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คู่มือการใช้งานระบบ PBRU LMS Education  
(ส าหรับนักศึกษา) 

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
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ในรายวิชาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยนักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบ 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 
นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบโดยไปที่ https://lms.pbru.ac.th/ ที่หน้าแรก PBRU 

LMS Education คลิกท่ี Login/Register จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ Username และ Password แล้ว
คลิกท่ีปุ่ม Log in ดังรูป 

 
 

 
 

    ผู้เรียน : 
         * Username (ชื่อผู้ใช้)  คือ รหัสนักศึกษา 
         * Password (รหัสผ่าน) ค่าตั้งต้น คือ Stdเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก* 
 

หมายเหตุ: นักศึกษาที่ต้องการใช้งานระบบสามารถมี Account ได้ โดยอาจารย์ผู้สอนที่ขอเปิดสอน
รายวิชาในระบบ PBRU LMS แจ้งความประสงค์ขอใช้งานระบบตามแบบฟอร์มที่หน้าเว็บ
ไชต์ระบบจัดการเรียน/การสอบออนไลน์ https:lms.pbru.ac.th เพ่ือรับแจ้ง Account 
การเข้าใช้งานระบบ 

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

 2.1 ส่วน Login เข้าสูร่ะบบ 

 2.2 ใส่ Username 

 2.3. ใส่ Password 

 2.4 คลิกปุ่ม Log 
in 
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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 
 
3. การดู และการแก้ไขประวัติส่วนตัว (Profile) 

เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกท่ีเมนู “ประวัติส่วนตัว/Profile” ดังรูป 
 

 
 

 รูปโปรไฟลผ์ู้ใช้งาน 
 ช่ือผู้ใช้งานระบบ 

 ตั้งค่าการใช้งาน  ข้อความ  ประวัตสิ่วนตัว  เกรด/ค่าคะแนน 

 รายวิชาที่เรียน 

 เมนูย่อย 

 ประวัตสิ่วนตัว 
 ประวัตสิ่วนตัว 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX 
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เมื่อคลิกที่เมนู “ประวัติส่วนตัว (Profile)” จะปรากฎหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ
ของนักศึกษา ดังภาพด้านล่างนี้ 

 

 
 
เมื่อเข้าสู่หน้าต่างประวัติส่วนตัว (Profile) โดยคลิกที่เมนู “รายละเอียดสมาชิก” จะปรากฏ

เมนูย่อยขึ้นมานักศึกษาสามารถท าการแก้ไขประวัติส่วนตัว และท าการเปลี่ยนแปลรูปโปรไฟล์ของ
นักศึกษา โดยการคลิกที่เมนูย่อยในหัวข้อ “การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว” จะปรากฏหน้าจอให้ท าการแก้ไข
รายละเอียด เมื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วให้คลิก “อัพเดทประวัติส่วนตัว” ดังรูป 

 

 
 

 เมนูน าทางการใช้งาน 

 รูปโปรไฟล ์

 ขอ้มลูรายละเอยีดสมาชิก 

 กิจกรรมลา่สดุที่ท  างาน 

 รายวชิาทีเ่รยีนทัง้หมด 

 ประวัตสิ่วนตัวแบบย่อ 

XXXX 

XXXX 
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กรณีลืมรหัสผ่าน นักศึกษาสามารถแจ้งข้อมูลชื่อ-นามสกุล ที่ ใช้ในระบบมาที่ อีเมล 

aporn.son@mail.pbru.ac.th  
 

4. การออกจากระบบ  
เมื่อนักศึกษาใช้งานระบบ PBRU LMS Education เรียบร้อยแล้ว ควรออกจากระบบ โดย

สามารถคลิกที่รูปโปรไฟล์ของตนเองที่มุมบนด้านขวาจะปรากฎเมนูขึ้นมาให้เลือก หรือคลิกท่ีเมนูด้าน
ซ้ายมือ แล้วเลือกคลิก “ออกจากระบบ” ดังรูป 

 
 

ข้อมูล ชื่อ นามสกุล และอีเมล ไม่ควรเปลี่ยน 
ให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเท่านั้น 

การเพ่ิมรูปภาพส่วนตัวคลิกท่ี
สัญลักษณ์    เพื่อท าการอัพรูป 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX
X 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX
XX 
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5. การเรียนในรายวิชา 

เมื่อนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาของตัวเอง นักศึกษาจะพบโครงสร้างของเนื้อหารายวิชาที่เป็น
หัวข้อหลักอยู่ตรงกลางตามที่อาจารย์แต่ละวิชาท าการก าหนดหัวข้อไว้ โดยนักศึกษาสามารถคลิกที่ 
หัวข้อของเนื้อหาเพ่ือเข้าศึกษาเนื้อหาต่างๆ ตามหัวข้อที่อาจารย์ก าหนดไว้ เพ่ือดูเนื้อภายในหัวข้อที่
อาจารย์ก าหนดไว้ ดังรูปด้านล่าง 

 

 1. คลกิหวัขอ้ทีต่อ้งการเรยีน 

XXXXXXXXX
X 

XXXXXXXXX
X 
XXXXXX@mail.pbru.ac.th 

XXXX@mail.pbru.ac.th 
XXXXXXX 
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6. วิธีส่งงาน/ส่งการบ้าน 
มีขั้นตอนการส่งงาน/ส่งการบ้าน ดังนี้ 
1. เมื่อเข้าสู่รายวิชาที่เรียน และต้องการส่งงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ ให้คลิกที่หัวข้อของวิชา
ที่ต้องการส่งงาน จากนั้นจะปรากฏรายละเอียดของวิชาขึ้นมา ให้คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการจะส่งงาน 
ดังรูปด้านล่าง 
 

2. คลิกเลือกหัวข้อส่งงาน/ส่งการบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 

 2. คลกิที่หวัขอ้เพื่อดเูอกสารการเรยีน 

 1 คลกิหวัขอ้ทีเ่รยีนเพื่อแสดงรายละเอียด 

 2 คลกิหวัขอ้ทีต่อ้งการสง่งาน/การบา้น 
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3. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างสถานการณ์ส่งงาน/การบ้านขึ้นมาแจ้งให้ผู้เรียนทราบรายละเอียด
ก าหนดการส่ง ให้คลิกเลือก “Add submission” เพ่ือท างาน/การบ้านส่ง ดังรูปด้านล่าง 

 
 

ในกรณีนี้อาจารย์ก าหนดให้นักศึกษาส่งงาน/การบ้าน โดยการแนบไฟล์ จะเมื่อปรากฏหน้าต่างส าหรับ
ส่งงาน/การบ้านขึ้นมา ส าหรับให้นักศึกษาอัพโหลดไฟล์แนบด้วยการกดที่ลูกศรหรือลากไฟล์มาวาง
ตรงลูกศรส าหรับส่งงาน/การบ้าน จากนั้นคลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ดังรูปด้านล่าง 
 

  
 
4.  หลักจากคลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง (save changes)” จะปรากฏหน้าต่าง Submission 
Status ขึ้นมาเพ่ือแจ้งข้อมูลสถานการณ์ส่งงาน/การบ้านให้นักศึกษาทราบ โดยหากต้องการแก้ไขไฟล์
งาน/การบ้านที่ส่ง ให้คลิก “Edit submission” เพ่ือจะท าการเปลี่นแปลงไฟล์ข้อมูลการส่งงาน/
การบ้าน ดังรูปด้านล่าง 

  คลกิเพื่อเขา้ไปท างาน/การบา้นสง่ 

  1. คลกิอพัโหลดแนบไฟล ์

 2. คลกิบนัทกึการเปลีย่นแปลง 
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6. จากนั้นจะปรากฏหน้าตาไฟล์งานที่เคยส่งขึ้นมา ให้คลิกที่่ไฟล์ข้อมูล จะปรากฎหน้าต่างส าหรับ
แก้ไขงาน/การบ้านขึ้นมา สามารถท าการลบงาน/การบ้าน เพ่ืออัพโหลดงานใหม่ส าหรับส่งงาน/
การบ้าน ดังรูปด้านล่าง 

    
 
 
 

 2. คลกิที่ไฟลท์ี่ตอ้งการแกไ้ข 

 3. คลกิลบไฟลเ์พื่ออพัโหลดใหม ่

 1. คลกิแกไ้ขงานท่ีสง่ 
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 การเข้าไปท าแบบทดสอบแบบปรนัย ของผู้เรียน 
 
1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบการจัดการเรียน/การสอบออนไลน์ PBRU LMS Education ของมหาวิทยาลัย
จากได้ เว็บไซต์ https://lms.pbru.ac.th และเข้าใช้งานระบบด้วย Username (รหัสนักศึกษา) และ 
Password (ค่าตั้งต้นเป็น Stdเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก*) ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ 
2. เมื่อแสดงหน้าแรกของระบบ PBRU LMS Education ให้เลือกรายวิชาที่จะเข้าไปท าแบบทดสอบ 
ในที่นี้เลือกวิชา การใช้งาน Google Classroom 
 

 
 
 

3. แสดงหน้ารายวิชาที่เลือก ให้คลิกหัวข้อที่ต้องการท าแบบทดสอบ และเลือกหัวข้อแบบทดสอบท่ี
ต้องการท า ในกรณีนี้ให้คลิกเป็น “การท าแบบทดสอบก่อนเรียนการสร้างชั้นเรียน”  

 
 

 2. คลกิหวัขอ้ทีต่อ้งการเขา้ไปท าแบบทดสอบ 

 3. คลกิหวัขอ้แบบทดสอบที่ตอ้งการท า 

 1. รายวิชาที่ต้องการท าแบบทดสอบ 

 1. รายวิชาที่ต้องการท าแบบทดสอบ 
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4. แสดงหน้าแบบทดสอบก่อนเรียน พร้อมค าชี้แจงในการท าแบบทดสอบ โดยจะมีการบอก
รายละเอียดถึงวัน เวลา ที่เปิดให้เข้าท าแบบทดสอบ วัน เวลา ที่ปิดการท าแบบทดสอบ และหัวข้อ 
“คุณมีเวลา 3 นาที” ในที่นี้คือ ระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ เริ่มตั้งแต่ คลิก START ATTEMPT 
เมื่ออ่านค าชี้แจงเข้าใจแล้ว ให้คลิก “ท าแบบทดสอบตอนนี้” เพ่ือเริ่มท าแบบทดสอบ 
 

 
 
5. แสดงหน้าจอยืนยันการเข้าท าแบบทดสอบ ระบบจะเริ่มจับเวลา เมื่อคลิกปุ่ม START ATTEMPT  
คลิกปุ่ม START ATTEMPT เพ่ือเริ่มท าแบบทดสอบ  
 

 
 

 4. คลกิเพื่อเขา้ท าแบบทดสอบ 

 2. คลิกยืนยันเข้าท าแบบทดสอบ 
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6. จะปรากฎหน้า ค าถาม โดยมีรายละเอียดค าสั่งในการท าข้อสอบ ดังนี้ 
1. เลือกค าตอบที่คิดว่าถูกต้อง 1 ข้อ แล้วคลิก NEXT PAGE เพ่ือท าข้อถัดไป  
2. ข้อไหนตอบแล้วไม่ม่ันใจ ปักธงไว้ถ้า ถ้ามีเวลาเหลือจะได้กลับมาทบทวนการตอบอีกครั้ง  
3. ที่ช่อง น าทางแบบทดสอบ จะแสดงให้เห็นว่า  

3.1. ข้อสอบมีทัง้หมดกี่ข้อ (ช่องสี่เหลี่ยมมีตัวเลข)  
3.2. ท าอยู่ที่ข้อไหน (ช่องสี่เหลี่ยมขอบหน้า)  
3.3. ท าข้อใดไปแล้วบ้าง (ช่องสี่เหลี่ยมที่ระบายสีเทาครึ่งหนึ่งด้านล่าง)  
4.4. ข้อใดที่เราปักธงไว้ (ช่องสี่เหลี่ยมที่ระบายสีเทาครึ่งหนึ่งด้านล่าง  

และมีมุมสีแดงด้านขวาบน)  
* นักศึกษาสามารถคลิกเลือกช่องสี่เหลี่ยมเพ่ือข้ามไปท าค าถามข้ออ่ืน ๆ ได้โดยไม่ต้องท าแบบทดสอบ
แบบเรียงข้อกัน  

4.5. ค าว่า Finish attempt… (คลิกเมื่อต้องการส่งข้อสอบ)  
4.6. เหลือเวลา 0:09:17 (คือเวลาในการท าแบบทดสอบที่เหลืออยู่)  
 

 
 

7. เมื่อท าถึงข้อสุดท้าย ให้คลิก Finish attempt… หรือ คลิกปุ่ม FINISH ATTEMPT… เพ่ือส่งค าตอบ  
หากเวลาเหลือ สามารถเลือกข้อที่ปักธงเอาไว้ เพื่อเข้าไปแก้ไขค าตอบได้ (ช่องสี่เหลี่ยมที่

ระบายสีเทาครึ่งหนึ่งด้านล่างและมีมุมสีแดงด้านขวาบน)  
หากต้องการส่งแล้ว คลิก Finish attempt… หรือ คลิกปุ่ม FINISH ATTEMPT… เพ่ือส่ง

ค าตอบ 

 1.คลิกเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง 

 2. คลิกไปข้อถัดไป 
 3.ไม่มั่นใจปักธงค าถามไว ้

 4.ช่องน าการท าข้อสอบ 
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8. แสดงหน้ายืนยันการส่งแบบทดสอบ หากเวลาเหลือ สามารถคลิกปุ่ม RETURN TO ATTEMPT 
เพ่ือเข้าไปแก้ไขค าตอบได ้และหากไม่ต้องการแก้ไขอะไรแล้ว พร้อมส่งแบบทดสอบ คลิกปุ่ม ส่ง
ค าตอบแล้วสิ้นสุดการท าแบบทดสอบ 
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9. แสดงรายละเอียดการเข้าท าข้อสอบ เวลาในการท าข้อสอบ ค่าคะแนนจากการท าแบบทดสอบที่
ผู้เรียนท าได้ จากนั้นให้คลิกรูปฟันเพือง เพ่ือเลือกชื่อรายวิชา ในกรณีนี้เป็นวิชา Google Classroom 
เพ่ือกลับสู่หน้ารายวิชา 
 

 
 

 1. รายละเอียดการท าข้อสอบและค่าคะแนน 

 2. คลิกเลือกช่ือรายวิชาเพื่อกลับหน้ารายวิชา 


