
เอกสารประกอบการอบรม DLIT สนัติชยั  เสมือนใจ หนา้ 35 

 

Classstart.org 
ClassStart.org 

ระบบชั้นเรียนออนไลน์ (Learning Management System) 

พฒันาและดูแลระบบโดย 

ศูนยพ์ฒันานวตักรรมเพื่อการจดัการความรู้และการเรียนรู้ (UsableLabs.org) 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

support@classstart.org 

โดยความร่วมมือกบั ส านกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)  

------------------------------------------------- 

การสร้างหอ้งเรียนออนไลนด์ว้ย Classstart.org 

 

1.เขา้เวบ็ไซต ์ https://www.classstart.org/  

2.สมคัรสมาชิก  

      2.1 ท าการกดปุ่ม  เพื่อท าการสมคัรสมาชิก 
 

 

 

2.2 ท าการกรอกขอ้มูลลงไปในหนา้สมคัรสมาชิก หลงัจากนั้นกดปุ่ม “จัดเกบ็ข้อมูล” 

https://www.classstart.org/
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2.3 การยนืยนัการสมคัรสมาชิก 

1. เขา้ไปยงัอีเมลท่ีใชใ้นการสมคัร หลงัจากนั้นให้คลิกลิงค ์“ยนืยนัการสมัครสมาชิกใช้งานระบบ” 

 
 

2. ระบบจะแจง้การยนืยนัการสมคัรสมาชิก เพื่อเขา้ใชง้านในระะบบต่อไป 

 

การเข้าระบบใช้งาน 
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1. ท าการกดปุ่ม   เพื่อท าการเขา้ใชง้านระบบ 

 

2. ท าการกรอก “อเีมล” และ “Password” ลงไป หลงัจากนั้นกดปุ่ม “เข้าระบบ” 

 
 

การสร้างช้ันเรียน 

1. ท าการเลือกไอคอน “ช้ันเรียนของฉัน” 
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2.ท าการเลือกเมนู “สอน” และกดปุ่ม “สร้างช้ันเรียนใหม่” 

 
 

3. ท าการกรอกช่ือชั้นเรียน สถานศึกษา และค าอธิบายชั้นเรียนลงไป หลงัจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง” 

 
 

การเข้าดูช้ันเรียนทีส่อน 

1. ท าการเลือกไอคอน “ช้ันเรียนของฉัน” 
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2. ท าการเลือกเมนู “สอน” ระบบก็จะท าการแสดงช่ือชั้นเรียนทั้งหมดมาให้ 

หมายเหตุ: ผูส้อนไม่สามารถลบชั้นเรียนได ้แต่สามารถปิดชั้นเรียนและเปิดข้ึนมาอีกคร้ังได ้

 

การส าเนาช้ันเรียนทีส่อน 

       1.ท าการเลือกไอคอน “ช้ันเรียนของฉัน” 

 

       2.ท าการเลือกเมนู “สอน”  และเลือกชั้นเรียนท่ีตอ้งการจะท าการส าเนา 

 
 
 

3.ท าการเลือกไอคอน “ข้อมูลช้ันเรียน” 
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     4.ท าการเลือกไอคอน “ส าเนาช้ันเรียน” 

 

      5.ท าการใส่ช่ือชั้นเรียนใหม่ และสามารถเลือกส าเนาไดท้ั้งเอกสารการสอน แบบฝึกหดั และแบบทดสอบ 
จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง” 
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     หมายเหตุ: ชั้นเรียนใหม่จะใชง้านไม่ไดท้นัทีหลงัจากคลิกปุ่มน้ีเพราะระบบจะใชเ้วลาประมวลผลในการ
ส าเนาชั้นเรียนใหม่ เม่ือระบบท างานเสร็จแลว้ชั้นเรียนใหม่จะปรากฎในหนา้ชั้นเรียนท่ีท่านสอนอตัโนมติั
ภายหลงั 

การเพิม่ผู้เรียน 
สามารถท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 

1. การเพิ่มผูเ้รียนโดยการใหส้มคัรเขา้ร่วมชั้นเรียน ใหค้รูบอกท่ีอยู ่(URL) 

การเพิ่มผูเ้รียนโดยการบอกท่ีอยู ่(URL) ของชั้นเรียนใหก้บัผูเ้รียนทราบ  เพื่อท่ีผูเ้รียนจะไดเ้ขา้
ไปท าการขอเขา้ร่วมชั้นเรียนได ้ โดยผูส้อนจะตอ้งบอกท่ีอยู ่(URL) ของชั้นเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียน 
คือ  http://www.classstart.org/classes/หมายเลขช้ัน
เรียน  เช่น http://www.classstart.org/classes/7100  เป็นตน้ หลงัจากนั้นใหผู้ส้อนท าการอนุมติั
ผูเ้รียนเขา้ร่วมชั้นเรียนดงักล่าว 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.classstart.org/classes/7100&sa=D&ust=1474347968679000&usg=AFQjCNFMmnKWyVtYQdjKa4tlMUqe4dmN7A
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ตวัอย่างการสมัครเข้าร่วมช้ันเรียนครูสันตชัิย  เสมือนใจ 

ใหน้กัเรียนเขา้ไปท่ี  http://www.classstart.org  คลิก  

1. กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

 

2. เสร็จแลว้คลิก  

3. จากนั้นใหไ้ปเขา้เมลลต์วัเอง แลว้คลิกจดหมายท่ีส่งมาจาก Classstart คือ

 
4. คลิกท่ี  

 
5. เป็นอนัสมคัรส าเร็จขั้นตอนท่ี 1 (สมคัรสมาชิก Classstart)  จากนั้นเป็นขั้นตอนท่ี 2 (สมคัรเขา้หอ้งเรียน) 

6. เขา้สู่เวบ็  http://www.classstart.org/  

7. กรอก อีเมล รหสัผา่น แลว้คลิกเขา้สู่ระบบ 

 
 

8. ก็จะปรากฎช่ือของเราในหนา้เวบ็ จากนั้นใหพิ้มพช่ื์อหอ้งเรียนต่อทา้ย หลงั . org  เช่น  

ถา้เป็นหอ้งเรียนเทคโนโลยสีารสนเทศ 4/1 ใหพ้ิมพ ์http://www.classstart.org/classes/2422 

4/2 ใหพ้ิมพ ์.......classes/2441   4/3 ใหพ้ิมพ.์.......classes/2442    4/4 ใหพ้ิมพ ์.........classes/8577   4/5 ใหพ้ิมพ ์

.........classes/5878  4/6 ใหพ้ิมพ ์.................classes/8579 

แลว้คลิก 

 
9. จะข้ึนวา่รอการอนุมติั เป็นอนัจบขั้นตอนการสมคัรเขา้ชั้นเรียน  

http://www.classstart.org/
http://www.classstart.org/
http://www.classstart.org/classes/2422
http://www.classstart.org/classes/2442
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การเพิม่ผู้เรียนโดยตรงจากผู้สอน 

1. เขา้ไปยงัหนา้ของชั้นเรียน หลงัจากนั้นเลือกไอคอน “ผู้เรียน” 

 

2. ท าการกดปุ่ม “เพิม่ผุ้เรียน” 

 

3. ท าการกรอก “อเีมล” ของผูเ้รียนแต่ละคนลงไป หลงัจากนั้นกดปุ่ม “เพิม่ผู้เรียน” โดย
ผูเ้รียนจะตอ้งใชอี้เมลน้ีสมคัรเป็นสมาชิกใน ClassStart ไวก่้อนแลว้ 
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การอนุมตัิผู้เรียนเข้าช้ันเรียน 
1. ท าการเลือกเมนู “หน้าหลกั” 

 

2. ท าการกดปุ่ม “จัดการผู้เรียน” 

 
 

3. ท าการกดปุ่ม “อนุญาต” เพื่ออนุมติัผูเ้รียนเขา้ชั้นเรียน 
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เอกสารการสอน 

ClassStart.org มีระบบเอกสารการสอนท่ีช่วยใหผู้ส้อนสามารถวางแผนการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
ล าดบัขั้นตอน ผูส้อนสามารถใหเ้น้ือหาท่ีใชใ้นการเรียนการสอนแก่ผูเ้รียนไวก่้อนล่วงหนา้ทั้งหมดในรูปแบบ
ส่ืออนัหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น ไฟลข์อ้มูลประเภทต่างๆ ไฟลรู์ป และวดีิโอคลิป ซ่ึงจะเป็นการสร้างผลสัมฤทธ์ิ
ในการส่ือสารและถ่ายทอดความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

อีกทั้งดว้ยศกัยภาพของส่ือสาธารณะทางสังคมในโลกอินเทอร์เน็ต (Social media) ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการ
เผยแพร่เน้ือหาความรู้ไดอ้ยา่งสะดวก ระบบเอกสารการสอนส าหรับชั้นเรียนของ ClassStart.org สามารถรองรับ
ส่ือเหล่าน้ีไดถู้กประเภทอยา่งสมบูรณ์แบบท าใหผู้เ้รียนสามารถไดรั้บความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัเท่าทนัผูเ้รียนใน
ประเทศชั้นน าของโลกได ้

นอกจากน้ีหากผูส้อนสามารถผลิตไฟลเ์สียงหรือไฟลว์ดีิโอของการสอนไดก่้อนล่วงหนา้และน ามา
เผยแพร่ไวใ้นชั้นเรียนของผูส้อนใน ClassStart.org ไวก่้อนจะท าใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาเน้ือหาการสอนไดท้ั้ง
ก่อนและหลงัการเขา้ชั้นเรียน ท าใหผู้ส้อนสามารถใชช้ัว่โมงในชั้นเรียนเนน้ไปท่ีการพูดคุยซกัถามปัญหาขอ้
สงสัยในเน้ือหาหรือท ากิจกรรมเสริมการเรียนในชั้นเรียนไดม้ากยิง่ข้ึน 
 

การเพิม่เอกสารการสอน 

1. เขา้ไปยงัหนา้ชั้นเรียนท่ีตอ้งการจะเพิ่มเอกสารการสอน หลงัจากนั้นท าการเลือก
ไอคอน “เอกสารการสอน” 

 
 

2. ท าการกดปุ่ม “เพิม่เอกสารการสอน” 
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3. ท าการพิมพ ์“ช่ือเอกสาร” และ “เนือ้หา” หลงัจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง” 

 
      

  การเพิม่ไฟล์แนบในเอกสารการสอน 
 1.เขา้ไปยงัหนา้เอกสารการสอนท่ีตอ้งการจะเพิ่มไฟลแ์นบ แลว้กดปุ่ม “เลอืกไฟล์” เพื่อเลือกไฟลแ์นบ          
 หลงัจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง” 
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แบบฝึกหัด 

  ภาระงานพื้นฐานท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของผูส้อน คือ การตรวจการบา้นหรือแบบฝึกหดัท่ีเป็นทั้งแบบงาน
เด่ียวและงานกลุ่มในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบฝึกหดัในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน กรณีศึกษาหรือแมแ้ต่การ
ท าโครงงานท่ีมีการส่งงานเป็นระยะๆ 

การมีเทคโนโลยอียา่ง ClassStart.org เขา้มาเอ้ืออ านวยการประเมินผลแบบฝึกหดัจะท าใหเ้ป็นการลดภาระ
งานส่วนน้ีแก่ผูส้อนไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากการตรวจประเมินผลแบบฝึกหดัผา่น ClassStart.org ในรูปแบบ
ของแบบฝึกหดัแบบไร้กระดาษ (Paperless assignments) สามารถท าไดส้ะดวกรวดเร็ว ตรวจไดไ้หนก็ได ้
เม่ือไรก็ได ้จึงเป็นการใหข้อ้มูลป้อนกลบัของคะแนนแก่ผูเ้รียนเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

โดยการให้โจทยแ์บบฝึกหดันั้นผูเ้ขียนสามารถก าหนดเวลาท่ียดืหยุน่ไดท้ั้งวนัเวลาเร่ิมและวนัเวลาส้ินสุด
การท าแบบฝึกหดั และผูส้อนสามารถแนบไฟลป์ระกอบส าหรับการท าแบบฝึกหดัไดอี้กดว้ย ส่วนผูเ้รียน
จะมีเวลาท าแบบฝึกหดันั้นๆ ตามก าหนดเท่านั้น หากพน้ก าหนดเวลาไปแลว้จะไม่สามารถส่งงานทาง
ระบบได ้ช่วยเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบสวนตวัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยการส่งงานสามารถส่งไดท้ั้ง
ในรูปแบบของขอ้ความหรือไฟลแ์นบไดทุ้กประเภท 

การสร้างแบบฝึกหัดใหม่ 

       การสร้างแบบฝึกหัดเด่ียว 

1. เขา้ไปยงัหนา้ชั้นเรียนท่ีตอ้งการจะสร้างแบบฝึกหดัใหม่ หลงัจากนั้นเลือกไอคอน “แบบฝึกหัด

 

2. ท าการกดปุ่ม “เพิม่แบบฝึกหัดใหม่” 
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3. ท าการสร้างแบบฝึกหดั โดยเลือกประเภทของแบบฝึกหดัเป็น “งานเดี่ยว ” พร้อมทั้งพิมพข์อ้มูลต่างๆ 
ลงไป หลงัจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง” 

 
 

การเพิม่ไฟล์แนบในแบบฝึกหัด 
 1.เขา้ไปยงัหนา้แบบฝึกหดัท่ีตอ้งการจะเพิ่มไฟลแ์นบ แลว้กดปุ่ม “เลอืกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์
แนบ  หลงัจากนั้นกดปุ่ม “จัดเกบ็ข้อมูล” 
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การตรวจให้คะแนนแบบฝึกหัด 

1. เขา้ไปยงัหนา้แบบฝึกหดัท่ีตอ้งการจะตรวจใหค้ะแนน หลงัจากนั้นกดปุ่ม “ดูค าตอบทั้งหมด” 

 

                2.ท าการเปิดดูค าตอบท่ีผูเ้รียนส่งมา โดยการกดท่ีไฟลค์  าตอบในคอลมัน์ “ค าตอบ” เพื่อเขา้ไปใหค้ะแนน 
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     3.ท าการอ่านค าตอบ และกรอกคะแนนลงไปในช่อง “คะแนน” หลงัจากนั้นกดปุ่ม “ให้คะแนน”  
และใหค้วามเห็นตอบกลบัไปยงัผูเ้รียน 

 
 

การตรวจสอบรายช่ือผู้เรียนทีย่งัไม่ส่งแบบฝึกหัด 

1. ไปท่ีแบบฝึกหดันั้นๆ แลว้กดรายการ “แสดง” ท่ีอยูด่า้นบน แลว้เลือกดูรายช่ือผูเ้รียนท่ี
ยงัไม่ไดส่้งค าตอบ และสามารถกดเลือกดูรายช่ือผูเ้รีนท่ีส่งค าตอบแลว้ไดด้ว้ยเช่นกนั 
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แบบทดสอบ (Quiz) 

การสร้างแบบทดสอบ 

1. ไปท่ีหนา้หลกัของชั้นเรียนแลว้กดเลือกไอตอน “แบบทดสอบ” 

 

2. ท าการกดปุ่ม “จัดการแบบทดสอบ” 
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3. กดปุ่ม “สร้างแบบทดสอบใหม่” 

หมายเหตุ: เม่ือผูเ้รียนเร่ิมท าแบบทดสอบไปแลว้ ผูส้อนจะไม่สามารถแกไ้ขแบบทดสอบไดอี้ก 

 
 

4. กรอกรายละเอียดแบบทดสอบ เช่น ช่ือแบบทดสอบ ค าอธิบาย ค าสั่ง และวนัเวลาเร่ิม
สอบและหยดุสอบ จากนั้นกดปุ่ม         “สร้าง” 

 

5. ท าการสร้างโจทยแ์ต่ละขอ้โดยกดปุ่ม “สร้างโจทย์ใหม่” 
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6. สร้างขอ้ค าถาม และกดปุ่ม “สร้าง” 

 

7. สร้างระบุตวัเลือก (Choices) ของโจทยข์อ้นั้นๆ โดยกดปุ่ม “สร้างตัวเลอืกใหม่” 

 

8. ท าการใส่ตวัเลือก (Choices) นั้น  โดยท าการใส่ทีละ 1 ตวัเลือก จากนั้นกดปุ่ม  
“สร้าง” ส าหรับตวัเลือกถดัไป กดปุ่ม “สร้างตัวเลอืกใหม่” แลว้ท าการใส่ตวัเลือกอ่ืน
ต่อจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง” ไปเร่ือยๆ จนกวา่จะใส่ตวัเลือกครบทั้งหมด 
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9.  เม่ือสร้างตวัเลือกครบทั้งหมดแลว้ ใหก้ดเลือกเฉลยตวัเลือกท่ีถูกตอ้ง โดยกดปุ่ม
เคร่ืองหมาย  ซ่ึงเฉลยจะแสดงข้ึนเม่ือหมดเวลาสอบเท่านั้น 

        หมายเหตุ: โจทยแ์ละตวัเลือกจะถูกสุ่มแสดงใหแ้ก่ผูเ้รียนแต่ละคนโดยอตัโนมติั ผูส้อนไม่
ตอ้งท าการใส่หมายเลขขอ้โจทยแ์ละตวัเลือก 



เอกสารประกอบการอบรม DLIT สนัติชยั  เสมือนใจ หนา้ 55 

 

 
 

แบบทดสอบ (Quiz) 

การท าแบบทดสอบ 

 1. เขา้ไปยงัหนา้ชั้นเรียนท่ีตอ้งการจะท าแบบทดสอบ หลงัจากนั้นเลือกไอคอน“แบบทดสอบ” 
 

 

2.ท าการเลือกแบบทดสอบท่ีตอ้งการจะท า โดยแบบทดสอบท่ีสามารถเขา้ไปท าได ้จะแสดงค าวา่ “ก าลงั
สอบ” ทา้ยช่ือแบบทดสอบนั้นๆ   
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3. เร่ิมท าแบบทดสอบ โดยการกดเลือกท่ีหนา้ตวัเลือกท่ีตอ้งการจะตอบ โดยท่ีเส้นเวลาในการสอบจะเดิน
ไปเร่ือยๆ 
4. เม่ือท าแบบทดสอบเสร็จแลว้ ท าการกดปุ่ม “ท าข้อสอบเสร็จแล้ว” 
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5.เม่ือหมดเวลาในการสอบ ระบบจะแสดงค าตอบท่ีถูกตอ้งมาให้ 

 
 
 
 
 


