
ภาคผนวก ก. 

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของระบบแพลทฟอร์มการเรียนรู้ digital transformation 

 

คุณลกัษณะทั@วไป (General Feature) 

1.  พฒันาโดยใชเ้ทคโนโลย ีWeb-Based Application โดยมีการกาํหนดสิทธิ9 การเขา้ใชง้านใหก้บัผูใ้ชง้าน

ตามบทบาท และสามารถใชผ้า่นระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตได ้

2.  สามารถใชง้านและแสดงผลบนเครืIองคอมพิวเตอร์ ทีIรองรับระบบปฏิบติัการ Windows ตัMงแต่เวอร์ชัIน 

7 ขึMนไป และบนอุปกรณ์เคลืIอนทีI (Smart Device) ทีIรองรับระบบปฏิบติัการ Windows, iOS และ Android 

3.  การออกเเบบและพฒันาระบบรองรับกบัหนา้จอทุกขนาด โดยสามารถแสดงผลใหพ้อดีตามขนาดของ

หนา้จอเละปรับใหเ้หมาะสมกบัหนา้จอนัMนไดโ้ดยอตัโนมติั (Responsive Web) 

4.  สามารถสนบัสนุนการใชง้านไดท้ัMงภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดท้ัMงในเนืMอหาบทเรียน และเมนูต่างๆ 

5.  มีฟังกช์ัIนสาํหรับการเขา้สู่ระบบ (Log in) และมีระบบช่วยเหลือสาํหรับกรณีผูใ้ชง้านลืมรหสัผา่น 

6.  มีระบบแนะนาํการเขา้ใชง้าน (Online help) 

7.  ระบบสามารถแสดงขอ้มูลส่วนตวั (Profile) ของผูใ้ชง้าน กล่องขอ้ความส่วนตวั และผูใ้ชง้านสามารถ

ปรับเปลีIยนขอ้มูลส่วนตวัเองได ้

 

คุณลกัษณะการทาํงานของระบบสําหรับผู้ใช้งาน (Front-End) 

1.  สามารถแสดงรายการขอ้มูลทัIวไปทีIมีอยูใ่นระบบของผูเ้รียนได ้

2.  สามารถแสดงหลกัสูตรแนะนาํ และแนะนาํผูส้อนทีIน่าสนใจ 
3.  สามารถแสดงตารางเรียน ในรูปแบบปฏิทินกิจกรรม 

4.  สามารถคน้หา (Search) หลกัสูตร หรือบทเรียนได ้

5.  ผูเ้รียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนแต่ละหลกัสูตรเองได ้

6.  สามารถแสดงหลกัสูตรทีIลงทะเบียนเรียน รวมทัMงติดตามผลการเรียนได ้

7.  สามารถสร้างหลกัสูตร แบบทดสอบ และสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน ไดด้งัต่อไปนีM  

7.1 สามารถสร้างหลกัสูตร โดยแบ่งหมวดหมู่เป็นบทเรียน และสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ยอ่ยๆ

ภายในบทเรียนนัMนได ้

7.2 สามารถนาํเขา้ทรัพยากรสืIอบทเรียน (Resource) เช่น VDO จากระบบคลงัขอ้มูลสืIอการเรียนการ

สอน ในระหวา่งการสร้างบทเรียนได ้

7.3 ในแต่ละบทเรียนสามารถรองรับสืIอการเรียนการสอนทีIหลากหลาย ซึI งประกอบไป ดว้ย ไฟล์

ต่างๆ ดงันีM  ไฟลภ์าพ เช่น JPG, GIF, PNG , TIF ไฟล ์VDO ไฟลเ์สียง หรือมลัติมีเดียอืIนๆ เช่น 

MP4, WAV ไฟลที์Iสร้างจากโปรแกรมสร้างเอกสารเช่น PDF 



7.4 มี Media Player เล่นผา่น Web Browser และสามารถปรับ ขนาดใหเ้ตม็หนา้จอแสดงผลได ้(Full 

Screen) 

7.5 สามารถเกบ็สะสมสถิติการเขา้เรียน/การมีส่วนร่วมกิจกรรมของแต่ละหลกัสูตร 

7.6 สามารถใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น (Comment) และใหค้ะแนนหลกัสูตร หรือสืIอการเรียนรู้ได ้ 

(Rating) 

7.7 สามารถบนัทึกกิจกรรมการใชง้านต่างๆ ของผูเ้รียนได ้

7.8 มีการบนัทึกประวติัการเรียน ความกา้วหนา้ในการเรียนของผูเ้รียน โดยทีIผูเ้รียนสามารถเรียกดู

ประวติัเองได ้

9. คลงัขอ้มูลสืIอการเรียนการสอน  

9.1 มีส่วนแสดงไฟลเ์อกสาร หรือสืIอมลัติมีเดีย ตามหมวดหมู่ (Category) และสามารถเรียงลาํดบั

ตามชืIอเจา้ของ ชืIอเรืIอง และวนัทีI ได ้ 

9.2 มีหนา้แสดงรายละเอียดของไฟลเ์อกสาร และสืIอมลัติมีเดีย โดยแสดงภาพตวัอยา่ง ขอ้มูลทัIวไป 

และเนืMอหาโดยยอ่ 

9.3 มีส่วนการแสดงรายการสืIอยอดนิยม หรือสืIอแนะนาํ  

9.4 มีเครืIองมือสาํหรับคน้หาไฟลเ์อกสาร หรือสืIอมลัติมีเดีย  

9.5 ผูส้อนสามารถเลือกใชง้านไฟลเ์อกสาร หรือสืIอมลัติมีเดีย จากคลงัขอ้มูลสืIอการเรียนการสอน 

ไปเป็นสืIอทีIใชส้าํหรับการสอนของระบบแพลทฟอร์มการเรียนรู้ได ้

 

คุณสมบัตกิารทาํงานของระบบบริหารจดัการสําหรับผู้ดูแลระบบ (Back-End) 

1. ระบบบริหารสาํหรับผูดู้แลระบบ (Operator) สามารถบริหารจดัการระบบได ้ดงันีM  

1.1 กาํหนดสิทธิ9  บทบาท ของผูส้อนและผูเ้รียน สาํหรับการเขา้ถึงหลกัสูตรได ้

1.2 เพิIม ลบ และแกไ้ขรายละเอียดของหลกัสูตร รวมถึงจดัหมวดหมู่หลกัสูตรได ้

1.3 บริหารจดัการคลงัขอ้มูลสืIอการเรียนการสอน และคลงัขอ้สอบ 

2. ระบบจดัการหลกัสูตรสาํหรับผูส้อน (Instructor) สามารถจดัทาํขอ้มูลบทเรียนได ้ดงันีM  

2.1 สามารถเปลีIยนแปลงหวัขอ้บทเรียนและจดัหมวดหมู่ จดัลาํดบั ของบทเรียนได ้

2.2 สามารถสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) แบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ขอ้คาํถาม 

(Quiz) ในแต่ละบทเรียนได ้

2.3 บริหารจดัการคลงัขอ้สอบทีIอยูใ่นความรับผดิชอบ 

2.4 จดัทาํประกาศขอ้ความข่าว/กิจกรรมสาํหรับบทเรียนต่างๆ ทีIรับผดิชอบได ้

2.5 สร้างการเชืIอมโยงเวบ็เพจ URL (Uniform Resource Locator) ได ้

2.6 สามารถนาํเขา้เนืMอหาของบทเรียนในรูปแบบขอ้มูลประกอบจากไฟลที์Iสร้างจากโปรเเกรม
ประเภทอืIน ดงันีM  



- ไฟลภ์าพ เช่น JPG, GIF, PNG, TIF 

- ไฟล ์VDO ไฟลเ์สียง หรือมลัติมีเดียอืIนๆ เช่น MP4, WAV 

- ไฟลที์Iสร้างจากโปรแกรมสร้างเอกสารเช่น PDF 

3. ระบบการจดัการผูใ้ชง้านสามารถบริหารจดัการไดด้งันีM  

3.1 มีระบบลอ๊กอิน (Login) เขา้ใชง้าน ป้องกนัการเขา้ใชโ้ปรแกรมจากบุคคลอืIน 

3.2 สามารถคน้หา ตรวจสอบ และดูขอ้มูลพืMนฐานต่างๆ ของผูใ้ชง้านได ้

3.3 สามารถจดัการบทบาท (Role) ของผูใ้ชง้านได ้

4. ระบบรายงานการวเิคราะห์ สามารถจดัการไดด้งันีM  

4.1 รายงานสรุปเชิงกราฟิก (Dashboard) ทีIสรุปตามตามช่วงเวลาทีIกาํหนดได ้(รายวนั รายเดือน 

รายปี) สามารถ Export เป็นไฟลรู์ปภาพได ้

4.2 จาํนวนผูเ้รียนทัMงหมด/หลกัสูตร 

4.3 จาํนวนไฟลเ์อกสารทัMงหมด 

4.4 จาํนวนสืIอการเรียนรู้ ทัMงหมด 

4.5 หสกัสูตร และบทเรียนยอดนิยม (Rating) 

4.6 คาํคน้หลกัสูตร และบทเรียนทีIมีการคน้หาสูงสุด 10 อนัดบั 

4.7 สถิติช่วงเวลาการเขา้ระบบ (L๐gin) 

5. รายงานเชิงตาราง ทีIสรุปตามตามช่วงเวลาทีIกาํหนดได ้(รายวนั รายเดือน รายปี) เเละสามารถ Export 

เป็นไฟล ์Excel ได ้

5.1 รายงานขอ้มูลรายชืIอผูเ้รียนทัMงหมด และแยกตามหลกัสูตร 

5.2 รายชืIอผูเ้รียนทีIเขา้เรียนมากทีIสุด 

5.3 รายงานการตาวนโ์หลดเอกสารของผูเ้รียน 

5.4 รายงานการ Login ของผูเ้รียน 

5.5 สามารถแสดงรายงานสรุปผลเป็นรูปแบบกราฟ และตารางได ้


