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คูมือการเขาระบบ PYU e-Learning และทดลองทําแบบทดสอบในระบบ 
1. เขาสูเวบไซตของระบบ PYU e-Learning ไดท่ี https://lms2.payap.ac.th หรือเขาสูหนาหลักของมหาวิทยาลัย

พายัพ Click เลือกเมนู “นักศึกษาปจจุบัน” จากนั้น Click ท่ี “E-Learning” 

 

2. login เขาสูระบบโดยพิมพ username และ password แลว Click ปุม “Log in” ซ่ึง username และ password 
เปนชุดเดียวกันกับท่ีใช login Internet ของมหาวิทยาลัย 

 

https://lms2.payap.ac.th/
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3. เม่ือ login เขาสูระบบแลว จะเขาสูหนา Home กรณีนักศึกษาท่ีเขาระบบครั้งแรกจะตองทําการ update ขอมูล
สวนตัวกอน โดยใหเพ่ิมขอมูลในสวน Email address และ City/town ของนักศึกษา ตัวอยางดังภาพ 

 
4. เม่ือกดปุม Update profile แลว ระบบจะทําการสง email ไปยัง email payap ของนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษายืนยัน

ขอมูล email วาถูกตองหรือไม โดยจะมีขอความแจงใหดังภาพ ใหนักศึกษากดปุม Continue  
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5. ใหนักศึกษาเขาดูท่ี email payap จะพบ email ท่ีไดรับจากระบบ e-Learning ใหเปดอาน email และ click link ใน 
email เพ่ือยืนยันขอมูล 

 
6. เม่ือ click link ใน email ระบบจะเปดหนา Update profile ใน e-Learning ใหนักศึกษากดปุม Update profile 

ดานลางอีกครั้ง จากนั้นกดปุม Home 
7. กรณีท่ีเคย Enrol เขาสูรายวิชาใดแลว เม่ือ login เขาสูระบบครั้งตอไปจะปรากฏรายวิชานั้นในสวนของ “My 

courses” สามารถ Click ท่ีชื่อรายวิชาไดเลย 
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8. แตถายังไมเคยมีรายชื่อในรายวิชาใดมากอน หากตองการคนหารายวิชา ในหนา Home จะมี Course categories อยู
ดานขวามือ ใหนักศึกษาเลือกคณะ และสาขาวิชา ท่ีตองการ หรือ คนหารายวิชาท่ีตองการในชอง Search Courses 
ใหนักศึกษาทดลองพิมพคําวา “e-Learning” แลว Click ปุม Go  

 

9. ระบบจะคนหารายวิชาท่ีมีคํานั้น ๆ ระบุอยูในชื่อของรายวิชา หากพบจะแสดงใหดังภาพ 

 

10. ตัวอยางในภาพนักศึกษาจะพบ 1 รายวิชา ชื่อวา “ทดลองเขาระบบ e-Learning เพ่ือทําแบบทดสอบ” ใหนักศึกษา 
Click ท่ีชื่อรายวิชาเพ่ือเขาสูหนาของรายวิชานั้น ๆ หากรายวิชานั้นมีการกําหนดวาอนุญาตเฉพาะนักศึกษาท่ีมีรหัส
เทานั้น จะมีสัญลักษณรูปกุญแจอยูดานขวาของชื่อรายวิชา เม่ือ Click เขาสูรายวิชาแลว จะปรากฏหนาจอให
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นักศึกษาใส Enrolment Key ซ่ึงนักศึกษาจะไดรับจากอาจารยผูสอน ใหนักศึกษาใส Enrolment Key แลวกดแปน 
Enter หรือ ปุม Enrol me ในท่ีนี้ใหนักศึกษาทดลองใส Enrolment Key ตามท่ีแจงในภาพ คือ Pyu-2021 

 

11. เม่ือนักศึกษา Click ปุม Enrol me แลวรอสักครู จะเขาสูหนา Course Content ของรายวิชา ซ่ึงนักศึกษาจะพบขอความ
ประกาศ ไฟลเอกสารประกอบสอนท่ีอาจารยได upload ไว หรือ สวนของการสงงาน รวมท้ังแบบทดสอบตาง ๆ ในท่ีนี้ให
นักศึกษาทดลอง Click ท่ี ทดลองทําขอสอบในระบบ e-Learning ซ่ึงจะมีตัวอยางขอสอบแบบตาง ๆ  
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12. เม่ือเขาสูแบบทดสอบแลว จะมีคําอธิบาย หรือรายละเอียดเก่ียวกับขอสอบใหนักศึกษาไดอานทําความเขาใจกอนเขา
ทําขอสอบ เชน ขอสอบนี้มีเวลากําหนดไว 20 นาที หากหมดเวลาสอบแลวนักศึกษายังทําไมครบหรือยังไมไดกดสง
ขอสอบระบบจะทําการสงขอสอบใหนักศึกษาอัตโนมัติ เม่ือนักศึกษาอานทําความเขาใจแลว พรอมท่ีจะทําขอสอบให
นักศึกษา Click ท่ี “Attempts quiz now” เพ่ือเขาทําขอสอบ 

 

13. เม่ือ Click “Attempt quiz now” แลวจะปรากฎหนาตางเพ่ือแจงเวลาในการทําขอสอบใหทราบ โดยเวลาจะเริ่ม
นับถอยหลังตั้งแตเม่ือทานกดเขาสูการสอบ เม่ือทานพรอมแลวใหกดท่ีปุม “Start attempt” 

 

14. เม่ือทานเขาสูการทําขอสอบ รายละเอียดของหนาจอมีดังนี้ 
14.1 ดานซายมือจะมีกรอบ “Quiz navigation”  

14.1.1 แสดงจํานวนขอสอบท้ังหมดเปนเลขขอ แตละขอจะแสดงสถานะของการทําขอสอบ โดย ขอใดท่ีทําแลว
จะแรเงาเปนสีเทาใตตัวเลขขอนั้น ๆ ขอใดท่ียังไมไดทําจะเปนสีขาว 

14.1.2 คําวา “Finish attempt…” สําหรับสงขอสอบ จะ Click ท่ีนี่เม่ือทานทําขอสอบครบแลว 
14.1.3 คําวา “Time left” จะแสดงเวลาท่ีเหลือสําหรับการทําขอสอบ ซ่ึงเวลาจะนับถอยหลัง 

14.2 ตรงกลางจอภาพ จะเปนขอสอบท่ีตองทํา ระบุเลขขอ คําถาม และตัวเลือกคําตอบ หรือชองสําหรับพิมพตอบ 
14.3 ใตขอสอบแตละขอจะมีปุม “Previous page” และ ปุม “Next page” สําหรับเลื่อนขอสอบไปยังขอกอนหนา 

หรือ ขอถัดไป 
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15. เม่ือทําขอสอบครบทุกขอ และตรวจทานเรียบรอยแลวตองการสงขอสอบให Click ท่ี คําวา “Finish attempt…” 

เม่ือ Click แลวจะปรากฎหนาจอเพ่ือใหกดยืนยันการสงขอสอบอีกครั้ง โดยให Click ปุม “Submit all and finish” 

แตถาไมม่ันใจตองการกลับเขาไปตรวจทานหรือแกไขคําตอบให Click ปุม “Return to attempt” หรือ Click ท่ีเลข

ขอในกรอบของ Quiz navigation เพ่ือกลับไปขอคําถามนั้น ๆ 

  

16. เม่ือสงขอสอบเรียบรอยแลว หากตองการออกจากระบบใหทาน Click ท่ีบริเวณรูปดานหลังชื่อของทานท่ีมุมบน

ขวามือ และเลือกเมนู Log out เพ่ือออกจากระบบ 

 


