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การจัดการรายวิชา 

  

 รายวิชาท่ีอาจารยสามารถเขาไปจัดการรายวิชา สรางเนื้อหา และสรางกจิกรรมตางๆ ใน 

EDU e-Learning ไดนั้น ตองเปนรายวิชาท่ีผูดูแลระบบกาํหนดสิทธ์ิใหอาจารยเปนผูสอนของ

รายวิชาเทานั้นผูสอนหนึ่งคนมีสิทธ์ิเปนผูสอนไดหลายรายวิชา แตจะไมสามารถลบรายวิชาท่ีตน

ไดรับสิทธ์ิเปนผูสอนได หากตองการลบรายวิชาตองแจงใหผูดูแลระบบ หรือผูสรางรายวิชาเปนผู

ลบให  

 เม่ือผูสอนเขาสูรายวชิาท่ีไดรับสิทธ์ิใหเปนผูสอน Moodle จะมีเคร่ืองมือสําหรับจัดการ

รายวิชาให โดยแสดงผลเฉพาะผูสอนเทานัน้ สมาชิกอ่ืนๆ เชน ผูเรียน ไมสามารถมองเห็นเคร่ืองมือ

ได เคร่ืองมือของ Moodle ชวยใหผูสอนสามารถสรางเนื้อหาบทเรียนโดยใชแหลงขอมูลแบบเว็บ

เพจ อัพโหลดไฟลใหผูเรียนดาวนโหลดเอกสารประกอบบทเรียน หรือ สรางแบบทดสอบกอน-หลัง

เรียนจากเคร่ืองมือกิจกรรมแบบทดสอบ  

 เม่ือผูสอนเขาสูระบบแลว สามารถจดัการรายวิชาโดยเขาไปยังรายวิชาท่ีไดรับสิทธ์ิเปน

ผูสอนได ดังนี ้
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รูปแสดงสวน “รายวิชาท้ังหมด” 

 

รูปแสดง “รายวิชาท้ังหมดท่ีมีสิทธ์ิเปนผูสอน” 
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  การแกไขเร่ิมแกไขดวยการคลิกท่ีช่ือรายวชิา เม่ือเขาสูรายวิชาท่ีผูสอนไดรับสิทธ์ิเปน

ผูจัดการรายวชิา จะเห็นปุม “เร่ิมการแกไขในหนานี ้(Turn editing on) ” ท่ีมุมบนซายของหนา

รายวิชา  

 

รูปแสดงหนารายวิชา 

 

แนะนําสวนประกอบของรายวิชา  

 การแสดงผลในหนารายวิชาดานบน แสดงรายช่ือวิชา ช่ือท่ีใชเขาสูระบบ ลิงคช่ือยอ

เว็บไซต ช่ือยอรายวิชา ชองเปล่ียนบทบาทเปน และปุมเร่ิมการแกไขในหนานี ้

 สวนเนื้อหาแบงเปนคอลัมนซาย กลาง และขวาของหนา ภายในคอลัมนแบงการแสดงผล

แตละสวนในกรอบส่ีเหล่ียม เรียกวา “บล็อค” (Blocks) เม่ือเขาสูรายวิชาในคร้ังแรกจะมีบล็อคท่ีจะ

แสดงผล ไดแก คอลัมนซาย แสดงบล็อคสมาชิก คนกระดานเสวนา การจัดการระบบ และวิชาเรียน

ของฉัน คอลัมนกลางแสดงบล็อคโครงสราง หัวขอ ตามดวยสวนของเนือ้หาและกิจกรรม คอลัมน

ขวาแสดงบล็อคขาวลาสุด กจิกรรมท่ีกําลังจะมีข้ึน และกจิกรรมลาสุด โดยบล็อคท่ีแสดงผลสามารถ

ปรับเปล่ียนยายข้ึนลง ยายคอลัมน ยกเลิกการใชงาน และเพิ่มบล็อคแบบอ่ืนๆ ได  
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 รูปแบบการการเรียนการสอนของรายวิชาจะข้ึนอยูการกาํหนดรูปแบบรายวิชาดวยวาได

กําหนดไวในการตั้งคารายวชิาเปนแบบใด เชน แบบหัวขอ หรือแบบรายสัปดาห โดยจะแสดงผลให

เห็นในสวนกลางของหนา  

 รูปแบบรายวิชาแบบหวัขอ จะแสดงผลเปนตัวเลขลําดับของหัวขอ ตอจากโครงสรางหัวขอ

ตามจํานวนท่ีกําหนดไว 

 

รูปแสดงรูปแบบรายวิชาแบบหัวขอ 

 

 รูปแบบรายวิชาแบบรายสัปดาห แสดงผลเปนชวงวันท่ีและเดือนตอจากโครงสรางหัวขอจะ

แสดงเปนวันท่ีและเดือน โดยเร่ิมจากชวงวันแรกท่ีเร่ิมตนวิชาตามท่ีกําหนดไวตอนตัง้คารายวิชา 
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รูปแสดงรูปแบบรายวิชาแบบรายสัปดาห 

 

การใชงานบล็อคในรายวิชา มีความแตกตางกันดังนี้ไดแก  

 1. บล็อคสมาชิก (คอลัมนซาย) แสดงขอมูลของสมาชิกรายวิชาโดยคลิกลิงค “ผูเรียนและ

ผูสนใจ” 

 

รูปแสดงการใชงานบล็อกสมาชิกในรายวชิา 
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 จะเขาสูหนาตางแสดงรายช่ือสมาชิกของรายวิชา แสดงผลเปนรายการแสดงภาพ ช่ือ/

นามสกุล จังหวัด ประเทศ และสถิติการเขาใชงานในรายวิชาคร้ังสุดทาย 

 

รูปแสดงรายช่ือสมาชิกของรายวิชา 

 

 2. บล็อกคนกระดานเสวนา (Search forums) (คอลัมนซาย) ใชสืบคนเร่ืองตางๆ ในกระดาน

เสวนา โดยระบุเร่ืองท่ีตองการคนในชองวาง แลวคลิกปุม “เร่ิม (Go)” 

 

รูปแสดงบล็อกคนกระดานเสวนา (Search forums) 
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แสดงผลลัพธจากการสืบคนโพสตในกระดานเสวนา 

 

รูปแสดงรายละเอียดในการคนหา 

 

บล็อคจัดการระบบแสดงรายช่ือลิงคตางๆ ไวสําหรับจดัการรายวิชา ไดแก  

- เร่ิมการแกไขในหนานี้เพือ่ใหรายวิชาแสดงเคร่ืองมือในการจดัการบล็อค เพิ่มแหลง
ความรู และกจิกรรมของรายวิชา  

- การตั้งคา เพื่อแกไขขอมูลของรายวิชา  
- Assign role ใชจัดการสมาชิกของรายวิชา  
- คะแนนท้ังหมด แสดงผลคะแนนในการทําแบบทดสอบของผูเรียน  
- กลุม สรางกลุมผูเรียนในรายวิชา  
- การสํารองขอมูล จัดเก็บขอมูลรายวิชาท้ังหมดเพื่อใชในการกูคืน  
- กูคืน นําไฟลท่ีไดจากการสํารองขอมูลกลับมาใช  
- นําเขา นําเขาขอมูลจากรายวิชาอ่ืน  
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- รีเซ็ท สามารถทําการลบขอมูลสมาชิกในรายวิชาได ในขณะท่ียังคงเกบ็กิจกรรมและการ
ต้ังคาอ่ืนๆ เอาไว เชน ขอมูลการใชงาน สมาชิก  

- รายงาน บันทึกการเขาใชงานรายวิชาของสมาชิก  
- คําถาม สรางคําถามเพ่ือนํามาใชในกิจกรรมแบบทดสอบ คําถามท่ีสรางข้ึนจะถูกเกบ็ไวใน

คลังคําถาม (Question Bank) ของรายวิชา  
- ไฟล ไฟลท้ังหมดท่ีถูกอัพโหลดเก็บไวในรายวิชา เพื่อนาํไปใชงานในแหลงขอมูลแบบ

ไดเรคทอรี  
 - ออกจากการเปนสมาชิกของ เพื่อออกจากการเปนสมาชิกของรายวิชา 

 - ประวัติสวนตัว เขาไปยังหนาประวัติสวนตัวเหมือนกบัการคลิกลิงคช่ือท่ีใชในการเขาสู

ระบบ 

 

รูปแสดงบล็อก “การจัดการระบบ” 

 

 4. บล็อคโครงสรางหัวขอหรือสรางสรางรายสัปดาห (คอลัมนกลาง) ผูสอนสามารถระบุ

ขอความ เชน ขอความตอนรับ แนะนํารายวิชา หรือประกาศของรายวิชา 
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รูปแสดงบล็อก “โครงสรางหัวขอหรือสรางสรางรายสัปดาห” 

 

 5. บล็อคสวนเนื้อหา (คอลัมนกลาง) จะแสดงผลตอจากโครงสรางหัวขอหรือสรางสรางราย

สัปดาห ตามรูปแบบท่ีไดกําหนดไว เชน แบบรูปแบบหัวขอ เพื่อใชแสดงผลแหลงความรูและ

กิจกรรม 
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รูปแสดงบล็อก “สวนเนื้อหา” 

 

 6. บล็อคขาวลาสุด (คอลัมนขวา) แสดงขาวลาสุดท่ีไดประกาศไวในกระดานขาว 

 

 

รูปแสดงบล็อก “ขาวลาสุด (Latest news)” 
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 7. บล็อคกิจกรรมท่ีกําลังมีข้ึน (คอลัมนขวา) แสดงกจิกรรมสวนตัวหรือกิจกรรมของ

รายวิชาท่ีกําลังจะเร่ิมข้ึน 

 

รูปแสดงบล็อก “กิจกรรมท่ีกําลังจะมีข้ึน (Upcoming events)” 

 

 8. บล็อคกิจกรรมลาสุด (คอลัมนขวา) บอกความเคล่ือนไหวภายในรายวิชา เชน การ

ปรับปรุงรายวชิาของผูสอน หรือกิจกรรมท่ีผูสอนกําหนดขึ้น 

 

รูปแสดงบล็อก “กิจกรรมลาสุด (Recent activity)” 
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ปุมเร่ิม-ปดการแกไขในหนานี้  

 
 เม่ือผูสอนตองการจัดการรายวิชา เชน ต้ังคารายวิชา จัดการบล็อค เพิ่มแหลงความรูและ

กิจกรรม จะตองคลิกปุม “เร่ิมการแกไขในหนานี”้ เพื่อใหเคร่ืองมือท่ีใชจัดการรายวชิาแสดงผล ซ่ึง

จะแสดงใหเหน็เฉพาะผูสอนท่ีไดรับสิทธ์ิจัดการรายวิชาท่ีตนเปนผูรับผิดชอบเทานัน้ 

 

รูปแสดงปุม “เร่ิมการแกไขในหนานี้ (Turn editing on)” 

 

เม่ือปรับปรุงรายวิชาเสร็จ และตองการตรวจสอบความถูกตองในการแสดงผลตามปกติใน
มุมมองของผูเรียนท่ีเขามาเรียนในรายวิชาเพื่อใหคลิกปุม “ปดการแกไขในหนานี”้  

 

 
รูปแสดงปุม “ปดการแกไขในหนานี ้(Turn editing off)” 
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จัดการบล็อค  
 

บล็อคตางๆ ของรายวิชาจะแสดงผลเปนกรอบส่ีเหล่ียม ในคอลัมนซาย กลาง และขวา ของ
หนารายวิชาผูสอนสามารถใชเคร่ืองมือในการจัดการบล็อคไดโดยคลิกปุม “เร่ิมการแกไขในหนานี”้  

 
จะแสดงไอคอนท่ีใชในการจดัการบล็อคดังนี้  

 
ใชเคล่ือนยายบล็อคไปดาน ซาย-ขวา 
  
ยกเลิกการใชงานบล็อค สามารถเรียกกลับมาใชงานไดในภายหลัง  
 
เปนไอคอนสําหรับบล็อคสวนของหัวขอ เพื่อใหแสดงเฉพาะบล็อคหัวขอ
ท่ีถูกเลือกเทานั้น เม่ือคลิกแลวหัวขอท้ังหมดจะถูกซอนใหเห็นเพยีงหวัขอ
ท่ีถูกคลิกเพียงหัวขอเดยีว   
 
เปนไอคอนสําหรับบล็อคสวนของหัวขอ สําหรับซอน-แสดงหัวขอ 
ผูเรียนจะไมสามารถมองเห็นสวนท่ีซอนได  
 

   เปนไอคอนสําหรับบล็อคสวนของหัวขอ ใชเล่ือนหัวขอข้ึนหรือลง 

 
เพิ่มบล็อค  

 
สามารถเพ่ิมบล็อคท่ีตองการใชงานไดจากบล็อค “บล็อค" ในคอลัมนซายของหนารายวิชา

เม่ือคลิกปุม“เร่ิมการแกไขในหนานี”้ โดยมีบล็อคเพ่ิมให ไดแก  
- HTML สรางขอความแบบเว็บเพจในบล็อค  
- ขอความ แสดงขอความในรูปแบบขอความแบบตัวหนงัสือธรรมดา  
- ปฏิทิน แสดงปฏิทิน และกจิกรรมของเวบ็ รายวิชา และสวนตัว  
- รายละเอียดของรายวิชา จะแสดงบทคัดยอของรายวิชา  
- ผลการทําแบบทดสอบ ผลการทําแบบทดสอบของผูเรียน โดยผูสอนจะตองเลือก

แบบทดสอบที่จะนําคะแนนมาแสดงผลในบล็อคกอน  
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 - ลิงคไปสวนอ่ืนๆ แสดงเปนลิงคไปยังหวัขอตางๆ ในรายวิชา  

- สมาชิกออนไลน แสดงผลสมาชิกท่ีไดเขามายังรายวิชาและยังออนไลนอยูในระบบ  
ผูสอนสามารถเพ่ิมบล็อคไดโดยคลิกเลือกบล็อคท่ีตองการจากบล็อค “บล็อค” เชน บล็อค

สมาชิกออนไลน  
 

 
รูปแสดงการเพิ่มบล็อค  

 
 

จะไดบล็อกสมาชิกออนไลนเพิ่มในหนารายวิชา 
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รูปแสดงบล็อกสมาชิกออนไลน (Online users) 

 

ตั้งคารายวิชา  
 

ผูสอนสามารถเขาไปต้ังคาของรายวิชาไดโดยคลิกลิงค การต้ังคา (Settings) จาก “บล็อคการ
จัดการระบบ”  

 

 
รูปแสดงการเขาเมนูการตั้งคา (Edit setting) 
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จะแสดงหนาแกไขรายวิชา โดยสามารถแกไขขอมูลของรายวิชาได ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงการต้ังคา  
 
 

- สวนท่ัวไป สําหรับแกไขขอมูล เชน ช่ือเต็ม ช่ือยอ หรือบทคัดยอรายวิชาเปนตน ขอมูล 
สําคัญของรายวิชาท่ีสําคัญควรแกไขในคร้ังแรกท่ีเร่ิมใชงาน ไดแก  
1. ช่ือเต็มของรายวิชา ควรกาํหนดใหข้ึนตนดวยรหัสรายวิชา แลวตามดวยช่ือวิชา หากเปน

วิชาท่ีซ้ํากัน รายวิชาอ่ืนใหวงเล็บตอทายช่ือวิชาดวยช่ือกลุมหรือช่ือผูสอน ท้ังนี้เพื่อไมใหผูเรียนหรือ
ผูสอนทานอ่ืนๆ เกิดความสับสนตอนเลือกรายวิชา เชน 310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (กลุมปฏิบัติการ 207,505)  

2. ช่ือยอของรายวิชา จะตองต้ังช่ือไมซ้ํากัน เนื่องจาก 310101/2/lab207-505 จะนําช่ือยอไป
แสดงเปนลิงคนําทางตอจากลิงค BUU LMS (กลับไปหนาแรกของ Moodle) ช่ือยอควรต้ังเปนรหัส
ของรายวิชา หากมีรายวิชาอ่ืนท่ีมีรหัสซ้ํากันใหวงเล็บตอทายช่ือยอวิชาดวยช่ือกลุมหรือช่ือผูสอน 
เชน 310101/2/lab207-505  
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3. บทคัดยอเปนการแนะนํารายวิชาใหผูเรียนทราบขอมูลเบ้ืองตนของรายวิชากอนเขาเรียน 
ผูสอนอาจระบุเนื้อหาในบทคัดยอเปนคําอธิบายรายวิชา หรือสรุปเนื้อหาโดยยอ ไมควรมีเนื้อหามาก
เกินไป  
 4. รูปแบบของรายวิชา เปนการกําหนดรูปแบบการเรียน และการแสดงผลในสวนหัวขอ

ของรายวิชา การกําหนดรูปแบบการเรียนสามารถเลือกไดหลายแบบ เชน รูปแบบรายสัปดาหจะเปน

การกําหนดวนัเร่ิมตนและส้ินสุดการเรียนท่ีแนนอนโดยในแตละสัปดาหจะมีกิจกรรมท่ีผูสอน

มอบหมายใหทํา รูปแบบหัวขอเปนการแสดงเน้ือหาแบบไมกําหนดระยะเวลาการเรียน แตจะแบง

เนื้อหาออกเปนสวน เชน ตามหนวยการเรียน เร่ืองหลัก เปนตน ซ่ึงรูปแบบหวัขอเปนแบบท่ีนยิมใช

กันมาก  

5. จํานวน (สัปดาห/หัวขอ) เปนการกําหนดจํานวนสัปดาห หรือกําหนดหัวขอของเนือ้หาวา
จะใชเวลาเรียนกี่สัปดาหหรือกี่หัวขอ ข้ึนอยูกับวาไดเลือกรูปแบบรายวชิาเปนแบบใด  

6. วันเร่ิมตนรายวิชา ใชกับรูปแบบรายสัปดาห โดยจะแสดงชวงเวลาสัปดาหแรกของการ
เรียนเปนวันเร่ิมตน  

7. ขนาดไฟลสูงสุดท่ีใหผูเรียนสงการบาน มีผลสําหรับขนาดไฟลท่ีผูเรียนสามารถสง ถา
ผูสอนกําหนดขนาดไฟลเล็กเกินไปผูเรียนอาจสงไฟลการบานไมได แตถากําหนดขนาดไฟลใหญ
เกินไปจะทําใหพื้นท่ีการใชงานของระบบโดยรวมเหลือนอยและสงผลใหระบบชาลงได  

 - สวนรายวิชาท่ีมีอยู ใชกําหนดสถานะการเขาเรียนรายวชิาวาจะพรอมเปดให
รายวิชานีเ้ขาเรียนไดหรือไม หรือหากพรอมแลวจะอนุญาตใหใครเขาเรียนไดบาง ในชองรายวิชาท่ี
มีอยู รหัสผานเขาเรียน และใหบุคคลท่ัวไปเขาชม  

 
 1. รายวิชาท่ีมีอยู กําหนดวารายวิชาใหผูเรียนสามารถเขาศึกษารายวิชานี้ได หรือยัง

ไมสามารถเขาศึกษารายวิชานี้ได  
 2. รหัสผานเขาเรียน หากผูสอนตองการกําหนดใหผูเรียนบางคนเทานั้น ท่ีสามารถ

เขามาเรียนในรายวิชาไดนั้น ทําไดโดยการกําหนดรหัสผานกอนเขาเรียนรายวิชา ซ่ึงตองระบุในคร้ัง
แรกจึงจะเขาสูรายวิชาได รหัสของรายวิชา ผูสอนจะเปนผูแจงใหผูเรียนทราบ  
  3. ใหบุคคลท่ัวไปเขาชม กําหนดวารายวิชาอนุญาตใหบุคคลท่ัวไปเขาใชงานได 

หรือใหเฉพาะสมาชิกของ Moodle เทานั้น ท่ีมีสิทธิเขาใชงาน 
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 เม่ือผูสอนระบุรายละเอียดในการแกไขรายวิชาเสร็จใหคลิกปุม “บันทึกการเปล่ียนแปลง” 

เพื่อบันทึกการแกไขและกลับไปหนารายวชิา 

 

 

รูปแสดงปุม “บันทึกการเปล่ียนแปลง” 

 

ในหวัขอท่ี 0 จะแสดงไอคอน “แกไขบทคัดยอ” ใหคลิกท่ีไอคอน เพื่อไปยังหนาแกไขบทคัดยอของ

หัวขอ 0 

 

 

 

 


