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บทท่ี 1 รู้จักกับ e-learning และระบบ LMS 

ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าใช้งานระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยนั้น ลองมาท าความรู้จักกับ e -learning 

และระบบ LMS กันก่อนนะคะ 

1.1  e-learning คืออะไร ? 

e-learning เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ร่วมกับเนื้อ 

หาที่เป็นสื่อประสม ร่วมกับ ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ซ่ึงผู้เรียนและผู้สอนใช้เป็นช่องทางในการ

ติดต่อสื่อสารกันโดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ได้แก ่ส่วนจัดการระบบ ส่วนของเนื้อหา การน าส่งเนื้อหาหรือการ

จัดการเรียนเครื่องมือช่วยจัดการเรียน การปฏิสัมพันธ์ และกระบวนการในการเรียน ท าให้ไม่มีขีดจ ากัด

ทางการเรียนในระยะทาง เวลา และสถานที่  ท าให้ตอบสนองต่อความสนใจและความสามารถของผู้เรียนได้

เป็นอย่างด ี

1.2 LMS คืออะไร ? 

LMS (Learning Management System) เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีหน้าที่ใน

การบริหารจัดการข้อมูลของผู้เรียน ผู้สอน โครงสร้างเนื้อหา หลักสูตร และข้อสอบ รวมทั้งการติดตาม

ความก้าวหน้าและประเมินผลผู้เรียน ตลอดจนจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  มีการจัดการ

สภาพแวดล้อมทางการเรียน และจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเรียนของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหา และท า

กิจกรรมต่างๆ ตามที่ผู้สอนสร้างไว้ นอกจากนั้น ผู้สอนและผู้เรียนยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทาง

เครือ่งมือสื่อสารทีร่ะบบจัดไว้ให้ เช่น News E-mail Chat และ Webboard เป็นต้น 
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นี่คือ e-learning ของมหาวิทยาลัย หรือท่ีเราเรียกกันว่าระบบ LMS นั่นเองค่ะ 

 

1.3 การเข้าสู่เว็บไซต์ e-learning ของมหาวิทยาลัย 

 การเข้าสู่เว็บไซต์ e-learning  ของมหาวิทยาลัย สามารถท าได้สองทาง ดังนี้ค่ะ 

- พิมพ์ URL ของเว็บไซต์ โดยพิมพ์ http://lms.npru.ac.th/  ลงในช่อง address ของ web 

browser  

 

- หรือเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.npru.ac.th เลือกเมนู “ระบบสารสนเทศ”  

http://lms.npru.ac.th/%20%20ลง
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- จากนั้นเลือก “ระบบสารสนเทศจัดการเรียนรู้ออนไลน์” 
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บทท่ี 2 การเข้าเรียนในระบบอีเลิร์นนิง 
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้จัดท าระบบการ Log in โดยใช้ชื่อว่าระบบ Single Sign On  ซึ่งเป็น

มาตรฐานส าหรับการเข้าใช้งาน Application ที่ใช้งานด้วย Username และ Password เพียงชุดเดียว  เพ่ือ

เพ่ิมความสะดวกในการใช้งานและจดจ า ดังนั้นนักศึกษาจึงจ าเป็นต้องสมัครระบบ Single Sign On ก่อนการ

เข้าใช้งานในระบบอีเลิร์นนิง (สามารถสมัครได้ที่ส านักคอมพิวเตอร์) 

2.1 การเข้าสู่ระบบ 

- นักศึกษาต้องท าการ Log in เข้าสู่ระบบ โดยคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ” มุมบนด้านซ้ายมือของ

หน้าจอ (หากเป็นเมนูภาษาอังกฤษ สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้ที่ใต้เมนู “login”) 

 

 

 

 

 

 

- จะปรากฏหน้าจอส าหรับการ login ในช่อง “ชื่อผู้ใช้” หรือ “username” พิมพ์ รหัสนักศึกษา ใน
ช่อง “รหัสผ่าน” หรือ “password” พิมพ์ รหัสผ่านที่เข้าใช้ระบบ Single Sign On 

 

- เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 

 

ชื่อผู้ใช้ : 56XXXXX 

รหัสผ่าน : รหัสเข้าใช้ระบบ Single Sign On 

 

mailto:XXXXX@std.npru.ac.th
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- เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบครั้งแรก จะปรากฏหน้าจอขึ้นดังภาพ

 

ในส่วนที่นักศึกษาต้องกรอก มี 4 ส่วน ดังนี้ 

- กรอกชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาไทย โดยมีค าว่า นายหรือนางสาวน าหน้าชื่อ 

- เลือกจังหวัดที่นักศึกษาอาศัยอยู่  

- เลือกประเทศ  “ประเทศไทย” 

- อัพโหลดรูปภาพของตนเอง โดยคลิกท่ีเมนู User picture   
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- จะปรากฏหน้าจอส าหรับใส่รูปภาพ ให้เปิด Folder ของรูปภาพที่ต้องการ ลากรูปภาพที่

ต้องการมาใส่ลงในช่อง “Drop file here to upload” 

 
- รูปภาพของนักศึกษาจะปรากฏอยู่บนระบบ  

- นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเพ่ิมข้อมูลการสนใจ และข้อมูลอ่ืนๆตามต้องการ 
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- เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “อัพเดทประวัติส่วนตัว” 

หมายเหตุ  ในช่องที่มีเครื่องหมาย * สีแดง เป็นช่องที่นักศึกษาจ าเป็นต้องกรอกข้อมูล 

- นักศึกษา สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยคลิกที่ชื่อนักศึกษามุมบนขวาของหน้าจอ 
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- จะปรากฏหน้าแสดงประวัติของนักศึกษา

 
- นักศึกษาสามารถคลิกแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้ที่ บล็อก “การจัดการระบบ” 

 
- หรือดูประวัติการเรียนของตนเองได้ที่บล็อก “NAVIGATION” 
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2.2 การเข้าเรียนรายวชิา 

ในระบบ LMS จะประกอบไปด้วยรายวิชาของคณะต่างๆ นักศึกษาสามารถเข้าเรียนรายวิชาที่ตนเอง

ต้องการ ไดด้ังนี้ 

- คลิกเลือกประเภทของรายวิชา ซึ่งมีการจัดแบ่งไว้ตามคณะ ในบางคณะจะมีการจัดแบ่งตาม
สาขาวิชา คลิกเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ 

 

- เมื่อคลิกเลือกคณะหรือสาขาวิชาแล้ว จะปรากฏรายวิชาต่างๆ นักศึกษาสามารถคลิกเลือกรายวิชาที่

ต้องการ 
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- ในแต่ละรายวิชา จะประกอบไปด้วย รหัสรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา รวมทั้งชื่ออาจารย์ผู้สอนใน

รายวิชา นักศึกษาสามารถคลิกเลือกรายวิชาที่นักศึกษาต้องการเข้าเรียน 

 

- ในบางรายวิชาจะต้องใส่รหัสผ่านก่อนเข้าเรียนในรายวิชา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้แจ้งรหัสผ่าน

การเข้าเรียนในรายวิชาให้กับนักศึกษา 

- นักศึกษาคลิกชื่อรายวิชา จากนั้นจึงกรอกรหัสผ่านที่ได้รับมาจากอาจารย์ประจ าวิชาที่ช่อง 

Enrolment key แล้ว คลิก “ ” 

 

 

- ส าหรับรายวิชาที่ไม่ต้องกรอกรหัสส าหรับเข้าเรียน ให้นักศึกษาคลิกปุ่ม “ ” เพ่ือสมัคร

เข้าเรียนในรายวิชาได้เลย 
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- จะเข้าสู่รายวิชา ดังภาพ 
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2.3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

 เมื่อนักศึกษาเข้ามายังหน้ารายวิชา จะเห็นว่าในหน้ารายวิชา จะประกอบไปด้วยบล็อกหรือส่วนต่างๆ

ที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
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หมายเลข รายการ ค าอธิบาย 
1 แท็บ NAVIGATION - เปรียบเสมือนเครื่องบอกทาง เป็นส่วนที่

แสดงให้เห็นว่านักศึกษาก าลังอยู่ที่ส่วนใดของ
ระบบ ดังตัวอย่าง แสดงว่านักศึกษาอยู่ที่
หลักสูตรฝึกอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่รายวิชา 52257202 เป็นต้น 
- หากนักศึกษาต้องการกลับไปยังหัวข้อใด
สามารถคลิกที่หัวข้อนั้นๆได้ทันที เช่น 
ต้องการกลับไปหน้าหนัก ก็ให้คลิกท่ี “

” เพ่ือกลับไปยังหน้าแรกของระบบ
เป็นต้น 

2 บล็อก NAVIGATION - เปรียบเสมือนเครื่องน าทาง ของรายวิชา 
นักศึกษาสามารถคลิกหัวข้อที่ต้องการเรียน 
หรือดูประวัติการเรียนของตนเองได้ที่ My 
profile เป็นต้น 

3 ส่วนแสดงเนื้อหา - ส่วนนี้เป็นส่วนที่แสดงเนื้อหา หรือกิจกรรม
การเรียนในรายวิชา นักศึกษาสามารถคลิก
เปิดเนื้อหาได้ตามหัวข้อที่ต้องการ  

4 บล็อกการจัดการระบบ - นักศึกษาสามารถแก้ไขประวัติของตนเอง ดู
คะแนน หรือออกจากการเป็นสมาชิกใน
รายวิชาได้ที่บล็อกนี้ 

5 บล็อกรายงานความเคลื่อนไหวในรายวิชา เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวใน
รายวิชา (ในบางรายวิชาอาจไม่มีส่วนนี้ ขึ้นอยู่
กับอาจารย์ผู้สอน) 
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2.4 การส่งการบ้าน 

การส่งการบ้าน นักศึกษาสามารถส่งการบ้านได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การส่งการบ้านแบบอัพโหลดไฟล์

งาน และการส่งการบ้านแบบค าตอบออนไลน์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอาจารย์ผู้สอนว่าจะให้นักศึกษาส่งการบ้านใน

รูปแบบใด  

2.4.1 การส่งการบ้านแบบอัพโลดไฟล์งาน 

- นักศึกษาสามารถส่งการบ้านในรูปแบบไฟล์เอกสารที่จัดท าด้วยโปรแกรม Microsoft Word, 

Microsoft Power Point, Microsoft Exel หรือไฟล์ PDF โดยคลิกเลือกหัวข้อการบ้านตามท่ีอาจารย์ผู้สอน

สั่ง 

 

- อ่านค าสั่งและวันเวลาในการส่งงานให้เข้าใจ  

 
- อัพโหลดไฟล์เอกสาร โดยการ คลิกปุ่ม “ ”เปิดโฟล์เดอร์ไฟล์ที่ต้องการ จากนั้น 

ลากไฟล์มาใส่ในช่อง “You can drag and drop file here to add them” 
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- จะปรากฏไฟล์เอกสารที่อัพโหลดขึ้นไปบนระบบ หากไม่แน่ใจสามารถกดลบ โดย คลิกท่ีไฟล์แล้วกด

ปุ่ม “ ” หากแน่ใจแล้ว คลิกปุ่ม “ ”  

 

- จะแสดงหน้าการส่งงาน วันและเวลาการส่งงาน นักศึกษาสามารถกลับเข้าไปแก้ไขงานที่ส่งได้ โดย

คลิกท่ีปุ่ม “ ” 
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2.4.2 การส่งการบ้านแบบค าตอบออนไลน์ 

- นักศึกษาสามารถส่งการบ้านแบบค าตอบออนไลน์ได้โดยการ คลิกเลือกการบ้าน 

 

- อ่านค าสั่งและก าหนดการในการส่งงาน จากนั้น คลิก “ ” เพ่ือพิมพ์ค าตอบ 

 

- พิมพ์ค าตอบลงในช่องว่าง เสร็จแล้ว คลิก “ ” 
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- จะแสดงหน้าการส่งงาน วันและเวลาการส่งงาน นักศึกษาสามารถกลับเข้าไปแก้ไขงานที่ส่งได้ โดย

คลิกท่ีปุ่ม “ ” 
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2.5 การท าแบบทดสอบ 

ในบางรายวิชานักศึกษาจะต้องท าแบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบอาจมีหลายประเภท เช่น แบบทดสอบ

แบบปรนัย แบบอัตนัย แบบถูกผิด หรือแบบเติมค า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งวิธีการเข้าท าแบบทดสอบ

จะมีวิธีการที่คล้ายคลึงกัน ในที่นี้ขอยกตัวอย่างวิธีการท าแบบทดสอบแบบอัตนัยค่ะ 

- คลิกเลือกแบบทดสอบที่หน้าแรกของรายวิชา 

 

 - เมื่อพร้อมแล้ว คลิกปุ่ม “ท าแบบทดสอบตอนนี้” เพ่ือเริ่มท าแบบทดสอบ 
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- เริ่มท าแบบทดสอบ  

ในบางแบบทดสอบอาจารย์อาจจะก าหนดระยะเวลาในการท าแบบทดสอบหรือไม่ก าหนด

ระยะเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน และข้อสอบอาจมีจ านวนหลายหน้า 

- เมื่อนักศึกษาคลิกเลือกค าตอบแล้วกด “ต่อไป” เพ่ือท าแบบทดสอบหน้าต่อไป 

 

- เมื่อนักศึกษาท าแบบทดสอบครบแล้ว จะปรากฏหน้าแสดงผลการท าข้อสอบ คลิก “ส่งข้อสอบ

แล้วสิ้นสุดการท าแบบทดสอบ” 
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2.6 การใช้งานกระดานสนทนา 

กระดานสนทนา (web board) คือ พื้นที่ส าหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ การ

อภิปราย การสนทนาพูดคุย การแจ้งข่าวสารต่างๆ สามารถแยกหัวข้อต่างๆออกเป็นกระทู้ มีการโต้ตอบ

สนทนากันในหัวข้อเดียวกัน ในที่นี้นักศึกษาสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสอบถามอาจารย์ในเรื่องที่

เรียนได้ 

- นักศึกษาสามารถใช้กระดานสนทนาได้ โดย คลิกเลือกกระดานสนทนาที่ต้องการ 

 

- นักศึกษาสามารถตั้งกระทู้ใหม่ โดย คลิก “ตั้งกระทู้” แล้วพิมพ์หัวข้อที่ต้องการ 

 

- นักศึกษาสามารถแนบไฟล์ประกอบได้โดย ลากไฟล์มาใส่ในช่อง “You can drag and drop 

here to add them” เมื่อพิมพ์หัวข้อที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “

” 



 
22 คูม่ือการใช้งาน NPRU LMS ส าหรับนกัศกึษา 

 

- หรือตอบกระทู้ โดยการ คลิกเลือกกระทู้ที่ต้องการ จากนั้นคลิก “ตอบ” 

 

- โพสต์ข้อมูลที่ต้องการ จากนั้น คลิก “โพสต์ลงกระดานเสวนา” 
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2.7 การใช้ห้องสนทนา 

ห้องสนทนา (Chat Room) คือการสนทนาออนไลน์ ที่สามารถส่งข้อความถึงกันได้ทันที มีลักษณะ

คล้ายกับการสนทนา บน MSN หรือ Google Talk 

- นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานกระดานสนทนาได้โดยคลิกเลือกห้องสนทนา 
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- จากนั้นคลิก “คลิกท่ีนี่เพ่ือสนทนา” 
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บทท่ี 3 การกลับมาที่หน้ารายวิชาและหน้าหลกัของระบบ LMS 
เมื่อนักศึกษาเข้าไปท ากิจกรรมต่างๆในระบบ LMS วิธีการกลับมายังหน้ารายวิชาหรือหน้าหลักของ

ระบบ LMS สามารถท าได้ดังนี้ 

 - คลิก หมายเลข 1 “หน้าหลัก” เป็นการกลับไปที่หน้าหลักของระบบ LMS 

 - คลิก หมายเลข 2 “วิชาเรียนของฉัน” เป็นการกลับไปที่หน้าวิชาเรียนที่นักศึกษาสมัครทั้งหมด 

- คลิก หมายเลข 3 “ชื่อคณะหรือหลักสูตร” เป็นการกลับไปที่หน้าคณะหรือหลักสูตร 

- คลิก หมายเลข 4 “รหัสรายวิชา” เป็นการกลับไปที่หน้าหลักของรายวิชา 
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บทท่ี 4 การออกจากระบบ 
- การออกจากระบบ สามารถท าได้โดยการ คลิก “ออกจากระบบ” มุมบนด้านขวามือ 

 

 


