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ส่วนที่ 1 การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ WISIMO 

การเข้าสู่ระบบ 

การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร (Learning Management System 

for Organization) จะต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. เปิดเว็บบราวเซอร์ เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge 

 

หมายเหตุ : Microsoft หยุดพัฒนา Internet Explorer แล้วจึงไม่สามารถใช้งานระบบ WISIMO ได้ทกุฟังก์ชัน แนะนำ
ให้ใช้เว็บบราวเซอร์ตามข้อ 1 

2. ระบุ URL ในช่อง Address https://toat.wisimo.com/ แล้ว Enter 

  

3. พิมพ์ username และ password แล้วคลิกท่ี “LOGIN” 
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การจัดการข้อมูลส่วนตัว 

1. เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกท่ี ชื่อโปรไฟล์ > โปรไฟล์  

 

3. คลิกท่ี “รูปโปรไฟล์” เพื่อเพ่ิมรูปโปรไฟล์  

4. คลิกที่ “แก้ไข” เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในช่องว่าง เมื่อจัดการข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วคลิกปุ่ม  “บันทึก” บันทึก

ข้อมูลส่วนตัว 
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การต้ังค่าภาษาเร่ิมต้น 

1. เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกที่ ชื่อโปรไฟล์ > เปลี่ยนภาษา 

3. จากน้ันคลิกเลือกภาษาที่ต้องการ เมื่อเข้ามาใช้งานระบบครั้งต่อไประบบก็จะแสดงภาษาท่ีได้ตั้งค่าเริ่มต้นไว้ 

 

การใช้งานหน้าแรก 

หลังจาก Log in เข้าระบบแล้วจะพบกับหน้าแรกของ WISIMO มีเมนู ดังนี้ 

1. การค้นหา เป็นการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ในระบบระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (WISIMO) โดยการพิมพ์คำสำคัญลงใน
ช่องว่างแล้วคลิก “ค้นหา” หากไม่ได้อยู่ที่หน้าแรกสามารถค้นหาด้วยสัญลักษณ์        ได้เช่นกัน  

2. My Course แสดงคอร์สล่าสุดของผู้เรียน โดยเรียงลำดับจากใหม่ล่าสุดลงมา 

3. Favorite Course แสดงคอร์สที่ผู้เรียนกด Favorite ไว ้

4. New Course แสดงคอร์สใหม่ท่ีเพิ่งลงในระบบ โดยเรียงลำดับจากใหม่ล่าสุดลงมา 

  

 2 

 1 

 3  4 
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ส่วนที่ 2 การเข้าเรียนในระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ WISIMO 

คอร์สแคตตาล็อค 

1. เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกที่ “หลักสูตร” 

 

3. คอร์สแคตตาล็อค เป็นคอร์สที่มีในระบบทั้งหมด โดยผู้ดูแลระบบหรือหัวหน้างานเป็นผู้กำหนดว่าพนักงานหรือผู้ใช้งาน
จะเรียนหลักสูตรใดบ้าง นอกจากนี้พนักงานหรือผู้ใช้งานยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจหรือตามสมรรถนะที่
ต้องการได้อีกด้วย หากต้องการค้นหาคอร์สจากชื่อ, คำสำคัญ, รหัสคอร์ส สามารถพิมพ์ข้อความลงในช่องว่างแล้วคลิกที่ 
“ค้นหา” 
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คอร์สของฉัน 

1. เข้าสู่ระบบ 

2. คลิก หลักสูตร > คอร์สของฉัน 

3. คอร์สของฉัน เป็นการแสดงรายละเอยีดคอรส์การเรียนของผู้ใช้งานท้ังหมด ดังนี้ 

3.1 คอร์สที่ลงทะเบียนไว้ แสดงจำนวนคอร์สที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้ท้ังหมด 

3.2 คอร์สที่เรียนจบแล้ว แสดงจำนวนคอร์สที่ผู้ใช้งานเรียนจบแล้ว 

3.3 คอร์สที่กำลังเรียน แสดงจำนวนคอร์สที่ผู้ใช้งานกำลังเรียนอยู่ 

3.4 คอร์สที่ยังไม่เริ่มเรียน แสดงจำนวนคอร์สที่ผู้ใช้งานยังไม่เริ่มเรียน 

3.5 รายละเอยีดของคอร์ส ผู้ใช้งานสามารถเลือกการแสดงผลและการกรอกข้อมูลของคอร์การเรียนได้ ซึ่งการแสดงผล

จะแสดงช่ือคอรส์การเรียน, ความคืบหน้า และผลการเรียนของแต่ละคอร์สการเรียนนั้นๆ นอกจากน้ียงัสามารถ

คลิก “เรียน” เพื่อเรียน, คลิกปุ่ม         เพื่อดูสรุปผลการเรียนในรปูแบบกราฟใยแมงมุมและผลการเรียนท้ังหมด  

 

  

 3.3  3.1  3.2  3.4 

 3.5 
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ผลการเรียนของฉัน 

1. เข้าสู่ระบบ 

2. คลิก หลักสูตร > ผลการเรียนของฉัน 

3. ผลการเรียนของฉัน เป็นข้อมูลและผลการเรยีนแต่ละคอรส์ของผูใ้ช้งานเป็นรายบุคคล 
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- คลิกท่ี “ผลสรุปคอรส์ทั้งหมด” จะแสดงผลสรุปคอร์สทั้งหมด, แสดงการใช้เวลาเรียนรวมทั้งหมด, ผลการเรียนภาพรวม, 

สรุปผลแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
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ส่วนที่ 3 การเข้าเรียนในระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ WISIMO 

การเข้าเรียน 

การเข้าเรียน สามารถทำได้ 3 วิธี โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

วิธีที่ 1 การเข้าเรียนจากหน้าแรก (Home) 

1. เข้าสู่ระบบ 

2. เมนู My Course หรือ Favorite Course คลิกท่ี คอร์สที่ต้องการเข้าเรียนได้เลย 

 

3. จะไปยังหน้าคอรส์เรียนนั้น ผูเ้รยีนสามารถเริม่เรียนได้ทันที 
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วิธีที่ 2 การเข้าเรียนจากหน้าคอรส์แคตตาล็อค 

1. เข้าสู่ระบบ 

2. คลิกที่ “หลักสูตร” 

3. เมื่อเลือกคอร์สที่ต้องการเรียนได้แล้ว คลิกที่ “ดูเพ่ิมเติม” 

 

4. จะไปยังหน้าคอรส์พรีวิวของคอร์สเรียนนั้น ผูเ้รียนสามารถคลิก “เรียน” เพื่อเริ่มเรียนได้ทันที 
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วิธีที่ 3 การเข้าเรียนจากหน้าคอรส์ของฉัน 

1. เข้าสู่ระบบ 

2. คลิก หลักสูตร > คอร์สของฉัน 

3. เมื่อเลือกคอร์สที่ต้องการเรียนได้แล้ว คลิกที่ “เรียน” 

  

4. จะไปยังหน้าคอรส์เรียนนั้น ผูเ้รยีนสามารถเริม่เรียนได้ทันที 
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เนื้อหาบทเรียน 

1. เข้าสู่ระบบ 

2. คลิก หลักสูตร > คอร์สของฉัน 

3. เมื่อเลือกคอรส์ที่ต้องการเรียนได้แล้ว คลิกท่ี “เรียน” 

4.จะแสดงหน้าบทเรียน มสี่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี ้

4.1 หน้าแสดงผลของบทเรียน ซึ่งบทเรียนมีทั้ง motion graphic และละครที่เป็นกรณีศึกษาต่างๆ โดยระบุชื่อตอน

และเวลาของแต่ละหัวข้อไว้ด้านล่าง 

4.2 Course Content List หรือสารบัญบทเรียน แสดงหัวข้อบทเรียนท้ังหมด ผู้เรียนสามรถคลิกที่หัวข้อเพื่อเลอืกเรยีน

ได้ตามความสนใจ มีแถบแสดงความคืบหน้าในการเรียนโดยคิดไปเปอร์เซ็นต์ว่าเรียนไปได้มากเท่าไหร่แล้ว 

4.3 Course Description หรือคำอธิบายของคอร์ส แสดงภาพรวมของคอร์ส 

4.4 ชื่อหลักสูตร : แสดงชื่อหลักสูตรที่กำลังเรียนอยู่และแสดงเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเรียน นอกจากนี้ยังสามารถกด 

Like หรือ Favorite ได้อีกด้วย 

  

 4.3 

 4.1 

 4.2 

 4.4 



 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ WISIMO สำหรับผู้ใช้งาน (User) 12 

ระบบบริหารจดัการ การเรยีนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร 
(Learning Management System for Organization) 

แบบทดสอบ 

แบบทดสอบ เป็นส่วนหน่ึงของคอร์ส มีท้ังแบบทดสอบก่อนเรียน, แบบฝึกหัดท้ายบท, แบบทดสอบหลังเรียน ใช้ในการวัด

และประเมินผลการเรียน 

1. เข้าสู่ระบบ 

2. คลิก หลักสูตร > คอร์สของฉัน 

3. เมื่อเลือกคอร์สที่ต้องการเรียนได้แล้ว คลิกที่ “เรียน” 

4. เลือกแบบทดสอบ คลิกท่ี “เร่ิมทำแบบทดสอบ” 

5. จะแสดงหน้าแบบทดสอบ ในการทำแบบทดสอบคลิกเลือกคำตอบที่ต้องการแล้วคลิก “ข้อถัดไป” เมื่อทำแบบทดสอบ

ครบทุกข้อคลิก “Finish” 

 

6. แสดงคะแนนแบบทดสอบและผลการแบบทดสอบว่า Pass (ผ่าน) หรือ Fail (ไม่ผ่าน)  

7. คลิก “เร่ิมทำแบบทดสอบใหม่อีกคร้ัง” เพื่อทำแบบทดสอบใหม่หรือคลิก “เฉลยคำตอบ” เพื่อดูเฉลย 
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สรุปผลการเรียน 

สรุปผลการเรยีน เป็นสรุปผลการเรียนจากการทำแบบทดสอบทั้งหมด 

1. เข้าสู่ระบบ 

2. คลิก หลักสูตร > คอร์สของฉัน 

3. หลังจากเรียนและทำแบบทดสอบครบทุกบทเรียนแล้ว ระบบจะแสดงหัวข้อ “Summary Exams Score” หรือ

สรุปผลการเรียนข้ึนมา 

 

3. คลิกท่ี “Summary Exams Score” เพื่อดูสรุปผลการเรียนและแสดงเวลาที่ใช้ในการเรียน 

 

 


