
คู่มือการเข้ารับการอบรม LMS  

LC Online  

(ชั้นเรียนเสมือน Virtual Classroom) 



ดาวโหลด Mobile Application 

ติดตั้ง Application; Saba Cloud บน Android และ IOS 

 



การเข้าระบบ Log in 

 



ดาวโหลด Mobile Application 

ติดตั้ง Application; Saba Meeting บน Android และ IOS 



การดาวโหลด Mobile Application 

เม่ือติดตั้งเสร็จไม่ต้องกรอกขอ้มูล

ใดๆ เม่ือมีการเข้าคลาส หรือ การ

ประชุมกดปุ่มเข้าร่วมระบบจะเรียก

การใช้งานจาก Application นี ้



การสมัครชั้นเรียนเสมือน Virtual class 

• เข้าสู่ LMS; Saba Cloud App 

• ค้นหาหลักสูตรด้วยชื่อในแว่นขยาย 

• เลือกชั้นเรียนตามก าหนดที่ตอ้งการ 

• กดปุ่มสมัครลงทะเบียน 



การสมัครชั้นเรียนเสมือน Virtual class 

• ระบบจัดส่งเมล์ตอบรับการ

สมัคร 

• ประกอบด้วยรายละเอียด

ก าหนดเวลาเรียน 

• ลิงค์เชื่อมต่อเข้าระบบ 



การทดสอบระบบก่อนชั้นเรียน 

• ฝ่ายฝึกอบรมจัดส่งอีเมล์นัด

หมายไปยังผู้เรียน 

• ก าหนด วัน เวลาทดสอบ 

• คลิกลิงค์เข้าทดสอบ 



ระบบจะน าเข้าสู่ Saba meeting App 

กรอกอีเมล์ให้ตรงตามบันทึกในระบบ LMS 

ชื่อ 

นามสกุล 

กรอกชื่อ และ นามสกุลเพื่อเป็นการแสดงตนให้ตรงกับ

รายการลงทะเบียน 

กด Attend เข้าร่วม 



เมนูและ การใช้งานในระบบผู้เข้ารับการอบรม 

เมื่อเริ่มเรียนวิทยากรจะแสดงส่ือการเรียนเช่น 

สไลด์ พร้อมการบรรยายเสียง โดยเมนูใช้งาน

ผู้เรียนมีดังนี้ 

1. เปิดและปิดกล้องวีดีโอ 

2. เปิดและปิดไมค์โครโฟนเสียง 

3. เครื่องหมายสัญญาณมือเมื่อต้องการ

ส่ือสาร สอบถาม 

4. Chat สนทนาข้อความ สอบถาม 

5. เครื่องหมาย X ปิดออกจากระบบ 

6. เครื่องหมายสามเหล่ียมเพื่อเปิดหรือปิด

แถบเครื่องมือ 

7. ภาพจากกล้องวีดีโอวิทยากรผู้บรรยาย 
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การเข้าร่วมชั้นเรียนเสมือน Virtual class 

เม่ือถึงก าหนดเวลาเรียน

ผู้เข้ารับการอบรมเข้า 

LMS-Saba App 

• หน้าแดชบอร์ด 

• เลือกเมนู “อยู่ใน

ระหว่างการเรียน” 



รายละเอียดชั้นเรียนที่สมัครลงทะเบียน 

เลือกวิชาที่ได้ลงทะเบียนตามก าหนด 

• ในรายละเอียดชั้นเรียนก าหนดการ

เรียน 

• ผู้เข้าอบรมต้องท าแบบทดสอบ

ก่อนเรียน Pretest ให้แล้วเสร็จ

ก่อนการเข้าช้ันเรียน 

• ระบบไม่อนุญาตให้เข้าชั้นเรียนหาก

ไม่ท าแบบทดสอบ 



ตัวอย่างการตอบแบบทดสอบ 

กดปุ่ม “เริ่มต้น” แล้วตอบค าถาม กด

ปุ่ม “ถัดไป” ส าหรับข้ออ่ืนๆ เมื่อถึงข้อ

สุดท้ายมีกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” แล้วจะมี

ปุ่ม “ส่ง” เพื่อให้ระบบตรวจผลการ

ทดสอบ พร้อมแสดงผลให้ทราบ และ 

กดปุ่ม “เสร็จสิ้น” และ Exit เพื่อออก

จากระบบทดสอบ 



การเข้าระบบเพื่อรับการอบรม 

• ท าแบบทดสอบ

เสร็จมีผลการสอบ

และพร้อมส าหรับ

การเข้าเรียน 

• กดเข้าเมนู “เข้า

ร่วม” เพื่อเข้าร่วม

ชั้นเรียนเสมือน 



ระบบจะน าเข้าสู่ Saba meeting App 

กรอกอีเมล์ให้ตรงตามบันทึกในระบบ LMS 

ชื่อ 

นามสกุล 

กรอกชื่อ และ นามสกุลเพื่อเป็นการแสดงตนให้ตรงกับ

รายการลงทะเบียน 

กด Attend เข้าร่วม 

***หากเคยเข้าร่วมทดสอบหรือใช้งานมาแล้วกรุณาตรวจสอบข้อมูล 

ดังกล่าวให้ถูกต้องอีกคร้ังก่อนกด Attend เข้าร่วมชั้นเรียนเสมือน*** 



ผู้เข้าอบรมแสดงตน 

• เมื่อถึงเวลาลงทะเบียน 

วิทยากรจะขอผู้เข้าอบรม

ตามล าดับที่ลงทะเบียนแสดง

ตนผ่านออนไลน์ 

• เปิดใช้งานกล้องวีดีโอ 

• แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน

พร้อมตนเองในกรอบภาพของ

วีดีโอ 
XXXXXXXXX 



เมนูและ การใช้งานในระบบผู้เข้ารับการอบรม 

เมื่อเริ่มเรียนวิทยากรจะแสดงส่ือการเรียนเช่น 

สไลด์ พร้อมการบรรยายเสียง โดยเมนูใช้งาน

ผู้เรียนมีดังนี้ 

1. เปิดและปิดกล้องวีดีโอ 

2. เปิดและปิดไมค์โครโฟนเสียง 

3. เครื่องหมายสัญญาณมือเมื่อต้องการ

ส่ือสาร สอบถาม 

4. Chat สนทนาข้อความ สอบถาม 

5. เครื่องหมาย X ปิดออกจากระบบ 

6. เครื่องหมายสามเหล่ียมเพื่อเปิดหรือปิด

แถบเครื่องมือ 

7. ภาพจากกล้องวีดีโอวิทยากรผู้บรรยาย 
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มุมมองหน้าจอของวิทยากร 

วิทยากรสามารถ

มองเห็นผู้เข้าอบรม

จากกล้องวีดีโอ 



กรณีต้องเชื่อมต่อหรือ เข้าห้องเรียนอีกครั้ง 

บางกรณี เช่น การมีสลับใช้

งาน App อ่ืนในระหว่างเรียน 

สัญญาณขัดข้อง ฯลฯ ให้กด

ปุ่มเข้าร่วม หรือ กลับมาที่หน้า 

Saba meeting จะมีค าถามนี้

ให้กด Reconnect 



การท าแบบทดสอบหลังเรียน Posttest 

ในช่วงสุดท้ายของการเรียนวิทยากร

จะให้ผู้เข้าอบรมเข้า Saba Cloud 

App และ หน้าแดชบอร์ด 

รายละเอียดการเรียน เพื่อท า

แบบทดสอบหลังเรียน ให้ผู้เรียนกด

เมนู “เรียกใช้” เพื่อท าแบบทดสอบ 



การเข้าท าแบบประเมินการอบรม 

เมื่อผู้เข้าอบรมท ากิจกรรมในช้ัน

เรียนครบทุกอย่างแล้ว ผู้บรรยาย

จะแจ้งให้ เข้าท าแบบประเมินผล

การอบรมในหน้า แดชบอร์ด กด

เมนู “รอด าเนินการ” 



การเข้าท าแบบประเมินการอบรม 

ผู้เข้าอบรมดูรายการวิชาที่ต้อง

ด าเนินการ แล้วเลือก “Launch” 

เพื่อเข้าสู่การตอบแบบประเมินการ

อบรม 



กรณี Pre Contract เข้าระบบผ่าน PC 

https://allianzlearn-thpre.sabacloud.com 

 



ค้นหาวิชาที่ต้องการลงทะเบียน 

 



ลงทะเบียน 



ยืนยันการลงทะเบียน 

 



การสมัครชั้นเรียนเสมือน Virtual class 

• ระบบจัดส่งเมล์ตอบรับการ

สมัคร 

• ประกอบด้วยรายละเอียด

ก าหนดเวลาเรียน 

• ลิงค์เชื่อมต่อเข้าระบบ 



รายละเอียดการลงทะเบียน 

 



การเข้าทดสอบระบบก่อนช้ันเรียน 

• ระบบจัดส่งเมล์เชิญเข้าร่วม

ทดสอบ 

• ประกอบด้วยรายละเอียด

ก าหนดเวลาทดสอบ 

• ลิงค์เชื่อมต่อเข้าระบบ 



กรณีเข้าครั้งแรก 

 หากเป็นการเข้าใช้ครั้งแรกจะมีการติดตั้ง Saba Meeting App

โปรแกรมเพื่อใช้กับการประชุม ให้กดเลือก 



กดปุ่ม Run 

 



ใช้เวลาติดตั้ง 5-10 นาที ตามความเร็วอินเตอร์เน็ต 

 



กดปุ่ม Proceed 

 



หน้าเวปเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการประชุม 

 



กรอกอีเมล์เพื่อเข้าร่วมทดสอบใช้งาน 

กรอกอีเมล์ให้ตรงตามบันทึกในระบบ LMS ให้ถูกต้อง 

แล้วกด Attend เพื่อเข้าร่วม 



เมนูและ การใช้งานในระบบผู้เข้ารับการอบรม 

 

1 
2 

3 

4 

5 เมื่อเริ่มเรียนวิทยากรจะแสดงสื่อการ

เรียนเช่น สไลด์ พร้อมการบรรยาย

เสียง โดยเมนูใช้งานผู้เรียนมีดังน้ี 

1. เปิดและปิดกล้องวีดีโอ 

2. เปิดและปิดไมค์โครโฟนเสียง 

3. เครื่องหมายสัญญาณมือเมื่อ

ต้องการสื่อสาร สอบถาม 

4. Chat สนทนาข้อความ สอบถาม 

5. เครื่องหมาย X ปิดออกจากระบบ 



ในวันอบรมเข้าเมนูข้อมูลส่วนตัวและเลือกวิชาที่ลงทะเบียน 

 
อยู่ในระหว่างการเรียน 



ท าแบบทดสอบ กด เปิดใช้ 

 



ระบบการท าแบบทดสอบ 

 



ตัวอย่างแบบทดสอบ 

 



เมื่อเสร็จแล้วกด ส่ง 

 



เสร็จสิ้น กด ออก 

 



เข้าชั้นเรียนกด เข้าร่วม 

 



กรอกอีเมล์เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน 

กรอกอีเมล์ให้ตรงตามบันทึกในระบบ LMS ให้ถูกต้อง 

แล้วกด Attend เพื่อเข้าร่วม 



เวลา 8.30 เริ่มลงทะเบียน 

 

XXXXXXXXX 

เร่ิมต้นวิทยากรจะเช็ครายชือลงทะเบยีน 

1. เปิดกล้อวีดีโอตามชื่อที่เรียก 

2. แสดงบัตรประชาชนตามตัวอย่าง 

3. จัดท าการลงทะเบียนกอ่นเข้าสู่

บทเรียนในช่วงเวลา 8.30-9.00 

4. ปิดไมค์ ปิดกล้องขณะฟังบรร

บาย 

5. ส่งค าถามผ่านทาง Chat หรือ 

แสดงเคร่ืองหมาย ยกมือ XXXXXXXXXXX 



ในช่วงเวลาสุดท้ายท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 



ท าแบบทดสอบ 

 



เม่ือเสร็จสิ้นการอบรม จะมีเมนูให้เลือกท าแบบประเมินการอบรม 

 



หรือสามารถเข้าไปด าเนินการในเมนู อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 



เข้าสู่ระบบท าแบบประเมิน 

 



เลือกค าตอบและท าล าดับถัดไป 

 



เมื่อเสร็จสิ้นเลือก ออก 

 



TRAINING 
RESULT 

จุดเร่ิมต้นของความส าเร็จ เรียนรู้

ถูกต้อง ปฏิบัติถูกวิธี เร่ิมท่ี  

“อลิอันซ์ อยุธยา อะคาเดม่ี” 


