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A เร่ิมต้น 
ระบบการจดัการเรียนการสอนของบริษทั ดิจิตอล พลบับลิชชิง ไดรั้บการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือในการจดัการ
ผูเ้รียน สร้างการเขา้ใชง้านหลกัสูตรการเรียนรู้ต่างๆ ของผูเ้รียน ติดตามความกา้วหนา้ของผูเ้รียน รวมทั้ง แสดง
ขอ้มูลสถิติของการเรียน 
เปิด ระบบการจดัการเรียนการสอน (LMS) โดยการดลัเบิลคลิกท่ี dpLMSAdmin.exe 
เม่ือปรากฏหนา้ต่างใหใ้ส่ ช่ือบญัชีผูใ้ช้ และ รหสัผา่น 
การเขา้ใชง้าน LMS คร้ังแรก รหสัผา่นของคุณจะเหมือนกบั ช่ือบญัชีผูใ้ช ้จากนั้นระบบจะใหเ้ปล่ียนรหสัใหม่โดย
อตัโนมติั 
เคล็ดลบั: ช่ือบญัชีผูใ้ช ้และ รหสัผา่น ในการเขา้ใชง้าน LMS ของผูใ้ชง้านคนแรก คือ Administrator 
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B พืน้ฐานเบือ้งต้น 
การแนะแนวทางในระบบการจัดการเรียนการสอน  
การดูขอ้มูลของระบบการจดัการเรียนการสอนนั้นมี 2 วธีิดว้ยกนั ทั้งดูจากมุมองผูเ้รียน หรือ ดูจากมุมมอง
หลกัสูตรการเรียนรู้ 
เพื่อปรับเปล่ียน ระหวา่งสองมุมมองนั้น ท าไดโ้ดยการคลิกดูเมนู ท่ีปุ่มView บนเมนูบาร์ 

 

 

 

ค าสั่ง Refresh นั้นใชเ้พื่อ ปรับขอ้มูลใน ระบบการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นปัจจุบนั  ข้อมูลใหม่ท่ีเพิ่มเขา้มาโดย
ผูใ้ชง้านจะถูกบนัทึกลงในฐานขอ้มูลของระบบ LMS  แต่ยงัไม่แสดงผลในทนัที จนกวา่จะคลิก Refresh 
 

มุมมองหนา้ต่างซา้ย มุมมองหนา้ต่างขวา รายละเอียด 

 
ใชเ้พื่อจดัผูเ้รียน และ ผูดู้แลระบบ ตรงน้ีคุน
สามารถเพิ่มผูเ้รียนในแต่ละหลกัสูตร หรือ แบ่ง
ผูเ้รียนออกเป็นหลาย ๆ กลุ่ม 
 

Details แสดงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน เช่น ท่ีอยูอี่เมล เบอร์
โทรศพัท ์

Course Subscription แสดงหลกัสูตรท่ีผูใ้ชง้านเป็นสมาชิกอยู ่รวมทั้งผล
คะแนนซ่ึงเป็นตวัอยา่งในการประเมินความกา้วหนา้    

 
ใชเ้พื่อจดัหลกัสูตร 
 

Details เพื่อเร่ิมการใชง้านหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีมี ดว้ยการใส่ 
License Key จากบริษทั ดิจิตอล พลบับลิชชิง 

Course Subscription แสดงสมาชิกของแต่ละหลกัสูตรท่ีไดเ้ร่ิมใชง้าน 
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การจัดการข้อมูลในระบบการเรียนการสอน 
ขอ้มูลส่วนใหญ่ในระบบจดัการเรียนการสอนนั้นจะแสดงผลในรูปแบบ คอลมัน์  และเพื่อการจดัขอ้มูลต่าง ๆ 
เหล่าน้ีตามความตอ้งการของคุณ ท าตามตวัเลือกดงัต่อไปน้ี 
 เลือกเฉพาะคอลมัน์ท่ีตอ้งการแสดง : เม่ือคลิกขวา หวัขอ้ คอลมัน์ทั้งหมดจะปรากฏข้ึน คุณสามารถเลือก

เฉพาะ คอลมัน์ หรือ ขอ้มูลท่ีตอ้งการแสดง 
 เล่ือนล าดบัคอลมัน์โดยการใชเ้มาส์ ลากคอลมัน์ต่าง ๆ ไปมา 
 จดัล าดบัของขอ้มูลท่ีแสดงในแต่ละคอลมัน์(ตามล าดบัตวัอกัษร, ตามล าดบัเวลา,ตามล าดบัคะแนนต ่าสุด

ไปสูงสุด, ตามล าดบัคะแนนสูงสุดไปต ่าสุด ) โดยการคลิกท่ีมุมขวาของหวัคอลมัน์ 
 ปรับเปล่ียนความกวา้งของคอลมัน์ หรือ ขนาดหนา้ต่าง โดยการวางเมาส์ท่ีคอลมัน์ หรือขอบหนา้ต่าง เม่ือ

เคร่ืองหมายลูกศรสองดา้นปรากฏข้ึน แลว้ดึงตามทิศทางท่ีตอ้งการ 

เคล็ดลบั: เม่ือปรับแต่งระบบการจดัการเรียนการสอนตามความตอ้งการเรียบร้อยแลว้ การตั้งค่าจะถูกบนัทึกโดย
อตัโนมติั เม่ือคุณเลือกเปิดหนา้อ่ืน หรือออกจากโปรแกรม  
 
เมนูไฟล์ 
ในเมนู File คุณจะพบตวัเลือกต่อไปน้ี : 
Log in : ผูดู้แลระบบคนอ่ืนสามารถเขา้สู่ระบบจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เดียวกนั โดยไม่ตอ้งปิดโปรแกรมก่อน  
Change Password : คุณสามารถเปล่ียนรหสัผา่น 
Exit : เพื่อออกจาก LMS 
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C คู่มอื 
การเร่ิมใช้งานหลกัสูตรการเรียนรู้ 
เม่ือเปิดโปรแกรม LMS หลกัสูตรทั้งหมดจะยงัไม่ไดถู้กเปิดใชง้าน เพื่อท าการเปิดใชง้านหลกัสูตรทั้งหมดนั้น คุณ
ตอ้งใส่ License Keyจาก บริษทั ดิจิตอล พลบับลิชชิง 
เพื่อปรับเปล่ียนดูมุมมองตามหลกัสูตร ใหเ้ลือก Courses โดยการกดปุ่ม View เปิดแฟ้มท่ีมีหลกัสูตรการเรียนรู้ต่าง 
ๆ แลว้เลือกหลกัสูตรท่ีตอ้งการเปิดใชง้าน คลิกขวาท่ีช่องในหนา้ต่าง License แลว้เลือก Add License Key 
เม่ือหนา้ต่างปรากฏข้ึน ใหใ้ส่ License Key ตามหลกัสูตรท่ีเลือก 
แต่ละ License Key จะมีขอ้มูลดงัน้ี: 
คอลมัน์                                              ค  าอธิบาย 
License  Key                                    แสดง License Key 
Status                                               แสดงสถานะของ License 
Date  Started                                    วนัท่ีเร่ิม License 
Months                                             จ านวนเดือนท่ี License ยงัคงใชไ้ด ้
Users                                                จ านวนผูใ้ชง้านท่ี License ยงัคงใชไ้ด ้
 
 

การเข้าหลกัสูตรการเรียนรู้ของผู้เรียน  
เม่ือเร่ิมเปิดใชง้านหลกัสูตรต่าง ๆ แลว้ การเขา้ใชง้านถือเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูเ้รียน  
เพื่อเพิ่มผูเ้รียนใหม่ เลือกมุมมอง Users and groups  ท่ีปุ่ม View 
เลือกหลกัสูตรท่ีผูเ้รียนใหม่ตอ้งการเรียนรู้ โดยคลิกขวา และเลือก New จากนั้นเลือก User 
 ใส่ช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่น ของผูเ้รียน แนะน าอยา่งยิง่ใหใ้ช ้ท่ีอยูอี่เมลของผูเ้รียน ถา้ท่ีอยูอี่เมลไม่ซ ้ ากนั เม่ือผูเ้รียน
พร้อมเร่ิมตน้โปรแกรม คุณจ าเป็นตอ้งส่งช่ือบญัชีผูใ้ชใ้หแ้ก่ผูรี้ยน ในการเขา้สู่ระบบคร้ังแรก ช่ือบญัชีผูใ้ช ้และ 
รหสัผา่นจะเหมือนกนั และ ระบบจะใหเ้ปล่ียนรหสัผา่นใหม่โดยอตัโนมติั  
หลงัจากนั้นสามารถเพิ่ม รายละเอียดของผูเ้รียนไดต้ามตอ้งการถา้มีความจ าเป็น 
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การจัดผู้เรียน หรือ กลุ่มผู้เรียน 
เพื่อใหง่้ายต่อการจดัผูเ้รียนท่ีมีจ านวนมาก ระบบการจดัการเรียนการสอนน้ีไดอ้  านวยความสะดวกใหคุ้ณจดัผูเ้รียน
เป็นกลุ่ม ๆ ตวัอยา่งเช่น จดัเรียงตามวนัเร่ิมตน้หลกัสูตร หรือ ตามสถานท่ี  
กลุ่มผูเ้รียนนั้นสามารถสร้างไดภ้ายในกลุ่มท่ีมีอยูก่่อนแลว้เท่านั้น 
เพื่อสร้างกลุ่มใหม่ ใหเ้ลือกไฟลท่ี์ตอ้งการสร้างกลุ่มภายใตไ้ฟลน์ั้น คลิกขวา แลว้เลือก New จากนั้นเลือก Group 
คุณยงัสามารถ คดัลอก และ วาง หรือ ยา้ยผูเ้รียนจากกลุ่มหน่ึงไปยงัอีกกลุ่มหน่ึง โดยเลือกทั้งหมดท่ีตอ้งการ แลว้
คลิกขวา จากนั้น เลือก Copy, Paste 
และ Cut ในเมนู 
นอกจากนั้นยงัมี ฟังกช์นัอ่ืน ๆ ดงัน้ี: 
 Find in Selection: 

คน้หา ขอ้มูลท่ี

เฉพาะเจาะจง ในรายการผูใ้ชท่ี้เลือก 
 Rename: เปล่ืยนช่ือผูใ้ช ้หรือ ช่ือกลุ่ม 
 Export Subscription : รายงานขอ้มูลผลการเรียน หรือ ขอ้มูลพิน้ฐานของผูใ้ชเ้ม่ือผูใ้ชง้านไม่มีผลการเรียน 

ออกมาในรูปแบบไฟล ์Excel 
 Remove: ยา้ยผูใ้ชง้านออกจากกลุ่ม แต่ช่ือผูใ้ชจ้ะยงัคงปรากฏอยูใ่นไฟล ์All Users 
 Reset Password: เปล่ียนรหสัผา่นของผูใ้ชง้าน 
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การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
การเขา้เป็นสมาชิกนั้น สัมพนัธ์กบัการสมคัรเขา้เรียนหลกัสูตร ของผูเ้รียน หรือพดูอีกอยา่งก็คือ เป็นการจบั
ผูใ้ชง้านเขา้ลงในหลกัสูตร ผูเ้รียนจะเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มท่ีแตกต่างกนัตามหลกัสูตรท่ีลงเรียน 
เช่นเดียวกนักบัการยมืหนงัสือในหอ้งสมุด หลกัสูตรจะมีสถานะเป็น “checked out” เม่ือผูเ้รียนเขา้ใชง้าน
โปรแกรม และเป็นสถานะ “checked in” เม่ือออกจากโปรแกรม 
การเป็นสมาชิกของแต่ละหลกัสูตรนั้นไม่สามาถสร้างข้ึนไดเ้อง แต่จะปรากฏข้ึนหลงัจากผูเ้รียนเขา้ใชง้าน
โปรแกรมคร้ังแรก หลงัจากนั้น ขอ้มูลการเรียนของผูใ้ชง้านเกือบทั้งหมดจะถูกเก็บใน ผลการเรียน  ดงันั้นเม่ือ
ผูเ้รียนมี ผลการเรียนท่ีถูกบนัทึกไวแ้ลว้ แมจ้ะถูกยา้ยออกจากกลุ่ม ผูเ้รียนก็ยงัสามารถเขา้หลกัสูตรการเรียนนั้น ๆ 
ได ้
การเป็นสมาชิกของหลกัสูตร นั้นยงัสามารถดูไดท้ั้งมุมมอง Users and groups และมุมมองCourse 
 
แผนอจัฉริยะ 
หลกัสูตรการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ ความกา้วหนา้ในการเรียน นั้นสามารถดูไดใ้น แผนอจัฉริยะ ซ่ึงจะแสดง 
คะแนนการท าแบบฝึกหดั และ เวลาท่ีใชใ้นการท าแต่ละแบบฝึกหดัก็จะถูกบนัทึกอยูท่ี่น่ี เราสามารถดูแผน
อจัฉริยะของสมาชิกทุกคนโดยการคลิกขวา และเลือก View IntelliPlan Data 
 
การดูข้อมูลผู้เรียน 
คุณสามารถรวบรวมขอ้มูลของผูเ้รียนจากหนา้สมาชิก หรือ IntelliPlan ของผูเ้รียน 
1.ข้อมูลในหน้าสมาชิก 
ในหนา้สมาชิก คุณจะเห็นขอ้มูลบางอยา่งบา้งแลว้ ตวัอยา่งเช่น ภาพรวมผลคะแนนทั้งหมดของผูเ้รียน  
รายละเอียดขอ้มูลท่ีอยูใ่นคอลมัน์หนา้สมาชิก : 

คอลมัน์                                                      ค าอธิบาย 
Login/Name/Title        
Checked out                
 
Course language              
Translation language      
Created Date                     
 

ช่ือเขา้ใชง้าน หรือ ช่ือหลกัสูตร  
ถา้ปรากฏสัญลกัษณ์น้ี หมายความวา่การเขา้เป็นสมาชิกถูกล็อค เน่ืองจากผูเ้รียน

ก าลงัใชง้านโปรแกรม หรือ เกิดขอ้ผดิพลาดข้ึนในการออกจากโปรแกรม   
ภาษาท่ีเรียน  
ภาษาท่ีแปล  
วนัและเวลาท่ีเขา้เป็นสมาชิกของหลกัสูตร หรือเม่ือการเขา้ใชง้านโปรแกรมคร้ังแรก  
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คอลมัน์                                                      ค าอธิบาย 
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 

วนัและเวลาท่ีผูใ้ชง้านเปิดโปรแกรมเขา้สู่หลกัสูตรเป็นคร้ังแรก Created Date และ 
Started Date    นั้นคลา้ยกนั 
วนัและเวลาท่ีออกจากโปรแกรมคร้ังล่าสุด 
ผูใ้ชง้านท่ีออกจากโปรแกรมคนสุดทา้ย 
วนัและเวลาท่ีเปิดโปรแกรมคร้ังล่าสุด  
ผูใ้ชง้านท่ีเปิดโปรแกรมคนล่าสุด           
ID คอมพิวเตอร์ ท่ีเปิดโปรแกรมคร้ังล่าสุด        
เวลาท่ีผูใ้ชง้านใชใ้นการเรียน 
คะแนนเฉล่ียของการท าแบบฝึกหดัทั้งหมด 
คะแนนเฉล่ียของการฝึกออกเสียงทั้งหมด 
คะแนนเฉล่ียของการท าแบบฝึกหดัไวยากรณ์ทั้งหมด 
คะแนนเฉล่ียของการท าแบบฝึกหดัค าศพัทท์ั้งหมด 
คะแนนเฉล่ียของการท าแบบฝึกหดัท าความเขา้ใจทั้งหมด 
คะแนนเฉล่ียของการท าแบบฝึกหดัการฟังทั้งหมด 
คะแนนเฉล่ียของการท าแบบฝึกหดัการแปลทั้งหมด 
จ านวนแบบฝึกหดัท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
จ านวนแบบฝึกหดัทั้งหมด 
จ านวนแบบฝึกหดัฝึกออกเสียงท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแลว้  
จ านวนแบบฝึกหดัฝึกออกเสียงทั้งหมด 
จ านวนแบบฝึกหดัฝึกไวยากรณ์ท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแลว้  
จ านวนแบบฝึกหดัไวยากรณ์ทั้งหมด 
จ านวนแบบฝึกหดัค าศพัทท่ี์ท าเสร็จเรียบร้อยแลว้  
จ านวนแบบฝึกหดัค าศพัทท์ั้งหมด 
จ านวนแบบฝึกหดัท าความเขา้ใจท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
จ านวนแบบฝึกหดัท าความเขา้ใจทั้งหมด 
จ านวนแบบฝึกหดัการฟังท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแลว้  
จ านวนแบบฝึกหดัการฟังทั้งหมด 
จ านวนแบบฝึกหดัการแปลท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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คอลมัน์                                                      ค าอธิบาย 
Translation Content Total 
Content Summary 
Pronunciation Summary 
Grammar Summary 
Vocabulary Summary 
Comprehension Summary 
Listening Summary 
Translation Summary 
Overall content Result 
Overall Pronunciation Result 
 

จ านวนแบบฝึกหดัการแปลทั้งหมด 
เปอร์เซ็นตก์ารท าแบบฝึกหดัทั้ งหมด 
เปอร์เซ็นตก์ารฝึกออกเสียงทั้งหมด 
เปอร์เซ็นตก์ารท าแบบฝึกหดัไวยากรณ์ทั้งหมด 
เปอร์เซ็นตก์ารท าแบบฝึกหดัค าศพัทท์ั้งหมด 
เปอร์เซ็นตก์ารท าแบบฝึกหดัท าความเขา้ใจทั้งหมด 
เปอร์เซ็นตก์ารท าแบบฝึกหดัการฟังทั้งหมด 
เปอร์เซ็นตก์ารท าแบบฝึกหดัการแปลทั้งหมด 
คะแนนเฉล่ียของแบบฝึกหดัท่ีท าเสร็จแลว้ และแบบฝึกหดัท่ียงัไม่ไดท้  า 
คะแนนเฉล่ียของแบบฝึกหดัออกเสียงท่ีท าเสร็จแลว้ และแบบฝึกหดัออกเสียงท่ียงั
ไม่ไดท้  า 

2.ข้อมูลในแผนอจัฉริยะ 
หากตอ้งการรู้ผลการเรียนของผูเ้รียนในแต่ละแบบฝึกหดั จะตอ้งดูใน แผนอจัฉริยะ โดยการเลือกสมาชิก จากนั้น
คลิกขวาแลว้เลือก View IntelliPlan Data 
คุณสามารถเปิด แผนอจัฉริยะ พร้อม ๆ กนัได ้โดยเลือกจากสมาชิกหลาย ๆ คน 
รายละเอียดขอ้มูลท่ีอยูใ่นคอลมัน์แผนอจัฉริยะ (IntelliPlan Designer) : 

Contents   แสดงล าดบั ขั้นตอน, บทเรียน, บทสนทนา และ แบบฝึกหดัท่ีอยูใ่นหลกัสูตร 
    ตวัอกัษรตวัหนา สีด า  แสดงล าดบัขั้น หรือ บทเรียน 
    ตวัอกัษรสีด า แสดง บทสนทนา หรือ แบบฝึกหดัเด่ียว ๆ  
    ตวัอกัษรสีน ้าเงินทั้งตวัหนาและตวัธรรมดา แสดง บทเรียนหรือแบบฝึกหดัใน  
    โหมดแบบทดสอบ 
Note    แสดงบนัทึกยอ่ 
Type      บอกประเภทแบบฝึกหดั 
Additional information    แบบฝึกหดัท่ีสามารถท าดว้ยการตอบใส่ไมโครโฟน  
Listening comprehension   แสดงแบบฝึกหดัการฟังเพื่อท าความเขา้ใจ 
Result    แสดงผลคะแนนของการตรวจค าตอบคร้ังล่าสุดเป็นเปอร์เซ็นต ์ตวัเลขในวงเล็บ
    ขา้งผลคะแนนแสดงจ านวนคร้ังท่ีคลิก Correction 

หวัขอ้   ค าอธิบาย 
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การอธิบายผลคะแนนของผู้เรียน 
ในแผนอจัฉริยะ คุณสามารถดูคะแนนของแต่ละแบบฝึกหดั  
 คะแนนของแต่ละโฟลเดอร์ (เช่น บทเรียน, แบบทดสอบ) จะข้ึนอยูก่บัคะแนนรวมทั้งหมดของทุกส่วนท่ีอยูใ่น
โฟลเดอร์ คะแนนของแต่ละโฟลเดอร์จะเป็นคะแนนเฉล่ียรวมของ แบบฝึกหดั ทั้งหมด ส่วนเวลา หมายรวมถึง
เวลาทั้งหมดท่ีใชท้  าแบบฝึกหดัท่ีอยูใ่นโฟลเดอร์นั้น ๆ และวนัท่ี แสดงการตรวจค าตอบคร้ังล่าสุด  
แต่ละโฟลเดอร์ หรือ บทเรียนจะไดค้ะแนน 100% ก็ต่อเม่ือ คุณท าทุก ๆ แบบฝึกหดัท่ีอยูใ่นโฟลเดอร์นั้นได้
คะแนนเตม็100 ดงันั้น คะแนนสะสมจะอยูใ่นเกณฑต์ ่าจนกวา่จะท าทุกแบบฝึกหดัในบทเรียนนั้นเสร็จสมบูรณ์ 
ผลคะแนนและการออกเสียง จะถูกค านวณเป็นเปอร์เซ็นตด์งัน้ี  
สัญลกัษณ์ สีแดง     0 to 49%  ควรปรับปรุง 
สัญลกัษณ์ สีเหลือง   50 to 79%  ปานกลาง / ดี 
สัญลกัษณ์ สีเขียว    80 to 100%  ดี / ดีมาก 
 
 
 
 
 

หวัขอ้   ค าอธิบาย 
Pronunciation assessment  
Time  
Date 
Level    
 
 
 
Grammar 
Vocabulary 
Reading comprehension 
Listening comprehension 

เปอร์เซ็นตค์ะแนนของการฝึกออกเสียง 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท าแบบฝึกหดั 
วนัท่ีผูเ้รียนคลิกตรวจค าตอบคร้ังล่าสุด 
ระดบัความยากของแบบฝึกหดั 
1 ง่าย | 2 ปานกลาง | 3 ยาก | Pronunciation การออกเสียง | Vocabulary ค าศพัท ์| 
Listening comprehension การฟังท าความเขา้ใจ | Reading comprehension การ
อ่านท าความเขา้ใจ | Grammar ไวยกรณ์ | Translation การแปล 
เปอร์เซ็นตค์ะแนนของแบบฝึกหดัไวยากรณ์ 
เปอร์เซ็นตค์ะแนนของแบบฝึกหดัค าศพัท์ 
เปอร์เซ็นตค์ะแนนของแบบฝึกหดัการอ่านอ่านท าความเขา้ใจ  
เปอร์เซ็นตค์ะแนนของแบบฝึกหดัการฟังท าความเขา้ใจ  
 



 

 

 
Page 11 
 

การจัดการการเข้ากลุ่มสมาชิก 
เม่ือคลิกขวาท่ี สมาชิกในกลุ่ม จะปรากฏเมนูดงัต่อไปน้ี 

 
เลือกฟังกช์นัต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
ฟังกช์นั ค าอธิบาย 
Find in Selection 
Filter-All 
Filter-blocked 
Filter-checked out 
 

คน้หาขอ้มูลท่ีเฉาะเจาะจงในกลุ่มสมาชิกท่ีเลือก 
ตั้งค่าตวักรองใหม่ 
เลือก สมาชิกท่ี บล็อค ทั้งหมด 
เลือก สมาชิก ท่ี checked out ทั้งหมด 

Undo Check out 
 
Block 
Unblock 
Reset 
Restore 
Delete 

ปลดล็อค สมาชิก ท่ีมีสถานะ checked out แมว้า่ผูใ้ชง้านจะไม่ไดอ้ยูใ่น
โปรแกรมก็ตาม แต่การท าเช่นน้ีจะท าใหข้อ้มูลทั้งหมดหายไป 
บล๊อคผูใ้ชง้านในการเขา้บทเรืยน 
ยกเลิกการ บล๊อค การเขา้ใชง้าน 
ตั้งค่าใหม่ ขอ้มูลผูใ้ชง้านทั้งหมดจะถูกลบ 
เรียกคืนผลคะแนนท่ีผูใ้ชง้านบนัทึกในการตั้งค่าคร้ังล่าสุด 
ลบบทเรียน ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเช่ือมโยงกบับทเรียนนั้นจะถูกลบ แต่ยงัสามารถ
สร้างบทเรียนเรียนเดิมข้ึนใหม่ได ้

View IntelliPlan Data เปิดแผนอจัฉริยะ 
Export รายงานขอ้มูลผลการเรียนออกมาเป็นเอกสาร Excel 
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การจัดการผู้ดูแลระบบ 
กลุ่มแรก ๆ ท่ีสร้างข้ึนใน LMS ภายใตมุ้มมอง Users and Groups ก็คือกลุ่ม Administrator โดยปกติแลว้ระบบจะ
สร้างผูดู้แลระบบมาหน่ึงคน ใชช่ื้อวา่ Administrator ส่วนผูดู้แลระบบเพิ่มเติมคนอ่ืน ๆ อยา่งเช่น ผูส้อน ก็ควรจะ
ถูกเพิ่มช่ือเขา้ในกลุ่มน้ี 
เพื่อเพิ่มผูดู้แลระบบ ท าขั้นเหมือนกนักบัการเพิ่มผูใ้ชง้านในระบบ เลือกท่ีกลุ่ม Administrator จากนั้นคลิกขวา 
เลือก New แลว้เลือก User 
ผูดู้แลระบบท่ีเพิ่มช่ือเขา้มาใหม่น้ีจะสามารถเขา้ใชง้าน LMS โดยช่ือบญัชีผูใ้ชข้องตนเอง เพื่อดูขอ้มูลท่ีอยูใ่น LMS 
ไดโ้ดยอตัโนมติั 
แบบทดสอบวดัระดับ 
แบบทดสอบวดัระดบัใชเ้พื่อช่วยจดัระดบัผูเ้รียนใหเ้หมาะสม 
แบบทดสอบของ Speexx อา้งอิงตาม เกณฑ์ Common European Framework for Language Learning and 
Teaching (CEF) และ ยงัใชก้ าหนดทกัษะปัจจุบนัของผูเ้รียน แบ่งผูเ้รียนออกเป็นระดบั beginner (A1) และ 
Advanced (B2) 
แบบทดสอบวดัระดบัน้ีประกอบดว้ย 4 ส่วนดว้ยกนั ซ่ึงก็คือ A1, A2, B1, B2 โดยเร่ิมจากแบบฝึกหดั A1 และเม่ือ
ผูเ้รียนไดค้ะแนน 70% หรือมากกวา่นั้น ผูเ้รียนสามารถท าแบบทดสอบในส่วนถดัไปซ่ึงก็คือ A2 และระดบัถดัไป
เร่ือยๆ นัน่หมายความวา่ แบบทดสอบของผูเ้รียนในระดบั Beginner จะส้ินลงสุดอยา่งรวดเร็ว และในระดบั 
Advanced จะใชเ้วลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น 
เคล็ดลบั : หลกัสูตร หรือระดบัท่ีแนะน า จะไม่ไดอ้ยูใ่นส่วนสุดทา้ยของแบบทดสอบ แต่ข้ึนอยูก่บัผูดู้แลระบบ เช่น 
ผูส้อน ท่ีจะตีผลคะแนนและเลือกหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
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การอธิบายผลคะแนน 
เม่ือผูเ้รียนท าแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ คุณจ าเป็นตอ้งเปิดดูผลคะแนนจากแผนอจัฉริยะ  
ส่ิงแรกท่ีคุณตอ้งสังเกตคือ ผูเ้รียนท าแบบทดสอบไดถึ้งขั้นไหน ยกตวัอยา่งเช่น ถา้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบในระดบั
แรก A1 ไม่ผา่น ผูเ้รียนก็ควรเร่ิมเรียนในระดบั A1 
การใชค้ะแนนสุดทา้ยของผูเ้รียนท่ีปรากฏดา้นบนสุดของคอลมัน์ Result ในแผนอจัฉริยะ จะท าใหคุ้ณสามารถ
แนะน าหลกัสูตรตามตารางขา้งล่างน้ีได้ 
ผลคะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์   หลกัสูตรท่ีแนะน า 
0-30% 
31%-60% 
61%-90% 
>90% 

A1-A2 
B1 
B2 
Business (ถา้มี) 

 
สังเกตวา่ผลคะแนนท่ีปรากฏในคอลมัน์ Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension และ Listening 
Comprehension จะเป็นคะแนนเฉล่ียรวมของแบบฝึกหดัทั้งหมดท่ีไดท้  า แต่ในขณะท่ี ผลคะแนนท่ีปรากฏใน
คอลมัน์ Result จะรวมคะแนนของแบบฝึกหดัท่ียงัไม่ไดท้  าไวด้ว้ย 
เคล็บลบั : การลา้งคะแนนของผูเ้รียนนั้นสามารถท าไดถ้า้จ  าเป็น โดยเลือกหลกัสูตรท่ีผูเ้รียนเป็นสมาชิก และคลิก
ขวา และเลือก Reset แต่ถา้หากกด Reset โดยไม่ตั้งใจ ก็สามารถเลือก Restore เพื่อเรียกผลคะแนนคืนมาได้ 
 

ติดต่อเรา 
หากมีค าถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกบริการลูกคา้สัมพนัธ์ 
Technical Support   support@speex.in.th 
 
 
 
 
 
 
 

 


