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คูมือการใชงาน KPRU LMS e-Learning – ฉบับแกไข 3 
พัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2559 

การเพ่ิมเนื้อหาและกจิกรรมของบทเรียน 

 ในสวนของการเพิ่มเน้ือหาและกิจกรรมของบทเรียนน้ันหากอาจารยตองการเพิ่มขอมูลและกิจกรรม
เขาในบทเรียนจะสามารถทําไดโดยคลิกที่ ปุมเมนู “+ Add an activity or resource” 

 

จะมีหนาตางหรือ pop up ของกิจกรรมตางๆ ใหเลือก ถาหากมองตามหนาจอแลวจะมีการแบงหนา
จอแสดงผล ซาย-ขวา ดานซายของหนาจอจะเปนกิจกรรมที่จะตองใสเขาไปในบทเรียน สวนทางดานขวามือ
น้ันจะเปนขอมูลและคําอธิบายของแตละกิจกรรมวามีรายละเอียดอะไรบาง ใชงานยังไง 
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สําหรับ Activities หรือ กิจกรรมตางๆ หรือวา Resources หรือแหลงขอมูลในรูปแบบตางๆ น้ัน
ประกอบไปดวยอะไรบางน้ัน จะขออธิบายดังตอไปน้ี 
 

 

คําอธิบาย 

Assignment : การมอบหมายงาน หรือ การบาน 

External Tool : แหลงเรียนรูและกิจกรรมจากเว็บไซตอ่ืน 

SCORM package : บทเรียนที่อยูในรูปของ SCORM 

Survey : แบบสํารวจ 

Wiki : วิกิพีเดีย 

Lesson : เน้ือหาแบบบทเรียน 

Forum : กระดานเสวนา เว็บบอรด 

Database : ฐานขอมูล 

Workshop : มอบหมายงานเปนกลุม 

Chat : หองสนทนาออนไลน 

Glossary : คําศัพท ลักษณะคลายดิกชันนารี 

Quiz : แบบทดสอบ  

Choice : ตอบคําตอบเดียวลักษณะเหมือน Poll 

 

คําอธิบาย 

Book : บทเรียนแบบหลายหนาคลายหนังสือ 

Folder : สราง Folder เพื่อจัดเก็บไฟลตางๆในแตละหัวขอของเน้ือหา 

MS content package : IMS เปนมาตรฐานไฟล บทเรียนที่จะนํามาใชรวมกัน 

Label : ปายชื่อตางๆ อาจจะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ หรือสื่อมลัติมีเดียตางๆ 

Page : หนาเว็บเพจ 

URL : เชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลออนไลน ท้ังภายในและภายนอกของระบบ 

File : ไฟลขอมูลตางๆ เชน ไฟลเอกสาร ไฟลนําเสนอ เปนตน 
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Book 

 การเพิ่มเน้ือหาแบบ Book น้ัน มีรูปแบบเหมือนชื่อ คือ รูปแบบออกมาเปนหนังสือ 1 เลม มีเน้ือหาใน
แตละหัวขอน่ันเอง สําหรับการเพิ่มเน้ือหาจะมีขั้นตอนในการสรางดังตอไปน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางหนังสือ 

การสรางหนังสือที่วาน้ีจะเปนการกําหนดคาตางๆ ใหกับหนังสือของเรา ซึ่งจะมีขั้นตอนตางๆ 
ดังตอไปน้ี 

1. คลิกที่ + Add an activity or resource จากน้ันเลื่อน Scroll Bar แถบดานซายลงมา ในสวน

ของ เน้ือหา/Resources คลิกเลือกตรงออฟชั่น จากน้ันคลิกปุม เพ่ิม 

 

2. กําหนดชื่อและใสรายละเอียดของหนังสือเรา 
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ในสวนน้ีจะเปนลักษณะของการสรางหนังสือสักเลมหน่ึง โดยในหนังสือเลมน้ีก็จะประกอบไปดวย ชื่อ 
เน้ือหาและรายละเอียดตางๆ ซึ่งวิธีการกรอกขอมูลในสวนน้ี คือ 

1. ช่ือ * เปนการ กรอกชื่อหนังสือที่เราจะสราง 

2. Description * เปนการ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ 

3. Display description on course page คือ แสดงรายละเอียด Description * หรือไม 

4. Chapter formatting มีรูปแบบใหเลือกดังตอไปน้ี 

None      ไมใหแสดงเลขหนาหัวขอ 

Number แสดงเน้ือหาแตละหัวขอเปนแบบ ตัวเลข 

Bullets  แสดงเน้ือหาแตละหัวขอเปนแบบ จุด 

Indented  แสดงเน้ือหาแตละหัวขอเปนแบบ ยอหนา 

5. จากน้ันกด Save and return to course  

ข้ันตอนท่ี 2 การใสเน้ือหาในหนังสือ 

ขั้นตอนตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตนน้ันเปนเพียงสวนของการต้ังคาหนังสือ แตยังไมไดทําการใส

รายละเอียดของหนังสือเขาไป ดังน้ันขั้นตอนตอมาจะเปนการเพิ่มเน้ือหาของหนังสือในแตละเร่ืองหรือแตละ

เน้ือหา ซึ่งขอมูลที่จะตองกรอก น้ันมีดังตอไปน้ี 

1. คลิกที่รายชื่อหนังสือ เพื่อทําการใสรายละเอียด 
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2. กรอกรายละเอียดในหัวขอตางๆ ดังตอไปน้ี 

 

หมายเลข 1 Chapter title * คือ ชื่อเร่ืองหลัก ชื่อบท หรือชื่อหัวขอ จะเปนอะไรก็ได
ตามแตที่เราตองการ ขึ้นอยูกับการวางรูปแบบหนังสือของเรา 

หมายเลข 2 Content * ในสวนน้ีเปนสวนของเน้ือหาของหัวขอหรือเร่ืองตางๆ หรือ
รายละเอียดตางๆ สําหรับการจัดการเน้ือหาในสวนน้ีจะมีลักษณะเหมือนการจัดการขอมูลใน 
Microsoft Word ทั่วไป ซึ่งสามารถแทรกรูปภาพ ไฟลมีเดีย ตาราง ได 

หมายเลข 3 ทําการ บันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือ Save Change 
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3. เมื่อเราทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแลว ก็จะไดขอมูลที่เราเพิ่มไปเขาสูบทเรียน แลวก็จะมีสวน
ที่เพิ่มขึ้นมาน่ันก็คือ Table Of Contents เพิ่มมาเพื่อที่จะเปนกลองเคร่ืองมือชวยในการเพิ่ม 
Content ใน เน้ือหาอ่ืนๆ ตอไป 

 

 หมายเลข 1 คือ เน้ือหาที่เราเพิ่มเขาไป ในหนังสือชื่อ เรียนรู Moodle หัวขอ Moodle คืออะไร 

 หมายเลข 2 คือ บล็อค Table for contents 

4. หากตองการเพิ่ม Chapter เขาไปในหนังสือสามารถทําไดโดยคลิกที่เคร่ืองหมาย  
หลังชื่อเร่ืองอันแรกหรืออันกอนหนา หลังจากน้ันก็ทําตามขั้นตอนของการ Editing Chapter ได
ตามตองการ 
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Folder 

การเพิ่มเน้ือหาแบบ Folder เหมาะสําหรับการจัดรวบรวมเน้ือหาในกลุมเดียวกันเขาไวในที่เดียวกัน 
ทั้งน้ีการเพิ่มเน้ือหาแบบ Folder น้ันจะมีลักษณะเหมือนกันกับการเพิ่มเน้ือหาแบบ File แตจะแตกตางกันใน
สวนของการแสดง ซึ่งการเพิ่มเน้ือหาแบบ Folder น้ันไฟลตางๆ จะถูกเก็บไวใน Folder เวลาคลิกเขาไปแลว
จะแสดงไฟลทั้งหมดที่อยูในโฟลเดอร ขั้นตอนในการเพิ่มเน่ือหาแบบ Folder มีดังตอไปน้ี 

1. คลิก + Add an activity or resource หลังจากน้ัน ในสวนของ Resources คลิกเลือกตรง

ออฟชั่น  จากน้ัน คลิกปุม เพ่ิม 

 

2. กรอกขอมูลในสวนของ ท่ัวไป ซึ่งในสวนน้ีจะเปนการกรอกขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ File ที่เราจะ
ทําการอัพโหลดเขาสูบทเรียนโดยมีสิ่งที่จะตองกรอกในสวนน้ีคือ 

ช่ือ * เปนการ ต้ังชื่อ File 

Description * เปนการ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ File 

 



20 
 

คูมือการใชงาน KPRU LMS e-Learning – ฉบับแกไข 3 
พัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2559 

3. นําเขาไฟลขอมูลในสวนของ Content ซึ่งการนําเขาขอมูลในสวนน้ีจะเปนสวนที่เราจะตองทํา
การอัพโหลดไฟลขอมูลของเราเขาสูบทเรียนใสเขาไปใน Folder อยางที่เราทราบกันดีวา Folder 
ก็จะเก็บไฟลขอมูลไดหลายไฟลและหลากหลายรูปแบบ โดยจะมีวิธีการอัพโหลดไพลไดดังน้ี 

- เลือก Add ไฟลแบบ Drag and drop ไฟลจาก Folder ที่เราเก็บ File น้ันๆ เขามาได
โดยตรง คือ การลากไฟลจาก Folder ที่เก็บไฟลมาวางในชอง Select files ไดเลย 

 

- จากน้ัน รอการอัพโหลดของไฟลขอมูลที่กําลังถูกดึงมาวางที่ Content 

 

- เมื่ออัพโหลดเสร็จแลว จะไดไฟลดังรูป 
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หากอัพโหลดไฟลไปแลวและตองการจะลบไฟลน้ันๆ ก็สามารถทําไดโดย คลิกที่ไฟลที่ตองการลบ 
จากน้ันจะมีหนาตางเล็กๆ เดงขึ้นมา แลวเลือก ลบ 

 

4. ทําการ Save and return to course เปนการเสร็จสิ้นการ Add File เขาระบบแบบ Folder 
ไฟลก็จะอยูในหนาของบทเรียน 

 

5. เมื่อตองการดูขอมูลที่อยูภายใน Folder ใหคลิกที่  จากน้ัน จะแสดง
ไฟลที่อยูใน Folder 
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Label 

 การเพิ่มเน้ือหาแบบ Label น้ัน เปนการทําเน้ือหาของบทเรียนใหแสดงในหนาบทเรียน ซึ่งรูปแบบน้ี
เหมาะสําหรับการทําเน้ือหาที่ประกาศหรือแสดงเน้ือหาตางๆ เหลาน้ันเลยซึ่งขึ้นอยูกับการวางรูปแบบของ
บทเรียนของอาจารยผูสอน โดยการเพิ่มเน้ือหาแบบ Label น้ัน มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. คลิก + Add an activity or resource หลังจากน้ัน ในสวนของ Resources คลิกเลือกตรง

ออฟชั่น  จากน้ันคลิกที่ปุม เพ่ิม 

 

2. กรอกขอมูลในสวนของ Label Text * ซึ่งในรูปแบบของ Label น้ีจะเปนการกรอกขอมูลของ
บทเรียนเขาในแตละ Topic เลย 

 

 
ในสวนของชอง Label text น้ัน ถาสังเกตมุมขวาลาง (หมายเลข 3) สามารถนําพอยเตอรเมาทไปชี้
แลวลากขยายเพื่อที่จะสามารถปรับแกไขใสขอความไดอยางสะดวก 

เมื่อวางขอมูลไปจนครบและจัดรูปแบบเสร็จแลวก็ทําการบันทึกขอมูลโดยคลิกที่ปุม Save and 
return to course หากตองการเพิ่มขอมูลใน Label text อ่ืนๆ ทําไดโดยเร่ิมทําตามขั้นตอนที่ผานมา 
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Page 

 การเพิ่มขอมูลแบบ Page น้ีจะเปนลักษณะของการเพิ่มหนา web page โดยในหนาเพ็จน้ันสามารถ
ใส ขอความ, รูปภาพ, เสียง, VDO ประกอบการสอน, เว็บลิงคตางๆ มีขั้นตอนดังน้ี 

1. คลิก + Add an activity or resource หลังจากน้ัน ในสวนของ Resources คลิกเลือกตรง

ออฟชั่น จากน้ันคลิกปุม เพ่ิม 

 

2. กรอกขอมูลในสวนของ ท่ัวไป ซึ่งในสวนน้ีจะเปนการกรอกขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ File ที่เราจะ
ทําการอัพโหลดเขาสูบทเรียนโดยมีสิ่งที่จะตองกรอกในสวนน้ีคือ 

ช่ือ * เปนการ ต้ังชื่อ Page 
Description * เปนการ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ Page 
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3. กรอกขอมูลในสวนของ Page content * 

 

4. ทําการ Save and return to course เมื่อวางขอมูลไปจนครบ และจัดรูปแบบเสร็จแลวก็ทํา
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูล 

5. สามารถแกไขขอมูลตางๆ ของเพจได โดยใชเคร่ืองมือตางๆ ที่ไดกลาวมาแลว 
6. หากจะเขาไปดูผล ทําไดโดยการคลิกเขาที่ชื่อเพ็จ 

 

7. การแสดงผลของบทเรียนก็จะเปนลักษณะหนาเว็บเพ็จ 

 



25 
 

คูมือการใชงาน KPRU LMS e-Learning – ฉบับแกไข 3 
พัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2559 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ URL 

 การเพิ่มขอมูลแบบ URL น้ีจะเปนลักษณะของการ Link หนา web page จากที่อ่ืนๆ เขามาแสดงใน
หนาบทเรียน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. คลิก + Add an activity or resource หลังจากน้ัน ในสวนของ Resources คลิกเลือกตรง

ออฟชั่น  จากน้ันคลิกปุม เพ่ิม 

 

2. กรอกขอมูลในสวนของ General ซึ่งในสวนน้ีจะเปนการกรอกขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลิงคของ URL ที่
เราจะใหแสดงในบทเรียน โดยมีสิ่งที่จะตองกรอกในสวนน้ีคือ 
ช่ือ * เปนการ ต้ังชื่อของ URL Link 
Description * เปนการ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ URL Link 
External URL* เปนการ กรอก URL Link ของเว็บไซตที่เราตองการ 
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3. เลือกแสดงรูปแบบของ URL link ตรง Display ซึ่งจะมีรูปแบบใหเลือกดังตอไปน้ี 

 

- Automatic แสดงหนาเว็บเพจที่เราลิงคมาแบบอัตโนมัติ 

- Embed จะเปนการฝงหนาเว็บน้ันในหนาบทเรียนเลย 

- In frame แสดงบทเรียนโดยจะทําการแบงเฟรมบนลาง เฟรมบนจะเปนของ รายวิชา สวนเฟรม
ลาง จะเปนของหนาจอเว็บที่เราใสไป 

- New windows จะเปดหนาเว็บที่เราทําลิงคไว ในหนาวินโดวในแท็ปใหม 

- Open เปดแสดงหนาเว็บเพจที่เราลิงคน้ันๆ ทับหนาบทเรียนของเราเลย 

- In pop-up แสดงหนาเว็บเพจที่เราลิงคมาในหนาตางใหม ในสวนของ In pop-up น้ีมีสวนที่ตอง
กําหนดอีกคือ 

Popup width (in pixels) คือ แสดงความยาวของหนาตางกําหนดเปนพิกเซลล 

Popup height (in pixels) คือ แสดงความสูงของหนาตางกําหนดเปนพิกเซลล 

- Display URL description แสดงรายละเอียดขอมูลเบื้องตนของเว็บ 

 

4. ทําการ Save and return to course 
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบ แหลงขอมูล หรือ File 

 การเพิ่มเน้ือหาแบบไฟลเหมาะสําหรับการแนบไฟลตางๆ เขาไปในบทเรียนเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
โหลดมาเปดดู ถาเปนเอกสารประกอบการเรียนที่เปนไฟลน้ันหากอาจารยมี Power Point หรือ Word 
แนะนําวาใหอาจารย Export ออกมาเปน ไฟล PDF กอนจะทําใหเวลาผูเรียนคลิกเปดไฟลน้ันๆ จะเปดดูได
จากหนาเว็บไดเลยทันที จะไดไมเสียเวลาทําการโหลด และเปนการปองกันการแกไขขอมูลของเราอีกดวย โดย
มีขั้นตอนในการเพิ่มเน้ือหาดังตอไปน้ี 

1. คลิก + Add an activity or resource หลังจากน้ัน ในสวนของ เน้ือหา คลิก 

 จากน้ันทําการคลิกปุม เพ่ิม 

 

2. กรอกขอมูลในสวนของ General ซึ่งในสวนน้ีจะเปนการกรอกขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ File ที่เรา
จะทําการอัพโหลดเขาสูบทเรียนโดยมีสิ่งที่จะตองกรอกในสวนน้ีคือ 

Name * เปนการ ต้ังชื่อ File 
Description * เปนการ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ File 
Display description on course page คือแสดงรายละเอียด Description * หรือไม 
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3. นําเขาไฟลขอมูลในสวนของ Content ซึ่งในสวนน้ีจะเปนสวนที่เราจะตองทําการแนบไฟลหรือ
การอัพโหลดไฟลขอมูลของเราเขาสูบทเรียน โดยจะมีวิธีการอัพโหลดไพลไดดังน้ี 

วิธีที่ 1 การเพ่ิมไฟลแบบปกต ิ

1.1 เลือก Add ไฟลแบบปกติ โดยการคลิก Add File.. ที่เปน Icon ที่อยูทางมุมซายบน 

 

โดยมีหลายทางเลือกในการเลือกไฟล ดังน้ี 

Server file คือ ไฟลที่อยูในเคร่ืองแมขายที่ใหบริการสื่อ 
และสามารถเห็นไดแคไฟลที่เปนของเรา 

Recent file คือ ไฟลที่เพิ่งอัพโหลดไปลาสุด 

Upload a file คือ เลือกไฟลที่อยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรของเรา 
เพื่ออัพโหลดเขามาใน server แลวเลือกใชงาน 

URL downloader คือ เลือกไฟลที่อยูบนเว็บไซตหรือผาน URL 

Private file คือ ไฟลที่เปนของรายวิชาน้ีเทาน้ัน 

Wikimedia คือ เลือกไฟลจาก Wikimedia 

เมื่อไดไฟลที่ตองการแลว ก็ทําการคลิก Selected this file ในกรณีที่เลือกไฟลที่อยูในระบบ  และ 
คลิกที่ Upload this File ในกรณีที่เลือกไฟลโดยการอัพโหลด 

1.2 เมื่อเลือกไฟลเสร็จเรียบรอยแลว คลิกที่ Save and return to course เพื่อบันทึกขอมูล 
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วิธีที่ 2 การเพ่ิมไฟลแบบ Drag and drop 

2.1 การเพิ่มไฟลแบบ Drag and drop น้ัน เราสามารถเลือกไฟลจาก Folder ที่เราเก็บ File  

น้ันๆ เขามาไดโดยตรง เพื่อใหเขาใจงาย ก็คือการลากไฟลจาก Folder ที่เก็บไฟลมาวางในชอง Select files 
ไดเลย 

 

    2.2 จากน้ัน รอการอัพโหลดไฟลขอมูลเขาสูระบบ 

 

2.3 เมื่ออัพโหลดเสร็จเรียบรอยแลว ไดไฟลดังรูป 
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           2.4 หากไฟลที่เราทําการเพิ่มน้ันไมถูกตอง ตองการจะลบไฟลน้ันทิ้งแลวก็เพิ่มไฟลใหมเขาไปก็
สามารถทําไดโดย คลิกที่ไฟลที่ตองการลบ แลวเลือก ลบ หรือ Delete ไดเลย 

 

4. เลือกรูปแบบในการแสดงไฟล ในสวนของ Options Appearance เปนการเลือกรูปแบบการ 

แสดงไฟลน้ันๆ โดยสามารถเลือกรูปแบบและวิธีที่เหมาะสมกับเน้ือหาบทเรียน Display น้ันมี Option list ใน
รูปแบบตางๆ ใหเลือก 

 

Automatic คือ เปดไฟลแบบอัตโนมัติตามชนิดของไฟล 

Embed คือ แสดงไฟลโดยฝงไวในหนาเพจเดียวกันกับระบบ 

In frame คือ แสดงไฟลในสวนของเฟรมหนาเพจ ซึ่งอยูในหนาเพจเดียวกันกับระบบ 

New windows เปดไฟลในแท็ปใหม 

Force download ใหดาวโหลดไฟลน้ันๆ กอน 

Open คือ เปดไฟลน้ันขึ้นมา 

In pop-up เปดไฟลในหนาตางใหม 

Show Size แสดงขนาดของไฟลหรือไม 

Show type แสดงประเภทของไฟลดวยหรือไม 

Pop-up width (in pixels) กําหนดคาความกวางของหนาตางใหม (ใชใน In pop-up) 

Pop-up height (in pixels) กําหนดคาความสูงของหนาตางใหม (ใชใน In pop-up) 
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5. เมื่อ Add File แลวทําการ Save and return to course เปนการเสร็จสิ้นการ Add File เขา
ระบบ ไฟลก็จะอยูในหนาของบทเรียน 

 

สําหรับการปรับแกไขไฟลตางๆ สามารถทําไดโดย คลิกที่ Edit เลือกรายการที่จะแกไขใหตรงกับการ
แกไข ซึ่งมีดังรายการตอไปน้ี 
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