
Lovecarestation
คู่มือการสร้างพืน้ฐาน

Learning Management System (LMS)



Lovecarestation.com
เข้าเวบ็ไซต ์หาช่อง “บทเรียน Online”
คลิกปุ่ ม “Courses”



ส่วนท่ี 1 บทเรียน
ส่วนท่ี 2 หน้าควบคมุ
ส่วนท่ี 3 ลงทะเบียนผูส้อน
ส่วนท่ี 4 ลงทะเบียนผูเ้รียน



ส่วนท่ี 1 บทเรียน

สามารถปรบั
รายละเอียด 

Category, Tag, 
Level ในคอรส์
ของตวัเองได้

คอรส์เม่ือส าเรจ็เรียบร้อย
และผา่นการอนุมติั

จากผูด้แูลคอรส์หลงับ้านแล้ว
จะปรากฏในส่วนน้ี

สามารถดตูวัอย่างคอรส์ได้
จากทางด้านขวา

คอรส์ “เพศวิถีศึกษา”



ส่วนท่ี 2 หน้าควบคมุ

จะยงัไม่ปรากฏรายละเอียด
ต้องท าการ “ลงทะเบียนผูส้อน” ให้เรียบร้อยก่อน



ส่วนท่ี 3 ลงทะเบียนผูส้อน

(ตัง้ได้เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้)

ช่ือ-นามสกลุ
สามารถตัง้เป็นภาษาไทยได้

*หมายเหต*ุ แนะน าจดจ า
รหสัผา่นให้ดี ป้องกนัการลืม



ส่วนท่ี 3 ลงทะเบียนผูส้อน

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย
ให้แจ้งผูด้แูลคอรส์หลงับา้น
เพ่ือท าการอนุมติัเป็นผูส้อน

ถึงจะสามารถเข้าสู่
“ส่วนท่ี 2 หน้าควบคมุ”
และท าการสร้างคอรส์ได้



ส่วนท่ี 4 ลงทะเบียนผูเ้รียน

(ตัง้ได้เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้)

ช่ือ-นามสกลุ
สามารถตัง้เป็นภาษาไทยได้

*หมายเหต*ุ แนะน าจดจ า
รหสัผา่นให้ดี ป้องกนัการลืม



ส่วนท่ี 2 หน้าควบคมุ

สามารถกด
เพ่ือเรียนรู้ และ

ปรบัเปล่ียนการตัง้ค่า
ข้อมลูส่วนตวั และ
ดคูอรส์ของตวัเองได้

คลิก
ADD A NEW COURSE

เพ่ือเร่ิมต้น
การสร้างคอรส์
ของตวัเองได้



เร่ิมต้นการสร้างคอรส์

9 หวัข้อ



1
2
3
4
5
6
7
8
9

เร่ิมต้นคอรส์ด้วยการใส่
รายละเอียดท่ีต้องการให้

ครบถ้วนมากท่ีสดุ ใน 9 หวัข้อ



1. ข้อมูลคอรส์

ใส่ช่ือคอรส์ของคณุ

ใส่ค าอธิบายคอรส์ (สามารถลองเพ่ิมลกูเล่นได้ตามใจชอบ)



1. ข้อมูลคอรส์

จ านวนผูเ้รียน ใส่เลขศนูย ์หากไม่จ ากดัผูเ้รียน



1. ข้อมูลคอรส์

(Content Drip เป็น Option สามารถข้ามได้ หากไม่ได้เฉพาะเจาะจงการเรียนในคอรส์)

ก าหนดเน้ือหาหลกัสตูรตามวนัท่ี

เน้ือหาหลกัสตูรสามารถเปิดให้เรียนได้
หลงัจาก X วนั นับจากการลงทะเบียน

เน้ือหาหลกัสตูรต้องเรียนตามล าดบั
เท่านัน้ ข้ามหวัข้อไม่ได้

ปลดลอ็คเน้ือหาหลกัสตูรหลงัจากเสรจ็ส้ินข้อก าหนดเบือ้งต้น

เปิด / ปิด



1. ข้อมูลคอรส์



2. วิดีโอ



3. ตวัสร้างคอรส์



3. ตวัสรา้งคอรส์

การวางโครงสร้างหลกัสตูร (course outline) 
ล าดบัชัน้ของเน้ือหาทัง้หมดเป็นส่ิงส าคญัมาก

ใน LMS หลกัสตูร (คอรส์) จะมีหวัข้อ
ซ่ึงอาจหมายถึงหน่วยการเรียนรู้ และหวัข้อ
จะมีบทเรียนและแบบทดสอบ อาจมี
แบบทดสอบ และบทเรียนหลายบท
ในหวัข้อเดียว (แนะน า 2-5 บทเรียน และ
1 แบบทดสอบเพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุ)

กดเพ่ิมหวัข้อใหม่ เพ่ือกรอก
รายละเอียดการ “เพ่ิมหวัข้อ”

หลงักรอกเสรจ็ คลิกท่ีน่ี



3. ตวัสรา้งคอรส์

หลงั “เพ่ิมหวัข้อใหม่” เรียบร้อย จะปรากฎกล่องด้านล่าง

ส่วนน้ีจะต้องกรอกรายละเอียดเพ่ือความสมบรูณ์ของบทเรียน



3. ตวัสรา้งคอรส์

บทเรียน



3. ตวัสรา้งคอรส์

แบบทดสอบ

พิมพค์ าช้ีแจงของบททดสอบน้ี

กดบนัทึกและไปต่อ



3. ตวัสรา้งคอรส์

แบบทดสอบ

คลิกเพ่ิมค าถาม (รายละเอียดอยู่หน้าถดัไป)



3. ตวัสรา้งคอรส์

แบบทดสอบ
ใส่รายละเอียดของค าถามให้ครบถ้วน

*หมายเหต*ุ ประเภทของค าถาม และ ตวัเลือกค าตอบ 
มีความสมัพนัธก์นัในค าถาม-ตวัเลือกค าตอบ //
ตวัเลือกสามารถเพ่ิมได้ตามจ านวนท่ีต้องการ
อย่าลืมตรวจสอบตวัเลือกท่ีถกูต้องด้วย



3. ตวัสรา้งคอรส์

ตัง้ค่า Quiz Feedback Mode:
1) แบบปกติ - คือท าแบบทดสอบเสรจ็แล้วจึงมี

การแสดงคะแนนและผล
2) แบบแก้ตวัรายข้อ - หมายถึงถ้าท าข้อไหน

ผิดระบบจะให้แก้ตวัจนกว่าจะถกู
3) แบบเฉลยทีละข้อ - จะแจ้งว่าถกูหรือผิด

หลงัจากท าแต่ละข้อ

อนุญาตให้ตอบค าถามได้สงูสดุ:
คณุลกัษณะน้ีน ามาใช้เพ่ือสุ่มค าถามในแบบทดสอบ 
สมมติมีค าถามทัง้หมด 50 ข้อ แต่ถ้าคณุใส่ 10 ข้อ
นักเรียนจะตอบค าถามเพียง 10 ข้อจากทัง้หมด 50 ข้อ
และ 10 ค าถามเหล่าน้ีจะปรากฏแบบสุ่ม ไม่มีนักเรียนคน
ใดจะได้รบัค าถามชุดเดียวกนั



3. ตวัสรา้งคอรส์

ตวัเลือกขัน้สงู



3. ตวัสรา้งคอรส์



3. ตวัสรา้งคอรส์



4. ผูส้อน

ผูส้อนหลกัจะเป็นคนท่ีสร้างคอรส์
สามารถเพ่ิมผูส้อนได้ แต่ผูส้อนท่ีเพ่ิม 
จะต้องลงทะเบียนอยู่ในระบบ LMS ด้วย



5. ข้อมลูเพ่ิมเติม
ประมาณเวลาในการเรียนทัง้คอรส์

ใส่เป็นข้อ ข้อละ 1 บรรทดั
ตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้

ใส่เป็นข้อ ข้อละ 1 บรรทดั
เช่น ข้อจ ากดั หรือเง่ือนไขในการเรียน

ใส่เป็นข้อ ข้อละ 1 บรรทดั

ใส่เป็นข้อ ข้อละ 1 บรรทดั
เช่น รปูภาพ, ใบงาน, ใบความรู้, แบบฝึกหดั ฯลฯ

ประโยชน์ของคอรส์น้ี

ความต้องการ/ค าแนะน า

กลุ่มเป้าหมาย

ส่ิงท่ีรวมในคอรส์



6. ตัง้ค่า Tutor

ท าคอรส์น้ีเป็นสาธารณะ (ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน)

ปิดระบบ Q/A

ปิดระบบใบเกียรติบตัร



7. Course Attachments

เป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้ในคอรส์
เช่น รปูภาพ, ใบงาน, ใบความรู้, แบบฝึกหดั ฯลฯ
หลงัจากอปัโหลด เอกสารต่าง ๆ จะถกูเกบ็รวมอยู่ใน “คลงัส่ือ”



8. Course Prerequisites

เลือกคอรส์ท่ีจ าเป็น ก่อนเข้าเรียนคอรส์ของเรา
หากไม่จ าเป็น (คอรส์เราไม่ต้องเรียนอนัอ่ืนก่อน)

ไม่ต้องเลือก สามารถข้ามได้เลย



9. Certificate Template

เลือกรปูแบบ
เกียรติบตัรของคอรส์เรา



หลงักรอกเรียบร้อย
กดบนัทึกคอรส์

สามารถดตูวัอย่างคอรส์ได้

หากคอรส์สมบรูณ์ กด “เผยแพร่คอรส์”
แล้วให้ทางผูด้แูลคอรส์หลงับ้านอนุมติั 
คอรส์จึงจะท าการเผยแพร่ใน
“ส่วนท่ี 1 บทเรียน”



มีค าถามไหมคะ
\(^_^)/?


