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แนะนําสวนตางๆ ของระบบฯ 
 

เม่ือลงเขาสูระบบ หนาเว็บจะแบงบล็อกซาย
ขวา และโครงสรางเนื้อหาท่ีอยูตรงกลาง 
คอลัมน A : มี 4 บล็อก ไดแก  

1. บล็อกขาวและประกาศท่ีมีในชวงเวลานั้น 
2. บล็อกเมนู สําหรับเขียนบันทึกเผยแพรให

สมาชิกอ่ืนๆ อานได 
3. บล็อกสมาชิกออนไลน  แสดงรายช่ือสมาชิก

ลาสุดท่ีเขาสูระบบในชวง 5 นาทีท่ีผานมา  และ 
4. บล็อกวิชาเรียนของฉัน แสดงรายช่ือวิชาท่ี

ตนเองรับผิดชอบ 
คอลัมน B : เปนพื้นท่ีหลักในการแสดงเนื้อหา  ประกอบดวย 

1. ขาวและประกาศ 
2. ประเภทของรายวิชา  แสดงหลักสูตรและรายวิชาท้ังหมดท่ีมีอยูในระบบฯ  และ 
3. วิชาเรียนของฉัน  แสดงรายวิชาท่ีผูใชมีสิทธ์ิเขาไปบริหารจัดการ (อาจารย) หรือเขาเรียน (นักศึกษา)  

ผูดูแลระบบจะกําหนดรายช่ือผูสอนในแตละรายวิชาตามประมวลการสอนรายวิชา (ไมมีรายช่ือ
อาจารยพิเศษ) 

คอลัมน C : ประกอบดวย 3 กลุม คือ 
1. บล็อกเคร่ืองมือในการคนหาประเด็นสนทนาในเว็บบอรดของวิชาตางๆ 
2. บล็อกปฏิทินท่ีสามารถคลิกเพื่ออานรายละเอียด  รวมถึงเพิ่มเติมกิจกรรมของแตละรายวิชาได  และ 
3. รายการกิจกรรมท่ีใกลจะเกิดข้ึน 

  

1. เมนู  และขอมูลในแตบล็อก  จะเปล่ียนแปลงสอดคลองกับการใชงาน ณ ปจจุบัน ของผูใช 

2. บล็อกตางๆ สามารถเพ่ิมเขาหรือเอาออกได  โดยผูดูแลระบบ 

3. หากตองการกลับไปยังหนาแรก  หรือกลับไปยังเมนูกอนหนา  สามารถคลิกเลือกเมนูระบบนํา

ทางท่ีแถบสีน้ําเงินดานบน ดังภาพดานลาง 
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การแกไขขอมูลสวนตัว 
 

 

 

1. คลิกท่ีช่ือ นามสกุลของทานท่ีปรากฏอยูในบล็อกสมาชิกออนไลน ดานบนขวามือ หรือ 
2. คลิกช่ือรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ  จะปรากฏกลุมเมนูการจัดการระบบ (คอลัมนซาย) 
3. คลิกเมนู “ประวัติสวนตัว” หนาเว็บเพจแสดงขอมูลสมาชิกจะปรากฏข้ึน  สามารถแกไข-เพิ่มเติม 

ขอมูลสวนตัว, รหัสผาน, ภาพแสดงตน รวมถึง Blog ของตนเองได  และดูขอมูลการใชงานใน
ระบบฯ เชน ประวัติการโพสตขอความในเว็บบอรดตางๆ รวมถึงสถิติการเขารวมกิจกรรม  โดย
การคลิกเลือก Tab เมนูท่ีปรากฏอยู 

 

บล็อกเมนู (Blog) 
 

 เปนการบันทึกบทความของตนเอง (Personal 
Journal) เนื้อหาอาจเปนเร่ืองสวนตัวหรือเร่ืองราว
เฉพาะดานตางๆ  โดยเปดโอกาสใหสมาชิกในระบบฯ 
สามารถอานและแลกเปล่ียนเรียนรูได  เมนูสําหรับ
บล็อกจะประกอบดวย 

1. การเพิ่มบทความใหม 
2. อานเนื้อเร่ืองเฉพาะท่ีตนเองเขียน 
3. ต้ังคาการนําเสนอ 
4. อานเนื้อเร่ืองของสมาชิกท้ังหมด 

 
 
เมนูต้ังคาบล็อก 
เปนการต้ังคาจํานวนบทความตอหนา 
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“กิจกรรมสวนตัว”  คือ  กิจกรรมท่ีผูบันทึกเทานั้นท่ีจะมองเห็น  หลังจากลงชื่อเขาระบบฯ 
“กิจกรรมรายวิชา”  คือ  กิจกรรมท่ีสมาชิกทุกคนในรายวิชานั้น  สามารถมองเห็นได  การเลือก

กิจกรรมประเภทนี้  ทานตองเลือกรายวิชาท่ีตองการกอน 

 
3. กรอกช่ือ  รายละเอียด   พรอมท้ังระยะของกิจกรรม 
4. คลิกปุม “บันทึกการเปล่ียนแปลง” 

 
กิจกรรมท่ีกําลังจะมีขึ้น 

บล็อกกิจกรรมที่กําลังจะมีข้ึน  แสดงรายช่ือกิจกรรมท่ีมีการแจงอยูใน

ปฏิทิน  ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในเวลาอันใกล  สมาชิกสามารถดูรายละเอียด

ของกิจกรรมท่ีปรากฏอยู  โดยคลิกท่ีช่ือกิจกรรมนั้น 
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สมาชิกออนไลน 
 

บล็อกสมาชิกออนไลน  แสดงรายช่ือสมาชิกท่ีเขาสูระบบในชวง 5 
นาทีลาสุด  เราสามารถคลิกท่ีช่ือสมาชิกคนอ่ืนๆ เพื่อ 

• ดูขอมูล  และ 

• สงขอความถึงสมาชิกคนอ่ืนๆ 
 
วิชาเรียนของฉัน 
 

บล็อกวิชาเรียนของฉัน  แสดงช่ือรายวิชาท่ีเรามีสิทธ์ิเขาไปบริหารจัดการ  และจัดกิจกรรมตางๆ  ใน
ฐานนะผูสอน  และยังแสดงชื่อรายวิชาท่ีเราสมัครเขาเรียนในฐานะนักเรียน  ท่ีนี่เราสามารถ 

• เขาสูรายวิชาตางๆไดทันที  เพียงคลิกท่ีช่ือวิชานั้นๆ   

• คลิกท่ีขอความ “รายวิชาท้ังหมด”  เพื่อดูรายช่ือวิชาท้ังหมดท่ีมี
ในระบบฯ 
 

 
เร่ิมตนการบริหารจัดการรายวิชา 
 

ระบบฯ กําหนดใหผูดูแลระบบเทานั้น  ท่ีมีสิทธ์ิเพิ่มรายวิชาตางๆเขาสูระบบฯ  สิทธ์ิของผูสอนคือ
การบริหารจัดการหัวขอ  เนื้อหา  ส่ือการสอน  และกิจกรรมตางๆ  ภายในรายวิชาท่ีทานมีรายช่ือเปน 
“Teacher” โดยดูขอมูลไดจากบล็อกวิชาเรียนของฉัน  หรือขอมูลในแฟมประวัติสวนตัวของทาน 
 

หลังจากลงช่ือเขาใชงานระบบฯแลว  ทานจะสามารถ
คลิกเขาสูรายวชิา  ไดหลายทาง ไดแก 

1. บล็อกวิชาเรียนของฉัน (คอลัมนซาย) หรือ 
2. บล็อกวิชาเรียนของฉัน (คอลัมนกลาง) ซ่ึงจะ

มีคําอธิบายรายวิชา  และรายช่ืออาจารยผูสอนในวิชา
นั้นปรากฏอยูดวย  หรือ 

3. บล็อกประเภทของรายวิชา (คอลัมนกลาง) 
ซ่ึงแสดงรายช่ือวิชาท้ังหมดท่ีมีอยูในระบบฯ 

 



 

รายชื่อนั
 

• 
• 
• 

 
ดูรายงาน
 

1. 
2. 

ักเรียนและผูส

แสดงเฉพาะส

แสดงขอมูลใ

เลือกดูรายช่ือ

นการมีสวนรว

คลิกช่ือสมาชิ
ถาตองการสง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํ

สนใจ 

สมาชิกท่ีเปน

ในรายช่ือสมา

อสมาชิกตามต

วมของอาจาร

ชิกท่ีทานตอง
งขอความหาส

สํานักพัฒนานวัตกร

นักเรียน หรือ

าชิกท่ีแสดงเป

ตัวอักษร 

รย และนักเรีย

การ  จากบล็อ
สมาชิกนั้น  ใ

แน

รรม เทคโนโลยีทาง

ออาจารย 

ปนแบบยอ หรื

ยนในรายวิชา

อกสมาชิก 
หคลิกปุม “ส

ะนําการใชงานระบ

งการศึกษา สารสนเ

รือแบบละเอีย

า 

สงขอความ” 

บบ e-Learning Nu

เทศและการส่ือสาร

 

ภาย
ระบบฯ แล
รายวิชาแลว
อาจารย  แล
วิ ช าได จ า
คอลัมนซาย
การแสดงผล

• แส
ไมไดเขาสูร
ตามท่ีกําหน

ยด 

rsing Mahidol  สํา

ร คณะพยาบาลศา

ยหลังลงชื่อเข
ะเขามาท่ีหน
ว  เราสามารถ
ละนักเรียนท้ั
กบ ล็อก  “ส
ยมือ  ซ่ึงสาม
ลไดตามความ

สดงเฉพาะส
ระบบฯ เปนร
นด 

าหรับอาจารย

สตร ม.มหิดล

8

ขาใชงาน
าเว็บของ
ถดูรายช่ือ
ั้งหมดใน
สมา ชิก ” 
มารถเลือก
มตองการ 

สมาชิก ท่ี
ระยะเวลา

8 
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3. สามารถคลิกดูขอมูลการทํากิจกรรมตางๆในระบบฯ อาทิ การต้ังกระทู, การแสดงความเห็นใน 
Forum, การเขียน Blog, สถิติการเขาเรียน, คะแนนท่ีไดรับจากการทําแบบทดสอบ เปนตน 
 

 
 
 
 
การจัดการระบบ 
 

การเขาบริหารจัดการรายวิชาและกิจกรรมนั้น  มีหลายชองทาง
ท่ีสามารถดําเนินการได  บล็อกการจัดการระบบเปนวิธีการหนึ่ง  เรา
สามารถแกไข ปรับเปล่ียน เพิ่มเติม ขอมูลและกิจกรรมตางๆใน Moodle 
ไดเกือบจะท้ังหมดจากกลุมเมนูในบล็อกนี้ขอแนะนําในเบ้ืองตน  ซ่ึงจะ
อธิบายข้ันตอนการทํางานตางๆ อีกคร้ัง  ดังนี้ 

• “เ ร่ิมการแกไขในหนานี้” ใชเพิ่ม-ลด  เปด-ปด สับเปล่ียน
เคล่ือนยาย กิจกรรม หัวขอ กิจกรรม และตําแหนงบล็อกตางๆ 

• “การตั้งคา”  คือการต้ังเง่ือนไขของรายวิชา เชน กําหนดการเขา
เรียนเปนชวงเวลาหรือไม  หัวขอเนื้อหามีกี่หัวขอ  คําอธิบายรายวิชา 

• “Assign roles” เพิ่ม-ลด รายช่ือนักศึกษาในวิชา 

• “คะแนนท้ังหมด” คะแนนของนักศึกษาแตละคน จากการทํา 
แบบทดสอบ 

• “กลุม” อาจารยสามารถจัดแบงนักศึกษาในวิชา เปนกลุมๆเพ่ือประโยชนในการทํากิจกรรม หรือ
ทดสอบ ได 

• “รายงาน” รายงานสถิติตางๆ เชน รายงานผลการทํากิจกรรม, รายงานการมีสวนรวม 

• “คําถาม” สรางคําถามและแบบทดสอบประเภทตางๆ  

• “ไฟล” แฟม และไฟลเอกสาร, ส่ือการสอน ท้ังหมดในรายวิชานี้ 
 
 
 
 
 



 

การแกไข
 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขขอกําหนดร

คลิกเมนู “กา
การตั้งคาจะถู
บนสุดของห
“ช่ือยอ”  ใหก
“รหัสรายวิชา
“บทคัดยอ”  
“รูปแบบ”  รู

a. รายส
แนน
อาจจ
แกไ

b. แบบ
กิจก

สํ

รายวิชา (การตั้

ารตั้งคา” ในบ
ถูกแบงเปนกล
นาจอและเม่ือ
กรอกรหัสวิช
า”  เปนรหัสที
 โดยปกติ จะน
ปแบบรายวิช
สัปดาห  เปน
นอน ในแตละ
จะให นักเรียน
ไขไดอีก  
บหวัขอ  รูปแบ
กรรมท่ีกําหนด

สํานักพัฒนานวัตกร

ตั้งคา) 

บล็อกการจัดก
ลุมๆ  เร่ิมจาก
อมีการเรียกดู
ชาเปนภาษาไท
ท่ีใชในการอา
นําคําอธิบายร
ชาท่ีนิยมกันมี 
การจัดการรา
ะสัปดาหจะมี
นเขียนข้ึนมา 

บบคลายกบัร
ดไวสําหรับแ

แน

รรม เทคโนโลยีทาง

การระบบฯ (ต
กกลุมท่ัวไป  
รายช่ือรายวชิ
ทย เชน พยคร
างอิง เชน NSI
รายวิชาจากปร
 2 รูปแบบ คือ
ยวิชาสัปดาห
กิจกรรมตางๆ
 ภายในสองสั

รายสัปดาห เพี
ตละหวัขอ ส

ะนําการใชงานระบ

งการศึกษา สารสนเ

ตองเขามาท่ีรา
“ช่ือเต็ม”  คือ
ชา 
ร.322  
ID322 
ระมวลรายวชิ
อ 
หตอสัปดาห โ
ๆ ใหนักเรียน
สัปดาห จากนั้

พียงแต ไมจําก
ามารถทําไดเ ื

บบ e-Learning Nu

เทศและการส่ือสาร

ายวิชาท่ีตนเอ
อ ช่ือเต็มของร

ชามากรอกไว

โดยมีวันเร่ิมต
ทํา เชน รายง

นัน้นักเรียนจะ

กัดเวลาในการ
ร่ือยๆ (ใชรูป

rsing Mahidol  สํา

ร คณะพยาบาลศา

งเปนอาจารย
รายวิชาท่ีจะป

ว 

นและส้ินสุด
งานความกาวห
ะไมสามารถเขี

รศึกษาหวัขอ
แบบนี้เปนมา

าหรับอาจารย

สตร ม.มหิดล

1

ยเทานั้น) 
ปรากฏอยู

ท่ี
หนา 
ขียน หรือ

นัน้ๆ 
าตรฐาน) 
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7. 

8. 

9. 

10. 

โครงสรา
 

ปก

ใน

คํา

“จํานวนสัปด
สัปดาห/คร้ัง 
“วันเร่ิมตนรา
ระบบฯ เพิ่มวิ

a. ถาเลื
ไมมี

b. ระบ
การกําหนดสิ

a. “ราย
เทาน
รายวิ

b. “รหั
คุณไ
ท้ังห
รหัส

หลังจากกําห

างหัวขอ 

กติ เพื่อรักษาภ

ท่ีนี้จงึขอกลา

แนะนําในหวั

สํ

ดาห / หวัขอ” 
  แลวแตวาผูส
ายวิชา”  สําห
วชิาเขาสูระบ
ลือกใชรูปแบบ
มีผลกระทบใด
บบฯ จะใชวันท
สิทธ์ิเขาเรียนใ
ยวิชาท่ีมีอยู”  
นั้นท่ีเห็นหลัก
วิชาท่ีซอนไว
ัสผานเขาเรียน
ไมเติมใดๆ ใน
หมด  ถาหากเร
ส ในการเขาม
นดคาตางๆ เ ี

ภาพรวมของร

าวเฉพาะการต

วขอตางๆ เพิม่

สํานักพัฒนานวัตกร

  ตัวอยาง วิช
สอนจะยึดขอ
รับระบุเวลาที
บคร้ังแรก) 
บบทเรียน “ร
ดๆ กับบทเรีย
ท่ีท่ีถูกระบุนีเ้
ในวิชา  กําหน
 สามารถใชตั
กสูตรบนหนา
โดยใสช่ือลิง
น”  เปนการป
นชองนี ้ใครก็
ราระบุรหัสผ
าใชบทเรียน 
รียบรอยแลว 

ระบบฯ  ผูดูแล

ต้ังคาบางตัวที

มเติม สามาร

แน

รรม เทคโนโลยีทาง

านี้มีหัวขอท้ัง
ใดเปนหลัก (
ท่ีตองการเร่ิม

ายสัปดาห (w
ยนท่ีมีรูปแบบ
เปนวันแรกท่ี
นดไดท่ีกลุมเม
ัวเลือกนี้ซอน
ารายช่ือของร
ค (URL) ระบ
ปองกันบุคคล
กต็ามท่ีเปนสม
านไว นักเรียน
 ในคร้ังแรกเท
 คลิกท่ีปุม “บั

พื้นท่ีแ
และกิ
รูปแบ

หัวขอ
ต้ังคา”
 

ลระบบจะดําเ

ท่ีอาจารยอาจมี

รถคลิกอานได

ะนําการใชงานระบ

งการศึกษา สารสนเ

งหมด 18 เร่ือง
(ปกติจะยดึตา
ตนบทเรียนนี้

weekly)”  สัป
บ “หัวขอ” 
วิชาจะสามาร
มนู “รายวิชาที
นรายวิชา  ผูสอ
ายวิชาท่ีซอน
บบก็ไมอนุญา
ลภายนอก เขา
มาชิกของ เวบ็
นท่ีพยายามเข
ทานั้น 
บันทึกการเปลี

เม่ือเขาสูห
แสดงหัวขอ 
ิจกรรมตางๆ

บบการจัดโคร
จํานวนตัว

อ / จํานวนสัป
” 

เนินการต้ังคา

มีความตองกา

ดที่  หนารา

บบ e-Learning Nu

เทศและการส่ือสาร

ง หรือ มีระยะ
ามจํานวนหวัข
นี ้(คาเร่ิมตน ต

ดาหแรก จะเริ

รถแสดงผลได
ท่ีมีอยู” ดังนี ้
อนรายวิชานั้น
นี้  แมวานกัเรี
าตใหนกัเรียน
มาศึกษาขอมู
บไซต ก็สามา
ขามาในหนานี

ล่ียนแปลง”  

หนารายวิชา 
 / เนื้อหา / เอ
ๆ ท้ังหมดท่ีมี
งสรางแบบหั
เลขท่ีปรากฏ 
ปดาห  ท่ีเราได

าสําคัญตางๆใ

ารใชงาน  อย

ายการนั้นๆ 

rsing Mahidol  สํา

ร คณะพยาบาลศา

ะเวลาการสอ
ขอบรรยาย) 
ตรงกบัวันท่ีผู

ร่ิมในวนัท่ีเรา

ด  

นและผูดูแลร
รียนพยายามเ
นเขามาเห็นรา
มูลท่ีคุณสอน  
รถท่ีจะเขามา
นี ้จะถูกถามใ

  คอลัมนกลา
อกสาร / ส่ือ
มีในวิชา  (ใน
หัวขอ) 
 1-10  หมายถึ
ดเลือกไวในเ

ในรายวิชาให

างไรก็ตามถา

าหรับอาจารย

สตร ม.มหิดล

1

น 20 

ดแูล

าระบุ แต

ะบบ
เขามาดู
ายวชิานี้ 
 ถาหาก 
าศึกษาได
หเติม 

างจะเปน
การสอน 

นภาพเปน

ถึงจํานวน
เมนู “การ

หทานอยูแลว 

าตองการ
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เร่ิมตนแกไขเพิ่ม-เติม โครงสราง 
 
 
 
 

• ระหวางท่ีอาจารยทําการแกไข เพิ่มเติม เนื้อหาหรือกิจกรรมใดๆ อยูนั้น  อาจารยสามารถดูตัวอยาง
ในมุมมองนักศึกษาได  โดยการคลิกเลือกท่ีเมนู “เปล่ียนบทบาทเปน”  และเม่ือจะกลับสูมุมมอง
ของอาจารยใหคลิกท่ีปุม “รายละเอียดเพิ่มเติม” 

• เร่ิมตนโดยการคลิกปุม “เร่ิมการแกไขในหนานี้”  บริเวณขวามือของแถบสีน้ําเงิน  เพื่อเขาสูหนา
ปรับปรุงโครงสราง 
 

 
 
 
 
 
 

• ปรากฏไอคอนสัญลักษณ  และตัวเลือก ดังนี้ 
 

 
 
 

1. และ 12. ยายตําแหนงตามทิศทาง ข้ึน ลง ซาย ขวา ของลูกศร 
2. ยายตําแหนงโดยท่ี สามารถคลิกเลือกจุดหมายปลายทางไดทันที 
3. แกไขขอมูล  หรือรายละเอียดตางๆ 
4. ลบสวนนั้นๆ ออก 
5. และ 11. ซอน / แสดงเนื้อหา, บล็อก, กิจกรรม  ท่ีตองการหรือไมตองการใหนักเรียนเห็น 
6. เรียนรวมกันไมมีการแบงกลุม  หากรูปคนมีหลายคนแสดงวาเปนการเรียนแบบแยกกลุม 
7. สําหรับเพิ่มแหลงขอมูลประเภทตางๆ  เชน  ไฟลเอกสาร หรือวีดิทัศน, เช่ือมโยงเว็บไซต 
8. เพิ่มกิจกรรม  เชน  กระดานเสวนา, การสงการบาน, หองสนทนา, แบบทดสอบ 
9. กําหนดใหแสดงเฉพาะหัวขอนี้เทานั้น 
10. เลือกหัวขอนี้ใหเปนหัวขอปจจุบัน 
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เพิ่ม / แกไข  ชื่อของแตละหัวขอ 
 

 

1. คลิกเลือกไอคอนรูปสมุดดินสอ  หลังตัวเลขแสดงลําดับหัวขอท่ีตองการเพิ่ม หรือแกไขขอมูล 
2. พิมพช่ือหัวขอเนื้อหาที่ตองการลงใน Editor ลักษณะคลาย MS Words  (แนะนําใหใชอักษรแบบ 

Tahoma  ขนาด 1(8pt)) 
3. คลิกปุม “บันทึกการเปล่ียนแปลง”  ช่ือหัวขอใหมจะไปปรากฏตอทายตัวเลขแสดงลําดับหัวขอนั้น 

 
การเพิ่มแหลงขอมูล 
 

Moodle รองรับประเภทแหลงขอมูลท่ีแตกตางกัน ซ่ึงอาจารยสามารถแทรกเน้ือหาจากเว็บไดเกือบ
ทุกประเภทเขาสูรายวิชาของตน  ดังนี้ 

1. แทรก Label 
Label แตกตางจากแหลงขอมูลอ่ืนเล็กนอย  เพราะประกอบไปดวยขอความและรูปภาพซ่ึงกําหนด
ไวตายตัวและไมอาจแกไขได 

2. สรางหนาตัวหนังสือธรรมดา 
แหลงขอมูลประเภทนี้เปนหนาเปลาๆ ประกอบดวยขอความท่ีเขียนข้ึนโดยไมมีการปรับแตงใดๆ 

3. สรางหนาเว็บเพจใหม 
แหลงขอมูลชนิดนี้เปนการพัฒนาเว็บเพจแบบหนาเดี่ยวบน Moodle หนา HTML นี้ถูกเก็บไวใน
ฐานขอมูล แตไมใชไฟล คุณสามารถใชงานหนา HTML พัฒนาหรือสรางสรรคอะไรก็ได โดยใช 
HTML หรือ Javascript 

4. ลิงกไปยังไฟลหรือเว็บไซต 
แหลงขอมูลประเภทนี้ทําใหเราสามารถลิงกเว็บเพจหรือไฟลใดๆ จากเว็บสาธารณะอ่ืน และ
สามารถลิงกเว็บเพจหรือไฟลใดๆ ท่ีอัพโหลดจากคอมพวิเตอรสวนตัวของเรา ไดอีกดวย  อาทิ 
MS.Words, MS.Excel, MS.Powerpoint, PDF, VDO, Image เปนตน 
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5. แสดงไดเรกทอรี 
แหลงขอมูลแบบจัดหมวดหมู (ไดเรกทอรี) สามารถแสดงท้ังไดเรกทอรี (และไดเรกทอรียอยตางๆ) 
จากพื้นท่ีเก็บไฟลรายวิชาของวิชา  ซ่ึงนักเรียนสามารถ browse  และดูไฟลไดท้ังหมด 
 

เพิ่มแหลงขอมูลประเภทไฟล หรือเว็บไซต 
 

1. คลิกแถบเมนู “เพิ่มแหลงขอมูล” เลือก
เพิ่มแหลงขอมูลแบบไฟลและเว็บไซต 

2. กรอกช่ือเอกสาร หรือแหลงขอมูล  ใน
ชอง “ช่ือ”  สวนชองบทคัดยอ  จะกรอกหรือไมก็
ได (ระวังอยาใหหนาเว็บดูรกจนเกินไป) 
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3. หากเปนการเชื่อมโยงไปหาเว็บไซตอ่ืนๆ ใหกรอก URL ของเว็บไซตท่ีตองการเติมในชอง “ท่ีต้ัง” 
ไดทันที (ตองมี http:// นําหนาช่ือเว็บไซตทุกคร้ัง)  ถาแหลงขอมูลเปนไฟลในเคร่ืองคอมพิวเตอร
ของเรา  ใหคลิกปุม “เลือกหรืออัพโหลดไฟล...” 

 
a. คลิกปุม “อัพโหลดไฟล”  เพื่อเลือกไฟลจากเคร่ืองคอมพิวเตอรของเรา 
b. คลิกปุม “อัพโหลดไฟลนี้”  ระบบฯ จะอัพโหลดไฟลของคุณข้ึนสู Server 
c. ไฟลใหมจะปรากฏในรายการ (ภาพดานบน) จากน้ันเลือกไฟลท่ีตองการทําลิงก  โดยคลิก

ท่ีคําวา “เลือก” ในคอลัมนขวาสุดของไฟลนั้น 
4.  เลือกวา  เม่ือนักเรียนคลิกดูขอมูล  ใหเปดหนาตางใหมเพื่อแสดงผล 

5. ในชองส่ีเหล่ียม  ใหเลือกใสเคร่ืองหมาย √  เฉพาะหัวขอ “อนุญาตใหเปล่ียนแปลงขนาดวินโดว”  
และ  “อนุญาตใหมีการสกรอลในวินโดว”  เพื่อความสะดวกของผูชม 

6. กรอกขนาดหนาตางแสดงผล  (แนะนําท่ีขนาด 800 x 600 พิกเซล เปนอยางนอย)  
7. คลิกปุม “Save and return to course” 
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การเพิ่มกิจกรรม 
  

Moodle มีกิจกรรมหลากหลายใหเราไดเลือกใช  ซ่ึงจํานวนกิจกรรมเหลานี้อาจเพิ่มหรือลดลงได
ตามความเหมาะสม  กิจกรรมที่นาสนใจและถูกนํามาใชบอยๆ  อาทิ 

1. กระดานเสวนา 
กระดานเสวนาน้ีถือเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุด เนื่องจากเปนท่ีท่ีมีกิจกรรมเกิดข้ึนมากท่ีสุด การจัด
โครงสรางของกระดานเสวนาสามารถทําไดหลายแบบ สามารถท่ีจะใหเพื่อนมาใหคะแนนสําหรับ
การโพสต การตั้งกระทูหรือการตอบกระทูสามารถถูกจัดในหลายรูปแบบ รวมไปถึงสามารถแนบ
ไฟลได  อาจารยผูสอนสามารถเปนผูจัดการเร่ืองการสมัครสมาชิกไดเชนกันหากตองการเชนนั้น 

2. การบาน 
ใหการบานแกนักเรียน  กําหนดวนัสงและเกรดสูงสุดท่ีสามารถไดรับ  นักเรียนสงงานโดยอัพโหลด
ไฟลการบานสูเซิรฟเวอร  ระบบฯจะทําการบันทึกวนัท่ีนกัเรียนอัพโหลดไฟล ไวเปนหลักฐาน 
หลังจากนัน้ระบบฯจะแสดงผลท้ังหมดในหนาเดยีวกันใหอาจารยไดตรวจงาน  ใหคะแนน  และ
บันทึกคําติชมท่ีอาจารยอาจจะมีตอการบานช้ินนั้นๆ  จากนั้นนกัเรียนจะสามารถเขาสูระบบฯ 
กลับมาดูผลได 

3. แบบทดสอบ 
อาจารยสามารถสรางแบบทดสอบแบบตางๆ เชน แบบปรนัย ถูกผิด หรือแบบอัตนัย แบบทดสอบที่
ทําข้ึนนี้จะถูกเก็บไวเปนคลังขอมูล สามารถเลือกนํามาใชใหมได ไมวาจะเปนสําหรับรายวิชาเดิม 
หรือใชในรายวิชาอ่ืนๆ ก็ได อาจารยอาจกําหนดใหนกัเรียนสามารถแกไข คําตอบไดหลายคร้ัง โดย
การแกไขของนักเรียนแตละคร้ังจะโดนบันทึกไว จากนัน้อาจารยสามารถเลือก ท่ีจะใหคําแนะนํา
หรือใหคําตอบท่ีถูกแกนกัเรียน สวนแบบทดสอบน้ีสามารถใหคะแนนไดดวย 

4. หองสนทนา 
หองสนทนา หรือ Chat room  กิจกรรมนี้  นักเรียนและอาจารยสามารถพูดคุยผานการพิมพตัวอักษร
ไดแบบสดๆ (Real Time) 
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เพิ่มกิจกรรมกระดานเสวนา 
 

1. เขาสูรายวิชาของทาน  คลิกปุม “เร่ิมการ
แกไขในหนานี้”  บริเวณขวามือของแถบสีน้ําเงิน 

2. ไปท่ีตําแหนงท่ีตองการเพิ่มกระดาน
สนทนา  เลือกกิจกรรม “กระดานสนทนา”  จาก
เมนู “เพิ่มกจิกรรม” 

 
3. การกําหนดคุณสมบัติท่ัวไป  บริเวณกรอบหมายเลข 1 ประกอบดวย 

a. “ช่ือกระดาน”  กรอกช่ือกระดานเสวนาท่ีทานตองการ  (ปกติแตละวิชาจะมีกระดานช่ือ 
“Forum + ช่ือวิชา” ซ่ึงสรางใหโดยผูดูแลระบบฯ  และกระดานช่ือ “กระดานขาว” ซ่ึง
ระบบฯสรางไวใหเปนกระดานพิเศษอยูแลว  รวม 2 กระดาน) 

b. “ประเภทของกระดาน”  ประเภทของกระดานเสวนาน้ันมีหลายประเภทใหเลือกระบุ ไดแก 
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i. กระดานหัวขอเดียวอยางงาย  เปนกระทูท่ีมีหัวขอเดียว  และเน้ือหาทุกอยางอยู
ภายในหนาเดียวกัน  กระทูประเภทนี้เหมาะสําหรับเร่ืองท่ีส้ันและกระชับ 

ii. กระดานท่ัวไป  เปนกระดานเสวนาแบบปลายเปด  ซ่ึงแตละคนที่เขามาตอบ  จะ
สามารถต้ังหัวขอใหมได  กระดานเสวนาประเภทนี้เหมาะท่ีสุดสําหรับกระดาน
เสวนาท่ีมีวัตถุประสงคท่ัวไป 

iii. กระดานถาม-ตอบ  ลักษณะคลายกระดานแบบท่ัวไป  ตางตรงท่ีวานักเรียนจะตอง
ตอบคําถามท่ีถูกต้ังไวกอน  จึงจะสามารถมองเห็นคําตอบของนักเรียนคนอ่ืนๆได 

iv. หนึ่งคนหนึ่งกระทู  ในกระดานเสวนาประเภทนี้  แตละคนจะโพสตกระทูใน
หัวขอของตน (แตทุกคนจะสามารถตอบไดทุกกระทู)  ฟอร่ัมแบบนี้จะเปน
ประโยชน  เม่ืออาจารยตองการใหนักเรียนต้ังกระทูของตนและแสดงความเห็นใน
หัวขอของแต ละสัปดาห  และทุกคนก็สามารถตอบแสดงความคิดเห็นในกระทู
นั้นๆได 

c. “ทุกคนตองเปนสมาชิกของกระดานน้ี”  เลือกได 4 รูปแบบ คือ 
i. ไม  ผูเขาชมสามารถเลือกท่ีจะเปนสมาชิกกระดานเสวนาหรือไมก็ได 

ii. ใช ตอนตนเทานั้น  นักเรียนปจจุบันและในอนาคตของวิชานี้จะเปนสมาชิก
อัตโนมัติในเบื้องตน  แตนักเรียนก็สามารถยกเลิกการเปนสมาชิกไดดวยตนเอง
เม่ือใดก็ได  

iii. ใช ตลอดเวลา  นักเรียนจะไมสามารถยกเลิกสมาชิกภาพของตนเองได  และ 
iv. ไมอนุญาตใหสมัครสมาชิก  

d. “ขนาดของไฟลสูงสุด”  ผูท่ีต้ังกระดานเสวนาสามารถกําหนดขนาดสูงสุดของไฟลท่ี
อนุญาตใหแนบได  บางไฟลท่ีมีขนาดใหญกวาท่ีกําหนดคลายกับวาจะอัพโหลดได แตท่ี
จริงแลวไฟลไมไดถกบันทึกไวในโฟลเดอร  และจะเห็นขอความผิดพลาดข้ึนมาบอก 

4. กรอบหมายเลข 2 – 4  เปนการกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมอ่ืนๆ  ซ่ึงปกติจะไมมีความจําเปนตอง
กําหนดในสวนนี้ 

5. เม่ือกําหนดทุกอยางเรียบรอย  ใหคลิกปุม “Save and return to course” 
 

 สังเกตการเปล่ียนแปลงเมื่อคุณเปล่ียนตัวเลือกจาก "ใช ตอนตนเทานั้น" เปน "ไม" ในกระดาน

เสวนาใดๆก็ตามท่ีมีอยู การกระทําเชนนี้ไมสงผลตอนักเรียนท่ีมีรายช่ืออยูในวิชาดังกลาว แตจะมีผลตอ

นักเรียนในอนาคตของวิชานั้นๆ และหากมีการเปล่ียนแปลงกลับมาเปน "ใช ตอนตนเทานั้น" ก็จะไม

สงผลตอนักเรียนในขณะน้ัน แตจะสงผลตอนักเรียนในอนาคตเชนกัน 
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การบาน 
 

การบาน  เปนสวนท่ีอาจารยมอบหมายการบานให
นักเรียนทํา (เปนไฟลดิจิตอล)  จากนัน้ นักเรียนสงช้ินงานโดย
การอัพโหลดไฟลข้ึนสูเซิรฟเวอร ตัวอยางการบาน ไดแก 
เรียงความ, รายงาน หรืออ่ืนๆ ซ่ึงสวนนี้จะประมวลผลการให
คะแนนนักเรียนไดดวย  เราสามารถกําหนดลักษณะการบานท่ี
จะสงไดหลายรูปแบบ  ไดแก 

 
1. “การบานแบบอัพโหลดไฟลช้ันสูง”  การบานลักษณะน้ี  นักเรียนจะตองอัพโหลดไฟลสงเขามาใน

ระบบฯ  ในข้ันตอนการสรางอาจารยจะตองกําหนดคุณลักษณะดังนี ้
a. หมายเลข 1  กรอกหัวขอของการบาน, รายละเอียดการบาน คําถาม หรือคําช้ีแจง, การให

คะแนน (คามาตรฐานต้ังไวท่ี 100) และชวงระยะเวลาท่ีนกัเรียนสามารถสงกาบานได 

1 
 
 

2 
 

3 
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b. หมายเลข 2  เปนการกําหนดคุณลักษณะ  เชน  กําหนดขนาดไฟลสูงสุดท่ีนักเรียนจะ
สามารถอัพโหลดได, กําหนดจํานวนไฟล  รวมถึงการแจงใหอาจารยทราบทางอีเมลลเม่ือมี
นักศึกษาสงการบาน  (สวนท่ี 2 นี้  จะเปล่ียนแปลงไปตามรูปแบบของการบานท่ีเรา
กําหนด) 

c. หมายเลข 3  การกําหนดกลุมทําได 3 รูปแบบ คือ  
i. “เรียนรวมกันไมแบงกลุม”  ทุกคนอยูรวมกันในกลุมใหญกลุมเดียว 

ii. “กลุมแบบแยกกันอยางชัดเจน”  คนในกลุมจะสามารถมองเห็นกนัเอง แตจะไม
เห็นคนท่ีอยูในกลุมอ่ืน 

iii. “กลุมแบบศึกษาขามกลุมได”  คนแตละกลุมทํางานอยูในกลุมของตัวเอง แต
สามารถมองเห็นคนกลุมอ่ืนๆได 

d. เม่ือกําหนดทุกอยางเรียบรอย  ใหคลิกปุม “Save and return to course” 
e. ข้ันตอนการตรวจการบาน อธิบายไดดังภาพตอไปนี ้

• ไฟลท่ีจะสามารถอัพโหลดข้ึนในระบบฯไดนั้น  จะตองต้ังช่ือไฟลเปนภาษาอังกฤษเทานั้น 

• การกําหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับอีเมลล เชน ใหระบบฯสงอีเมลลถึงนักเรียน หรืออาจารย  นั้น  อาจไม

สามารถใชงานได  เนื่องจากขอจํากัดทางเทคนิก 

คลิกที่ชื่อการบาน 

จํานวนผูสงการบาน 

คลิกเปดดูไฟลการบาน 

ใหคะแนน 
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2. “การบานแบบคําตอบออนไลน”  มีข้ันตอนการสรางและการตรวจคลายแบบแรก  เพียงแตแบบนี้

นักเรียนจะไมสามารถแนบไฟลเอกสารใดๆสงมาได  ไดแตเพยีงพิมพขอความสงมาเทานั้น  ทํานอง
เดียวกันการใหความเห็นของอาจารยก็ทําไดเพียงพิมพขอความสงใหนกัศึกษาเทานั้น 

3. “การบานแบบสงโดยใหอัพโหลดไฟล”  ลักษณะคลายกบัแบบอัพโหลดไฟลช้ันสูงมาก  ตางกัน
เพียงข้ันตอนการต้ังคาท่ีมีตัวเลือกนอยกวา  ตัดตัวเลือกช้ันสูงบางตัวออกไป 

4. “การบานแบบสงงานนอกเวบ็”  อาจารยเพยีงแตเขามาแจงเนื้อหาของการบานไวในระบบฯ  การสง
และการตรวจการบานจะกระทําดวยตนเองทั้งหมด  ไมไดผานระบบฯ 
  

กรอกความเห็นถึงนักเรียน (ถามี) 

ใหคะแนน 

แนบไฟลสงใหนักเรยีน (ถามี) จากน้ันคลิกปุม “อัพโหลดไฟลนี้) 

บันทึก 
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เร่ิมตนสรางแบบทดสอบ (คลังขอสอบ) 
 

การสรางแบบทดสอบมี 2 ข้ันตอนใหญๆ คือ  ตองสรางคําถาม
และคําตอบแตละขอเก็บไวเปนคลังขอสอบกอน  จากนัน้จึงจะสามารถ
สรางแบบทดสอบได  โดยจะดึงคําถามและคําตอบจากคลังขอสอบมา
ใช  การสรางคลังขอสอบใหปฏิบัติดังนี ้

1. คลิกท่ีเมนู “คําถาม” ในบล็อก การจัดการระบบ  คอลัมน
ซายมือ 

2. สังเกต Tab วาขณะน้ีเราอยูท่ี Tab “คําถาม”  จากนั้นคลิกเลือก
ประเภทของคําถาม  จากเมน ู“สรางคําถามใหม”  ซ่ึงจะสามารถสรางได
แคทีละ 1 คําถาม  รูปแบบของคําถามมีหลากหลาย  ในท่ีนี่จะขอ
ยกตัวอยางเฉพาะรูปแบบคําถามท่ีมีการใชงานบอย  ดังนี้ 
 

 

• คําถามปรนัย  นักเรียนตองเลือกจากตัวเลือกท่ีใหไว  คําถามปรนัยมีสองประเภทคือ แบบคําตอบ
เดียว และแบบหลายคําตอบ 

• คําถามอัตนัย  นักเรียนตองพมิพคําหรือขอความ  คําตอบท่ีถูกตองอาจเปนไปไดหลายอยาง  และ
อาจมีคะแนนไมเทากัน  ซ่ึงคําตอบอาจจะตรวจอยางละเอียดหรือไมกไ็ด 

• คําถามถูกหรือผิด  นักเรียนตองเลือกวา ถูกหรือผิด เทานัน้ 

• คําถามแบบจับคู  นักเรียนจบัคูคําถามกับคําตอบใหถูกตอง 
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3. “การสรางคําถามแบบจับคู”  กรอกคําถาม  และตัวเลือกคําตอบท่ีตองการ  ซ่ึงตัวเลือกจะถูกแบงเปน
ชุดๆ (คูๆ)  ระบบฯมีชองมาตรฐานใหสรางคําถามได 3 ชุด  หากตองการสรางคําถามมากกวานี้  ให
คลิกปุม “3 More Sets of Blanks”  คลิกปุม “บันทึกการเปล่ียนแปลง”  เพื่อบันทึกคําถาม 

 
 
 
 
 

• คําถามทุกแบบจะมีชองใหกรอกคะแนนท่ีไดรับเม่ือตอบถูก  และคะแนนท่ีถูกหักเม่ือตอบผิด 
• สามารถตั้งใหตัวเลือกคําตอบในแตละขอ  สลับตําแหนง  สุมนํามาใชเปนขอสอบได  เพื่อปองกัน

การลอกขอสอบ 
• รูปแบบสวนใหญจะสามารถกรอก Feedback โตตอบกับนักเรียน  เชน “ลองดูใหม” เม่ือนักเรียน

ตอบคําถามผิด  หรือ  “เกงมาก”  เม่ือนักเรียนตอบคําถามถูก 
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4. “การสรางคําถมแบบปรนัย”  ระบบฯต้ังตัวเลือกคําตอบมาใหเปนมาตรฐาน 5 ตัวเลือก  ซ่ึงอาจารย
สามารถเพ่ิมโดยคลิกปุม “3 More Sets of Blanks”  หรือลด  โดยการไมตองกรอกในตัวเลือกท่ีเกิน
ความตองการ  นอกจากนี้ยังสามารถ 

i. ต้ังรูปแบบอักษรหนาตัวเลือกตางๆได  จากชอง “Number of Choices?” 
ii. ต้ัง Feedback  ในแตละคําตอบใหตางกนัได 

iii. สามารถกําหนดการใหคะแนนคําตอบท่ีถูกตองไดมากกวา 1 ขอ  หรือใหคะแนน
ลดหล่ันกันได  สําหรับบางคําถามท่ีมีคําตอบถูกตองมากกวา 1 คําตอบ   
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5. “การสรางคําถามแบบถูกหรือผิด” 
i. กรอกประโยคบอกเลาท่ีตองการถามวาถูกหรือผิดลงในชอง “Question Text” 

ii. ชอง “Current answer”  ใหระบุวาขอความในชอง “Question Text” ถูก หรือ ผิด 
iii. เขียน Feedback ลงในชอง “Feedback for the response ‘True’” และ “Feedback for the 

response ‘False’” 

 
6. เม่ือสรางคําถามเรียบรอยแลว  คําถามตางๆจะปรากฏในคลังขอสอบดังภาพ  และสามารถดูตัวอยาง

ขอสอบในมุมมองของนักเรียนและทดลองทําได  โดยคลิกไอคอนรูปแวนขยายหนาขอสอบขอนั้น 

ดูตัวอยาง 
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สรางแบบทดสอบ 

 
เลือกขอสอบท่ีไดสรางไวแลวจากคลัง

ขอสอบ  มาทําเปนแบบทดสอบ 
1. คลิกเลือกกิจกรรม “แบบทดสอบ”  จาก

คอลัมนกลางของหนา 
2. ต้ังช่ือแบบทดสอบในชอง “ ช่ือ”  และ

คําอธิบายแกนักศึกษาในชอง “คํานํา” 
3. ในกรอบ  “จับเวลา”  อาจารยสามารถ

กํ าหนดชวง เวลา   หรือจับ เวลา ท่ี เปดให ทํ า
แบบทดสอบได 

4. นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดวิธีการแสดงผล,  จํานวนคร้ังท่ีใหทําแบบทดสอบ,  วิธีการคิดคะแนน  
หรือแมแตต้ังรหัสผานปองกันผูไมเกี่ยวของเขามาทําแบบทดสอบได 
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5. หลังจากกําหนดคุณลักษณะตางๆแลว  คลิกท่ีปุม “Save and Display”  เพื่อเขาสูข้ันตอนการนํา
ขอสอบจากคลังขอสอบมาใช 

 
6. หนาจอนี้แบงเปน 2 คอลัมน  คอลัมน  “Question in this quiz”  คือคําถามท่ีเราเลือกมาไวใน

แบบทดสอบ (ตอนแรกจะยังวางเปลาเนื่องจากยังไมมีคําถามท่ีถูกเลือก)  และคอลัมน “Question 
bank”  ซ่ึงจะแสดงคําถามท่ีมีอยูในคลังขอสอบ 

7. คลิกลูกศรหนาขอสอบแตละขอ  เพื่อเลือกมาใชในแบบทดสอบ  รายช่ือท่ีเราเลือกจะมาปรากฏใน
คอลัมน “Question in this quiz” 

8. การกําหนดคะแนนท่ีไดรับของแบบทดสอบ เชน ตัวอยางเชน คะแนนสูงสุด 20 เพราะวา 
แบบทดสอบนี้ คิดแลวมีน้ําหนัก 20% ของวิชา  ถึงแมวาคุณจะมีคําถามเพียงสิบขอในแบบทดสอบ 
ซ่ึงมีคะแนนรวมแลว 50 คะแนน คะแนนท่ีไดจาก 50 คะแนนนี้ จะทําการคํานวณใหม วาคิดแลว
เปนเทาไหร เม่ือคะแนน เต็มคือ 20 คะแนน 

9. นอกจากนั้นยังสามารถจัดลําดับกอนหลัง, กําหนดคะแนนเต็มของแบบสอบถามท้ังชุด  และดู
ตัวอยางแตละขอไดจากไอคอนสัญลักษณตางๆในคอลัมนนี้ 

10. คลิกปุม “บันทึกการเปล่ียนแปลง” 
 
 

  

คลิกลกูศรเลอืกขอสอบ 
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ภาพตวัอยางแบบทดสอบท่ีนักเรียนจะเหน็ ขณะทําขอสอบ  และหลังสงคําตอบ 
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ตรวจดูคะแนนการทดสอบ 

  
นอกจากนี้  ระบบฯยังสามารถชวยเหลืออาจารยในการวเิคราะหแบบทดสอบไดดวย  โดยคลิกท่ีขอความ 
“การวิเคราะหขอสอบ”  บนแถบเมนู  ระบบฯจะแจงขอมูลเปนสถิติตางๆ  ไดแก 

• Facility Index (% Correct) 

• Standard Deviation (SD) 

• Discrimination Index (DI) และ 

• Discrimination Coefficient (DC) 
  

คลิกเลือกแบบทดสอบทีต่องการดูผลคะแนน 

เลือก Tab “ผลสอบ” 

คะแนนแตละขอ คะแนนที

ได/คะแนนเต็ม 

ชวยวิเคราะหขอสอบ 
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ตัวอยางตารางวิเคราะหขอสอบท่ีระบบฯแสดง 
 
เพิ่ม-ลด บล็อก 
 

 บล็อกตางๆ  ท่ีปรากฏอยูใน
คอ ลัมนซ า ยและขวา   อาจารย
สามารถเพิ่มเติมไดหากตองการ  
โดยเลือกจากบล็อก “บล็อค”  ซ่ึงอยู
ตําแหนงลางสุดในคอลัมนขวามือ  
หรือจะลบบล็อกท่ีไมตองการออก

โดยคลิกท่ีเคร่ืองหมาย  “กากบาทสีแดง”  ตรงบริเวณช่ือของบล็อกนั้นๆ  
การเปล่ียนแปลงนี้สงผลถึงอาจารยและนักเรียนทุกคนท่ีเขามาในราวิชา 
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NOTE 

 Moodle  นั้นยังมีความสามารถอีกหลากหลาย  ข้ันตอนการใชงานตางๆที่กลาวมา  เปนการ

แนะนําเพียงคราวๆ  หากทานตองการข้ันตอนโดยละเอียดสามารถคนหาไดจาก Search Engine ตางๆ 

เชน Google  โดยใช Keyword วา “คูมือ moodle”  จะพบวามีเอกสารเผยแพรอยูมากมายหลายสํานัก  

นอกจากนี้หากคนหาดวย Keyword “moodle” ทานจะพบขอมูลและความชวยเหลือมากมาย  สวนหนึ่ง

เปนผลมาจากการที่  Moodle นั้นเปน Open Source  จึงเปนท่ีแพรหลายอยางมาก 


