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การสมัครสมาชิกใหม่

1

For Student

กรณีมีการเปิดรับสมาชิก ผู้เรียนสามารถทำการสมัครสมาชิกใหม่หน้าเว็บโดย
ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ท่ีหน้าแรกคลิกท่ี
2. ท่ีแถบเมนูบาร์ด้านบน คลิกท่ี
3. คลิกท่ี สมัครเป็นสมาชิก
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การสมัครสมาชิกใหม่ (ต่อ)
4. ทำการสมัครสมาชิก ทำการสร้างช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ และกำหนดรายละเอียด
เพ่ิมเติม แล้วคลิกท่ีปุ่ม สร้าง account ใหม่

5. ระบบแจ้งข้อความว่าให้ไปตรวจสอบอีเมลท่ีสมัคร พร้อมยืนยันตัวตนกลับมา
ให้คลิกท่ีปุ่ม ข้ันต่อไป
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6. เข้าไปตรวจสอบอีเมล พร้อมคลิกยืนยันตัวตนกลับมา
7. ระบบแจ้งข้อความขอบคุณ แล้วให้คลิกท่ีปุ่ม ข้ันต่อไป
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การสมัครสมาชิกใหม่ (ต่อ)



8. จะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อความ Your Dashboard กระดานข้อมูลพ้ืนฐาน
ใหม่ของของผ้ใช้มีคุณสมบัติมากมายท่ีจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลท่ี สำคัญ
ท่ีสุดสำหรับผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย

9. คลิกท่ีปุ่ม ต่อไป ก็จะพบป็อบอัปแสดงข้อความอธิบายคุณสมบัติของ
บล็อกในหน้า Dashboard ดังนี้

- บล็อก Timeline
บล็อกไทม์ไลน์แสดงเหตุการณ์สำคัญท่ีจะเกิดขึ้น สามารถเลือกท่ี

จะ แสดงกิจกรรมในสัปดาห์หน้าเดือนหรือถัดไปในอนาคต และ
สามารถแสดง รายการท่ีเกินกำหนด
- บล็อก Recently accessed courses
บล็อกหลักสูตรท่ีเข้าถึงล่าสุดแสดงหลักสูตรท่ีผู้ใช้เข้าชมล่าสุดช่วย

ให้ผู้ใช้สามารถกลับเข้ามาได้ทันที
- บล็อก Course overview
บล็อกภาพรวมหลักสูตรจะแสดงหลักสูตรท้ังหมดท่ีผู้ใช้

ลงทะเบียน ผู้ใช้สามารถเลือกท่ีจะแสดงหลักสูตรท่ีกำลังดำเนินอยู่
หรือในอดีตหรือ ในอนาคตหรือหลักสูตรท่ีผู้ใช้ติดดาวไว้

- ผู้ใช้สามารถเรียงลำดับหลักสูตรตามช่ือหลักสูตรหรือตามวันท่ีเข้าถึงล่าสุด นอกจากนี้ผู้ใช้ยัง
สามารถเลือกท่ีจะ แสดงหลักสูตรในรายการพร้อมข้อมูลสรุปหรือมุมมอง 'บัตร' สิ้นสุดของการชม
ป็อบอัปแสดงข้อความอธิบายคุณสมบัติ ของบล็อกในหน้า Dashboard แล้วคลิกท่ีปุ่ม End tour
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การสมัครสมาชิกใหม่ (ต่อ)



10. จะปรากฏหน้าต่าง Dashboard ของผู้ใช้
11. คลิกเลือกรายวิชาท้ังหมด เพ่ือเลือกเข้าเรียนตามต้องการ
12. ดับเบิ้ลคลิกท่ีช่ือหลักสูตรท่ีต้องการ
13. จะปรากฏรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรท่ีเลือก สามารถเปลี่ยนมุมมองได้

2 รูปแบบ โดยคลิกสลับมุมมองท่ีไอคอน
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การสมัครสมาชิกใหม่ (ต่อ)



1. ที่หน้าแรกคลิกที่
2. ที่แถบเมนูบาร์ด้านบน ทำการล็อกอินเข้าระบบโดยใช้ ช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน
3. คลิกที่ไอคอน
4. จะเข้าสู่หน้าต่าง Dashboard ของผู้ใช้

2

3

การเข้างานระบบ (Login)
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การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile)

3

1. คลิกที่ปุ่มช่ือผู้ใช้ ที่เมนูด้านบนสุด
2. แล้วคลิกเลือก ประวัติส่วนตัว
3. แสดงหน้าต่างสำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ที่
รายละเอียดสมาชิก ให้คลิกเลือกที่ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

2

1

ผู้เรียนสามารถทำการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น การแสดงอีเมล การ
กำหนดรูปภาพแทนตนเอง การแสดงกระทู้ การเขียนบันทึกส่วนตัวผ่านทางบล็อก (Blogs)  
โดยมีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัวดังนี้
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การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile) (Cont.)
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4. ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวท่ีต้องการ
5. ท่ีแถบรูปภาพส่วนตัว ให้ ดึงและลากรูปภาพจากแหล่งข้อมูล มาวางในช่องภาพใหม่
ท่ีคำบรรยายภาพ เป็นช่องให้ระบุรายละเอียดภาพ และช่ือย่อตนเอง

6. ท่ีแถบความสนใจ เป็นช่องให้ระบุความสามารถพิเศษหรือความสนใจพิเศษ
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การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile) (Cont.)

7. ที่แถบไม่บังคับ (Optional) ระบุข้อมูลเพ่ิมเติม
8. คลิกที่ปุ่ม อัพเดทประวัติส่วนตัว
9. คลิกที่ชื่อผู้ใช้บนเมนูบาร์ด้านบนอีกคร้ัง
10. จะแสดงรูปภาพส่วนตัว
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การจัดการห้องเก็บไฟล์เอกสารส่วนตัว (Private files)
ผู้ใช้งานในระบบทุกคนสามารถสร้างห้องเก็บเอกสารส่วนตัว มีขั้นตอนดังนี้

1. ท่ี Dashboard ของผู้ใช้
2. ท่ีบล็อก Private files คลิกท่ี จัดการไฟล์ส่วนตัว..
3. ผู้ใช้สามารถดึงและลากไฟล์จากแหล่งข้อมูลภายในอุปกรณ์ของผู้ใช้มาไว้ภายในหน้าต่างไฟล์ได้
4. หากต้องการสร้าง Folder ไว้เก็บข้อมูลไฟล์ ให้คลิกท่ี (สร้างโฟลเดอร์) ทำการต้ังช่ือ
โฟล์เดอร์

. 2
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1
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การจัดการห้องเก็บไฟล์เอกสารส่วนตัว (Private files) (Cont.)

5. ทำการสร้างห้องเก็บเอกสารส่วนตัวที่ต้องการเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง เพ่ือบันทึก
6. คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์เอกสารที่ต้องการทดสอบดาวน์โหลดเอกสาร
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การขอรหัสผ่านใหม่ (Forgot password)
ในกรณีท่ีลืมรหัสผ่าน ผู้เรียนสามารถขอรหัสผ่านทางหน้าเว็บไซต์ไม่ได้ โดยใช้ช่ือท่ีใช้
ล็อกอินเข้าระบบ อีเมล์ท่ีใช้ตอนสมัคร ประกอบการขอรหัสใหม่

1. คลิกท่ี ลืมช่ือผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ? ในกรอบเข้าสู่ระบบ หรือท่ีเมนูบาร์ด้านบน
2. ทำการป้อนช่ือแอคเคาท์ท่ีใช้ล็อกอิน หรืออีเมล์ท่ีใช้สมัครคร้ังแรก เสร็จแล้วคลิกท่ีปุ่ม ค้นหา
3. คลิกท่ีปุ่ม ข้ันต่อไป ระบบจะทำการส่งลิงค์ยืนยันการขอรหัสผ่านไปทางอีเมล

1 3

2

1
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การขอรหัสผ่านใหม่ (Forgot password) (Cont.)

4. ทำการตรวจสอบอีเมล
5. คลิกลิงค์ยืนยันว่าต้องการให้ส่งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล

4

5
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การขอรหัสผ่านใหม่ (Forgot password) (Cont.)

6. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ แล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง 7
7. จะปรากฏหน้าต่าง Dashboard ของผู้ใช้ปกติ

6
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การเข้าเรียนรายวิชา

1. ทำการล็อกอินเข้าระบบในฐานะผู้เรียน โดยคลิกท่ี เข้าสู่ระบบ ท่ีเมนูบาร์ด้านบน
2. คลิกท่ี ป้อนช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน แล้วคลิกท่ีเคร่ืองหมาย
3. คลิกท่ี My courses เพ่ือเลือกรายวิชาเรียนท่ีได้รับอนุญาต หรือคลิกเลือกรายวิชา
จากแถบ Course overview ในท่ีนี้ทดสอบเข้าเรียนวิชา 131-011 การวิจัย
การตลาด (ดร.ดรุณี ปัญจรัตนากร)

1

หลังการล็อกอินเข้าระบบผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ได้ ท้ังนี้ ในบาง

รายวิชา จะไม่สามารถเข้าเรียนได้ เนื่องจากผู้สอนทำการกำหนดรหัสผ่านในการเข้า

เรียน (หากเป็นเช่นนี้ ต้องทำการขออนุญาตจากสอนเพ่ือขอรหัสผ่านรายวิชาก่อน) 
สำหรับรายวิชาท่ีไม่มีการกำหนด รหัสผ่านเข้าเรียน วิชาท่ีได้รับอนุญาตให้สามารถเข้า

เรียนได้ สามารถเข้าเรียนตามขั้นตอนต่อไปนี้

2

2

3
3

3
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การเข้าเรียนรายวิชา (ต่อ)
4. แสดงรายวิชาที่เลือกเข้าเรียน (ส่วนนี้ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนด
รายละเอียดเนื้อหาการเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอน)

4

5

6

5. ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนมุมมองรายวิชาทั้งหมดของตนเองได้ที่
6. สามารถย่อและขยายบล็อกต่างๆ ได้

5 5
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การส่งช้ินงานท่ีได้รับมอบหมาย (Assignment)
กรณีท่ีผู้สอนทำการสร้างช้ินงานรายวิชา (Assignment) ให้ผู้เรียนทำการเข้าดูรายละเอียดในรายวิชา

ท่ีเรียนอยู่ แล้วทำการส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยการอัปโหลดข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกท่ี เข้าไปในรายวิชา ในท่ีนี้ทดสอบเข้าเรียนวิชา 131-011 การวิจัยการตลาด
(ดร.ดรุณี ปัญจรัตนากร)

2. คลิกช่ือช้ินงานท่ีได้รับมอบหมาย
3. อ่านคำช้ีแจงวิธีการทำช้ินงาน และการต้ังช่ือไฟล์ก่อนการส่งงาน
4. คลิกท่ีปุ่ม Add submission เพ่ือเลือกไฟล์ช้ินงานท่ีทำเสร็จแล้ว

1

2

3

4
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การส่งช้ินงานท่ีได้รับมอบหมาย (Assignment) (Cont.)

5. คลิกที่ไอคอน (Add file) เพื่อเรียกดูช้ินงาน
6. ในหน้าต่าง File picker ให้คลิกเลือกที่ Upload a file
เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Choose file

7. คลิกเลือกไฟล์ช้ินงานที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม choose
8. คลิกที่ Upload this file ที่หน้าต่าง File picker

5

6

6

7

8
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8. พิมพ์ข้อความเพ่ิมเติมที่ต้องการที่่อง Online text เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง
9. คลิกที่ปุ่ม Submit assignment

การส่งช้ินงานท่ีได้รับมอบหมาย (Assignment) (Cont.)

8

9
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10. คลิกท่ีช่องสี่เหลี่ยมข้างเคร่ืองหมายดอกจัน เพ่ือยืนยันการส่งช้ินงาน แล้วคลิกท่ีปุ่ม ข้ันต่อไป
11. ระบบแสดงข้อความว่าได้ทำการส่งช้ินงานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว

10

11

การส่งช้ินงานท่ีได้รับมอบหมาย (Assignment) (Cont.)

22



หมายเหตุ อาจใช้วิธีดึงและลากไฟล์จากแหล่งข้อมูล มาวางในช่องส่งไฟล์งานก็ได้เช่นกัน

การส่งช้ินงานท่ีได้รับมอบหมาย (Assignment) (Cont.)
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การทำแบบทดสอบ
ในการเรียนรายวิชาต่างๆ ผู้สอนจะเป็นผู้จัดทำแบบทดสอบในการประเมินผู้เรียน โดยทดสอบจะมีอยู่

หลากหลายรูปแบบ เช่น ทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-Test) แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียน (Post-Test) เป็นต้น ก่อนการทำแบบทดสอบให้ผู้เรียนทำการอ่านคำช้ีแจงให้เรียบร้อย
ก่อน ทำแบบทดสอบทุกคร้ัง เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทำ โดยมีขั้นตอนการทำแบบทดสอบ
ดังนี้

1. คลิกเข้าไปในรายวิชา ในท่ีนี้ทดสอบเข้ารายวิชา 131-011 การวิจัยการตลาด (ดร.
ดรุณี ปัญจรัตนากร)

2. คลิกท่ีช่ือแบบทดสอบ ในท่ีนี้ทดสอบคลิกเลือก ทดสอบหลังบทเรียน (Post-Test)
3. อ่านคำช้ีแจงในการทำแบบทดสอบเสร็จแล้วคลิกท่ีปุ่ม ทำแบบทดสอบตอนนี้

2
3

1
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การทำแบบทดสอบ (ต่อ)
4. คลิกท่ีปุ่ม Start attempt เพ่ือเร่ิมทำแบบทดสอบ
5. จะปรากฏหน้าต่างข้อสอบดังภาพ สังเกตท่ีด้านซ้ายมือจะปรากฏ บล็อกนำทางแบบทดสอบ ให้ผู้เรียน
ทราบว่ามีข้อสอบจำนวนกี่ข้อ และบอกเวลาแบบนับถอยหลัง
6. เม่ือทำข้อสอบแต่ละข้อเสร็จแล้วคลิก Next page (ถ้าข้อสอบนั้นมีหลายหน้า)
7. เม่ือทำแบบทดสอบเสร็จทุกข้อแล้ว คลิกท่ีปุ่ม Finish attempt...

6 7

4

5
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การทำแบบทดสอบ (ต่อ)
8. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ แล้วคลิกท่ีปุ่ม ส่งคำตอบแล้วส้ินสุดการทำแบบทดสอบ
9. ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันการส่งคำตอบอีกคร้ังคลิกท่ีปุ่ม ส่งคำตอบแล้วส้ินสุดการทำแบบทดสอบ อีกคร้ัง
10. จะปรากฏหน้าต่างเฉลยคำตอบตามผู้สอนได้กำหนดไว้ก่อนหน้า และแสดงจำนวน ข้อท่ีต้อบถูกและผิด
11. คลิกท่ีปุ่ม Finish review

8

9

10
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การตรวจสอบคะแนนเก็บของตนเอง
ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียน หรือคะแนนเก็บของตนเองได้ โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิกเข้าไปในรายวิชา ในท่ีนี้ทดสอบเข้ารายวิชา 131-011 การวิจัยการตลาด
(ดร.ดรุณี ปัญจรัตนากร)

2. ในกรอบ Course dashboard ให้คลิกเลือกท่ี คะแนนท้ังหมด
3. แสดงคะแนนเก็บ User report ของตนเอง

1

2

3
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การพูดคุยกับเพื่อนร่วมคลาสเดียวกัน

2

2

3

5

ผู้เรียนในคลาสเดียวกันสามารถพบปะพูดคุยออนไลน์ รวมทั้งอ่านบทความหรือบันทึกความรู้ของเพื่อน

เพื่อนได้เช่นกัน โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิกเข้าไปในรายวิชา ในที่นี้ทดสอบเข้ารายวิชา 131-011 การวิจัยการตลาด (ดร.ดรุณี
ปัญจรัตนากร)

2. ที่บล็อก Online users คลิกที่ไอคอน ที่ท้ายช่ือผู้เรียนที่ต้องการส่งข้อความพูดคุย

3. จะปรากฎช่อง Inbox เพื่อให้พิมพ์ข้อความ เสร็จแล้วให้คลิกที่ไอคอน ส่งข้อความ

4. ก็จะปรากฏไอคอน ที่ปลายทางผู้รับ เม่ือผู้รับดับเบ้ิลคลิกจะปรากฏ หน้าต่างแสดงช่ือผู้ส่ง

5. ผู้รับจะคลิกที่ลูกศร เพื่อเข้าสู่ Inbox โต้ตอบกับผู้เรียนได้
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