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งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สาํนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-88-5931 

คู่มือการใช้งานห้องเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Moodle (สําหรบัผูเ้รียน) 
 

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นระบบในลักษณะที่อาจารย์เป็นผู้บริหารจัดการเน้ือหาในระบบให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน และมอบหมายงานให้กับผู้เรียน รวมไปถึงการเก็บคะแนนผ่านระบบ 
ติดต้ังที่ URL: http://www.moodle.cmru.ac.th เป็น Moodle version 3.2 เป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่บริหาร
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ 
โดยที่ผู้สอนนําเน้ือหาและสื่อการสอนข้ึนเว็บไซต์รายวิชาตามท่ีได้ขอให้ระบบจัดไว้ให้ ส่วนผู้เรียนก็สามารถเข้าถึง
เน้ือหา กิจกรรมต่าง ๆ โดยผ่านเว็บ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางเคร่ืองมือการสื่อสารที่ระบบ
จัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา กระดานถาม–ตอบ 

องค์ประกอบภายใน Moodle  
1. ระบบจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน (Course Management) ใช้สําหรับจัดการหลักสูตรรายวิชา 

ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมหลักสูตรใหม่ การเพ่ิมเน้ือหารายวิชา การเพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอน (ใบงาน การบ้าน 
แบบทดสอบ) รวมทั้งการประเมินผลงานและติดตามดูพฤติกรรมของผู้เรียน 

2. ระบบจัดการไซต์ (Site Management) ใช้สําหรับบริหารเว็บ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมข่าวหน้ารายวิชาที่
เปิดสอน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งการวางข้อมูลต่างๆ หน้ารายวิชา 

3. ระบบจัดการผู้ใช้งาน (User Management) ใช้สําหรับจัดการผู้ใช้งานในระบบ เป็นการจัดกลุ่มผู้เรียน 
การเพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหาสมาชิก รวมท้ังการกําหนดสิทธ์ิของสมาชิกว่าต้องการให้สมาชิกเข้าถึงส่วนใดได้บ้าง 

4. ระบบจัดการไฟล์ (File Management) ใช้สําหรับจัดการไฟล์ในเว็บ ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ ไฟล์
เสียง และไฟล์วีดีโอ 

 
 

เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
http://www.moodle.cmru.ac.th/ 
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1. สมัครสมาชิก 
 ผู้เข้าใช้ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกจะมีสิทธ์ิดูข้อความจากหน้าเว็บหลักเท่าน้ัน เรียกผู้ใช้งานกลุ่มน้ีว่า ผู้ใช้งาน
ทั่วไป (Guest)  และเมื่อสมัครสมาชิกและได้รับการยืนยันสิทธ์ิจะได้สถานะเป็น ผู้เรียน (Student) และหากขอ
เปิดรายวิชาและได้รับการอนุมัติการเปิดรายวิชาแล้วก็จะได้สถานะ ผู้สอน (Teacher) โดยมีขั้นตอนการสมัคร
สมาชิกดังน้ี 
 1. เข้าเว็บไซต์ LMS Moodle CMRU ด้วย URL : http://www.moodle.cmru.ac.th/ 
 2. คลิก สมัครเป็นสมาชิก 

 
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะรายการที่มีเครื่องหมาย * แล้วคลิกปุ่ม สร้าง account ใหม่ (ให้
คลิกแค่ครั้งเดียวหากคลิกซ้ําหลายคร้ังระบบจะแจ้งเตือนว่ามีการสมัครด้วยอีเมลน้ีแล้ว) ในช่องอีเมล ให้กรอกอีเมล
ที่ติดต่อได้จริง เน่ืองจากระบบจะส่งข้อมูลยืนยันการสมัครสมาชิกไปที่อีเมลที่กรอกไว้ 
 

 
 

4. ระบบจะขึ้นข้อความดังรูปภาพให้คลิก ขั้นต่อไป จะกลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์ จากน้ันระบบจะทํา
การส่งอีเมลไปให้เพ่ือให้สมาชิกยืนยันความต้องการในการขอเข้าใช้งาน 
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5. เปิดอีเมลที่ใช้ในการสมัคร ให้ยืนยันการใช้งานโดยการคลิกที่ลิงค์ในกรอบสีแดง ในโปรแกรมรับส่งอีเมล
ทั่วไปจะเห็นลิงค์ยืนยันเป็นสีนํ้าเงิน และสามารถคลิกเพ่ือทําการยืนยันบัญชีผู้ใช้ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถคลิกที่ลิงค์
ได้ให้ก๊อปป้ีลิงค์ดังกล่าวแล้วนําไปวางไว้ในเว็บบราวเซอร์ จากน้ันกด Enter 

 
 

6. เมื่อทําขั้นตอนที่ 5 เสร็จจะเป็นการเข้าสู่ระบบสมาชิกโดยอัตโนมัติ โดยจะปรากฏช่ือผู้ใช้งานมุมบน
ซ้ายและขวามือดังรูป ในหน้าจอแผงควบคุม(Dashboard) น้ีจะแสดงภาพรวมรายวิชา (Course overview) ที่เรา
เป็นสมาชิก หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกของรายวิชาใดหน้าน้ีจะยังไม่มีข้อมูลรายวิชาขึ้นให้ ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ เมนูหน้า
แรกของเว็บไซต์ (Site home) ในกลุ่มของเมนู Navigation ด้านซ้ายมือเพ่ือแสดงรายวิชาทั้งหมดในระบบโดย
จําแนกเป็นคณะ 
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2. เข้าสู่ระบบ 
ก่อนเข้าใช้งานระบบ e-Learning สมาชิกต้องทําการ Login เข้าสู่ระบบก่อน โดยมีวิธีการดังน้ี 

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.moodle.cmru.ac.th/ 
 2. กรอก ช่ือผูใ้ช้ และ รหัสผ่าน คลิก เข้าสู่ระบบ 

 
 

สิทธิใ์นการใชง้านระบบ ดังนี ้
 1. ผู้ดูแลระบบ (Administrator) เป็นผู้ใช้งานที่มีสิทธ์ิกระทําได้ทุกอย่างในระบบ และสามารถบริหาร
จัดการได้ทุกรายวิชาที่มีในระบบ 
 2. ผู้สอน (Teacher) เป็นผูใ้ช้ที่มีสิทธ์ิในการสอนขอสร้างรายวิชา และบริหารจัดการรายวิชาที่ได้รับอนุมัติ 
โดยสามารถจัดการข้อมูลเน้ือหา และกิจกรรมภายในรายวิชา 
 3. ผู้เรียน (Student) เป็นผู้ใช้ที่มีสิทธ์ิในการเข้าเรียนในรายวิชาได้ 
 4. ผูใ้ช้ทั่วไป (Guest) เป็นผูใ้ช้ที่มีสิทธ์ิในการเข้าใช้งานตํ่าสุด จะสามารถเข้าเรียนในรายวิชาได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน และแมห้ากจะได้รับสิทธ์ิในการเข้าเรียนในรายวิชาได้ แต่จะไม่สามารถทํากิจกรรมต่างๆใน
รายวิชาได้ 
 

เมื่อ login สําเร็จจะปรากฏช่ือผู้ใช้งานมุมบนซ้ายและขวามือดังรูป และสามารถเปลี่ยนภาษาสําหรับ
เว็บไซต์ได้จากเมนูมุมบนซ้าย ในหน้าจอแผงควบคุม(Dashboard) น้ีจะแสดงภาพรวมรายวิชา (Course 
overview) ที่เราเป็นสมาชิก หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกของรายวิชาใดหน้าน้ีจะยังไม่มีข้อมูลรายวิชาขึ้นให้ ให้ผู้ใช้งาน
คลิกที่ เมนูหน้าแรกของเว็บไซต์ (Site home) ในกลุ่มของเมนู Navigation ด้านซ้ายมือเพ่ือแสดงรายวิชาทั้งหมด
ในระบบโดยจําแนกเป็นคณะ 
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3. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 1. เข้าสู่ระบบ 
 2. คลิกที่ช่ือ 
 3. เลือกเมนู ค่าที่ต้องการ 

 
 4. เลือกเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 
 5. แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย คลิก อัพเดทประวัติส่วนตัว 

 
 
4. เปลี่ยนรูปแสดงตน 
 สมาชิกสามารถทําการเปลี่ยนรูปภาพที่ใช้แสดงตนได้ ดังน้ี 
 1. เข้าสู่ระบบ 
 2. คลิกที่  ช่ือมุมบนขวา > ค่าที่ต้องการ > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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 3. คลิกที่  

 
 4. คลิกที่ Upload a file > Choose File > เลือกแหล่งจดัเก็บรูปที่อยู่ในเครื่อง > Upload this file 

 
 5. จะปรากฏภาพที่เลือกขึ้นแทนส่วนที่เคยเป็นภาพลูกศร คลิกปุ่มอัพเดทประวัติส่วนตัว ภาพแสดงตน
ของสมาชิกจะปรากฏในการทํากิจกรรมต่างๆในระบบ เช่น การส่งงาน การโพสกระทู้ การส่งข้อความ เป็นต้น 
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5. เปลี่ยนรหัสผ่าน 
 1. เข้าสู่ระบบ 
 2. คลิกที่  ช่ือมุมบนขวา > ค่าที่ต้องการ > เปลี่ยนรหสัผ่าน 
 3. ให้กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน และ รหสัผ่านใหม่ 2 ครั้ง > บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 
 
6. การสมัคร/ยกเลิก การเปน็สมาชิกรายวิชา 
 1. เข้าสู่ระบบ > หน้าแรกของเว็บไซต์ > เลอืกกลุ่ม ประเภทของรายวิชา > เลือกรายวิชาที่ต้องการ 

 

   

 
 

 2. เมื่อคลิกเข้าไปยังรายวิชาที่ต้องการจะปรากฏหน้าจอดังรูป (กรณีน้ีผู้สอนต้ังค่ารายวิชาให้ผู้เรียนสมัคร
เป็นสมาชิกได้ด้วยตนเองโดยไม่กําหนดรหัสผ่าน) ให้ผู้เรียน คลิกเมนู Enrol me หรือเมนู สมัครเข้าเป็นนักเรียนใน
วิชาน้ี เพ่ือยืนยันการสมัครเป็นสมาชิกรายวิชาด้วยตนเอง โดยเมนูน้ีจะขึ้นแค่ครั้งแรกครั้งเดียว หากผู้เรียนสมัคร
เป็นสมาชิกของรายวิชาแล้วครั้งต่อไปที่เข้ามาในรายวิชาจะไม่ปรากฏเมนูน้ีอีก 
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งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สาํนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-88-5931 

 
 

 3. จะปรากฏหน้าจอแสดงแหล่งข้อมูลและกิจกรรมที่ผู้สอนได้กําหนดไว้ให้ผู้เรียน ดังรูป หากผู้เรียน
ต้องการออกจากการเป็นสมาชิกรายวิชาสามารถทําได้โดยคลิกที่ ออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชา เมื่อออก
จากการเป็นสมาชิกแล้วผู้เรียนจะไม่สามารถเข้าไปอ่านเน้ือหาและทํากิจกรรมในรายวิชาได้ 
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7. การใช้งานแหล่งข้อมูลเนือ้หา 
 เมื่อผู้เรียนสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชาแล้วจะสามารถเปิดอ่านไฟล์ข้อมูลเน้ือหาที่ผู้สอนได้จัดทาํไว้ใน
ระบบ โดยคลิกเข้าไปตามหัวข้อที่ต้องการ 

 
 
8. การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเอกสาร 
 กรณีที่ผู้เรียนต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารของผู้สอนมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองมีขั้นตอน
ดังน้ี 
 เข้าระบบ > เลือกรายวิชา > คลิกทีห่ัวข้อเน้ือหา (ที่มีไฟล์) > เลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด หาก
ต้องการดาวน์โหลดบางไฟล์ให้คลิกที่ช่ือไฟล์ที่ต้องการ หากต้องการดาวน์โหลดทุกไฟล์ให้คลิกที่เมนู Download 
folder 
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9. ส่งงาน หรอื การบ้าน 
 เป็นกิจกรรมที่อาจารย์ได้กําหนดให้ผู้เรียนเข้าไปส่งงาน หรือ การบ้านไว้ในระบบ โดยก่อนส่งงานผู้เรียน
จะต้องมีไฟล์เอกสารงานที่จัดทําเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งแล้วอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จากน้ันจึงจะทําการส่งงานให้
ผู้สอนผ่านระบบ ลักษณะของการบ้านที่สามารถส่งได้มีดังน้ี (ขึ้นอยู่กับการต้ังค่าของผู้สอน) 
 1. ส่งเป็นไฟล์ โดยส่งได้หลายคร้ังจนกว่าจะหมดระยะเวลาในการส่งงานท่ีผู้สอนกําหนด (ไม่จํากัดจํานวน
ครั้งในการส่ง) 
 2. ส่งเป็นไฟล์ โดยส่งได้เท่ากับจํานวนคร้ังที่ผู้สอนกําหนด (จํากัดจํานวนคร้ังในการส่ง) 
 ดังน้ันก่อนการส่งงานผู้เรียนต้องอ่านข้อกําหนดต่างๆของผู้สอนให้เข้าใจ และเตรียมไฟล์งานให้ถูกต้องการ
ก่อนส่งงาน 
 วิธีการส่งงาน 
 1. เข้าระบบ > เข้ารายวิชา > เลือกกิจกรรมการบ้านที่อาจารย์ได้กําหนดไว้ 

 
 
 2. คลิก Add Submission เพ่ือแนบไฟล์งานที่จะส่ง (กรณีที่หมดระยะเวลาการส่งงานจะไม่มีเมนู Add 
Submission ขึ้น) 
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 3. คลิก  เพ่ือแนบไฟล์ > Upload a file > Choose File > เลือกแหล่งจดัเก็บไฟล์ข้อมูลเอกสารที่
อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน > คลิก Open > Upload this file 

 
 

 
 
 4. จะปรากฏไฟล์ที่ต้องการแนบ จากน้ันคลกิ บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 
 

 5. จะปรากฏรายละเอียดการส่งงาน พร้อมกับไฟล์ที่แนบมา ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการส่งการบ้าน 
นอกจากน้ีหากผู้สอนกําหนดค่าของการบ้านให้ส่งได้หลายคร้ัง ผู้เรียนจะสามารถแก้ไขไฟล์แนบได้จนกว่าจะสิ้นสุด
เวลาส่งงาน โดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไขงานที่ส่ง  
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10. การลบ และแก้ไขการสง่งาน 
 การลบ และแก้ไขการส่งงานจะสามารถแกไ้ขไฟล์งานที่ส่งได้ต้ังแต่วันแรก จนถึงวันสิ้นสุดการส่งงานที่
ผู้สอนกําหนดไว้ในระบบ หากหมดระยะเวลาที่ผู้สอนกําหนดแล้วผู้เรียนจะไม่สามารถส่งงาน หรือแก้ไขงานได้ มี
วิธีการแก้ไขไฟล์งานดังน้ี 
 1. เข้าระบบ > เข้ารายวิชา > เลือกกิจกรรมการบ้านที่อาจารย์ได้กําหนดไว้ 

2. คลิกที่ปุ่ม แก้ไขงานที่ส่ง  

 
 

 3. คลิกที่ช่ือไฟล์งานเดิม 

 
 

 4. ผู้เรียนจะต้องลบไฟล์เก่าออกก่อน โดยคลิกที่ลบ 

 
 

 5. คลิกที่ เรียบร้อย เพ่ือยืนยันการลบข้อมลู 
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6. คลิก  เพ่ือแนบไฟล์ > Upload a file > Choose File > เลือกแหล่งจดัเก็บไฟล์ข้อมูลเอกสารที่
อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน > คลิก Open > Upload this file 

 
 

 
 
 7. จะปรากฏไฟล์ที่ต้องการแนบ จากน้ันคลกิ บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 
 

 8. จะปรากฏรายละเอียดการส่งงาน พร้อมกับไฟล์ที่แนบมา ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการแก้ไขการบ้าน 
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11. ทําแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบคือกิจกรรมประเมินผู้เรียน โดยผู้สอนเป็นผู้กําหนดแบบทดสอบน้ันๆ สมาชิกของรายวิชา
สามารถเข้าไปทําแบบทดสอบได้ตามเง่ือนไขที่ผู้สอนกําหนด 
 หมายเหตุ เง่ือนไขของแบบทดสอบคือ 
 1. ระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ เช่น วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ 
 2. จํานวนคร้ังของการทําแบบสอบ เช่น 1 คน ต่อ 1 ครั้ง หรือ 1 คน สามารถทําได้หลายครั้ง 
วิธีการทําแบบทดสอบ ดังน้ี 
 1. เข้าระบบ > เข้ารายวิชา > เลือกกิจกรรมแบบทดสอบที่อาจารย์ได้กําหนดไว้ 

 
 
 2. คลิก ทําแบบทดสอบตอนน้ี 

 
 
 3. ตอบแบบทดสอบให้ครบทกุข้อ คลิก Finish attempt 
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 4. เลือกส่งคําตอบแล้วสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ ผู้เรียนจะไม่สามารถแก้ไขคําตอบได้ และจะได้รับ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบในคร้ังน้ัน ดังน้ันก่อนการคลิก ส่งคําตอบแล้วสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ ผู้เรียนต้อง
ตรวจสอบคําตอบให้ครบถ้วน กรณีที่ต้องการแก้ไขคําตอบ คลิกที่ Return to attempt จะกลับไปยังแบบทดสอบ
ที่ได้ตอบไว้ก่อนหน้าน้ี ผู้เรียนสามารถเลือกคําตอบใหม่ได้ 

 
 
 5. กรณีคลิก ส่งคําตอบแล้วสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ จะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้ผู้เรียนคลิกยืนยันการส่ง
คําตอบแล้วสิ้นสุดการทําแบบทดสอบเพ่ือรับทราบคะแนนของตนเอง 

 
 
 6. จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลการทําแบบทดสอบ และคะแนนที่ได้ พรอ้มเฉลยคําตอบในแต่ละข้อ โดย
เลื่อนลงไปด้านล่าง และคลกิปุ่ม Finish review (มมุล่างขวา) 
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 7. จะปรากฏหน้าจอสรุปคะแนนการทําแบบทดสอบแต่ละคร้ัง กรณีผู้สอนต้ังค่าให้สามารถทําได้หลาย
ครั้ง ผู้เรียนสามารถทําแบบทดสอบได้อีก โดยคลิกที่ ทําแบบทดสอบใหม่ 

 
 
12. ดูคะแนนการทํากิจกรรม 
 เป็นการดูคะแนนการทํากิจกรรมทั้งหมดที่มอียู่ในรายวิชา ผู้เรียนสามารถตรวจสอบดูได้ว่าแต่ละกิจกรรม
ได้คะแนนเท่าไหร่ มีวิธีการดังน้ี 
 1. เข้าระบบ > เข้ารายวิชา > เลือกเมนูการจัดการระบบ > คะแนนทั้งหมด 

 
 

 2. จะปรากฏตารางแสดงคะแนนที่ได้ในแต่ละกิจกรรม 

 
 
 
 
 



17 

 
จัดทําโดย นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สาํนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-88-5931 

13. ส่งข้อความถึงอาจารย์และเพื่อนในรายวิชา 
 การส่งข้อความเป็นวิธีการส่งข้อความส้ันๆ ไปยังผู้ใช้งานในระบบผ่านเมนูข้อความท่ีระบบมีให้ โดย
สามารถส่งข้อความให้อาจารย์ และเพ่ือนในรายวิชาที่เป็นสมาชิกอยู่ มีวิธีการดังน้ี 
 1. เข้าระบบ คลิกที่ช่ือ เมนูมุมบนขวา (ดังรูป) > ข้อความ หรือเลือกที่สัญลักษณ์  

 
 
 2. คลิกรายช่ือติดต่อ > กรอกช่ือผู้ที่ต้องการติดต่อ > เลือกช่ือที่ขึ้นมาให้เลือก > กรอกข้อความ > Send 

 
 
14. วิธีการอ่านข้อความ 
 1. เข้าสู่ระบบ สังเกตสัญลักษณ์  มุมบนขวา หากมีข้อความเข้าจะปรากฏดังรูป 
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2. เมื่อคลิกเข้าไปท่ีสัญลักษณ ์ก็จะปรากฏข้อความดังรูป หากต้องการตอบข้อความดังกล่าวให้คลิกเขา้ไป
ในข้อความน้ันแล้วเขียนตอบ 
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     แบ่งเป็น 2 ระบบปฏิบัติการ ดังน้ี 
     1. ระบบปฏิบัติการ Android  หน้า 2 
     2. ระบบปฏิบัติการ iOS  หน้า 6 

 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการดาวน์โหลดโปรแกรมและวิธีเข้าใช้งาน Moodle สําหรับอุปกรณพ์กพา 
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คู่มือการดาวน์โหลดโปรแกรมและวิธีเข้าใช้งาน Moodle สําหรับอุปกรณ์พกพา จัดทําโดย พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สาํนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-88-5931, 5934 

 
 
 

1. วิธีการดาวน์โหลดและติดต้ังโปรแกรมลงในเครื่อง 
1. เปิด Application “Play Store” ค้นหาคําว่า “moodle mobile” และ เลือก Apps ที่ช่ือว่า 

“Moodle Mobile” กดปุ่ม ติดต้ัง เพ่ือเริ่มการลงโปรแกรม 
 

 
 

 2. กดปุ่ม “ยอมรับ” เพ่ือเริ่มดาวน์โหลดโปรแกรม 

  
 
 
 
 

1. ระบบปฏิบัติการ Android 
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คู่มือการดาวน์โหลดโปรแกรมและวิธีเข้าใช้งาน Moodle สําหรับอุปกรณ์พกพา จัดทําโดย พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สาํนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-88-5931, 5934 

 3. รอจนกว่าเครื่องทําการติดต้ังเสร็จสิ้น จงึกดปุ่ม “เปิด” 

 
 

2. วิธีการเข้าใช้งาน 
 1. กรอก URL ของเว็บไซต์ในช่อง Site address ดังน้ี  www.moodle.cmru.ac.th แล้วคลิกปุ่ม 
“Connect” 
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คู่มือการดาวน์โหลดโปรแกรมและวิธีเข้าใช้งาน Moodle สําหรับอุปกรณ์พกพา จัดทําโดย พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สาํนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-88-5931, 5934 

 2. จะปรากฏหน้าจอให้กรอก Username และ Password 
  2.1 กรณีไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก และต้องการสมัครสมาชิกคลิกปุ่ม “Create new account” 
จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลที่ระบบต้องการ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม “Create my new 
account”จากน้ันให้เข้าไปยืนยันการสมัครด้วยตนเองในอีเมล์ที่ผู้ใช้ได้กรอกในขั้นตอนการสมัคร เมื่อคลิกยืนใน
อีเมล์แล้วระบบจะกระโดดไปที่หน้าหลักของรายวิชา โดยไม่ต้องกรอก Username และ Password 
 

                                                     
   

2.2 กรณีเป็นสมาชิกกับระบบอยู่แล้วและเปิดใช้ Application Moodle Mobile ครั้งแรกต้องกรอก 
Username และ Password เมื่อกรอกเสร็จให้คลิกปุ่ม Login จะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ ระบบจะแสดง
รายวิชาที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ หากต้องการสมัครเป็นสมาชิกของรายวิชาอ่ืนๆ ให้คลิกที่ Site home > Course 
categories และเลือกวิชาที่ต้องการ และการเข้าใช้ระบบโดย Application Moodle Mobile ในครั้งต่อไปผู้ใช้ไม่
ต้องกรอก Username และ Password เมื่อคลิก Application Moodle Mobile จะเข้าระบบโดยอัตโนมัติ 
 

                   
 
 

เข้าอีเมล์ของ

ตนเองที่กรอก

ในขั้นตอนสมัคร

เพ่ือยืนยันตัวตน 
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คู่มือการดาวน์โหลดโปรแกรมและวิธีเข้าใช้งาน Moodle สําหรับอุปกรณ์พกพา จัดทําโดย พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สาํนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-88-5931, 5934 

หมายเหตุ แหล่งข้อมูลและกิจกรรมในแต่ละรายวิชา เช่น ไฟล์เอกสาร ,VDO, ไฟล์เสียง หรือ เว็บไซต์
แหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติม รวมไปถึงกิจกรรมแบบทดสอบ หรือส่งการบ้าน มุมมองที่ผู้เรียนจะเห็นขึ้นอยู่กับผู้สอนจะจัด
ไว้ให้ โดยผู้เรียนต้องคลิกเข้าไปในรายวิชาน้ันๆ ก่อน จึงจะเห็นข้อมูลที่อยู่ในรายวิชา 
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คู่มือการดาวน์โหลดโปรแกรมและวิธีเข้าใช้งาน Moodle สําหรับอุปกรณ์พกพา จัดทําโดย พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สาํนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-88-5931, 5934 

 
 
 
1. วิธีการดาวน์โหลดและติดต้ังโปรแกรมลงในเครื่อง 

1 .  เ ปิด  Application “App Store” ค้นหาคํ า ว่ า  “moodle mobile” และ  เ ลื อก  Apps ที่ ช่ื อ ว่ า 
“Moodle Mobile” กดปุ่ม “GET” หรือ “รับ” หากเคร่ืองของท่านเคยโหลดโปรแกรมน้ีแล้วลบทิ้งไป ให้กดปุ่ม 
Cloud (รูปก้อนเมฆ) เพ่ือเริ่มการลงโปรแกรม 

 
 
2. รอจนกว่าเครื่องทําการติดต้ังเสร็จ ให้กดปุ่ม “เปิด” เพ่ือเปิดโปรแกรม 

 
 
 
 

2. ระบบปฏิบัติการ iOS 
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คู่มือการดาวน์โหลดโปรแกรมและวิธีเข้าใช้งาน Moodle สําหรับอุปกรณ์พกพา จัดทําโดย พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สาํนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-88-5931, 5934 

2. วิธีการเข้าใช้งาน 
 1. กรอก URL ของเว็บไซต์ในช่อง Site address ดังน้ี  www.moodle.cmru.ac.th แล้วคลิกปุ่ม 
“Connect”  

 
 

2. จะปรากฏหน้าจอให้กรอก Username และ Password 
  2.1 กรณีไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก และต้องการสมัครสมาชิกคลิกปุ่ม “Create new account” 
จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลที่ระบบต้องการ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม “Create my new 
account” จากน้ันให้เข้าไปยืนยันการสมัครด้วยตนเองในอีเมล์ที่ผู้ใช้ได้กรอกในขั้นตอนการสมัคร เมื่อคลิกยืนใน
อีเมล์แล้วระบบจะกระโดดไปที่หน้าหลักของรายวิชา โดยไม่ต้องกรอก Username และ Password 
 

                                                      
                                                     

   
 

เข้าอีเมล์ของตนเอง

ที่กรอกในขั้นตอน

สมัครเพ่ือยืนยัน

ตัวตน 
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คู่มือการดาวน์โหลดโปรแกรมและวิธีเข้าใช้งาน Moodle สําหรับอุปกรณ์พกพา จัดทําโดย พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี 

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สาํนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-88-5931, 5934 

2.2 กรณีเป็นสมาชิกกับระบบอยู่แล้วและเปิดใช้ Application Moodle Mobile ครั้งแรกต้องกรอก 
Username และ Password เมื่อกรอกเสร็จให้คลิกปุ่ม Login จะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ ระบบจะแสดง
รายวิชาที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ หากต้องการสมัครเป็นสมาชิกของรายวิชาอ่ืนๆ ให้คลิกที่ Site home > Course 
categories และเลือกวิชาที่ต้องการ และการเข้าใช้ระบบโดย Application Moodle Mobile ในครั้งต่อไปผู้ใช้ไม่
ต้องกรอก Username และ Password เมื่อคลิก Application Moodle Mobile จะเข้าระบบโดยอัตโนมัติ 
 

                            
 
 หมายเหตุ แหล่งข้อมูลและกิจกรรมในแต่ละรายวิชา เช่น ไฟล์เอกสาร ,VDO, ไฟล์เสียง หรือ เว็บไซต์
แหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติม รวมไปถึงกิจกรรมแบบทดสอบ หรือส่งการบ้าน มุมมองที่ผู้เรียนจะเห็นขึ้นอยู่กับผู้สอนจะจัด
ไว้ให้ โดยผู้เรียนต้องคลิกเข้าไปในรายวิชาน้ันๆ ก่อน จึงจะเห็นข้อมูลที่อยู่ในรายวิชา 
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