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จุดเด่นของระบบ LMS ของสถาบัน 
• มีการเชื่อมต่อกับส านักทะเบียนและประมวลผล เพื่อดึงรายชื่อวิชาที่อาจารย์สอน และดึงรายชื่อนักศึกษาที่

นักศึกษาลงทะเบียนในวิชานั้นๆ มาลงในระบบ
• มีการเชื่อมต่อกับส านักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการ Login ด้วย Email ของสถาบัน
• รองรับการท า Interactive Content

LMS คืออะไร 
• ซอฟต์แวร์เพ่ือการบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีเครื่องมือท่ีส าคัญส าหรับผู้สอน ผู้เรียน

มีองค์ประกอบหลัก 4 อย่างคือ
1. ระบบจัดการรายวิชา (Course Management System) 
2. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียน (User Management System) 
3. ระบบตรวจสอบกิจกรรมและติดตามประเมินผล (Test & Tracking Management System) 
4. ระบบจัดการการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์(Communication Management System) 



การเข้าใช้งานระบบ



ไปที่ website   https://goedu.kmitl.ac.th

http://goedu.kmitl.ac.th/


ท าการ Login เข้าสู่ระบบโดยการกดที่ค าว่า Login



จะปรากฏหน้าจอดังรูป  
ท าการกรอก username ด้วย Email สถาบัน เช่น rakthai.su@kmitl.ac.th
และกรอก Password ด้วย password เดียวกันกับ password ของ eoffice



เมื่อท าการ Login เรียบร้อยแล้ว จะแสดงรายวิชาที่อาจารย์สอนในภาคการศึกษา 2/2563 
ตัวอย่างแสดงดังรูป 



การเพิ่มเอกสารประกอบการสอน



เมื่อ Click ที่รายวิชา จะปรากฏหน้าจอดังรูป
ในหน้าจอนี้ อาจารย์สามารถเพิ่ม เอกสารประกอบการสอน ประกาศข่าว หรือกิจกรรมต่างๆ
โดยการกดปุ่ม  TURN EDITING ON



เมื่อกดปุ่ม  TURN EDITING ON จะปรากฏหน้าจอดังรูป
เมื่อกดที่ปุ่ม ดินสอ ก็สามารถแก้ไขชื่อ Topic ได้  เมื่อแก้เสร็จกดปุ่ม Enter
เมื่อต้องการเพิ่มเอกสารประกอบการสอน หรือกิจกรรมอื่นๆ ให้กดที่ +ADD AN ACTIVITY OR RESOURCE

แก้ไขชื่อ Topic

เพิ่ม Resource
หรือ กิจกรรม



เมื่อกดที่ +ADD AN ACTIVITY OR RESOURCE จะปรากฏหน้าจอดังรูป



1. การเพิ่มเอกสารประกอบการสอน ให้เลือก File และจะปรากฎหน้าจอดังรูป

1. ตั้งชื่อไฟล์ 

2. Upload ไฟล์ 



เมื่อกดปุ่ม  Upload file จะปรากฏหน้าจอดังรูป
เลือกที่แถบ Upload a file  แล้วเลือก Choose File เพื่อเลือกไฟล์จากในเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือ ถ้าอาจารย์มีไฟล์อยู่ใน Google Drive ก็สามารถเลือกที่แถบ Google Drive ก็ได้ครับ
จากนั้นกดปุ่ม UOLOAD THIS FILE

1 2

3

Google drive



การซ่อนรายการที่ยังไม่เปิดให้นักศึกษาเห็น



การแทรกคลิปวิดีโอ



2. การแทรกคลิป VDO
ให้กดที่ +ADD AN ACTIVITY OR RESOURCE แล้วเลือก Label
เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป และกดเลือกปุ่ม Insert or edit an audio/video file



เมื่อกดปุ่ม Insert or edit an audio/video file จะปรากฏหน้าจอดังรูป
เลือกที่แถบ Video แล้วอาจารย์สามารถพิมพ์ URL ของ Video ได้เลยครับ  บางครั้งอาจารย์อาจจะมี VDO
อยู่ที่ Youtube ก็สามารถ Copy Link มาใส่ได้เลยครับ  หรือ อาจจะ Upload VDO ที่มีในเครื่อง ก็ท าได้ โดย
การกดปุ่ม BROWSE REPOSITORIES  

พิมพ์ URL ของ Link VDO ในช่องน้ี

เมื่อกดปุ่ม BROWSE REPOSITORIES
จะปรากฏหน้าจอให้เลือกไฟล์ VDO 



เมื่อกดพิมพ์ URL ของ Video หรือ อาจจะ Upload VDO เรียบร้อยแล้ว 
อาจจะตั้งต่า Display option โดยก าหนดความกว้าง และความสูงของ VDO ได้
ในที่นี้ ลองตั้งค่าเป็น 640 x 480 จากนั้นกดปุ่ม INSERT MEDIA

1. พิมพ์ URL ของ Link VDO ในช่องนี้

2. ตั้งค่าความกว้าง ความสูง ของ VDO

3. กดปุ่ม INSERT MEDIA



ตัวอย่างหน้าจอ หลังจากเพิ่ม VDO และกดปุ่ม TURN EDITTING OFF
เมื่อกดปุ่ม Play บน VDO คลิป VDO ดังกล่าวก็จะท าการเล่น



การสร้าง Interactive Video



3. การสร้าง Interactive VDO
ให้กดที่ +ADD AN ACTIVITY OR RESOURCE แล้วเลือก Interactive Content
เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏหน้าจอดังขวามือ  และกดเลือกปุ่ม Interactive Video



เมื่อเลือก Interactive VDO จะปรากฏหน้าจอดังรูป
ท าการเพิ่ม VDO โดยกดที่ปุ่ม +

กดเพ่ือเพ่ิม VDO



จะปรากฏหน้าจอดังรูป  โดยสามารถ Upload Video file  (ไฟล์ในรูปแบบของ webm หรือ mp4) 
หรือ Link Video จาก YouTube หรือ Vimeo Pro เมื่อกรอกเสร็จ กดปุ่ม Insert



เมื่อกด Insert เสร็จเรียบร้อย ก็ให้กดที่ปุ่ม Step 2  Add Interactive 
จะปรากฎ Clip VDO ขึ้นมา 



ให้เลื่อน VDO มาต าแหน่งที่ต้องการให้มีการมีปฎิสัมพันธ์ (Interactive)
กดเลือกรูปแบบ ตรงเมนูข้างบน เช่น Single Choice Set, Multiple Choice, True/False

1. เลื่อน VDO มายังต าแหน่งที่ต้องการ 

2. เลือกรูปแบบการท า Interactive



ในตัวอย่างนี้ เลือกรูปแบบเป็น Single Choice Set จะปรากฏหน้าจอดังรูป
ท าการกรอกค าถาม ค าตอบ (โดยในช่องแรกจะเป็นค าตอบที่ถูก) 
และเลือก Display as เป็นแบบ Poster จากนั้นกดปุ่ม Done



เมื่อกด Done เสร็จเรียบร้อย จะปรากฎหน้าจอดังรูปซ้ายมือ 
ให้ท าการปรับขนาด ต าแหน่งเพื่อความสวยงาม ดังรูปขวามือ



ใน Step 3 Summary Task คือ การสร้างค าถามเพื่อสรุปแนวคิดรวบยอด ที่ต้องการถามเมื่อ
จบการเล่น Video นี้  โดยจะไปปรากฎตอนท้าย Video
เมื่อสร้างเสร็จ ให้กดปุ่ม  Save and Return to Course



เมื่อกดปุ่ม  Save and Return to Course จะแสดง interactive video ดังรูปซ้ายมือ
และเมื่อกดเข้าไปดู และเมื่อถึงต าแหน่งที่ก าหนด จะแสดงค าถามขึ้นมา ดังรูปขวามือ



นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าอื่นๆ ได้อีก เช่น ห้าม Skip Video , 
โดยกดตั้งค่าที่ Behavioral Setting

ศึกษาเพิ่มเติม โดยกดที่ Link 
Interactive Video Tutorial | H5P

https://h5p.org/tutorial-interactive-video


การสร้าง Assignment



4. การสร้าง Assignment ส าหรับให้ นศ. ส่งงานตามเวลา ที่ก าหนด
ให้กดที่ +ADD AN ACTIVITY OR RESOURCE แล้วเลือก Assignment
เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏหน้าจอดังขวามือ  และตั้งชื่อ Assignment ใส่ค าอธิบาย (Description)



เลื่อนลงมา เพื่อแนบไฟล์ของ Assignment เช่น โจทย์การบ้าน
และ ก าหนดวันส่งงาน จากวันไหน ถึงวันไหน (Due date) และวันปิดรับไม่ให้ส่ง (Cut-off)



เลื่อนลงมา เพื่อก าหนดรูปแบบของไฟล์ที่ให้ upload เพื่อส่งงาน
สามารถก าหนดได้ว่า ส่งได้กี่ไฟล์ แต่ละไฟล์ขนาดไม่เกินเท่าไหร่ และไฟล์อะไรบ้างที่ให้ส่งได้
โดยส่วนใหญ่ก็จะก าหนดเป็น pdf file จากนั้นกดปุ่ม Save and Return to Course



เมื่อกดปุ่ม  Save and Return to Course จะแสดง Assignment ดังรูปซ้ายมือ
และเมื่อกดเข้าไปดู จะแสดงดังรูปขวามือ  
เมื่อมี นศ. ส่งงาน สามารถดูงานที่ นศ. ส่ง โดยกด VIEW ALL SUBMISSION



การสร้างช่องทางรับ Feedback จากนักศึกษา



5. การสร้าง Feedback เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก นศ.
ให้กดที่ +ADD AN ACTIVITY OR RESOURCE แล้วเลือก Feedback
เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏหน้าจอดังขวามือ  และตั้งชื่อ Feedback ใส่ค าอธิบาย (Description)



เลื่อนลงมา เพื่อก าหนดวันเวลาในการแสดงความเห็น
และก าหนดรูปแบบการแสดงชื่อของ นศ. (ควรก าหนดเป็น Anonymous เพื่อให้ นศ. แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ )

จะไม่ปรากฏช่ือ นศ. ว่าใครแสดงความเห็น

เลือก No เพื่อให้ นศ. แสดงความเห็นได้ครั้งเดียว เพื่อป้องกันการโจมตีผู้สอน หลายๆ ครั้ง



เมื่อกดปุ่ม  Save and Return to Course จะแสดง Feedback ดังรูปซ้ายมือ
และเมื่อกดเข้าไปดู จะแสดงดังรูปขวามือ  
ให้ท าการเพิ่มค าถามที่ต้องการถามความคิดเห็น โดยกด Edit Question



เมื่อเลือก Edit Question
สามารถก าหนดรูปแบบค าถามได้ ในที่นี้เลือกเป็น Longer text answer
จากนั้นกด Save Question   (ถ้ามี นศ. มาตอบ สามารถดูได้ที่เมนู  Show response)



หน้าจอ ที่ นศ. จะมองเห็นเมื่อกดเลือก Feedback แสดงดังรูป ซ้ายมือ
และหน้าจอที่อาจารย์จะมองเห็น เมื่อกด Show response แสดงดังรูปขวามือ



การประกาศข่าว



การประกาศข่าว
ไปที่หน้าของรายวิชาที่จะประกาศข่าวให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาทราบ
คลิกที่ Announcements



คลิกที่ Add a new topic
กรอกชื่อเรื่องและเนื้อหาของประกาศ แล้วกดปุ่ม POST TO FORUM

กรอกช่ือเรื่องที่จะประกาศ

กรอกเนื้อหาของประกาศ



การดูรายชื่อนักศึกษาและตดิต่อกับนักศึกษา



1. การดูรายชื่อนักศึกษา ในวิชา
ให้กดที่เมนู ตรงมุมซ้ายบน 
ในเมนูด้านซ้าย เลือก Participants จะแสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด



2. การติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา
ในรายชื่อ Participants คลิกที่ชื่อนักศึกษาที่ต้องการติดต่อ
คลิกที่ Message แล้วพิมพ์ข้อความถึงนักศึกษาในหน้าต่างด้านขวา

กรอกข้อความที่ต้องการส่ง
ให้นศ.คนนี้ แล้วกดส่ง



การก าหนดรายละเอียดการวัดผล



การก าหนดรายละเอียดการวัดผล

• อาจารย์สามารถก าหนดกิจกรรมการวัดผล คะแนนเต็มของแต่ละกิจกรรม และวิธีการคิด
คะแนนรวม (Aggregation Method) โดยกรอกรายละเอียดใน Gradebook ของรายวิชา

• กิจกรรมการวัดผล แบ่งได้เป็น
• กิจกรรมการวัดผลที่ท าบนระบบ เช่น การให้นักศึกษาท า Quiz บนระบบ การให้นศ.ส่ง 

Assignment บนระบบ เป็นต้น
• กิจกรรมการวัดผลที่ท านอกระบบ เช่น การทดสอบที่จัดในห้องเรียน การสอบกลางภาค 

เป็นต้น
• ส าหรับกิจกรรมการวัดผลที่ท าบนระบบ รายการของกจิกรรมนั้นจะถูกเพิ่มใน Gradebook 

โดยอัตโนมัติ
• ส าหรับกิจกรรมการวัดผลที่ท านอกระบบ อาจารย์ต้องเพิ่มรายการใน Gradebook เองและ

น าคะแนนมากรอกในระบบเอง



การก าหนดรายละเอียดการวัดผล

ตัวอย่างที่ 1
กิจกรรมการวัดผล คะแนนเต็ม ตัวอย่างคะแนนนศ.

1. Homework 1 10 7/10

2. Homework 2 10 8/10

3. Midterm Exam 30 24/30

4. Final Exam 50 42/50

Course Total 100 7+8+24+42 = 81

ในตัวอย่างนี้ คะแนนของรายวิชาค านวณจากผลรวมของคะแนนของแต่ละกิจกรรม
ใน Moodle ให้เลือก Aggregation Method เป็นแบบ Natural



การก าหนดรายละเอียดการวัดผล

ตัวอย่างที่ 2
กิจกรรมการวัดผล ค่าน้ าหนัก คะแนนเต็ม ตัวอย่างคะแนนนศ.

1. Homework 1 5% 10 6/10

2. Homework 2 15% 10 8/10

3. Midterm Exam 35% 100 75/100

4. Final Exam 45% 100 90/100

Course Total 100% 100 ቈ
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ในตัวอย่างนี้ คะแนนของรายวิชาค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของคะแนนของแต่ละกิจกรรม
ใน Moodle ให้เลือก Aggregation Method เป็นแบบ Weighted mean of grades



การก าหนดรายละเอียดการวัดผล
ให้กดที่เมนู ตรงมุมซ้ายบน ในเมนูด้านซ้าย เลือก Grades แล้วคลิกที่ Setup



การก าหนดรายละเอียดการวัดผล
ก าหนด Aggregation Method
ถ้าเลือก Weighted mean of grades ให้ก าหนดคะแนนเต็มของรายวิชาด้วย



การก าหนดรายละเอียดการวัดผล
กลับไปที่หน้า Gradebook Setup
คลิกที่ Add grade item เพือ่เพิ่มรายการใน Gradebook ส าหรับแต่ละกิจกรรมการวัดผล

กรอกช่ือกิจกรรมการวัดผล

กรอกคะแนนเต็มของกิจกรรม

ก าหนดค่าน้ าหนัก
(ในกรณีที่เลือก Weighted 
mean of grades )



การก าหนดรายละเอียดการวัดผล
ตัวอย่าง Gradebook ที่ใช้วิธีการคิดคะแนนรวมแบบ Natural 



การก าหนดรายละเอียดการวัดผล
ตัวอย่าง Gradebook ที่ใช้วิธีการคิดคะแนนรวมแบบ Weighted mean of grades



การจัดกลุ่มนักศึกษา



การจัดกลุ่มนักศึกษา
ให้กดที่เมนู ตรงมุมซ้ายบน ในเมนูทางด้านซ้าย เลือก Participants
แล้วไปท่ีการตั้งค่า Groups



การสร้างกลุ่มโดยก าหนดสมาชิกเอง คลิกที่ Create Group แล้วตั้งชื่อกลุ่ม 
ท าเช่นนี้ส าหรับแต่ละกลุ่มที่ต้องการสร้าง

ระบุชื่อกลุม่



การเพิ่มสมาชิกเข้าในแต่ละกลุ่ม

เลือกกลุ่มที่ต้องการ
แก้ไขสมาชิก

กรอก Keyword 
เพื่อค้นหานักศึกษา

การเพ่ิมสมาชิก
เลือกนศ.ในกล่อง
ด้านขวาแล้วคลิก 
Add

การเอาสมาชิกออก
เลือกนศ.ในกล่อง
ด้านซ้ายแล้วคลิก
Remove



การสร้างการแบ่งกลุ่ม (Grouping)

ระบุชื่อการแบ่งกลุ่ม
(Grouping)



การสร้างการแบ่งกลุ่ม (Grouping)
เพิ่มกลุ่มเข้าไปใน Grouping

เลือกกลุ่มที่ต้องการ
เพิ่มเข้า Grouping
แล้วกด Add



การสร้างกลุ่มและการแบ่งกลุ่ม
แบบอัตโนมัติ

เลือกสร้างกลุ่มโดยก าหนดจ านวน
กลุ่ม (Number of groups) 
หรือ ก าหนดจ านวนสมาชิกใน
กลุ่ม (Members per group)

ระบุจ านวนกลุ่ม หรือ
จ านวนสมาชิกในกลุ่ม

แบ่งกลุ่มแบบสุ่ม หรือเรียงตามชื่อ

ก าหนดรูปแบบของชื่อกลุ่ม

ให้สร้าง Grouping ใหม่
ส าหรับกลุ่มที่สร้างขึ้น

ชื่อของ Grouping ใหม่



การก าหนดให้นักศึกษาส่งงานแบบกลุ่ม
ไปที่ Setting ของ Assignment ที่ต้องการให้ส่งแบบกลุ่ม

ก าหนดให้ส่งงานแบบกลุ่ม

นศ.ต้องส่งงานแบบกลุ่มเท่านั้น 
(ไม่อนุญาตให้นศ.ที่ไม่มีกลุ่มส่งงาน)

ใช้การแบ่งกลุ่ม  (Grouping) แบบใด



ขอบคุณครับ
ส่วนบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา


