
คูมือการใชงาน ระบบ E‐Learning คณะการบัญชีและการจัดการ 

 

จัดทําโดย นายสุพจน  บัวเลิง หนา 1 

 

http://www.acc.msu.ac.th/learning/ 

หนาแรกของ ระบบ E‐learning 

 

การเขาสูระบบ สามารถเขาได 2 วิธี 

วิธีที่ 1 ตรงเมนูดานซาย 

 

ใส Username และ password ลงไปเปน ตัวเดียวกัน กับระบบแกไขขอมูลบุคลากรในเว็บคณะฯ หากยังไมมีหรือ ไมทราบ ติดตอขอรับหรือ แจงที่
พี่ณีย หรือ เบอร 3429 ตอ สุพจน 

 

 

 



คูมือการใชงาน ระบบ E‐Learning คณะการบัญชีและการจัดการ 

 

จัดทําโดย นายสุพจน  บัวเลิง หนา 2 

 

วิธีที่ 2 ตรงเมนูดานขวาบนสุด 

 

เมื่อคล๊ิกที่ เขาสูระบบ แลว จะเจอหนา Login 

 

หนาเขาสูระบบ วิธีที่ 2 

 

ใส Username และ password ลงไปเปน ตัวเดียวกัน กับระบบแกไขขอมูลบุคลากรในเว็บคณะฯ หากยังไมมีหรือ ไมทราบ ติดตอขอรับหรือ แจงที่
พี่ณีย หรือ เบอร 3429 ตอ สุพจน (ขั้นตอนนี้เหมือนกับวิธีที่ 1) 

หนาแรของการ Login เขาระบบ แลว 

 



คูมือการใชงาน ระบบ E‐Learning คณะการบัญชีและการจัดการ 

 

จัดทําโดย นายสุพจน  บัวเลิง หนา 3 

 

 

สวนที่ 1 ที่เปนเสนโคง วงรีรอบ อยูนั้นคือ สวนของขาวประกาศตาง ๆ ที่ Admin ประกาศถึงทุกคนที่เขาสูระบบแลว 

สวนที่ 2 เปนกรอบสี่เหลี่ยมสีดํารอบน้ัน หมายถึง รายวิชาที่ อาจารยทานนั้น ๆ สอน อยู หาก อาจารย ทานใด สอนหลายวิชา ก็จะแสดงใหเห็น 
ตามที่สอน ผานระบบ 

หากตองการแกไขหรือ เพ่ิมเนื้อหา ใน รายวิชาใด ก็ให คล๊ิกที่ชื่อ รายวิชานั้น ๆ เพื่อ แกไขหรือ เพิ่มเนื้อหา 

 

สวนของรายระเอียด ของรายวิชานั้น แบงออกเปนกลุม เมนูได  5 กลุมเมนู ในการแกไข 

กลุมเมนูที่ 1 สมาชิก 

 ตรงเมนูนี้ อาจารยสามารถเขาเช็คดูได วา ในรายวิชานั้น ใครที่เชามาเรียนกับเราบาง ตามรูปดานลาง 
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กลุมเมนูที่ 2 การจัดการระบบ 

 

ตรงสวนเมนูนี้ สามารถจัดการระบบ ได 3 เมนูยอย 

เมนูยอยที่ 1 หากวาเรายังไมไดคล๊ิกที่ปุมนี้ ปุม นี้จะแสดงขอความวา “เริ่มการแกไขหนานี้” หากเราคลิ๊กเขามาแกไขแลวขอจะเปน “ปดการแกใน
หนานี้” 

เมนูยอยที่ 2  

 

เปนการตั้งคารายละเอียดตาง ๆ ของ รายวิชานั้น ๆ พรอมทั้งการ ตั้ง password ของ รายวิชาดวย 
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สวนที่ 1 เกี่ยวกับรายวิชา ชื่อรายวิชา รหัสรายวิชาที่สอน และบทคัดยอ ของ รายวิชาที่สอน สามารถแกไขไดในสวนที่เปน เสนวงรีลอมเทานั้น เพื่อ
เปนการงายในการใชงานใหใชตามที่ระบบตั้งให จะดีที่สุด 

สวนที่ 2 กําหนดเกี่ยวกับการแสดงผลของ ระบบ รายวิชาสามารถแกไขไดในสวนที่เปน เสนวงรีลอมเทานั้น นอกเหนือจากที่ไมมีวงรีลอมรอบ นั้นเพื่อ
เปนการงายในการใชงานใหใชตามที่ระบบตั้งให จะดีที่สุด 
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สวนที่ 3 จะเปนการกําหนดสิทธิในการเขาถึงเนื้อหารายวิชานั้น ๆ พรอมทั้ง การตั้ง password ในการเขาเรียน เบื้องตน Admin ได ตั้ง password 
แบบชั่วคราวไวใหรายวิชาเพื่อปองกันการเขามาเรียนกอนการ แกไขหรือเพิ่มเนื้อหาเสร็จสมบูรณของผูสอน และเปนการปองกัน อาจารยทานอื่นที่จะ
เขามาแกไข ในรายวิชาที่เราสอนแบบตั้งใจ หรือ ไมตั้งใจ อีกดวย เมื่อผูสอน กําหนดและแกไขรายละเอียด ของ รายวิชา เสร็จแลวใหทําการแกไข 
password รายวิชา เปนตามที่ผูสอนตองการ และนําไปบอกนิสิตกลุมที่ลงเรียนกับผูสอน เพื่อจะสามารถเขามาเรียนในระบบได 

 

เมนูยอยที่ 3  

 

เปนการกําหนดสิทธิการเขาเรียนของ นักเรียน พรอมทั้งสามารถ เช็คไดวานักเรียนคนไหน เคยเขามาใชระบบ E‐learning บาง ในกรณีที่อาจะเปน
คะแนนเพิ่มหากใครเขาใชงานระบบ และมีความสนใจศึกษาเพิ่มเติม  
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คล๊ิกเลือกที่ Student 

 

ตรงกรอบสี่เหลี่ยมดานซายหากมีนักเรียนคนไหนเขามาเรียนรายวิชานั้น ๆ ผาน ระบบ ก็จะมีรายชื่อ พรอมรหัสนิสิตขึ้นมา ทางฝง กรอบส่ีเหลี่ยมดาน
ซายมือ เมื่อ ครบเทอม หรือ ภาคการศึกษาแลว หาก ผูสอน เปล่ียนกลุมสอน ให ทําการลบ นิสิตที่เคยเรียนกับผูสอน ในรายวิชานั้น ๆ ออก โดยการ
คล๊ิกที่ชื่อผูเรียน หรือ เลือกทั้งหมด โดย การกด Shift +การคลิ๊กเมาส แลวกดที่ปุม ปลดออก  ก็จะเปนการปลดนิสิตที่เรียนในแตละเทอมออกไป 
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กลุมที่ 3 การจดัการเนื้อหาแบบรายสัปดาห 

 

แนะนําสัญลักษณในการจัดการระบบ 

 

การเพิ่มรายละเอียดและขอความในแตละสัปดาห 

 

กรอบรูปส่ีเหลี่ยมใชในการแกไข บทคัดยอ ของเนื้อหา ในแตละสัปดาห เมื่อคล๊ิกเขาก็จะได หนาตาง ตามภาพดานลาง หนาถัดไป 
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เมื่อใสรายละเอียด เสร็จแลว ใหทําการ Save เพื่อเปนการบันทึกขอมูลที่ไดทําการใสลงไป 

 

สวนการเพิ่มเนื้อหาในบทเรยีนแตละสัปดาห หรือ ตามที่เรากําหนด 
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สามารถ เพิ่มรายละเอียดในบทเรียนได หลายรูปแบบ ดังนี้ 

‐ เพ่ิม Label 

 

‐ หนาตัวหนงัสือธรรมดา 

 

การกําหนดการแสดงผล 
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คือ เมื่อคล๊ิกที่หัวขอแลวตองการใหแสดงผลที่ไหน ในหนาเดิม หรือ เปดหนาใหมขึ้นมาแทน 

 

 

‐ หนาเว็บเพจ จะเหมือนกันกับการ เพ่ิมตัวหนังสือธรรมดา 

‐ ไฟลหรือเว็บไซต 

 

สามารถที่จะเพิ่มเว็บไซต หรือ ไฟลเขาไปในบทเรียนก็ได หาก เพิ่มไฟลใหเลือกที่ “เลือกหรืออัพโหลดไฟล” 

 

สามารถสราง Folder ใหมได แนะควรตั้ง เปนชื่อ ภาษาอังกฤษ 

 

เลือก Folder ที่สรางไวแลวคอยอัพงานขึ้น เพื่อ เปนการงายในการเรียกใชงานควรตั้ง ชื่อ ที่ส่ือ กับรายวิชาหรือ ชื่อ ผูใชงาน 
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ทําการเลือก ไฟลที่ตองการอัพ 

 

คล๊ิกที่อัพโหลดไฟลนี้ 
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จะไดตามตัวอยางดานลาง “ทําเครื่องหมายถูก” หนาไฟลที่ตองการ คล๊ิกที่คําวา “เลือก” 

 

เมื่อทําการอัพไฟลที่ตองการเรียบรอยแลว ตอไปจะเปนการกําหนดสวนการ แสดงผลของไฟลที่อัพขึ้นไป 

 

สวนของการกําหนดการแสดงผลของไฟล หากเลือกการแสดงผลของ ไฟลเปนแบบ หนาตางเดิม จะไมสามารถแกไขรายละเอียด เพิ่มเติมได หรือ หาก
เลือกที่ หนาตางใหม และคลิ๊กที่ ตัวเลือกขั้นสูงที่ฝงดานขวามือ ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาในการกําหนด การแสดงผล 
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ตัวอยางหากเลือกการแสดงผลแบบ หนาตางใหม ก็จะสามารถปรับแกรายละเอียดไดตามความตองการ 
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เมนูยอยที่ 4 

 

เปนเมนูเกี่ยวกับการแกไขรายละเอียดของ ตัวผูสอน สามารถเขาไปแกไขไดเปนบางสวน เมื่อคล๊ิกเขาไปจะเจอหนาจอ 
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แท็บประวัติ คือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผูสอน 

แท็บแกไขขอมูลสวนตัว คือสามารถแกไขรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับตัวผูสอน ได 

แท็บโพสต คือเกี่ยวกับขอความที่ได โพส หรือ ขาวที่แจงใหนิสิตที่เรียนในรายวิชาทราบ 

แท็บBlog เกี่ยวกับขอความที่ผูสอนเขียนไวเพื่อให ผูที่เขามาเรียนสามารถอานเพิ่มเติม จาก บทเรียน อาจจะเปนบทความทางวิชาการก็ได 

แท็บNotes เกี่ยวกับการเขียนเตือนความจําในรายวิชานั้น ๆ 

แท็บรายงานผลกิจกรรม เกี่ยวกับการรายงายการเขาใชงาน รายวิชานั้น ๆ ใครเขามาทําอะไร ในรายวิชาที่ผูสอน อยูสามารถดูรายละเอียดตัวนี้ ได 
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กลุมเมนูที่ 5 

 

เมนูเกี่ยวกับการายงาน วามีอะไรเกิดขึ้นบาง พรอมทั้ง สามารถ เพิ่ม บล็อกเขามาไดอีก แต เมนูสวนนี้ ไมคอย ไดใชงาน เลย จะไมขอ อธิบาย
รายละเอียด 


