
การสร้างเกียรติบัตร (Certificate) ออนไลน์ ภายใตร้ะบบ KPRU LMS e-Learning 
 เกียรติบัตร หรือ Certificate ภายใต้ระบบ KPRU LMS e-Learning คือ เอกสารที่แสดงว่าผู้เรียน 
ได้ผ่านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามแต่เงื่อนไขของแต่ละหลักสูตรกำหนด
เงื่อนไขไว้ โดยแต่ละหลักสูตรสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เองได้ เช่น ผู้เรียนจะต้องได้ผลคะแนนสอบ  
ปลายภาคเท่ากับ 70% ขึ้นไป จึงจะสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ เป็นต้น 
 เกียรติบัตรภายในระบบ ณ ปัจจุบัน (25 กรกฎาคม 2564) มีจำนวน 7 เทมเพลตให้เลือกใช้ คือ ระดับ
มหาวิทยาลัยฯ 1 เทมเพลต โดยมีลายเซ็นของอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ คู่กับอาจารย์ผู้สอน และคณะทั้งหมด 
6 คณะ โดยมีลายเซ็นของคณบดี คู่กับอาจารย์ผู้สอน ระบบเกียรติบัตรมีการสร้างรหัส Signature Code เพื่อ
ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนของเกียรติบัตรแต่ละใบ ดังนั้นหากมีการปลอมแปลงเอกสารสามารถตรวจสอบ 
Signature Code จากระบบได้ เกียรติบัตรมีขนาด 29.7x21 ซม. (A4) แนวนอน * ในทางปฏิบัติสามารถ
กำหนดขนาดใดก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้สอน เพียงแต่อ้างอิงจากขนาดของเทมเพลตที่จัดทำไว้ 

 
ตัวอย่าง เกียรติบัตรรายวิชา 3562601 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  



ขั้นตอนการสร้างเกียรติบัตรออนไลน ์ดังนี ้
1. เปิดโหมดสำหรับการแก้ไขสว่นต่างๆ โดยสามารถคลิกเปดิได้ 3 จุด ตามตัวเลขที่แสดง ดังภาพ 

 
2. เพิ่ม Activity Custom certificate โดยคลิกที่เมนู +Add an activity or resource ใส่ส่วนของ

Topic ที่ต้องการ ดังภาพ 

 
จากนั้นเลือก Activities Custom certificate จากนั้นคลิกปุ่ม Add ตามลำดับ ดังภาพ 

 



จากนั้นกรอกข้อมูลชื่อ (Name) เช่น Download เกียรติบัตร และคลิกที่ปุ่ม Save and display 
เพื่อทำการบันทึกตามลำดับตัวเลข ดังภาพ 

 
จากนั้นคลิกที่เมนู Edit custom certificate เพื่อทำการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ของเกียรติบัตร 

 
  



3. เลือกเทมเพลตเกียรติบัตรตามที่ต้องการ โดยคลิกเลือกจากรายการที่ปุ่มเมนู Load template  
โดยมีให้เลือกใช้จำนวน 7 เทมเพลต เมื่อเลอืกแล้วให้คลิกที่ปุ่มเมนู Load เพื่อนำไปใช้งาน ดังภาพ 

 
 จากนั้นจะแสดงข้อความเตือนและยืนยันการโหลดเทมเพลต ให้คลิกปุ่ม Continue ดังภาพ 

 
 * กรณีต้องการสร้างใหม่ สามารถคลิกเพิ่มส่วนประกอบของเกียรติบัตรได้ที่ Add element ดังภาพ 

 



 ตัวอย่างในที่นี้ เลือกใช้เทมเพลตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งหลังจากโหลดเทมเพลตมาแล้ว

จะปรากฏรายการต่างๆ ของเกียรตบิัตร ดังภาพ 

 
 ตัวอย่างเทมเพลตเกียรติบัตร ดังภาพ 

 
  



4. แก้ไขเทมเพลต ในเบื้องต้นรายการส่วนประกอบต่างๆ ของเทมเพลต หรือเรียกอีกอย่างว่า Elements 
มีเพียง 2 รายการที่ต้องทำการแก้ไข คือ ชือ่ผู้สอนและลายเซ็นผู้สอน โดยคลิกที่เมนูรูปเฟือง เพื่อทำ
การแก้ไข ดังภาพ 

 
 การแก้ไขชื่อผู้สอน โดยคลิกเลือก Elements “ชื่อผู้สอน (Auto)” โดยชื่อผู้สอนน้ันจะดึงมาจาก
ระบบจากภายในรายวิชานั้นๆ เมื่อเปิดมาแล้วให้เลือกรายชื่อในส่วนของ Teacher จากนั้นคลิกปุ่มเมนู Save 
changes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ดังภาพ 

 



 * หมายเหต ุ| ชื่อผู้สอนดึงมาจากระบบ หากพบว่าไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทย 
ให้เข้าไปแก้ไขที่ Profile Account ในส่วนของ First Name / Surname ดังภาพ 

 
 การแก้ไขลายเซ็นผู้สอน โดยคลิกเลือก Elements “ลายเซ็นผู้สอน (แก้ไข)” จากนั้นทำการอัปโหลด
รูปภาพลายเซ็นในส่วนของ Upload Image โดยสามารถอัปโหลดได้ 2 วิธ ีดังนี้ 

หมายเลข 1 คือ คลิกเพื่อเลือกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หมายเลข 2 คือ สามารถคลกิลากรูปภาพลายเซ็นจากหน้าต่าง Explore มาวางในตำแหน่งเส้นประ 

ระบบจะทำการอัปโหลดอัตโนมัต ิ

 
 * หมายเหต ุ| ไฟล์รปูภาพที่จะอัปโหลด แนะนำให้เป็นไฟล์นามสกุล PNG และชื่อไฟล์ต้องเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขอารบิค 
  



หลังจาก Upload รูปภาพลายเซ็นเรียบร้อยแล้ว คลิกบันทึกการอัปโหลดรูปลายเซ็นทีปุ่่ม Save 
changes ดังภาพ  

 
จากนั้นคลิกที่เมนูรูปเฟืองอีกครั้ง เพื่อกำหนดรูปภาพลายเซ็นที่ได้อัปโหลด ดังภาพ 

 
จากนั้นคลิกเลอืกรายการรูปภาพลายเซ็นที่ต้องการในส่วนของ Image (*หมายเลข 1) และคลิกที่ปุ่ม

เมนู Save changes (*หมายเลข 2) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ดังภาพ 

 



5. ตรวจสอบความถูกต้องและความสวยงาม โดยคลิกที่ปุ่มเมนู Save changes and preview ดังภาพ 

 
 จากนั้นระบบจะให้ดาวน์โหลด/บันทึกไฟล์เกียรติบัตรรูปแบบไฟล ์PDF และจากนั้นทำการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสวยงาม ดังภาพ 

 
 ข้อสังเกต ุมี 2 จุดที่ควรปรับปรุง ดังนี้ 
 หมายเลข 1 คือ ชื่อเดือนไม่เป็นภาษาไทย ในส่วนนี้ขึ้นอยูก่ับการต้ังค่าภาษาการแสดงผลของระบบ 
ของแต่ละ Account ให้ทำการเปลี่ยนเป็นภษาไทยก่อนการดาวน์โหลดเกียรติบัตร ปัญญหานี้จะหมดไป 
 หมายเลข 2 คือ ตำแหน่งการวางของลายเซ็นต่ำเกินไปไม่สวยงาม การแก้ไขทำได้โดยคลิกที่เมนู 
Reposition elements ดังภาพ 

 



จากนั้น คลิกค้างที่รูปเครื่องหมาย บวก (+) ของรูปภาพลายเซ็น แล้วย้ายให้สูงขึ้น และคลิก Save 
and close เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ดงัภาพ 

 
 จากนั้นทำการทดสอบดูผลลัพธ์ โดยคลิกที่ปุ่มเมนู Save changes and preview ดงัภาพ 

 
 ดำเนินการตามเดิม เพื่อให้ได้เกียรตบัตรที่สวยงามต่อไป 
  



 เมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ได้ผลดังภาพ 

 
6. การตรวจสอบรายการดาวน์โหลดเกียรติบัตรและรหสั Signature Code ของผู้เรียน ทำได้โดยคลิกที่ 

Activity ดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่สร้างขึ้น ตัวอย่างดังภาพ 

 
  
  



จากนั้นคลิกที่เมนู View issued custom certificates ดังภาพ 

 
 จากนั้นจะแสดงรายการของการดาวน์โหลดเกียรติบัตรพร้อมกับรหัส Signature Code ดังภาพ 

 
  



ปัญหาที่พบ/ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำในการใช้งาน 
ปัญหาที่ 1 เจอ Code แปลกๆ ขึ้นเต็มจอ เมื่อเปิดการแก้ไข Elements ดังภาพ 

 
คำแนะนำ ให้เลื่อนสกอเม้าสล์งมาล่างสุดจนเจอเครื่องมือสำหรับการแกไ้ข สามารถแก้ไขได้ จากนั้นทำการ
บันทึกตามปกต ิดังภาพ 

 



ปัญหาที่ 2 ชื่อของผู้เรียน/ผู้สอน ไม่เป็นภาษาไทย หรือ ไม่ถูกต้อง เช่นแสดงเป็นรหัสนักศึกษา 
คำแนะนำ ให้ทำการแก้ไขขอ้มูลที่ Profile Account ตัวอย่างเช่น First name= นายวันเฉลิม  Surname= 
พูนใจสม ดังภาพ  

 
 คำนำหน้าสามารถใส่ได้ เช่น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.”, “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”, “ดร.” แทนคำว่า 
“นาย” เป็นต้น 
 
ปัญหาที่ 3 ชื่อวิชาไม่สวยงาม ต้องการแก้ไขชื่อวิชา ต้องไปแก้ไขตรงไหน? 
คำแนะนำ ให้เข้าไปแก้ไขที่ Edit Setting ของรายวิชา/บทเรียน ตัวอย่างดังภาพ 

 
 
ปัญหาที่ 4 กรณีปรับแต่ง/ตั้งค่าเกียรติจนเสียหาย จะกู้คืนอย่างไร 
คำแนะนำ ให้ทำการ Load เทมเพลตใหม ่เมื่อทำการ Load ใหม่ จะทำการลบของเดิมทั้งหมดทิ้งไป 

 


