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ค��ม�อการใช�งานระบบ LearnSquare ผ��ด�แลระบบ

LearnSquare ส��หร�บผ��ด�แลระบบ

ผ��ด�แลระบบค�อผ��ท !ม หน�าท !ในการด�แล บร#หาร จ%ดการเว(บไซต,ของระบบ LearnSquare และย%งต�อง
คอยสน%บสน0นให�ผ��ใช�งานท%1งหมดในระบบสามารถด3าเน#นการเร ยนการสอนผ�านเคร�อข�ายคอมพ#วเตอร,ได�
อย�างม ประส#ทธ#ภาพด�วย ไม�ว�าจะสน%บสน0นการท3างานของผ��สอน ผ��สร�างหล%กส�ตร หร�อการลงทะเบ ยนของผ��
เร ยนเป8นต�น ซ9!งงานในหน�าท !ร%บผ#ดชอบของผ��ด�แลระบบม มากมาย การท3างานหร�อการตอบสนองผ��ใช�ระบบ
ก(ไม�ได�ม ร�ปแบบท !แน�นอนและช%ดเจนตายต%ว ในบางคร%1งการท3างานของผ��ด�แลระบบย%งต�องข91นก%บหลายๆ
ป;จจ%ยในแต�ละเหต0การณ,หร�อสถานการณ,ในขณะน%1นด�วย  ส3าหร%บงานประจ3าหร�องานท !ผ��ด�แลระบบต�อง
บร#หารจ%ดการอย��บ�อยๆ น%1นสามารถยกต%วอย�างพอส%งเขปได�ด%งน 1ค�อ

 ด�แล จ%ดการและปร%บปร0งหน�าเว(บไซต,ให�ท%นสม%ยเช�น ปร%บปร0งข�อม�ลข�าวสารประชาส%มพ%นธ,
หล%กส�ตรท !ได�ด3าเน#นการสอนอย��หร�อก3าล%งจะเป=ดสอน เป8นต�น

 ร%บสม%ครและลงทะเบ ยนผ��ใช�งานระบบ 
 ก3าหนดส#ทธ#ของผ��ใช�งานระบบและคอยแก�ไขป;ญหาของผ��ใช�ท0กคนในระบบเม�!อม การร�องขอ
 ปร%บปร0ง และคอยแก�ไขป;ญหาของระบบพร�อมปร%บแต�งเพ�!อให�เหมาะสมก%บสภาพแวดล�อมของ

ผ��เร ยน ผ��สอนและสภาพเคร�อข�ายคอมพ#วเตอร,ในขณะน%1นๆ

งานบร#หารจ%ดการของผ��ด�แลระบบท !เก !ยวข�องก%บระบบ LearnSquare โดยตรงสามารถสร0ปเป8น 3
กล0�มหล%กๆ ได�ค�อจ%ดการระบบ, จ%ดการผ��ใช�ระบบ และบร#หารหล%กส�ตร

 จ�ดก�รระบบ    จ�ดก�รผ��ใช�ระบบ  บร�ห�รหล�กส�ตร

ร�ปท ! 4.1 งานบร#หารหล%กของผ��ด�แลระบบ LearnSquare
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ค��ม�อการใช�งานระบบ LearnSquare ผ��ด�แลระบบ

1. ก�รเข��ใช�ง�นระบบ
 

 1. ปEอนข�อม�ล Nick Name และ Password ของผ��ด�แลระบบเพ�!อ Login
เข�าใช�งานระบบในโหมดของผ��ด�แลระบบ

2. เม�!อเข�าส��ระบบคล#กเมน� "จ%ดการระบบ" 

3. จะปรากฏเมน�จ%ดการระบบด%งภาพ
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ค��ม�อการใช�งานระบบ LearnSquare ผ��ด�แลระบบ

ฟ;งก,ช%!นการท3างานต�างๆ ของระบบ LearnSquare ในแต�ละส�วนงานบร#หารหล%กของผ��ด�แลระบบ

จ%ดการระบบ
Site Setting ส3าหร%บการปร%บแต�งค�าเว(บไซต,

Blocks เพ�!อปร%บเปล !ยนหน�าตาของเว(บไซต,

Forums เพ�!อก3าหนดค�าในขณะการแสดงความค#ดเห(นในเว(บไซต,

Private Messages เพ�!อก3าหนดขนาดของระบบข�อความส�วนต%วของสมาช#กระบบ

Chat เพ�!อก3าหนดการใช� Chat server ให�ก%บระบบ

Modules เพ�!อก3าหนดฟ;งก,ช%!นป;จจ0บ%นหร�อเพ#!มเต#มในอนาคตให�ก%บระบบ

จ%ดการผ��ใช�ระบบ
Group เพ�!อก3าหนดกล0�มสมาช#กผ��ใช�งานระบบ

User Administration เพ�!อจ%ดการเพ#!ม ลบหร�อแก�ไขผ��ใช�งานท%1งหมดของระบบ

Permissions เพ�!อก3าหนดส#ทธ#ให�แก�ผ��ใช�งานท%1งหมดของระบบ

Logging เพ�!อคอยตรวจสอบการเข�าใช�งานระบบ

บร#หารหล%กส�ตร Schools เพ�!อก3าหนดหมวดหม��ว#ชาของหล%กส�ตรในระบบ

Courses เพ�!อบร#หารจ%ดการหล%กส�ตรในระบบ

SCORM เพ�!อจ%ดการน3าเข�าและส�งออกหล%กส�ตรตามมาตรฐาน SCORM

57
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2. จ�ดก�รระบบ
การจ%ดการระบบของผ��ด�แลระบบ LearnSquare น 1ถ�อเป8นงานหล%กของการบร#หารจ%ดการระบบ ซ9!ง

เป8นงานท !ควรจะด3าเน#นการท%นท เม�!อการต#ดต%1งระบบ LearnSquare น%1นเสร(จส#1นก�อนการใช�งานระบบจะเร#!ม
ต�นข91น โดยการก3าหนดค�าท !เหมาะสมปร%บแต�งให�เข�าก%นได�ก%บสภาพแวดล�อมของระบบและพร�อมให�บร#การ
การปร%บแต�งหน�าเว(บไซต,ของระบบให�เหมาะสมก%บว%ตถ0ประสงค,การใช�งานและเป8นท !น�าสนใจ รวมถ9งการให�
ข�อม�ลข�าวสารท !ท%นสม%ยชวนต#ดตามและเป8นประโยชน,ต�อผ��ใช�งานระบบท0กคนเป8นต�น ฟ;งก,ช%นการท3างานของ
การจ%ดการระบบ LearnSquare ม ด%งน 1ค�อ

2.1 Site Setting 
ฟ;งก,ช%นการท3างานน 1ส3าหร%บผ��ด�แลระบบปร%บแต�งข�อม�ลท%!วไปของเว(บไซต,ด%งน 1 

58

1

2
3

4
5
6

7 8

9 10



ค��ม�อการใช�งานระบบ LearnSquare ผ��ด�แลระบบ

1. ใช�ก3าหนด Title bar จากช�!อเว(บไซต,และค3าขว%ญเว(บไซต,ด%งภาพ

2. ก3าหนด e-mail ของผ��ด�แลระบบ
3. ก3าหนดร�ปแบบเว(บไซต,(Theme) ซ9!งค�าเร#!มต�นก3าหนดให� 2 ร�ปแบบค�อ NECTEC และ

Simple แต�หากต�องการเพ#!มเต#มผ��ด�แลสามารถสร�างเพ#!มเต#มได�ท !โฟล,เดอร,ย�อย themes
ของระบบ

4. ก3าหนดเมน�ภาษาของเว(บไซต, ซ9!งก3าหนดค�าเร#!มต�นให� 2 ภาษาค�อภาษาไทยและภาษา
อ%งกฤษ

5. ก3าหนดให�เมน�จ%ดการระบบเป8นไอคอนร�ปภาพหร�อเป8นต%วอ%กษร

6. ก3าหนดให�ม การใช�เคร�!องม�อช�วยเข ยน HTML โดยข91นอย��ก%บความสามารถของบราวเซอร,
ของผ��ใช�ด�วย

7. ก3าหนดการแสดงผลส�งส0ดต�อหน�าเช�น เม�!อต�องการให�แสดงรายช�!อสมาช#กจ3านวน 20 ช�!อ
ต�อหน�า

8. ก3าหนดระด%บความปลอดภ%ยของระบบ LearnSquare ในการเข�าใช�งานระบบซ9!งม  3 ระด%บ
ด%งน 1ค�อ
 ส�ง ระด%บความปลอดภ%ยน 1ผ��ใช�ระบบต�อง Login เข�าระบบในท0กคร%1งการใช�งาน
 กลาง ระด%บความปลอดภ%ยน 1ผ��ใช�ระบบ Login เพ ยงคร%1งแรกเท�าน%1นต�อช�วงเวลาท !ผ��ด�

แลระบบก3าหนดให�เข�าใช�งาน
 ต!3า ระด%บความปลอดภ%ยน 1เป=ดให�ผ��ใช�เข�าได�ตลอดเวลาเม�!อผ�านการ Login เข�าส��ระบบ

เพ ยงคร%1งแรกคร%1งเด ยว
9. ก3าหนดค�า footer ของเว(บไซต,
10.คล#ก "Save Changes” เพ�!อย�นย%นการปร%บเปล !ยนค�าของระบบ
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ค��ม�อการใช�งานระบบ LearnSquare ผ��ด�แลระบบ

2.2 Blocks 
ส3าหร%บการจ%ดหน�าเว(บซ9!งผ��ด�แลระบบสามารถปร%บเปล !ยนการแสดงผลโดยสามารถย�าย

ต3าแหน�งกรอบได�อ#สระโดยม  3 ต3าแหน�งหล%กค�อซ�าย กลางและขวา ด%งต%วอย�างค�าเร#!มต�นของระบบด%งน 1
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1. สามารถย�ายต3าแหน�งของแต�ละกรอบได�อ#สระโดยสามารถคล#กล�กศร         เพ�!อเล�!อน
ล3าด%บในแต�ละกรอบย�อยข91นหร�อลง

2. สามารถก3าหนดการแสดงผลโดยการคล#ก                                 
3. สามารถคล#กท !ล�กศร           เพ�!อเล�!อนต3าแหน�งจากกลางไปซ�ายหร�อขวาเป8นต�น 
4. สามารถคล#ก                            ในกรณ ต�องการเพ#!มหร�อแก�ไขในแต�ละกรอบ

ย�อย
5. ส3าหร%บในบางกรอบท !สามารถใช� HTML Editor แก�ไขปร%บแต�งได�ก(จะสามารถคล#กป0wม

"Editor” เพ�!อเร ยก HTML Editor มาแก�ไขได�เช�นเด ยวก%น

2.3 Forums 
ส3าหร%บผ��ด�แลระบบในการก3าหนดค�าการใช�ภาพแสดงอารมณ,และการก3าหนดให�สามารถส�ง

ภาพประกอบค3าถามได�ในกระดานสนทนา (Web Board) ระหว�างการเร ยนออนไลน,

2.4 Private Messages 
เพ�!อก3าหนดขนาดของระบบข�อความส�วนต%วให�แก�สมาช#กผ��ใช�งานระบบท0กคน ซ9!งการ

ก3าหนดค�าด%งกล�าวน 1ผ��ด�แลระบบควรจะพ#จารณาค3านวณขนาดของสมาช#กประกอบก%บความจ0ของฮาร,ดด#สก,
ของเซ#ร,ฟเวอร,ด�วย โดยค�าเร#!มต�นระบบได�ก3าหนดให�ม ขนาด 1 MBytes
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2.5 Chat 
ส3าหร%บการก3าหนดค�าของ Chat Server ภายนอกให�ก%บระบบเพ�!อเพ#!มทางเล�อกในการต#ด

ต�อส�!อสารของสมาช#กในระบบส3าหร%บการสนทนาออนไลน,แบบท%นท 

2.6 Module 
เพ�!อก3าหนดฟ;งก,ช%!นการท3างานให�ก%บระบบในป;จจ0บ%นหร�อเพ�!อใช�ส3าหร%บพ%ฒนาการท3างาน

เพ#!มเต#มให�ก%บระบบ LearnSquare ในอนาคต ความสามารถน 1ต�องอาศ%ยความสามารถของผ��พ%ฒนาโปรแกรม
ระด%บส�งในการพ%ฒนาและเช�!อมต�อการท3างานให�เข�าก%บระบบ LearnSquare 

ร�ปท ! 4.2  ฟ;งก,ช%!น Modules ส3าหร%บการพ%ฒนาปร%บแต�งระบบ
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ค��ม�อการใช�งานระบบ LearnSquare ผ��ด�แลระบบ

3. จ�ดก�รผ��ใช�ระบบ
หน�าท !หล%กอย�างหน9!งของผ��ด�แลระบบค�อการจ%ดการก%บผ��ใช�ระบบ โดยกระบวนการหล%กๆ น 1เร#!มจาก

ปร%บแต�งค�าของผ��ใช�ระบบเช�นความยาวของเลขประจ3าต%วของผ��ใช� เป8นต�น และคอยให�ความช�วยเหล�อ แก�ไข
เม�!อม ผ��ใช�ระบบม ป;ญหาเช�นล�มรห%สผ�าน หร�อก3าหนดค�าอ�!นๆ ให�เหมาะสมก%บหน�วยงานท !น3าระบบไปใช�
ฟ;งก,ช%!นของการจ%ดการผ��ใช�ระบบม ด%งน 1ค�อ

3.1 Group
ระบบ LearnSquare น 1 ได�แบ�งกล0�มของผ��ใช�ออกเป8น 4 กล0�มด%งน 1ค�อ ผ��ด�แลระบบ, ผ��สอน,

ผ��ช�วยสอนและผ��เร ยน ซ9!งม ส#ทธ#ในการเข�าใช�งานระบบแตกต�างก%นออกไป เช�นผ��สอนสามารถเป=ดสอนหล%ก
ส�ตรท !ตนเองสร�างได�เท�าน%1น  น%กเร ยนสามารถเข�ามาเร ยนได�เพ ยงอย�างเด ยวสร�างหล%กส�ตรไม�ได� เป8นต�น ข%1น
ตอนการใช�งานอธ#บายเป8นข%1นตอนได�ด%งน 1

1. ระบบจะแสดงกล0�มผ��ใช�งานป;จจ0บ%นของระบบ ซ9!งค�าเร#!มต�นหล%งจากการต#ดต%1งระบบได�แบ�ง
กล0�มผ��ใช�งานออกเป8น 4 กล0�มด%งภาพ และย%งสามารถคล#กท ! "ช�!อกล0�ม" ของกล0�มผ��ใช�เพ�!อ
แสดงรายการสมาช#กท%1งหมดของกล0�มน%1นๆ ได�ด�วย

63

1

2



ค��ม�อการใช�งานระบบ LearnSquare ผ��ด�แลระบบ

2. การเพ#!มกล0�มของผ��ใช�เพ�!อการบร#หารจ%ดการผ��ใช�ท !ง�ายดายข91นเช�น ผ��ด�แลระบบอาจก3าหนด
กล0�มของน%กเร ยนระด%บม%ธยมศ9กษาป{ท ! 5 เป8นต�น

3.2 User Administration: 
การจ%ดการก%บผ��ใช�ระบบเพ�!อจ%ดการเพ#!ม ลบหร�อแก�ไขผ��ใช�งานท%1งหมดของระบบรวมท%1งการ

ปร%บเปล !ยนข�อม�ลของสมาช#กให�เหมาะสมก%บการใช�งานของแต�ละหน�วยงานหร�อองค,กร

1. เร#!มต�นการจากการก3าหนดค�าคงท !หร�อปร%บแต�งให�เหมาะก%บผ��ใช�งานระบบก�อนเช�น
ก3าหนดความยาวของรห%สเลขประจ3าต%ว ก3าหนดกล0�มผ��ใช�งานเบ�1องต�น เป8นต�น

2. หากต�องการปร%บแต�งเพ#!มค�าคงท !ของผ��ใช�ระบบก(สามารถด3าเน#นการได�ท ! Dynamic
User Data เช�นการก3าหนดให�ใส�ค�างานอด#เรก เป8นต�น

3. คล#ก "Add new user” เพ�!อเพ#!มผ��ใช�ให�แก�ระบบ
4. คล#ก "Add from file” เพ�!อเพ#!มผ��ใช�จ3านวนมากจากการเตร ยมไฟล,ข�อม�ลแล�วน3าเข�าส��

ระบบ
5. เม�!อม การปร%บแต�งหร�อแก�ไขผ��ใช�ท !ม อย��แล�วในระบบสามารถคล#ก "Edit User” เพ�!อ

เล�อกปร%บแต�งแก�ไขค�าของผ��ใช�ในแต�ละคนเช�น ก3าหนดรห%สผ�านให�ก%บผ��ใช�ท !ล�มรห%ส
ผ�าน เป8นต�น
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ค��ม�อการใช�งานระบบ LearnSquare ผ��ด�แลระบบ

ฟ;งก,ช%นน 1ผ��ด�แลระบบควรเร#!มต�นจากการปร%บเปล !ยนค�าของผ��ใช�งานท3าได�โดย
การคล#กท ! "User Configuration” เพ�!อก3าหนดค�าต%วแปรเบ�1องต�นในการสม%คร
สมาช#กให�เหมาะสมก%บการใช�งานของหน�วยงานหร�อองค,กร ด%งภาพ

1. ก3าหนด "ใช�" เพ�!อให�ม การสม%ครสมาช#กได�เองจากการก3าหนดกล0�มผ��ใช�งานเบ�1องต�นค�อ
น%กเร ยนจากเว(บไซต,หร�อก3าหนด "ไม�" เพ�!อให�เฉพาะผ��ด�แลระบบก3าหนดเพ#!มสมาช#กเอง

2. ก3าหนดเง�!อนไขของการสม%ครสมาช#กค�อ รห%สประจ3าต%วและช�!อเล�นห�ามซ13าหร�อไม�
3. ก3าหนดค�าคงท !ให�แก�ผ��ใช�ท%1งหมดของระบบเช�นความยาวของเลขประจ3าต%ว ช�!อเล�น รห%ส

ผ�าน เป8นต�น
4. ก3าหนดค�าคงท !ของระบบเพ�!อก3าหนดให�สามารถเพ#!มผ��ใช�ได�จากไฟล,ข�อม�ล
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ส3าหร%บในกรณ ท !ผ��ด�แลระบบต�องการปร%บเปล !ยนข�อม�ลเพ�!อให�เหมาะสมก%บสภาพแวด
ล�อมของแต�ละหน�วยงานท !น3าระบบ LearnSquare ไปใช�สามารถท3าได�โดยการคล#ก
"Dynamic User Data” แล�วจ9งก3าหนดช�!อข�อม�ล ล3าด%บ ชน#ดข�อม�ล ความยาว โดย
สามารถเร ยนร��เพ�!อเพ#!มเต#มได�จากประเภทข�อม�ลท !ม อย��แล�วในป;จจ0บ%น
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ส3าหร%บการสม%ครสมาช#กเพ#!มเต#มโดยผ��ด�แลระบบสามารถท3าได�โดยการคล#ก "Add new
user” ต%วอย�างการเพ#!มน%กเร ยนให�แก�ระบบ โดยการปEอนเลขประจ3าต%ว ช�!อเล�น รห%ส
ผ�าน และเล�อกกล0�มสมาช#ก ด%งภาพต%วอย�างด%งน 1

1. ก3าหนดรห%สเลขประจ3าต%วให�แก�ผ��ใช�โดยค3าน9งถ9งเง�!อนไขท !ก3าหนดให�ม การซ13าของรห%ส
ประจ3าต%วด�วย

2. ก3าหนดช�!อเล�นตามเง�!อนไขท !ได�ก3าหนดไว�ด�วยเช�นก%น
3. ก3าหนดรห%สผ�าน
4. เล�อกกล0�มสมาช#กของผ��ใช�ระบบซ9!งอาจก3าหนดได�มากกว�า 1 กล0�มก(สามารถท3าได�เช�นก%น
5. คล#ก "Add user” เพ�!อเพ#!มผ��ใช�ให�แก�ระบบ
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การเพ#!มสมาช#กผ��ใช�งานระบบจ3านวนมากน%1น ระบบได�อ3านวยความสะดวกเพ#!มเต#มให�
แก�ผ��ด�แลระบบสามารถเพ#!มรายการสมาช#กได�โดยการใช�ไฟล,ข�อม�ลท !ม การเตร ยมการ
ด%งน 1

1. คล#กเล�อกไฟล,ข�อม�ลสมาช#ก
2. ก3าหนดกล0�มสมาช#กให�แก�ผ��ใช�ท%1งหมดจากไฟล,ข�อม�ล
3. คล#ก "Add users” เพ�!อเพ#!มสมาช#ก

ต�วอยB�งก�รสร��งไฟลEข�อม�ลสม�ช�ก

เราสามารถเร#!มสร�างไฟล,ข�อม�ลผ��ใช�งานจากโปรแกรมส3าน%กงานท%!วไปเช�น SpreadSheet
แล�ว export มาอย��ในร�ปของ text file ข%1นด�วยต%วอ%กษรพ#เศษ จากน%1นน3าไป import เข�าระบบได� ต%วอย�าง
การสร�างไฟล,ข�อม�ลสมาช#กจากโปรแกรม excel ได�ด%งน 1

1. เร#!มสร�างจากไฟล, excel ซ9!งประกอบด�วยข�อม�ลน%กเร ยนช%1น ม. 1 โดยข�อม�ลบรรท%ดแรก
ใช�อ�างถ9งชน#ดช�อม�ลท !จะส�งให�ระบบ เช�น ln_uno(เลขประจ3าต%ว) , ln_name(ช�!อนามส0กลจร#ง), ln_uname
(ช�!อท !ใช� login), ln_pass(รห%สผ�าน), ln_email(อ เมล,),ln_phone(โทรศ%พท,),ln_news(ร%บข�าวสาร) 
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2. เล�อกเมน� แฟEม(File) -> บ%นท9กเป8น (Save as) -> เก(บเป8นชน#ด (Type) ต%1งช�!อ
lnusers.csv 

3. จะได� text file ท !ม หน�าตาด%งน 1ซ9!งจะเป8นข�อม�ลค%!นด�วย , (comma) ด%งน 1

l  nusers.csv   

ln_uno,ln_name,ln_uname,ln_pass,ln_email,ln_phone,ln_news 
531525,นาย ก,abc001,abc001,tpckd@egat.or.th5,25646,1 
539853,นาย ข,abc003,abc002,tpckd@egat.or.th6,25646,1 
531527,นาย ค,kongja,abc003,tpckd@egat.or.th7,25646,1
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เม�!อผ��ด�แลระบบต�องการปร%บเปล !ยนค�าข�อม�ลของสมาช#กผ��ใช�งานเช�น เปล !ยนเลขประจ3าต%ว
ช�!อเล�น รห%สผ�าน เป8นต�นสามารถท3าได�โดยการคล#ก "Edit User” แล�วจ9งค�นหาสมาช#กจาก
ช�!อเล�นแล�วจ9งเล�อกแก�ไขตามรายช�!อสมาช#กท !ต�องการ ด%งภาพต%วอย�างด%งน 1

1. พ#มพ,ข�อม�ลของผ��ใช�งานระบบท !ต�องการแก�ไข
2. ข�อม�ลส3าหร%บการค�นหาสามารถก3าหนดให�ค�นหาได�จาก "ช�!อเล�น" “ช�!อ นามสก0ล" “เลข

ประจ3าต%ว" และ "อ เมล," ของผ��ใช�งานระบบ
3. คล#ก "Go” เพ�!อเร#!มต�นการค�นหา
4. หร�อคล#กท !ต%วอ%กษรน3าเพ�!อเป8นทางเล�อกหน9!งในการเข�าถ9งสมาช#กท !ต�องการแก�ไขข�อม�ล
5. หล%งจากระบบค�นหาสมาช#กแล�วจะแสดงผลสมาช#กตามเง�!อนไขท !ต�องการ
6. คล#กท !ข�อม�ลสมาช#กเพ�!อเข�าไปแก�ไข ปร%บแต�งข�อม�ลสมาช#กด%งภาพ

70

1 2
3

4

5

6



ค��ม�อการใช�งานระบบ LearnSquare ผ��ด�แลระบบ

3.3 Permissions 
เพ�!อก3าหนดส#ทธ#ให�แก�ผ��ใช�งานท%1งหมดของระบบซ9!งสามารถก3าหนดส#ทธ#ได�ท%1งเป8นกล0�มผ��ใช�

หร�อสามารถก3าหนดส#ทธ#เป8นรายบ0คคล  

ส#ทธ#เบ�1องต�นของระบบ LearnSquare ท !ก3าหนดไว�สามารถอธ#บายตามล3าด%บความส3าค%ญได�
ด%งน 1

1. กล0�มของ Admin ไม�ม ส#ทธ#ใน Module Course ของน%กเร ยน

2. กล0�มของ Admin ม ส#ทธ#เป8นผ��ด�แลระบบในท0ก Module ของระบบ

3. ท0กกล0�มไม�ม ส#ทธ#ใน Module ของผ��ด�แลระบบ ซ9!งหากเร ยงล3าด%บความส3าค%ญ ส#ทธ#ใน
ข�อ 2 ม ล3าด%บความส3าค%ญมากกว�าท3าให�ส#ทธ#ในขณะน 1ค�อ เฉพาะกล0�มของ Admin เท�า
น%1นท !ย%งม ส#ทธ#ใน Module ของผ��ด�แลระบบ

4. ท0กกล0�มม ส#ทธ#ในการอ�านในท0ก Modules ซ9!งถ�อเป8นส#ทธ#ข%1นพ�1นฐานของระบบท !ควรจะ
ก3าหนดไว�
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3.4 Logging 
เพ�!อให�ผ��ด�แลระบบคอยตรวจสอบการท3างานในการเข�าใช�งานระบบหร�อเพ�!อส%งเกต

พฤต#กรรมของผ��ใช� เพ�!อการร%กษาความปลอดภ%ยของระบบเช�น Login Logout พ#มพ,รห%สผ�านผ#ด เป8นต�น

4. บร#หารหล%กส�ตร
การบร#หารหล%กส�ตรก(เป8นงานหล%กงานหน9!งของผ��ด�แลระบบ เร#!มต%1งแต�การก3าหนดหมวดหม��ของ

หล%กส�ตรเพ�!อความสะดวกในการเข�าถ9งของผ��ใช� หร�อแม�กระท%!งผ��ด�แลระบบก(ย�งสามารถสร�างหล%กส�ตรได�เช�น
เด ยวก%นก%บผ��สอน  ฟ;งก,ช%นของงานบร#หารหล%กส�ตรม ด%งน 1

4.1 Schools
ระบบ LearnSquare ได�เตร ยมจ%ดหมวดหม��ของหล%กส�ตรในเบ�1องต�นไว� 4 กล0�มค�อ

Computer & Technology, Language Center, Technical School และ Variety School เพ�!อเป8นทาง
เล�อกของผ��เร ยนในการเล�อกเร ยนหร�อเข�าถ9งบทเร ยนออนไลน,ให�ตรงก%บความต�องการมากท !ส0ด  ส3าหร%บ
กรณ ท !ในอนาคตม บทเร ยนจ3านวนมาก ผ��ด�แลระบบควรจ%ดหมวดหม��หร�อเพ#!มกล0�มว#ชาเองเพ�!อให�ผ��เร ยน
สามารถเล�อกเร ยนหร�อเข�าเร ยนให�ง�ายท !ส0ด  การก3าหนดกล0�มว#ชาน%1นเร#!มจากการปEอนรห%สกล0�มซ9!งประกอบ
ด�วยรห%สต%วอ%กษร 2 ต%ว ช�!อกล0�มว#ชา รายละเอ ยดและภาพท !ส�!อถ9งกล0�มว#ชาท !ม ขนาด 65x50 pixel ด%งภาพ
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1. ระบบจะแสดงหมวดหม��หล%กส�ตรหร�อกล0�มว#ชาท !ม อย��
2. หากต�องการเพ#!มกล0�มว#ชาใหม�ให�ปEอนข�อม�ลค�อ รห%สกล0�ม ช�!อกล0�มว#ชา รายละเอ ยด โดย

สามารเร ยนร��การก3าหนดค�าด%งกล�าวได�จากกล0�มว#ชาท !ม อย��แล�ว
3. ก3าหนดภาพของกล0�มว#ชาได�โดยการเตร ยมไฟล,ภาพท !ม ขนาด 65x50 pixel 
4. คล#ก "Submit” เพ�!อย�นย%นการเพ#!มกล0�มว#ชา
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4.2 Courses
การบร#หารจ%ดการหล%กส�ตรของผ��ด�แลระบบน%1น  สามารถเข�าถ9งได�ท0กบทเร ยนของระบบ

LearnSquare ไม�ว�าหล%กส�ตรน%1นจะถ�กพ%ฒนาหร�อสร�างจากผ��สร�างหล%กส�ตรคนใดก(ตามในระบบ  และย%ง
สามารถสร�าง แก�ไขหร�อลบหล%กส�ตรได�ด�วยตนเองข91นอย��ก%บความเหมาะสมและข�อตกลงการใช�ระบบร�วมก%น
ของผ��ด�แลหล%กส�ตรและผ��สร�างหล%กส�ตรในระบบ LearnSquare  การสร�างหร�อเป=ดสอนหล%กส�ตรน%1นจะท3า
งานเหม�อนก%บเป8นผ��สอนคนหน9!งในระบบ (สามารถทบทวนการสร�าง/พ%ฒนาหล%กส�ตร เป=ดสอนหล%กส�ตร
และบร#หารจ%ดการหล%กส�ตรในค��ม�อระบบในบทเร ยนของผ��สอน)

4.3 SCORM: การจ%ดการน3าเข�าและส�งออกหล%กส�ตรตามมาตรฐาน SCORM
การบร#หารจ%ดการหล%กส�ตรของผ��ด�แลระบบงานหน9!งก(ค�อ ต�องด3าเน#นการส3ารองหล%กส�ตร

ในร�ปแบบท !เหมาะสมส3าหร%บกรณ ท !จะม การแลกเปล !ยนหล%กส�ตรระหว�างระบบ LearnSquare ด�วยก%นเอง
หร�อต#ดต%1งหล%กส�ตรน%1นใหม�หากระบบเก#ดความผ#ดพลาดเส ยหายก(สามารถน3าหล%กส�ตรท !ส3ารองไว�น%1นมาเร ยก
ค�นให�ก%บระบบได�อย�างเร(วท !ส0ด การจ%ดการน3าเข�าและส�งออกหล%กส�ตรของระบบ LearnSquare น%1นป;จจ0บ%น
ได�อ�างอ#งตามมาตรฐานของ SCORM ซ9!งถ�อเป8นมาตรฐานของ e-Learning ท !ได�ร%บการยอมร%บมากท !ส0ดใน
ระด%บโลก 

การพ%ฒนาหล%กส�ตรออนไลน,จ3านวนมากในระบบการเร ยนการสอน e-Learning น%1นถ�อ
เป8นเร�!องท !ด และผ��เร ยนเป8นผ��ท !ได�ร%บประโยชน,ส�งส0ด แต�ในขณะเด ยวก%นหากม ผ��พ%ฒนาจ3านวนมากม0�งม%!น
พ%ฒนาหล%กส�ตรเด ยวก%นซ13าๆ หร�อพ%ฒนาหล%กส�ตรท !ม การเผยแพร�ให�เร ยนร��อย��แล�วบนเคร�อข�ายอ#นเทอร,เน(ต
ก(อาจจะไม�ก�อประโยชน,ต�อผ��เร ยนเท�าใดน%ก ท%1งน 1ข91นอย��ก%บว%ตถ0ประสงค,และเปEาหมายในการให�ความร��ของ
หล%กส�ตรว#ชาน%1นๆ ด�วย  หากการจ%ดท3าหล%กส�ตรท !ต�องการเผยแพร�หร�อแลกเปล !ยนอ#งตามมาตรฐานของ
SCORM ผ��ด�แลระบบก(สามารถน3าหล%กส�ตรออนไลน,เหล�าน%1นมาแลกเปล !ยนหล%กส�ตรให�แก�ระบบ
LearnSquare ได�เช�นเด ยวก%น

การน3าเข�าและส�งออกหล%กส�ตรในร�ปแบบของมาตรฐาน SCORM สามารถท3าได�ด%งน 1ค�อ

คล#ก "Import Course” เม�!อต�องการน3าหล%กส�ตรในร�ปแบบของ SCORM เข�าส��ระบบ
LearnSquare ซ9!งหล%งจากการเล�อกไฟล,หล%กส�ตรเร ยบร�อยแล�ว ผ��ด�แลระบบต�องก3าหนดกล0�มว#ชาพร�อมรห%ส
ก�อนน3าเข�าหล%กส�ตร แล�วจ9งคล#ก "น3าเข�าหล%กส�ตร”

74



ค��ม�อการใช�งานระบบ LearnSquare ผ��ด�แลระบบ

1. คล#กเล�อกกล0�มว#ชา
2. ก3าหนดรห%สว#ชา
3. เล�อกไฟล,หล%กส�ตรท !ม ร�ปแบบ SCORM
4. คล#ก "น3าเข�าหล%กส�ตร" เพ�!อสร�างหล%กส�ตรเข�าส��ระบบ

คล#ก "Export Course” เม�!อต�องการส�งออกหล%กส�ตรในร�ปแบบของ SCORM เพ�!อเหต0ผล
ในการแลกเปล !ยนหร�อจ%ดเก(บหล%กส�ตรไว�ในการบร#หารงานของระบบ  โดยการเล�อกหล%กส�ตรก�อนคล#ก "ส�ง
ออกหล%กส�ตร"

1. เล�อกหล%กส�ตรท !ต�องการส�งออกหล%กส�ตร
2. คล#ก "ส�งออกหล%กส�ตร" เพ�!อสร�างไฟล,หล%กส�ตรในร�ปแบบของ SCORM เพ�!อ Save

ในเคร�!องคอมพ#วเตอร,
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งานของผ��ด�แลระบบม ล%กษณะงานด%งกล�าวข�างต�น  แต�หน�าท !ของผ��ด�แลระบบย%งต�องหม%!นคอยต#ด
ตามร%บร��ข�อม�ลข�าวสารทางด�านเทคโนโลย คอมพ#วเตอร,เพ�!อน3ามาประย0กต,ใช�ปร%บปร0งระบบให�ม ความท%นสม%ย
ตลอดเวลา เพ�!อประโยชน,ส�งส0ดของผ��ใช�งานระบบท%1งหมด 

ระบบ LearnSquare เป8นโอเพ�นซอร,ส e-Learning ซ9!งพ%ฒนาต�อยอดโดยน%กพ%ฒนาคนไทย  การ
พ%ฒนาน%1นย%งคงด3าเน#นการอย��อย�างต�อเน�!องและหากม ผ��สนใจร�วมพ%ฒนาสามารถด3าเน#นการได�ท%นท ภายใต�ข�อ
ก3าหนดของ GPL กล�าวโดยสร0ปค�อหากพ%ฒนาต�อยอดเพ#!มเต#ม ต�องย#นยอมและเป=ดเผยส�วนท !ได�พ%ฒนาเพ#!ม
เต#มน%1นด�วยเพ�!อประโยชน,ของการพ%ฒนาซอฟต,แวร,ในแนวทางของโอเพ�นซอร,ส และหากพบข�อผ#ดพลาดหร�อ
แนะน3าเพ#!มเต#มสามารถแจ�งได�ท ! http://bugs.opentle.org
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