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คู่มือการใช้งานระบบ e-learning ของโรงเรียนราชินี 

ระบบ e-learning ของโรงเรยีนราชนิี เป็นระบบบรหิารการจดัการเรยีนรู ้ โดยใช ้Moodle (Modular Object 

Oriented Dynamic Learning Environment) ซึง่เป็นระบบจดัการเรยีนออนไลน์ (Course Management System – CMS) 

ทีม่ผีูน้ิยมใชง้านอย่างกวา้งขวาง ดว้ยคุณสมบตัหิลายประการ ทีอ่ านวยความสะดวกใหก้ารจดัการเรยีนการสอนออนไลน์

สะดวกขึน้ กล่าวคอื ครจูะน าบทเรยีน สือ่การเรยีนรู ้ ใบความรู ้ ใบงาน และท ากจิกรรมการเรยีนรูต่้างๆ เขา้สูร่ะบบ เพื่อให้

นกัเรยีนไดเ้รยีนเสมอืนการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน โดยนกัเรยีนสามารถเขา้ถงึเนื้อหาบทเรยีน ท าแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงั

เรยีน ท าแบบฝึกหดั สง่การบา้น และตดิต่อกบัครผููส้อนได ้สามารถใชบ้รกิารไดจ้ากทุกๆ ทีท่ีม่บีรกิารอนิเทอรเ์น็ต เช่น ใน

หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์หอ้งสมุด รวมถงึทีบ่า้น  

 

การเข้าใช้งานระบบ e-learning ของโรงเรียนราชินี 

1. เขา้ผ่านจากหน้าเวบ็เพจของโรงเรยีนราชนิี โดยพมิพ ์www.rajini.ac.th 

2. คลกิทีล่งิค ์e-Learning 

 

 

  

http://www.rajini.ac.th/
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การเข้าสู่ระบบการเรียน 

นกัเรยีนทุกคนในโรงเรยีนราชนิมีชีื่ออยูใ่นระบบแลว้ ใหใ้ชร้หสัประจ าตวันกัเรยีนเป็น ชื่อผูใ้ช ้และรหสัผ่าน 

ส าหรบัการเขา้สูร่ะบบครัง้แรก โดยใสต่วัอกัษร s (ตวัพมิพเ์ลก็) น าหน้า เช่น ชื่อผูใ้ช ้: s123456  รหสัผ่าน : s123456 และ

คลกิปุม่ เข้าสู่ระบบ 

 

 
 

 หรอืคลกิที ่และคลกิที ่เข้าสู่ระบบ (มุมบนขวา) เพื่อไปทีห่น้าลอ็คอนิเขา้สูร่ะบบ ใส ่ช่ือผูใ้ช้ รหสัผา่น  
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จากนัน้ พมิพ ์ช่ือผูใ้ช้ และรหสัผา่น 

การแก้ไขข้อมูลส่วนตวั 

เมื่อเขา้ระบบไดแ้ลว้ ทีด่า้นซา้ยของหน้าจะเหน็ชื่อผูท้ี ่Login และทีส่งัเกตทีมุ่มบนขวา จะมชีื่อของผูท้ี ่Login 

เขา้ใชร้ะบบอยู่  

 

นกัเรยีนสามารถแกไ้ขขอ้มลูสว่นตวั เช่น ชื่อ นามสกุล e-mail address ใสร่ปูภาพ โดยคลกิทีปุ่ม่สามเหลีย่ม

ดา้นหลงัชื่อ (มมุบนซา้ยของจอ)  คลกิที ่ ค่าท่ีต้องการ 
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จะเขา้มาทีห่น้าค่าทีต่อ้งการ คลกิที ่แก้ไขข้อมูลส่วนตวั 
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 ท าการแกไ้ขขอ้มลูสว่นตวั ขอ้มลูทีม่ ีเครื่องหมาย ! อยู่ในวงกลมสแีดง หมายถงึ ช่องนี้ตอ้งกรอกขอ้มลู เวน้ว่าง

ไม่ได ้ใหท้ าการแกไ้ข อเีมล เป็น อเีมลทีน่กัเรยีนใชง้านประจ า 

การใสร่ปูภาพ สามารถใสร่ปูภาพในขนาดไม่เกนิ 50 เมกะไบต ์ใหเ้ลื่อนหน้าจอลงไปดา้นล่างในกรอบ 

รปูภาพส่วนตวั คลกิในช่อง ท่านสามารถลากและวางไฟลท่ี์น่ีหากต้องการเพ่ิม 

 

จะเขา้สูห่น้าจอ 
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คลกิที ่Upload a file แลว้คลกิปุม่ Choose file เลอืกไฟลร์ปูของนกัเรยีน คลกิปุม่ Open 

จะมชีื่อไฟลท์ี ่Attachment คลกิปุม่ Upload this file 

จะยอ้นกลบัมาทีห่น้าแรก สงัเกตจะเหน็รปูภาพของนกัเรยีนปรากฏขึน้มา  

  

เลื่อนมาทีด่า้นล่างคลกิปุม่ อพัเดทประวติัส่วนตวั 

 

  

1 2 
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การเปล่ียนรหสัผา่น 

รหสัผ่านและ e-mail address ทีก่ าหนดใหเ้ป็นรหสัผ่านส าหรบัการใชช้ัว่คราว ควรท าการเปลีย่นรหสัผ่านเป็นของ

ตนเอง เพื่อความปลอดภยัในการใชง้าน โดยมวีธิกีารเปลีย่น ดงัต่อไปนี้ 

1. ทีห่น้าค่าทีต่อ้งการ คลกิเลอืก เปล่ียนรหสัผา่น 

 

 2. ที ่current password  พมิพร์หสัผ่านเก่า เช่น s123456 

    ที ่New password  พมิพร์หสัผ่านใหม่ และพมิพร์หสัผ่านใหมซ่ ้าอกีครัง้ที ่New password (again) 

 3. คลกิปุม่ Save change 
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กรณีท่ีรหสัผา่นหาย 

 1. คลกิที ่ลืมรหสัผา่น? 

 

2. ทีช่่อง อเีมล พมิพ ์e-Mail address ทีใ่ชง้านเป็นประจ า เช่น jinny.jex@gmail.com   คลกิปุม่ คน้หา 

 

 

3. จะมขีอ้ความใหร้อรบัรหสัผ่านใหม่จาก e-mail 
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4. คลกิปุม่ ขัน้ต่อไป 

5. เปิด e-mail ของตนเองทีล่งทะเบยีนไวใ้นระบบ e-learning  คลกิที ่Link 
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6. จะยอ้นกลบัมาทีห่น้าเวบ็ของ e-learning   

 

พมิพร์หสัผ่านใหม่ ทีก่ล่องขอ้ความ รหสัผ่านใหม่ และรหสัผ่านใหม่ (อกีครัง้) แลว้คลกิปุม่ บนัทึกการเปล่ียนแปลง 

 

 จะเขา้สูร่ะบบในชื่อของนกัเรยีน และมขีอ้ความ ส่งรหสัผา่นให้ท่านแล้ว 

7. หลงัจากออกจากระบบ ครัง้ต่อไปเมื่อเขา้สูร่ะบบ สามารถใชร้หสัผ่านใหม่ ไดท้นัท ี

ถ้าหากยงัพบปัญหากรณุาติดต่อผูด้แูลระบบ  rjlearning@rajini.ac.th 
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การเข้าสู่บทเรียน 

นกัเรยีนจะสามารถเขา้เรยีนไดทุ้กวชิาในชัน้ทีเ่รยีนเท่านัน้ เช่น นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 จะเรยีนได้

เฉพาะวชิาทีเ่ปิดสอนในชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  และเขา้เรยีนได ้2 วธิ ีดงันี้ 

วิธีท่ี 1 เขา้ผ่านรปูนกัเรยีนในระดบัชัน้ทีจ่ะเขา้เรยีน  

 

และคลกิทีว่ชิาทีจ่ะเรยีน 

 

จะเขา้สูเ่น้ือหาบทเรยีน 
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หากตอ้งการยอ้นกลบัไปเลอืกเรยีนวชิาอื่น ใหค้ลกิลงิคท์ี ่หน้าหลกั  

วิธีท่ี 2 เขา้ผ่านเมนูรายวชิา โดยเลื่อนหน้าจอมาทีด่า้นล่าง จะแบ่งเป็นแผนกมธัยมศกึษา แผนกประถมศกึษา แผนก

อนุบาล การจดัการความรู ้และหลกัสตูร e-learning ซึง่ภายในจะแบง่เป็นกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ัง้ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ใหค้ลกิทีก่ลุ่มสาระการเรยีนรูใ้นแผนกทีจ่ะเขา้เรยีน เช่น จะเขา้เรยีนวชิา การงานอาชพีและ

เทคโนโลย ีในชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ใหไ้ปทีแ่ผนกประถมศกึษา และคลกิที ่การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

 

จะเขา้สูห่น้าจอถดัไป คลกิทีว่ชิาทีจ่ะเรยีน เช่น ง12101 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) ป.2 (นางกรกนก  

สนัเพิก) 

https://elearning.rajini.ac.th/el/course/view.php?id=1044
https://elearning.rajini.ac.th/el/course/view.php?id=1044
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การออกจากระบบ 

หลงัจากการศกึษาบทเรยีนเสรจ็แลว้ ใหน้กัเรยีนออกจากระบบทกุครัง้  โดยเลื่อนไปทีมุ่มบนขวาของหน้าจอ 

คลกิที ่ชื่อของตวัเอง จะเปิดเมนูลงมา คลกิ ออกจากระบบ 
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หรอืทีม่มุล่างขวาของจอภาพ คลกิ ออกจากระบบ 

 

 

ค าแนะน าเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งานระบบ e-learning ของโรงเรียนราชินี 

1. ปญัหาเกีย่วกบัการเรยีนการสอน ใหส้อบถามจากครผููส้อนโดยตรง หรอืใชเ้วบ็บอรด์ประจ าวชิา หรอื  

e-mail ถงึครผููส้อน 

2. ปญัหาเกีย่วกบัการใชง้านระบบ ใหส้อบถามผูด้แูลระบบผ่านทางเวบ็บอรด์ถามตอบปญัหาการใชง้านที่

หน้าแรก หรอืที ่e-mail  rjlearning@rajini.ac.th หรอื ตดิต่อ 0-2221-1501  

mailto:rjlearning@rajini.ac.th

