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บทนํา (Introduction to E@syLMS) 
ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร(Information and Communication 

Technology) มาใชเพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนนําไปสูการเรียนรูแบบ “ผูเรียนเปนศูนย 
กลาง”  (Student  center)  ผูเรียนสามารถสรางการเรียนรูได ทุกคน (Anyone)  ทุกที่ (Anywhere) ทุกเวลา 
(Anytime) ทุกสถานที่ (Anyplace) ขึ้นกับความตองการแสวงหาความรูของผูเรียน โดยมีระบบ e-Learning 
เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญ สนองตอบตอการเรียนรูของผูเรียน 
e-Learning (Electronic Learning) 

คือ การจัดการเรียนรู ที่อาศัยสื่ออิเลกโทรนิกส ทั้งระบบ Online และ Off Line ,ทั้งแบบ one-way 
communication และ Two-way communication ทั้งแบบ CAI CD-Rom และ WBI (Web-based Instruction) 
TV  VDO และ ระบบสื่อสารอิเลกโทรนิกส อ่ืนๆ โดยปจจุบัน e-Learning มุงเนนระบบการเรียนการสอนใน 
รูปแบบการเรียนการสอนผาน เครือขายอินเทอรเน็ต เรียกวา “อีเลินนิ่ง” หรือ ”บทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือ 
ขาย” โดยใชรวมกับเนื้อหาที่เปนสื่อ ประสม ทั้ง ตัวหนังสือ (Text) ภาพ (Image) ภาพวีดิทัศน (VDO) เสียง 
(Audio) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และ สื่อ ประสม (Multimedia) โดยมีระบบจัดการการเรียนรู (Learning 
Management  System  หรือ LMS)  โดยมีสวนประกอบที่สําคัญ ไดแก ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการ 
จัดการสรางเนื้อหา ระบบดูแลบริหารผูเรียน ระบบสวนการจัดการ ขอมูลบทเรียน และระบบเครื่องมือชวย 
จัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ และจัดกระบวนการเรียนรู ไดแก การสื่อสาร  Chat,  E-mail,  Web-board, 
การเขาใช , การเก็บ  ขอมูล, การรายงานผล เปนตน 

ระบบ E-Learning  เชิงพาณิชยไดแก Blackboard,  WebCT,  Education  Sphere,  KM-Learning 
และ Ten– flexible learning เปนตน 

ระบบ E-Learning ที่พัฒนาข้ึนโดยสถาบันการศึกษา ไดแก จุฬาออนไลน (Chulaonline.com) เชียง 
ใหมออนไลน (Cmuonline.ac.th) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Maxlearn) เปนตน
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ระบบ E-Learning ที่พัฒนาโดยใชระบบ Atutor Open Source Learning Management System ไดแก 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (course.swu.ac.th) 

ระบบ E-Learning ที่พัฒนาโดยใชระบบ Moodle Open Source Learning Management System 
ไดแกมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลา (Moodle) คณะเภสัชฯ จุฬาฯ คณะแพทยศาสาตรขอนแกน 
(Moodle) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (Moodle) โครงการการศึกษาไรพรมแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(Moodle)  มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏตาง 20 แหง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน โครงการ 
ปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐาน ICT โรงเรียนมัฐยมศึกษาตอนตน (SEQIP) 150 โรงเรียน โครงการโรงเรียนใน ฝน 
โครงการโรงเรียน ICT เปนตน 

Open Source 
โอเพนซอรส คือ การพัฒนาซอฟทแวรเเบบ ”เปด” เปดเผยขอมูลของโปรแกรมหรือเปดเผยซอรสโค 

ดที่ใชสราง ซอฟทแวรใหกับสาธารณชนไดรับทราบ ทําใหนักพัฒนาจากทั่วโลกสามารถศึกษา ใชงาน แกไข 
เผยแพรและนําไป พัฒนาปรับปรุงได โดยการพัฒนาโอเพนซอรสจะอาคัยความรวมมือของนักพัฒนาที่มีอยู 
ทั่วโลก ซอฟทแวรใดเปนโอเพน ซอรสนั้นจะตองเปนไปตามขอกําหนดที่ชัดเจนของ license ที่เรียกวา open- 
source license เชน ลิขสิทธแบบ GNU/GPL (Genneral Public license) นั่นคือ ยินยอมใหผูอ่ืนนําซอรสโค 
ดไปใชหรือปรับปรุงไดฟรีไมเสียเงิน แตผูที่ นําไปใชหรือปรับปรุงตองระบุประกาศที่มา และเปดเผยซอรสโค 
คใหมนั้นดวย 

Learning Management System (LMS) 
LMS คือ ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผานเครือขาย มีเครื่องมือและสวนประกอบที่สําคัญ 

สําหรับผูสอน ผูเรียน และผูดูแลระบบ ไดแก ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสรางเนื้อหา ระบบ 
บริหารจัดการผ ูเรียน ระบบสวน การจัดการขอมูลบทเรียน และระบบเครื่องมือชวยจัดการสื่อสารและ 
ปฏิสัมพันธและจัดกระบวนการเรียนร ูไดแก การ สื่อสาร Chat, E-mail, Web-board, การเขาใช การเก็บข 
อมูล, และการรายงานผล เปนตน 

องคประกอบหลักของระบบ LMS มี 4 ระบบ ที่สําคัญ คือ 
1. ระบบจัดการรายวิชา Course  Management  System  (CMS)  การสรางรายวิชา จัดทําเนื้อหา 

บทเรียนรายวิชา จัดทําแหลงคนควาขอมูล ทํากิจกรรมเสริม 
2.  ระบบบริหารจัดการขอมูลผูเรียน  User Management System ระบบการเขาใชงาน ตรวจสอบการ 

ใชงาน รายละเอียดขอมูลผูใช 
3. ระบบตรวจกิจกรรมและติดตามประเมินผล Test &Tracking Management System กิจกรรมแบบฝก 

แบบทดสอบ การบาน ระบบทดสอบประเมินผลการเรียน 
4. ระบบจัดการการสื่อสารและปฏิสัมพันธ Communication Management System เปนสวนสงเสริม 

การเรียนใหมีการติดตอสื่อสารกัน ทั้งระหวางผูสอน-ผูสอน ผูสอน-นักเรียน นักเรียน-นักเรียน ทั้งรูปแบบ 
online และ offline เชน Web-board, E-mail, Chat, News และ Calendar เปนตน
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EasyLMS 
EasyLMS เปน Learning Management System (LMS) โดยใช PHP และ Database mySQL 

ซึ่งเปน ซอรฟแวรสําหรับใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรผานเครือขาย (Web-based Instruction) โดย 
กําหนดใหมีระบบการจัดการบทเรียน ซึ่งรองรับกลุมผูใช 3 กลุม คือ ผูดูแลระบบ ผูสอน และผูเรียน ซึ่งชวยให 
การจัด สภาพแวดลอมทางการเรียนการสอนผานเว็บเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ไดถูกพัฒนาขึ้น 
โดยมีพื้นฐานมาจาก Software open source ไดแก php และ mySQL ดังนั้นในการนําระบบไปใชงานจึงไมมี 
คาใชจายใดๆ นอกจากการลงทุน ทางดานฮารดแวรเทานั้น 

ที่อยูเว็บไซต : http://www.easylms.org
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บทท่ี 1 การสรางและพัฒนาบทเรียนผานเครือขายบน E@syLMS 

ระบบการสรางและพัฒนาบทเรียนผานเครือขาย E@syLMS บทนี้จะแนะนําการลงทะเบียน การเขาสู 
บทเรียน การสรางรายวิชา การปรับแตงสภาพแวดลอมของหองเรียนอิเล็กทรอนิกสการปรับแตงสภาพแวด 
ลอม และ บล็อกภายในหองเรียน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญสําหรับผูสอนในการสรางรายวิชา 
1. การใชงานของผูดูแลระบบ 

1.1 การเพิ่มผูดูแลระบบ 
การเพิ่มผูดูแลระบบ (Admin) ตองเขาสูระบบโดยผูดูแลระบบจากหนาหลัก 

•  กรอกรหัสผูใช และ รหัสผาน แลวคลิก ตกลง เพื่อเขาสูระบบ 

•  กดปุม              จะตารางแสดงรายชื่อผูดูแลระบบ 

•  กดปุม           แลวกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียนสมาชิกผูดูแลระบบ
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•  ระบบจะแสดงขอมูล ใหคุณเพื่อยืนยันการลงทะเบียนขั้นสุดทาย 

1.2 การเพิ่มผูสอน โดยผูดูแลระบบ 
จากการ Login โดยผูดูแลระบบ จะสามารถเพิ่มผูสอนทีใ่ชงานระบบไดโดย 

•  กดปุม ผูสอน  จะแสดงตารางรายชื่อผูสอน 

•  กดปุม           แลวกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียนผูสอน



6 คูมือการใชงาน E@syLMS 

•  ระบบจะแสดงขอมูล ใหคุณเพื่อยืนยันการลงทะเบียนขั้นสุดทาย 

1.3 การเพิ่มผูเรียน โดยผูดูแลระบบ 
จากการ Login โดยผูดูแลระบบ จะสามารถเพิ่มผูเรียนทีใ่ชงานระบบไดโดย 

•  กดปุมผูเรียน  จะแสดงตารางรายชื่อผูเรียน 

•  กดปุม           แลวกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียนผูเรียน
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•  ระบบจะแสดงขอมูล ใหคุณเพื่อยืนยันการลงทะเบียนขั้นสุดทาย 

1.4  การเพิ่มขอมูลรายวิชา 
จากการ Login โดยผูดูแลระบบ จะสามารถเพิ่มรายวิชาในระบบไดโดย 

•  กดปุมวิชา  จะแสดงตารางขอมูลรายวิชา 

•  กดปุม           แลวกรอกขอมูลวิชาเพ่ือเพิ่มรายวิชาลงในระบบ
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1.4  การเพิ่มบทเรียน 
•  จากตารางแสดงขอมูลรายวิชา 

•  กดที่ปุม  เพื่อเขาสูหนาปรับปรุงบทเรียน 

•  กดปุม  เพื่อเพิ่มบทเรียน
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•  เมื่อกดปุมบันทึกเพื่อเพิ่มบทเรียนแลว จะแสดงบทเรียนที่เพิ่มในตารางปรับปรงุบทเรียน 

•  เมื่อตองการแกไขบทเรียน กดปุม  เพื่อแกไขบทเรียน
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1.5  การสรางขอสอบ 
•  จากหนาปรับปรุงบทเรียน 

•  จากหนาปรับปรุงบทเรียน กดที่ปุม  เพื่อเขาสูหนาการสรางขอสอบ 

•  กดปุม  เพื่อเพิ่มสรางแบบทดสอบ
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•  เมื่อเพิ่มชุดขอสอบ แลวกดปุมแกไข  เพื่อปรับปรุงแบบทดสอบ 

1.6  เขาสูผูลงทะเบียนเรียน 

•  จากเมนูหลักกดที่ปุม  เพื่อเขาสูหนารายชื่อผูลงทะเบียนเรียน
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•  เมื่อกดปุม  จะเขาสูหนาลงทะเบียนรายวิชา 

•  จากหนาลงทะเบียนรายวิชาของผูเรียน สามารถลงทะเบียนรายวิชาได โดย กดปุม 
จะแสดงรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนได โดยจะตองใสรหัสผานรายวิชาที่จะเลือกลงทะเบียนดวย 

•  จากหนาการลงทะเบียนรายวิชา เมื่อกดเลือกที่ชื่อวิชา จะแสดงรายการบทเรียนของวิชานั้น
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•  จากหนาการลงทะเบียนรายวิชา สามารถทําการรับสงเอกสารตางๆ ผานระบบไดโดยกดที่ 
รับ-สงเอกสาร 

1.7  การจัดเก็บสํารองขอมูล 
ระบบการจัดเก็บสํารองขอมูลนี้ จะเปนการบันทึกฐานขอมูลทั้งหมดลงในไฟล .txt แลวใหผูใชโหลด 

ไฟลเก็บไวเพื่อสํารองขอมูล
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1.8 บอรดแสดงความคิดเห็น 
บอรดแสดงความคิดเห็นในสิทธิของผูดูแลระบบจะเปนสวนที่สามารถสรางกระทูใหมได สามารถแกไข 

กระทู และลบกระทูตางๆได 
•  หนากระทูแสดงความคิดเห็นในกลุมผูเรียน / ผูสอน 

•  กดปุม  เพื่อตั้งกระทูใหม 

•  จากหนากระทูแสดงความคิดเหน็ในกลุมผูเรียน / ผูสอน เมื่อเลือกชื่อวิชา จะเขาสูหนากระทู 
แสดงความคิดเห็นของวิชานัน้ๆ
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2. การใชงานของผูสอน 
การใชงานระบบ EasyLMS ในสทิธิของผูสอนนั้น ผูสอนจะสามารถเพิ่มวิชาที่สอน เพิ่มผูเรียน โดยผูสอน 

จะสามารถตรวจสอบเวลาเรียนและดูคะแนนการสอบของผูเรียนได 
2.1 การแกไขขอมูลสวนตัว 

เมื่อตองการแกไขขอมูลสวนตัวใหกดปุม  จะแสดงหนาการแกไขขอมูลสวนตัว 

2.2  การเพิ่มผูเรียน โดยผูสอน 
จากการ Login โดยผูดูแลระบบ จะสามารถเพิ่มผูเรียนทีใ่ชงานระบบไดโดย 

•  กดปุมผูเรียน             จะแสดงตารางรายชื่อผูเรียน
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•  กดปุม           แลวกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียนผูเรียน 

•  ระบบจะแสดงขอความยืนยัน การลงทะเบียนเรียบรอยแลว 

2.3 การเพิ่มขอมูลรายวิชาโดยผูสอน 
•  กดปุมวิชา  จะแสดงตารางขอมูลรายวิชา
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•  กดที่ปุม  เพื่อเขาสูหนาปรับปรุงบทเรียน 

•  กดปุม  เพื่อเพิ่มบทเรียน 

•  เมื่อกดปุมบันทึกเพื่อเพิ่มบทเรียนแลว จะแสดงบทเรียนที่เพิ่มในตารางปรับปรงุบทเรียน
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•  เมื่อตองการแกไขบทเรียน กดปุม  เพื่อแกไขบทเรียน 

2.4 เขาสูผูลงทะเบียนเรยีน 

•  จากเมนูหลักกดที่ปุม  เพื่อเขาสูหนารายชื่อผูลงทะเบียนเรียน
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•  เมื่อกดปุม  จะเขาสูหนาลงทะเบียนรายวิชา 

•  จากหนาลงทะเบียนรายวิชาของผูเรียน สามารถลงทะเบียนรายวิชาได โดย กดปุม 
จะแสดงรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนได โดยจะตองใสรหัสผานรายวิชาที่จะเลือกลงทะเบียนดวย 

•  จากหนาการลงทะเบียนรายวิชา เมื่อกดเลือกที่ชื่อวิชา จะแสดงรายการบทเรียนของวิชานั้น
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•  จากหนาการลงทะเบียนรายวิชา สามารุทําการรับสงเอกสารตางๆ ผานระบบไดโดยกดที่ 
รับ-สงเอกสาร 

2.5 บอรดแสดงความคิดเห็น 
บอรดแสดงความคิดเห็นในสิทธิของผูสอนจะเปนสวนทีส่ามารถสรางกระทูใหมได สามารถแกไขกระทู 

และลบกระทูตางๆได 
•  หนากระทูแสดงความคิดเห็นในกลุมผูเรียน / ผูสอน
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•  กดปุม  เพื่อตั้งกระทูใหม 

•  จากหนากระทูแสดงความคิดเหน็ในกลุมผูเรียน / ผูสอน เมื่อเลือกชื่อวิชา จะเขาสูหนากระทู 
แสดงความคิดเห็นของวิชานัน้ๆ
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3. การใชงานของผูเรียน 
3.1 การแกไขขอมูลสวนตัว 

เมื่อตองการแกไขขอมูลสวนตัวใหกดปุม  จะแสดงหนาการแกไขขอมูลสวนตัว 

3.2  การลงทะเบียนรายวชิา 
•  กดปุม  จะเขาสูหนาลงทะเบียนรายวิชา 

•  จากหนาลงทะเบียนรายวิชาของผูเรียน สามารถลงทะเบียนรายวิชาได โดย กดปุม 
จะแสดงรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนได โดยจะตองใสรหัสผานรายวิชาที่จะเลือกลงทะเบียนดวย
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•  จากหนาการลงทะเบียนรายวิชา เมื่อกดเลือกที่ชื่อวิชา จะแสดงรายการบทเรียนของวิชานั้น 

•  จากหนาการลงทะเบียนรายวิชา สามารุทําการรับสงเอกสารตางๆ ผานระบบไดโดยกดที่ 
รับ-สงเอกสาร
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3.3 การตรวจสอบเวลาเขาเรียน 
ในสทิธิการเขาใชระบบของผูเรียน ผูเรียนจะสามารถตรวจสอบเวลาการเขาใชระบบทัง้หมดของ 

ตนเองได โดยการกดปุม  ระบบจะแสดงวันทีใ่ชงาน เวลาเริ่มเขาใช และเวลาสิ้นสุดการใชงาน 
อยางชัดเจน 

3.4  บอรดแสดงความคิดเห็น 
บอรดแสดงความคิดเห็นในสิทธิของผูเรียนจะเปนสวนทีส่ามารถสรางกระทูใหมได สามารถแกไขกระทู 

และลบกระทูตางๆได 
•  หนากระทูแสดงความคิดเห็นในกลุมผูเรียน / ผูสอน 

•  กดปุม  เพื่อตั้งกระทูใหม
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•  จากหนากระทูแสดงความคิดเหน็ในกลุมผูเรียน / ผูสอน เมื่อเลือกชื่อวิชา จะเขาสูหนากระทู 
แสดงความคิดเห็นของวิชานัน้ๆ


