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A เริ่มต้ น
ระบบการจัดการเรี ยนการสอนของบริ ษทั ดิจิตอล พลับบลิชชิง ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือในการจัดการ
ผูเ้ รี ยน สร้างการเข้าใช้งานหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ต่างๆ ของผูเ้ รี ยน ติดตามความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน รวมทั้ง แสดง
ข้อมูลสถิติของการเรี ยน
เปิ ด ระบบการจัดการเรี ยนการสอน (LMS) โดยการดัลเบิลคลิกที่ dpLMSAdmin.exe
เมื่อปรากฏหน้าต่างให้ใส่ ชื่อบัญชีผใู ้ ช้ และ รหัสผ่าน
การเข้าใช้งาน LMS ครั้งแรก รหัสผ่านของคุณจะเหมือนกับ ชื่อบัญชีผใู ้ ช้ จากนั้นระบบจะให้เปลี่ยนรหัสใหม่โดย
อัตโนมัติ
เคล็ดลับ: ชื่อบัญชีผใู้ ช้ และ รหัสผ่าน ในการเข้าใช้งาน LMS ของผูใ้ ช้งานคนแรก คือ Administrator
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B พืน้ ฐานเบือ้ งต้ น
การแนะแนวทางในระบบการจัดการเรียนการสอน
การดูขอ้ มูลของระบบการจัดการเรี ยนการสอนนั้นมี 2 วิธีดว้ ยกัน ทั้งดูจากมุมองผูเ้ รี ยน หรื อ ดูจากมุมมอง
หลักสู ตรการเรี ยนรู้
เพื่อปรับเปลี่ยน ระหว่างสองมุมมองนั้น ทาได้โดยการคลิกดูเมนู ที่ปุ่มView บนเมนูบาร์

มุมมองหน้าต่างซ้าย

มุมมองหน้าต่างขวา

รายละเอียด

Details

แสดงข้อมูลของผูใ้ ช้งาน เช่น ที่อยูอ่ ีเมล เบอร์
โทรศัพท์
แสดงหลักสู ตรที่ผใู ้ ช้งานเป็ นสมาชิกอยู่ รวมทั้งผล
คะแนนซึ่ งเป็ นตัวอย่างในการประเมินความก้าวหน้า

ใช้เพื่อจัดผูเ้ รี ยน และ ผูด้ ูแลระบบ ตรงนี้คุน
สามารถเพิ่มผูเ้ รี ยนในแต่ละหลักสู ตร หรื อ แบ่ง Course Subscription
ผูเ้ รี ยนออกเป็ นหลาย ๆ กลุ่ม
Details
ใช้เพื่อจัดหลักสู ตร
Course Subscription

เพื่อเริ่ มการใช้งานหลักสู ตรต่าง ๆ ที่มี ด้วยการใส่
License Key จากบริ ษทั ดิจิตอล พลับบลิชชิง
แสดงสมาชิกของแต่ละหลักสู ตรที่ได้เริ่ มใช้งาน

คาสั่ง Refresh นั้นใช้เพื่อ ปรับข้อมูลใน ระบบการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นปั จจุบนั ข้ อมูลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาโดย
ผูใ้ ช้งานจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลของระบบ LMS แต่ยงั ไม่แสดงผลในทันที จนกว่าจะคลิก Refresh
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การจัดการข้ อมูลในระบบการเรียนการสอน
ข้อมูลส่ วนใหญ่ในระบบจัดการเรี ยนการสอนนั้นจะแสดงผลในรู ปแบบ คอลัมน์ และเพื่อการจัดข้อมูลต่าง ๆ
เหล่านี้ตามความต้องการของคุณ ทาตามตัวเลือกดังต่อไปนี้
 เลือกเฉพาะคอลัมน์ที่ตอ้ งการแสดง : เมื่อคลิกขวา หัวข้อ คอลัมน์ท้ งั หมดจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือก
เฉพาะ คอลัมน์ หรื อ ข้อมูลที่ตอ้ งการแสดง
 เลื่อนลาดับคอลัมน์โดยการใช้เมาส์ ลากคอลัมน์ต่าง ๆ ไปมา
 จัดลาดับของข้อมูลที่แสดงในแต่ละคอลัมน์(ตามลาดับตัวอักษร, ตามลาดับเวลา,ตามลาดับคะแนนต่าสุ ด
ไปสู งสุ ด, ตามลาดับคะแนนสู งสุ ดไปต่าสุ ด ) โดยการคลิกที่มุมขวาของหัวคอลัมน์
 ปรับเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ หรื อ ขนาดหน้าต่าง โดยการวางเมาส์ที่คอลัมน์ หรื อขอบหน้าต่าง เมื่อ
เครื่ องหมายลูกศรสองด้านปรากฏขึ้น แล้วดึงตามทิศทางที่ตอ้ งการ
เคล็ดลับ: เมื่อปรับแต่งระบบการจัดการเรี ยนการสอนตามความต้องการเรี ยบร้อยแล้ว การตั้งค่าจะถูกบันทึกโดย
อัตโนมัติ เมื่อคุณเลือกเปิ ดหน้าอื่น หรื อออกจากโปรแกรม
เมนูไฟล์
ในเมนู File คุณจะพบตัวเลือกต่อไปนี้ :
Log in : ผูด้ ูแลระบบคนอื่นสามารถเข้าสู่ ระบบจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ เดียวกัน โดยไม่ตอ้ งปิ ดโปรแกรมก่อน
Change Password : คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน
Exit : เพื่อออกจาก LMS
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C คู่มอื
การเริ่มใช้ งานหลักสู ตรการเรียนรู้
เมื่อเปิ ดโปรแกรม LMS หลักสู ตรทั้งหมดจะยังไม่ได้ถูกเปิ ดใช้งาน เพื่อทาการเปิ ดใช้งานหลักสู ตรทั้งหมดนั้น คุณ
ต้องใส่ License Keyจาก บริ ษทั ดิจิตอล พลับบลิชชิง
เพื่อปรับเปลี่ยนดูมุมมองตามหลักสู ตร ให้เลือก Courses โดยการกดปุ่ ม View เปิ ดแฟ้ มที่มีหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ต่าง
ๆ แล้วเลือกหลักสู ตรที่ตอ้ งการเปิ ดใช้งาน คลิกขวาที่ช่องในหน้าต่าง License แล้วเลือก Add License Key
เมื่อหน้าต่างปรากฏขึ้น ให้ใส่ License Key ตามหลักสู ตรที่เลือก
แต่ละ License Key จะมีขอ้ มูลดังนี้ :
คอลัมน์
คาอธิบาย
License Key
แสดง License Key
Status
แสดงสถานะของ License
Date Started
วันที่เริ่ ม License
Months
จานวนเดือนที่ License ยังคงใช้ได้
Users
จานวนผูใ้ ช้งานที่ License ยังคงใช้ได้
การเข้ าหลักสู ตรการเรียนรู้ ของผู้เรียน
เมื่อเริ่ มเปิ ดใช้งานหลักสู ตรต่าง ๆ แล้ว การเข้าใช้งานถือเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยน
เพื่อเพิ่มผูเ้ รี ยนใหม่ เลือกมุมมอง Users and groups ที่ปุ่ม View
เลือกหลักสู ตรที่ผเู ้ รี ยนใหม่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ โดยคลิกขวา และเลือก New จากนั้นเลือก User
ใส่ ชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ของผูเ้ รี ยน แนะนาอย่างยิง่ ให้ใช้ ที่อยูอ่ ีเมลของผูเ้ รี ยน ถ้าที่อยูอ่ ีเมลไม่ซ้ ากัน เมื่อผูเ้ รี ยน
พร้อมเริ่ มต้นโปรแกรม คุณจาเป็ นต้องส่ งชื่อบัญชีผใู ้ ช้ให้แก่ผรู ้ ี ยน ในการเข้าสู่ ระบบครั้งแรก ชื่อบัญชีผใู ้ ช้ และ
รหัสผ่านจะเหมือนกัน และ ระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยอัตโนมัติ
หลังจากนั้นสามารถเพิ่ม รายละเอียดของผูเ้ รี ยนได้ตามต้องการถ้ามีความจาเป็ น
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การจัดผู้เรียน หรือ กลุ่มผู้เรียน
เพื่อให้ง่ายต่อการจัดผูเ้ รี ยนที่มีจานวนมาก ระบบการจัดการเรี ยนการสอนนี้ได้อานวยความสะดวกให้คุณจัดผูเ้ รี ยน
เป็ นกลุ่ม ๆ ตัวอย่างเช่น จัดเรี ยงตามวันเริ่ มต้นหลักสู ตร หรื อ ตามสถานที่
กลุ่มผูเ้ รี ยนนั้นสามารถสร้างได้ภายในกลุ่มที่มีอยูก่ ่อนแล้วเท่านั้น
เพื่อสร้างกลุ่มใหม่ ให้เลือกไฟล์ที่ตอ้ งการสร้างกลุ่มภายใต้ไฟล์น้ นั คลิกขวา แล้วเลือก New จากนั้นเลือก Group
คุณยังสามารถ คัดลอก และ วาง หรื อ ย้ายผูเ้ รี ยนจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง โดยเลือกทั้งหมดที่ตอ้ งการ แล้ว
คลิกขวา จากนั้น
เลือก Copy, Paste
และ Cut ในเมนู
นอกจากนั้นยังมี
ฟังก์ชนั อื่น ๆ ดังนี้ :
 Find in
Selection:
ค้นหา
ข้อมูลที่






เฉพาะเจาะจง ในรายการผูใ้ ช้ที่เลือก
Rename: เปลื่ยนชื่อผูใ้ ช้ หรื อ ชื่อกลุ่ม
Export Subscription : รายงานข้อมูลผลการเรี ยน หรื อ ข้อมูลพิน้ ฐานของผูใ้ ช้เมื่อผูใ้ ช้งานไม่มีผลการเรี ยน
ออกมาในรู ปแบบไฟล์ Excel
Remove: ย้ายผูใ้ ช้งานออกจากกลุ่ม แต่ชื่อผูใ้ ช้จะยังคงปรากฏอยูใ่ นไฟล์ All Users
Reset Password: เปลี่ยนรหัสผ่านของผูใ้ ช้งาน
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การเป็ นสมาชิ กกลุ่ม
การเข้าเป็ นสมาชิกนั้น สัมพันธ์กบั การสมัครเข้าเรี ยนหลักสู ตร ของผูเ้ รี ยน หรื อพูดอีกอย่างก็คือ เป็ นการจับ
ผูใ้ ช้งานเข้าลงในหลักสู ตร ผูเ้ รี ยนจะเข้าเป็ นสมาชิกกลุ่มที่แตกต่างกันตามหลักสู ตรที่ลงเรี ยน
เช่นเดียวกันกับการยืมหนังสื อในห้องสมุด หลักสู ตรจะมีสถานะเป็ น “checked out” เมื่อผูเ้ รี ยนเข้าใช้งาน
โปรแกรม และเป็ นสถานะ “checked in” เมื่อออกจากโปรแกรม
การเป็ นสมาชิกของแต่ละหลักสู ตรนั้นไม่สามาถสร้างขึ้นได้เอง แต่จะปรากฏขึ้นหลังจากผูเ้ รี ยนเข้าใช้งาน
โปรแกรมครั้งแรก หลังจากนั้น ข้อมูลการเรี ยนของผูใ้ ช้งานเกือบทั้งหมดจะถูกเก็บใน ผลการเรี ยน ดังนั้นเมื่อ
ผูเ้ รี ยนมี ผลการเรี ยนที่ถูกบันทึกไว้แล้ว แม้จะถูกย้ายออกจากกลุ่ม ผูเ้ รี ยนก็ยงั สามารถเข้าหลักสู ตรการเรี ยนนั้น ๆ
ได้
การเป็ นสมาชิกของหลักสู ตร นั้นยังสามารถดูได้ท้ งั มุมมอง Users and groups และมุมมองCourse
แผนอัจฉริยะ
หลักสู ตรการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และ ความก้าวหน้าในการเรี ยน นั้นสามารถดูได้ใน แผนอัจฉริ ยะ ซึ่ งจะแสดง
คะแนนการทาแบบฝึ กหัด และ เวลาที่ใช้ในการทาแต่ละแบบฝึ กหัดก็จะถูกบันทึกอยูท่ ี่นี่ เราสามารถดูแผน
อัจฉริ ยะของสมาชิกทุกคนโดยการคลิกขวา และเลือก View IntelliPlan Data
การดูข้อมูลผู้เรียน
คุณสามารถรวบรวมข้อมูลของผูเ้ รี ยนจากหน้าสมาชิก หรื อ IntelliPlan ของผูเ้ รี ยน
1.ข้ อมูลในหน้ าสมาชิ ก
ในหน้าสมาชิก คุณจะเห็นข้อมูลบางอย่างบ้างแล้ว ตัวอย่างเช่น ภาพรวมผลคะแนนทั้งหมดของผูเ้ รี ยน
รายละเอียดข้อมูลที่อยูใ่ นคอลัมน์หน้าสมาชิก :
คอลัมน์
คาอธิบาย
Login/Name/Title
ชื่อเข้าใช้งาน หรื อ ชื่อหลักสู ตร
Checked out
ถ้าปรากฏสัญลักษณ์น้ ี หมายความว่าการเข้าเป็ นสมาชิกถูกล็อค เนื่องจากผูเ้ รี ยน
กาลังใช้งานโปรแกรม หรื อ เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในการออกจากโปรแกรม
Course language
ภาษาที่เรี ยน
Translation language
ภาษาที่แปล
Created Date
วันและเวลาที่เข้าเป็ นสมาชิกของหลักสู ตร หรื อเมื่อการเข้าใช้งานโปรแกรมครั้งแรก
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คอลัมน์
Started Date
Checked In Date
Checked-in User
Checked Out Date
Checked-out User
Checked-out Computer
Elapsed Time
Content Result
Pronunciation Result
Grammar Content Result
Vocabulary Content Result
Comprehension Content Result
Listening Content Result
Translation content Result
Content Completed
Content Total
Pronunciation Completed
Pronunciation Total
Grammar Content Completed
Grammar Content Total
Vocabulary Content Completed
Vocabulary Content Total
Comprehension Content Completed
Comprehension Content Total
Listening Content Completed
Listening Content Total
Translation Content Completed

คาอธิบาย
วันและเวลาที่ผใู ้ ช้งานเปิ ดโปรแกรมเข้าสู่ หลักสู ตรเป็ นครั้งแรก Created Date และ
Started Date นั้นคล้ายกัน
วันและเวลาที่ออกจากโปรแกรมครั้งล่าสุ ด
ผูใ้ ช้งานที่ออกจากโปรแกรมคนสุ ดท้าย
วันและเวลาที่เปิ ดโปรแกรมครั้งล่าสุ ด
ผูใ้ ช้งานที่เปิ ดโปรแกรมคนล่าสุ ด
ID คอมพิวเตอร์ ที่เปิ ดโปรแกรมครั้งล่าสุ ด
เวลาที่ผใู้ ช้งานใช้ในการเรี ยน
คะแนนเฉลี่ยของการทาแบบฝึ กหัดทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยของการฝึ กออกเสี ยงทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยของการทาแบบฝึ กหัดไวยากรณ์ท้ งั หมด
คะแนนเฉลี่ยของการทาแบบฝึ กหัดคาศัพท์ท้ งั หมด
คะแนนเฉลี่ยของการทาแบบฝึ กหัดทาความเข้าใจทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยของการทาแบบฝึ กหัดการฟังทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยของการทาแบบฝึ กหัดการแปลทั้งหมด
จานวนแบบฝึ กหัดที่ทาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
จานวนแบบฝึ กหัดทั้งหมด
จานวนแบบฝึ กหัดฝึ กออกเสี ยงที่ทาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
จานวนแบบฝึ กหัดฝึ กออกเสี ยงทั้งหมด
จานวนแบบฝึ กหัดฝึ กไวยากรณ์ที่ทาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
จานวนแบบฝึ กหัดไวยากรณ์ท้ งั หมด
จานวนแบบฝึ กหัดคาศัพท์ที่ทาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
จานวนแบบฝึ กหัดคาศัพท์ท้ งั หมด
จานวนแบบฝึ กหัดทาความเข้าใจที่ทาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
จานวนแบบฝึ กหัดทาความเข้าใจทั้งหมด
จานวนแบบฝึ กหัดการฟังที่ทาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
จานวนแบบฝึ กหัดการฟังทั้งหมด
จานวนแบบฝึ กหัดการแปลที่ทาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
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คอลัมน์
Translation Content Total
Content Summary
Pronunciation Summary
Grammar Summary
Vocabulary Summary
Comprehension Summary
Listening Summary
Translation Summary
Overall content Result
Overall Pronunciation Result

คาอธิบาย
จานวนแบบฝึ กหัดการแปลทั้งหมด
เปอร์ เซ็นต์การทาแบบฝึ กหัดทั้งหมด
เปอร์ เซ็นต์การฝึ กออกเสี ยงทั้งหมด
เปอร์ เซ็นต์การทาแบบฝึ กหัดไวยากรณ์ท้ งั หมด
เปอร์ เซ็นต์การทาแบบฝึ กหัดคาศัพท์ท้ งั หมด
เปอร์ เซ็นต์การทาแบบฝึ กหัดทาความเข้าใจทั้งหมด
เปอร์ เซ็นต์การทาแบบฝึ กหัดการฟังทั้งหมด
เปอร์ เซ็นต์การทาแบบฝึ กหัดการแปลทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยของแบบฝึ กหัดที่ทาเสร็ จแล้ว และแบบฝึ กหัดที่ยงั ไม่ได้ทา
คะแนนเฉลี่ยของแบบฝึ กหัดออกเสี ยงที่ทาเสร็ จแล้ว และแบบฝึ กหัดออกเสี ยงที่ยงั
ไม่ได้ทา

2.ข้ อมูลในแผนอัจฉริยะ
หากต้องการรู ้ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในแต่ละแบบฝึ กหัด จะต้องดูใน แผนอัจฉริ ยะ โดยการเลือกสมาชิก จากนั้น
คลิกขวาแล้วเลือก View IntelliPlan Data
คุณสามารถเปิ ด แผนอัจฉริ ยะ พร้อม ๆ กันได้ โดยเลือกจากสมาชิกหลาย ๆ คน
รายละเอียดข้อมูลที่อยูใ่ นคอลัมน์แผนอัจฉริ ยะ (IntelliPlan Designer) :
หัวข้อ
Contents

Note
Type
Additional information
Listening comprehension
Result

คาอธิบาย
แสดงลาดับ ขั้นตอน, บทเรี ยน, บทสนทนา และ แบบฝึ กหัดที่อยูใ่ นหลักสู ตร
ตัวอักษรตัวหนา สี ดา แสดงลาดับขั้น หรื อ บทเรี ยน
ตัวอักษรสี ดา แสดง บทสนทนา หรื อ แบบฝึ กหัดเดี่ยว ๆ
ตัวอักษรสี น้ าเงินทั้งตัวหนาและตัวธรรมดา แสดง บทเรี ยนหรื อแบบฝึ กหัดใน
โหมดแบบทดสอบ
แสดงบันทึกย่อ
บอกประเภทแบบฝึ กหัด
แบบฝึ กหัดที่สามารถทาด้วยการตอบใส่ ไมโครโฟน
แสดงแบบฝึ กหัดการฟังเพื่อทาความเข้าใจ
แสดงผลคะแนนของการตรวจคาตอบครั้งล่าสุ ดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ตัวเลขในวงเล็บ
ข้างผลคะแนนแสดงจานวนครั้งที่คลิก Correction
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หัวข้อ
Pronunciation assessment
Time
Date
Level

Grammar
Vocabulary
Reading comprehension
Listening comprehension

คาอธิบาย
เปอร์เซ็นต์คะแนนของการฝึ กออกเสี ยง
ระยะเวลาที่ใช้ในการทาแบบฝึ กหัด
วันที่ผเู ้ รี ยนคลิกตรวจคาตอบครั้งล่าสุ ด
ระดับความยากของแบบฝึ กหัด
1 ง่าย | 2 ปานกลาง | 3 ยาก | Pronunciation การออกเสี ยง | Vocabulary คาศัพท์ |
Listening comprehension การฟังทาความเข้าใจ | Reading comprehension การ
อ่านทาความเข้าใจ | Grammar ไวยกรณ์ | Translation การแปล
เปอร์เซ็นต์คะแนนของแบบฝึ กหัดไวยากรณ์
เปอร์เซ็นต์คะแนนของแบบฝึ กหัดคาศัพท์
เปอร์ เซ็นต์คะแนนของแบบฝึ กหัดการอ่านอ่านทาความเข้าใจ
เปอร์เซ็นต์คะแนนของแบบฝึ กหัดการฟังทาความเข้าใจ

การอธิบายผลคะแนนของผู้เรียน
ในแผนอัจฉริ ยะ คุณสามารถดูคะแนนของแต่ละแบบฝึ กหัด
คะแนนของแต่ละโฟลเดอร์ (เช่น บทเรี ยน, แบบทดสอบ) จะขึ้นอยูก่ บั คะแนนรวมทั้งหมดของทุกส่ วนที่อยูใ่ น
โฟลเดอร์ คะแนนของแต่ละโฟลเดอร์ จะเป็ นคะแนนเฉลี่ยรวมของ แบบฝึ กหัด ทั้งหมด ส่ วนเวลา หมายรวมถึง
เวลาทั้งหมดที่ใช้ทาแบบฝึ กหัดที่อยูใ่ นโฟลเดอร์ น้ นั ๆ และวันที่ แสดงการตรวจคาตอบครั้งล่าสุ ด
แต่ละโฟลเดอร์ หรื อ บทเรี ยนจะได้คะแนน 100% ก็ต่อเมื่อ คุณทาทุก ๆ แบบฝึ กหัดที่อยูใ่ นโฟลเดอร์ น้ นั ได้
คะแนนเต็ม100 ดังนั้น คะแนนสะสมจะอยูใ่ นเกณฑ์ต่าจนกว่าจะทาทุกแบบฝึ กหัดในบทเรี ยนนั้นเสร็ จสมบูรณ์
ผลคะแนนและการออกเสี ยง จะถูกคานวณเป็ นเปอร์ เซ็นต์ดงั นี้
สัญลักษณ์ สี แดง
0 to 49%
ควรปรับปรุ ง
สัญลักษณ์ สี เหลือง
50 to 79%
ปานกลาง / ดี
สัญลักษณ์ สี เขียว
80 to 100% ดี / ดีมาก
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การจัดการการเข้ ากลุ่มสมาชิ ก
เมื่อคลิกขวาที่ สมาชิกในกลุ่ม จะปรากฏเมนูดงั ต่อไปนี้

เลือกฟังก์ชนั ต่าง ๆ ได้ดงั นี้
ฟังก์ชนั
Find in Selection
Filter-All
Filter-blocked
Filter-checked out
Undo Check out
Block
Unblock
Reset
Restore
Delete
View IntelliPlan Data
Export

คาอธิบาย
ค้นหาข้อมูลที่เฉาะเจาะจงในกลุ่มสมาชิกที่เลือก
ตั้งค่าตัวกรองใหม่
เลือก สมาชิกที่ บล็อค ทั้งหมด
เลือก สมาชิก ที่ checked out ทั้งหมด
ปลดล็อค สมาชิก ที่มีสถานะ checked out แม้วา่ ผูใ้ ช้งานจะไม่ได้อยูใ่ น
โปรแกรมก็ตาม แต่การทาเช่นนี้จะทาให้ขอ้ มูลทั้งหมดหายไป
บล๊อคผูใ้ ช้งานในการเข้าบทเรื ยน
ยกเลิกการ บล๊อค การเข้าใช้งาน
ตั้งค่าใหม่ ข้อมูลผูใ้ ช้งานทั้งหมดจะถูกลบ
เรี ยกคืนผลคะแนนที่ผใู ้ ช้งานบันทึกในการตั้งค่าครั้งล่าสุ ด
ลบบทเรี ยน ข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบทเรี ยนนั้นจะถูกลบ แต่ยงั สามารถ
สร้างบทเรี ยนเรี ยนเดิมขึ้นใหม่ได้
เปิ ดแผนอัจฉริ ยะ
รายงานข้อมูลผลการเรี ยนออกมาเป็ นเอกสาร Excel
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การจัดการผู้ดูแลระบบ
กลุ่มแรก ๆ ที่สร้างขึ้นใน LMS ภายใต้มุมมอง Users and Groups ก็คือกลุ่ม Administrator โดยปกติแล้วระบบจะ
สร้างผูด้ ูแลระบบมาหนึ่งคน ใช้ชื่อว่า Administrator ส่ วนผูด้ ูแลระบบเพิ่มเติมคนอื่น ๆ อย่างเช่น ผูส้ อน ก็ควรจะ
ถูกเพิ่มชื่อเข้าในกลุ่มนี้
เพื่อเพิ่มผูด้ ูแลระบบ ทาขั้นเหมือนกันกับการเพิ่มผูใ้ ช้งานในระบบ เลือกที่กลุ่ม Administrator จากนั้นคลิกขวา
เลือก New แล้วเลือก User
ผูด้ ูแลระบบที่เพิ่มชื่อเข้ามาใหม่น้ ีจะสามารถเข้าใช้งาน LMS โดยชื่อบัญชีผใู ้ ช้ของตนเอง เพื่อดูขอ้ มูลที่อยูใ่ น LMS
ได้โดยอัตโนมัติ
แบบทดสอบวัดระดับ
แบบทดสอบวัดระดับใช้เพื่อช่วยจัดระดับผูเ้ รี ยนให้เหมาะสม
แบบทดสอบของ Speexx อ้างอิงตาม เกณฑ์ Common European Framework for Language Learning and
Teaching (CEF) และ ยังใช้กาหนดทักษะปั จจุบนั ของผูเ้ รี ยน แบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นระดับ beginner (A1) และ
Advanced (B2)
แบบทดสอบวัดระดับนี้ประกอบด้วย 4 ส่ วนด้วยกัน ซึ่ งก็คือ A1, A2, B1, B2 โดยเริ่ มจากแบบฝึ กหัด A1 และเมื่อ
ผูเ้ รี ยนได้คะแนน 70% หรื อมากกว่านั้น ผูเ้ รี ยนสามารถทาแบบทดสอบในส่ วนถัดไปซึ่ งก็คือ A2 และระดับถัดไป
เรื่ อยๆ นัน่ หมายความว่า แบบทดสอบของผูเ้ รี ยนในระดับ Beginner จะสิ้ นลงสุ ดอย่างรวดเร็ ว และในระดับ
Advanced จะใช้เวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น
เคล็ดลับ : หลักสู ตร หรื อระดับที่แนะนา จะไม่ได้อยูใ่ นส่ วนสุ ดท้ายของแบบทดสอบ แต่ข้ ึนอยูก่ บั ผูด้ ูแลระบบ เช่น
ผูส้ อน ที่จะตีผลคะแนนและเลือกหลักสู ตรที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
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การอธิบายผลคะแนน
เมื่อผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว คุณจาเป็ นต้องเปิ ดดูผลคะแนนจากแผนอัจฉริ ยะ
สิ่ งแรกที่คุณต้องสังเกตคือ ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบได้ถึงขั้นไหน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบในระดับ
แรก A1 ไม่ผา่ น ผูเ้ รี ยนก็ควรเริ่ มเรี ยนในระดับ A1
การใช้คะแนนสุ ดท้ายของผูเ้ รี ยนที่ปรากฏด้านบนสุ ดของคอลัมน์ Result ในแผนอัจฉริ ยะ จะทาให้คุณสามารถ
แนะนาหลักสู ตรตามตารางข้างล่างนี้ได้
ผลคะแนนคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
หลักสู ตรที่แนะนา
0-30%
A1-A2
31%-60%
B1
61%-90%
B2
>90%
Business (ถ้ามี)
สังเกตว่าผลคะแนนที่ปรากฏในคอลัมน์ Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension และ Listening
Comprehension จะเป็ นคะแนนเฉลี่ยรวมของแบบฝึ กหัดทั้งหมดที่ได้ทา แต่ในขณะที่ ผลคะแนนที่ปรากฏใน
คอลัมน์ Result จะรวมคะแนนของแบบฝึ กหัดที่ยงั ไม่ได้ทาไว้ดว้ ย
เคล็บลับ : การล้างคะแนนของผูเ้ รี ยนนั้นสามารถทาได้ถา้ จาเป็ น โดยเลือกหลักสู ตรที่ ผเู้ รี ยนเป็ นสมาชิก และคลิก
ขวา และเลือก Reset แต่ถา้ หากกด Reset โดยไม่ต้ งั ใจ ก็สามารถเลือก Restore เพื่อเรี ยกผลคะแนนคืนมาได้

ติดต่ อเรา
หากมีคาถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกบริ การลูกค้าสัมพันธ์
Technical Support
support@speex.in.th

