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วิธกีารเข้าใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน LMS of SKP  
ส าหรับนักเรียน 

 

การเข้าสู่ระบบ (Login) 

 การเข้าใช้งานระบบการจัดการเรียนออนไลน์ LMS of SKP จะต้องท าการ Login เข้าสู่ระบบก่อน 

โดยมีวิธีการดังนี้ 

1.  เปิดโปรแกรม Web Browser เช่น Google Chrome, Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox 

2.  พิมพ์ URL http://lms.skp.ac.th หรือเว็บไซต์โรงเรียน http://skp.ac.th แล้วคลิกท่ีไอคอน 

 

 
 

3.  จะได้หน้าต่างเว็บไซต์ดังภาพ จากนั้นคลิกเลือกเปลี่ยนภาษา Thai (th) และคลิกท่ี “เข้าสู่ระบบ” 

ที่อยู่ทางด้านมุมบนสุดขวามือ 

 
 

 

http://lms.skp.ac.th/
http://skp.ac.th/
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4.  กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพ่ือล็อกอินเข้าสู่ระบบ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

ดังรูป 

 
 

 5.  ให้นักเรียนท าการเปลี่ยนรูปประจ าตัว ดังนี้ 
 

 
 

 

 

 

1. กรอกชื่อผู้ใช้ด้วย เลขประจ าตัว เช่น 12250 

2. กรอกรหัสผ่านด้วย 12345678 ทุกคนในครั้งแรก 

3. คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

1. คลิกท่ี Profile ชื่อ

2. คลิกท่ี “ค่าที่ต้องการ” 
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 โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดข้อมลูข้อมูลส่วนตัวนักเรียน ดังนี้ 

 

 

3. คลิกท่ี “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 

4. ไม่อนุญาตให้นักเรียนแก้ไขข้อมูลส่วนนี้ 
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6.  ให้นักเรียนท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน ดังนี้ 

 
 

5. คลิกที่ปุ่ม เพ่ือเปลี่ยนรูปภาพส่วนตัว

นักเรียน 

6. เลือกไฟล์รปูนักเรียนที่ต้องการ 

7. กดปุ่ม”Upload this file” 

7. กดปุ่ม”อัพเดทประวัติส่วนตัว” 

8. ได้ผลลัพธ์ดังภาพ 

1. เลือกเมน ู“เปลี่ยนรหัสผ่าน” 
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การเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆ 

 ในการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ LMS of SKP นั้นมี 2 วิธี คือ 1. คุณครปูระจ าวิชาจะให้สิทธิ์กับ
นักเรียนแต่ละคนในการเข้าเรียน 2. นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนโดยการเลือกวิชาทีเ่ปิดสอนในระบบ โดย
ในระบบจะมีเมนูการท างานที่นักเรียนต้องรู้จักดังนี้ 

 
 1. เมนูหน้าแรกของเว็บไซต์ เป็นการแสดงรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น ซ่ึง
จะแยกเปน็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ดังภาพ 

2. ใส่รหัสผ่านปัจจุบัน 

3. ใส่รหัสผ่านใหม่เป็น วันเดือนปีเกิด

เช่น 01092550 

4. ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง 

5. กดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 

เมนกูารท างานของระบบประกอบด้วย 

1. หน้าแรกของเว็บไซต์ 

2. หน้าของเว็บไซต์ 

3. วิชาเรียนของฉัน 
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1. หากนักเรียนต้องการดูรายวิชาใดๆก็ให้เลือก

ระดับชั้นนั้นๆ และคลิกท่ีภาคเรียนที่ 1 

3. ระบบจะแสดงรายวิชา

ทั้งหมดท่ีเปิดสอนในระดับชั้น

นั้นๆ ซ่ึงนักเรียนสามารถคลิก

เข้าไปดูวิชาต่างๆ ได้ 

2. ส่วนนี้จะเป็นเมนยู่อยส าหรับรายวิชาทั้งหมด 
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 2. เมนูหน้าของเว็บไซต์  เป็นเมนูส าหรับนักเรียนสร้างบทความต่างๆ การค้นหาข้อมูล และ 
การบนัทึกปฏิทินของนักเรียน 

 
3. เมนูวิชาเรียนของฉัน  เป็นเมนูส าหรับแสดงรายวิชาที่นักเรียนเป็นสมาชิกและมีสิทธิ์ในการเข้าไป

เรียนในบทเรียน สามารถส่งใบงานต่างๆ  และท าแบบทดสอบต่างๆ ในบทเรียนได้ 

 
 3.1 การเข้าเรียนในรายวิชาให้นักเรียนคลิกเลือกวิชาที่ต้องการเข้าเรียน 

 
  

1. Site blogs เป็นการสร้างบทความ 

2. Tags เป็นส่วนช่วยในการค้นหาข้อมลู ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ 

3. ปฏิทิน เป็นส่วนที่นักเรียนสามารถบันทึกเตือนความจ าต่างๆ ลงในปฏิทินได้ 

คลิกเลือกวิชาที่ต้องการ 
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 3.2 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอบทเรียนในรายวิชาที่นักเรียนเลือก จากนั้นนักเรียนสามารถเข้าไปดู
เอกสารประกอบการเรียนหรือวิดีโอต่างๆที่มีในบทเรียน 

  
 

3.3 การท าใบงานและการส่งงานในระบบ ให้นักเรียนคลิกเมนู ใบงาน จะมีไอคอน   

 
 
 

1. คลิกใบงานที่ต้องการ 
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 ในการส่งงานครปูระจ าวิชาสามารถเลือกให้นักเรียนตอบค าถามออนไลน์หรือให้ส่งไฟล์งานกไ็ด้ 

 
 

2. แสดงรายละเอียดค าชี้แจงในใบงาน 

3. กดปุ่ม “Add submission” เมื่อต้องการส่งใบงาน 

4. ตอบค าถามลงในช่อง “Online text” 

กรณีเป็นการตอบค าถามออนไลน ์
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 จะได้ผลลัพธ์หลังการส่งงานดังนี้ 

 
 
 

3.4 การท าแบบทดสอบ ให้นักเรียนคลิกเมนู แบบทดสอบ จะมีไอคอน   

 
 
 
 

5. ส่งไฟล์งาน ให้นักเรียนคลิกท่ีไอคอน 

         หรือลากไฟล์งานมาวางในจุดที่

ก าหนด 

กรณีเป็นการส่งงานแบบส่งไฟลง์าน 

6. กดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”  

7. แสดงค าตอบออนไลน์ 

8. แสดงไฟล์งาน 

9. หากต้องการแก้ไขงานที่ส่งคลิกท่ีปุม่ 

“แก้ไขงานที่ส่ง” 

1. คลิกแบบทดสอบที่ต้องการ 
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 ระบบจะแสดงหน้าจอข้อสอบ ดังนี้ 
 

 
 

2. Attempts allowed คือจ านวน

ครั้งในการท าแบบทดสอบ 

3. แสดงวันที่เริ่มท าแบบทดสอบได้ 

4. แสดงเวลาในการท าแบบทดสอบ 

5. กดปุ่ม “ท าแบบทดสอบตอนนี้” 

6. กดปุ่ม “Start attempt” 

7. เลือกค าตอบแต่ละข้อ 

8. โปรแกรมแสดง

เวลาที่เหลือในการ

ท าแบบทดสอบ 

9. กดปุ่ม “Next page” เพ่ือท าข้อสอบข้อต่อไปเรื่อยๆ 
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10. น าทางแบบทดสอบ ใช้เพ่ือเตือนว่านักเรียนท า

แบบทดสอบครบทุกข้อหรือไม่ โดยข้อที่ตอบแล้วจะมีแถบ

สีเทาขึ้นที่ข้อนั้นๆ 

11. กดปุ่ม “Finish attempt” เมื่อท าข้อสอบเสร็จแล้ว 

12. ระบบจะแสดงสถานะการท า

แบบทดสอบ 

13. กดปุ่ม “Return to attempt” 

เมื่อต้องการกลับไปแก้ไขค าตอบ 

14. กดปุ่ม “ส่งค าตอบแล้วสิ้นสุดการท า 

แบบทดสอบ”  

เมื่อต้องการกลับไปแก้ไขค าตอบ 
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 จากนั้นระบบจะแสดงคะแนนที่สอบได้  โดยในแต่ละวิชาอาจจะให้แสดงผลการสอบว่าถูกหรือผิดของ
แต่ละข้อหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคุณครปูระจ าวิชาในวิชานั้นๆ 
 

 

15. กดปุ่ม “ส่งค าตอบแล้ว

สิ้นสุดการท าแบบทดสอบ”  

เพ่ือยืนยันการส่งค าตอบ 

16. แสดงคะแนนสอบ 

17. แสดงผลการสอบแต่ละข้อ 


