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คํานํา 

 
 คูมือเลมนี้ เขียนข้ึนจากประสบการณของผูดูแลระบบ KPRU LMS e-Learning ไดอธิบายถึงข้ันตอน
การใชเครื่องมือในการบริหารจัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (KPRU LMS e-Learning) สําหรับอาจารยผูสอน 
โดยมีรายละเอียดเนื้อหาเพียงบางสวนของระบบเทานั้น มีรูปภาพประกอบทําใหเขาใจไดงาย ซ่ึงระบบ KPRU 
LMS e-Learning เปนระบบท่ีพัฒนาภายใตระบบ Moodle ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติเทียบเทากับ Moodle และ
ยังมีการเขียนคําสั่งเพ่ิมเติม เพ่ือเชื่อมตอการทํางานรวมกับหองเรียนอัฉริยะ Smart Classroom คูมือเลมนี้ 
ใชเปนเอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสใหกับผูไดรับทุน ภายในโครงการพัฒนา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการใชงานระบบ KPRU LMS e-Learning เลมนี้ จะเปนประโยชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานแกอาจารยผูสอน ผูไดรับทุน ผูเก่ียวของและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตอไป 

 

 

 

(วันเฉลิม พูนใจสม) 

                                                                                                            พฤศจิกายน 2559 
  

ก 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 การเรียนการสอนออนไลนถือไดวามีบทบาทสําคัญในการศึกษาปจจุบัน ท้ังนี้เพราะปจจุบันมีเครื่องมือ 
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน โมบายโฟน แท็ปเล็ต โนตบุค สิ่งเหลานี้ชวยใหผูเรียนสามารถเขาถึง
แหลงขอมูลตาง ๆ ไดงายและสะดวก 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดเห็นความสําคัญของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน จึงได
จัดทําโครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ภายใตการดูแลของสํานักวิทยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือจัดสรรทุนสนับสนุนใหคณาจารยไดจัดทําสื่อฯ โดยใชเครื่องมือท่ีมหาวิทยาลัยไดเตรียมไว 
คือ KPRU LMS e-Learning โดยเปนระบบการบริหารจัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกสท่ีปรับปรุงจาก Moodle 
ซ่ึงเปนท้ัง CMS และ LMS ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานทางการบริหารจัดการสื่อ e-Learning โดยสามารถ
เรียกใชงานไดผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดท่ี http://lms.kpru.ac.th ดวยโปรแกรม Internet Browser 
ในท่ีนี้แนะนําใหใช Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge 
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การเขาสูระบบ (Login) 

ระบบ KPRU LMS e-Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดมีการเชื่อมตอกับระบบ
ฐานขอมูล Username และ Password ของอาจารย บุคลากร นักศึกษา ท่ีใชในการ Authentication  
ระบบอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย ดังนั้น อาจารย บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสามารถเขาใชงาน 
ไดทันที โดยใช Username และ Password ชุดเดียวกันกับท่ีใช Authentication ของมหาวิทยาลัย หากมี
การเปลี่ยนขอมูลรหัสผานท่ีระบบ Authentication สวนของรหัสผานใจระบบ KPRU LMS e-Learning จะ
ถูกเปลี่ยนไปดวย 

ท้ังนี้เพราะวาในระบบ KPRU LMS e-Learning นั้นจะมีการจัดการสิทธิการเปนผูสอน ผูเรียน ในการ
เขาถึงขอมูลของแตละคนท่ีแตกตางกัน โดยผูใชงานสามารถเขาใชงานไดท่ีเว็บไซต http://lms.kpru.ac.th 
และเขาสูระบบโดยไปท่ีบล็อค LOGIN ซ่ึงจะอยูทางดานซายมือ “LOGIN” หรือ เมนูมุมบนดานขวามือจะมีคํา
วา “Log in” 
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การออกจากระบบ (Logout) 

 ผูใชงานสามารถออกจากระบบโดยการคลิกท่ี ช่ือผูใช > Log out ท่ีมุมขวาดานบนของหนาเว็บไซต 
หากผูใชงานทานใดมีปญหาเรื่อง Username และ Password ใหติดตอไดท่ีฝายงานพัฒนาเครือขายและการ
สื่อสาร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอรโทร. ภายใน 1550 

 

การแกไขขอมูลสวนตัว 

 หลังจากทําการ Login เขาสูระบบแลว ผูใชงานก็จะสามารถเขาใชงานในสวนตาง ๆ ได โดยอันดับ
แรกท่ีอยากจะแนะนําใหทํากอนเปนอันดับแรกนั้น คือ การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสวนตัวของ
ผูใชงาน สามารถเขาไปแกไขขอมูลสวนตัวไดโดยไปท่ี ช่ือผูใช > Preferences > Edit profile 
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 จากนั้นสามารถแกไขขอมูลสวนตัวได ตามรายการขอมูลตาง ๆ ดังรูป 

 

 

 ในการแกไขขอมูล หากสังเกตจากแบบฟอรมนั้นจะเห็นวามี ดอกจันทรสีแดง * ในหลายๆ ชอง นั่น
หมายความวาผูใชงานจะตองกรอกขอมูลในชองท่ีมี * ใหครบทุกชอง เพราะเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีระบบตองการ 
เม่ือทําการกรอกครบถวนแลวก็ทําการคลิกท่ีปุม “Update profile” 
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สวนท่ี 2 
การจัดการเน้ือหา 

การขอสรางรายวิชา 

 ระบบ KPRU LMS e-Learning สามารถกําหนดใหอาจารยสรางรายวิชาเองไดตามตองการ แตเพ่ือ
ลดปญหาจากการสรางรายวิชา เชน สรางผิดหมวดหมู หรือ มีการกรอกรายวิชาท่ีเปนขอมูลจริง เปนตน ดังนั้น 
จึงกําหนดใหอาจารยใชวิธีการรองขอสรางรายวิชาแทน จากนั้น Admin จะตรวจสอบและอนุมัติการสราง
รายวิชาตอไป 

การขอสรางรายวิชาใหม มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ทําการ Login เขาระบบ 
2. คลิกเลือกหมวดหมู Course categories > เลือกคณะหรือหนวยงาน ตามท่ีตองการ 

 

3. สังเกตดานลางของรายวิชาท่ีแสดงผลอยู ใหคลิกท่ีปุม Add a new course 
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4. กรอกรายละเอียดของรายวิชาใหครบถวน 

 

 

หมายเลข 1 : ชื่อเต็ม ใหใชรูปแบบตามนี้ รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ช่ือผูสอน 

หมายเลข 2 : ชื่อยอ ใหใชรูปแบบตามนี้ ช่ือรายวิชา 

การแสดงผลในการนําคาไปใชงานของ หมายเลข 1 และ หมายเลข 2 ดังรูป 

1 : ตําแหนงแสดงขอความ รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ช่ือผูสอน 

2 : ตําแหนงแสดงขอความ ช่ือรายวิชา 
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หมายเลข 3 : เลือกคณะ ศูนย/สํานัก/หนวยงาน > สาขาท่ีสังกัด 

หมายเลข 4 : เนื้อหายอๆ หรือ บทสรุป 

หมายเลข 5 : เหตุผลสําหรับการสรางหลักสูตร 

หมายเลข 6 : สงขอมูล หลังจากกรอกขอมูลเรียบรอยแลว โดยคลิกท่ีปุม Request a course 

5. คลิกท่ีปุม Continue และรอการอนุมัติจาก Admin  

 

6. เม่ือ Admin ไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลและอนุมัติการสรางรายวาดังกลาวแลวนั้น เจาของ
รายวิชาสามารตรวจสอบไดท่ีเมนู My courses 
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การจัดการรายวิชา 

 การบริหารจัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ในทุกครั้งจะตองทําการ Login เขาระบบ แลวเลือกรายวิชา
ของตัวเอง โดยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

การเปด-ปด โหมดการแกไขบทเรียน 

 เม่ืออาจารยเขามาสูรายวิชา หนาจอการทํางานจะเปนดังรูปท่ีเห็นดานลางนี้ จะเห็นไดวาไมสามารถ
แกไขชื่อหัวขอหรือไมปรากฏเครื่องมือตางๆ ท่ีจะชวยใหเราจัดการกับบทเรียน ดังนั้น ตองมีการเปดการแกไข
กอน จึงจะสามารถแกไข เพ่ิมบทเรียน และอ่ืนๆ ดังนี้ 

ข้ันตอนแรก เปดการแกไข ทําไดโดยการคลิกท่ี ปุม Turn editing on ซ่ึงจะอยูตรงขวามือบน ดังรูป 

 
เม่ือทําการเปดโหมดแกไขแลว จะสามารถทําการแกไขบทเรียนได โดยจะมีเมนูตางๆ 

เพ่ิมข้ึนมา ซ่ึงเราจะไดอธิบายกันในข้ันตอนตอไปวามีอะไรบาง 

กรณีไมตองการแกไขแลว สามารถปดโหมดการแกไขในหนานี้ได โดยการคลิกตําแหนงเดิม คือ 

“Turn editing off จาก สีเขียว เปลี่ยนเปน สีแดง 
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กอนท่ีจะทําการแกไขบทเรียนหรือตั้งคาตางๆ จะขออธิบายแถบเครื่องมือหรือ Block ตางๆ ดังนี้ 
 

Setting 
Course administration การจัดการรายวิชา 
Switch role to... เปลี่ยนบทบาท 
My profile settings  แกไขขอมูลสวนตัว  

Course administration 
Turn editing on  เริ่มการแกไขในหนานี้  
Edit settings  การตั้งคาและการแกไขรายวิชา  
Users  สมาชิกของระบบ  
     Enrolled users  จัดการผูท่ีมีสิทธิ์เขาเรียนในวิชานี้  
     Enrolment methods  ตั้งคาการกําหนดสิทธิ์ผูเรียน  
     Other users  ผูใชงานอ่ืนๆ  
Grades  ผลคะแนนในการทําแบบทดสอบ และการบานของผูเรียน  
Backup  การสํารองขอมูล การจัดเก็บขอมูลรายวิชาท้ังหมดเพ่ือใชในการกูคืน  
Restore  การนําไฟลท่ีไดจากการสํารองขอมูลกลับมาใชงาน  
Import  การนําเขาขอมูลของรายวิชา  
Reset  สามารถทําการลบขอมูลสมาชิกในรายวิชาได ในขณะท่ียังคงเก็บกิจกรรม

และการตั้งคาอ่ืนๆเอาไว  
Question bank  คลังคําถาม แบบทดสอบของรายวิชา  
     Questions  คําถามตางๆ ท่ีจัดเก็บในคลัง  
     Categories  ประเภทแบบทดสอบ หรอืคฎถาม  
     Import  นําเขาแบบทดสอบ หรือคําถาม  
     Export  สงออกแบบทดสอบ หรือคําถาม  

Switch role to... 
Non-editing teacher  ผูชวยสอน  
Student  ผูเรียน  
Guest  บุคคลท่ัวไป  

My profile settings 
Edit profile  แกไขขอมูลสวนตัว  
Change password  เปลี่ยนรหัสผาน  
Messaging  ขอความสวนตัว  
Blogs  หัวขออ่ืนๆ  
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การแกไข Topic 

 Topic สามารถแกไขใหใชเปนประโยคหรือคําอ่ืนๆ เชน บทท่ี หรือ สัปดาห หรือตามท่ีผูสอนวางแผน
และกําหนด ข้ันตอนดังนี้ 

1. ทําการคลิกท่ีเมนู “Turn editing on” เพ่ือเปดการแกไขได 
2. คลิกท่ีเมนู Edit > Edit topic เพ่ือแกไขหัวขอ และเพ่ิมขอมูลรายละเอียดของหัวขอ 

 

3. เม่ือเขาสูหนาของรายละเอียด ดําเนินการดังรูป 

 

  หมายเลข 1 คือ ใหนําเครื่องหมาย  ในชองออก 

  หมายเลข 2 คือ กําหนดชื่อ เชน บทท่ี, สัปดาห, ครั้ง เปนตน 

  หมายเลข 3 คือ เนื้อหายอหรือสรุปของหัวขอ 

  หมายเลข 4 คือ ปุมสําหรับบันทึกขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลง 
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การเพ่ิมเนื้อหาและกิจกรรมของบทเรียน 

 ในสวนของการเพ่ิมเนื้อหาและกิจกรรมของบทเรียน ผูสอนสามารถเพ่ิมขอมูลและกิจกรรมเขาใน
บทเรียนโดยเริ่มตนท่ีการคลิกท่ีเมนู “+ Add an activity or resource” 

 

จะมีหนาตางหรือ pop up ของกิจกรรมตางๆ ใหเลือก ถาหากมองตามหนาจอแลวจะมีการแบงหนา
จอแสดงผล ซาย-ขวา ดานซายของหนาจอจะเปนกิจกรรมท่ีจะตองใสเขาไปในบทเรียน สวนทางดานขวามือ
นั้นจะเปนขอมูลและคําอธิบายของแตละกิจกรรมวามีรายละเอียดอะไรบาง ใชงานยังไง 

 

หมายเลข 1 คือ ชนิดหรือรูปแบบเนื้อหาและกิจกรรม 

หมายเลข 2 คือ เม่ือตองการเพ่ิมใหคลิกปุม Add 
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สําหรับ Activities หรือ กิจกรรมตางๆ หรือวา Resources หรือแหลงขอมูลในรูปแบบตางๆ นั้น
ประกอบไปดวยอะไรบางนั้น จะขออธิบายดังตอไปนี้ 
 

 

คําอธิบาย 

Assignment : การมอบหมายงาน หรือ การบาน 

External Tool : แหลงเรียนรูและกิจกรรมจากเว็บไซตอ่ืน 

SCORM package : บทเรียนท่ีอยูในรูปของ SCORM 

Survey : แบบสาํรวจ 

Wiki : วิกิพีเดีย 

Lesson : เนื้อหาแบบบทเรียน 

Forum : กระดานเสวนา เว็บบอรด 

Database : ฐานขอมูล 

Workshop : มอบหมายงานเปนกลุม 

Chat : หองสนทนาออนไลน 

Glossary : คําศัพท ลักษณะคลายดิกชันนารี 

Quiz : แบบทดสอบ  

Choice : ตอบคําตอบเดียวลักษณะเหมือน Poll 

 

คําอธิบาย 

Book : บทเรียนแบบหลายหนาคลายหนังสือ 

Folder : สราง Folder เพ่ือจัดเก็บไฟลตางๆในแตละหัวขอของเนื้อหา 

MS content package : IMS เปนมาตรฐานไฟล บทเรียนท่ีจะนํามาใชรวมกัน 

Label : ปายชื่อตางๆ อาจจะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ หรือสื่อมัลติมีเดียตางๆ 

Page : หนาเว็บเพจ 

URL : เชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลออนไลน ทั้งภายในและภายนอกของระบบ 

File : ไฟลขอมูลตางๆ เชน ไฟลเอกสาร ไฟลนําเสนอ เปนตน 
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบ File 

 การเพ่ิมเนื้อหาแบบ File เหมาะสําหรับการแนบไฟลตาง ๆ เขาไปในบทเรียนเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ
เปดดู หรือดาวนโหลดไฟล ถาเปนเอกสารประกอบการเรียนท่ีเปนไฟล Power Point, Word เปนตน แนะนํา
ใหทําการ Export เปนไฟล PDF กอนอัปโหดล นักศึกษาจึงจะสามารถเปดดูไฟลแบบออนไลนผานบราวเซอร
ได แตหากไมได Export เปนไฟล PDF จะไมสามารถดูออนไลนผานบราวเซอรได จึงตองทําการโหลดมาเปดท่ี
เครื่องคอมพิวเตอร โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 

1. คลิก + Add an activity or resource จากนั้น ในสวนของ RESOURCES ดําเนินการดังนี้ 
หมายเลข 1 คือ คลิกท่ี File  
หมายเลข 2 คือ คลิกปุม Add 

 

2. กรอกขอมูลในสวนของ General เปนสวนของขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ File  
หมายเลข 3 คือ สําหรับใสชื่อของ File 
หมายเลข 4 คือ กรอกรายละเอียดเก่ียวกับ File 
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  หมายเลข 5 คือ สําหรับอัปโหลดไฟลขอมูล 

  หมายเลข 6 คือ กรณีไฟลขอมูลเปน PDF File ใหเลือกเปน Embed เพ่ือใหระบบแสดงไฟล 
PDFแบบออนไลนภายใตเฟรมของระบบ KPRU LMS e-Learning 

อธิบายเพ่ิมเติมสวนของหมายเลข 5 การอัปโหลดไฟลขอมูล การนําเขาไฟลขอมูลในสวนของ 
Content จะเปนสวนท่ีเราจะตองทําการแนบไฟลหรืออัปโหลดไฟลขอมูลของเราเขาสูบทเรียน โดยจะมีวิธีการ
อัปโหลดไพลไดดังนี้ 

วิธีที่ 1 การเพ่ิมเนื้อหาแบบ File แบบอัปโหลดไฟล 

1.1 คลิก Add File.. ท่ีเปน Icon ท่ีอยูทางมุมซายบน 

 

โดยมีหลายทางเลือกในการเลือกไฟล ดังนี้ 
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Server files คือ ไฟลท่ีอยูในเครื่องแมขายท่ีใหบริการ
สื่อและสามารถเห็นไดแคไฟลท่ีเปนของเรา 

Recent files คือ ไฟลท่ีเพ่ิงอัปโหลดไปลาสุด 

Upload a file คือ เลือกไฟลท่ีอยูในเครื่องคอมพิวเตอร
ของเรา เพ่ืออัปโหลดเขามาใน server แลวเลือกใชงาน 

URL downloader คือ เลือกไฟลท่ีอยูบนเว็บไซตหรือ
ผาน URL 

Private files คือ ไฟลท่ีเปนของรายวิชานี้เทานั้น 

Wikimedia คือ เลือกไฟลจาก Wikimedia 

เม่ือไดไฟลท่ีตองการแลว ก็ทําการคลิก Selected this 
file ในกรณีท่ีเลือกไฟลท่ีอยูในระบบ และ คลิกท่ี Upload this 
File ในกรณีท่ีเลือกไฟลโดยการอัปโหลด 

1.2 เม่ือเลือกไฟลเสร็จเรียบรอยแลว คลิกท่ี Save and return to course เพ่ือบันทึกขอมูล 

วิธีที่ 2 การเพ่ิมเนื้อหาแบบ File แบบ Drag and drop 

     2.1 การเพ่ิมไฟลแบบ Drag and drop นั้น เราสามารถเลือกไฟลจาก Folder ท่ีเราเก็บ File โดย
ลากไฟลเขามาไดโดยตรงในพ้ืนท่ีสําหรับวางไฟลขอมูลสวนของ Select files ไดเลย 
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2.2 จากนั้น รอการอัปโหลดไฟลขอมูลเขาสูระบบ 

 

2.3 เม่ืออัปโหลดเสร็จเรียบรอยแลว ไดไฟลดังรูป 

 

           2.4 หากไฟลท่ีเราทําการเพ่ิมนั้นไมถูกตอง ตองการจะลบไฟลนั้นท้ิงแลวก็เพ่ิมไฟลใหมเขาไปก็
สามารถทําไดโดย คลิกท่ีไฟลท่ีตองการลบ แลวเลือก ลบ หรือ Delete ไดเลย 

 

3. เลือกรปูแบบในการแสดงไฟล ในสวนของ Options Appearance เปนการเลือกรูปแบบการ 

แสดงไฟลนั้นๆ โดยสามารถเลือกรูปแบบและวิธีท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน Display นั้นมี Option list ใน
รูปแบบตางๆ ใหเลือก 
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Automatic คือ เปดไฟลแบบอัตโนมัติตามชนิดของไฟล 

Embed คือ แสดงไฟลโดยฝงไวในหนาเพจเดียวกันกับระบบ 

In frame คือ แสดงไฟลในสวนของเฟรมหนาเพจ ซ่ึงอยูในหนาเพจเดียวกันกับระบบ 

New windows เปดไฟลในแท็ปใหม 

Force download ใหดาวโหลดไฟลนั้นๆ กอน 

Open คือ เปดไฟลนั้นข้ึนมา 

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) 

4. เม่ือ Add File แลวทําการ Save and return to course เปนการเสร็จสิ้นการ Add File เขา
ระบบ ไฟลก็จะอยูในหนาของบทเรียน 

 

สําหรับการปรับแกไขไฟล สามารถทําไดโดย คลิกท่ี Edit > Edit Setting 
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Label 

 การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Label นั้น เปนการทําเนื้อหาของบทเรียนใหแสดงในหนาบทเรียน ซ่ึงรูปแบบนี้
เหมาะสําหรับการทําเนื้อหาท่ีประกาศหรือแสดงเนื้อหาตางๆ เหลานั้นเลยซ่ึงข้ึนอยูกับการวางรูปแบบของ
บทเรียนของผูสอน มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู Add an activity or resource หลังจากนั้น ในสวนของ Resources คลิกเลือก
Label จากนั้นคลิกท่ีปุม Add 

 

2. กรอกขอมูลในสวนของ Label Text * ซ่ึงในรูปแบบของ Label นี้จะเปนการกรอกขอมูลของ
บทเรียนเขาในแตละ Topic เลย 

 

ในสวนของชอง Label text นั้น ถาสังเกตมุมขวาลาง (หมายเลข 3) สามารถนําพอยเตอร
เมาทไปชี้แลวลากขยายเพ่ือท่ีจะสามารถปรับแกไขใสขอความไดอยางสะดวก 

เม่ือวางขอมูลไปจนครบและจัดรูปแบบเสร็จแลวก็ทําการบันทึกขอมูลโดยคลิกท่ีปุม Save and 
return to course หากตองการเพ่ิมขอมูลใน Label text อ่ืนๆ ทําไดโดยเริ่มทําตามข้ันตอนท่ีผานมา 
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Page 

 การเพ่ิมขอมูลแบบ Page นี้จะเปนลักษณะของการเพ่ิมหนา web page โดยในหนาเพ็จนั้นสามารถ
ใส ขอความ, รูปภาพ, เสียง, VDO ประกอบการสอน, เว็บลิงคตางๆ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิก Add an activity or resource หลังจากนั้น ในสวนของ Resources คลิกเลือกตรง

ออฟชั่น จากนั้นคลิกปุม เพ่ิม 

 

2. กรอกขอมูลในสวนของ ท่ัวไป ซ่ึงในสวนนี้จะเปนการกรอกขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ File ท่ีเราจะ
ทําการอัปโหลดเขาสูบทเรียนโดยมีสิ่งท่ีจะตองกรอกในสวนนี้คือ 

ช่ือ * เปนการ ตั้งชื่อ Page 
Description * เปนการ กรอกรายละเอียดเก่ียวกับ Page 
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3. กรอกขอมูลในสวนของ Page content * 

 

4. ทําการ Save and return to course เม่ือวางขอมูลไปจนครบ และจัดรูปแบบเสร็จแลวก็ทํา
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูล 

5. สามารถแกไขขอมูลตางๆ ของเพจได โดยใชเครื่องมือตางๆ ท่ีไดกลาวมาแลว 
6. หากจะเขาไปดูผล ทําไดโดยการคลิกเขาท่ีชื่อเพ็จ 

 

7. การแสดงผลของบทเรียนก็จะเปนลักษณะหนาเว็บเพ็จ 
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การเพ่ิมเนื้อหารูปแบบ PowerPoint online 

 เนื้อหารูปแบบ PowerPoint มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว คือ สามารถปรับแตงดวยการใส
ภาพเคลื่อนไหว หรือ Animation ใหเกิดความนาสนใจ แตตองการนําเสนอในรูปแบบออนไลนบนเว็บไซต โดย
ท่ียังคงสามารถแสดงผลของ Animation ไดนั้น ตองนํามาจัดทําเปน PowerPoint online โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. จัดเตรียมอีเมลของ Hotmail (กรณีท่ียังไมมีอีเมลของ Hotmail) 
2. ดําเนินการอัปโหลดไฟล PowerPoint ไวท่ี OneDrive 

 

3. (1) คลิกขวาไฟล PowerPoint  (2) เลือกเมนู Embed 
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หรือ (1) คลิกท่ีไฟล PowerPoint จากนั้น คลิกท่ีเมนู Embed 

 

4. ทําการ Copy Code iframe เพ่ือเตียมไปวางไวในระบบ KPRU LMS e-Learning 

 

5. เพ่ิม Activity แบบ page 
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6. สวนของ General ใหกรอกชื่อเนื้อหาของไฟล PowerPoint online 

 

7. สวนของ Content กําหนดดังนี้ 

1. คลิกตําแหนงหมายเลข 1 เพ่ือขยายเครื่องมือท่ีซอนอยู 

2. คลิกตําแหนงหมายเลข 2 เพ่ือเปดการใชงาน Editor สําหรับการเขียน Code iframe 

3. หมายเลข 3 คือ วางขอความ Code iframe ท่ี copy ไว 

4. หมายเลข 4 คือ เปลี่ยนคาความกวาง สูง ใหเปน width= “100%” height= “450” 

 

8. ผลการเพ่ิมเนื้อหาแบบ PowerPoint online ไดดังรูป 
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สวนท่ี 3 
การจัดการแบบทดสอบ 

 ในระบบการเรียนการสอน หากตองการตรวจสอบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในชุดวิชาเปนอยางไรบาง  
สิ่งท่ีจะนํามาวัดไดดีท่ีสุดคือ การทําแบบทดสอบ ซ่ึงระบบ KPRU LMS e-Learning สนับสนุนการสราง
แบบทดสอบท่ีหลากหลายรูปแบบ อาทิเชน การทําแบบทดสอบแบบปรนัย อัตนัย แบบเติมคํา แบบถูก/ผิด 
แบบจับคู และอ่ืน ๆ ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี้ 

 การจัดการแบบทดสอบ มีข้ันตอนหลักๆ ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางแบบทดสอบ (Quiz) 

ข้ันตอนท่ี 2 การสรางขอสอบ 

ข้ันตอนท่ี 3 การเพ่ิมขอสอบลงในแบบทดสอบ 

ข้ันตอนที่ 1 การเพ่ิมแบบทดสอบ (Quiz) 

 การเพ่ิมแบบทดสอบ หรือ กิจกรรมแบบ Quiz คือ การออกแบบแบบทดสอบ ซ่ึงเปนหนึ่งกิจกรรมท่ี
มีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน ใชสําหรับวัดความรูความเขาใจของผูเรียน ซ่ึงผูสอนสามารถจัด
กิจกรรมแบบทดสอบไดท้ังกอนเรียนและหลังเรียน และสามารถกําหนดคาตาง ๆ ใหกับแบบทดสอบได โดยมี
ข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิก Add an activity or resource หลังจากนั้น ในสวนของ Resources คลิกเลือก Quiz 
จากนั้นคลิกปุม Add 
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2. General เปนการกรอกรายละเอียดท่ัวไปของแบบทดสอบซ่ึงในสวนนี้จะเปนการกรอกขอมูล 

พ้ืนฐานเก่ียวกับFile ท่ีเราจะทําการอัปโหลดเขาสูบทเรียนโดยมีสิ่งท่ีจะตองกรอกในสวนนี้ คือ 

หมายเลข 1 Name * เปนการ ใสชื่อแบบทดสอบ เชน แบบทดสอบกอนเรียน - บทท่ี 1 
หมายเลข 2 Description เปนการ ใสคําอธิบายหรือรายละเอียดเก่ียวกับแบบทดสอบ 
หมายเลข 3 Display description on course page เปนการกําหนดใหแสดง หรือ ไมแสดง
รายละเอียดใน Description 

 

3. Timing เปนการกําหนดชวงเวลาในการทําแบบทดสอบ วาจะเริ่มใหทําแบบทดสอบ 

ในรูปแบบไหน กําหนดวันท่ี หรือเวลาหรือไมอยางไร จับเวลาในการทําแบบทดสอบไหม ดังนั้นจึงจะขออธิบาย
เพ่ือความเขาใจและความชัดเจนดังตอไปนี้ 

 

Open the quiz : กําหนดวันท่ี เวลา ในการเริ่มใหทําแบบทดสอบ 

Close the quiz : กําหนดวันท่ี เวลา ในการสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ 

Time limit : กําหนดเวลาท่ีใชในการทําแบบทดสอบ 
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When time expires: ถาหมดเวลาในการทําขอสอบแลวจะใหทําอยางไรตอ 

- Open attempts are submitted automatically 
  เม่ือหมดเวลาแลวระบบเก็บคะแนนหรือบันทึกขอมูลของคําตอบใหอัตโนมัติ 

- There is a grace period when open attempts can be submitted, but no  
   more questions answered. 
   ระบบจะทําการบันทึกขอมูลคําตอบของผูเรียนเปนชวง ๆ โดยจะตองไปกําหนดคา ท่ี  
   Submission grace period ซ่ึงจะตองกําหนดมากกวา 1 นาที เม่ือหมดเวลาแลวระบบ 
   จะใหผูเรียนทําการคลิกสงคําตอบและไมสามารถทําแบบทดสอบตอได 

- Attempts must be submitted before time expires, or they are not  
            counted. 
            ใหคะแนนเฉพาะท่ีสงกอนเวลาเทานั้น ถาหลังเวลาแลวไมไดคะแนน 

- Submission grace period: ระยะเวลาผอนผันการสงขอสอบ 

4. Grade กําหนดรูปแบบใหแสดงคะแนนท่ีได 
 

 
 
Grade category: ประเภทของการตัดเกรด 
Grade to pass: กําหนดจํานวนคะแนนท่ีใหผาน 
Attempts allowed: จํานวนครั้งท่ีใหตอบ 
Grading method: วิธีตัดเกรด ตัดเกรดจากคะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ตอบครั้งแรก ตอบครั้ง
สุดทาย 
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5. Layout กําหนดรูปแบบใหแสดงจํานวนขอสอบใน 1 หนา 

 

New page: เลือกแสดงจํานวนขอสอบก่ีขอตอ 1 หนาเว็บเพ็จ 

6. Question behaviour กําหนดคาการสลับคําตอบ หรือ สลับภายในคําถามหรือไม 

 

7. Review Option แนะนําใหทําเครื่องหมายเลข  หนา Right Answer ออกท้ังหมด  

เนื่องจากในกรณีท่ีอนุญาตใหทําขอสอบไดมากกวา 1 ครั้ง เม่ือสงคําตอบในครั้งแรก ระบบจะเฉลยคําตอบ
ใหกับผูเรียน ซ่ึงจะเปนผลเสียทันที แตถาอนุญาตใหทําแบบทดสอบเพียงครั้งเดียว สามารถยังคงไวได 
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ข้ันตอนที่ 2 การสรางขอสอบ 

 เม่ือไดสรางแบบทดสอบแลวในข้ันตอนท่ี 1 แตยังไมมีขอสอบอยูในนั้น ดังนั้นข้ันตอนตอไป คือ 
การสรางขอสอบในรูปแบบตาง ๆ เขาไปในแบบทดสอบ ซ่ึงแบบทดสอบ 1 ชุด สามารถมีไดหลายรูปแบบ
ขอสอบ ข้ันตอนการสรางขอสอบดังนี้ 

1. คลิกเขาไปท่ีแบบทดสอบท่ีตองการ 

 

2. คลิกท่ีปุม Edit quiz เพ่ือเลือกรูปแบบคําถาม 

 

3. คลิกท่ีเมนู Add 
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4. คลิกท่ีเมนู a new question 

 

5. จะมีหนาตาง Pop-up ออกมาใหเลือกรูปแบบของคําถามชนิดตางๆ ในตัวอยางเลือกรูปแบบ
ขอสอบเปนแบบปรนัย 
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การสรางขอสอบแบบปรนัย (Multiple choice) 

 การสรางขอสอบปรนยั มีวิธีการสรางดวย 2 วิธี คือ  
  1.) การสรางขอสอบแบบปรนัย (Multiple choice) แบบรายขอ 
          2.) การสรางขอสอบแบบปรนัย (Multiple choice) แบบนําเขาครั้งละหลายขอ 

การสรางขอสอบแบบปรนัย (Multiple choice) แบบรายขอ 

 วิธีการเพ่ิมแบบทดสอบแบบครั้งละ 1 ขอ เหมาะกับรายวิชาท่ีตองการมีขอสอบหลากหลายรูปแบบใน
หนึ่งชุดแบบทดสอบ โดยมีข้ันตอนการเพ่ิมดังนี้ 

1. เลือก Multiple choice แลวคลิกปุม Add 

 

2. กรอกขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับคําถาม 

 

Category: เลือกแบบทดสอบท่ีตองการ 

Question name *: ชื่อคําถาม 

Question text *: คําถาม หรือ โจทยท่ีผูเรียนสามารถมองเห็น 
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Default mark *: คะแนน โดยมาตรฐานจะตั้งไวท่ี 1 คะแนน 

General feedback: ขอความฟตแบ็ค 

One or multiple answers?: ตัวเลือกคําตอบท่ีถูก ตองการมีขอเดียวหรือหลายขอ 

Shuffle:  ถาคลิกเลือกจะเปนการใหสลับขอคําถาม     ถาไมเลือกจะไมสลับคําถาม 

Number the choices? : รูปแบบของตัวเลือกจะเปนแบบไหน ก,ข,ค,ง / a,b,c,d / 
1,2,3,4 

3. กรอกตัวเลือก และคําตอบ โดยกรอกไวในชอง Choice ตามตองการ 

 

Grade = 100% หมายความวา ในขอนี้มีคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

Grade = 50% หมายความวา ในขอนี้มีคําตอบท่ีถูกตอง 2 คําตอบ 

Grade = 33.333% หมายความวา ในขอนี้มีคําตอบท่ีถูกตอง 3 คําตอบ 

Grade = none หมายความวา คําตอบขอนั้นผิด 

 Feedback: เปนการกําหนดคาใหแสดงขอความหลังจากท่ีเราไดทําการตอบคําถามขอนั้นๆ 
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4. สามารถเขาไปทดสอบดูการแสดงผลของแบบทดสอบ โดยคลิกเมนู Preview 

 

5. เม่ือทําการคลิกดูตัวอยางแบบทดสอบชนิด Multiple Choice รูปแบบของคําถามจะเปนดังรูป 

 

6. หากตองการแกไขแบบทดสอบนี้ก็ทําไดโดยคลิกท่ีเมนู Edit question หรือ Edit quiz 

 หรือ  
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การสรางขอสอบแบบปรนัย (Multiple choice) แบบนําเขาคร้ังละหลายขอ 

 วิธีการการนําเขาขอสอบจํานวนหลายขอพรอมกัน สะดวก รวดเร็วในการสรางขอสอบหลายขอพรอม
กัน สามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ แตกรณีตัวอยาง ใหใชเปนแบบปรนัยหรือ Multiple choice แตก็มี
ขอดอย คือ ไมสามารถนําเขาแบบรูปภาพ หากในหนึ่งชุดขอสอบมีขอสอบท่ีตองใชรูปภาพประกอบ ใหคัดแยก
ออก แลวจึงสรางเปนรายขอ ในการสรางขอสอบแบบนําเขามีกระบวนการ ข้ันตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมไฟลขอสอบ Notepad 

 ข้ันตอนท่ี 2 การนําเขาขอสอบ 

ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมไฟลขอสอบ Notepad 

ดําเนินการ Copy ขอสอบมาไวในโปรแกรม Notepad และจัดรูปแบบดังตอไปนี้ 

1. โจทย ใหพิมพ 1 บรรทัดยาวเปนบรรทัดเดียว หามมีการ Enter ไปยังบรรทัดใหม 
2. ตัวเลือก ใหพิมพตัวอักษร A. B. C. D. หรือ A) B) C) D) และกด Enter เพ่ือข้ึนบรรทัดใหม

ตามลําดับ และกําหนดเวนวรรค 1 ครั้ง หลังจากตัวอักษร A. B. D. C. จึงพิมพขอความของ
ตัวเลือกลงไป ดังรูป 

 

3. คําตอบ ใหพิมพคําวา ANSWER:เวนวรรค 1 ครั้ง และพิมพตัวอักษร A B C D  ตัวเลือกท่ี
ถูกตอง ดังรูป 
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4. โจทยขอท่ีถัดไป ใหเวน 1 บรรทัดระหวางแตละขอและตองพิมพชิดซายเทานั้น ถามีเวนวรรคจะ 
เกิดขอผิดพลาดในการ Upload 

 

5. บันทึกไฟล ไมท่ีเมนู File > Save As แลวตั้งชื่อไฟลตามความเหมาะสม สวนของ Encoding 
ใหเลือกเปน UTF-8 จากนั้นคลิกปุม Save 

 

  เปนอันเสร็จสิ้นการเตรียมไฟลขอสอบแบบปรนัย  
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ตอนท่ี 2 การนําเขาขอสอบ 

 จากท่ีไดเตรียมไฟลขอสอบเรียบรอยแลว ตอไปจะเปนข้ันตอนการนําเขาขอสอบลงไปในระบบ โดยมี
ข้ันตอนการนําเขาดังนี้ 

1. คลิกเขาไปท่ีแบบทดสอบท่ีตองการ 

 

2. ไปท่ีเมนู Question bank > Import 
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3. เลือกรปูแบบ ดังนี้ 
หมายเลข 1 เลือกรูปแบบไฟลแบบ Aiken format   
หมายเลข 2 ใหเลือก Category สําหรับเก็บขอสอบไวในคลังขอสอบ โดยท่ีระบบไดสราง Category 
ท่ีมีชื่อเดียวกันกับแบบทดสอบท่ีสรางไปแลวนั้น 

 

4. สวนของ Import Questions from file ใหคลิกจากไฟลขอสอบ Notepad ท่ีเตีรยมไวนํามา
วางในชองท่ีระบบกําหนด โดยจะเปนการอัปโหลดไฟลโดยอัตโนมัติ 
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5. เม่ืออัปโหลดไฟลเสร็จสมบูรณแลว จะไดดังรูป 
หมายเลข 1 คือ แสดงชื่อไฟลขอสอบท่ีอัปโหลด 
หมายเลข 2 คือ เม่ืออัปโหลดเสร็จแลวใหคลิกปุม Import เพ่ือดําเนินการข้ันตอนตอไป 

 

6. เม่ือ import เสร็จสมบูรณ ระบบจะแสดงขอความแจงสถานะการ import และจํานวนขอสอบท่ี
ไดทําการ Import ไปดังรูป จากนั้นใหคลิกท่ีปุม Continue เพ่ือดําเนินการข้ันตอนตอไป 
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7. จากนั้นจะเขาสูสวนของ Question bank จะแสดงรายการขอสอบท่ี Import เขาไปในคลัง
ขอสอบ 

 

ข้ันตอนที่ 3 การเพ่ิมขอสอบลงในแบบทดสอบ 

1. ดําเนินการนําขอสอบท่ีอยูในคลังขอสอบมานําเขามาในแบบทดสอบ โดยไปท่ีเมนู Edit quiz 
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2. คลิกท่ีเมนู Add 

 

3. คลิกเมนู from question bank 

 

4. เลือกขอสอบจากคลังใหถูกตอง ดังนี้ 
หมายเลข 1 คือ เลอืก Category หรือคลังเก็บขอสอบท่ีตองการ 
หมายเลข 2 คือ คลิกทําเครื่องใหมใหเลือกขอสอบท้ังหมดทุกขอ 
หมายเลข 3 คือ คลิกปุม Add selected question to the quiz เพ่ือทําการนําขอสอบจาก
คลังขอสอบเขาไปในแบบทดสอบ 
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5. เปนอันเสร็จสิ้นการเพ่ิมขอสอบแบบนําเขาลงในแบบทดสอบ 

 

6. สามารถดูตัวอยางแบบทดสอบได โดยคลิกท่ีเมนู Preview 
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สวนท่ี 4 
การจัดการการเรียนการสอน 

การระงับการใหบริการรายวิชาช่ัวคราว 

 ระบบ KPRU LMS e-Learning สามารถกําหนดให เปด-ปด การใชบริการชั่วคราวได เชน กําลังอยู
ในชวงกําลังดําเนินการพัฒนา โดยท่ีไมอยากใหผูใชงานสามารถมองเห็นรายวิชา ทําไดดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู Edit Setting ดังรูป 

 

2. กําหนดคา Show / Hide ในสวนของ Visible ดังรูป 

Show คือ เปดใหบริการ ผูใชงานสามารถมองเห็นได 

Hide คือ ปด หรือ ระงับการใหบริการ ผูใชงานจะไมสามารถมองเห็น 
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การเปดใหบริการแกบุคคลทั่วไป 

 การกําหนดใหบุคคลท่ัวไปสามารถเขาใชงานรายวิชาโดยไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชา มีข้ันตอน
ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู Enrolment methods 

 

2. เลือก Guest access ในสวนของ Add method 

 

3. กําหนดคา ดังนี้ 
หมายเลข 1 คือ กําหนดให Yes / No เพ่ือเปด-ปด การใหบริการสําหรับบุคลท่ัวไป ( Guest) 
หมายเลข 2 คือ รหัสผานสําหรับบุคคลท่ัวไปใชในการเขาถึงเนื้อหาในรายวิชา หากตองการให
ผูใชงานเขาถึงเนื้อหาไดเลย โยดไมตองติดรหัสผานก็ไมตองใสคาใดๆ ลงไปใน หมายเลข 2 
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4. เม่ือดําเนินการเสร็จแลว คลิกท่ีปุม Add method เพ่ือเพ่ิม method สําหรับบุคคลท่ัวไป 

 

5. เม่ือเพ่ิม method เรียบรอบแลวจะได Guest access method เพ่ิมมา ดังรูป 

 

6. ผลการกําหนดรหัสผานสําหรับ Guest access method เม่ือผูใชงานตองการเขาถึงเนื้อหาใน
รายวิชาจะปรากฎชองรับขอมูลร Password ดังรูป 
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การสรางกลุมเพ่ือแยกหมูเรียนผูเรียน (Group) 
 ในกรณีท่ีผูสอนมีการเรียนการสอนหลายหมูเรียน ผูสอนสามารถแยกนักศึกษาออกเปนกลุม ๆ เพ่ือ

สะดวกในการติดตามผลการเรียน ผลการสอบตาง ๆ ไดอยางชัดเจน วิธีการสรางกลุม (Group) ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู Course administration > Users > Group 

 

2. คลิกท่ีปุม Create group เพ่ือสรางกลุม 
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3. กรอกรายละเอียดของกลุม ดังนี้ 
หมายเลข 1 คือ ชื่อกลุม เชน 4513201-วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
หมายเลข 2 คือ รหัสหมูเรียน เชน 4513201 
หมายเลข 3 คือ รายละเอียดของกลุม 
หมายเลข 4 คือ รหัสผานสาหรับการลงทะเบียนเขากลุม 
หมายเลข 5 คือ บันทึกขอมูล เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว 

 

4. เม่ือสรางกลุมเสร็จแลวจะไดกลุม ดังรูป 
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การลงทะเบียนเรียน (Enrol users) 

การลงทะเบียนเรียน หรือ เรียกอีกอยางวา Enrol users ซ่ึงกระบวนการบริหารจดัการของระบบ 
KPRU LMS e-Learning แมวาผูเรียนจะมี Username และ Password ในการเขาใชงานระบบ KPRU LMS 
e-Learning แตถาจะเขาใชงานแตละรายวิชาจะตองมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ กอนจึงจะสามารถ
เขาถึงเนื้อหาภายในวิชาได โดยลงทะเบียนเรียนทําได 2 วิธี คือ 

1. การลงทะเบียนเรียนเปนรายบุคคล (Enrol users) โดยผูสอนเปนผูดําเนินการ 
2. การลงทะเบียนเรียนดวย Enrolment Key โดยผูสอนเปนผูกําหนดรหัสผาน และผูเรียนจะ

ลงทะเบียนดวยตัวเองโดยผานการใชรหัส Enrolment Key 

วิธีท่ี 1  การลงทะเบียนเรียนเปนรายบุคคล (Enrol users) โดยผูสอนเปนผูดําเนินการ 

1. คลิกท่ีเมนู Users > Enrolled users 

 

2. จากนั้นคลิกท่ีปุม Enrol users ดานขวาบน-ลาง 
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3. ดําเนินการคนหาดวยชื่อของผูเรียน ท่ีชอง Search 

 

4. กดท่ีปุม Enrol เพ่ือลงทะเบียนผูเรียน 

 

5. เม่ือเพ่ิมเขาไปแลว ปุม Enrol จะหายไป  จากนั้นคลิกท่ีปุม Finish enrolling users 
เสร็จสิ้นการนําเขาผูเรียน Account 
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6. เห็นไดวา Account ท่ีเพ่ิมเขาไป จะปรากฏเพ่ิมเติมเขามา 

 

7. หากตองการลบท้ิง ใหคลิกท่ี icon กากบาท ดานขวาของแตละ user 

วิธีท่ี 2  การลงทะเบียนเรียนดวย Enrolment Key โดยผูสอนเปนผูกําหนดรหัสผาน และผูเรียน
จะลงทะเบียนดวยตัวเองโดยผานการใชรหัส Enrolment Key 

1. เขาไปท่ีเมนู users > Enrolment methods 
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2. คลิกท่ีเมนู Add method > Self enrolment 

 

 

3. กรอกขอมูลตามรายละเอียดพ้ืนฐาน ดังนี้ 

หมายเลข 1 Custom instance name  : ชื่อ 

หมายเลข 2 Enrolment key : รหัสในการ Enrol users 

หมายเลข 3 Use group enrolment keys : เลือกใชงานรหัสจากกลุม (Group) 

หมายเลข 4 Default assigned role : สถานะของการ 
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4. คลิกท่ีปุม Add method 

 

5. Methods ท่ีสรางมาจะแสดงดังรูป 
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6. เม่ือเขาใชงานจะเห็นชองสําหรับกรอกรหัสผาน Enrolment key 

 

การเพ่ิมกิจกรรมการบาน (Assignment) 

เม่ือผูสอนไดสอนเนื้อหาหรือไดกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ แลว อาจจะมี
การมอบหมายงานใหศึกษาคนควา จัดทําเปนรายงาน หรือจัดทําเปนสไลดเพ่ือการนําเสนอ ซ่ึงระบบ KPRU 
LMS e-Learning สามารถมอบหมายงานหรือท่ีเรียกวา Assignment สามารถใสชื่องานท่ีมอบหมาย 
รายละเอียดของงาน จํานวนไฟลท่ีจะใหผูเรียนสงไดสูงสุดก่ีไฟล กําหนดคะแนน ระยะเวลาท่ีจะใหสงงาน 
เปนตน โดยมีข้ันตอนการเพ่ิม ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู Add an activities or resource 
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2. เลือก Activities Assignment จากนั้น คลิกท่ีปุม Add 

 

 

3. กรอกขอมูลท่ีสวนของ General ดังนี้ 
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หมายเลข 1 คือ ชื่อการบาน 
หมายเลข 2 คือ คําสั่ง หรือ รายละเอียดของการบาน 

 

หมายเลข 3 คือ กําหนดใหแสดง หรือไมใหแสดงคําสั่ง หรือรายละเอียดของการบาน 
หมายเลข 4 คือ สําหรับแนบไฟลประกอบการบาน 

4. Availability เปนการกําหนดวันเวลาในการทําการบาน รายละเอียดดังนี้ 

 

หมายเลข 1 Allow submissions from 
คือ การกําหนดวันเวลาเริ่มตนท่ีใหผูเรียนสงการบาน แตหากไมตองการใหมีการกําหนดวัน

เวลาเริ่มตน ใหทําการติ๊กเอาเครื่องหมาย  หนาขอความ Enable ออก 
หมายเลข 2 Due date 
คือ กาหนดวันสิ้นสุดการสงการบานท่ีผูเรียนสามารถสงการบาน หากเลยกําหนดวันเวลานี้จะ

ไมสามารถสงการบานได แตหากไมตองการกําหนดวันเวลาสิ้นสุด ใหทําการติ๊กเอาเครื่องหมาย  
หนาขอความ Enable ออก 

หมายเลข 3 Cut-off date 
คือ การกําหนดวันเวลาท่ีขยายเวลาจากการกําหนดสง ถากําหนดวันเวลา Cut-off date ไว

ผูเรียนสามารถสงการบานหลังจากถึงเวลากาหนดสงถึงเวลา Cut-off date ได โดยระบบจะแจงเตือนวาผูเรียน
สงการบานลาชากวากาหนดสง แตถาไมตองการกําหนดวันเวลาสิ้นสุด ใหทําการติ๊กเอาเครื่องหมาย 
หนาขอความ Enable ออก 
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5. Submission types เปนสวนของการกําหนดรูปแบบการตอบการบานของผูเรียน 

 

 หมายเลข 1 เลือกรูปแบบการตอบ 

OneNote submissions คือ ใชงาน OneNote ในการตอบการบาน 

File submissions คือ ตอบแบบแนบไฟลได 

Online Text คือ การตอบแบบขอความออนไลนได 

 หมายเลข 2 Maximum number of uploaded OneNote pages จํานวนสูงสุดในการอัปโหลด
ดวย OneNote 

 หมายเลข 3 OneNote page size ขนาดไฟลในการอัปโหลดดวย OneNote 

 หมายเลข 4 Maximum number of uploaded files จํานวนสูงสุดของไฟลแนบในการบาน
สําหรับการเปดใชงาน File submissions 

 หมายเลข 5 Maximum submission size ขนาดไฟลสูงสุดในการแนบไฟลในการบานสําหรับการ
เปดใชงาน File submissions 

 หมายเลข 6 Word limit กําหนดคาสูงสุดของจํานวนขอความสําหรับการเปดใชงาน Online text 
 

6. ทําการบันทึกขอมูล โดยคลิกท่ีปุม Save and return to course 
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การตรวจการบาน 

 การตรวจการบานและใหคะแนนการบานผานระบบได มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนูการบานท่ีตองการ 
2. คลิกเมนู View/grade all submissions 

 

3. ระบบจะแสดงรายชื่อผูเรียนท่ีสงการบานมา ซ่ึงผูสอนสามารถกรอกคะแนนได โดยคลิกท่ีไอคอน 
Grade ของแตละคน 
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4. กรอกคะแนนในชอง Grade out of 100 
หมายเลข 1 คือ สําหรับกรอกคะแนน (กําหนดคะแนน 100 คะแนน ท่ีเมนู Assignment 

administration Edit settings) 
หมายเลข 2 คือ บันทึกขอมูลทันที (Save changes) และ บันทึกขอมูลและไปยังคนถัดไป 

เพ่ือกรอกคาคะแนนใหกับคนถัดไป (Save and show next) 

 
5. เม่ือกรอกคะแนนเสร็จไดผลดังรูป 
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สวนท่ี 5 
การจัดการผลสอบและการ Export ผลสอบ 

การดูผลการทําแบบทดสอบแบบภาพรวมทุกขอ 

1. คลิกท่ีแบบทดสอบท่ีตองการ 

 
 

2. คลิกท่ีเมนู Attempts  (ตัวเลข 5 หมายถึง แสดงจํานวนของผูทําแบบทดสอบ) 

 
 

3. เม่ือคลิกแลว จะแสดงรายการของผูท่ีทําแบบทดสอบปรากฏดังภาพ 

 
 

  



58 
 

คูมือการใชงาน KPRU LMS e-Learning – ฉบับปรับปรุง  10 ต.ค. 2559 
โครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ประจําปงบประมาณ 2560 

4. คลิกท่ี เลขคะแนนผลสอบรวม หรือ เมนู  Review attempt แบบแสดงทุกรายขอ 

 

 
5. จะปรากฏรายการขอสอบท้ังหมดพรอมรายละเอียด 
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การดูผลการทําแบบทดสอบแบบรายขอ 

1. คลิกท่ี เลขคะแนนผลสอบของรายขอ 

 

 
2. จะแสดงรายละเอียดตางๆ ของรายขอนั้นๆ 
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การเพ่ิม Comment และ แกไขคะแนน 

1. คลิกท่ีเมนู Make comment or override mark 

 

2. (1) สวนของ Comment สําหรับเพ่ิม Comment ลงไปในขอสอบนั้นๆ 
(2) สวนของ Mark สําหรับแกไขคะแนน 
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3. (1) สวนของ Response History แสดงประวัติการบริหารจัดการขอสอบ 
(2) ตองการบันทึกขอมูล ใหคลิกท่ีปุม บันทึก หากไมตองการ ใหคลิกท่ีปุม ยกเลิก 

 

การ Export ผลสอบ 

 เลือกรูปแบบขอมูลตามท่ีตองการ จากนั้น คลิกท่ีปุม Download (หากตองการ Export เฉพาะบาง
คน ใหทําเครื่องหมายติ๊กถูก ดานหนาของรายชื่อผูเรียน ท่ีตองการ) 
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เอกสารอางอิง 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2558. คูมือการใชงานสาหรับอาจารย e-Learning Naresuan University 
(ออนไลน), แหลงท่ีมา : http://elearning.nu.ac.th/pluginfile.php/224/mod_resource/content/6/
คูมือการใชงานระบบสําหรับอาจารย%20v2.6.pdf. 25 ตุลาคม 2558 
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