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บทที่ 1 : การสมัครใช้งาน RMS ส่วนกลาง 

1.1 การเร่ิมสมคัรใช้งาน 
1. ท่านสามารถเขา้สู่ระบบ RMS ส่วนกลางไดท่ี้  http://rms.bll.in.th/login  จากนั้นใหค้ลิกท่ีปุ่ม “สมคัร

สมาชิกใหม่”  เพื่อสมคัรสมาชิก หรือไปท่ีเวบ็ไซตเ์รียนรู้ไร้พรมแดน http://bll.in.th จากนั้นคลิกปุ่ม 
“ลงช่ือเข้าใช้” 

 
 

http://rms.bll.in.th/login
http://bll.in.th/


                           
คู่มือการใชง้านระบบสมาชิก  RMS 

 

2 
Multimedia Technology Co., Ltd. 

 
2. เม่ือปรากฏหนา้ต่างดงัน้ี ใหท้ าการกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น  จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม “ส่งข้อมูล” 

  

ภาพที ่1 สมคัรสมาชิกใหม่ 

ภาพที ่2 กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 
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3. เม่ือปรากฏหนา้ต่างดงัน้ี ใหด้ าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 
 

1.2 การพสูิจน์การสมคัรทางอเีมล (Verify) 
1. ใหส้มาชิกเขา้ไปตรวจสอบอีเมลท่ีกรอกขอ้มูลไวต้อนสมคัรสมาชิกใหม่  เพื่อพิสูจน์การสมคัรจริง 
2. คลิกท่ีกล่องขาเขา้ หรืออีเมลขยะ (Junk Mail) เพื่อเปิดอีเมล  เรียนรู้ไร้พรมแดน  

 
 
 
 

3. เม่ือเปิดอีเมล จะปรากฏเน้ือหาใหค้ลิกท่ี  Link  เพื่อท าการยนืยนับญัชีผูใ้ช ้เรียนรู้ไร้พรมแดน 

ภาพที ่3 ใหต้รวจสอบอีเมล  

ภาพที ่4 เปิดอีเมล เรียนรู้ไร้พรมแดน 

ภาพที ่5 คลิกท่ีลิงคเ์พื่อท าการยนืยนับญัชี 
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4. เม่ือยนืยนัส าเร็จแลว้ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “ดูโปรไฟล์” 

 
 

5. จากนั้นจะเขา้มายงัหนา้ต่าง My Account Info  

 
  

ภาพที ่6 ยนืยนัส าเร็จแลว้ 

ภาพที ่7 เขา้มายงัหนา้ My Account Info 

ถา้ไม่ไดมี้การพิสูจน์ตวับุคคลทางอีเมล ท่านจะไม่สามารถเขา้เว็บไร้พรมแดนของส่วนกลาง กรณี
ไม่ไดอี้เมล โปรดติดต่อผูดู้แลระบบของส่วนกลาง 

NOTE 
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บทที่ 2 การสมัครใช้งาน RMS โรงเรียน 

2.1 การเร่ิมสมคัรใช้งาน 
1. ท่านสามารถเขา้สู่ระบบ RMS โรงเรียนไดจ้าก IP Address ของโรงเรียนท่านเอง เช่น

http://xxx.xxx.xxx.xxx:88 จากนั้นใหค้ลิกท่ีปุ่ม “สมคัรสมาชิกใหม่” เพื่อสมคัรสมาชิก หรือคลิกเมนู 
ลงช่ือเข้าใช้ ท่ีเวบ็ไซตเ์รียนรู้ไร้พรมแดนของโรงเรียน 

 
 

 
  

ภาพที ่8 สมคัรสมาชิกใหม่ 

ภาพที ่8 สมคัรสมาชิกใหม่ 

http://xxx.xxx.xxx.xxx:88/
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2. เม่ือปรากฏหนา้ต่างดงัน้ีใหท้ าการกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

 
 
 

3. เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จท าการกดปุ่ม “ส่งข้อมูล” 
4. เม่ือปรากฏหนา้ต่างดงัน้ี ใหท้ าการกดปุ่ม “ลอ็กอนิ” 

ภาพที ่9 กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

ภาพที ่10 ลอ็กอิน เพ่ือเขา้สู่ระบบ 
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5. จะปรากฏหนา้ต่างเขา้สู่ระบบ 
ใส่รหสับตัรประชาชน และรหสัผา่น แลว้คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

  

ภาพที ่11 ใส่ขอ้มูล เพ่ือเขา้สู่ระบบ 
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2.2 การซิงค์ช่ือผู้ใช้งาน ไปยงั RMS ส่วนกลาง 
เม่ือสมคัรสมาชิกท่ีโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ท่านสามารถจะใช ้รหัสผูใ้ช ้และรหัสผ่าน เดียวกนัน้ี 

เขา้ใชง้านของส่วนกลาง (http://rms.bll.in.th) ไดด้ว้ย แต่ก่อนเขา้ใชง้านระบบส่วนกลาง ท่านจะตอ้งซิงคข์อ้มูล
ของท่านไปยงัส่วนกลาง ดงัน้ี 

1. คลิกท่ีแถบเมนู My info กดปุ่ม “ซิงค์เดีย๋วนี”้ 
 

 
  

 
 

2. จากนั้นจะปรากฏขอ้ความ “ข้อมูลถูกซิงค์แล้ว”  และ “ซิงค์ใหม่”  หากจะซิงคอี์กคร้ัง   

ภาพที ่12 ซิงคข์อ้มูล 

ภาพที ่13 ขอ้มูลถูกซิงคแ์ลว้ 
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บทที่ 3 การเข้าใช้งาน  

3.1 การเข้าระบบ 
1. ท่านสามารถเขา้สู่ระบบ RMS ไดท่ี้น่ี http://rms.bll.in.th/login หรือ IP ของทางโรงเรียนจากนั้นใหก้ด

ท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเขา้ใช ้

 
 

2. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ จะปรากฏหนา้ต่างดงัน้ี  

ภาพที ่14 Login เขา้สู่ระบบ 

ภาพที ่15 หนา้แรก My Account Info 

http://rms.bll.in.th/login
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 การแก้ไขข้อมูลส่วนตวั 3.2
1. เม่ือตอ้งการแกไ้ขข้อ้มูลส่วนตวั ท่านสามารถท าไดโ้ดยการคลิกท่ีปุ่มเมนู  

จะปรากฏหนา้ต่าง My Home > จดัการโปรไฟล์ 

 
 

2. สามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของท่านไดท่ี้แถบเมนู  “แก้ไขข้อมูลส่วนตวั” แลว้เม่ือท าการ แกไ้ขขอ้มูล 
เสร็จใหก้ดปุ่ม “บันทกึ”   

 

 
  

ภาพที ่17 หนา้จดัการโปรไฟล ์

ภาพที ่18 แถบเมนู แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 
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3. การลบบญัชีผูใ้ช ้
การลบบญัชีผูใ้ชง้านของตวัเอง ท่านสามารถเขา้ไดจ้ากเมนู ดงัน้ี 

1) คลิกเมนู “Edit Profile”   
2) คลิกแถบเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตวั” 
3) คลิกปุ่ม “ลบบญัชีผู้ใช้” 

 
  

ภาพที ่19 การลบบญัชีผูใ้ช ้
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4. มีขอ้ความยนืยนัการลบ ใหค้ลิกปุ่ม “ยนืยนัการลบ”  

 

3.3 การขอผู้ดูแลระบบอนุมตัติวับุคคล (Approve) 
1. เม่ือตอ้งการขออนุมติัยนืยนัตวับุคคลใหค้ลิกท่ีเมนู My Account Info  คลิกปุ่ม Edit Profile 
2. เม่ือผูดู้แลระบบท าการยนืยนัสิทธ์ิใหท่้านเรียบร้อยแลว้ จะปรากฏแถบขอ้ความ “ท่านได้รับการยนืยนั

บัญชีแล้ว” 

  
ภาพที ่21 ไดรั้บการยนืยนับญัชีแลว้ 

ภาพที ่20 ยนืยนัการลบ 
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3.4 การใช้งานระบบ AcuLearn 

 My Aculearn Info 
แถบเมนู My AcuLearn Info ส าหรับการแสดงขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ AcuLearnโดยจะน าขอ้มูล
เหล่าน้ีไปใชต้ั้งค่าในโปรแกรม AcuStudio เพ่ือใชส้ าหรับการผลิตเน้ือหาข้ึนเซิร์ฟเวอร์ สามารถ
ตั้งค่าไดด้งัน้ี 

 
 

 

1) การตั้งค่าโปรแกรม ใหค้ลิกขวาท่ีไอคอน             เลือกเมนู การตั้งค่า  

  ภาพที ่23 การตั้งค่าโปรแกรม 

ภาพที ่22 เมนู My AcuLearn Info 
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2) ใส่ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบตาม My AcuLearn Info ใหถู้กตอ้ง  

 
 
 

3) คลิกปุ่ม “ทดสอบ” 
4) จะมีขอ้ความแสดง “เข้าระบบส าเร็จ”  จากนั้นคลิกปุ่ม “OK”  เป็นแสดงวา่สามารถเขา้ใช้

งานระบบได ้

 
  

ภาพที ่24 ใส่ขอ้มูลการเขา้ระบบ AcuLearn 

ภาพที ่31 ทดสอบการเขา้ระบบส าเร็จ 

ภาพที ่25 เขา้ระบบได ้
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 My AcuStudio  
แถบเมนู My AcuStudio  เป็นเมนูท่ีมีไวส้ าหรับเก็บเน้ือหาท่ีผลิตข้ึนจากโปรแกรม AcuStudio 

ท่านสามารถคลิกเขา้ชมและสามารถน า URL ของเน้ือหาไปเผยแพร่ไดโ้ดยการคลิกท่ีปุ่ม “Share” เพื่อ 
Copy  URL  และ Paste ตามตอ้งการ 

           
  
  

ภาพที ่26 เมนู My AcuStudio 
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 My Conference 
1) แถบเมนู My Conference เป็นแถบเมนูท่ีมีไวส าหรับเพื่อสร้างหอ้งประชุมโดย คลิกท่ีปุ่ม 

“New conference Room” 

 

 
 
2) จากนั้นใหใ้ส่ขอ้มูลและคุณสมบติัหอ้งประชุม แลว้คลิกปุ่ม “Submit” 

     
  

ภาพที ่27 เมนู My Conference 

ภาพที ่28 ใส่ขอ้มูลและคุณสมบติัหอ้งประชุม 
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รายละเอยีดคุณสมบตัห้ิองประชุม    
Conference name        ช่ือหอ้งประชุม    
Description รายละเอียดของหอ้งประชุม 
Conf Quality ความละเอียดของภาพหอ้งประชุมสูงสุด 
Conference Mode        ลกัษณะการประชุม หรือโหมดการประชุม       

- Host Control (มีประธานควบคุม)   
- Interactive (พดูคุยอิสระ)    
- Boss/Secretary (ประชุมขนาดใหญ่)    
- Video Conference (แสดงวดีิโอทั้งหมด/ตอ้งขออนุญาตในการพดู)    

Allow all to recording บนัทึกการประชุมไดทุ้กคน   
 Max participant  จ านวนผูเ้ขา้ประชุมทีสามารถเขา้รวมไดสู้งสุด   
 Max speaker           จ านวนผูบ้รรยายไดสู้งสุด  

Access code รหสัความปลอดภยั   

     
3) หลงัจากนั้นคลิกปุ่ม Submit จะปรากฏขอ้มูลหอ้งประชุม   

- สามารถเร่ิมประชุมโดยการคลิก Start   
- สามารถเผยแพร่ไดโ้ดยการคลิก Share แลว้ท าการ Copy link  
- สามารถลบหอ้งประชุมไดโ้ดยคลิกท่ี Delete 
- สามารถแกไ้ขหอ้งประชุมไดโ้ดยคลิก Edit    

 

  ภาพที ่29  รายช่ือหอ้งประชุม 
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 My AcuLive 
         แถบเมนู My AcuLive เป็นแถบเมนูท่ีมีไวส้ าหรับเพ่ือสร้างหอ้งโดยการถ่ายทอดสด 

 
 
 

 My Blog 
แถบเมนู My Blog มีไวส้ าหรับเน้ือหาท่ีตอ้งการเผยแพร่ ในรูปแบบตวัอกัษรวดีีโอจาก Web Site  
ต่างๆ หรือเน้ือหาท่ีผลิตข้ึนจากโปรแกรม AcuStudio   
1) ท่านสามารถสร้าง Blog ไดโ้ดยการคลิกท่ีปุ่ม “New Blog” 

 
 
 

  

ภาพที ่30  เมนู My AcuLive 

ภาพที ่31  เมนู My Blog 
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2) จะปรากฏหนา้ต่างดงัน้ีใหท่้านกรอกขอ้มูลและใส่เน้ือหาท่ีตอ้งการเผยแพร่ใหเ้รียบร้อย เช่น 
Link จาก AcuStudio  

 
 
 

3) ตั้งค่าการแสดงผลของเน้ือหา AcuStudio  โดยการคลิกซา้ย ท่ี Link  1 คร้ัง จะมีปุ่ม “Edit” 
ข้ึนมา คลิกปุ่ม “Edit” 
 

 
  

ภาพที ่33  ตั้งค่าการแสดงผล 

ภาพที ่32  ใส่เน้ือหาบทความ 
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4) เปล่ียนขอ้ความในช่อง Text หรือ ตอ้งการเปิด Tab ใหม่ ใหท้ าเคร่ืองหมายหนา้   Open 
link in new tab แลว้คลิกปุ่ม “Insert” 

 
  

ภาพที ่34  เป็นขอ้ความในช่อง Text 
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5) จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “บันทกึ”  

 
 
 

6) ท่านสามารถดูบทความอ่ืนไดโ้ดยการคลิกท่ีปุ่ม “ดูบทความทั้งหมด” 

  

ภาพที ่35  คลิกปุ่ม บนัทึก 

ภาพที ่36  ดูบทความทั้งหมด 
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7) จากนั้นจะแสดงหนา้ต่างดงัน้ี  

 
 
 

8) การจดัเรียงบทความได ้3 แบบ คือ  
- ใหม่สุดอยูด่า้นบน จะเรียงตามวนั / เวลา ท่ีท าการเผยแพร่ใหม่สุดจะอยูบ่นสุดตามล าดบั  
-  เก่าสุดอยูด่า้นบน จะเรียงตามวนั / เวลา ท่ีท าการเผยแพร่เก่าสุดจะอยูบ่นสุดตามล าดบั 
- เรียงตามตวัอกัษร จะเรียงตามตวัเลข ก่อน ตามดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษ และตวัอกัษร

พยญัชนะภาษาไทย 

  
  
  

ภาพที ่ 38 การจดัเรียงบทความ 

ภาพที ่37 แสดงบทความทั้งหมด 
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9) เผยแพร่ขอ้ความ ลบ หรือแกไ้ข คลิกไดท่ี้ปุ่ม “Share” “Delete” และ “Edit”  

 
 

3.5 การเข้าใช้งานเวบ็รวบรวมจดัเกบ็และแยกหมวดหมู่เนือ้หา (Web Portal) 
1. คลิกท่ีแถบเมนู “หน้าแรกไร้พรมแดน”  ดา้นบน เพ่ือเขา้สู่หนา้ Web Portal  

 
 

2. จะปรากฏหนา้ต่างดงัน้ี จากนั้นท าการกรอกขอ้มูลของท่านใหค้รบแลว้คลิกปุ่ม “บันทกึ”  

ภาพที ่ 39 เผยแพร่ขอ้ความ ลบ หรือแกไ้ข 

ภาพที ่ 40 ใส่ขอ้มูลการใชง้านเร่ิมตน้ 
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3. จะปรากฏหนา้ต่างดงัน้ี 

 
 
 

4. กรณีท่ีท่านยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัตวับุคคล (Approve) จากผูดู้แลระบบ จะปรากฏหนา้ต่างดงัน้ี  

  

ภาพที ่ 41 หนา้หลกัของ Web Portal โรงเรียน 

ภาพที ่ 42 รอการอนุมติัตวับุคคล (Approve) 
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บทที่ 4 การจัดการผู้ใช้งานส าหรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน (User 

Management) 

4.1 การอนุมตัติวับุคคล (Approve)  
1. เลือกแถบเมนู User Management แลว้คลิก Checkbox หนา้ช่ือผูใ้ชท่ี้ตอ้งการการอนุมติัตวับุคคล  

(Approve) จากนั้นคลิกท่ี “Approve”  บนแถบสีฟ้าดา้นบน 

  
  

2. จากนั้นใหส้งัเกตท่ีคอลมัน ์Approve ของผูใ้ชจ้ะเปล่ียนเป็น “Yes” 

 
  

ภาพที ่ 43 การอนุมติัตวับุคคล (Approve) 

ภาพที ่ 44 อนุมติัตวับุคคล (Approve) แลว้ 
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4.2 การซิงค์บญัชีผู้ใช้ไปยงั RMS ส่วนกลาง (Sync to central) 
ส าหรับผูดู้แลระบบของ RMS โรงเรียน สามารถจะซิงคข์อ้มูลผูใ้ชง้านไปยงั RMS ส่วนกลางได้

พร้อมๆ กนั เพ่ือใหส้ามารถใชง้านบนระบบ RMS ส่วนกลางไดด้ว้ย การซิงคส์ามารถท าได ้ดงัน้ี  
1. เลือกแถบเมนู User Management แลว้คลิก checkbox หนา้ช่ือผูใ้ชท่ี้ตอ้งการซิงคบ์ญัชีผูใ้ชไ้ปยงั RMS

ส่วนกลาง (Sync to central) จากนั้นคลิกท่ี  “Sync to central” บนแถบสีฟ้าดา้นบน 

 
 

2. จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่างและข้ึนตวัเลขในหนา้ต่างนั้น แสดงวา่ท าการซิงคบ์ญัชีผูใ้ชไ้ป ยงั RMS 
ส่วนกลาง (Sync to central) ส าเร็จ 

  

ภาพที ่ 45 ซิงคข์อ้มูลผูใ้ชง้านไปยงั RMS ส่วนกลาง 

ภาพที ่ 46 ซิงคข์อ้มูลผูใ้ชง้านไปยงั RMS ส่วนกลาง ส าเร็จ 
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4.3 การซิงค์บญัชีผู้ใช้จาก RMS ส่วนกลาง (Sync from central) 
 กรณีมีการสมคัรใชง้านบน RMS ส่วนกลาง ไว ้และตอ้งการท่ีจะใชง้านระบบบน RMS โรงเรียนดว้ย 
เช่นเดียวกนั ผูดู้แลระบบสามารถซิงคข์อ้มูลกลบัมาได ้ดงัน้ี 

1. เลือกแถบเมนู User Management จากนั้นคลิกท่ี “Sync from central” บนแถบสีฟ้าดา้นบน  

  

  
 

2. จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่างและข้ึนตวัเลขในหนา้ต่างนั้น แสดงวา่ท าการซิงคบ์ญัชีผูใ้ชจ้าก RMS 
ส่วนกลาง (Sync from central) ส าเร็จ 

  

ภาพที ่ 47 ซิงคบ์ญัชีผูใ้ชจ้าก RMS ส่วนกลาง 

ภาพที ่ 48 ซิงคบ์ญัชีผูใ้ชจ้าก RMS ส่วนกลาง ส าเร็จ 
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4.4 การน าเข้าบญัชีผู้ใช้ (Import) 
1. เลือกแถบเมนู User Management แลว้คลิก  “Import”  บนแถบสีฟ้าดา้นบน 

 
 

2. จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่างใหเ้ลือกไฟลฐ์านขอ้มูลช่ือผูใ้ชท่ี้เป็นไฟล ์Excel จากเคร่ืองของคุณเพื่อน า
รายช่ือในตารางเขา้สู่ระบบ  หากท่านไม่มีไฟลฐ์านขอ้มูล Excel จะมี Link “ดาวน์โหลดตวัอย่างไฟล์
ทีน่ี่” ใหค้ลิก  

  

ภาพที ่ 49 การน าเขา้บญัชีผูใ้ช ้

ภาพที ่ 50 เลือกไฟล ์Excel 
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3. เม่ือท าการเลือกไฟลฐ์านขอ้มูลช่ือผูใ้ชแ้ลว้จะปรากฏหนา้ต่างดงัน้ี 

 
 

4. การแก้ไขและลบบัญชีผู้ใช้   
1. การแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้

ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลของสมาชิกได ้และ สามารถตั้งใหส้มาชิกเป็นผูดู้แลระบบ (Admin) 
ได ้เช่นเดียวกนั ดงัน้ี 

- สามารถท าไดโ้ดยการคลิกท่ี  
- เมนู Admin เปล่ียนจาก “User” เป็น “Admin” จากนั้น คลิกปุ่ม “Save”  

 
 

2. การลบบญัชีผูใ้ช ้
- สามารถท าไดโ้ดยการคลิกท่ี  
- ยนืยนัการลบอีกคร้ัง คลิก “Delete”  

ภาพที ่ 51 เลือกไฟลฐ์านขอ้มูลช่ือผูใ้ชส้ าเร็จ 

ภาพที ่53 การลบบญัชีผูใ้ช ้

ภาพที ่ 52 การแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้



                           
คู่มือการใชง้านระบบสมาชิก  RMS 

 

30 
Multimedia Technology Co., Ltd. 

บทที่ 5 ตั้งค่าระบบ (Settings)  

5.1 ตั้งค่าการอนุมตั ิ(Approve)   
1. เลือกแถบเมนู Settings แลว้คลิกท่ีปุ่มของ Auto approve new user. ใหเ้ปล่ียนจาก “OFF”  เป็น 

“ON” เพื่อท าการเปิดท าการ Approve  อตัโนมติั 

   
  

ค่าเร่ิมตน้ระบบ RMS โรงเรียน การตั้งค่าการอนุมติั จะตั้งค่าเป็น “ON” เพ่ือการใชง้านท่ีสะดวก  แต่
หากตอ้งการอนุมติัเป็นแบบ Manual ใหต้ั้งค่าเป็น “OFF” 

 

NOTE 

ภาพที ่54 ตั้งค่าการอนุมติั (Approve) 
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5.2 ตั้งค่าการยนืยนัการสมคัรทางอเีมล (verify) 
1. เลือกแถบเมนู Settings แลว้คลิกท่ีปุ่มของ Auto verify to new user ใหเ้ปล่ียนจาก  “OFF” เป็น “ON” 

เพื่อท าการเปิดท าการ Verify  อตัโนมติั 

  
 

ค่าเร่ิมตน้ระบบ RMS โรงเรียน การตั้งค่าการยนืยนัสมคัรทางอีเมล จะตั้งค่าเป็น “ON” ไว ้เพื่อสะดวก
ในการใชง้าน 

NOTE 

ภาพที ่55 ตั้งค่าการยนืยนัการสมคัรทางอีเมล 


