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คู่มือการใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning 
ระบบสื่ออเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

ค าน า 
 
 คู่มือเล่มน้ี เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้ดูแลระบบ KPRU LMS e-Learning ได้อธิบายถึงขั้นตอน
การใช้เคร่ืองมือในการบริหารจัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (KPRU LMS e-Learning) ส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
โดยมีรายละเอียดเน้ือหาเพียงบางส่วนที่มีความจ าเป็นพื้นฐานของระบบเท่าน้ัน มีรูปภาพประกอบท าให้เข้าใจ
ได้ง่าย ซ่ึงระบบ KPRU LMS e-Learning เป็นระบบที่พัฒนาภายใต้ระบบ Moodle ดังน้ันจึงมีคุณสมบัติ
เทียบเท่ากับ Moodle และยังมีการเขียนค าส่ังเพ่ิมเติม เพ่ือเช่ือมต่อการท างานร่วมกับห้องเรียนอัฉริยะ Smart 
Classroom คู่มือเล่มน้ีใช้เป็นเอกสารประกอบการปฏิบัติงานบริหารจัดการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ให้กบัผู้ได้รับทุน โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning เล่มน้ี จะเป็นประโยชน์
และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานแก่อาจารย์ผู้สอน ผู้ได้รับทุน ผู้เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรต่อไป 

 

 

 

(วันเฉลิม พูนใจสม) 

                                                                                                            พฤศจิกายน 2559 
  

ก 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 การเรียนการสอนออนไลน์ถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการศึกษาปัจจุบัน ทั้งน้ีเพราะปัจจุบันมีเคร่ืองมือ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น โมบายโฟน แท็ปเล็ต โน๊ตบุค ส่ิงเหล่าน้ี ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวก 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้เห็นความส าคัญของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้การดูแลของส านักวิทยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือจัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ได้จัดท าส่ือฯ โดยใช้เคร่ืองมือที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมไว้ 
คือ ระบบ KPRU LMS e-Learning โดยเป็นระบบการบริหารจัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุง 
จาก Moodle ซ่ึงเป็นทั้ง CMS และ LMS ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทางการบริหารจัดการส่ือ e-Learning 
โดยสามารถเรียกใช้งานได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://lms.kpru.ac.th ด้วยโปรแกรม 
Internet Browser เ ช่ น  Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft 
Edge 
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การเข้าสู่ระบบ (Login) 
ระบบ KPRU LMS e-Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้มีการเช่ือมต่อกับระบบ

ฐานข้อมูล Username และ Password ของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่ใช้ในการ Authentication  
ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ัน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้งาน 
โดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกันกับที่ใช้ Authentication ของมหาวิทยาลัยฯ ได้โดยตรงไม่
ต้องท าการลงทะเบียนการใช้งาน 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://lms.kpru.ac.th และท าการ Login เข้าระบบจากเมนู
มุมบนด้านขวามือจะมีค าว่า “Log in” ตามรูปหมายเลข 1 หรือ บล็อค  “LOGIN” ตามรูปหมายเลข 2 
ทางด้านซ้ายมือ 

 
กรณีเข้าใช้งานระบบเป็นคร้ังแรก ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวพ้ืนฐานและให้ด าเนินการยืนยันตัวตน

ด้วยการเพ่ิมข้อมูล email Address หรือด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามต้องการ จากน้ันท า
การบันทกึข้อมูล  
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การออกจากระบบ (Log out) 
 ผู้ใช้งานสามารถออกจากระบบโดยการคลิกที่ เมนู ชื่อผู้ใช้ ดังรูปต าแหน่งหมายเลข 1 ที่มุมขวา
ด้านบนของหน้าเว็บไซต์ จากน้ันคลิกที่เมนู Log out ดังรูปต าแหน่งหมายเลข 2 

 

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 หลังจากท าการ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้งานก็จะสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ได้ โดยอันดับ
แรกที่อยากจะแนะน าให้ท าก่อนเป็นอันดับแรกน้ัน คือ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ใช้งาน สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้โดยไปที่ ชื่อผู้ใช ้> Preferences > Edit profile 

 

 จากน้ันสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ตามรายการข้อมูลต่าง ๆ ดังรูป 
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 ในการแก้ไขข้อมูล หากสังเกตจากแบบฟอร์มน้ันจะเห็นว่ามี ดอกจันสีแดง * ในหลายๆ ช่อง น่ัน
หมายความว่าผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มี * ให้ครบทุกช่อง เพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ระบบต้องการ 
เมื่อท าการกรอกครบถ้วนแล้วก็ท าการคลิกท่ีปุ่ม “Update profile” 

  

กรณีต้องการเปลี่ยน Password ให้ด าเนินการเปลี่ยนได้ที ่ระบบให้บริการอิเมล์ของมหาวิทยาลัยฯ 
ของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจาก Username และ Password ของระบบ KPRU LMS e-Learning 
เชื่อมต่อฐานข้อมูล Username และ Password ร่วมกับระบบให้บริการอิเมล์ ด้วยการ LDAP 

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=4345a7b9-9a63-4910-a426-35363201d503&response_mode=form_post&response_type=code+id_token&scope=openid+profile&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3du_G3UdrRNhN5ptpe7M8QH3qcTcre6ZlOYIJvP6GThT60_O0a-BCbdea7iqU--qCpi3tGdqZm3X_mZcz_WrrHu3Mrz0OLHX6bKMd5ROJNbzycICynmsq4yPHLvpUJ6LNn&nonce=636920407904729321.YWZlMjcwMjYtNGNkZi00NTNiLWFhNzItMmQxMmZjMGZhNDM0MTk5MjdhODUtMDc5ZC00N2JlLTgzNjctYzQyZDk5NGJmMmVh&redirect_uri=https%3a%2f%2fwww.office.com%2f&ui_locales=en&mkt=en
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ส่วนที่ 2 
การจัดการเนื้อหา 

การขอสร้างรายวิชา 

 ระบบ KPRU LMS e-Learning มีเคร่ืองมือให้อาจารย์สามารถสร้างรายวิชาเองได้ตามต้องการ แต่
เพ่ือลดปัญหาของการสร้างรายวิชาที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น สร้างผิดหมวดหมู่ หรือ มีการกรอกรายวิชาที่ไม่เป็น
ข้อมูลจริง ดังน้ัน จึงก าหนดให้อาจารย์ด าเนินการร้องขอสร้างรายวิชาเข้ามาในระบบ จากน้ัน Admin จะ
ตรวจสอบและด าเนินการอนุมัติการสร้างรายวิชาเป็นล าดับต่อไป 

การขอสร้างรายวิชาใหม่ มีขั้นตอนดังน้ี 

1. ท าการ Login เข้าระบบ 
2. คลิกเมนู หมวดหมู่วิชา (Course categories) ส่วนของบล็อค MAIN MENU 

    
3. คลิกท่ีปุ่ม Request a course อยู่ต าแหน่งด้านล่างของหมวดหมู่ 
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4. กรอกรายละเอียดของรายวิชาให้ครบถ้วน ตามค าอธิบายด้านล่าง 

 

 
หมายเลข 1 : ชื่อเต็ม ให้ใช้รูปแบบตามน้ี “รหัสวิชา-ชื่อรายวิชา-ชื่อผู้สอน” 

เช่น 12345-การบริหารจัดการเว็บไซต์-อาจารย์วันเฉลิม พูนใจสม (เพ่ือให้สามารถค้นหารายช่ือผู้สอนได้ด้วย) 

หมายเลข 2 : ชื่อย่อ ให้ใช้รูปแบบตามน้ี “ชื่อรายวิชา” เช่น การบริหารจัดการเว็บไซต์ 

หมายเลข 3 : หมวดหมู่ ให้เลือกคณะ ศูนย์/ส านัก/หน่วยงาน > สาขาที่สังกัด 

หมายเลข 4 : เนื้อหาย่อๆ หรือ บทสรุป (* ไม่ควรกรอกข้อมูลเกิน 10 บรรทัด เพ่ือความสวยงาม) 

หมายเลข 5 : เหตุผล ส าหรับการขอสร้างรายวิชา 

หมายเลข 6 : ส่งข้อมูล หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Request a course เพ่ือส่ง
ข้อมูลรายวิชาเข้าสู่ระบบ 
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5. คลิกท่ีปุ่ม Continue และรอการอนุมัติจาก Admin  

 

6. เมื่อ Admin ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการสร้างรายวิชาเรียบร้อยแล้ว เจ้าของรายวิชา
สามารตรวจสอบได้ที่เมนู My courses จะแสดงรายวิชาของตัวเอง และสามารถใช้งานรายวิชาน้ันๆ 
ได้ทันที 

 

  

5 
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การจัดการเนื้อหา 
 การบริหารจัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในทุกคร้ังจะต้องท าการ Login เข้าระบบ แล้วเลือกรายวิชา
ของตัวเอง โดยรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

การเปิด-ปิด โหมดการแก้ไขบทเรียน 
 เมื่อเข้าระบบมาสู่รายวิชา เห็นได้ว่าหน้าหลักของรายวิชาจะยังไม่สามารถบริหารจัดาการเน้ือหา และ
ไม่ปรากฏเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เราจัดการกับบทเรียน ดังน้ัน ต้องมีการเปิดการแก้ไขก่อน จึงจะสามารถ
แก้ไข เพ่ิมบทเรียน และอ่ืนๆ ดังน้ี 

เปิดการแก้ไข โดยการคลิกที่ปุ่ม Turn editing on ซ่ึงจะอยู่ตรงขวามือบน ดังรูป 

 
เมื่อท าการเปิดโหมดแก้ไขแล้ว จะสามารถท าการแก้ไขบทเรียนได้ โดยจะมีเมนูต่างๆ 

เพ่ิมข้ึนมา ซ่ึงเราจะได้อธิบายกันในข้ันตอนต่อไปว่ามีอะไรบ้าง 

ปิดการแก้ไข โดยการคลิกที่ปุ่ม Turn editing off จาก สีเขียว เปล่ียนเป็น สีแดง 
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ก่อนที่จะท าการแก้ไขบทเรียนหรือต้ังค่าต่างๆ จะขออธิบายแถบเคร่ืองมือหรือ Block ต่างๆ ดังน้ี 
 

Setting 
Course administration การจัดการรายวิชา 
Switch role to... เปล่ียนบทบาท 
My profile settings  แก้ไขข้อมูลส่วนตัว  

Course administration 
Turn editing on  เร่ิมการแก้ไขในหน้าน้ี  
Edit settings  การต้ังค่าและการแก้ไขรายวิชา  
Users  สมาชิกของระบบ  
     Enrolled users  จัดการผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในวิชาน้ี  
     Enrolment methods  ต้ังค่าการก าหนดสิทธิ์ผู้เรียน  
     Other users  ผู้ใช้งานอื่นๆ  
Grades  ผลคะแนนในการท าแบบทดสอบ และการบ้านของผู้เรียน  
Backup  การส ารองข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลรายวิชาทั้งหมดเพ่ือใช้ในการกู้คืน  
Restore  การน าไฟล์ที่ได้จากการส ารองข้อมูลกลับมาใช้งาน  
Import  การน าเข้าข้อมูลของรายวิชา  
Reset  สามารถท าการลบข้อมูลสมาชิกในรายวิชาได้ ในขณะที่ยังคงเก็บกิจกรรม

และการต้ังค่าอ่ืนๆเอาไว้  
Question bank  คลังค าถาม แบบทดสอบของรายวิชา  
     Questions  ค าถามต่างๆ ที่จัดเก็บในคลัง  
     Categories  ประเภทแบบทดสอบ หรือคฎถาม  
     Import  น าเข้าแบบทดสอบ หรือค าถาม  
     Export  ส่งออกแบบทดสอบ หรือค าถาม  

Switch role to... 
Non-editing teacher  ผู้ช่วยสอน  
Student  ผู้เรียน  
Guest  บุคคลทั่วไป  

My profile settings 
Edit profile  แก้ไขข้อมูลส่วนตัว  
Change password  เปล่ียนรหัสผ่าน  
Messaging  ข้อความส่วนตัว  
Blogs  หัวข้ออ่ืนๆ  
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การแก้ไขชื่อบทเรียน (Topic) 
 Topic สามารถแก้ไขให้ใช้เป็นประโยคหรือค าอ่ืนๆ เช่น บทที่ หรือ สัปดาห ์หรือตามที่ผู้สอนก าหนด 
ขั้นตอนดังน้ี 

1. ท าการคลิกท่ีเมนู “Turn editing on” เพ่ือเปิดการแก้ไขได้ 
2. คลิกท่ีเมนู Edit > Edit topic เพ่ือแก้ไขหัวข้อ และเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดของหัวข้อ 

 
  หมายเลข 1 คือ เมนู Edit 

  หมายเลข 2 คือ เมนู Edit topic ส าหรับการแก้ไขหัวข้อ 

3. เมื่อเข้าสู่หน้าของรายละเอียด ด าเนินการดังรูป 

 
  หมายเลข 1 คือ ให้น าเคร่ืองหมาย  ในช่องออก เพ่ือยกเลิกการใช้หัวข้ออัตโนมัติ 

  หมายเลข 2 คือ ก าหนดช่ือ เช่น บทที่, สัปดาห,์ คร้ัง หรืออ่ืน ๆ ตามต้องการ 

  หมายเลข 3 คือ เน้ือหาย่อหรือสรุปของหัวข้อ 

  หมายเลข 4 คือ ปุ่มส าหรับบันทึกข้อมูลที่เปล่ียนแปลง 
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การเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรมของบทเรียน 
 การเพ่ิมเน้ือหาและกิจกรรมของบทเรียน ผู้สอนสามารถเพ่ิมข้อมูลและกิจกรรมเข้าในบทเรียนโดย
เร่ิมต้นที่การคลิกท่ีเมนู “+ Add an activity or resource” 

 
จะมีหน้าต่างหรือ pop up ของกิจกรรมต่างๆ ให้เลือก ถ้าหากมองตามหน้าจอแล้วจะมีการแบ่งหน้า

จอแสดงผล ซ้าย-ขวา ด้านซ้ายของหน้าจอจะเป็นกิจกรรมที่จะต้องใส่เข้าไปในบทเรียน ส่วนทางด้านขวามือ
น้ันจะเป็นข้อมูลและค าอธิบายของแต่ละกิจกรรมว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง ใช้งานยังไง 

 
หมายเลข 1 คือ ชนิดหรือรูปแบบเน้ือหาและกิจกรรม 

หมายเลข 2 คือ เมื่อต้องการเพิ่มให้คลิกปุ่ม Add 
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ส าหรับ Activities หรือ กิจกรรมต่างๆ หรือว่า Resources หรือแหล่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ น้ัน
ประกอบไปด้วยอะไรบ้างน้ัน จะขออธิบายดังต่อไปน้ี 
 

 

ค าอธิบาย 

Assignment : การมอบหมายงาน หรือ การบ้าน 

External Tool : แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมจากเว็บไซต์อ่ืน 

SCORM package : บทเรียนที่อยู่ในรูปของ SCORM 

Survey : แบบส ารวจ 

Wiki : วิกิพีเดีย 

Lesson : เน้ือหาแบบบทเรียน 

Forum : กระดานเสวนา เว็บบอร์ด 

Database : ฐานข้อมูล 

Workshop : มอบหมายงานเป็นกลุ่ม 

Chat : ห้องสนทนาออนไลน์ 

Glossary : ค าศัพท์ ลักษณะคล้ายดิกชันนารี 

Quiz : แบบทดสอบ  

Choice : ตอบค าตอบเดียวลักษณะเหมือน Poll 

 

ค าอธิบาย 

Book : บทเรียนแบบหลายหน้าคล้ายหนังสือ 

Folder : สร้าง Folder เพ่ือจัดเก็บไฟล์ต่างๆในแต่ละหัวข้อของเน้ือหา 

MS content package : IMS เป็นมาตรฐานไฟล์ บทเรียนท่ีจะน ามาใช้ร่วมกัน 

Label : ป้ายชื่อตา่งๆ อาจจะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ หรือสื่อมัลติมีเดียต่างๆ 

Page : หน้าเว็บเพจ 

URL : เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลออนไลน์ ทั้งภายในและภายนอกของระบบ 

File : ไฟล์ข้อมูลต่างๆ เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์น าเสนอ เป็นต้น 
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การเพิ่มเนื้อหาแบบ File 
 การเพ่ิมเน้ือหาแบบ File เหมาะส าหรับการแนบไฟล์ต่าง ๆ เข้าไปในบทเรียนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
เปิดดู หรือดาวน์โหลดไฟล์ ถ้าเป็นเอกสารประกอบการเรียนที่เป็นไฟล์ Power Point, Word เป็นต้น แนะน า
ให้ท าการ Export เป็นไฟล์ PDF ก่อนอัปโหดล นักศึกษาจึงจะสามารถเปิดดูไฟล์แบบออนไลน์ผ่านบราวเซอร์
ได้ แต่หากไม่ได้ Export เป็นไฟล์ PDF จะไม่สามารถดูออนไลน์ผ่านบราวเซอร์ได้ จึงต้องท าการโหลดมาเปิดที่
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังน้ี 

1. คลิก + Add an activity or resource จากน้ัน ในส่วนของ RESOURCES ด าเนินการดังน้ี 
หมายเลข 1 คือ คลิกที่ File  
หมายเลข 2 คือ คลิกปุ่ม Add 

 
2. กรอกข้อมูลในส่วนของ General เป็นส่วนของข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ File  

หมายเลข 3 คือ ส าหรับใส่ช่ือของ File 
หมายเลข 4 คือ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ File 
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คู่มือการใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning 
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  หมายเลข 5 คือ ส าหรับอัปโหลดไฟล์ข้อมูล 

  หมายเลข 6 คือ กรณีไฟล์ข้อมูลเป็น PDF File ให้เลือกเป็น Embed เพ่ือให้ระบบแสดงไฟล์ 
PDFแบบออนไลน์ภายใต้เฟรมของระบบ KPRU LMS e-Learning 

อธิบายเพ่ิมเติมส่วนของหมายเลข 5 การอัปโหลดไฟล์ข้อมูล การน าเข้าไฟล์ข้อมูลในส่วนของ 
Content จะเป็นส่วนที่เราจะต้องท าการแนบไฟล์หรืออัปโหลดไฟล์ข้อมูลของเราเข้าสู่บทเรียน โดยจะมีวิธีการ
อัปโหลดไพล์ได้ดังน้ี 

วิธีที่ 1 การเพิ่มเนื้อหาแบบ File แบบอัปโหลดไฟล ์
1.1 คลิก Add File.. ที่เป็น Icon ที่อยู่ทางมุมซ้ายบน 

 
โดยมีหลายทางเลือกในการเลือกไฟล์ ดังน้ี 
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Server files คือ ไฟล์ที่อยู่ในเคร่ืองแม่ข่ายที่ให้บริการ
ส่ือและสามารถเห็นได้แค่ไฟล์ที่เป็นของเรา 

Recent files คือ ไฟล์ที่เพ่ิงอัปโหลดไปล่าสุด 

Upload a file คือ เลือกไฟล์ที่อยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของเรา เพ่ืออัปโหลดเข้ามาใน server แล้วเลือกใช้งาน 

URL downloader คือ เลือกไฟล์ที่อยู่บนเว็บไซต์หรือ
ผ่าน URL 

Private files คือ ไฟล์ที่เป็นของรายวิชาน้ีเท่าน้ัน 

Wikimedia คือ เลือกไฟล์จาก Wikimedia 

เมื่อได้ไฟล์ที่ต้องการแล้ว ก็ท าการคลิก Selected this 
file ในกรณีที่เลือกไฟล์ที่อยู่ในระบบ และ คลิกท่ี Upload this 
File ในกรณีที่เลือกไฟล์โดยการอัปโหลด 

1.2 เมื่อเลือกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกท่ี Save and return to course เพ่ือบันทึกข้อมูล 

วิธีที่ 2 การเพิ่มเนื้อหาแบบ File แบบ Drag and drop 
     2.1 การเพิ่มไฟล์แบบ Drag and drop น้ัน เราสามารถเลือกไฟล์จาก Folder ที่เราเก็บ File โดย

ลากไฟล์เข้ามาได้โดยตรงในพ้ืนที่ส าหรับวางไฟล์ข้อมูลส่วนของ Select files ได้เลย 
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2.2 จากน้ัน รอการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 
2.3 เมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ไฟล์ดังรูป 

 
           2.4 หากไฟล์ที่เราท าการเพ่ิมน้ันไม่ถูกต้อง ต้องการจะลบไฟล์น้ันทิ้งแล้วก็เพ่ิมไฟล์ใหม่เข้าไปก็
สามารถท าได้โดย คลิกท่ีไฟล์ที่ต้องการลบ แล้วเลือก ลบ หรือ Delete ได้เลย 

 
3. เลือกรูปแบบในการแสดงไฟล์ ในส่วนของ Options Appearance เป็นการเลือกรูปแบบการ 

แสดงไฟล์น้ันๆ โดยสามารถเลือกรูปแบบและวิธีที่เหมาะสมกับเน้ือหาบทเรียน Display น้ันมี Option list ใน
รูปแบบต่างๆ ให้เลือก 
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Automatic คือ เปิดไฟล์แบบอัตโนมัติตามชนิดของไฟล์ 

Embed คือ แสดงไฟล์โดยฝังไว้ในหน้าเพจเดียวกันกับระบบ 

In frame คือ แสดงไฟล์ในส่วนของเฟรมหน้าเพจ ซ่ึงอยู่ในหน้าเพจเดียวกันกับระบบ 

New windows เปิดไฟล์ในแท็ปใหม่ 

Force download ให้ดาวโหลดไฟล์น้ันๆ ก่อน 

Open คือ เปิดไฟล์น้ันขึ้นมา 

In pop-up เปิดไฟล์ในหน้าต่างใหม่ 

Show Size แสดงขนาดของไฟล์หรือไม่ 

Show type แสดงประเภทของไฟล์ด้วยหรือไม่ 

Pop-up width (in pixels) ก าหนดค่าความกว้างของหน้าต่างใหม่ (ใช้ใน In pop-up) 

Pop-up height (in pixels) ก าหนดค่าความสูงของหน้าต่างใหม่ (ใช้ใน In pop-up) 

4. เมื่อ Add File แล้วท าการ Save and return to course เป็นการเสร็จส้ินการ Add File เข้า
ระบบ ไฟล์ก็จะอยู่ในหน้าของบทเรียน 

 
ส าหรับการปรับแก้ไขไฟล์ สามารถท าได้โดย คลิกที่ Edit > Edit Setting 
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การเพิ่มเนื้อหาแบบ Label 
 การเพิ่มเน้ือหาแบบ Label น้ัน เป็นการท าเน้ือหาของบทเรียนให้แสดงในหน้าบทเรียน ซ่ึงรูปแบบน้ี
เหมาะส าหรับการท าเน้ือหาที่ประกาศหรือแสดงเน้ือหาต่างๆ เหล่าน้ันเลยซ่ึงขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของ
บทเรียนของผู้สอน มีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

1. คลิกที่เมนู Add an activity or resource หลังจากน้ัน ในส่วนของ Resources คลิกเลือก
Label จากน้ันคลิกที่ปุ่ม Add 

 
2. กรอกข้อมูลในส่วนของ Label Text * ซ่ึงในรูปแบบของ Label น้ีจะเป็นการกรอกข้อมูลของ

บทเรียนเข้าในแต่ละ Topic เลย 

 
ในส่วนของช่อง Label text น้ัน ถ้าสังเกตมุมขวาล่าง (หมายเลข 3) สามารถน าพ้อยเตอร์

เม้าท์ไปช้ีแล้วลากขยายเพ่ือที่จะสามารถปรับแก้ไขใส่ข้อความได้อย่างสะดวก 

เมื่อวางข้อมูลไปจนครบและจัดรูปแบบเสร็จแล้วก็ท าการบันทึกข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่ม Save and 
return to course หากต้องการเพ่ิมข้อมูลใน Label text อ่ืนๆ ท าได้โดยเร่ิมท าตามขั้นตอนที่ผ่านมา 
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การเพิ่มเนื้อหาแบบ Page 
 การเพ่ิมข้อมูลแบบ Page น้ีจะเป็นลักษณะของการเพิ่มหน้า web page โดยในหน้าเพ็จน้ันสามารถ
ใส่ ข้อความ, รูปภาพ, เสียง, VDO ประกอบการสอน, เว็บลิงค์ต่างๆ มีขั้นตอนดังน้ี 

1. คลิก Add an activity or resource หลังจากน้ัน ในส่วนของ Resources คลิกเลือกตรง

ออฟช่ัน จากน้ันคลิกปุ่ม เพ่ิม 

 
2. กรอกข้อมูลในส่วนของ ทั่วไป ซ่ึงในส่วนน้ีจะเป็นการกรอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ File ที่เราจะ

ท าการอัปโหลดเข้าสู่บทเรียนโดยมีส่ิงที่จะต้องกรอกในส่วนน้ีคือ 
ชื่อ * เป็นการ ต้ังช่ือ Page 
Description * เป็นการ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ Page 
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3. กรอกข้อมูลในส่วนของ Page content * 

 
4. ท าการ Save and return to course เมื่อวางข้อมูลไปจนครบ และจัดรูปแบบเสร็จแล้วก็ท า

การบันทึกการเปล่ียนแปลงข้อมูล 
5. สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของเพจได้ โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว 
6. หากจะเข้าไปดูผล ท าได้โดยการคลิกเข้าที่ช่ือเพ็จ 

 
7. การแสดงผลของบทเรียนก็จะเป็นลักษณะหน้าเว็บเพ็จ 
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การเพิ่มเนื้อหารูปแบบ PowerPoint online 
 เน้ือหารูปแบบ PowerPoint มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ สามารถปรับแต่งด้วยการใส่
ภาพเคล่ือนไหว, เสียง, Animation หรืออ่ืนๆ ให้เกิดความน่าสนใจ และต้องการน าเสนอในรูปแบบออนไลน์
บนเว็บไซต์ โดยที่ยังคงสามารถแสดงผลของ Animation ได้น้ัน ต้องน ามาจัดท าเป็น PowerPoint online 
โดยสามารถใช้บริการ OneDrive (Hotmail) หรือ Google Drive มีข้ันตอนดังน้ี 

ส าหรับ PowerPoint Online โดยใช้บริการ OneDrive ของ Hotmail ขั้นตอนดังน้ี 

1. Login เข้าระบบใช้งาน Hotmail 
2. ด าเนินการอัปโหลดไฟล์ PowerPoint ไว้ที่ OneDrive 

 
3. (1) คลิกขวาไฟล์ PowerPoint  (2) เลือกเมนู Embed 
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หรือ (1) คลิกท่ีไฟล์ PowerPoint จากน้ัน คลิกที่เมนู Embed 

 
4. ท าการ Copy Code iframe เพ่ือเตียมไปวางไว้ในระบบ KPRU LMS e-Learning 

 
5. เพ่ิม Activity แบบ page 
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6. ส่วนของ General ให้กรอกชื่อเน้ือหาของไฟล์ PowerPoint online 

 
7. ส่วนของ Content ก าหนดดังน้ี 

1. คลิกต าแหน่งหมายเลข 1 เพ่ือขยายเคร่ืองมือที่ซ่อนอยู่ 

2. คลิกต าแหน่งหมายเลข 2 เพ่ือเปิดการใช้งาน Editor ส าหรับการเขียน Code iframe 

3. หมายเลข 3 คือ วางข้อความ Code iframe ที่ copy ไว้ 

4. หมายเลข 4 คือ เปล่ียนค่าความกว้าง สูง ให้เป็น width= “100%” height= “450” 

 
8. ผลการเพ่ิมเน้ือหาแบบ PowerPoint online ได้ดังรูป 
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ส าหรับ PowerPoint Online โดยใช้บริการ Google Drive ของ Gmail ขั้นตอนดังน้ี 

1. Login เข้าระบบใช้งาน Gmail 
2. เข้าไปที่เมนู Drive  

 
3. อัปโหลดไฟล์ PowerPoint จากในเคร่ืองไว้บน Drive  (1) คลิกขวาพ้ืนที่ในโฟล์เดอร์ที่ต้องการ 

(2) คลิกเลือกเมนู อัปโหลดไฟล์ 
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 (3) เลือกไฟล์ PowerPoint  (4) คลิกปุ่ม Open 

 
 (5) รอการอัปโหลดให้ครบ 100% 
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4. เปิดไฟล์ PowerPoint ด้วย Google Slide  (6) คลิกขวาที่ไฟล์ PowerPoint  (7) คลิกเมนู เปิด
ด้วย  (8) คลิกเลือก Google Slide 

 
5. สร้าง Code  (9) คลิกเมนู ไฟล์   (10) คลิกเมนู เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
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(11) คลิกท่ีเมนู ฝัง   (12) ก าหนดขนาดการแสดงผลและคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามต้องการ  (13) คลิก
ที่ปุ่ม เผยแพร่ 

 
 (14) คลิกยืนยันที่ปุ่ม ตกลง 
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 (15) ท าการ Copy Code 

 
6. น า Code ไปวางใน Activity ที่สร้างขึ้น 

 
7. บันทึก และ ทดสอบแสดงผล 

  



29 
 

คู่มือการใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning 
ระบบสื่ออเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

ส่วนที่ 3 
การจัดการแบบทดสอบ 

 ในระบบการเรียนการสอน หากต้องการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในชุดวิชาเป็นอย่างไรบ้าง  
ส่ิงที่จะน ามาวัดได้ดีที่ สุดคือ การท าแบบทดสอบ ซ่ึงระบบ KPRU LMS e-Learning สนับสนุนการสร้าง
แบบทดสอบที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การท าแบบทดสอบแบบปรนัย อัตนัย แบบเติมค า แบบถูก/ผิด 
แบบจับคู่ และอ่ืน ๆ ซ่ึงมีข้ันตอนการสร้างดังต่อไปน้ี 

 การจัดการแบบทดสอบ มีข้ันตอนหลักๆ ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแบบทดสอบ (Quiz) 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างข้อสอบ 

ขั้นตอนที่ 3 การเพ่ิมข้อสอบลงในแบบทดสอบ 

ขั้นตอนที่ 1 การเพิ่มแบบทดสอบ (Quiz) 
 การเพ่ิมแบบทดสอบ หรือ กิจกรรมแบบ Quiz คือ การออกแบบแบบทดสอบ ซ่ึงเป็นหน่ึงกิจกรรมที่
มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน ใช้ส าหรับวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ซ่ึงผู้สอนสามารถจัด
กิจกรรมแบบทดสอบได้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน และสามารถก าหนดค่าต่าง ๆ ให้กับแบบทดสอบได้ โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 

1. คลิก Add an activity or resource หลังจากน้ัน ในส่วนของ Resources คลิกเลือก Quiz 
จากน้ันคลิกปุ่ม Add 
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2. General เป็นการกรอกรายละเอียดทั่วไปของแบบทดสอบซ่ึงในส่วนน้ีจะเป็นการกรอกข้อมูล 

พ้ืนฐานเกี่ยวกับFile ที่เราจะท าการอัปโหลดเข้าสู่บทเรียนโดยมีส่ิงที่จะต้องกรอกในส่วนน้ี คือ 

หมายเลข 1 Name * เป็นการ ใส่ช่ือแบบทดสอบ เช่น แบบทดสอบก่อนเรียน - บทที่ 1 
หมายเลข 2 Description เป็นการ ใส่ค าอธิบายหรือรายละเอียดเกี่ยวกับแบบทดสอบ 
หมายเลข 3 Display description on course page เป็นการก าหนดให้แสดง หรือ ไม่แสดง
รายละเอียดใน Description 

 
3. Timing เป็นการก าหนดช่วงเวลาในการท าแบบทดสอบ ว่าจะเร่ิมให้ท าแบบทดสอบ 

ในรูปแบบไหน ก าหนดวันที่ หรือเวลาหรือไม่อย่างไร จับเวลาในการท าแบบทดสอบไหม ดังน้ันจึงจะขออธิบาย
เพ่ือความเข้าใจและความชัดเจนดังต่อไปน้ี 

 
Open the quiz : ก าหนดวันที่ เวลา ในการเร่ิมให้ท าแบบทดสอบ 

Close the quiz : ก าหนดวันที่ เวลา ในการส้ินสุดการท าแบบทดสอบ 

Time limit : ก าหนดเวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ 
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When time expires: ถ้าหมดเวลาในการท าข้อสอบแล้วจะให้ท าอย่างไรต่อ 

- Open attempts are submitted automatically 
  เมื่อหมดเวลาแล้วระบบเก็บคะแนนหรือบันทึกข้อมูลของค าตอบให้อัตโนมัติ 

- There is a grace period when open attempts can be submitted, but no  
   more questions answered. 
   ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลค าตอบของผู้เรียนเป็นช่วง ๆ โดยจะต้องไปก าหนดค่า ที่  
   Submission grace period ซ่ึงจะต้องก าหนดมากกว่า 1 นาที เมื่อหมดเวลาแล้วระบบ 
   จะให้ผู้เรียนท าการคลิกส่งค าตอบและไม่สามารถท าแบบทดสอบต่อได้ 

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

- Submission grace period: ระยะเวลาผ่อนผันการส่งข้อสอบ 

4. Grade ก าหนดรูปแบบให้แสดงคะแนนที่ได้ 
 

 
 
Grade category: ประเภทของการตัดเกรด 
Grade to pass: ก าหนดจ านวนคะแนนที่ให้ผ่าน 
Attempts allowed: จ านวนคร้ังที่ให้ตอบ 
Grading method: วิธีตัดเกรด ตัดเกรดจากคะแนนสูงสุด คะแนนเฉล่ีย ตอบคร้ังแรก ตอบคร้ัง
สุดท้าย 
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5. Layout ก าหนดรูปแบบให้แสดงจ านวนข้อสอบใน 1 หน้า 

 
New page: เลือกแสดงจ านวนข้อสอบกี่ข้อต่อ 1 หน้าเว็บเพ็จ 

6. Question behaviour ก าหนดค่าการสลับค าตอบ หรือ สลับภายในค าถามหรือไม่ 

 
7. Review Option แนะน าให้ท าเคร่ืองหมายเลข  หน้า Right Answer ออกท้ังหมด  

เน่ืองจากในกรณีที่อนุญาตให้ท าข้อสอบได้มากกว่า 1 คร้ัง เมื่อส่งค าตอบในคร้ังแรก ระบบจะเฉลยค าตอบ
ให้กับผู้เรียน ซ่ึงจะเป็นผลเสียทันที แต่ถ้าอนุญาตให้ท าแบบทดสอบเพียงคร้ังเดียว สามารถยังคงไว้ได้ 
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ระบบสื่ออเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างข้อสอบ 
 เมื่อได้สร้างแบบทดสอบแล้วในขั้นตอนที่ 1 แต่ยังไม่มีข้อสอบอยู่ในน้ัน ดังน้ันขั้นตอนต่อไป คือ 
การสร้างข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ เข้าไปในแบบทดสอบ ซ่ึงแบบทดสอบ 1 ชุด สามารถมีได้หลายรูปแบบ
ข้อสอบ ขั้นตอนการสร้างข้อสอบดังน้ี 

1. คลิกเข้าไปที่แบบทดสอบที่ต้องการ 

 
2. คลิกท่ีปุ่ม Edit quiz เพ่ือเลือกรูปแบบค าถาม 

 
3. คลิกท่ีเมนู Add 
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ระบบสื่ออเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

4. คลิกท่ีเมนู a new question 

 
5. จะมีหน้าต่าง Pop-up ออกมาให้เลือกรูปแบบของค าถามชนิดต่างๆ ในตัวอย่างเลือกรูปแบบ

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 
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การสร้างข้อสอบแบบปรนัย (Multiple choice) 
 การสร้างข้อสอบปรนัย มีวิธีการสร้างด้วย 2 วิธี คือ  
  1.) การสร้างข้อสอบแบบปรนัย (Multiple choice) แบบรายข้อ 
          2.) การสร้างข้อสอบแบบปรนัย (Multiple choice) แบบน าเข้าคร้ังละหลายข้อ 

การสร้างข้อสอบแบบปรนัย (Multiple choice) แบบรายข้อ 
 วิธีการเพ่ิมแบบทดสอบแบบคร้ังละ 1 ข้อ เหมาะกับรายวิชาที่ต้องการมีข้อสอบหลากหลายรูปแบบใน
หน่ึงชุดแบบทดสอบ โดยมีขั้นตอนการเพิ่มดังน้ี 

1. เลือก Multiple choice แล้วคลิกปุ่ม Add 

 
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค าถาม 

 
Category: เลือกแบบทดสอบที่ต้องการ 

Question name *: ชื่อค าถาม 

Question text *: ค าถาม หรือ โจทย์ที่ผู้เรียนสามารถมองเห็น 
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Default mark *: คะแนน โดยมาตรฐานจะต้ังไว้ที่ 1 คะแนน 

General feedback: ข้อความฟีตแบ็ค 

One or multiple answers?: ตัวเลือกค าตอบที่ถูก ต้องการมีข้อเดียวหรือหลายข้อ 

Shuffle:  ถ้าคลิกเลือกจะเป็นการให้สลับข้อค าถาม     ถ้าไม่เลือกจะไม่สลับค าถาม 

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

3. กรอกตัวเลือก และค าตอบ โดยกรอกไว้ในช่อง Choice ตามต้องการ 

 
Grade = 100% หมายความว่า ในข้อน้ีมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 

Grade = 50% หมายความว่า ในข้อน้ีมีค าตอบที่ถูกต้อง 2 ค าตอบ 

Grade = 33.333% หมายความว่า ในข้อน้ีมีค าตอบที่ถูกต้อง 3 ค าตอบ 

Grade = none หมายความว่า ค าตอบข้อน้ันผิด 

 Feedback: เป็นการก าหนดค่าให้แสดงข้อความหลังจากที่เราได้ท าการตอบค าถามข้อน้ันๆ 
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ระบบสื่ออเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

4. สามารถเข้าไปทดสอบดูการแสดงผลของแบบทดสอบ โดยคลิกเมนู Preview 

 
5. เมื่อท าการคลิกดูตัวอย่างแบบทดสอบชนิด Multiple Choice รูปแบบของค าถามจะเป็นดังรูป 

 
6. หากต้องการแก้ไขแบบทดสอบน้ีก็ท าได้โดยคลิกท่ีเมนู Edit question หรือ Edit quiz 

 หรือ  
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การสร้างข้อสอบแบบปรนัย (Multiple choice) แบบน าเข้าครั้งละหลายข้อ 
 วิธีการการน าเข้าข้อสอบจ านวนหลายข้อพร้อมกัน สะดวก รวดเร็วในการสร้างข้อสอบหลายข้อพร้อม
กัน สามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ แต่กรณีตัวอย่าง ให้ใช้เป้นแบบปรนัยหรือ Multiple choice แต่ก็มี
ข้อด้อย คือ ไม่สามารถน าเข้าแบบรูปภาพ หากในหน่ึงชุดข้อสอบมีข้อสอบที่ต้องใช้รูปภาพประกอบ ให้คัดแยก
ออก แล้วจึงสร้างเป็นรายข้อ ในการสร้างข้อสอบแบบน าเข้ามีกระบวนการ ขั้นตอนดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมไฟล์ข้อสอบ Notepad 

 ขั้นตอนที่ 2 การน าเข้าข้อสอบ 

ขัน้ตอนที่ 1 การเตรียมไฟล์ข้อสอบ Notepad 

ด าเนินการ Copy ข้อสอบมาไว้ในโปรแกรม Notepad และจัดรูปแบบดังต่อไปน้ี 

1. โจทย์ ให้พิมพ์ 1 บรรทัดยาวเป็นบรรทัดเดียว ห้ามมีการ Enter ไปยังบรรทัดใหม่ 
2. ตัวเลือก ให้พิมพ์ตัวอักษร A. B. C. D. หรือ A) B) C) D) และกด Enter เพ่ือขึ้นบรรทัดใหม่

ตามล าดับ และก าหนดเว้นวรรค 1 คร้ัง หลังจากตัวอักษร A. B. D. C. จึงพิมพ์ข้อความของ
ตัวเลือกลงไป ดังรูป 

 
3. ค าตอบ ให้พิมพ์ค าว่า ANSWER:เว้นวรรค 1 คร้ัง และพิมพ์ตัวอักษร A B C D  ตัวเลือกที่

ถูกต้อง ดังรูป 
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ระบบสื่ออเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

4. โจทย์ข้อที่ถัดไป ให้เว้น 1 บรรทัดระหว่างแต่ละข้อและต้องพิมพ์ชิดซ้ายเท่าน้ัน ถ้ามีเว้นวรรคจะ 
เกิดข้อผิดพลาดในการ Upload 

 
5. บันทึกไฟล์ ไม่ที่เมนู File > Save As แล้วต้ังช่ือไฟล์ตามความเหมาะสม ส่วนของ Encoding 

ให้เลือกเป็น UTF-8 จากน้ันคลิกปุ่ม Save 

 
  เป็นอันเสร็จส้ินการเตรียมไฟล์ข้อสอบแบบปรนัย  
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ตอนที่ 2 การน าเข้าข้อสอบ 

 จากที่ได้เตรียมไฟล์ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการน าเข้าข้อสอบลงไปในระบบ โดยมี
ขั้นตอนการน าเข้าดังน้ี 

1. คลิกเข้าไปที่แบบทดสอบที่ต้องการ 

 
2. ไปที่เมนู Question bank > Import 
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ระบบสื่ออเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

3. เลือกรูปแบบ ดังน้ี 
หมายเลข 1 เลือกรูปแบบไฟล์แบบ Aiken format   
หมายเลข 2 ให้เลือก Category ส าหรับเก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ โดยที่ระบบได้สร้าง Category 
ทีม่ีช่ือเดียวกันกับแบบทดสอบที่สร้างไปแล้วน้ัน 

 
4. ส่วนของ Import Questions from file ให้คลิกจากไฟล์ข้อสอบ Notepad ที่เตีรยมไว้น ามา

วางในช่องที่ระบบก าหนด โดยจะเป็นการอัปโหลดไฟล์โดยอัตโนมัติ 
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คู่มือการใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning 
ระบบสื่ออเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

5. เมื่ออัปโหลดไฟล์เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะได้ดังรูป 
หมายเลข 1 คือ แสดงชื่อไฟล์ข้อสอบที่อัปโหลด 
หมายเลข 2 คือ เมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Import เพ่ือด าเนินการขั้นตอนต่อไป 

 
6. เมื่อ import เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งสถานะการ import และจ านวนข้อสอบที่

ได้ท าการ Import ไปดังรูป จากน้ันให้คลิกที่ปุ่ม Continue เพ่ือด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
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ระบบสื่ออเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

7. จากน้ันจะเข้าสู่ส่วนของ Question bank จะแสดงรายการข้อสอบที่ Import เข้าไปในคลัง
ข้อสอบ 

 

ขั้นตอนที่ 3 การเพ่ิมข้อสอบลงในแบบทดสอบ 
1. ด าเนินการน าข้อสอบที่อยู่ในคลังข้อสอบมาน าเข้ามาในแบบทดสอบ โดยไปที่เมนู Edit quiz 
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ระบบสื่ออเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

2. คลิกท่ีเมนู Add 

 
3. คลิกเมนู from question bank 

 
4. เลือกข้อสอบจากคลังให้ถูกต้อง ดังน้ี 

หมายเลข 1 คือ เลือก Category หรือคลังเก็บข้อสอบที่ต้องการ 
หมายเลข 2 คือ คลิกท าเคร่ืองใหม่ให้เลือกข้อสอบทั้งหมดทุกข้อ 
หมายเลข 3 คือ คลิกปุ่ม Add selected question to the quiz เพ่ือท าการน าข้อสอบจาก
คลังข้อสอบเข้าไปในแบบทดสอบ 
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คู่มือการใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning 
ระบบสื่ออเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

5. เป็นอันเสร็จส้ินการเพิ่มข้อสอบแบบน าเข้าลงในแบบทดสอบ 

 
6. สามารถดูตัวอย่างแบบทดสอบได้ โดยคลิกท่ีเมนู Preview 
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ระบบสื่ออเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

ส่วนที่ 4 
การจัดการการเรียนการสอน 

การระงับการให้บริการรายวิชาชั่วคราว 
 ระบบ KPRU LMS e-Learning สามารถก าหนดให้ เปิด-ปิด การใช้บริการชั่วคราวได้ เช่น ก าลังอยู่
ในช่วงก าลังด าเนินการพัฒนา โดยที่ไม่อยากให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นรายวิชา ท าได้ดังน้ี 

1. คลิกท่ีเมนู Edit Setting ดังรูป 

 
2. ก าหนดค่า Show / Hide ในส่วนของ Visible ดังรูป 

Show คือ เปิดให้บริการ ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นได้ 

Hide คือ ปิด หรือ ระงับการให้บริการ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถมองเห็น 
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การเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป 
 การก าหนดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้งานรายวิชาโดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา มีข้ันตอน
ดังน้ี 

1. คลิกท่ีเมนู Enrolment methods 

 
2. เลือก Guest access ในส่วนของ Add method 

 
3. ก าหนดค่า ดังน้ี 

หมายเลข 1 คือ ก าหนดให้ Yes / No เพ่ือเปิด-ปิด การให้บริการส าหรับบุคลทั่วไป ( Guest) 
หมายเลข 2 คือ รหัสผ่านส าหรับบุคคลทั่วไปใช้ในการเข้าถึงเน้ือหาในรายวิชา หากต้องการให้
ผู้ใช้งานเข้าถึงเน้ือหาได้เลย โยดไม่ต้องติดรหัสผ่านก็ไม่ต้องใส่ค่าใดๆ ลงไปใน หมายเลข 2 
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4. เมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม Add method เพ่ือเพ่ิม method ส าหรับบุคคลทั่วไป 

 
5. เมื่อเพ่ิม method เรียบร้อบแล้วจะได้ Guest access method เพ่ิมมา ดังรูป 

 
6. ผลการก าหนดรหัสผ่านส าหรับ Guest access method เมื่อผู้ใช้งานต้องการเข้าถึงเน้ือหาใน

รายวิชาจะปรากฎช่องรับข้อมูลร Password ดังรูป 
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การสร้างกลุ่มผูเ้รียน (Group) 
 ในกรณีที่ผู้สอนมีการเรียนการสอนหลายหมู่เรียน ผู้สอนสามารถสร้างกลุ่มส าหรับแยกนักศึกษาตาม
ห้องเรียน หรือ หมู่เรียน เพ่ือสะดวกในการติดตามผลการเรียน ผลการสอบต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น วิธีการสร้าง
กลุ่ม (Group) ดังน้ี 

1. คลิกท่ีเมนู Course administration > Users > Group 

 
2. คลิกท่ีปุ่ม Create group เพ่ือสร้างกลุ่ม 
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3. กรอกรายละเอียดของกลุ่ม ดังน้ี 
หมายเลข 1 คือ ชื่อกลุ่ม เช่น 4513201-วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หมายเลข 2 คือ รหัสหมู่เรียน เช่น 4513201 
หมายเลข 3 คือ รายละเอียดของกลุ่ม 
หมายเลข 4 คือ รหัสผ่านสาหรับการลงทะเบียนเข้ากลุ่ม 
หมายเลข 5 คือ บันทึกข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 
4. เมื่อสร้างกลุ่มเสร็จแล้วจะได้กลุ่ม ดังรูป 
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การลงทะเบียนเรียน (Enrol users) 
การลงทะเบียนเรียน หรือ เรียกอีกอย่างว่า Enrol users ซ่ึงกระบวนการบริหารจัดการของระบบ 

KPRU LMS e-Learning แม้ว่าผู้เรียนจะมี Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบ KPRU LMS 
e-Learning แต่ถ้าจะเข้าใช้งานแต่ละรายวิชาจะต้องมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ ก่อนจึงจะสามารถ
เข้าถึงเน้ือหาภายในวิชาได้ โดยลงทะเบียนเรียนท าได้ 2 วิธี คือ 

1. การลงทะเบียนเรียนเป็นรายบุคคล (Enrol users) โดยผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการ 
2. การลงทะเบียนเรียนด้วย Enrolment Key โดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนดรหัสผ่าน และผู้เรียนจะ

ลงทะเบียนด้วยตัวเองโดยผ่านการใช้รหัส Enrolment Key 
วิธีที่ 1  การลงทะเบียนเรียนเป็นรายบุคคล (Enrol users) โดยผู้สอนเป็นผูด้ าเนินการ 

1. คลิกท่ีเมนู Users > Enrolled users 

 
2. จากน้ันคลิกที่ปุ่ม Enrol users ด้านขวาบน-ล่าง 
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3. ด าเนินการค้นหาด้วยช่ือของผู้เรียน ที่ช่อง Search 

 
4. กดที่ปุ่ม Enrol เพ่ือลงทะเบียนผู้เรียน 

 
5. เมื่อเพ่ิมเข้าไปแล้ว ปุ่ม Enrol จะหายไป  จากน้ันคลิกท่ีปุ่ม Finish enrolling users 

เสร็จส้ินการน าเข้าผู้เรียน Account 
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ระบบสื่ออเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

6. เห็นได้ว่า Account ที่เพ่ิมเข้าไป จะปรากฏเพิ่มเติมเข้ามา 

 
7. หากต้องการลบทิ้ง ให้คลิกท่ี icon กากบาท ด้านขวาของแต่ละ user 

วิธีที่ 2  การลงทะเบียนเรียนด้วย Enrolment Key โดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนดรหัสผ่าน และผู้เรียน
จะลงทะเบียนด้วยตัวเองโดยผ่านการใช้รหัส Enrolment Key 

1. เข้าไปที่เมนู users > Enrolment methods 
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ระบบสื่ออเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ปี 2562 

2. คลิกท่ีเมนู Add method > Self enrolment 

 

 

3. กรอกข้อมูลตามรายละเอียดพ้ืนฐาน ดังน้ี 

หมายเลข 1 Custom instance name  : ก าหนดช่ือ เช่น “ลงทะเบียนเรียน” 

หมายเลข 2 Enrolment key : รหัสในการ Enrol users 

หมายเลข 3 Use group enrolment keys : กรณีเลือกใช้งานรหัสผ่านจากกลุ่ม (Group) 
ที่สร้างไว้ เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนเข้าไปอยู่ในกลุ่มน้ันๆ อัตโนมัติ 

หมายเลข 4 Default assigned role : สถานะของการ 

4. คลิกท่ีปุ่ม Add method 
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5. Methods ที่สร้างมาจะแสดงดังรูป 
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6. เมื่อเข้าใช้งานจะเห็นช่องส าหรับกรอกรหัสผ่าน Enrolment key 

 

การเพิ่มกิจกรรมการบ้าน (Assignment) 
เมื่อผู้สอนได้สอนเน้ือหาหรือได้ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้ว อาจจะมี

การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า จัดท าเป็นรายงาน หรือจัดท าเป็นสไลด์เพ่ือการน าเสนอ ซ่ึงระบบ KPRU 
LMS e-Learning สามารถมอบหมายงานหรือที่ เ รียกว่า Assignment สามารถใส่ช่ืองานที่มอบหมาย 
รายละเอียดของงาน จ านวนไฟล์ที่จะให้ผู้เรียนส่งได้สูงสุดกี่ไฟล์ ก าหนดคะแนน ระยะเวลาที่จะให้ส่งงาน 
เป็นต้น โดยมีขั้นตอนการเพิ่ม ดังน้ี 

1. คลิกท่ีเมนู Add an activities or resource 
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2. เลือก Activities Assignment จากน้ัน คลิกท่ีปุ่ม Add 

 

 
3. กรอกข้อมูลที่ส่วนของ General ดังน้ี 
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หมายเลข 1 คือ ช่ือการบ้าน 
หมายเลข 2 คือ ค าส่ัง หรือ รายละเอียดของการบ้าน 

 
หมายเลข 3 คือ ก าหนดให้แสดง หรือไม่ให้แสดงค าส่ัง หรือรายละเอียดของการบ้าน 
หมายเลข 4 คือ ส าหรับแนบไฟล์ประกอบการบ้าน 

4. Availability เป็นการก าหนดวันเวลาในการท าการบ้าน รายละเอียดดังน้ี 

 
หมายเลข 1 Allow submissions from 
คือ การก าหนดวันเวลาเร่ิมต้นที่ให้ผู้เรียนส่งการบ้าน แต่หากไม่ต้องการให้มีการก าหนดวัน

เวลาเร่ิมต้น ให้ท าการต๊ิกเอาเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความ Enable ออก 
หมายเลข 2 Due date 
คือ กาหนดวันส้ินสุดการส่งการบ้านที่ผู้เรียนสามารถส่งการบ้าน หากเลยก าหนดวันเวลาน้ีจะ

ไม่สามารถส่งการบ้านได้ แต่หากไม่ต้องการก าหนดวันเวลาส้ินสุด ให้ท าการต๊ิกเอาเคร่ืองหมาย  
หน้าข้อความ Enable ออก 

หมายเลข 3 Cut-off date 
คือ การก าหนดวันเวลาที่ขยายเวลาจากการก าหนดส่ง ถ้าก าหนดวันเวลา Cut-off date ไว้

ผู้เรียนสามารถส่งการบ้านหลังจากถึงเวลากาหนดส่งถึงเวลา Cut-off date ได้ โดยระบบจะแจ้งเตือนว่าผู้เรียน
ส่งการบ้านล่าช้ากว่ากาหนดส่ง แต่ถ้าไม่ต้องการก าหนดวันเวลาส้ินสุด ให้ท าการต๊ิกเอาเคร่ืองหมาย 
หน้าข้อความ Enable ออก 
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5. Submission types เป็นส่วนของการก าหนดรูปแบบการตอบการบ้านของผู้เรียน 

 
 หมายเลข 1 เลือกรูปแบบการตอบ 

OneNote submissions คือ ใช้งาน OneNote ในการตอบการบ้าน 

File submissions คือ ตอบแบบแนบไฟล์ได้ 

Online Text คือ การตอบแบบข้อความออนไลน์ได้ 

 หมายเลข 2 Maximum number of uploaded OneNote pages จ านวนสูงสุดในการอัปโหลด
ด้วย OneNote 

 หมายเลข 3 OneNote page size ขนาดไฟล์ในการอัปโหลดด้วย OneNote 

 หมายเลข 4 Maximum number of uploaded files จ านวนสูงสุดของไฟล์แนบในการบ้าน
ส าหรับการเปิดใช้งาน File submissions 

 หมายเลข 5 Maximum submission size ขนาดไฟล์สูงสุดในการแนบไฟล์ในการบ้านส าหรับการ
เปิดใช้งาน File submissions 

 หมายเลข 6 Word limit ก าหนดค่าสูงสุดของจ านวนข้อความส าหรับการเปิดใช้งาน Online text 
 

6. ท าการบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่ม Save and return to course 
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การตรวจการบ้าน 
 การตรวจการบ้านและให้คะแนนการบ้านผ่านระบบได้ มีขั้นตอนดังน้ี 

1. คลิกที่เมนูการบ้านที่ต้องการ 
2. คลิกเมนู View/grade all submissions 

 
3. ระบบจะแสดงรายชื่อผู้เรียนที่ส่งการบ้านมา ซ่ึงผู้สอนสามารถกรอกคะแนนได้ โดยคลิกท่ีไอคอน 

Grade ของแต่ละคน 
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4. กรอกคะแนนในช่อง Grade out of 100 
หมายเลข 1 คือ ส าหรับกรอกคะแนน (ก าหนดคะแนน 100 คะแนน ที่เมนู Assignment 

administration Edit settings) 
หมายเลข 2 คือ บันทึกข้อมูลทันที (Save changes) และ บันทึกข้อมูลและไปยังคนถัดไป 

เพ่ือกรอกค่าคะแนนให้กับคนถัดไป (Save and show next) 

 
5. เมื่อกรอกคะแนนเสร็จได้ผลดังรูป 
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ส่วนที่ 5 
การจัดการผลสอบและการ Export ผลสอบ 

การดูผลการท าแบบทดสอบแบบภาพรวมทุกข้อ 
1. คลิกท่ีแบบทดสอบที่ต้องการ 

 
 

2. คลิกท่ีเมนู Attempts  (ตัวเลข 5 หมายถึง แสดงจ านวนของผู้ท าแบบทดสอบ) 

 
 

3. เมื่อคลิกแล้ว จะแสดงรายการของผู้ที่ท าแบบทดสอบปรากฏดังภาพ 
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4. คลิกท่ี เลขคะแนนผลสอบรวม หรือ เมนู  Review attempt แบบแสดงทุกรายข้อ 

 
 

5. จะปรากฏรายการข้อสอบทั้งหมดพร้อมรายละเอียด 
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การดูผลการท าแบบทดสอบแบบรายข้อ 
1. คลิกท่ี เลขคะแนนผลสอบของรายข้อ 

 
 

2. จะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของรายข้อน้ันๆ 
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การเพิ่ม Comment และ แก้ไขคะแนน 
1. คลิกท่ีเมนู Make comment or override mark 

 
2. (1) ส่วนของ Comment ส าหรับเพ่ิม Comment ลงไปในข้อสอบน้ันๆ 

(2) ส่วนของ Mark ส าหรับแก้ไขคะแนน 
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3. (1) ส่วนของ Response History แสดงประวัติการบริหารจัดการข้อสอบ 
(2) ต้องการบันทึกข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก หากไม่ต้องการ ให้คลิกท่ีปุ่ม ยกเลิก 

 

การ Export ผลสอบ 
 เลือกรูปแบบข้อมูลตามท่ีต้องการ จากน้ัน คลิกที่ปุ่ม Download (หากต้องการ Export เฉพาะบาง
คน ให้ท าเคร่ืองหมายต๊ิกถูก ด้านหน้าของรายช่ือผู้เรียน ที่ต้องการ) 
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