
1 
 

นางสาวอาพร สุนทรวัฒน์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
งานบริการวิชาการเทคโนโลยีดจิิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี Version.01_28-06-2563  

คู่มือการใช้งานระบบ PBRU LMS Education  
(ส าหรับอาจารย์) 

1. PBRU LMS Education  
 PBRU LMS เป็นระบบที่พัฒนามาจากซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปแบบ Open Source ที่ได้รับการ
ยอมรับกันทั่วโลก ในการท าหน้าที่ บริหารจัดการการเรียนรู้ หรือ Learning Management System 
ใช้ค าย่อว่า LMS โดยสถิติล่าสุดมีผู้น าซอฟต์แวร์ไปติดตั้งพัฒนาใช้งาน 68,000 กว่าไซต์ (ที่ได้รับการ
รับรองถูกต้อง) มีฐานผู้ใช้งานกว่า 72 ล้านคน มีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กว่า 7.6 ล้านวิชา และผู้สอน
กว่า 1.2 ล้านคน ใน 235 ประเทศ ซึ่งมี 1,431 ไซต์อยู่ในประเทศไทยที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง และ
ได้ผ่านการทดลองใช้งานจริงจากนักศึกษาแล้วมากกว่า 500 ครั้ง โดยระบบดังกล่าวมีความสามารถใน
การระบบบริหารจัดการ การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายที่สนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรทุกคน
เข้ามาใช้เพ่ือการเรียนการสอน สามารถเข้าไปเพ่ิมเนื้อหาบทเรียนในรายวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ห้องสนทนา กระดานถาม-ตอบ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์กับอาจารย์ในรายวิชาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยอาจารย์สามารถเข้าสู่ระบบ PBRU 
LMS Education ได้ที่ https://lms.pbru.ac.th/ โดยที่หน้าระบบจะพบส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 

 เลือกภาษาในการใช้ระบบ  ส่วน Login เข้าสู่ระบบ 

 เมนูน าทางการใช้งาน
ระบบ 

 เมนูน าทางการใช้งาน
ระบบ 

 รายวิชาที่มีอยู่ในระบบ
ระบบ 
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2. การเข้าสู่ระบบ 
อาจารย์สามารถเข้าใช้งานระบบโดยไปที่ https://lms.pbru.ac.th/ ทีห่น้าแรก PBRU LMS 

Education คลิกท่ี Login/Register จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ Username และ Password แล้วคลิกท่ี
ปุ่ม Log in ดังรูป 

 
 

 
 
    ผู้สอน :* 
         * Username (ชื่อผู้ใช้)  คือ PBRU Mail แต่ไม่ต้องใส่ @mail.pbru.ac.th 
         * Password (รหัสผ่าน) ค่าตั้งต้น คือ Tcเลขบัตรประจ าตัวประชาชน13หลัก* 
    ผู้เรียน : 
         * Username (ชื่อผู้ใช้)  คือ รหัสนักศึกษา 
         * Password (รหัสผ่าน) ค่าตั้งต้น คือ Stdเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก* 
 
หมายเหตุ: อาจารย์ที่ต้องการใช้งานระบบต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้งานระบบตามแบบฟอร์มที่

หน้าเว็บไชต์ระบจัดการเรียน/การสอบออนไลน์ https:lms.pbru.ac.th เพ่ือรบั Account 
เข้าใช้งานระบบ 

 2.1 ส่วน Login เข้าสูร่ะบบ 

 2.2 ใส่ Username 

 2.3. ใส่ Password 

 2.4 คลิกปุ่ม Log 
in 
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4. หน้าต่างแสดงผลหลังการ Log In (เข้าสู่ระบบ) จะแสดงส่วนประกอบ เมนูต่าง ๆ รายละเอียดดัง
ภาพด้านล่าง 
 

 
 
โดยมีรายละเอียดของ เมนูย่อย ดังนี้ 
My Moodle เป็นเมนูแสดงรายวิชาที่ผู้ใช้งานเปิดสอนในระบบ 
ประวัติส่วนตัว เป็นเมนูแสดงประวัติส่วนตัวเช่นเดียวกับ Profile 
คะแนน เป็นเมนูแสดงคะแนนของนักศึกษาที่ได้จากการท าแบบทดสอบ การบ้าน ข้อสอบ 
ข้อความ เป็นเมนูส าหรับส่งข้อความ หรือสอบถามระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา 
ค่าที่ต้องการ เป็นการก าหนดของระบบที่สามารถปรับค่าเช่น การแสดง ภาษา บัญชีสมาชิก เป็นต้น 
ออกจากระบบ เป็นเมนูออกจากระบบการใช้งานหลังเสร็จสิ้นการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปโปรไฟลผ์ู้ใช้งาน 
 ช่ือผู้ใช้งานระบบ 

 ตั้งค่าการใช้งาน  ข้อความ  ประวัตสิ่วนตัว  เกรด/ค่าคะแนน 

 รายวิชาที่สอน 

 เมนูย่อย 



4 
 

นางสาวอาพร สุนทรวัฒน์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
งานบริการวิชาการเทคโนโลยีดจิิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี Version.01_28-06-2563  

3. การดู และการแก้ไขประวัติส่วนตัว (Profile) 
เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกท่ีเมนู “ประวัติส่วนตัว/Profile” ดังรูป 

 

 
 
เมื่อคลิกที่เมนู “ประวัติส่วนตัว (Profile)” จะปรากฎหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ

ของอาจารย์ ดังภาพด้านล่างนี้ 
 

 

 เมนูน าทางการใช้งาน 

 รูปโปรไฟล ์

 ขอ้มลูรายละเอยีดสมาชิก 

 กิจกรรมลา่สดุที่ท  างาน 

 รายวชิาทัง้หมดทีม่ี 

 ประวัตสิ่วนตัว 
 ประวัตสิ่วนตัว 

 ประวัตสิ่วนตัวแบบย่อ 
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เมื่อเข้าสู่หน้าต่างประวัติส่วนตัว (Profile) โดยคลิกที่เมนู “รายละเอียดสมาชิก” จะปรากฏ
เมนูย่อยขึ้นมาอาจารย์สามารถท าการแก้ไขประวัติส่วนตัว และท าการเปลี่ยนแปลรูปโปรไฟล์ของ
อาจารย์การคลิกที่เมนูย่อยในหัวข้อ “การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว” จะปรากฏหน้าจอให้ท าการแก้ไข
รายละเอียด เมื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วให้คลิก “อัพเดทประวัติส่วนตัว” ดังรูป 

 
 

 
 
กรณีลืมรหัสผ่านอาจารย์ที่ลืมรหัสผ่านให้แจ้งข้อมูลชื่อ-นามสกุล ที่อาจารย์ใช้ในระบบมาที่

อีเมล aporn.son@mail.pbru.ac.th  
 

ข้อมูล ชื่อ นามสกุล และอีเมล ไม่ควรเปลี่ยน 
ให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเท่านั้น 

การเพ่ิมรูปภาพส่วนตัวคลิกท่ี
สัญลักษณ์    เพื่อท าการอัพรูป 
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4. การออกจากระบบ  
เมื่ออาจารย์ใช้งานระบบ PBRU LMS Education เรียบร้อยแล้ว ควรออกจากระบบ โดย

สามารถคลิกที่รูปโปรไฟล์ของตนเองที่มุมบนด้านขวาจะปรากฎเมนูขึ้นมาให้เลือก หรือคลิกท่ีเมนูด้าน
ซ้ายมือ แล้วเลือกคลิก “ออกจากระบบ” ดังรูป 

 

 
 
5. การจัดการรายวิชา 

เมื่ออาจารย์เข้าสู่รายวิชาของตัวเองที่ต้องการจัดการเนื้อหารายวิชา อาจารย์จะพบโครงสร้าง
รายวิชาที่เป็นหัวข้อหลักอยู่ตรงกลาง โดยเบื้องต้นโปรแกรมจะก าหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น 4 หัวข้อ (4 
Topic) ดังรูปด้านล่าง 
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5.1 การเพิ่มหัวข้อหลัก (Topic) 
เมื่อผู้สอนต้องการเพ่ิมหัวข้อหลักให้มีมากกว่า 4 หัวข้อ มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คลิกที่เมนู “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” ดังภาพ 

 
 

2. คลิกเลือก Add topic ดังภาพ 
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3. จะแสดงกล่องข้อความให้ระบุจ านวนหัวข้อที่ต้องการ จากนั้นให้คลิก Add topics ดังรูปด้านล่าง 
 

 
 
ผลลัพธ์ 
เพ่ิมมา 1 หัวข้อตามที่ระบุ ข้างต้น 

 
 

 1. ระบจุ านวนหวัขอ้ 

 2. คลกิ Add topics 
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5.2 การแก้ไขหัวข้อ คลิกหัวข้อที่ต้องการแก้ไข ในที่นี้เลือกเป็น หัวข้อ 1 แล้วพิมพ์หัวข้อที่ต้องการ 

 
 

5.3. การเพิ่มแหล่งข้อมูล ให้คลิกที่เมน ู“+เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล” ตามข้ันตอนดังรูป 
 

 
 
 

 1. คลกิที่หวัขอ้ 

 2. ปอ้นช่ือหวัขอ้ 

 3. กด Enter เมื่อเสรจ็สิน้ 

 4. ผลลพัธท์ี่ได ้

  คลกิเพิ่มแหลง่ขอ้มลู 
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จะปรากฎหน้าจอ ดังรูป 

 

 วิธีน าไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น pdf, word, PowerPoint โดยคลิกเลือกหัวขอแหลงขอมูล และ
คลิกเลือก ปุ่มเพ่ิม ดังรูป 
 

   

จะปรากฏข้อมูล ดังรูป 

 
 
 

 ช่ือเอกสารส าหรบัดาวนโ์หลด 

 ลากและวางไฟลท์ี่ตอ้งการเพิ่ม 
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จากนั้นให้คลิก “บันทึกและกลับไปยังรายวิชา”  เพ่ือดผูลลพัธข์องการอพัโหลดขอ้มลู 

 
 
กลับมาหน้ารายวิชาและคลิกดูในหัวข้อที่อัพโหลดข้อมูลจะได้ผลพัลธ์ ดังรูปด้านล่าง 

 
 
วิธีแก้ไขไฟล์ (ลบ แก้ไขชื่อไฟล์) คลิกท่ีเมนูแก้ไข ด้านหลังเอกสารที่ต้องการ แสดงขั้นตอนการท างาน
ดังรูปด้านล่าง 

 

 คลกิบนัทกึและกลบัไปยงัรายวชิา 

 คลกิที่แกไ้ข จะปรากฏเมนดูงัรูป 
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จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง ข้อมูลรายละเอียดขึ้นมาให้คลิกที่ไฟลที่ต้องการแก้ไข หรือลบไฟล์ 
 

 
 
 

เมื่อเพ่ิมไฟล์ข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกเลือก “บันทึกและกลับไปยังรายวิชา” เพ่ือกลับไปยังหน้ารายวิชา
หรือ “บันทึกและแสดงผล” เพ่ือแสดงตัวอย่างการแสดงผลการอัพโหลดข้อมูล ดังภาพด้านล่าง 

 

 

 

 
 

 1.คลิกไฟล์ทีต่้องการแก้ไขหรือลบ  2.เลือกลบ/อัพเดทเปลี่ยนไฟล์ใหม ่


