ภาคผนวก ก.
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบแพลทฟอร์ มการเรียนรู้ digital transformation
คุณลักษณะทัว@ ไป (General Feature)
1. พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Web-Based Application โดยมีการกําหนดสิ ทธิ9การเข้าใช้งานให้กบั ผูใ้ ช้งาน
ตามบทบาท และสามารถใช้ผา่ นระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตได้
2. สามารถใช้งานและแสดงผลบนเครืI องคอมพิวเตอร์ ทีIรองรับระบบปฏิบตั ิการ Windows ตัMงแต่เวอร์ชนัI
7 ขึMนไป และบนอุปกรณ์เคลืIอนทีI (Smart Device) ทีIรองรับระบบปฏิบตั ิการ Windows, iOS และ Android
3. การออกเเบบและพัฒนาระบบรองรับกับหน้าจอทุกขนาด โดยสามารถแสดงผลให้พอดีตามขนาดของ
หน้าจอเละปรับให้เหมาะสมกับหน้าจอนัMนได้โดยอัตโนมัติ (Responsive Web)
4. สามารถสนับสนุนการใช้งานได้ทM งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ทM งั ในเนืMอหาบทเรี ยน และเมนูต่างๆ
5. มีฟังก์ชนัI สําหรับการเข้าสู่ ระบบ (Log in) และมีระบบช่วยเหลือสําหรับกรณี ผใู ้ ช้งานลืมรหัสผ่าน
6. มีระบบแนะนําการเข้าใช้งาน (Online help)
7. ระบบสามารถแสดงข้อมูลส่ วนตัว (Profile) ของผูใ้ ช้งาน กล่องข้อความส่ วนตัว และผูใ้ ช้งานสามารถ
ปรับเปลีIยนข้อมูลส่ วนตัวเองได้
คุณลักษณะการทํางานของระบบสํ าหรับผู้ใช้ งาน (Front-End)
1. สามารถแสดงรายการข้อมูลทัวI ไปทีIมีอยูใ่ นระบบของผูเ้ รี ยนได้
2. สามารถแสดงหลักสู ตรแนะนํา และแนะนําผูส้ อนทีIน่าสนใจ
3. สามารถแสดงตารางเรี ยน ในรู ปแบบปฏิทินกิจกรรม
4. สามารถค้นหา (Search) หลักสู ตร หรื อบทเรี ยนได้
5. ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกลงทะเบียนเรี ยนแต่ละหลักสู ตรเองได้
6. สามารถแสดงหลักสู ตรทีIลงทะเบียนเรี ยน รวมทัMงติดตามผลการเรี ยนได้
7. สามารถสร้างหลักสู ตร แบบทดสอบ และสร้างกิจกรรมการเรี ยนการสอน ได้ดงั ต่อไปนีM
7.1 สามารถสร้างหลักสู ตร โดยแบ่งหมวดหมู่เป็ นบทเรี ยน และสามารถแบ่งเป็ นหมวดหมู่ยอ่ ยๆ
ภายในบทเรี ยนนัMนได้
7.2 สามารถนําเข้าทรัพยากรสืI อบทเรี ยน (Resource) เช่น VDO จากระบบคลังข้อมูลสืI อการเรี ยนการ
สอน ในระหว่างการสร้างบทเรี ยนได้
7.3 ในแต่ละบทเรี ยนสามารถรองรับสืI อการเรี ยนการสอนทีIหลากหลาย ซึI งประกอบไป ด้วย ไฟล์
ต่างๆ ดังนีM ไฟล์ภาพ เช่น JPG, GIF, PNG , TIF ไฟล์ VDO ไฟล์เสี ยง หรื อมัลติมีเดียอืIนๆ เช่น
MP4, WAV ไฟล์ทีIสร้างจากโปรแกรมสร้างเอกสารเช่น PDF

7.4 มี Media Player เล่นผ่าน Web Browser และสามารถปรับ ขนาดให้เต็มหน้าจอแสดงผลได้ (Full
Screen)
7.5 สามารถเก็บสะสมสถิติการเข้าเรี ยน/การมีส่วนร่ วมกิจกรรมของแต่ละหลักสู ตร
7.6 สามารถให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น (Comment) และให้คะแนนหลักสู ตร หรื อสืI อการเรี ยนรู ้ได้
(Rating)
7.7 สามารถบันทึกกิจกรรมการใช้งานต่างๆ ของผูเ้ รี ยนได้
7.8 มีการบันทึกประวัติการเรี ยน ความก้าวหน้าในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน โดยทีIผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยกดู
ประวัติเองได้
9. คลังข้อมูลสืI อการเรี ยนการสอน
9.1 มีส่วนแสดงไฟล์เอกสาร หรื อสืI อมัลติมีเดีย ตามหมวดหมู่ (Category) และสามารถเรี ยงลําดับ
ตามชืIอเจ้าของ ชืIอเรืI อง และวันทีI ได้
9.2 มีหน้าแสดงรายละเอียดของไฟล์เอกสาร และสืI อมัลติมีเดีย โดยแสดงภาพตัวอย่าง ข้อมูลทัวI ไป
และเนืMอหาโดยย่อ
9.3 มีส่วนการแสดงรายการสืI อยอดนิยม หรื อสืI อแนะนํา
9.4 มีเครืI องมือสําหรับค้นหาไฟล์เอกสาร หรื อสืI อมัลติมีเดีย
9.5 ผูส้ อนสามารถเลือกใช้งานไฟล์เอกสาร หรื อสืI อมัลติมีเดีย จากคลังข้อมูลสืI อการเรี ยนการสอน
ไปเป็ นสืI อทีIใช้สาํ หรับการสอนของระบบแพลทฟอร์มการเรี ยนรู ้ได้
คุณสมบัตกิ ารทํางานของระบบบริหารจัดการสํ าหรับผู้ดูแลระบบ (Back-End)
1. ระบบบริ หารสําหรับผูด้ ูแลระบบ (Operator) สามารถบริ หารจัดการระบบได้ ดังนีM
1.1 กําหนดสิ ทธิ9 บทบาท ของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน สําหรับการเข้าถึงหลักสู ตรได้
1.2 เพิIม ลบ และแก้ไขรายละเอียดของหลักสู ตร รวมถึงจัดหมวดหมู่หลักสู ตรได้
1.3 บริ หารจัดการคลังข้อมูลสืI อการเรี ยนการสอน และคลังข้อสอบ
2. ระบบจัดการหลักสู ตรสําหรับผูส้ อน (Instructor) สามารถจัดทําข้อมูลบทเรี ยนได้ ดังนีM
2.1 สามารถเปลีIยนแปลงหัวข้อบทเรี ยนและจัดหมวดหมู่ จัดลําดับ ของบทเรี ยนได้
2.2 สามารถสร้างแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) แบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) ข้อคําถาม
(Quiz) ในแต่ละบทเรี ยนได้
2.3 บริ หารจัดการคลังข้อสอบทีIอยูใ่ นความรับผิดชอบ
2.4 จัดทําประกาศข้อความข่าว/กิจกรรมสําหรับบทเรี ยนต่างๆ ทีIรับผิดชอบได้
2.5 สร้างการเชืIอมโยงเว็บเพจ URL (Uniform Resource Locator) ได้
2.6 สามารถนําเข้าเนืMอหาของบทเรี ยนในรู ปแบบข้อมูลประกอบจากไฟล์ทีIสร้างจากโปรเเกรม
ประเภทอืIน ดังนีM

- ไฟล์ภาพ เช่น JPG, GIF, PNG, TIF
- ไฟล์ VDO ไฟล์เสี ยง หรื อมัลติมีเดียอืIนๆ เช่น MP4, WAV
- ไฟล์ทีIสร้างจากโปรแกรมสร้างเอกสารเช่น PDF
3. ระบบการจัดการผูใ้ ช้งานสามารถบริ หารจัดการได้ดงั นีM
3.1 มีระบบล๊อกอิน (Login) เข้าใช้งาน ป้องกันการเข้าใช้โปรแกรมจากบุคคลอืIน
3.2 สามารถค้นหา ตรวจสอบ และดูขอ้ มูลพืMนฐานต่างๆ ของผูใ้ ช้งานได้
3.3 สามารถจัดการบทบาท (Role) ของผูใ้ ช้งานได้
4. ระบบรายงานการวิเคราะห์ สามารถจัดการได้ดงั นีM
4.1 รายงานสรุ ปเชิงกราฟิ ก (Dashboard) ทีIสรุ ปตามตามช่วงเวลาทีIกาํ หนดได้ (รายวัน รายเดือน
รายปี ) สามารถ Export เป็ นไฟล์รูปภาพได้
4.2 จํานวนผูเ้ รี ยนทัMงหมด/หลักสู ตร
4.3 จํานวนไฟล์เอกสารทัMงหมด
4.4 จํานวนสืI อการเรี ยนรู ้ ทัMงหมด
4.5 หสักสู ตร และบทเรี ยนยอดนิยม (Rating)
4.6 คําค้นหลักสู ตร และบทเรี ยนทีIมีการค้นหาสู งสุ ด 10 อันดับ
4.7 สถิติช่วงเวลาการเข้าระบบ (L๐gin)
5. รายงานเชิงตาราง ทีIสรุ ปตามตามช่วงเวลาทีIกาํ หนดได้ (รายวัน รายเดือน รายปี ) เเละสามารถ Export
เป็ นไฟล์ Excel ได้
5.1 รายงานข้อมูลรายชืIอผูเ้ รี ยนทัMงหมด และแยกตามหลักสู ตร
5.2 รายชืIอผูเ้ รี ยนทีIเข้าเรี ยนมากทีIสุด
5.3 รายงานการตาวน์โหลดเอกสารของผูเ้ รี ยน
5.4 รายงานการ Login ของผูเ้ รี ยน
5.5 สามารถแสดงรายงานสรุ ปผลเป็ นรู ปแบบกราฟ และตารางได้

