
การจัดการเนื้อหา (Resource) 

เมื่ออาจารย์ผู้สอนต้องการจะเพ่ิมเนื้อหาหรือกิจกรรมลงในรายวิชา อาจารย์จ าเป็นจะต้อง

เปิดการแก้ไขในหน้าของรายวิชาก่อน หรือคลิกท่ีเมนู “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” หลังจากนั้นคลิกที่

เมนู “Add an activity or resource” ดังรูป 

 
 มี pop up ขึ้นมาให้เราเลือก จะแสดงหน้าจอออกเป็นสองคอลัมน์ โดยคอลัมน์ทางซ้ายจะ

แสดงรายการของกิจกรรม และคอลัมน์ทางขวาจะแสดงค าอธิบายของแต่ละรายการกิจกรรม ดังรูป 

 
 

 

 



 

การเพิ่มเนื้อหาแบบ Label  

เหมาะส าหรับการน าไปแสดงเป็นข้อความสั้นๆ หรือแสดงเป็นหัวข้อต่างๆเพ่ือจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่

ตามกิจกรรมต่างๆ การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Label นั้น มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู    จากนั้นเลือก  ในส่วนของ “เนื้อหา” 

ดังรูป 

 

2. เมื่อเลือกรายการของ “Label” แล้วให้คลิกปุ่ม “เพิ่ม” เพ่ือเพ่ิมเนื้อหาให้กับ label  

3. กรอกข้อมูลของ label ในหัวข้อ “Label text” และต้องการแสดงเนื้อหาส่วนนี้ให้ผู้เรียนเห็น

หรือไม่ โดยระบุในหัวข้อ “การมองเห็นได้”  



 

 

4. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม    ก็จะแสดงเนื้อหาในรายวิชาดัง

รูป 

 

การเพิ่มเนื้อหาแบบหนังสือ Book 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Book นั้นเป็นการสร้างหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มและมีเนื้อหาในแต่ละหัวข้อนั่นเอง 

โดยมีขั้นตอนการสร้างหนังสือและข้ันตอนการเพ่ิมเนื้อในหนังสือ ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างหนังสือ  

ขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดค่าต่างๆ ให้กับหนังสือของเรา ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 



1. คลิกเมนู  จากนั้นเลื่อน Scroll Bar ลงมา แล้วเลือก 

จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่ม” 

 

2. เพ่ิมเนื้อหาและรายละเอียดให้กับหนังสือ 



 

ในส่วนนี้เป็นการระบุชื่อ รายละเอียด ลักษณะ และรูปแบบให้กับหนังสือ โดยอธิบายตามหัวข้อ

ดังต่อไปนี้   

 ชื่อ กรอกชื่อหนังสือท่ีเราจะสร้างขึ้น   

 Description  กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ  

 Display description on course page จะแสดงรายละเอียด  

Description หรือไม่   

 Chapter Formatting  ระบุรูปแบบการแสดงเนื้อหาแต่ละหัวข้อ 

None คือไม่ให้แสดงเลขหน้าหัวข้อ  

Number แสดงเนื้อหาแต่ละหัวข้อเป็นแบบ ตัวเลข 

Bullets แสดงเนื้อหาแต่ละหัวข้อเป็นแบบ จุด 

Indented แสดงเนื้อหาแต่ละหัวข้อเป็นแบบ ย่อหน้า  

 กดปุ่ม “Save and return to course” หลังกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น  

ขั้นตอนที่ 2 การใส่เนื้อหาในหนังสือ  

1. คลิกท่ีหนังสือ เพื่อท าการเพ่ิมบทเรียนและเนื้อหาในบทเรียน  



 

2. กรอกรายละเอียดในหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้  

 

Chapter title กรอกชื่อบทเรียน หรือหัวข้ออ่ืนตามท่ีเราต้องการขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบ

หนังสือของเรา  

Content ในส่วนนี้เป็นเนื้อหาของบทเรียนหรือหัวข้อ เราสามารถแทรกรูปภาพ ไฟล์มีเดีย 

หรือตาราง ลงไปก็ได้ 

Save Change บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 

3. เมื่อท าการบันทึกเสร็จแล้ว ระบบก็จะเข้าสู่หน้าบทเรียนที่เราเพิ่ม แล้วก็จะมีส่วนที่เพ่ิมข้ึนมา คือ 

บลอค “TABLE OF CONTENTS” เป็นกล่องเครื่องมือช่วยในการเพ่ิม Content ในเนื้อหาอ่ืนๆ 

ต่อไป ดังรูป 



 

4. หากต้องการเพ่ิมบทเรียน (Chapter) เข้าไปในหนังสือสามารถท าได้โดยคลิกท่ีปุ่ม  หลักชื่อ

เรื่องอันแรกหรือก่อนหน้า หลังจากนั้นก็ท าตามขั้นตอน การเพิ่มเนื้อหาในหนังสือ ข้างต้นได้เลย 

5. เมื่อเราเข้าสู่เนื้อหาของหนังสือบทเรียนก็จะแสดงดังรูป 

 

โดยมีปุ่มที่ใช้ส าหรับอ านวยความสะดวกในเนื้อหาดังนี้ 

 เลื่อนไปยังบทเรียนถัดไป 

 กลับไปยังบทเรียนก่อนหน้า 

 ออกจากหนังสือ 

 

การเพิ่มเนื้อหาแบบ File 

 การเพ่ิมเนื้อหาแบบไฟล์เหมาะส าหรับการแนบไฟล์ต่างๆ เข้าไปในบทเรียนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

ดาวน์โหลดมาเปิดดู ถ้าหากว่าเป็นเอกสารที่น ามาประกอบในการเรียนการสอนเป็นไฟล์ Power Point หรือ 

Word แนะน าให้ Export ออกมาเป็นไฟล์ PDF ก่อน จะท าให้เวลานักศึกษาต้องการจะดูเอกสารสามารถเปิดดู

ได้เลย และเป็นการป้องกันการแก้ไขเอกสารอีกด้วย โดยมีขั้นตอนการเพ่ิมดังต่อไปนี้ 

1. คลิก  เลื่อน scrollbar ลงมาในส่วนของ “เนื้อหา” แล้วเลือก 

 จากนั้นท าการคลิกปุ่ม “เพิ่ม”  



 

2. กรอกรายละเอียด และการเพ่ิม File 



 

 

ในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลและการเพ่ิมไฟล์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กรอกข้อมูลในส่วนของ ทั่วไป (General) โดยมีสิ่งทีจะต้องกรอกข้อมูลคือ 

- Name เป็นการ ตั้งชื่อ File 

- Description กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ File 

- Display description on course page ต้องการจะแสดง Description หรือไม่ 



2. การเพ่ิมไฟล์หรือเอกสารลงในส่วนของ Content ซึ่งในส่วนนี้จ าเป็นจะต้องแนบไฟล์หรืออัพโหลด

ไฟล์ข้อมูลลงไป โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. การเพ่ิมแบบปกติ โดยคลิกที่ปุ่ม    

2. การเพ่ิมไฟล์แบบ Double Click 

 

เมื่อเราได้ท าการเลือกการเพ่ิมแบบปกติหรือ Double Click ก็จะแสดงหน้าต่าง Pop up 

ขึ้นมา แล้วให้เราท าการเพ่ิมเหมือนกับการเพ่ิมรูปภาพที่กล่าวมาข้างต้น 

 

3. การเพ่ิมไฟล์แบบ Drag and drop  

การเพ่ิมไฟล์แบบ Drag and drop นั้น เป็นการน าไฟล์จากข้างนอกหรืออุปกรณ์ท่ี 



เราเก็บไฟล์ โดยการลากไฟล์จากท่ีเก็บไฟล์ข้างนอกมาไว้ในบริเวณ “You can drag and drop 

files here to add them.”  ได้เลย 

3.1 รอให้อัพโหลดไฟล์เสร็จ 

 
3.2 เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้วก็จะแสดงลักษณะดังรูป 

 

3.3 หากไฟล์ที่เราท าการเพ่ิมนั้นไม่ถูกต้อง ต้องการจะลบไฟล์นั้นทิ้ง ให้ท าการคลิกไฟล์ที่เรา

ต้องการจะลบ แล้วคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะ Pop up หน้าจอขึ้นมาเพ่ือยืนยันการลบ ให้

กดปุ่ม เรียบร้อย 



 

3. เลือกรูปแบบในการแสดงไฟล์ในส่วน Appearance  โดยสามารถเลือกรูปแบบของการแสดงผลได้

ดังนี้ 

Display นั้นมี Option list รปูแบบให้เลือก 

- Automatic แสดงหน้าเว็บเพจที่เราลิงค์มาแบบอัตโนมัติ 

- Embed จะเป็นการฝังหน้าเว็บนั้นในหน้าบทเรียนเลย 

- Force download ให้ดาวน์โหลดไฟล์ก่อน 

- Open เปิดแสดงหน้าเว็บเพจที่เราลิงค์นั้นๆ ทับหน้าบทเรียนของเราเลย 

- In pop-up เปิดไฟล์ในหน้าต่างใหม่ ในส่วนของ In pop-up จะมีส่วนที่ต้องก าหนดอีกคือ  

  Popup width (in pixels) คือ แสดงความยาวของหน้าต่างก าหนดเป็นพิกเซลล์ 

  Popup height (in pixels) คือ แสดงความสูงของหน้าต่างก าหนดเป็นพิกเซลล์ 

- Display URL description แสดงรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของเว็บ 

4. เมื่อท าการเพ่ิมไฟล์เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม “Save and return to course” เป็นการเสร็จสิ้นการเพ่ิมไฟล์

ในบทเรียน ไฟล์ก็จะอยู่ในหน้าบทเรียน 



 
 

การเพิ่มเนื้อแบบ Folder 

 การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Folder เหมาะส าหรับการจัดรวบรวมเนื้อหาไว้ในที่เดียวกัน จะมีลักษณะแบบ

เดียวกับการเพ่ิมเนื้อหาแบบ File แต่จะแตกต่างกันในส่วนของการแสดงผล ซึ่งการเพิ่มเนื้อหาแบบ Folder 

นั้น ไฟล์ต่างๆจะถูกเก็บไว้ใน Folder เวลาคลิกเข้าไปแล้วจะแสดงไฟล์ทั้งหมด โดยมีขั้นตอนการเพ่ิมเนื้อหา

แบบ Folder ดังต่อไปนี้ 

5. คลิก   เลื่อน scrollbar ลงมาในส่วนของ “เนื้อหา” แล้วเลือก 

 จากนั้นท าการคลิกปุ่ม “เพิ่ม”  

 



6. กรอกข้อมูลใส่ส่วนของ “ทั่วไป” ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับไฟล์ ที่เราต้องการ

อัพโหลดเข้า Folder โดยมีสิ่งที่กรอกรายละเอียดดังนี้ 

- Name ตั้งชื่อ Folder 

- Description กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ Folder 

 

7. เพ่ิมไฟล์ลงในส่วนของ Content หากต้องการเพ่ิมทีละไฟล์ให้คลิกปุ่ม  หรือต้องการจะเพ่ิมที
ละหลายๆไฟล์ ท าได้โดยการลากไฟล์จาก Folder ที่เก็บไฟล์มาวางในส่วนของ “ไฟล”์ ดังรูป 



 

เมื่อท าการอัพโหลดไฟล์เสร็จสิ้น ก็จะแสดงผลดังรูป 

 

หากต้องการจะแสดงไฟล์ทุกไฟล์ที่เราเพ่ิมเข้าไปในหน้าหลักของบทเรียนให้เราเลือก Display 
folder contents เป็น Inline on course page ก็จะแสดงในลักษณะดังรูป 

 
8. การตั้งค่า Display folder contents มีให้เลือกดังนี้ 

- On a separate page แสดงไฟล์ในอีกหน้าเว็บเพจ 
- Inline on course page แสดงไฟล์ในหน้าหลักของบทเรียน  

9. ท าการ Save and return to course เมื่อเสร็จสิ้นการเพ่ิมไฟล์ ไฟล์ที่เราเพ่ิมจะอยู่ในหน้าของ
บทเรียนดังรูป  



  

จากรูปการแสดงผลแบบนี้ ได้ท าการระบุ Display folder contents  ในส่วนของการตั้ง
ค่า ให้เป็น Inline on course page 

 

การเพิ่มเนื้อหาแบบ Page  

 การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Pageในรายวิชานั้น จะเป็นลักษณะของการเพิ่มหน้า web page โดยในหน้าเพจ

นั้นสามารถใส่ ข้อความ, รูปภาพ, เสียง, VDO ประกอบการสอน และเว็บลิงค์ต่างๆ มีขั้นตอนดังนี้ 

10. คลิก  เลื่อน scrollbar ลงมาในส่วนของ “เนื้อหา” แล้วเลือก 

 จากนั้นท าการคลิกปุ่ม “เพิ่ม”  



 

11. กรอกข้อมูลในส่วนของ “ทั่วไป”ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปให้ Page ที่เราจะเพ่ิมเข้าสู่

บทเรียน โดยมีการอธิบายตามหัวข้อดังนี้ 

- Name ตั้งชื่อ Page 

- Description กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ Page 

 



12. ในส่วนของ “Page content” เราสามารถเพ่ิมเนื้อหาในรูปแบบ ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ไฟล์เสียง  

และลิงค์ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. การเพิ่มข้อความธรรมดา  ใส่เนื้อหาข้อความธรรมดาลงไปในส่วนของ Page content ได้เลย 

เราสามารถเลือกเครื่องมือเพ่ิมเติมโดยคลิกที่ปุ่ม  ส าหรับจดัรูปแบบของข้อความ 

     

 

2. การเพิ่มรูปภาพ เราสามารถเพ่ิมรูปภาพเพ่ือเป็นภาพประกอบในเนื้อหา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. วางเคอร์เซอร์ ในต าแหน่งที่ต้องการจะแสดงรูปภาพ 

 

2. คลิกท่ีเครื่องมือส าหรับเพ่ิมรูปภาพ   จากนั้นจะแสดงหน้าต่างของ Image 

properties ขึ้นมาดังรูป 



 

3. ท าการ Copy url link ของรูปภาพ มาใส่ในช่อง “Enter URL” หรือเลือกรูปภาพจากการ

อัพโหลด โดยคลิกที่ปุ่ม   จากนั้นก็จะแสดงหน้าต่าง pop-up 

ขึ้นมาดังรูป 

 



4. ให้เลือก Upload a file ที่เมนูทางด้านซ้าย แล้วเราจะสามารถเลือกไฟล์รูปภาพที่เราได้

เตรียมไว้ได้ โดยคลิกทีปุ่ม Browse จากนั้นก็จะท าการค้นหาไฟล์รูปที่เตรียมไว้ เลือกไฟล์รูป

ที่ต้องการแล้ว แล้วคลิก Open 

 

 

5. สังเกตที่ Attachment จะมีชื่อไฟล์รูปภาพที่เราได้ Add มา จากนั้นท าการคลิกปุ่ม Upload 

this file  



 

6. หลังจากท่ีได้ท าการอัพโหลดไฟล์เสร็จแล้ว ก็จะแสดงหน้าต่างของ Image properties อีก

ครั้ง 

  

7. ระบุขนาดของรูป หากไม่ต้องการแสดงรายละเอียดของรูป ใส่เครื่องหมาย   ด้านหน้า 

Description not necessary จากนั้นคลิกปุ่ม Save image ก็จะแสดงหน้าจอดังรูป 



 

8. ท าการกดปุ่ม  ระบบจะบันทึกแล้วกลับไปยังหน้าหลักของ

รายวิชา หรือกดปุ่ม  ระบบจะบันทึกแล้วแสดงตัวอย่างดังรูป 

 

 

 

 



3. การเพิ่มเนื้อแบบไฟล์ วีดีโอ VDO จาก Youtube โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. วาง Curser ในต าแหน่งที่ต้องการแสดงไฟล์ วีดีโอ 

2. คลิกท่ีเครื่องมือส าหรับเพ่ิมรูปภาพ   จากนั้นจะแสดงหน้าต่างของ Insert media 

ขึ้นมา 

 

3. ให้ท าการ Copy URL จากเว็บ Youtube   

 

 



4. น าลิงค์ท่ี copy มาวางไว้ในช่อง Enter URL แล้วระบุชื่อของไฟล์วีดีโอในช่อง Enter 

name จากนั้นท าการกดปุ่ม Insert media ก็จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

5. ท าการกดปุ่ม  ระบบจะบันทึกแล้วกลับไปยังหน้าหลักของ

รายวิชา หรือจะกดปุ่ม  ระบบจะบันทึกแล้วแสดงตัวอย่างดังรูป 

 

 

 

 


