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คำนำ 

คูมือเลมนี้ เขียนข้ึนจากประสบการณของผูดูแลระบบ KPRU LMS e-Learning ไดอธิบายถึงข้ันตอนการใช

เครื่องมือในการบริหารจัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (KPRU LMS e-Learning) สำหรับอาจารยผูสอน และสำหรับ

ผูเรียน โดยมีรายละเอียดเนื้อหาเพียงบางสวนระบบที่มีความจำเปนตอการใชงานจริงเทานั้น มีรูปภาพประกอบ

คำอธิบายทำใหเขาใจไดงาย ซึ่งระบบ KPRU LMS e-Learning เปนระบบที่พัฒนาภายใตระบบ Moodle ดังนั้น 

จึงมีคุณสมบัติเทียบเทากับ Moodle และมีการเขียนชุดคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อทำการเชื่อมตอกับระบบบันทึกวิดีโอการ

เรียนการสอนภายในหองเรียนอัฉริยะ Smart Classroom ซึ่งรับผิดชอบดูแลระบบและหองเรียนโดยสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการใชงานระบบ KPRU LMS e-Learning เลมนี้ จะเปนประโยชนและ 

เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานแกอาจารยผูสอน ผูไดรับทุน ผูเรียน ผูเก่ียวของและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรตอไป 

 

 

นายวันเฉลิม พูนใจสม 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

พฤษภาคม 2563 
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บทนำ 

 การเรียนการสอนออนไลนถือไดวามีบทบาทสำคัญในการศึกษาปจจุบัน ทั้งนี้เพราะปจจุบันมีเครื่องมือ 

สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เชน โมบายโฟน แท็ปเล็ต โนตบุค สิ่งเหลานี้ชวยใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูล

ตาง ๆ ไดงายและสะดวก 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรไดเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน จึงได

จัดเตรียมระบบการบริหารจัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ภายใตการดูแลของงานพัฒนาระบบ 

งานอิเล็กทรอนิกส สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนระบบท่ีมีการพัฒนาและปรับปรุงจาก Moodle 

ซึ่งเปนทั้ง CMS และ LMS ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากลทางการบริหารจัดการสื่อ e-Learning โดยกำหนดชื่อ

ใหเปนไปตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คือ ระบบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (KPRU 

LMS e-Learning) สามารถเรียกใชงานไดผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดที ่ https://lms.kpru.ac.th ดวย

โปรแกรม Internet Browser เชน Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft 

Edge 

 

ระบบ KPRU LMS e-Learning 

  

  

https://lms.kpru.ac.th/
https://lms.kpru.ac.th/
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คูมือการใชงานระบบ KPRU LMS e-Learning จัดทำเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับระบบ KPRU LMS  

e-Learning โดยมีการจัดเนื้อหาแยกตามกลุมผูใชงาน คือ สำหรับผูสอน และสำหรับผูเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

คูมือการใชงานระบบ KPRU LMS e-Learning สำหรับผูสอน เนื้อหาประกอบดวยดังนี้ 

การจัดการเนื้อหา (Resource) 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Book 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ File 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Folder 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Label 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Page 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ URL 

การเพ่ิมเนื้อหารูปแบบ PowerPoint Online 

การแทรกคลิป YouTube 

การจัดการกิจกรรม (Activities) 

การจัดการใบงาน/การบาน (Assignment) 

การตรวจใบงาน/การบาน 

การจัดการแบบทดสอบ (Quiz) 

การสรางแบบทดสอบ (Quiz) 

การสรางขอสอบ (Question) 

การสรางขอสอบแบบรายขอ (Add A Quiz) 

การสรางขอสอบแบบนำเขา (import) 

นำเขาขอสอบไวในคลังขอสอบ 

การเพ่ิมขอสอบจากคลังลงในแบบทดสอบ 

การเพ่ิมขอสอบจากคลังโดยตรง 

การเพ่ิมขอสอบจากคลังขอสอบแบบสุมขอสอบ 

การจัดการผูใชงาน (User) 

การลงทะเบียนผูใชงานแบบรายคน 

การจัดการสถานะของผูใช 

การระงับผูใชงาน 

การลบผูใช (Unenrol) 

การลงทะเบียนผูเรยีน/ผูชวยสอนดวยรหัสผาน

ลงทะเบียน (Self enrolment) 

การลงทะเบียนผูเรยีน/ผูสอนดวย Auto Enrol 

การจัดการ Enrolment methods 

การเปดใหบริการแกผูใชงานบคุคลท่ัวไป (Guest) 

การสรางกลุมผูเรียน (Group) 

การรายงานผล (Report) 

Logs 

Live Logs 

Activity report 

การจัดการผลการเรียน (Grade) 

การดูผลคะแนน (Grader report) 

การดาวนโหลดผลคะแนน (Export to Excel) 

การจัดการระบบอภิปราย (Forum) 

แบบประเมินความพึงพอใจ (Feedback) 

ระบบดาวนโหลดเกียรติบัตร (Certificate)
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คูมือการใชงานระบบ KPRU LMS e-Learning สำหรับผูเรียน เนื้อหาประกอบดวย ดังนี้ 

 

1. การลงชื่อเขาใชงาน (Login) 

2. การแกไขขอมูสวนตัว (Edit Profile) 

3. การเขาใชงานบทเรียน 

4. การใชงานบล็อค (Block) 

5. บล็อค Navigation 

6. บล็อค Administration 

 

  

ผูเรียน หมายถึง นักศึกษาท่ีลงทะเบียน

เรียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร และมี Username และ 

Password ในการ Login Authentication 

เพ่ือเชื่อมตออินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยฯ 
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คูมือการใชงานระบบ KPRU LMS e-Learning สำหรับผูสอน 

การลงช่ือเขาใชงาน (Login) 

ระบบ KPRU LMS e-Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดมีการเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล 

Username และ Password ของอาจารย บุคลากร นักศึกษา ที ่ใชในการ Authentication ระบบอินเทอรเน็ต 

ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั ้น อาจารย บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสามารถเขาใชงานไดทันที โดยใช 

Usernameและ Password ช ุ ดเด ี ยวก ั นก ั บท ี ่ ใช   Authentication สามารถเข  า ใช  งานได ท ี ่ เว ็ บ ไซต  

https://lms.kpru.ac.th การ Login เขาสูระบบ KPRU LMS e-Learning สามารถดำเนินการ Login สามารถทำได 

2 จุด คือ 1). เขาระบบผานบล็อค LOGIN อยูทางดานซายมือ 2). เขาระบบผาน “Login”เมนู มุมบนดานขวามือ 

ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 การ Login เขาใชงานระบบ KPRU LMS e-Learning 

  

https://lms.kpru.ac.th/
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 กรณีการเขาใชงานเปนครั้งแรก เมื่อ Login เขาระบบแลวนั้น ระบบจะใหยืนยันตัวตน โดยกรอกขอมูล 

email  จากนั้นคลิกปุม Update profile  ตามลำดับ ดังภาพที่ 2 (ทำเฉพาะครั้งแรกเทานั้น ครั้งตอ ๆ ไป สามารถ

เขาระบบ และเขาถึงบทเรียนไดปกติ) 

 
ภาพท่ี 2  การยืนยันตัวโดยกรอก email และ Update profile 

การแกไขขอมูสวนตัว (Edit Profile)  

หลักจาก Login เขาใชระบบไปแลว เม่ือตองการแกไขขอมูลสวนตัว สามารถเขาไดท่ีเมนูได ดังภาพท่ี 3 

(1) คลิกเมนูท่ีรูปประจำตวั 

(2) คลิกเลือกเมนู Preferences 

(3) คลิกเลือกเมนู Edit profile  

 
ภาพท่ี 3 การเขาถึงเมนู Edit profile 
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 จากนั้นจะแสดงขอมูลรายละเอียดตางๆ ภายในแบบฟอรมจะมีชองรับขอมูลที่เปน ดอกจันสีแดง (*) 

นั่นหมายความวา ผูใชงานจะตองกรอกขอมูลในชองที่มีเครื่องหมาย * ใหครบทุกชอง เพราะเปนขอมูลพื้นฐานท่ี

ระบบตองการ เม่ือทำการกรอกครบถวนแลวก็ทำการคลิกท่ีปุม “Update profile” ดังภาพท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4 รายละเอียดการแกไข Profile 
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การขอสรางรายวิชา (Request a course) 

 ระบบ KPRU LMS e-Learning มีเครื่องมือใหอาจารยสามารถสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสตามรายวิชา 

ที่มีการจัดการเรียนการสอนไดตามตองการ แตเพื่อลดปญหาของการสรางรายวิชาที่อาจเกิดขึ้นได เชน กำหนด

หมวดหมูคณะ/หนวยงาน ผิดพลาด หรือ รวมถึงการกรอกรายวิชาที่ไมเปนขอมูลจริง ดังนั้น จึงกำหนดใหอาจารย

ดำเนินการขอสรางรายวิชาเขามาในระบบ จากนั้น Admin จะตรวจสอบเบื้องตนและดำเนินการอนุมัติการสราง

รายวิชาตอไป 

 การขอสรางรายวิชาใหม มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ทำการ Login เขาระบบ 

2. คลิกเมนู ขอสรางรายวิชา (Request a course) สวนของบล็อค MAIN MENU ดังภาพท่ี 5 

 
ภาพท่ี 5 บล็อค MAIN MENU 

3. กรอกรายละเอียดของรายวิชาใหครบถวน ตามคำอธิบายดานลาง ดังภาพท่ี 6 และ 7 

 
ภาพท่ี 6 หัวขอและรายละเอียดของรายวิชาท่ีตองการขอสรางรายวิชา 
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ภาพท่ี 7 หัวขอและรายละเอียดของรายวิชาท่ีตองการขอสรางรายวิชา 

(1) Course full name: ชื่อเต็ม ใหใชรูปแบบตามนี้ “รหัสวิชา ชื่อรายวชิา ชื่อผูสอน” เชน 7245 การ 

บริหารจัดการเว็บไซต อาจารยวันเฉลิม พูนใจสม (เพ่ือใหสามารถใชคำคนดวยรายชื่อผูสอนได) 

(2) Course short name: ชื่อยอ ใหใชรูปแบบตามนี้ “ชื่อรายวิชา” เชน การบริหารจัดการเว็บไซต หรือ 

อ่ืนๆ ตามเห็นสมควร ควรใชคำยอ หรือคำสั้นๆ 

(3) Course category: หมวดหมู ใหเลือกคณะ ศูนย/สำนัก/หนวยงาน/สาขาท่ีสังกัด 

(4) Summary: เนื้อหายอๆ หรือ บทสรุป (* ไมควรกรอกขอมูลเกิน 10 บรรทัด เพ่ือความสวยงาม) 

(5) Reasons for wanting this course: เหตุผล สำหรบัการขอสรางรายวิชา 

(6) คลิกท่ีปุม Request a course เพ่ือสงขอมูลรายวิชาเขาสูระบบ 

 

คลิกท่ีปุม Continue และรอการอนุมัติจาก Admin ดังภาพท่ี 8 

 
ภาพท่ี 8 กดปุม Continue 
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เมื่อ Admin ไดดำเนินการตรวจสอบขอมูลและอนุมัติการสรางรายวิชาเรียบรอยแลว เจาของรายวิชา

สามารถตรวจสอบไดท่ีเมนู My courses จะแสดงรายวิชาของตัวเอง และสามารถใชงานรายวิชานั้นๆ ไดทันที  

ดังภาพท่ี 9 

 
ภาพท่ี 9 แสดงรายการบทเรียนของเมนู My courses 

การเปด-ปด การแกไขบทเรียน (Turn editing on-off) 

 เม่ือเขาระบบมาสูรายวิชา เห็นไดวาหนาหลักของรายวิชาจะยังไมสามารถบริหารจัดาการเนื้อหา และไม

ปรากฏเครื่องมือตาง ๆ ท่ีจะชวยใหเราจัดการกับบทเรียน ดังนั้น ตองมีการเปดการแกไขกอน จึงจะสามารถแกไข 

เพ่ิมบทเรียน และอ่ืนๆ เปดการแกไข โดยการคลิกท่ีปุม Turn editing on ซ่ึงจะอยูตรงขวามือบน ดังภาพท่ี 10 

 
ภาพท่ี 10 แสดงรายการบทเรียนของเมนู My courses 
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เม่ือทำการเปดโหมดแกไขแลว จะสามารถทำการแกไขบทเรียนได โดยจะมีเมนูตางๆ เพ่ิมข้ึนมา ซ่ึงเราจะได

อธิบายกันในขั้นตอนตอไปวามีอะไรบาง ปดการแกไข โดยการคลิกท่ีปุม Turn editing off จาก สีเขียว เปลี่ยนเปน 

สีแดง ดังภาพท่ี 11 

 
ภาพท่ี 11 แสดงรายการบทเรียนของเมนู My courses 

การจัดการการบล็อค (Block) 

 บล็อค (Block) คือ กลองเครื่องมือตางๆ แตละบล็อคมีคุณสมบัติแตกตางกันไป การจัดการบล็อคสามารถ

เพิ่ม ลบ แกไข ปรับแตง ยายตำแหนงการจัดวาง ซอนหรือระงับการใชงานชั่วคราว ตัวอยางการแสดงผลของบล็อค 

บนหนาเพจระบบ ดังภาพท่ี 12 

 
ภาพท่ี 12 แสดงรายการบทเรียนของเมนู My courses 
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 บล็อคหลักท่ีไมสามารถลบได คือ NAVIGATION และ ADMINISTRATION  ดังภาพท่ี 13 

 
ภาพท่ี 13 บล็อค Navigation และ Administration 

 บล็อค Navigation คือ รวมเมนูการใชงานหลักของระบบ และแสดงรายการเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ 

และอ่ืนๆ เพ่ือใหสะดวกในการเรียกใชงาน รวมถึงรายการบทเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเรามีสวนรวม 

 บล็อค Administration คือ บล็อคการจัดการหลักของบทเรียนในสวนของ Course administration แต

จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามท่ีเรียกใชงาน Activity ตางๆ ณ ขณะนั้น ตัวอยางดังภาพท่ี 14 และ 15 

 
ภาพท่ี 14 แสดงบล็อค Administrator ขณะใชงานแบบทดสอบ (Quiz) 

ตัวอยางท่ี 1 

ขณะที่กำลังใชงานแบบทดสอบ (Quiz) ในสวนของ

บล ็ อค Administration จะแสดงรายการ เมนู

เครื่องมือสำหรับการจัดการเกี ่ยวกับแบบทดสอบ

เปนหลัก และในสวนของ Course administration 

จะแสดงอยูดานลาง 
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ภาพท่ี 15 แสดงบล็อค Administrator ขณะใชงาน URL 

ในสวนของ Course administration เปนสวนสำคัญโดยเริ ่มตั้งแตการแกไขขอมูลรายวิชา การบริหาร

จัดการการเรียนการสอน การจัดการผูเรียน การรายงานผลการเรียน การติดตาม การสำรองขอมูลบทเรียน การกูคืน

บทเรียน การ Export ผลตางๆ คำอธิบายรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

Administrator > Course administration 

Turn editing on เปด-ปด โหมดการแกไข 

Edit settings  การตั้งคาและการแกไขรายวิชา  

Users  การจัดการสมาชิกของในรายวิชา 

     Enrolled users  จัดการผูเรียน (เพ่ิม ลบ กำหนดสิทธิ์ เปนรายคน) 

     Enrolment methods  จัดการผูเรียน จัดการสทิธิ์การเขาถึงรายวชิา 

     Group สรางกลุมผูเรียน 

     Permissions กำหนดสิทธิ์ในการจัดการผูเรียนใหกับผูใชงาน 

     Other users  ผูใชงานอ่ืนๆ ท่ีอยูในระบบ 

Reports รายงานตางๆ 

    Logs บันทึกการใชงาน 

    Live logs บันทึกการใชงานแบบออนไลน 

    Activity report รายงานผลการใชงาน Activity ในรายวิชา 

    Course participation รายงานผลการใชงานรวมกันภายในรายวิชา 

ตัวอยางท่ี 2 

ขณะที่กำลังใชงาน Activity แบบ URL ในสวนของ

บล ็ อค Administration จะแสดงรายการ เมนู

เครื่องมือสำหรับการจัดการเกี่ยวกับ URL เปนหลัก 

และในสวนของ Course administration จะแสดง

อยูดานลาง  
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    Statistics สถิติตางๆ 

Grades  ผลคะแนนในการทำแบบทดสอบ และการบานของผูเรียน  

Gradebook setup การตั้งคาเกรด ผลการเรียน 

Backup  การสำรองขอมูล สำหรับเก็บไวและใชในการกูคืนกรณีพบปญหา  

Restore  การนำไฟลท่ีไดจากการสำรองขอมูลกลับมาใชงาน  

Import  การนำเขาขอมูลของรายวิชา  

Reset  การลบขอมูลสมาชิกในรายวิชาได ในขณะท่ียังคงเก็บกิจกรรมและการตั้งคาอ่ืนๆ  

Question bank  คลังเก็บขอสอบของรายวิชา  

     Questions  ขอสอบท่ีจัดเก็บในคลัง  

     Categories  หมวดหมูของขอสอบ และแบบทดสอบ  

     Import  นำเขาขอสอบ 

     Export  สงออกแบบทดสอบและขอสอบ 

Switch role to... เปลี่ยนบทบาทในการใชงาน 

     Non-editing teacher  ผูชวยสอน  

     Student  ผูเรียน  

     Guest  บุคคลท่ัวไป  
 

 รายละเอียดเก่ียวกับ Course administration การใชงานแบบละเอียดจะอยูในหัวขอตอไป 
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การเพ่ิมบล็อค 

(1) เปดโหมดการแกไข 

(2) จากนั้น จากปรากฏเครื่องมือการเพ่ิมบล็อค ดังภาพท่ี 16 

 
ภาพท่ี 16 แสดงบล็อค Add a block 

 

(3) คลิกเลือกบล็อคท่ีตองการ ในท่ีนี้ยกตัวอยางเลือกเพ่ิมบล็อค Online users เปนบล็อคเก่ียวกับแสดง 

รายงานผูใชงานออนไลน ณ ปจจุบัน เม่ือคลิกเลือกบล็อคแลว บล็อคท่ีเลือกใชจะแสดงผลทันที ดังภาพท่ี 17 

 
ภาพท่ี 17 แสดงบล็อค Online Users ท่ีเพ่ิมเขาใหม 

ADD A BLOCK 

คือ บล็อคเครื่องมือสำหรับใชเพิ่มบล็อค

อื่นๆ เพิ่มเติมตามตองการ ซึ่งจะปรากฏ

เมื ่อเปดโหมดการแกไขเทานั ้น และมี

บล็อคตางๆ ใหเลอืกใชงานหลากหลาย 
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การลบบล็อค 

 การลบบล็อคท่ีไมตองการใชงาน ดำเนินการไดโดย (1) คลิกเมนูรูปเฟอง (2) เลือกเมนู Delete Online 

Users block  ดังภาพท่ี 18 

 
ภาพท่ี 18 แสดงการลบบล็อค Online Users 

การแกไขบล็อค 

 การแกไขบล็อคท่ีตองการ ดำเนินการไดโดย (1) คลิกเมนูรูปเฟอง (2) เลือกเมนู Configure Online Users 

block  ดังภาพท่ี 19 

 
ภาพท่ี 19 แสดงการลบบล็อค Online Users 

การซอนบล็อค 

 การซอนบล็อค เพ่ือไมใหผูเรียนมองเห็น ดำเนินการไดโดย (1) คลิกเมนูรูปเฟอง (2) เลือกเมนู Hide 

Online Users block  ดังภาพท่ี 20 

 

ภาพท่ี 20 แสดงการซอนบล็อค Online Users 
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 เม่ือซอนแลว สังเกตวาจะไมแสดงรายการผูใชงานออนไลน และสีขอความของชื่อบล็อคจางลง ดังภาพท่ี 21 

 

ภาพท่ี 21 แสดงบล็อค Online Users เม่ือถูกกำหนดใหซอน 

การยายบล็อค 

 การยายบล็อคสามารถยายได 2 แบบ คือ (1) Move ยาย

ขึ้นลงโดยใชการคลิกเมาสคางท่ีเครื่องมือ Move  แลวลากไปยัง

ตำแหนงที่ตองการ  (2) Dock ยายไปยังดานซายมือของระบบและ

ถูกซอนอยู จะปรากฏเม่ือคลิกท่ีชื่อบล็อค 

 การยายบล็อคดวยเครื่องมือ Move   ในแตละบล็อค

จะมีเครื่องมือยายอยูดานบนขวาของบล็อค จะปรากฏก็ตอเมื่อเปด

โหมดการแกไขกอน คลิกคางไว จากนั้นลากขึ้น-ลง ในตำแหนงท่ี

ตองการ เมื่อไดตำแหนงที่บล็อคสามารถวางได บล็อคจะแสดงสีจาง

ลง เพื่อแสดงวาตำแหนงนี้วางไดสามารถปลอยเมาสที่คลิกคางไวได 

ดังภาพท่ี 22 

 
ภาพท่ี 22 แสดงการยายบล็อคดวยเครื่องมือ Move  แบบคลิกลางแลววาง 

ตัวอยางจากรูป 

เปนการยายบล็อคจากตำแหนงเดิม 

ค ือ อย ู ด านบนของบล็อค ADD A 

BLOCK  แลวลากลงมาดานลางของ 

ADD A BLOCK 
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ภาพท่ี 23 แสดงการยายบล็อคดวยเครื่องมือ Move แบบคลิก 1 ครั้ง แลวเลือกตำแหนง 

การยายบล็อคดวยเครื่องมือ Dock  โดยจะยายไปดานซายมือของระบบและถูกซอนอยู จะปรากฏเม่ือ

คลิกท่ีชื่อบล็อค ดำเนินงานไดโดยคลิกท่ีปุม Dock ของบล็อคนั้นๆ ดังภาพท่ี 24 

 
ภาพท่ี 24 แสดงตำแหนงของเครื่องมือ Dock ของบล็อค 

และอีก 1 วิธี ของการยายดวยเครื ่องมือ Move  

คือ คล ิกท ี ่ เคร ื ่องม ือ Move  1 คร ั ้ ง จากนั้น 

จะปรากฏเมนูรายการของบล็อคข้ึนมา เม่ือตองการ

ใหบล็อคไปแสดงในตำแหนงดานบนของบล็อคใด 

ใหคลิกรายชื่อของบล็อคนั้น ในตัวอยาง แสดงการ

ยายบล็อค Online users ไปอยูดานบนของบล็อค 

Search forums ดังภาพท่ี 23 



 
19 

 

 เม่ือคลิกเครื่องมือ Dock เห็นไดวา บล็อคท่ีคลิกไปนั้นจะยายไปยังตำแหนงดานซายมือของหนาเพจของ

ระบบ ดังภาพท่ี 25 

 
ภาพท่ี 25 แสดงตำแหนงของบล็อคท่ีกำหนดใหอยูในตำแหนงของ Dock 

 และเม่ือตองการใชงานบล็อคท่ีอยูตำแหนง Dock ตองนำไปวางหรือคลิกท่ีชื่อบล็อคนั้นๆ กอน  

ดังภาพท่ี 26 

 
ภาพท่ี 26 แสดงการเรียกใชบล็อคท่ีกำหนดใหอยูในตำแหนงของ Dock 
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 หากตองการใหบล็อคกลับมาแสดงผลในตำแหนงขวามือเชนเดิม ใหคลิกท่ีเครื่องมือ Undock ดังภาพท่ี 27 

 
ภาพท่ี 27 แสดงการยกเลิกการแสดงบล็อคท่ีตำแหนง Dock 

การตั้งคารายวิชา (Edit settings) 

การกำหนดคาตางๆ ใหกับรายวิชา เชน แกไขขอมูลรายวิชา ตั้งคาเปด-ปด รูปแบบการแสดงผลตางๆ ตอง

ดำเนินการท่ีเมนู Editing Setting และเมนูดังกลาวอยูในบล็อก Administration เปนบล็อคท่ีสำคัญท่ีสุดของ

รายวิชา การจัดการตางๆ ดำเนินการไดดังนี้ 

1. เขาระบบ และเขาถึงรายวิชาท่ีตองการแกไข 

2. คลิกเมนู Course administration > Edit settings ท่ีบล็อค Administration ดังภาพท่ี 28 

 
ภาพท่ี 28  การเขาถึงเมนู Edit settings ของ Course administration 
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3. จากนั้น จะปรากฏหนาเพจของ Edit course settings ดังภาพท่ี 29 

 
ภาพท่ี 29  หนาเว็บเพจ Edit course settings 

 จากนั้น ดำเนินการแกไขขอมูล หรือตั้งคาตางๆ ใหกับรายวิชาตามตองการ โดยอธิบายเครื่องมือการตั้งคา

ตางๆ ดังนี้ 

สวน General 

- Course full name กรอกชื่อเต็มของรายวิชา รหัสรายวิชาและชื่อผูสอน เพ่ือความสะดวกในการคนหา 

- Course short name เปนชื่อยอของรายวิชา 

- Course category หมวดหมูคณะ > สาขาวิชา 

- Visible เปด-ปด รายวิชา 

- Courses start date กำหนดวันท่ีเริ่มเปดรายวิชาเปนครั้งแรก 

- Course ID number กรอกรหัสวิชา 

สวน Description 

- Course summary บทคัดยอของรายวิชา และเพ่ิมรูปภาพเพ่ือตกแตงได ดังตัวอยาง ดังภาพท่ี 30 

- Course summary files ไฟลเอกสาร หรือ รูปภาพประกอบรายวิชา 
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  1). ตำแหนงแสดงรูปภาพประกอบรายวิชา (Course summary files)  

2). ตำแหนงแสดงบทคัดยอ  (Course summary) 

 
ภาพท่ี 30 ตำแหนงแสดงรูปภาพประกอบรายวิชา และบทคัดยอ 

- Course format รูปแบบท่ีควรเลือกมี 2 แบบ คือ แบบหัวขอ และแบบรายสัปดาห ดังภาพท่ี 31 

 
ภาพท่ี 31  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

- Topics format คือ รูปแบบหัวขอ หรือ บทเรียน ไมจำกัดเวลา 

- Weekly format คือ รูปแบบสัปดาห โดยมีวันเริ่มตนและสิ้นสุดท่ีแนนอน ในแตละสัปดาหจะมี 

กิจกรรมตางๆ ใหนักเรียนทำ เชน รายงานความกาวหนา อาจจะใหนักเรียนเขียนขึ้นมาภายในสองสัปดาห จากนั้น

นักเรียนจะไมสามารถเขียน หรือแกไขไดอีก 

 - Number of sections จำนวนบทเรียน (Topics) หรือ สัปดาห (Weekly) ท่ีเลือกใช 

 - Hidden sections รูปแบบการซอนบทเรียน 

 - Course layout รูปแบบการแสดงผล คือ แสดงทุกบทเรียนใน 1 หนาเพจ และ 1 บทเรียนตอ 1 เพจ 
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สวน Appearance 

- Force language การกำหนดภาษา 

- News items to show กำหนดจำนวนการแสดงขาวลาสุด 

- Show gradebook to students กำหนดใหแสดงระดับคะแนน ผูเรียนสามารถมองเห็นหรือไมเห็นเกรด

ของตนเองในหนาแรกของรายวิชา 

- Show activity reports การกำหนดการแสดงรายงานกิจกรรมในรายวิชา 

สวน Files and uploads 

- Maximum upload size การกำหนดขนาดไฟลสูงสุดท่ีสามารถอัปโหลดขอมูลเขาในรายวิชา 

 สวน Groups 

- Group mode เลือกรูปแบบการใชงานกับผูเรียนในแบบกลุม 

- No groups ไมมีการแบงกลุม ทุกคนอยูรวมกันในกลุมใหญกลุมเดียว 

- Separate groups แยกกลุมกัน คนในกลุมจะสามารถมองเห็นกันเอง แตไมเห็นกลุมอ่ืนๆ 

- Visible groups กลุมท่ีมองเห็น คนแตละกลุมทำงานอยูในกลุมของตัวเอง และสามารถมองเห็น 

คนกลุมอ่ืน ๆ ได 

- Force group mode หากโหมดกลุมถูกบังคับโหมดของกลุมหลักสูตรจะถูกนำไปใชกับทุกกิจกรรมใน

รายวิชา การตั้งคาโหมดกลุมในแตละกิจกรรมจะถูกขามไป 

- Default grouping ตั้งคากลุมเริ่มตน 

สวน Role renaming 

ใชในกรณีท่ีตองการเปลี่ยนชื่อบทบาทท่ีจะแสดงในหนาเว็บ เม่ือดำเนินการ ปรับปรุง ตั้งคาตางๆ ใหกับ

รายวิชาเรียบรอยแลว จากนั้นคลิกปุมเมนู Save and display ดังภาพท่ี 32 

 
ภาพท่ี 32 ปุมเมนู Save and display และ Cancel 
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การจัดการเนื้อหา (Resource) 

 เนื้อหาในบทเรียนของระบบ KPRU LMS e-Learning มีดวยกันหลากหลายรูปแบบ สามารถเลือกใชใหตรง

ตามความตองการ ข้ึนอยูกับขอมูลเนื้อหาท่ีมี โดยรูปแบบของเนื้อหามีดังตอไปนี้ ดังภาพท่ี 33 

 
ภาพท่ี 33 รายการ Resources 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Book 

 Book เปนการสรางเนื้อหาแบบหลายๆ หนาเหมือนกับการอานจากหนังสือ การแสดงผลสามารถคลิกเลือก

จากซายไปขวา หรือ ยอนกลับจากขวากลับมาทางซาย โดยการแบงเนื้อหาออกเปนหัวขอยอย หรือเปนตอนๆ ข้ึนอยู

กับการออกแบบเนื้อหา วิธีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. เปดโหมดการแกไข (Turn editing on) 

2. คลิกท่ีเมนู Add an activity or resources และเลือกในสวนของ Resource 

3. คลิกเลือกรูปแบบ Book จากนัน้คลิก Add ดังภาพท่ี 34 

 
ภาพท่ี 34 การเพ่ิม resource รูปแบบ Book 
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4. จากนั้น จะปรากฏหนาเพจของ Adding a new Book ดังภาพท่ี 35 

 
ภาพท่ี 35 หนาเพจ Adding a new Book 

จากนั้นกรอกขอมูลตางๆ Adding a new book ดังนี้ 

General 

Name: ชื่อของเนื้อหาใน Book 

Description: คำอธิบายเก่ียวกับเนื้อหาใน Book 

Display description on course page: กำหนดใหแสดง หรือ ซอน รายละเอียดท่ีหลักรายวิชา 

Appearance 

 Chapter formatting: เลือกรูปแบบคำนำหนา เชน Numbers, Bullets และ Indented 

Custom titles: แสดง/ซอนชื่อเรื่องในเนื้อหา 

Common module settings 

 Visible: กำหนดแสดง หรือ ซอน เนื้อหา book นี้ 

ID number: กรอกหมายเลขประจำ book นี้ 

เม่ือเพ่ิมขอมูลเรียบรอยแลว จากนั้นคลิกปุมเมนู “Save and display” และตัวอยางการกรอกขอมูลดังภาพท่ี 36 
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ภาพท่ี 36 ตัวอยางการหรอกขอมูลใน Book  

 

เม่ือเพ่ิมเนื้อหารูปแบบ Book แลวจะไดเนื้อหารูปแบบ Book โดยมีไอคอนรูปหนังสือ ดังภาพท่ี 37 

 
ภาพท่ี 37 แสดง Resource แบบ Book 
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 และเม่ือคลิกไปใน Book จะแสดงเนื้อหาภายใน Book โดยดานซ้ือมือ คือ แสดงเนื้อหาของหัวขอท่ี 1 และ

ดานขวามือมีบล็อคสารบัญ Table of contents แสดงรายการหวขอภายใน Book ดังภาพท่ี 38 

 
ภาพท่ี 38 การแสดงผลเนื้อหารูปแบบ Book 

 เม่ือตองการเพ่ิมหัวขอใหมใน Book ใหคลิกท่ีเมนูเครื่องหมายบวก ดังภาพท่ี 39 

 
ภาพท่ี 39 ปุมเมนูเพ่ิมเนื้อหาภายใน Book 

เม่ือคลิกเครื่องหมายบวกแลว จะปรากฏหนาเพจกรอกขอมูล จากนั้น กรอกขอมูลรายละเอียดตางๆ ดัง

ภาพท่ี 40 เรียบรอยแลว คลิกท่ีปุม “Save changes”  

 
ภาพท่ี 40 การเพ่ิมเนื้อหาใหมภายใน Book 
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 เม่ือทำการเพ่ิมเนื้อหามากข้ึน ในสวนของบล็อคสารบัญ จะแสดงผลรายงานหัวขอเนื้อหา ดังภาพท่ี 41 

 
ภาพท่ี 41 รายการเนื้อหาภายใน Book 

 เมื่อมีการเรียกใชงานเนื้อหาภายใน Book จะแสดงเครื่องมือในการเชื่อมโยงไปยังหัวขอถัดไป ยอนกลับ 

หรือ กลับหนารายวิชา ดังนี ้

  หมายถึง สิ้นสุดเนื้อหากอนหนา ไมมีสามารถคลิกยอนกลับได 

  หมายถึง มีเนื้อหากอนหนา สามารถคลิกยอนกลับไปดูเนื้อหาได 

  หมายถึง มีเนื้อหาถัดไป สามารถคลิกดูหนาถัดไปได 

  หมายถึง อยู ณ หัวขอสุดทายภายใน Book สามารถคลิกเพ่ือยอนกลับมาท่ีหนาหลักรายวิชา 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ File 

 เหมาะสำหรับการแนบไฟลตาง ๆ แบบฟอรมเฉพาะที่ยังคงเปนตนฉบับของโปรแกรมนั้นๆ เขาไปใน

บทเรียนเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเปดดู หรือดาวนโหลดไฟล เพ่ือนำไปแกไขตอไป ถาเปนเอกสารประกอบการเรียนท่ี

เปนไฟล Power Point, Word เปนตน แนะนำใหทำการ Export เปนไฟล PDF กอนอัปโหดล นักศึกษาจึงจะ

สามารถเปดดูไฟลแบบออนไลนผานบราวเซอรได แตหากไมได Export เปนไฟล PDF จะไมสามารถดูออนไลนผาน

บราวเซอรได จึงตองทำการโหลดมาเปดท่ีเครื่องคอมพิวเตอร ข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้ 

1. คลิกเมนู “Add an activity or resource” จากนัน้ ในสวนของ RESOURCES ดำเนินการ ดังนี ้

     (1) คลิกเลือก File    (2) คลิกปุมเมน ูAdd ดังภาพท่ี 42 

 
ภาพท่ี 42 การเลือก Resource แบบ File 
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2. กรอกขอมูลในสวนของ General ซ่ึงเปนขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ File  

(3) Name คือ ชื่อของ File ท่ีตองการแสดงใหผูเรียนเห็น 

(4) Description คือ รายละเอียดเก่ียวกับ File โดยสามารถกำหนดใหแสดงรายละเอียด หรือไม 

โดยคลิกเครื่องหมายถูกท่ี Display description on course page  ดังภาพท่ี 43 และ 44 

 
ภาพท่ี 43 การกำหนดรชื่อ และรายละเอียดของ File 

 
ภาพท่ี 44 การกำหนดการแสดงผลใหกับ File 

  (5) คือ สำหรับอัปโหลดไฟลขอมูล 

  (6) คือ กรณีไฟลขอมูลเปน PDF File ใหเลือกเปน Embed เพ่ือใหระบบแสดงไฟล PDF แบบ

ออนไลนภายใตเฟรมของระบบ KPRU LMS e-Learning สรางความสะดวกในการใชงานเมนูอ่ืนๆ ของระบบ 
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อธิบายเพ่ิมเติมสวนของหมายเลข 5 การอัปโหลดไฟลขอมูล การ

นำเขาไฟลขอมูลในสวนของ Content จะเปนสวนท่ีเราจะตองทำการแนบไฟล

หรืออัปโหลดไฟลขอมูลของเราเขาสูบทเรียน โดยจะมีวิธีการอัปโหลดไพลได

ดังนี้ 

วิธีท่ี 1 การเพ่ิมเนื้อหาแบบ File แบบอัปโหลดไฟล 

คลิก Add File ไอคอนท่ีอยูทางมุมซายบน ดังภาพท่ี 45 

 
ภาพท่ี 45 การเพ่ิมไฟลขอมูลให File แบบใชเมนูอัปโหลด 

โดยมีหลายทางเลือกในการเลือกไฟล ดังนี้ 

Server files คือ ไฟลท่ีอยูในเครื่องแมขายท่ีใหบริการสื่อและสามารถเห็นไดแคไฟลท่ีเปนของเรา 

Recent files คือ ไฟลท่ีเพ่ิงอัปโหลดไปลาสุด 

Upload a file คือ เลือกไฟลท่ีอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของเรา เพ่ืออัปโหลดเขามาใน server แลวเลือกใช

งาน 

URL downloader คือ เลือกไฟลท่ีอยูบนเว็บไซตผานURL 

Private files คือ ไฟลท่ีเปนของรายวิชานี้เทานั้น 

Wikimedia คือ เลือกไฟลจาก Wikimedia 

เม่ือไดไฟลท่ีตองการแลว ก็ทำการคลิก Selected this file ในกรณีท่ีเลือกไฟลท่ีอยูในระบบ และ คลิกท่ี 

Upload this File ในกรณีท่ีเลือกไฟลโดยการอัปโหลด เม่ือเลือกไฟลเสร็จเรียบรอยแลว คลิกท่ี Save and return 

to course เพ่ือบันทึกขอมูล 
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วิธีท่ี 2 การเพ่ิมเนื้อหาแบบ File แบบ Drag and drop 

การเพ่ิมไฟลแบบ Drag and drop นั้น เราสามารถเลือกไฟลจาก Folder ท่ีเราเก็บ File โดยลากไฟลเขามา

ไดโดยตรงในพ้ืนท่ีสำหรับวางไฟลขอมูลสวนของ Select files ไดเลย ดังภาพท่ี 46 

 
ภาพท่ี 46 การเพ่ิมไฟลใหกับ File ดวยการ Drag and drop 

จากนั้น รอการอัปโหลดไฟลขอมูลเขาสูระบบโดยอัตโนมัติ ดังภาพท่ี 47 

 
ภาพท่ี 47 สถานะการอัปโหลดไฟลใหกับ File แบบอัตโนมัติ 

เม่ืออัปโหลดเสร็จเรียบรอยแลวจะไดไฟล ดังภาพท่ี 48 

 
ภาพท่ี 48 แสดงผลเม่ือการอัปโหลดไฟลเสร็จสมบูรณ 
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หากไฟลท่ีเราทำการเพ่ิมนั้นไมถูกตอง ตองการจะลบไฟลนั้นท้ิงแลวก็เพ่ิมไฟลใหมเขาไปสามารถทำไดโดย 

คลิกท่ีไฟลท่ีตองการลบ แลวเลือก ลบ หรือ Delete ไดเลย ดังภาพท่ี 49 

 
ภาพท่ี 49 แสดงการลบไฟลขอมูลของ File 

เลือกรูปแบบในการแสดงไฟล ในสวนของ Options Appearance เปนการเลือกรูปแบบการ 

แสดงไฟลนั้นๆ โดยสามารถเลือกรูปแบบและวิธีท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน Display นั้นมี Option list ใน

รูปแบบตางๆ ใหเลือก ดังภาพท่ี 50 

 
ภาพท่ี 50 รูปแบบการแสดงผลของไฟลขอมูลแบบ File 

Automatic  คือ เปดไฟลแบบอัตโนมัติตามชนิดของไฟล 

Embed   คือ แสดงไฟลโดยฝงไวในหนาเพจเดียวกันกับระบบ 

In frame  คือ แสดงไฟลในสวนของเฟรมหนาเพจ ซ่ึงอยูในหนาเพจเดียวกันกับระบบ 

New windows  คือ เปดไฟลในแท็ปใหม 

Force download คือ ใหดาวนโหลดไฟลนั้นๆ กอน 
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Open   คือ เปดไฟลนั้นข้ึนมา 

In pop-up  คือ เปดไฟลในหนาตางใหม 

Show Size  คือ แสดงขนาดของไฟลหรือไม 

Show type  คือ แสดงประเภทของไฟลดวยหรือไม 

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

Pop-up height (in pixels) คือ กำหนดคาความสูงของหนาตางใหม (ใชใน In pop-up) 

เม่ือ Add File แลวทำการ Save and return to course เปนการเสร็จสิ้นการ Add File เขาระบบ ไฟลก็ 

จะอยูในหนาของบทเรียน ดังภาพท่ี 51 

 
ภาพท่ี 51 การแสดงผลขอมูลแบบ File ในหนาหลักของรายวิชา 

สำหรับการปรับแกไขไฟล สามารถทำไดโดย คลิกท่ีเมน ู“Edit” > “Edit Setting” 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Folder 

ใชสำหรับจัดเก็บไฟลท่ีมีอยูในชุดวิชาใหเปนหมวดหมู เพ่ือสะดวกตอการคนหา และ เรียกใช เพราะบางครั้ง

ไฟลท่ีเราตองการใหผูเรียนเขามา Download อาจมีจานวนมาก หลายประเภท มีข้ันตอนการจัดทำมีดังนี้ 

1. คลิกเมนู “Add an activity or resource” จากนัน้ ในสวนของ RESOURCES คลิกเลือกรูปแบบ   

Folder จากนั้น คลิกปุมเมนู Add ดังภาพท่ี 52 
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ภาพท่ี 52 แสดงการเลือก Resources แบบ Folder 

2. สวนของ General ใหกรอกชื่อ (Name) และรายละเอียด (Description) เก่ียวกับ Folder และสามารถ 

กำหนดใหแสดงรายละเอียดท่ี Display description on course page ดังภาพท่ี 53 

 
ภาพท่ี 53 การกรอกขอมูล ชื่อและรายละเอียดของ Folder 
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3. สวนของ Content สำหรับการอัปโหลดไฟล โดยสามารถนำไฟลลากมาวางในพ้ืนวางไฟล ดังภาพท่ี 54 

 
ภาพท่ี 54 แสดงการลากไฟลขอมูลมาวางใน Folder 

 เม่ือวางไฟลไปแลว จากนั้นรอการประมวลผลอัปโหลดไฟลใหครบ ดังภาพท่ี 55 

 
ภาพท่ี 55 แสดงสถานะกำลังอัปโหลดขอมูล 

 เม่ือประมวลผลการอัปโหลดไฟลขอมูลเสร็จแลวจะแสดงรายการไฟลขอมูล ดังภาพท่ี 56 

 
ภาพท่ี 56 แสดงผลไฟลขอมูลท่ีอัปโหลดเขาไปใน Folder เสร็จเรียบรอย 
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 หลักจากดำเนินการอัปโหลดไฟลเสร็จแลว และทำการบันทึกขอมูลเรียบรอย ในหนาหลักของรายวชิาการ

แสดงผลรูปแบบ Folder ไดดังภาพท่ี 57 

 
ภาพท่ี 57 แสดงรายการไฟลขอมูลท่ีอยูในรูปแบบ Folder 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Label 

 ชวยใหแทรกขอความและมัลติมีเดียลงในหัวขอโดยไมตองลิงคเพื่อเขาไปดู ผู สอนอาจใชสำหรับแยก

หมวดหมูเนื้อหาและกิจกรรมโดยมีหัวขอยอยหรือภาพประกอบ หรือเพ่ือแสดงไฟลเสียงหรือวิดีโอแบบฝงอยูในสวน

หัวขอท่ีหนาหลักของรายวิชา ข้ันตอนดำเนินการดังนี้ 

1. คลิกเมนู “Add an activity or resource” จากนัน้ ในสวนของ RESOURCES ดำเนินการดังนี ้

คลิกเลือก Label จากนั้น คลิกปุมเมนู Add ดังภาพท่ี 58 

 
ภาพท่ี 58 แสดงการเลือก Resources แบบ Label 
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2. จากนั้นเพ่ิมขอมูลท่ีตองการลงในชอง Label text และคลิกปุมเมนู Save and return to course  

ดังภาพท่ี 59 

 
ภาพท่ี 59 การเพ่ิมขอมูลใน Label 

การเพ่ิมเนื้อหาแบบ Page 

Page ชวยใหผูสอนสรางหนาเว็บโดยใชโปรแกรมแกไขขอความ หนาสามารถแสดงขอความ, ภาพ, เสียง, 

วิดีโอ, การเชื่อมโยงเว็บและรหัสที่ฝงตัว เชน Google map ขอดีของการใชแหลงขอมูลเว็บมีมากกวาโมดูลไฟลตรง

ความสามารถในการเขาถึงทรัพยากรการเร ียนรู ไดมากกวา เชน สะดวกและเหมาะสมกับการใชงานทาง

โทรศัพทมือถือ และงายตอการปรับปรุง แหลงขอมูล Page เหมาะกับขอมูลไมมาก แตหากมีขอมูลหลายหนา 

แนะนำใหใชแหลงขอมูลประเภทหนังสือ (Book) จะเหมาะสมกวา ผูสอนอาจใชเพื่อแสดงขอตกลงและเงื่อนไขของ

หลักสูตรหรือบทสรุปของหลักสูตรการเรียนการสอน หรือเมื่อตองการฝงวิดีโอ หรือไฟลเสียงพรอมกับขอความ

อธิบายบางอยาง ข้ันตอนดำเนินการดังนี ้

1. คลิกเมนู “Add an activity or resource” จากนัน้ ในสวนของ RESOURCES ดำเนินการดังนี ้

คลิกเลือก Page จากนั้น คลิกปุมเมนู Add ดังภาพท่ี 60 

 
ภาพท่ี 60 แสดการเพ่ิมขอมูลใน Label 
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2. กรอกขอมูลตางๆ ใหกับ Page ใหเรียบรอย จากนั้นคลิกปุมเมนู Save and return to course ดังนี ้

General ดังภาพท่ี 61 

Name คือ ชื่อของเนื้อหาใน page 

Description คือ รายละเอียดขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับ page 

 
ภาพท่ี 61 กรอกขอมูล ชื่อและรายละเอียดให Page 

 Content 

  Page content คือ รายละเอียดของเนื้อหาท้ังหมดใน page ดังภาพท่ี 62 

 
ภาพท่ี 62 กรอกรายละเอียดของเนื้อหาใน page 

 Appearance 

  Display page name คือ กำหนดใหแสดงชื่อของ page ในหนาเพจท่ีแสดงขอมูลเนื้อหาใน page 

Display page description คือ กำหนดใหแสดงรายละเอียดของ page ในหนาเพจที่แสดงขอมูล

เนื้อหาใน page ดังภาพท่ี 63 

 
ภาพท่ี 63 กำหนดการแสดง/ไมแสดง ของชื่อและรายละเอียดของ page 
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การเพ่ิมเนื้อหาแบบ URL 

 เปนการเพ่ิม URL เพ่ือเชื่อมโยงไปยังขอมูลอ่ืนๆ ภายในระบบหรือภายนอก การดำเนินการดังนี้ 

1. คลิกเมนู “Add an activity or resource” จากนัน้ ในสวนของ RESOURCES ดำเนินการดังนี ้

คลิกเลือก URL จากนั้น คลิกปุมเมนู Add ดังภาพท่ี 64 

 
ภาพท่ี 64 แสดงการเพ่ิม Resources แบบ URL 

2. กรอกรายละเอียดของ URL ตางๆ ดังนี ้

General 

Name คือ ชื่อของ URL เชน Google 

Description คือ รายละเอียด หรือ คำอธิบายเก่ียวกับ URL ดังภาพท่ี 65 

 
ภาพท่ี 65 กรอกชื่อและรายละเอียดของ URL 

 Content: External URL คือ สำหรับกรอก URL ดังภาพท่ี 66 

 
ภาพท่ี 66 กรอกขอมูล URL 
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การเพ่ิมเนื้อหารูปแบบ PowerPoint Online 

 สื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการเรียนการสอนอีกชนิดหนึ่งที่มีความนิยมอยางแพรหลาย คือ สื่อนำเสนอ 

PowerPoint โดยทั่วไปการนำเสนอดวยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft PowerPoint จะตองนำเสนอผานโปรแกรม

ภายในเครื่องคอมพิวเตอรที ่มีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft PowerPoint แตเนื่องจากตองการนำมาใชเปนสื่อ

ประกอบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน ผูเรียนสามารถใชงานสื่อนำเสนอผานเว็บบราวเซอรบนระบบเครื่อขาย

อินเทอรเน็ต ดังนั้น จึงประยุกตโดยนำไฟลนำเสนอ PowerPoint อัปโหลดไปไวบนระบบออนไลน เชน บริการ 

Drive ของ Google เปนตน 

 ในตัวอยางนี้ขอเลือกใชเปนบริการของ Google ซึ่งมีความสะดวกมากในการใชงานของผูใช ในสวนของ

บริการ Microsoft ใชวิธีการเดียวกัน แตกตางเพียงเรื่องของชื่อเมนูของระบบ ข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

 Upload ไฟล PowerPoint ข้ึนบริการ Google Drive 

 ดำเนินการ Upload ไฟลสื่อนำเสนอประกอบการเรียนการสอนท่ีตองการ ไปไวท่ี Google Drive ดังภาพ 

 
 รอการประมวลผลการ Upload ใหเสร็จสิ้น ดังภาพ 
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กำหนดนการเผยแพรออนไลน 

จากนั้นทำการเปดไฟล PowerPoint โดยเลือกเปดดวย Google Slides ดังภาพ 

 
 จากนั้น ทำการตรวจสอบความพรอมของ Slide เชน รูปแบบอักษรมีลักษณะผิดเพ้ียน หรือไม หากพบวา 

มีขอผิดพลาดใหดำเนินการแกไขปรับปรุงตอไป 
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 เม่ือสื่อฯ มีความพรอมแลว ทำการเผยแพรออนไลน โดยคลิกท่ีเมนู File > Publish to the web 

 
 จากนั้นเลือก Embed > Publish > ตกลง 

 



 
43 

 

 จากนั้นระบบจะสราง Embed Code มา 1 ชุด ใหดำเนินการสำเนาไว เพ่ือจะนำไปเพ่ิมในบทเรียนตอไป 

 
 นำ Embed Code ลงในบทเรียน 

จากนั้น นำ Embed Code มาวางใน HTML tag ของ Resource ท่ีเลือกใช เชน Label, Page โดยคลิก

ตามลำดับหลายเลขดังภาพ 1 2 3 และดำเนินการปรับคาตัวเลขความกวางเปน “100%” ความสูงเปน “437” ดัง

ภาพ 

 
 จากนั้นทำการบันทึก เปนการเสร็จสิ้นการเพ่ิมขอมูลเนื้อหารูปแบบ PowerPoint Online 
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การแทรกคลิป YouTube 

 ผูสอนสามารถนำคลิปวิดีโอประกอบการเรียนการสอนจาก YouTube ดวยการนำชุดคำสั่ง Embed แทรก

ลงในบทเรียนของระบบ KPRU LMS e-Learning ได โดยสามารถแทรกลงใน Activity หรือ Resource ใดก็ไดที่มี

เครื่องมือ Editor สำหรับพิมพขอความ วิธีการดังนี ้

 การเตรียมชุดคำส่ัง Embed จาก YouTube 

1. ทำการเปดคลิปวิดีโอจาก YouTube ท่ีตองการ จากนั้นคลิกท่ีเมนู แชร (Share) 

 
2. จากนั้น จะปรากฏรูปแบบการแชร ใหดำเนินการคลิกเลือกเลือกแบบ Embed ดังภาพ 

 
3. จากนั้น จะแสดงชุดคำสั่ง Embed ดำเนินการคลิกเมนู copy เพ่ือทำการสำเนาชุดคำสั่งไว ดังภาพ 
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4. จากนั้น ทำการเพ่ิมเนื้อหาในบทเรียน หากตองการใหแสดงคลปิวิดีโอในหนาหลักของรายวชิาใหเลือก 

รูปแบบ Label แตหากตองการใหคลิกกอนจึงจะแสดงคลิปวิดีโอ ใหเลือกรูปแบบ Label จากนั้น เขาถึงเครื่องมือ 

Editor คลิกท่ีปุม Show more button ดังภาพ 

 
5. จากนั้น คลิกปุม HTML ดังภาพ 

 
 

6. จากนั้น ดำเนินการวางชุดคำสั่งท่ีสำเนามาแลวนัน้ ไวในกรอบสีเ่หลี่ยม จากนั้นทำการบันทึก ดงัภาพ 
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7. เม่ือเพ่ิมเสร็จแลวไดผลด ดังนี้ (ตัวอยาง ใชรูปแบบ Page) ดังภาพ 
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การจัดการกิจกรรม (Activities) 

 Activities คือ กิจกรรมท่ีเพ่ิมลงรายวิชา เชน การสั่งใบงาน/การบาน (Assignment) ผานระบบ และสงงาน

ผานระบบเชนกัน รวมถึงสามารถใหคะแนนแลคอมเมนตงานผานระบบ และ แบบทดสอบ (Quiz) รองรับ

แบบทดสอบหลากหลายรูปแบบ สามารถประมวลผลคะแนนไดทักทัน สามารถกำหนดวันที ่ เวลา ในการทำ

แบบทดสอบ เปนตน 

การจัดการใบงาน/การบาน (Assignment) 

 Assignment คือ ระบบมอบหมายภาระงานใหผู เรียน โดยผูสอนสามารถสรางการบานใหผู เรียน และ

กำหนดใหสงใบงาน/การบาน โดยการพิมพเปนขอความ หรืออัปโหลดไฟล ในรูปแบบตางๆ การสรางใบงาน/

การบานมีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู “Add an activity or resource” จากนัน้ ในสวนของ Activities คลิกเลือก URL จากนั้น 

คลิก 

ปุมเมนู Add ดังภาพท่ี 67 

 

 
ภาพท่ี 67 แสดงการเพ่ิม Activity แบบ Assignment 
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2. กรอกรายละเอียดการบาน ดังภาพท่ี 68 

 
ภาพท่ี 68 สำหรับกรอกขมูลตางๆ ในสวนของ General 

General: ขอมูลท่ัวไป 

Assignment name คือ ชื่อของการบานท่ีจะปรากฏในหนาหลักรายวิชา 

Description คือ รายละเอียดคำสั่งหรือโจทยใบงาน/การบาน 

Display Description on course page คือ กำหนดใหแสดง/ไมแสดงรายละเอียดของใบงาน/ 

การบานท่ีดานลางของหัวขอในหนาหลักรายวิชา 

Availability: การกำหนดวนัท่ี เวลา ในการสงใบงาน/การบาน ดังภาพท่ี 69 

 
ภาพท่ี 69 สำหรับกำหนด วันท่ี เวลา ในการใชงาน Assignment 
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  Allow submissions from คือ กำหนดวันท่ีเปดใหผูเรียนสามารถเริ่มสงใบงาน/การบานได 

Due date คือ กำหนดวันท่ีสุดทายในการสงใบงาน/การบาน แตหลังจากนั้นผูเรียนก็ยังสามารถ 

สงใบงาน/การบานโดยจะปรากฏคำวาสงงานลาชาเปนขอความสีแดง 

Cut-off date คือ กำหนดวันท่ีสุดทายท่ีผูเรียนจะสามารถสงใบงาน/การบาน 

Submission types: ตั้งคาการสงใบงาน/การบาน ดังภาพท่ี 70 

 
ภาพท่ี 70 สำหรับกำหนดรายละเอียดการสงงาน Assignment 

  Submission types คือ กำหนดรูปแบบการสงใบงาน/การบาน ไดแก 

- OneNote submissions คือ สงงานจาก OneNote 

- File submissions คือ กำหนดใหสามารถแนบไฟล  

- Online text คือ กำหนดใหพิมพขอความ 

  Maximum number of uploaded OneNote pages คือ จำนวนหนาเพจสูงสุดของ OneNote

ท่ีสามารถสงได 

  OneNote page size คือ ขนาดไฟลของเพจ OneNote 

  Maximum number of uploaded files คือ กำหนดจำนวนไฟลสูงสุดท่ีสามารถอัปโหลดได 

  Maximum submission size คือ ขนาดไฟลสูงสุดในการสงใบงาน/การบาน 

  Word limit คือ กำหนดจำกัดจำนวนตัวอักษรสำหรับการพิมพขอความ 
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Feedback types: รูปแบบการตอบกลับระหวางผูเรียนกับผูสอน ดังภาพท่ี 71 

 
ภาพท่ี 71 สำหรับกำหนดรูปแบบการตอบกลับระหวางผูเรียนกับผูสอน 

  Feedback types คือ การกำหนดรูปแบบการตอบกลับระหวางผูอสนและผูเรียน ดังนี้ 

- Feedback comments คือ สามารถพิมพขอความคอมเมนตไปมาระหวางผูเรียนกับผูสอน 

- Offline grading worksheet คือ ผูสอนสามารถดาวนผลใบงาน/การบาน 

- Feedback files คือ ผูสอนสามารถแนบไฟลกลับไปยังผูเรียน 

- Feedback OneNote สามารถแนบไฟลจาก OneNote 

Submission settings: ตั้งคาการสงใบงาน/การบาน ดังภาพท่ี 72 

 
ภาพท่ี 72 การกำหนดรายละเอียดการสงการบาน Assignment 

- Require students click submit button คือ กำหนดใหผูเรยีนตองกดปุมสงใบงาน/

การบาน 

- Require that students accept the submission statement คือ ใหผูเรียนยอมรับ 

- Attempts reopened คือ การจำกัดการแกไขการบาน 1). ไมสามารถแกไข 2). แกไขไดตาม

จำนวนครั้งท่ีผูสอนกำหนด 3). แกไขไดจนกวาจะผาน) 

- Maximum attempts คือ กำหนดนจำนวนสูงสุดในการสงใบงาน/การบาน 

เม่ือปรับต้ังคาตางๆ เรีบรอยแลว คลิกปุมเมนู “Save and return to course” 
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การตรวจใบงาน/การบาน 

 ผูสอนสามารถตรวจสอบผลการสงใบงาน/การบาน ใหคะแนนผานระบบไดทันที และสามารถพิมพคอม

เมนตเพ่ือสื่อสารผานใบงาน/การบาน ดำเนินการตรวจใบงาน/การบาน ดังนี้ 

1. คลิกเขาใบงาน/การบาน ท่ีตองการ ดังภาพท่ี 73 

 
ภาพท่ี 73 ตัวอยางรายการ Activity ใบงาน/การบาน 

2. คลิกเมนู “View/grade all submissions” ดังภาพท่ี 74 

 
ภาพท่ี 74 เมนู View/grade all submissions เพ่ือดูผลการสงใบงาน/การบาน 

 จากนั้นจะปรากฏรายละเอียดตางๆ ของใบงาน/การบาน ท่ีผูเรียนสงมา ดังภาพท่ี 75 

 
ภาพท่ี 75 ตัวอยาง รายการผลการสงใบงาน/การบาน 



 
52 

 

3. คลิกเปดไฟลแนบของผูเรียน (File submission) และ ขอความ (Online text) ท่ีผูเรยีนสงมา  

ดังภาพท่ี 76 

 
ภาพท่ี 76 เมนูการเรียกดูไฟลและขอความ ท่ีผูเรียนสงงาน 

4. เม่ือตรวจผลงานเรยีบรอยแลว กำหนดคะแนนใหกับงาน โดยคลิกท่ีไอคอนเกรด ดังภาพท่ี 77 

 
ภาพท่ี 77 เมนูสำหรับ การใหคะแนน กับใบงาน/การบาน 

 จากนั้น กรอกคะแนนตามท่ีตองการ ในชอง “Grade out of 100” เชน 95 และสามารถพิมพคอมเมนต

ใหกับผูเรียนในชอง Feedback comment ดังภาพท่ี 78 

 
ภาพท่ี 78 ตัวอยางการกรอกคะแนน พรอมกับคอมเมนตสงไปยังผูเรียน 



 
53 

 

 เม่ือกรอกขอมูลเสร็จแลวบันทึกขอมูล โดยคลิกปุมเมนู  “Save” 

จากนั้น ระบบแสดงขอความยืนยันการปรับปรุงคะแนน ใหคลิกปุมเมนู “Continue” ดังภาพท่ี 79 

 
ภาพท่ี 79 แสดงปุมเมนู Continue 

จากนั้น จะกลับมาท่ีหนาหลักแสดงรายการและรายละเอียดตางๆ ของใบงาน/การบานท่ีผูเรียนสงมา และ

เห็นไดวาผลคะแนนไดปรากฏแลว ดังภาพท่ี 80 

 
ภาพท่ี 80 ตัวอยาง การแสดงผลคะแนน ของใบงาน/การบาน 

5. กรณีตองการพิมพขอความคอมเมนตงานใหกับผูเรียน สามารถคลิก “Comments” ในสวนของ  

Submission comments ดังภาพท่ี 81 

 
ภาพท่ี 81 เมนูสำหรับพิมพคอมเมนตใหกับผูเรียน 
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 เมื่อคลิกแลว จะแสดงเครื่องมือใหสามารถพิมพ ขอความได และเมื่อพิมพเรียบรอยแลว ใหคลิกที่เมนู 

“Save comments” ดังภาพท่ี 82 

  
ภาพท่ี 82 ตัวอยาง การแสดงผลคอมเมนต 

 ในมุมมองของผูเรียน มองเห็นคะแนน และการคอมเมนตของผูสอนได ดังภาพท่ี 83 

 

 
ภาพท่ี 83 ตัวอยาง มุมมองของผูเรียนกับการแสดงคอมเมนต 
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การจัดการแบบทดสอบ (Quiz) 

 ในระบบการเรียนการสอน หากตองการตรวจสอบวา ผู เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ในชุดวิชาเปนอยางไรบาง  

สิ่งท่ีจะนำมาวัดไดดีท่ีสุด คือ การทำแบบทดสอบ ซ่ึงระบบ KPRU LMS e-Learning สนับสนุนการสรางแบบทดสอบ

ท่ีหลากหลายรูปแบบ อาทิเชน การทำแบบทดสอบแบบปรนัย อัตนัย แบบเติมคำ แบบถูก/ผิด แบบจับคู และอ่ืน ๆ 

ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี้ 

 การจัดการแบบทดสอบ มีข้ันตอนหลักๆ ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 สรางแบบทดสอบ (Quiz) 

ข้ันตอนท่ี 2 สรางขอสอบ (Question) 

ข้ันตอนท่ี 3 นำขอสอบจากคลังลงในแบบทดสอบ (Question from bank) 

การสรางแบบทดสอบ (Quiz) 

 การเพิ่มแบบทดสอบ หรือ กิจกรรมแบบ Quiz คือ การออกแบบแบบทดสอบ ซึ่งเปนหนึ่งกิจกรรมที่มี

ความสำคัญตอการจัดการเรียนการสอน ใชสำหรับวัดความรูความเขาใจของผูเรียน ซึ่งผูสอนสามารถจัดกิจกรรม

แบบทดสอบไดทั้งกอนเรียนและหลังเรียน และสามารถกำหนดคาตาง ๆ ใหกับแบบทดสอบได เชน กำหนดวันท่ี 

เวลา ในการทำแบบทดสอบ สามากำนดเวลาทำแบบทดสอบในแตละครั้ง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิก Add an activity or resource หลังจากนั้น ในสวนของ Resources คลิกเลือก Quiz จากนั้น 

คลิก 

ปุม Add ดังภาพท่ี 84 

 
ภาพท่ี 84 แสดงการเพ่ิม Activity แบบ Quiz 
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2. จากนั้นจะปรากฏหนาเพจสำหรบักรอกรายละเอียดตางๆ ดังนี ้

General เปนการกรอกรายละเอียดท่ัวไปของแบบทดสอบซ่ึงในสวนนี้จะเปนการกรอกขอมูลพ้ืนฐาน 

เก่ียวกับ File ท่ีเราจะทำการอัปโหลดเขาสูบทเรียนโดยมีสิ่งท่ีจะตองกรอกในสวนนี้ คือ 

(1) Name คือ ชื่อแบบทดสอบ เชน แบบทดสอบกอนเรียน - บทท่ี 1 

(2) Description คือ ใสคำอธิบายหรือรายละเอียดเก่ียวกับแบบทดสอบ 

(3) Display description on course page คือ การกำหนดใหแสดง หรือ ไมแสดง 

รายละเอียดใน Description ดังภาพท่ี 85 

 
ภาพท่ี 85 แสดงการกรอก ชื่อ-รายละเอียด ของแบบทดสอบ 

Timing เปนการกำหนดวันท่ีและเวลาในการทำแบบทดสอบ โดยเริ่มตนใหทำแบบทดสอบในรูปแบบ

กำหนดวันท่ี หรือเวลาหรือไมอยางไร จับเวลาในการทำแบบทดสอบไหม ดังนั้นจึงจะขออธิบายเพ่ือความเขาใจและ

ความชัดเจนดังตอไปนี ้ดังภาพท่ี 86 

 
ภาพท่ี 86 การกำหนดรายละเอียดเก่ียวกับ วันท่ี เวลา ในการทำแบบทดสอบ 
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Open the quiz: กำหนดวันท่ี เวลา ในการเริ่มใหทำแบบทดสอบ 

Close the quiz: กำหนดวันท่ี เวลา ในการสิ้นสุดการทำแบบทดสอบ 

Time limit: กำหนดเวลาท่ีใชในการทำแบบทดสอบ 

When time expires: ถาหมดเวลาในการทำขอสอบแลวจะใหทำอยางไรตอ 

      - Open attempts are submitted automatically คือ เม่ือหมดเวลาแลวระบบเก็บคะแนน

หรือบันทึกขอมูลของคำตอบใหอัตโนมัต ิ

      -  There is a grace period when open attempts can be submitted, but no more 

questions answered. คือ ระบบจะทำการบันทึกขอมูลคำตอบของผู เรียนเปนชวง ๆ โดยจะตองไป

กำหนดคา ท่ี Submission grace period ซึ่งจะตองกำหนดมากกวา 1 นาที เมื่อหมดเวลาแลวระบบจะให

ผูเรียนทำการคลิกสงคำตอบและไมสามารถทำแบบทดสอบตอได 

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

ใหคะแนนเฉพาะท่ีสงกอนเวลาเทานั้น ถาหลังเวลาแลวไมไดคะแนน 

Submission grace period: ระยะเวลาผอนผันการสงขอสอบ 

Grade กำหนดรูปแบบใหแสดงคะแนนท่ีได ดังภาพท่ี 87 

 
ภาพท่ี 87 การกำหนดรายละเอียดเก่ียวกับคะแนน ผลการเรียน 

Grade category คือ ประเภทของการตัดเกรด 

Grade to pass คือ จำนวนคะแนนท่ีใหผาน 

Attempts allowed คือ จำนวนครั้งท่ีใหทำแบบทดสอบ 

Grading method คือ วิธีตัดเกรด จากคะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ตอบครั้งแรก ตอบครั้งสุดทาย 
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Layout กำหนดรูปแบบใหแสดงจำนวนขอสอบใน 1 หนา สวนของ New page คือ เลือกแสดงจำนวน

ขอสอบก่ีขอตอ 1 หนาเว็บเพ็จ ดังภาพท่ี 88 

 
ภาพท่ี 88 สำหรับกำหนดจำนวนขอสอบตอ 1 หนาเว็บเพ็จ 

Question behavior > Shuffle within questions คือ กำหนดการสลับขอของขอสอบเม่ือมีผูเรียน

เรียกใชงาน ดังภาพท่ี 89 

 
ภาพท่ี 89 กำหนดใหสลับขอสอบหรือไม 

Review Option แนะนำใหทำเครื่องหมายเลข  หนา Right Answer ออกทั้งหมด เนื่องจากในกรณีท่ี

อนุญาตใหทำขอสอบไดมากกวา 1 ครั้ง เมื่อสงคำตอบในครั้งแรก ระบบจะเฉลยคำตอบใหกับผูเรียน ซึ่งจะเปน

ผลเสียทันที แตถาอนุญาตใหทำแบบทดสอบเพียงครั้งเดียว สามารถยังคงไวได ดังภาพท่ี 90 

 
ภาพท่ี 90 การกำหนดใหแสดง/ไมแสดง คำตอบท่ีถูกตอง หลังจากทำแบบทดสอบแลว 

 เม่ือกำหนดคาตางๆ เรียบรอยแลว จากนั้นทำการบันทึกโดยคลิกปุมเมนู “Save and return to course”  
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การสรางขอสอบ (Question) 

 ระบบ KPRU LMS e-Learning รองรับรูปแบบขอสอบไดหมายหลายรูปแบบ ในแบบทดสอบ 1 ชุด 

สามารถมีขอสอบไดหลายรูปแบบ รูปแบบขอสอบมีดังภาพท่ี 91 

 
ภาพท่ี 91 รายการรูปแบบขอสอบ 

การสรางขอสอบของระบบ สามารถสรางไดครั้งละ 1 ขอ หรือ นำเขาขอสอบเปนไฟลขอสอบ โดยเพียง

จัดเตรียมรูปแบบไฟลตามที่กำหนดของแตละรูปแบบขอสอบ จะสามารถนำเขาขอสอบไดเปนจำนวนมากในครั้ง

เดียว การสรางขอสอบ อธิบายไดเปน 2 สวน คือ การสรางขอสอบแบบรายขอ (Add a Question) และการสราง

ขอสอบแบบนำเขาขอสอบ (Import Question) รายละเอียดข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

 

1. คลิกเขาไปท่ีแบบทดสอบท่ีตองการ ดังภาพท่ี 92 

 
ภาพท่ี 92 ตัวอยางรายการแบบทดสอบ 
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2. คลิกท่ีปุม Edit quiz เพ่ือการแกไขขอสอบ/เพ่ิมขอสอบ ดังภาพท่ี 93 

 
ภาพท่ี 93 แสดงปุมเมนู Edit quiz 

3. คลิกท่ีเมน ูAdd เพ่ือเพ่ิมขอสอบ ดังภาพท่ี 94 

 
ภาพท่ี 94 เมนู Add สำหรับเพ่ิมขอสอบ 

4. คลิกท่ีเมนู a new question เพ่ือการเพ่ิมขอสอบเปนรายขอ ดังภาพท่ี 95 

 
ภาพท่ี 95 รายการเมนู a new question 

จะมีหนาตาง Pop-up ออกมาใหเลือกรูปแบบของขอสอบ จากนั้นใหคลิกเลือกรูปแบบขอสอบท่ีตองการ 

จากนั้นคลิกปุมเมนู Add ดังภาพท่ี 96 

 
ภาพท่ี 96 รายการรูปแบบขอสอบ 
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ตัวอยาง การสรางขอสอบแบบรายขอดวยรูปแบบ Multiple choice ดังภาพท่ี 97 

  
ภาพท่ี 97 ตัวอยางการเลือกรูปแบบขอสอบเปน Multiple choice 

5. กรอกขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับขอสอบ (ดอกจันสีแดง * คือ บังคับตองกรอก) ดังภาพท่ี 98-100 

 
ภาพท่ี 98 กรอกขอมูลรายละเอียดเก่ียวขอคำถามของขอสอบ 

Category คือ เลือกแบบทดสอบท่ีตองการสราง 

Question name คือ ชื่อของคำถาม 

Question text คือ คำถาม หรือ โจทยท่ีผูเรียนสามารถมองเห็น 
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Default mark คือ คะแนนมาตรฐานระบบจะตั้งไวท่ี 1 คะแนน 

General feedback คือ ขอความสำรับตอบกลับเม่ือทำขอสอบเสร็จแลว 

One or multiple answers? คือ กำหนดตัวเลือกคำตอบท่ีถูก ตองการมีขอเดียวหรือหลายขอ 

Shuffle the choices คือ กำหนดใหสลับตัวเลือกหรือไม 

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

ดังรูปท่ี 99 

 
ภาพท่ี 99 รายละเอียดการกำหนดคาของขอสอบ 

กรอกตัวเลือก และคำตอบ โดยกรอกไวในชอง Choice ตามตองการ 

 
ภาพท่ี 100 รายการสำหรับกำหนดคารอยละของคะแนนใหกับตัวเลือก 

Grade = 100% หมายความวา ในขอนี้มีคำตอบท่ีถูกตองเพียงคำตอบเดียว 

Grade = 50% หมายความวา ในขอนี้มีคำตอบท่ีถูกตอง 2 คำตอบ 

Grade = 33.333% หมายความวา ในขอนี้มีคำตอบท่ีถูกตอง 3 คำตอบ 

Grade = none หมายความวา คำตอบขอนั้นผิด 
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Feedback คือ กำหนดขอความใดๆ ใหแสดงหลังจากท่ีทำแบบทดสอบเสร็จแลว 

สามารถเขาใชงานแบบทดสอบในมุมมองทดลอง โดยคลิกเมนู “Preview” อยูในสวนของบล็อค 

Administration ดังภาพท่ี 101 

 
ภาพท่ี 101  รายการเมนู Preview 

เม่ือทำการคลิกดูตัวอยางแบบทดสอบชนิด Multiple Choice รูปแบบของคำถามจะเปนดังภาพท่ี 102 

 
ภาพท่ี 102 ตัวอยางขอสอบแบบ Multiple Choice 

หากตองการแกไขแบบทดสอบนี้ก็ทำไดโดยคลิกท่ีเมน ูEdit question หรือ Edit quiz ดังภาพท่ี 103 
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ภาพท่ี 103 รายการเมนู Edit quiz 

การสรางขอสอบปรันัยแบบนำเขา (import) 

 การนำเขาขอสอบจำนวนหลายขอพรอมกัน สะดวก รวดเร็วในการสรางขอสอบหลายขอพรอมกัน สามารถ

ทำไดหลากหลายรูปแบบในกรณีตัวอยางใหใชเปนแบบปรนัย (Multiple choice) แตก็มีขอเสีย คือ ไมสามารถ

นำเขาขอสอบท่ีมีรูปภาพ หากในหนึ่งชุดขอสอบมีขอสอบท่ีตองใชรูปภาพประกอบ ใหคัดแยกออก แลวจึงสรางเปน

รายขอ ในการสรางขอสอบแบบนำเขามีกระบวนการ ข้ันตอนการนำเขาขอสอบแบบปรนัย ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 เตรียมไฟลขอสอบไวในโปรแกรม Notepad 

 ข้ันตอนท่ี 2 นำเขาขอสอบไวในคลังขอสอบ 

 ข้ันตอนท่ี 3 นำขอสอบจากคลังขอสอบมาเพ่ิมในแบบทดสอบ 

การเตรียมไฟลขอสอบ Notepad 

ดำเนินการ Copy ขอสอบมาไวในโปรแกรม Notepad และจัดรูปแบบดังตอไปนี้ 

โจทย ใหพิมพ 1 บรรทัดยาวเปนบรรทัดเดียว หามมีการ Enter เพ่ือตัดเปนบรรทัดใหม ไมตองใส

เลขลำดับขอ 

ตัวเลือก ใหพิมพตัวอักษร A. B. C. D. หรือ A) B) C) D) หนานำตัวเลือกและเวนวรรค 1 ครั้ง 

กอนพิมพ ขอความตัวเลือก จากนั้น กด Enter เพ่ือข้ึนบรรทัดใหมตามลำดับ ดังภาพท่ี 104 
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ภาพท่ี 104 

คำตอบ พิมพคำวา ANSWER: เวนวรรค 1 ครั้ง ตามดวยตัวอักษร A B C D  ตัวเลือกท่ีถูก 

ดังภาพท่ี 105 

 
ภาพท่ี 105 

 

โจทยขอถัดไป ใหเวน 1 บรรทัด ระหวางแตละขอและตองพิมพชิดซายเทานั้น ถามีเวนวรรคจะ เกิด

ขอผิดพลาดในการ Upload ภาพท่ี 106 
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ภาพท่ี 106 

บันทึกไฟล คลิกเมนู File > Save As แลวตั้งชื่อไฟลตามความเหมาะสม (ชื่อไฟลตองเปน

ภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข) และในสวนของ Encoding ใหเลือกเปน UTF-8 จากนั้นคลิกปุม Save ดังภาพท่ี 107 

 
ภาพท่ี 107 การบันทึกไฟล Notepad สำหรับเตรียมขอสอบบแบนำเขา 

  เปนอันเสร็จสิ้นการเตรียมไฟลขอสอบแบบปรนัย  
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การนำเขาขอสอบไวในคลังขอสอบ 

 การนำเขาขอสอบลงไปในระบบ จะตองการสรางหมวดหมูเพ่ือเก็บขอสอบในคลังขอสอบกอน จากนั้นจึง

นำเขาในคลังขอสอบท่ีตองการ โดยมีข้ันตอนการดังนี้ 

 การสรางหมวดหมูคลังขอสอบ 

1. คลิกท่ีเมนู Categories อยูในบล็อค Administration > Question Bank > Categories ดังภาพท่ี 

108 

 
ภาพท่ี 108 รายการเมนู Question bank 

2. กรอกรายละเอียดตางๆ ดังภาพท่ี 109 

 
ภาพท่ี 109 รายละเอียดของหมวดหมู (Categories) 

Parent category คือ กำหนดหมวดหมูคลังขอสอบใหเปนหมวดหมูใหญ (Top) หรือ ยอย 

Name คือ ชื่อหมวดหมูคลังขอสอบ 
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Category info คือ ขอมูลรายละเอียดของหมวดหมู 

 เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว จากนั้น คลิกปุม Add 

 

3. คลิกเขาไปท่ีแบบทดสอบท่ีตองการ ดังภาพท่ี 110 

 
ภาพท่ี 110 ตัวอยางรายการเมนู แบบทดสอบ 

จากนั้น คลิกท่ีเมนู Import อยูในสวนของบล็อค Administration > Question bank > Import 

ดังภาพท่ี 111 

 
ภาพท่ี 111 รายการเมนู Import 
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จากนั้นคลิกเลือกรูปแบบ ดังภาพท่ี 112 

หมายเลข 1 เลือกรูปแบบไฟล Aiken format (จากตัวอยางเปนการเตรียมไฟลรูปแบบ Aiken format) 

หมายเลข 2 ใหเลือกหมวดหมูคลังขอสอบ (Category) ท่ีตองการนำเขาขอสอบ สำหรับเก็บขอสอบไวใน

คลังขอสอบ 

 
ภาพท่ี 112  

สวนของ Import Questions from file ใหคลิกจากไฟลขอสอบ Notepad ท่ีเตีรยมไวนำมาวางในชองท่ี

ระบบกำหนด โดยจะเปนการอัปโหลดไฟลโดยอัตโนมัติ ดังภาพท่ี 113 

 
ภาพท่ี 113 แสดงการลากไฟลขอสอบ Notepad เขาระบบ 
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เม่ืออัปโหลดไฟลเสร็จสมบูรณแลว จะไดดังภาพท่ี 114 

 
ภาพท่ี 114 

หมายเลข 1 คือ แสดงชื่อไฟลขอสอบท่ีอัปโหลด 

หมายเลข 2 คือ เม่ืออัปโหลดเสร็จแลวใหคลิกปุม Import เพ่ือดำเนินการข้ันตอนตอไป 

เม่ือ import ไดเสร็จสมบูรณ ไมพบขอผิดพลาดใดๆ ระบบจะแสดงขอความแจงสถานะการ import และ

จำนวนขอสอบท่ีไดทำการ Import ไปดังภาพ จากนั้นใหคลิกท่ีปุม Continue เพ่ือดำเนินการข้ันตอนตอไป 

ดังภาพท่ี 115 

 
ภาพท่ี 115 
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จากนั้นจะเขาสูสวนของ Question bank จะแสดงรายการขอสอบท่ี Import เขาไปในคลังขอสอบ 

 
ภาพท่ี 116 รายการขอสอบท่ีนำเขาไปในคลังขอสอบ 
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การสรางขอสอบแบบเติมคำ (Gap Fill) 

 ขอสอบแบบเติมคำในชองวางมีรูปแบบการแสดงผลดวยกัน 3 รูปแบบ คือ 1) Drag drop แบบลากคำตอบ

ลงในชองวาง  2) Gap Fill พิมพคำตอบลงไปในชองวาง  3) Dropdown เลือกคำตอบจากรายการ ซึ่งเปนอีกหนึ่ง

รูปแบบขอสอบที่มีความนาสนใจ เนื่องจากสามารถกำหนดจำนวนคะแนนไดมากกวา 1 คะแนน ในขอสอบเพียงขอ

เดียว และสรางแรงกระตุนใหผูเรียนมีความสนุกไปกับการทำแบบทดสอบ ตัวอยางขอสอบแบบลากคำตอบลงใน

ชองวาง (Drag Drop) ดังภาพ 

 
 ขั้นตอนการเพ่ิมขอสอบแบบเติมคำ มีดังนี้ 

1. คลิกเพิ่มขอสอบรูปแบบ Gapfill จากนั้นคลิกปุมเมน ูAdd ดังภาพ 
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2. Category คือ เลือกหมวดหมูคลังขอสอบ สำหรับเก็บขอสอบ 

3. Question name คือ สำหรับกำหนดชื่อของขอสอบ ดังภาพ 

 
4. Question text คือ กำหนดรายละเอียดของโจทยขอสอบ จากตัวอยาง มีการใสขอความโจทยโดยใช

รูปแบบสัญลักษณเปน [ - ] หมายถึง ภายใตเครื่องหมาย [ - ] จะเปนชองวางสำหรับใสคำตอบ และ

พรอมกับพิมพคำตอบลงไปในชอง [ - ] เชน [2] [4] [6] [8] ดังภาพ 

 
รูปแบบสัญลักษณสามารถเลือกใช 4 รูปแบบ คือ  [ - ], { - }, # - # และ @ - @  โดยเลือกใชไดท่ีเมนู 

Delimit characters ในสวนของ More Options ดังภาพ 

 
5. Distractors คือ ใสคำตอบท่ีผดิ สำหรับการใชหลอกผูเรียน เชน 5,7,9,10 ดังภาพ 

 

 จากนั้น คลิกปุมเมน ู  เพ่ือบันทึกขอสอบ 
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 ในสวนของ More Option ใชสำหรับปรับแตงเพ่ิมใหกับตัวขอสอบ ดังนี้ 

 
 Delimit characters คือ สำหรับเลือกใชรูปแบบสัญลักษณ โดยมีใหเลือก 4 รูปแบบ คือ  [ - ], { - }, # - 

# และ @ - @  ดังภาพ 

 
 Display Answers คือ รูปแบบการแสดงผลของขอสอบ มีดวยกัน 3 แบบ คือ Dragdrop, Gapfill, 

Dropdown ดังภาพ 
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 Dragdrop คือ การคลิกคางท่ีตัวเลือกคำตอบ จากนั้นลากมาวางในชองวางสำหรับใสคำตอบ ดังภาพ 

 
 Gapfill คือ การพิมพขอความคำตอบลงในชองวาง ดังภาพ 

 
Dropdown คือ การเลือกคำตอบจากรายการของแตละชองวาง ดังภาพ 
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Fixed Gap Size คือ การกำหนดใหขนาดความยาวของชองวางสำหรับเติมคำตอบใหมีขนาดเทากันทุก

ชอง เนื่องจากกรณีไมไดกำหนดในสวนของ Fixed Gap Size ชองวางใดที่จะตองมีคำตอบยาว ๆ จะแสดงความยาว

ตาม สงผลใหผูเรียนสามารถคาดเดาคำตอบไดงาย ตัวอยางดังภาพ 

ตัวอยางโจทย ชองวางสำหรับคำตอบ [10000001] จะยาวกวา [4], [6],[8]  

 

กรณีไมไดกำหนดใชการกำหนดขนาด  จะเห็นไดวาชองวางของ 100000+1 

= ……………………. จะยาวกวา ทำใหงายตอการคาดเดาคำตอบ ดังภาพ 

 

กรณีมีการกำหนดใชการกำหนดขนาด  จะเห็นไดวาทุกชองวางมีขนาด

เทากัน ทำใหยากในการคาดคำตอบ ดังภาพ 

 
* หมายเหตุ การกำหนดคา Fixed Gap Size จะมีผลเฉพาะกับรูปแบบ Dragdrop และ Gapfill เทานั้น เพราะวา 

รูปแบบ Dropdown นั้น จะยึดขนาดความยาวของตัวเลือกคำตอบท่ียาวท่ีสุดเสมอ 
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 Options after text คือ การกำหนดใหแสดงตัวเลือกคำตอบอยูในตำแหนงดานบนหรือดานลางของโจทย 

 กรณีไมไดกำหนด  ตัวเลือกคำตอบอยูในตำแหนงดานบน ดังภาพ 

 

 กรณีมีการกำหนด  ตัวเลือกคำตอบอยูในตำแหนงดานลาง ดังภาพ 

 

 การสรางขอสอบแบบจับคู (Matching) 

 ขอสอบแบบจับคู มีการแสดงผลแบบ Dropdown จากนั้นจับคูคำตอบใหถูกตอง ตัวอยางดังภาพ 
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 ข้ันตอนการสรางขอสอบแบบจับคู ดังนี้ 

1. คลิกเพ่ิมขอสอบรูปแบบ Matching จากนั้นคลิกปุมเมน ูAdd ดังภาพ 

 

2. กำหนดรายละเอียดตาง ๆ ในสวนของ General ดังนี ้

Category คือ เลือกหมวดหมูคลังขอสอบ สำหรับเก็บขอสอบ 

Question name คือ สำหรับกำหนดชื่อของขอสอบ 

Question text คือ ขอความโจทยขอสอบ ดังภาพ 
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 Default mark คือ จำนวนคาคะแนนท่ีกำหนดใหกับขอสอบ เชน 1 คะแนน 

 

 Shuffle คือ กำหนดใหสลับรายการของโจทยการจับคู ทุก ๆ ครั้ง ท่ีมีการเรียกใชขอสอบของผูเรียน 

 

 Answers คือ สวนของการกำหนดโจทยการจับคู ระหวางโจทย กับ คำตอบ โดยมาตรฐานระบบจะใหเพียง 

3 ตัวเลือกในการจับคู กรณีตองการเพ่ิมมากกวา 3 สามารถคลิกท่ีปุมมเมนู Blanks for 3 more questions เพ่ือ

เพ่ิมใหมครั้ง 3 คู ดังภาพ 

 

 การกำหนดโจทยและคำตอบใหในการจับคูในแตละคู อยูในสวนของ Question คือ กำหนดโจทย และ 

Answer คือ กำหนดคำตอบ ของแตละคู เชน Photoshop คูกับ PSD สามารถกำหนดไดดังภาพ 
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 ตัวอยาง ไดกำหนดไว 6 คู ไดผลดังภาพ 

 

 จากตัวอยางดานบน มีการกำหนดจำนวนตัวเลือกคำตอบสำหรับการจับคู เทากับ จำนวนโจทย ดังนั้น 

สงผลใหผูเรียนสามารถ คาดเดา คำตอบได ดังนั้น ระบบจึงมีความสามารถในการสรางตัวเลือกคำตอบใหมากกวา

โจทย เพื่อเปนตัวเลือกคำตอบสำหรับใชหลอก การสรางตัวเลือกคำตอบเพิ่มเติมสำหรับเปนตัวหลอก ทำไดโดยการ

เพิ่มจำนวนคูโจทยและคำตอบ แตในสวนของของ Question ใหปลอยวางไว กำหนดเฉพาะในสวนของ Answer 

เทานั้น ดังภาพ 
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 ตัวอยาง ไดกำหนดไว 6 คู และกำหนดตัวเลือกคำตอบแบบหลอกไวจำนวน 3 ตัวเลือก ไดผลดังภาพ 

 

การสรางขอสอบแบบจัดเรียงลำดับ (Ordering) 

 ขอสอบแบบจัดเรียงลำดับ สามารถกำหนดใชแบบขอความ หรือรูปภาพ โดยผูเรียนสามรถคลิกลาก เพ่ือ

สลับท่ีกัน อยูกับคำสั่งของโจทย และสามารถยายไป-มา ไมจำกัดจำนวนครั้ง จนกวาจะกดสงคำตอบ ยกเวน มีการ

ตั้งคาใหทำขอสอบแบบตามลำดับ จะไมสามารถกลับมาแกไข และไมสามารถขามขอสอบได 

 ตัวอยาง ขอสอบเรียงลำดับโดยการใชขอความ ดังภาพ 

 

 ผูเรียนสามารถคลิกคางท่ีรายชื่อ วัน แลวลากไปวางในตำแหนงตามลำดับท่ีตองการ 
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 ตัวอยาง ขอสอบเรียงลำดับโดยการใชรูปภาพ ดังภาพ 

 

ผูเรียนสามารถคลิกคางท่ีรูปภาพ แลวลากไปวางในตำแหนงตามลำดับท่ีตองการ 

 ข้ันตอนการสรางขอสอบ ดังนี้ 

1. คลิกเพ่ิมขอสอบรูปแบบ Ordering จากนั้นคลิกปุมเมนู Add ดงัภาพ 
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2. กำหนดรายละเอียดในสวนของ General ดังนี ้

Category คือ เลือกหมวดหมูคลังขอสอบ สำหรับเก็บขอสอบ 

Question name คือ สำหรับกำหนดชื่อของขอสอบ 

Question text คือ ขอความโจทยขอสอบ ดังภาพ 

 
Default mark คือ กำหนดจำนวนคาคะแนนท่ีกำหนดใหกับขอสอบ เชน 1 คะแนน ดังภาพ 

 
Layout of items คือ กำหนดรปูแบบการแสดงผลแนวตั้ง (Vertical) แนวนอน (Horizontal) ดังภาพ 

 
Number the choices? คือ กำหนดรูปแบบการลำดับ เชน 1,2,3 หรือ ไมตองแสดงใหเลือกใช No 

numbering ดังภาพ 
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3. กำหนดรายละเอียดของ Draggable item 

Draggable item คือ สวนของการกำหนดขอความ หรือ ใสเปนรูปภาพ สำหรับการจัดเรยีง และเม่ือ

สรางใหม ระบบจะใหจำนวน Draggable item จำนวน 6 อัน กรณีกำหนดตัวเลือกไมถึง 6 อัน สามารถกำหนดตาม

จำนวนตามท่ีตองการใชงาน เชน 5 อัน เม่ือทำการบันทึก ระบบจะตัดอันท่ี 6 ไปอัตโนมัติ ดังภาพ 

 
หรือหากตองการใชงานมากกวา 6 อัน สามารกคลิกเพ่ิมจำนวนโดยคลิกท่ีปุมเมนู Add ดานลางสุด 
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 กรณีตองการใชโจทยเปนรูปแบบ รูปภาพ สามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลไดท่ีรายการเมนู ของแตละ 

Draggable item เปลี่ยนเปน HTML format ดังภาพ 

 
 เม่ือเลือกรูปแบบแลว ทำการบันทึกการแกไข จากนั้นชองกรอกขอความจะเปลี่ยนรูปแบบ HTML editor 

โดยสามารถคลิกท่ีปุมเมนู รูปภาพ แลวทำการอัพโหลดรูปภาพ และหากตองการเปลี่ยนมาใชเปนรูปแบบขอความ

เชนเดิม ใหคลิกท่ีปุมเมนู Remove HTML editor ดังภาพ 

 
 ในการบันทึกขอมูล หากตองการบันทึกและยังคงอยูหนาเพจของการแกไขขอสอบ พรอมกับมีปุม review 

เพ่ือทดสอบดูตัวอยางได ใหคลิกท่ีปุมเมนู Save Chaeng and continue editing ดังภาพ 

 
 กรณีตองการบันทึก แลวกลับไปหนาของรายวิชา ใหคลิกท่ีปุมเมนู Save Chaeng ดังภาพ 
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การสรางขอสอบแบบ ถูก-ผิด (True/False) 

 ขอสอบแบบ ถูก-ผิด จะสามารถสรางไดเพียง 1 โจทยยอยตอขอสอบ 1 ขอ ตัวอยางดังภาพ 

 
 ข้ันตอนการสรางขอสอบ ดังนี้ 

1. คลิกเพ่ิมขอสอบรูปแบบ Ture/False จากนั้นคลิกปุมเมน ูAdd ดังภาพ 

 
2. กำหนดรายละเอียดในสวนของ General ดังนี ้

Category คือ เลือกหมวดหมูคลังขอสอบ สำหรับเก็บขอสอบ 

Question name คือ สำหรับกำหนดชื่อของขอสอบ 

Question text คือ ขอความโจทยขอสอบ ดังภาพ 
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Default mark คือ กำหนดจำนวนคาคะแนนท่ีกำหนดใหกับขอสอบ เชน 1 คะแนน ดังภาพ 

 
Correct answer คือ การกำหนดคำตอบวา ถูก (True) หรือ ผิด (False) ดังภาพ 

 
 เม่ือดำเนินการสรางเรียบรอยแลว จากนั้นใหคลิกท่ีปุมเมนู Save Chaeng ดังภาพ 

 
 

  
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC 

https://1minutecpd.wordpress.com/2016/11/20/325-create-a-quiz-with-google-forms-24-exploring-the-different-types-of-questions/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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การเพ่ิมขอสอบจากคลังลงในแบบทดสอบ (Question from bank) 

การเพ่ิมขอสอบจากคลังขอสอบ มีการจัดการได 2 แบบ คือ 1) การเพ่ิมขอสอบจากคลังโดยตรง 2) การเพ่ิม

ขอสอบจากคลังแบบสุมขอสอบตามจำนวนท่ีกำหนด ซ่ึงจะสุมขอสอบในทุกๆ ครั้งท่ีมีการเรียกใชแบบทดสอบ 

การเพ่ิมขอสอบจากคลังโดยตรง 

1. ดำเนินการนำขอสอบท่ีอยูในคลงัขอสอบมานำเขามาในแบบทดสอบ โดยไปท่ีเมน ูEdit quiz 

 
ภาพท่ี 117 รายการเมนู Edit quiz 

2. คลิกท่ีเมนู Add จากนั้น คลิกเลือกเมนู + from question bank 

 
ภาพท่ี 118 แสดงการเพ่ิมขอสอบจากคลังขอสอบ 

เลือกขอสอบจากคลังใหถูกตอง ดังนี้ 

หมายเลข 1 คือ เลือก Category หรือคลังเก็บขอสอบท่ีตองการ 

หมายเลข 2 คือ คลิกทำเครื่องใหมใหเลือกขอสอบท้ังหมดทุกขอ 
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หมายเลข 3 คือ คลิกปุม Add selected question to the quiz เพ่ือทำการนำขอสอบจากคลัง

ขอสอบเขาไปในแบบทดสอบ 

 
ภาพท่ี 119 แสดงการเพ่ิมขอสอบจากคลังขอสอบมาท่ีแบบทดสอบ 

เปนอันเสร็จสิ้นการเพ่ิมขอสอบแบบนำเขาลงในแบบทดสอบ สามารถดูตัวอยางแบบทดสอบได โดยคลิกท่ี

เมนู Preview ในสวนของบล็อค Administration > Quiz administration > Preview 
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ภาพท่ี 120 ตัวอยางการแสดงผลแบบทดสอบแบบ Preview 

การเพ่ิมขอสอบจากคลังขอสอบแบบสุมขอสอบตามจำนวนท่ีกำหนด 

การสรางแบบทดสอบแบบสุม โดยการสุมขอสอบจากคลังมาแสดงตามจำนวนที่กหนด เชน ในคลังขอสอบ

มีจำนวนขอสอบ 100 ขอ แตเราตองการสุมขอสอบเพียงจำนวน 50 ขอจากคลังขอสอบ ดังนั้น เมื่อผูเรียนมีการ

เรียกใชงานแบบทดสอบ ระบบจะสุมมาจำนวน 50 ขอทันทีจากระบบ ซ่ึงผูเรียนแตละคนจะไดชุดขอสอบท่ีแตกตาง

กันอยางแนนอน อาจมีขอท่ีตรงกันบาง แตไมตรงกันท้ังหมด ข้ันการดำเนินการ ดังนี้ 

1. คลิกเขาท่ีแบบทดสอบท่ีตองเพ่ิมขอสอบ 

2. คลิกมราเมนู Edit Quiz ดังภาพท่ี 121 

 
ภาพท่ี 121 แสดงการเขาถึงเมนู Edit quiz 
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3. คลิกท่ีเมนู Add ดังภาพท่ี 122 

 
ภาพท่ี 122 

 จากนั้น เลือกเมน ูadd random question ดังภาพท่ี 123 

 
ภาพท่ี 123 

4. คลิกเลือกหมวดหมูคลังขอสอบ และกำหนดจำนวนขอสอบท่ีตองการใหสุม เม่ือกำหนดขอมูลตาม 

ตองการแลว จากนั้นคลิกปุมเมนู Add random question ดังภาพท่ี 124 

 
ภาพท่ี 124 แสดงการกำหนดเลือกจำนวนขอสอบ 

5. ระบบจะแสดงรายการขอสอบท่ีไดเพ่ิมลงไป ดังภาพท่ี 125 



 
92 

 

 
ภาพท่ี 125 รายการจำนวนขอสอบท่ีสุจากคลังขอสอบ 

 

6. ทดสอบแบบทดสอบดวยการ Preview และทำการคลิกปุมเมน ูStart a new preview ผลท่ีได คือ  

ขอสอบจะเปลี่ยนไปในทุกๆ ครั้งท่ีมีการเรียกใหม ดังนั้น เม่ือผูเรียนเรียกใชงานแบบทดสอบแตละคนจะไม

เหมือนกันเลยอาจมีบางขอท่ีตรงกันเทานั้น ดังภาพท่ี 126 

 
ภาพท่ี 126 แสดงผลขอสอบท่ีไดจากการสุมขอสอบแบบ Preview 
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การจัดการผูใชงาน (User) 

 ผูใชงาน (Users) ภายใตระบบ KPRU LMS e-Learning หมายถึง ผูใชงานในสถานะของผูชวยสอน ผูเรียน 

และผูใชงานทั่วไป โดยสามารถเพิ่มผูสอนหรือผูชวยสอนเพิ่มมากกวา 1 คน ในรายวิชา ในกรณีมีผูสอนหลายคนใน

รายวิชานั้นๆ และผูสอนทุกคนมีสิทธิ์ที ่ในการบริหารจัดการรายวิชาเทากัน สวนของผูเรียนจะตองไดรับการ

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ กอน จึงจะสามารถเขาถึงขอมูลเนื้อ แบบทดสอบตางๆ ได สวนของผูใชงานทั่วไป 

(Guest) จะสามารถดูขอมูลเนื้อหาได แตทำแบบทดสอบไมได การจัดการผูใชงานในรูปแบบตางๆ ดำเนินการ

ดังตอไปนี้ 

การลงทะเบียนผูใชงานแบบรายคน 

การลงทะเบียนแบบรายคนสำหรับผูสอน/ผูเรียน วิธีการดำเนินการเหมือนกัน แตกตางเพียงเล็กนอย ดังนั้น

จึงขออธิบายพรอมกัน ในกรณีรายวิชาที่มีผูสอนมากกวา 1 คน สามารถลงทะเบียนผูสอนเขามาในรายวิชา เพ่ือ

รวมกันบริหารจัดการายวิชานั้นๆ หรือตองการเพ่ิมผูเรียนเปนรายคน ข้ันตอนการลงทะเบียน ดังนี้ 

1. เขาไปท่ีบล็อค Administration จากนั้นคลิกเมนู Users > Enrolled users  ดังภาพท่ี 127 

 
ภาพท่ี 127 แสดงการเขาถึงเมนู Enrolled users 

2. คลิกท่ีปุมมน ูEnrol users ดังภาพท่ี 128 

 
ภาพท่ี 128 แสดงปุมเมนู Enrol users 
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3. ทำการคนหารายชื่อผูสอน/ผูเรยีน เพ่ือทำการเพ่ิมรายชื่อ ดังภาพท่ี 129 

 
ภาพท่ี 129 

(1) เลือกประเภทการเพ่ิม อาจารยผูสอน/นักศึกา (ผูเรียน) 

(2) กำหนดวนัท่ีและเวลาเริ่มตนในการลงทะเบียน และกำหนดจำนวนวันในการเปนผูสอน/ผูเรียน 

(3) สำหรับพิมพคำคนดวยชื่อ หรือ อีเมล เม่ือพิมแลว คลิกท่ีปุมเมนู Search 

(4) เม่ือพบรายชื่อท่ีตองการ ใหคลกิปุมเมนู Enrol 

(5) คลิกเพ่ือเสร็จสิ้นการเพ่ิมผูสอน/ผูเรียน 

(6) คลิกเพ่ือปดการใชงาน Enroll  
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การจัดการสถานะของผูใช 

 ผูใชท่ีไดลงทะเบียนในรายวิชาแลวนั้น สามารถแกไขสถานะไดในภายหลังไดโดยเจาของรายวิชาเทานั้นท่ี

สามารถปรับเปลี่ยน หรือเพ่ิมเติมได ดำเนินการดังนี้ 

1. คลิกไอคอนรูป แมกุญแจ หรือ บริเวรกรอบสี่เหลี่ยมสแีดง 1 ครั้ง ดังภาพท่ี 130 

 
ภาพท่ี 130 แสดงการคลิกเพ่ือเพ่ิม User 

2. เม่ือคลิกแลว จะแสดงรายการสถานะ โดยมีใหเลือกเพ่ิมเติม คือ ผูชวยสอน ดังภาพท่ี 131 

 
ภาพท่ี 131 รายการประเภท User ท่ีสามารถเพ่ิมได คือ ผูชวยสอน และผูเรียน 

3. คลิกเลือกสถานะท่ีตองการ 1 ครั้ง ตัวอยาง เลือก ผูชวยสอน ดงัภาพท่ี 132 

 
ภาพท่ี 132 ตัวอยางการเลือก User ผูชวยสอน 
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การระงับผูใชงาน 

 ผูใชงานในรายวิชา เจาของรายวิชาสามารถกำหนดวันท่ีเริ่มตนและสิ้นสุด รวมถึงการระงับการใชงาน

ชั่วคราว ในภายหลังจากการลงทะเบียนเขาในรายวิชา เพ่ือการวางแผนการจัดการผูใชงานอยางเปนระบบ 

ดำเนินการดังนี้ 

1. คลิกท่ีไอคอนรูปเฟองเพ่ือการแกไข ดังภาพท่ี 133 

 
ภาพท่ี 133  

2. กำหนดรายละเอียดสถานะ User ตางๆ ดังภาพท่ี 134 

ภาพท่ี 134 

Status: คือ กำหนดสถานะใหใชงาน (Active) และ กำหนดถานะระงับชั่วคราว (Suspended) 

Enrolment starts: คือ กำหนดวันท่ี เวลา ในการเริ่มตนการใชงาน 

Enrolment ends: คือ กำหนดวันท่ี เวลา ในการสิ้นสุดการใช 
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การลบผูใช (Unenrol) 

 ผูใชในท่ีนี้ หมายถึง ผูชวยสอน หรือ ผูเรียน โดยเจาของรายวิชาสามารถลบผูใชงาน หรือเรียกอีกอยางวา 

การยกเลิกการลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆ รายละเอียดดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู Users > Enrolled users 

2. คลิกท่ีเมนูไอคอนรูปเฟอง  ของผูใชท่ีตองลบหรือยกเลิกการลงทะเบียน ดังภาพท่ี 135 

 
ภาพท่ี 135 

3. จากนั้น จะปรากฏหนาตางการยืนยันการลบหรือยกเลิกการลงทะเบียน ใหคลิกเลือกปุมเมนู 

Continue  

เพ่ือยืนยัน ดังภาพท่ี 136 

 
ภาพท่ี 136 

 เปนอันเสร็จสิ้นการลบผูใชหรือยกเลิกการลงเทียนในรายวิชานั้นๆ และสามารถเพ่ิมหรือลงทะเบียนใหมได

ในภายหลัง 
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การลงทะเบียนผูเรียน/ผูชวยสอนดวยรหัสผานลงทะเบียน (Self enrolment) 

การลงทะเบียนเรียนดวย Self enrolment เปนผู กำหนดรหัสผานการลงทะเบียน (Enrolment Key) 

เพื่อใหผูเรียน/ผูชวยสอนลงทะเบียนดวยตัวเองโดยผานการใชรหัส Enrolment Key ผูสอนไมตองดำเนินการเพ่ิม

ดวยตนเองแตอยางใด ข้ันตอนการเตรียม Enrolment Key ดำเนินการดังนี้ 

1. คลิกเขาท่ีเมนู Users > Enrolment methods ดังภาพท่ี 137 

 
ภาพท่ี 137 

2. คลิกท่ีเมนู Add method > Self enrolment ดังภาพท่ี 138 

 
ภาพท่ี 138 
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3. จากนั้น จะปรากฏหนาตางรายละเอียดตางๆ ของ Self enrolment และกำหนดคาตางๆ ดังภาพท่ี 

139 

 
ภาพท่ี 139 

กรอกขอมูลในสวนของรายละเอียดพ้ืนฐาน ดังนี้ 

(1) Custom instance name: กำหนดชื่อ “ลงทะเบียนเรียน, ลงทะเบียนผูชวยสอน” เปนตน 

(2) Enrolment key: รหัสผานหลักในการกรอกเพ่ือลงะทเบียนเขามาในรายวิชา 

(3) Use group enrolment keys: กำหนดใชรหัสผานของกลุม (Group) แทนรหัสผานหลัก 

(4) Default assigned role: กำหนดสถานะเปน ผูเรียน/ผูชวยสอน เม่ือลงทะเบียนผานรหัสชุดนี้ 

จากนั้น คลิกท่ีปุมเมน ูAdd method เปนการเสร็จสิ้นการกำหนดคารหัสผานการลงทะเบียน 

ดังภาพท่ี 140 

 
ภาพท่ี 140 
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Methods ท่ีสรางข้ึนมาจะแสดงรายการ ดังภาพท่ี 141 

 
ภาพท่ี 141 

และเม่ือผูใชงานท่ียังไมไดลงทะเบียนเขามาในรายวิชา เขาถึงหนาเพจหลักของรายวิชา จะปรากฏกลองรับ

ขอมูลรหัสผาน Enrolment key ผูใชงานท่ีรับทราบรหัสผานแลวนั้น ดำเนินการลงทะเบียนได ดังภาพท่ี 142 

 
ภาพท่ี 142 

(1) กรอกหมายเลขรหัสผานตามท่ีไดรับแจงจากผูสอนหรือเจาของรายวชิา 

(2) เม่ืกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุมเมนู Enrol me เพ่ือลบทะเบียนเขาในรายวชิา 
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การลงทะเบียนผูเรียน/ผูชวยสอนดวย Auto Enrol 

การลงทะเบียนดวย Auto Enrol เปนการลงทะเบียนแบบอัตโนมัติ โดยกำหนดเงื่อนไขในการลงทะเบียน

อัตโนมัติ เชน กำหนดเงื่อนไขดวยเลขรหัสหมูเรียน 6313201 เมื่อผูใชงานที่อยูภายใตหมูเรียน 6313201xx จะ

สามารถเขาถึงรายวิชาไดโดยอัตโนมัติ เปนตน ข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 

1. คลิกเขาท่ีเมนู Users > Enrolment methods ดังภาพ 

 
2. คลิกเลือก Add method แบบ Auto Enrol ดังภาพ 
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3. กำหนดรายละเอียดตาง ๆ ดังภาพตอไปนี้ 

 
หมายเลข 1. Custom Label คือ กำหนดชื่อ เชน ลงทะเบียน 6313201 

หมายเลข 2. Role คือ กำหนดชนิดผูลงทะเบียน เชน ผูเรียน  

หมายเลข 3. Enrol When คือ กำหนดใหลงทะเบียนเม่ือผูใชเขาสูระบบหลกั หรือ เขาสูบทเรียนนั้นๆ 

หมายเลข 4. Always Enrol คือ กำหนดใหลงทะเบียนเสมอ ถึงแมจะลงทะเบียนดวยวิธีการอ่ืน ๆ แลวก็ตาม 

หมายเลข 5. Enable self unenrol คือ กำหนดใหผูเรยีนสามารถยกเลิกลงทะเบียนดวยตนเอง หรือไม 

หมายเลข 6. Start date คือ กำหนดวันท่ี เวลา เริ่มตนการเปดลงทะเบยีน 

หมายเลข 7. End date คือ กำหนดวนัท่ี เวลา สิ้นสดุการเปดลงทะเบียน 

หมายเลข 8. Send course welcome message คือ กำหนดใหสงขอความ ยินดีตอนรับ หรือไม 

หมายเลข 9. Custom welcome message คือ กำหนดขอความ ยินดีตอนรับ 
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หมายเลข 10.  Group By คือ กำหนดเง่ือนไขจาก Department (เปนคา ID ท่ีสงมาจากระบบสวนกลาง) 

หมายเลข 11.  Allow Only คือ กำหนดขอความเง่ือนไข เชน 6313201 

หมายเลข 12.  Soft Match คือ กำหนดรปูแบบการตรวจสอบกับเง่ือนไข เชน เลือกเปน NO หมายถึง นักศึกษา

ท่ีสามารถลงทะเบียนอัตโนมัติไดนั้น ตองมีตัวเลขอยางนอยตรงตามท่ีกำหนด คือ 6313201 เปนตน หรือ 

หากเลือกเปน Yes นักศึกษาท่ีสามารถลงทะเบียนอัตโนมัติไดนั้น ตองมีตัวเลขตรงตามท่ีกำหนดทุกตัว

อักษา คือ 6313201 เทานั้น เปนตน 

หมายเลข 13.  Limit คือ กำหนดจำนวนผูตองการใหลงทะเบียน (คา 0 คือ ไมไดกำหนดจำนวน) 

 

เม่ือดำเนินการกรอกรายละเอียดครบเสร็จแลว จากนั้นคลิกท่ีปุม Add method  
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การจัดการ Enrolment methods 

หลังจากเปดลงทะเบียนไปแลวนั้น สามารถเขามาจัดการกับ methods เชน ลบ แกไข หรือ การระงับ

ชั่วคราว รายละเอียดดังภาพท่ี 143 

 
ภาพท่ี 143 

(1)  เมนูไอคอนรูปกากบาก คือ การลบ method เม่ือคลิกแลว จะปรากฏขอความยืนยันการลบ 

ดังภาพท่ี 144 

 
ภาพท่ี 144 

จากนั้น ยืนยันการลบโดยคลิกท่ีปุมเมนู Continue 

(2)   เมนูไอคอนรูปตา เม่ือคลิกซ้ำท่ีรูปตา จะเปนการเปลี่ยนสถานะสลับกันไปมา 

 คือ สถานนะเปดการใชงานใหกับผูใชงานท่ีลงทะเบียนใน method นั้นๆ 

 คือ สถานนะปดหรือการระงับการใชงานชั่วคราวของผูชงานท่ีลงทะเบียนใน method 

นั้นๆ 

(3)  เมนูไอคอนรูปเฟอง เปนเมนสูำหรับการแกไข method นัน้ๆ 

(4) แสดงสถานะจำนวนผูลงทะเบยีนผผาน method นัน้ๆ 

สวนของการ Add method สามารถเพ่ิมไดมากกวา 1 เชน Method สำหรับผูชวยสอน, Method สำหรับ

ผูเรียน, Method สำหรับกลุมผูเรียน หรือ ตามหมูเรียนของผูเรียน เปนตน 
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การเปดใหบริการแกผูใชงานสถานะบุคคลท่ัวไป (Guest) 

 ผูใชงานในสถานะบุคคลท่ัวไปสามารถเขาใชงานรายวิชาโดยไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชา แตจะไม

สามารถเขาใชงานแบบทดสอบ หรือใบงานตางๆ ข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู Enrolment methods ดังภาพท่ี 145 

 
ภาพท่ี 145 

2. เลือก Guest access ในสวนของ Add method ดังภาพท่ี 146 

 
ภาพท่ี 146 

จากนั้นกำหนดคา ดังภาพท่ี 147 

 
ภาพท่ี 147 

(1) Allow guest access คือ กำหนดให Yes / No เพ่ือเปด-ปด การใหบริการสำหรับบุคลท่ัวไป ( Guest) 

(2) Password คือ รหัสผานสำหรับบุคคลท่ัวไปใชในการเขาถึงเนื้อหาในรายวิชา หากตองการใหผูใชงาน

เขาถึงเนื้อหาไดเลย โยดไมตองพิมรหัสผานใดๆ ลงไป 
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เม่ือดำเนินการเสร็จแลว คลิกท่ีปุม Add method เพ่ือเพ่ิม method สำหรับบุคคลท่ัวไป ดังภาพท่ี 148 

 
ภาพท่ี 148 

เม่ือเพ่ิม method เรียบรอบแลวจะได Guest access method เพ่ิมมา ดังภาพท่ี 149 

 
ภาพท่ี 149 

ในกรณี มีการกำหนดรหัสผานสำหรับ Guest access method เม่ือผูใชงานตองการเขาถึงเนื้อหาใน

รายวิชาจะปรากฎชองรับขอมูลร Password ดังภาพท่ี 150 

 
ภาพท่ี 150 
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การสรางกลุมผูเรียน (Group) 

 ในกรณีที่ผู สอนมีการเรียนการสอนหลายหมูเรียน ผูสอนสามารถสรางกลุมสำหรับแยกนักศึกษาตาม

หองเรียน หรือ หมูเรียน เพื่อสะดวกในการติดตามผลการเรียน ผลการสอบตาง ๆ ไดสะดวกยิ่งขึ้น วิธีการสรางกลุม 

(Group) ดำเนินการดังนี ้

1. คลิกท่ีเมนู Course administration > Users > Group ดังภาพท่ี 151 

 
ภาพท่ี 151 

2. คลิกท่ีปุม Create group เพ่ือสรางกลุม ดังภาพท่ี 152 

 
ภาพท่ี 152 
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จากนั้น กรอกรายละเอียดของกลุม ดังภาพท่ี 153 

 
ภาพท่ี 153 

(1) Group name คือ ชื่อกลุม เชน 458101-วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

(2) Group ID number คือ รหัสหมูเรียน เชน 458101 

(3) Group description คือ รายละเอียดของกลุม 

(4) Enrolment key คือ รหัสผานสาหรับการลงทะเบียนเขากลุม 

(5) Save changes คือ บันทึกขอมูล เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว 

เม่ือสรางกลุมเสร็จแลวจะไดกลุม ดังภาพท่ี 154 

 
ภาพท่ี 154 
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การรายงานผล (Report) 

 ระบบ KPRU LMS e-Learning มีเครื่องมือในการรายงานผลการใชงานตางๆ เชน รายงานประวัติการใช

งานยอนหลัง (Logs), ประวัติการใชงาน ณ เวลาปจจุบัน (Live logs) รวมถึงการรายงานผลการใชงานเนื ้อหา 

(Recourse) และกิจกรรมตางๆ ในรายวิชา ( Activity) เปนตน 

Logs 

 ใชสำหรับดูขอมูลประวัติการใชงานตางๆ โดยสามารถกำหนดลักษณะของการรายงานผลการใชงานได

หลายลักษณะ การใชงาน Logs ดำเนินการดังนี้ 

คลิกท่ีเมนู Course administration > Reports > Logs ซ่ึงจะปรากฏตัวใหเลือกสำหรับการกำหนด 

ลักษณะการแสดงขอมูลประวัติของกิจกรรมตางๆ ดังภาพท่ี 155 

 
ภาพท่ี 155 

(1) คือ เลือกรายวชิา 

(2) คือ เลือกเปนกลุมผูเรียน หรือเลือกดูท้ังหมด 

(3) คือ เลือกเปนรายคนโดยเลือกรายชื่อผูเรียน หรือเลือกดูท้ังหมด 

(4) คือ เลือกวันท่ีท่ีตองการ หรือเลอืกท้ังหมด 

(5) คือ เลือกเนื้อหาและกิจกรรมท่ีตองการ หรือเลือกท้ังหมด 

(6) คือ เลือกลักษณะการใชงาน Create, View, Update, Delete หรือเลือกท้ังหมด 

(7) คือ เลือกถานะของผูใช 

(8) คือ เลือกรูปแบบการแสดงผล 

(9) เม่ือกำหนดรายละเอียดเรยีบรอยแลว คลิกปุมเมนู Get these logs 

หลังจากคลิกปุมเมนู Get these logs จะแสดงรายการตามท่ีกำหนด ตามตัวอยางดังภาพท่ี 156 
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ภาพท่ี 156 

Live Logs 

 เปนการรายงานสดการใชงาน สามารถทราบไดทันดี ณ เวลาขณะนั้นใครใชงานอยู และใชทำอะไร ตัวอยาง

การเรียกใช Live Logs ดังภาพ 

 คลิกท่ีเมนู Course administration > Reports > Live logs ดังภาพท่ี 157 

 
ภาพท่ี 157 

  



 
111 

 

Activity report 

 เปนรายงานขอมูลสถติการเขาไปใชงานกิจกรรมตางๆ (Activity) และเนื้อหาขอมูลในรายวิชา (Resource) 

โดยแสดงจำนวนครั้งในการเขาใชงาน และขอมูลการเขาใชงานลาสุด เขาถึง Activity report ไดดังนี้ 

 คลิกท่ีเมนู Course administration > Reports > Activity report  ตัวอยางดังภาพท่ี 158 

 
ภาพท่ี 158 
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การจัดการผลการเรียน (Grade) 

 ระบบ KPRU LMS e-Learning สามารถรายงานผลคะแนนตางๆ เชน แบบทดสอบ (Quiz), ใบงาน/

การบาน (Assignment) เปนตน การใชงานพื้นฐานที่สำคัญ คือ การเขาดูผลคะแนน และการ Export ผลคะแนน 

การดำเนินการดังนี้ 

การดูผลคะแนน (Grader report) 

คลิกท่ีเมนู Course administration > Grade ดังภาพท่ี 159 

 
ภาพท่ี 159 

 จากนั้นจะแสดงรายการผลคะแนน ดังภาพ 

 
ภาพท่ี 160  
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การดาวนโหลดผลคะแนน (Export to Excel spreadsheet) 

 ผลคะแนนตางๆ สามารถดาวนโหลดดวยการ Export ออกมาเปนไหล Excel เพ่ือความสะดวกในการ

นำไปใชประมวลผมอ่ืนๆ ตอไป การดำเนินการดังนี้ 

 คลิกท่ีเมนู Course administration > Grade จากนั้นคลิกเลือกเปลี่ยนจาก Grader report เปน Export 

> Excel spreadsheet ตามลำดับดังภาพท่ี 70 

 
ภาพท่ี 161 

 จากนั้นกำหนดรายละเอียดในการดาวนโหลดตามท่ีตองการ แลวคลิกปุมเมนู Download ดังภาพท่ี 162 

 
ภาพท่ี 162 
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การจัดการระบบอภิปราย (Forum) 

 ระบบอภิปรายในระบบ KPRU LMS e-Learning ใชสำหรับสื ่อสาร พูดคุย ภายในรายวิชาซึ ่งสามารถ 

ตั้งกระทูเพื่อการพูดคุยระหวางผูเรียนกับผูสอน หรือเพื่อนในบทเรียนรายวิชานั้นๆ สามารถประยุกตนำไปใชเปน 

การอภิปรายหลังเรียน เปนตน ข้ันตอนการเพ่ิมระบบอภิปรายลงในบทเรียนดำเนินการไดดังนี้ 

1. ทำการเพ่ิม Activity ชื่อ Forum โดยคลิกตามลำดับดังภาพ 

 
2. จากนั้น กำหนดชื่อและรายละเอียด ตามลำดับดังภาพ  

 
3. เม่ือพิมพครบถวนแลว จากนั้นคลิกเมนู บันทึก (Save and return to course) 
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แบบประเมินความพึงพอใจ (Feedback) 

 แบบประเมินวัดความพึงพอใจของผูเรียน/ผูใชงานระบบ ดวยระบบ KPRU LMS e-Learning มีเครื่องมือ

สรางแบบประเมินในรูปแบบออนไลนภายใตระบบ ผู เรียน/ผู ใชสามารถประเมินออนไลนและระบบสามารถ

ประมวลผลสถิติ และแสดงผลออกมาในรูปแบบกราฟได ข้ันตอนการบริหารจัดการแบบประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

1. คลิกเลือกเมนู Add an activity 

2. คลิกเลือกเมนู Feedback 

 
3. กำหนดชื่อของแบบประเมิน 

 
 จากนั้น ทำการบันทึก 
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4. คลิกท่ีเมน ู“แบบประเมินความพึงพอใจ” ท่ีเพ่ิงสรางข้ึนใหม 

 
5. คลิกเมนู Templates 

6. คลิกเมนู Choose 

7. คลิกเลือก KPRU-mooc-feedback 

 
8. คลิกเลือกเมนู Delete old items เพ่ือลบขอมูล 

9. คลิกเลือกเมนู Save changes เพ่ือบันทึกขอมูล 



 
117 

 

 
10. เม่ือไดเทมเพลตมาใชงาน จากนัน้ทำการแกไขชื่อบทเรียน/รายวชิา เริ่มตนคลิกเมน ูEdit questions 

11. คลิกท่ีรูปเฟอง เพ่ือทำการแกไขขอความ 

 
12. จุดท่ีตองแกไข คือ คำวา KRPU MOOC จำนวน 2 จุด 
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ระบบดาวนโหลดเกียรติบัตร (Certificate) 

 เม่ือผูเรียนจบหลักสูตรแลว การจัดทำเกียรติบัตรใหสำหรับผูเรียน การจัดการดาวนโหลดเกียรติบัตร ดังนี้ 

1. คลิกเมนู Add an activity 

2. คลิกเมนู Certificate 

 
3. กำหนดชื่อใหกับ ระบบดาวนโหลด 

4. พิมพรายละเอียด 

 
5. ในสวนของ Text Options  ใหกำหนด Print Date 

6. สวนของวนัท่ี ใหเลือกรูปแบบ  

7. สวนของ Print Grade ไมตองแดง 

 



 
119 

 

8. ในสวนของ Design Options ใหคลกิเลือก “A4_KPRU_Certiport” 

9. สวนของ Border เลือกรูปแบบ “KPRU-Certort-Baord” 

10. สวนของ Signature เลือกใช ลายเซ็นของทานเอง ณ ท่ีนี้ใชเปนตัวอยาง ดังภาพ 

 
 เม่ือผูใช/ผูเรียน คลิกดาวนโหลดเกียรติบัตร ไดผลดังภาพ 
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คูมือการใชงานระบบ KPRU LMS e-Learning สำหรับผูเรียน 

 ผูเรียน หมายถึง ผูที่ไดลงทะเบียนเรียนลงในรายวิชานั้นๆ ในสถานะผูเรียน โดยที่สถานะในโลกความเปน

จริงผูนั้นอาจเปนคณาจารยหรือบุคลากรที่ไมใชนักเรียน นักศึกษา เพียงแตลงทะเบียนในสถายะผูเรียนในรายวิชา

นั้นๆ ดังนั้น สรุปวา คณาจารย บุคลากร นักศึกษา สามารถเปนไดท้ังผูสอน ผูเรียน สลับกันไปมา ข้ึนอยูกับใครอยูใน

สถานะไหนในรายวิชานั้นๆ 

การใชงานในถานะผูเรียนจะไมมีความยุงยากซับซอนเหมือนผูสอน เนื่องจากไมตองสรางขอมูลใดๆ เพียง

เขาระบบเพื่อศึกษาขอมูลและทำแบบทดสอบ ใบงาน การบานตามรายวิชากำหนด รายละเอียดการใชงานระบบ 

KPRU LMS e-Learning ในสถานะผูเรียนมีดังนี้ 

การลงช่ือเขาใชงาน (Login) 

 การลงชื่อเขาใชงานระบบ ดำเนินการไดเชนเดียวกับกับอาจารยผูสอนหรือบุคลากร โดยระบบ KPRU LMS 

e-Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดมีการเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล Username และ Password 

ของอาจารย บุคลากร นักศึกษา ที่ใชในการ Authentication ระบบอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น อาจารย 

บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสามารถเขาใชงานไดทันที โดยใช Usernameและ Password ชุดเดียวกันกับ 

ท่ีใช Authentication สามารถเขาใชงานไดท่ีเว็บไซต http://lms.kpru.ac.th 

การ Login เขาสูระบบ KPRU LMS e-Learning สามารถ Login สามารถทำได 2 จุด ดังภาพท่ี 163 

1). เขาระบบผานบล็อค LOGIN อยูทางดานซายมือ  

2). เขาระบบผาน “Login”เมนู มุมบนดานขวามือจะมีคําวา ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 163 การ Login เขาใชงานระบบ KPRU LMS e-Learning 

http://lms.kpru.ac.th/
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 กรณีการเขาใชงานเปนครั้งแรก เมื่อ Login เขาระบบแลวนั้น ระบบจะใหยืนยันตัวตนโดยกรอกขอมูล 

email (1) จากนั้นคลิกปุม Update profile(2) ตามลำดับ ดังภาพที่ 53 (ทำเฉพาะครั ้งแรกเทานั้น ครั้งตอ ๆ ไป 

สามารถเขาระบบ และเขาถึงบทเรียนไดปกติ) 

 
ภาพท่ี 164  การแกไขขอมูลสวนตัวและยืนยันตัวตน 

First name = ใหกรอกขอมูล ชื่อนักศึกษา 

Surname = ใหกรอกขอมูล นามสกุล 

Email address = ใหกรอกขอมูล ท่ีอยูอีเมล 

จากนั้นคลิกปุม Update profile 

การแกไขขอมูลสวนตัว (Edit Profile) 

 หลักจาก Login เขาใชระบบไปแลวนั้น เม่ือตองการแกไขขอมูลสวนตัว สามารถดำเนินการ ดังภาพท่ี 165 

 
ภาพท่ี 165 การเขาถึงเมนู Edit profile 

(1) คลิกเมนูท่ีรูปประจำตวั 

(2) คลิกเลือกเมนู Preferences 

(3) คลิกเลือกเมนู Edit profile  
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 จากนั้นจะแสดงขอมูลรายละเอียดตางๆ หากสังเกตจากแบบฟอรมนั้นจะเห็นวามี ดอกจันสีแดง (*) ใน

หลายๆ ชอง นั่นหมายความวาผูใชงานจะตองกรอกขอมูลในชองที่มีเครื่องหมาย * ใหครบทุกชอง เพราะเปนขอมูล

พ้ืนฐานท่ีระบบตองการ เม่ือทำการกรอกครบถวนแลวก็ทำการคลิกท่ีปุม “Update profile” ดังภาพท่ี 166 

 
ภาพท่ี 166 รายละเอียดการแกไข Profile 

การเขาใชงานบทเรียน 

 ผูเรียนจะสามารถเขาใชงานบทเรียนรายวิชานั้นๆ ได จะตองไดทำการลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ กอน 

บทเรียนวิชาใดที่ไมไดลงทะเบียนเรียนจะสามารถเห็นไดเพียงชื่อบทเรียนเทานั้น เมื่อลงชื่อเขาในงานระบบแลวนั้น 

การเขาถึงบทเรียนทำได 3 แบบ ดังนี้ 

(1) การเขาถึงบทเรียนโดยคลิกท่ีเมนู My course จากนั้นเลือกตามตองการ ดังภาพท่ี 167 

 
ภาพท่ี 167 
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(2) การเขาถึงบทเรียนดวยการคนหา (Search) โดยทำการคนหารายชื่อวชิาไดท่ีชองคนหา ดังภาพท่ี 168 

 
ภาพท่ี 168 

 ตัวอยาง คนหารายวิชาท่ีมีคำวา “ipv6” จากนั้นคลิกปุมเมนู Go ไดผลดังภาพท่ี 169 

 
ภาพท่ี 169 

 จากนั้น คลิกท่ีชื่อบทเรียนรายวิชาท่ีตองการ เพ่ือเขาใชงานตอไป 

 คำแนะนำในการพิมพคำคน หลีกเลี่ยงการพิมพคำคนดวย “ภ” เนื่องจากเปนขอผิดพลาดของระบบ ทำให

คนหาตัวอักษร “ภ” แลวนั้นจะแสดงขอผิดพลาดข้ึนมา 
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(3) เขาถึงบทเรียนโดยคลิกท่ีรายชือ่รายวชิาท่ีแสดงในสวนของ My course ท่ีหนาแรกของระบบ 

ดังภาพท่ี 170 

 
ภาพท่ี 170 

เม่ือคลิกเขาในบทเรียนแลว สามารถใชงานเนื้อหาไดปกติ 

การใชงานบล็อค (Block) 

 เม่ือลงชื่อเขาใชงานระบบแลวนั้น จะเห็นไดวาดานซายมือ คือ สวนของการแสดงเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ 

สวนดานขวาจะแสดงบล็อคตางๆ โดยบล็อคนั้นจะมีมากหรือนอย ขึ้นอยูกับอาจารยผูสอนเจาของรายวิชาเพิ่มข้ึน 

ดังนั้น ตัวอยางในที่นี้จะเปนการอธิบายบล็อคหลักเทานั้น บล็อคหลักที่ผูเรียนตองไดใชในทุกๆ รายวิชา และบล็อค

หลักนี้อาจารยผุสอนเองไมสามารถลบไดดวย มีอยูดวยกัน 2 บล็อค คือ (1) NAVIGATION, (2) ADMNITRATION 

รายละเอียด ดังนี้ 

บล็อค Navigation 

 เปนบล็อคแสดงเมนูสำหรับการใชงาน การเขาถึงเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ ของบทเรียน คลายกับเมนู

สารบัญของบทเรียนนั้นๆ ดังภาพท่ี 171 

 
ภาพท่ี 171 บล็อค Navigation 

Home สำหรับเชื่อมโยงไปหนาหลักของระบบ 

Dashboard แสดงรายการบทเรียนที่ไดลงทะเบียน 

และมีเครื่องมือคนหารายละเอียดเนื้อหาได 

Site pages เชื่อมโยงสวนหลักๆ ของระบบ 

Current course แสดงเมนูรายการภายในบทเรียน 

My courses แสดงรายการบทเรียนท่ีไดลงทะเบียน 
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 ภาพตัวอยางรายการตางๆ ในบล็อค Navigation ดังนี้ 

 เมนู Dashboard ดังภาพท่ี 172 

 
ภาพท่ี 172 

เมนู Site page ดังภาพท่ี 173 

 
ภาพท่ี 173  
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 เมนู Current course ดังภาพท่ี 174 

 
ภาพท่ี 174 

เมนู My Course ดังภาพท่ี 175 

 
ภาพท่ี 175 
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บล็อค Administration 

 บล็อคนี้มีสวนสำคัญๆ อยู 2 อยาง คือ การยกเลิกลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆ และการเขาดูเกรดผลการ

เรียน ผลคะแนนตางๆ ในกิจกรรมภายใตรายวิชานั้นๆ ดังภาพท่ี 176 

 
ภาพท่ี 176 

 Unenrol me from นวัตกรรมและเทคโลโนยีสารสนเทศทางการศึกษา คือ เมนูสำหรับการยกเลกิการ

ลงทะเบียน หรือ ยกเลิกการเปนผูเรียนในบทเรียนรายวิชานั้นๆ 

 Grades คือ คลิกดูผลการเรียน ผลคะแนนตางๆ ดังภาพท่ี 177 

 
ภาพท่ี 177 
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