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คู่มือส ำหรับกำรใช้งำนระบบ e-Learning ส ำหรับนักศึกษำ 

 

 

 

คู่มือฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กบันักศึกษำที่ใช้งำนระบบกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำนระบบ e-Learning (Moodle) ของมหำวิทยำลัยศรีปทุม ขอนแก่น 

 

 

จัดท ำและเรียบเรียง : อำจำรย์ศรัณยู บุตรโคตร 

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสำรสนเทศ  

ห้องพักอำจำรย์ 1-201 

Email : Butkote.s@gmail.com 

อ้ำงอิงข้อมูลบำงส่วนจำก นำงสำวปัทมำ เหมียนคิด เว็บไซต ์e-Learning จำกมหำวิทยำศรีปทุม 
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แนะน ำระบบ Moodle 

Moodle คืออะไร ? 

ระบบ e-Learning ของมหำวิทยำลัยศรีปทุม ขอนแก่น พัฒนำโดย Moodle ซ่ึงย่อมำจำก Modular 

Object Oriented Dynamic Learning Environment คือระบบจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบออนไลน์ให้มี

บรรยำกำศเหมือนเรียนในห้องเรียน หรือ เรียกว่ำLMS (Learning Management System) หรือระบบ

บริหำรจัดกำรหลักสูตร CMS (Course Management System) ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต อินทรำเน็ต 

ส ำหรับสถำบัน กำรศึกษำ หรือครูใช้เพ่ือเตรียมแหล่งข้อมูล กิจกรรม และเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่ำน

อินเทอร์เน็ต หรืออินทรำเน็ต 

ในระบบนี้อำจำรย์ผู้สอนสำมำรถที่จะจัดกำรกับโครงสร้ำงหลักสูตรได้อย่ำงเต็มที่รวมทั้งอำจำรย์ท่ำน 

อ่ืนที่อยู่ในหลักสูตรเดียวกัน กำรเขียนโครงสร้ำงของหลักสูตรสำมำรถก ำหนดให้เรียนเป็นรูปแบบรำยสัปดำห์

หรือเป็นแบบไม่ก ำหนดผู้เรียนเลือกเรียนได้เอง กำรจัดกำรในเนื้อหำรำยวิชำมีควำมยืดหยุ่นสูง สำมำรถท่ีจะ 

ปรับเปลี่ยนให้มีกิจกรรม ในแต่ละสัปดำห์ของหลักสูตรเช่น กำรสอบ (Quizzes) กระทู้ในเนื้อหำประจ ำสัปดำห์ 

(Forums) กำรบ้ำน (Assignments) Glossaries, Resources, Choices, Surveys, Chats, Workshops กำร

ใช้งำนในพ้ืนที่ของกำรเขียนเนื้อหำกำรโพสต์ข้อควำมใน Forums เครื่องมือจะมีรูปแบบ จะเป็น WYSIWYG 

HTML 

 

โมดูลกำรบ้ำน (Assignment Module) 

อำจำรย์ผู้สอนสำมำรถท่ีจะก ำหนดระยะเวลำส่งกำรบ้ำนได้ถ้ำเลยก ำหนดแล้วจะยังรับอีกหรือไม่ 

สำมำรถให้คะแนนในส่วนของกำรบ้ำนได้ผู้เรียนสำมำรถส่งกำรบ้ำนในรูปของไฟล์อะไรก็ได้ผู้สอนสำมำรถท่ีจะ

ส่งค ำแนะน ำกลับไปให้ผู้เรียนหลังจำกตรวจกำรบ้ำน ทำงอีเมล์เมื่อมีผู้ส่งกำรบ้ำนมำอีกท้ังยังก ำหนดได้ว่ำจะให้

มีอีเมล์มำเตือนผู้สอนรวมทั้งกำรเลือกตรวจกำรบ้ำนผู้สอน สำมำรถรู้ได้ว่ำมีจ ำนวนผู้ส่งมำแล้วเท่ำใด 

 

โมดูลกระทู้ (Forum Module) 

เป็นกระดำนถำมตอบโดยที่แตกต่ำงจำกกระดำนถำมตอบโดยทั่วไปคือ สำมำรถก ำหนดเป็นรำยวิชำได้ 

ก ำหนดให้เฉพำะอำจำรย์ประจ ำหมวดวิชำนั้นๆ ได้หรือจะให้เฉพำะผู้เรียนด้วยกัน ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม 

หรือจะอนุญำตให้บุคคลภำยนอกก็ได้เช่นกัน ในโมดูลนี้สำมำรถใส่รูปประกอบด้วยได้ 

 

โมดูลสนทนำ (Chat Module) 

 โมดูลกำรสนทนำจะช่วยท ำให้ผู้เรียนสื่อสำรกับผู้สอนได้อย่ำงรำบรื่น และยังเห็นรูปของผู้สนทนำด้วย

และเม่ือคลิกที่รูปจะสำมำรถที่จะเชื่อมโยงไปหำข้อมูลสมำชิกได้อีกทำงด้วย 
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 โมดูลข้อสอบ (Quiz Module) 

โมดูลข้อสอบ ผู้สอนสำมำรถร่วมกันออกข้อสอบสะสมไว้เป็นฐำนข้อมูลได้แล้วเลือกมำใช้กำรสอบ 

ก ำหนดให้สุ่ม เลือกมำเป็นบำงข้อได้กำรสอบก ำหนดให้เข้ำมำสอบตำมก ำหนดเวลำหรือไม่ก็ได้ส่วนเวลำใน กำร

สอบก็สำมำรถท่ีจะก ำหนดเวลำที่ใช้สอบในแต่ละข้อ โดยมีนำฬิกำก ำหนดสำมำรถท่ีจะส่งค ำตอบพร้อมกัน ทุก

ข้อหรือส่งค ำตอบที่ละข้อได้กำรน ำเข้ำข้อสอบสำมำรถน ำเข้ำจำกไฟล์เอกสำรได้โดยมีมำตรฐำนบอกไว้จึง 

สำมำรถน ำเข้ำข้อสอบหรือแลกเปลี่ยนข้อสอบกับผู้สอนท่ำนอื่นได้รูปแบบของข้อสอบมีทั้งข้อสอบแบบปรนัย 

ค ำถำมถูกผิด ค ำถำมอัตนัย ค ำถำมเติมค ำตอบด้วยตัวเลข หรือเติมค ำในช่องว่ำง ค ำถำมค ำนวณ ค ำถำมจับคู่ 

ค ำถำมแบบเติมค ำในช่องว่ำง 

 

โมดูลแหล่งข้อมูล (Resource Module) 

ในส่วนเนื้อหำหรือบทเรียน สำมำรถท่ีจะเพ่ิมเนื้อหำจำกแหล่งต่ำงๆได้เช่น จำกเว็บเพจ จำกไฟล์ 

Word, PowerPoint, Flash, Video, Soundsไฟล์ต่ำงๆ สำมำรถท่ีจะอัปโหลดจำกzip ไฟล์แล้ว unzip โดยที่

ควบคุมจำกระบบได้กำรจัดกำรไฟล์สำมำรถท่ีจะลบออกเปลี่ยนชื่อ มีเครื่องมือในกำรจัดกำรเนื้อหำที่เป็นเว็บ

เพจ มีเครื่องมือประเภท WYSIWYG สรุปว่ำโมดูลนี้ Moodle รองรับไฟล์ทุกประเภท 
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วิธีกำรเข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์  Moodle 

 
1. ผ่ำนเครื่อง Notebook หรือ PC 

ในกำรเข้ำใช้ Moodle นักศึกษำจะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ และต้องมีเว็บ

เบรำว์เซอร์ที่ช่วยให้สำมำรถเข้ำไปยังเว็บไซต์ http://khonkaen.spu.ac.th/elearning/  เช่น Firefox, 

Google Chrome  

 
แนะน ำให้ใช้ Firefox, Google Chrome หรือ Safari 

 

2. ผ่ำนมือถือ (Moblie) 

กรณีท่ีเป็นมือถือ นักศึกษำสำมำรถเรียนผ่ำนมือถือที่สำมำรถเชื่อต่อกับอินเทอร์เน็ต ได้ เช่น iPhone, 

iPad, PocketPC, Samsung, Android 

 
 

ตัวอย่ำงหน้ำจอแสดงผลเมื่อเรียนผ่ำนมือถือ 

 

http://khonkaen.spu.ac.th/elearning/
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กำร Login เข้ำสู่ระบบ 

 

กำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ หรือท่ีเรียกว่ำ Moodle LMS สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ที่

เว็บไซต์ http://khonkaen.spu.ac.th/elearning/  โดยผูใ้ช้จะต้องมีกำร Login เข้ำสู่ระบบก่อน จึงจะ

สำมำรถเข้ำเรียนได้ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นตอนที่ 1 คลิกท่ี เข้ำสู่ระบบ หรือ Login 

  

 

 

 

 

2. ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ ชื่อผู้ใช้ (Username) คือ รหัสนักศึกษำ 

3. ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ รหัสผ่ำน (Password) คือ spuKK123* จำกนั้นนักศึกษำสำมำรถไปเปลี่ยน 

password ได้ทีหลังจำกเข้ำสู่ระบบแล้ว โดยรหัสผ่ำนจะต้องเป็นภำษำอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ 

ตัวเลขและอักขระพิเศษ เพ่ือป้องกันควำมปลอดภัยในกำรใช้ระบบ 

 

 
- ในกรณีที่ไม่สำมำรถ Login เข้ำระบบได้ ให้ตรวจสอบว่ำอินเทอร์เน็ตสำมำรถใช้งำนได้หรือไม่ 

- ในกรณีที่ลืมรหัสผ่ำน หรือ Password ติดต่อ อำจำรย์ศรัณยู บุตรโคตร สำขำวิชำคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสำรสนเทศ ห้องพักอำจำรย์ 1-201 

 

รหัสนักศึกษำ 

spuKK123* 

http://khonkaen.spu.ac.th/elearning/%20%20โดย
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กำรเข้ำสู่รำยวิชำ 

 

เมื่อผู้เรียนท ำกำร Login เข้ำสู่ระบบแล้ว หน้ำจอจะแสดงรำยวิชำที่ท่ำนเป็นสมำชิกอยู่ ท่ำนสำมำรถ

คลิกลิงค์ชื่อของรำยวิชำในบล็อค "วิชำเรียนของฉัน" หรือ My courses เพ่ือเข้ำสู่บทเรียนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้ำเลื่อนลงมำข้ำงล่ำงจะเห็นดังภำพประกอบข้ำงล่ำง สำมำรถเข้ำไปที่บทเรียนได้เช่นเดียวกัน ให้คลิก

ไปที่ชื่อวิชำที่จะเข้ำไปเรียน 
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กำรจัดกำรข้อมูลส่วนตัว 

 

เมื่อนักศึกษำเข้ำระบบได้แล้วให้ไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องดังนี้ 

- เพ่ิมรูป Profile ของตัวเอง 

- แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และ E-mail ให้ถูกต้อง 

  

 
 

- เปลี่ยนรหัสผ่ำน 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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แนะน ำส่วนประกอบของรำยวิชำ 

 

กำรแสดงผลในหน้ำรำยวิชำจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ 

ส่วนท่ี 1 จะเป็นภำพรวมท้ังหมดของรำยวิชำ สำมำรถเข้ำไปดูแต่ละสัปดำห์ได้ 

ส่วนท่ี 2 จะเป็นบทเรียนท่ีนักศึกษำต้องเข้ำไปเรียนแบ่งเป็นแต่ละสัปดำห์ โดยมีท้ังหมด 

15 สัปดำห์ นักศึกษำจะต้องเข้ำไปเรียน หรือท ำแบบึกกหัดทุกหัวข้อ 

 

 
 

 
 

1 2 
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กำรออกจำกระบบ 
 

กดคลิกที่ Log out เพื่อออกจำกระบบ 

 

 

 


