก้ไข

การบ้าน 
9. ถ้าต้องการส่งงานหลายไฟล์ ให้คลิกปุ่ม                แล้วคลิกเลือกไฟล์ที่ละไฟล์ได้หลายๆ 

ไฟล์ ค่อยคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง  ตามภาพข้างล่าง 
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11. ท ำแบบทดสอบ  

  แบบทดสอบคือกิจกรรมประเมินผู้เรียน โดยผู้สอนเป็นผู้กําหนดแบบทดสอบนั้นๆ สมาชิกของ
รายวิชาสามารถเข้าไปทําแบบทดสอบได้ตามเงื่อนไขท่ีผู้สอนกําหนด  

  หมายเหตุ เงื่อนไขของแบบทดสอบคือ  
  1. ระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ เช่น วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ  
  2. จํานวนครั้งของการทําแบบสอบ เช่น 1 คน ต่อ 1 ครั้ง หรือ 1 คน สามารถทําได้หลายครั้ง  
วิธีการทําแบบทดสอบ ดังนี้  
1. เข้าระบบ > เข้ารายวิชา > เลือกกิจกรรมแบบทดสอบที่อาจารย์ได้กําหนดไว้ 
2. คลิก ทําแบบทดสอบตอนนี้ 

 



หนา้ 18 

 

 

 

 
3. ตอบแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ คลิก Finish attempt 
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4. เลือกส่งคําตอบแล้วสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ ผู้เรียนจะไม่สามารถแก้ไขคําตอบได้ และจะ

ได้รับคะแนนจากการทําแบบทดสอบในครั้งนั้น ดังนั้นก่อนการคลิก ส่งคําตอบแล้วสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ 
ผู้เรียนต้องตรวจสอบคําตอบให้ครบถ้วน กรณีที่ต้องการแก้ไขคําตอบ คลิกท่ี Return to attempt จะกลับไป
ยังแบบทดสอบที่ได้ตอบไว้ก่อนหน้านี้ ผู้เรียนสามารถเลือกคําตอบใหม่ได้ 

 
5. กรณีคลิก ส่งคําตอบแล้วสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ จะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้ผู้เรียนคลิก

ยืนยันการส่งคําตอบแล้วสิ้นสุดการทําแบบทดสอบเพื่อรับทราบคะแนนของตนเอง 
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6. จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลการทําแบบทดสอบ และคะแนนที่ได้ พร้อมเฉลยคําตอบในแต่
ละข้อ โดยเลื่อนลงไปด้านล่าง และคลิกปุ่ม Finish review (มุมล่างขวา) 

7. จะปรากฏหน้าจอสรุปคะแนนการทําแบบทดสอบแต่ละครั้ง กรณีผู้สอนตั้งค่าให้สามารถทําได้
หลายครั้ง ผู้เรียนสามารถทําแบบทดสอบได้อีก โดยคลิกที่ ทําแบบทดสอบใหม่ 
12. ดูคะแนนกำรท ำกิจกรรม  

เป็นการดูคะแนนการทํากิจกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในรายวิชา ผู้เรียนสามารถตรวจสอบดูได้ว่าแต่ละ
กิจกรรมได้คะแนนเท่าไหร่ มีวิธีการดังนี้  
  1. เข้าระบบ > เข้ารายวิชา > เลือกเมนูการจัดการระบบ > คะแนนทั้งหมด 

 
 
3. จะปรากฏตารางแสดงคะแนนที่ได้ในแต่ละกิจกรรม 

 
13. ส่งข้อความถึงอาจารย์และเพ่ือนในรายวิชา  

  การส่งข้อความเป็นวิธีการส่งข้อความสั้นๆ ไปยังผู้ใช้งานในระบบผ่านเมนูข้อความที่ระบบมีให้ 
โดยสามารถส่งข้อความให้อาจารย์ และเพ่ือนในรายวิชาที่เป็นสมาชิกอยู่ มีวิธีการดังนี้  

1. เข้าระบบ คลิกท่ีชื่อ เมนูมุมบนขวา (ดังรูป) > ข้อความ หรือเลือกท่ีสัญลักษณ์  
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2. คลิกรายชื่อติดต่อ > กรอกชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อ > เลือกชื่อที่ข้ึนมาให้เลือก > กรอกข้อความ 

> Send 

 
14. วิธีการอ่านข้อความ  
  1. เข้าสู่ระบบ สังเกตสัญลักษณ์  และเลขจํานวนข้อความ มุมบนขวา หากมีข้อความเข้าจะปรากฏดังรูป 

 
3. เมื่อคลิกเข้าไปที่สัญลักษณ์ ก็จะปรากฏข้อความดังรูป หากต้องการตอบข้อความดังกล่าวใหคลิกเข้าไป

ในข้อความนั้นแล้วเขียนตอบ 



หนา้ 22 

 



หนา้ 23 

 
 
 
 


