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  การจัดการชั้นเรียนดิจิทัล CMS@2019   
 
       ครูสอนออนไลน์ผ่านระบบวีดีโอหรือให้สื่อการเรียนรู้ตามตารางสอน 

           
     วีดโีอการสอน      คลิป      ไฟล์                   เว็บ         ยูทูบ    ห้องเรียนออนไลน์  

 
 
 
       ตารางสอน/ตารางเรียน 

      วิชา วัน เวลา ห้อง ผู้สอน ส่ือการเรียนรู้ 
ภาษาไทย จันทร์ 08.00 – 10.00 น. 3-301 อ.สุชาติ วีดีโอการสอน เว็บ 
ภาษาอังกฤษ อังคาร 10.00 – 12.00 น. 5-101 อ.รักชาติ คลิป ไฟล์ ยูทูบ 
สังคมศึกษา พุธ 08.00 – 10.00 น. 1-201 อ.ขนิษฐา ห้องเรียนออนไลน์ 

 
 
     
 

     
    นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ตามตารางเรียน และเรียนรู้ตามสื่อการเรียนรู้ที่ครูก าหนดให ้
 
 
   

        ระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ : การบ้าน คะแนนกิจกรรม เวลาเรียน เกรด คลังข้อสอบ สอบออนไลน์  
          ตัวอย่าง : https://cms.pblthai.com 

https://cms.pblthai.com/
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หน้าแรกเว็บไซต์ 

 
 
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ LOGIN -> ID รหัสครู   -> Password รหัสผ่าน  
 

 
 
หน้าเว็บแรกส าหรับครู 
-เมนู จัดการชั้นเรียน ส าหรับ จัดการข้อมูลนักเรียน สื่อการเรียน เวลาเรียน การบ้าน คะแนน เกรด และส่งข้อความ 
 ฐานข้อมูลนักเรียน ส าหรับ เพิ่ม ลบ ข้อมูลในฐานข้อมูลหลัก 
 ฐานข้อมูลวิชา ส าหรับ เพิ่ม ลบ ข้อมูลในฐานข้อมูลวิชา 
 ตารางสอน ส าหรับ เพิ่ม ลบ ข้อมูลตารางสอนของครู 
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-เมนู  คลังข้อสอบ  
 ผลการเรียนรู้ ส าหรับ บันทึกวัตถุประสงค์การเรียนรู้รายวิชาของครู 
 ข้อสอบ ส าหรับ บันทึกข้อสอบเป็นคลังข้อสอบ  
 ชุดข้อสอบ ส าหรับ น าข้อสอบจากคลังข้อสอบมาจัดเป็นชุดข้อสอบเพื่อเตรียมจัดห้องสอบ 
 ห้องสอบ ส าหรับ น าชุดข้อสอบท่ีเตรียมไว้มาจัดห้องสอบ ตามวัน เวลาที่ก าหนด และ  

 น ารายชื่อนักเรียนเข้าสอบในแต่ละห้องสอบ 
 ผลการสอบ ส าหรับ ครูดูผลการสอบนักเรียนของแต่ละห้องสอบ  
 

  
 
 ฐานข้อมูลนักเรียน เลือกที่เมนู จัดการชั้นเรียน->ฐานข้อมูลนักเรียน  

  
 

กรอกข้อมูลให้ครบแล้ว
คลิกปุ่ม บันทึก 

คลิก เพื่อเพ่ิมข้อมลูใหม ่

คลิก เพื่อบันทึก 

คลิก เพื่อแก้ไขรายการนี ้ คลิก เพื่อลบรายการนี ้
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 ฐานข้อมูลรายวิชา เลือกที่เมนู จัดการชั้นเรียน->ฐานข้อมูลวิชา 

 
  
 ตารางเรียน เลือกที่เมนู จัดการชั้นเรียน->ตารางเรียน 

 
 
 
 
 
 

กรอกข้อมูลให้ครบแล้ว
คลิกปุ่ม บันทึก 

คลิก เพื่อเพ่ิมข้อมลูใหม ่

คลิก เพื่อบันทึก 

คลิก เพื่อแก้ไขรายการนี ้ คลิก เพื่อลบรายการนี ้

คลิก เพื่อเพ่ิมข้อมลูใหม ่

คลิกเลือก ถ้าต้องการ
แสดงตารางสอนนี้ท่ี
หน้าแรกของเว็บไซต ์

กรอกข้อมูลให้ครบแล้วคลิก
ปุ่ม บันทึก 

-ก าหนดวันเรียนได้ 5 วัน  
-ก าหนดผูส้อนได้ 3 คน 

คลิกเลือก ถ้าต้องการเปิดห้องเรียน
ออนไลน์ได้ ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ 

คลิก เพื่อบันทึก 
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จัดการชั้นเรียน เลือกเมนู จัดการชั้นเรียน   *รายการตารางสอนจะแสดงเทอมปัจจุบัน  
 

 
 
จัดการนักเรียนในชั้นเรียน เลือก นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

เลือกเทอมแสดงตารางสอน 

ปุ่มเมนูจดัการช้ันเรียน แตล่ะรายวิชา ห้องเรียนออนไลน์  นักเรยีน สื่อการเรียน เวลาเรยีน การบ้าน คะแนน เกรด ส่งข้อความ 

คลิก รหสันักเรยีน 

คลิก เพื่อบันทึก 

คัดลอกนักเรียนจากห้องเรียนอืน่ 

น าเข้านักเรียนจากไฟล์ CSV 

ลบนักเรยีนออกจากห้องเรียน 

ส่งออกรายชื่อนักเรียน XLS 



6 
 

จัดการสื่อการเรียนรู้ในชั้นเรยีน เลือก สื่อการเรียน 
 

 
 -เพิ่มสือ่การเรียนรู้ 
 

 
 

คลิก เพื่อเพ่ิมข้อมลูใหม ่

รายการสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู ่

คลิกเพื่อบันทึก 

พิมพ์ช่ือสื่อการเรียนรู้ แล้ว เลือกไฟล์/หรือพิมพ์ลิงค์อินเตอร์เน็ต 

แก้ไขช่ือสื่อเรียนรู ้

คลิก แสดงตัวอยา่ง 

เลือกจากคลังสื่อท่ีโรงเรียนเตรียมไว้ 
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จัดการเวลาเรียนนักเรียน เลือก เวลาเรียน 
 

 
 

จัดการการบ้าน เลือกการบ้าน 

 
 
  
 
 
 
 

คลิกเพื่อบันทึกรายบคุคล 

4.คลิกเพื่อบันทึกทุกบุคคล 

คลิกเพื่อบันทึกจากออนไลน ์

1.เลือกครั้งท่ีเชค็ช่ือ 2.เลือกวันที่เช็คช่ือ 

ก าหนดเงื่อนไขเช็คช่ือออนไลน ์

3.เลือกสถานะมา
เรียน 

คลิก เพื่อเพ่ิมข้อมลูใหม ่

รายการการบ้าน 

คลิกเพื่อตรวจการบ้าน 

แก้ไขช่ือการบ้าน 
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-เพิ่มการบ้าน 

 
 

 -ตรวจการบ้าน 

 
 
จัดการคะแนนนักเรียน  เลือก คะแนน 

 
 
 
 

คลิกเพื่อบันทึก 

พิมพ์ค าอธิบายเกี่ยวกับการบ้าน 

เลือกไฟล์ประกอบ หรือพิมพ์ลิงคอ์ินเตอร์เนต็ประกอบ 

ก าหนดบันทึกคะแนนกิจกรรมที ่
ถ้ามีการส่งการบ้านจะปรากฏอยู่

ด้านล่างช่ือนักเรียน คลิก 

กรอกคะแนน
การบ้าน 

คลิกเพื่อบันทึกรายบคุคล 

เขียนบันทึกถึงนักเรียน 

1.เลือกคะแนนท่ี  2.พิมพ์ช่ือกิจกรรม 3.พิมพ์คะแนนเพื่อบันทึกทุกคน 

คลิกเพื่อบันทึกทุกบุคคล 

คลิกเพื่อบันทึกรายบคุคล 

พิมพ์คะแนนรายบคุคล 
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จัดการเกรดนักเรียน เลือก เกรด 

 
 
จัดการส่งข้อความ เลือก ข้อความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเกณฑ์คะแนนตัดเกรด 

บันทึกเกรดทุกคนตามเกณฑ ์

บันทึกเกรดรายบุคคล 

พิมพ์ข้อความ 

คลิกส่งข้อความ 
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คลังข้อสอบ 
จัดการผลการเรียนรู้รายวิชา  เลือก คลังข้อสอบ -> จัดการผลการเรียนรู้ 

 
 

จัดการข้อสอบ เลือก คลังข้อสอบ -> ข้อสอบ 

 
 

 

คลิก เพิ่มข้อมลูใหม ่

พิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน 
แล้วคลิก ปุ่มบันทึก 

คลิกเพือ่บันทึกข้อมูล 

คลิกเพื่อแก้ไขรายการนี ้ คลิกเพื่อลบรายการนี ้

คลิก เพิ่มข้อมลูใหม ่

พิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน 
แล้วคลิก ปุ่มบันทึก 

เลือกประเภทข้อสอบ 
ปรนัย/อตันยั 

ก าหนดเป็นค าตอบท่ีถูกต้อง 

คะแนนค าตอบตัวเลือกนี ้

เลือกภาพประกอบตัวเลือกนี ้

คลิก บันทึกข้อสอบ 

เลือกภาพประกอบข้อสอบนี ้
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ชุดข้อสอบ เลือก คลังข้อสอบ -> ชุดข้อสอบ 

 
 
 -เพิ่มข้อสอบ 

 
 -คลิกเพิ่มข้อสอบ 

 
 
 
 
 

คลิก เพิ่มข้อมลูใหม ่

คลิก เพิ่มข้อสอบในชุดข้อสอบ 

คลิก เพิ่มข้อสอบในชุดข้อสอบ 

เลือก ข้อสอบ 

จัดล าดับข้อสอบในชุดข้อสอบ 

ลบข้อสอบออกจากชุดข้อสอบ 
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จัดการห้องสอบ เลือก คลังข้อสอบ -> ห้องสอบ 

 
-เพิ่มผู้เข้าสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก เพิ่มข้อมลูใหม ่

พิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน 
แล้วคลิก ปุ่มบันทึก 

คลิก บันทึกข้อมูล 

เพิ่มผู้เข้าสอบ 

ปุ่ม เปิด / ปิด ห้องสอบ 

เพิ่มผู้เข้าสอบ รายบุคคล เพิ่มผู้เข้าสอบจากห้องเรียน 

คัดลอกจากห้องสอบ 

สร้างรหสัเข้าสอบทุกคน* 

ลบช่ือออกจากห้องสอบ 

สร้างรหสัเข้าสอบบุคคล 

รหัสเขา้สอบบุคคล 
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ผลการสอบ เลือก คลังข้อสอบ -> ผลการสอบ 

 
 

 


