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1. ด้านการสร้างเน้ือหา และบทเรียน (Content & Lesson) 

• ระบบสามารถบันทึกพฤติกรรมการเข้าเรียน เช่น เวลาเรียน, วันท่ีเข้าเรียน, บทเรียนท่ีเรียนถึง, คะแนนกิจกรรม เป็นต้น 

• รองรับการเข้าใช้งานไฟล์มีเดียต่าง ๆ เช่น VDO, Sound, Document (Word, Excel PowerPoint), HTML เป็นต้น 

• กล่องเครื่องมือการสร้างบทเรียนรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างบทเรียนแบบเดี่ยว, การสร้างบทเรียนแบบชุด, การสร้าง 

URL, การสร้างบทเรียนรูปแบบหนังสือ ฯลฯ 

• ระบบกระดานสนทนา (Forum) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือตั้งกระทู้พูดคุยระหว่างสมาชิก (ลักษณะคล้าย Pantip 

Webboard) 

• ระบบแชท สําหรับพูดคุยระหว่างเพ่ือนสมาชิกขณะออนไลน์ในระบบ (คล้าย Line, Facebook Messenger) 

• บทเรียนรองรับมาตรฐาน Scorm 1.2/2004 

 

2. ด้านการสร้างแบบทดสอบ และกิจกรรม (Quiz & Activities) 

• ระบบสามารถสร้างแบบทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ปรนัย, อัตนัย, จับคู่, ถูก-ผิด, เติมคํา ฯลฯ 

• ระบบการสร้างกิจกรรม หรือเกมส์ระหว่างเรียน เช่น ลากวางตัวอักษร หรือรูปภาพ เป็นต้น 

• ระบบคลังแบบทดสอบ สามารถดึงแบบทดสอบมาแสดงตามจํานวนข้อภายในคลัง หรือสุ่มข้อสอบจากคลังแบบทดสอบ

มาแสดงแบบไม่ซ้ํากันได้ 

• แบบทดสอบสามารถให้คะแนนข้อท่ีถูก หรือเฉล่ียคะแนนข้อท่ีถูกท่ีสุด รวมถึงถูกน้อยท่ีสุดได้ 

• สามารถต้ังค่าคะแนนผ่านเกณฑ์ และให้ feedback หลังการทําแบบทดสอบได้ 

 

3. ด้านการสร้าง/กําหนดสถานะผู้ใช้งาน (User & Role) 

• สามารถสร้างสมาชิกใหม่ได้ 3 รูปแบบ คือ การลงทะเบียน, การสร้างจากระบบ และการนําเข้าจากการอัปโหลดเอกสาร

ไฟล์ Excel 

• สามารถแบ่งสมาชิกออกโดยใช้แผนก หรือส่วนงานเป็นตัวกําหนดได้ 

• สามารถกําหนดชื่อสถานะ โดยตั้งชื่อตามแผนก หรือยึดสถานะจากระบบเป็นหลักได้ ได้แก่ นักเรียน, อาจารย์ และผู้ดูแล

ระบบ ซ่ึงอาจเพ่ิมเติมช่ือเป็นสถานะท่ีถูกแบ่งโดย แผนก/ส่วนงาน ในภายหลังได้ 

• สามารถใช้ Cohort แบ่งแผนก กรณี 1 แผนกต้องการนําเข้ารายชื่อพนักงานหลายท่านเข้าสู่บทเรียน โดย Cohort จะเป็น

ตัวกําหนดการเข้าเรียน, การลาออก หรือการย้ายแผนกของพนักงานท่านน้ัน ๆ 

 

4. ด้านการรูปลักษณ์ของระบบ (Theme) 

• ตัวระบบรองรับการใช้งานในรูปแบบ Responsive โดยการปรับขนาดหน้าจอตามอุปกรณ์เข้าใช้ เช่น เครื่อง PC หรือ 

Smartphone 

• มีรูปแบบธีมและ Lay out ให้เลือกมากกว่า 5 แบบ (เลือกเป็นโทนหลัก 1 แบบ) พร้อมบริการปรับแต่งโทนสี รวมถึง

รายละเอียดเว็บให้เหมาะสมกับองค์กร 

• ระบบหลังบ้านสําหรับเพ่ิมหรือจัดการ Banner, Logo และ Footer/Contact us ขององค์กรได้ด้วยตัวลูกค้าเอง 
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5. ด้านการรายงานผล (Report) 

• สามารถเข้าดูรายละเอียดผู้เข้าใช้งานระบบได้ 

• สามารถเข้าดูรายละเอียดผู้เข้าเรียนตามรายวิชาได้ 

• สามารถเข้าดูรายละเอียดคะแนนกิจกรรมประจํารายวิชาได้ 

• รายงานผลสามารถส่งออกเป็นเอกสารได้ Excel หรือ Notepad ได้ 

• รายงานผลสามารถเลือกให้แสดงในรูปแบบตาราง, กราฟ หรือกราฟเชิงสถิติได้ 

 

6. ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) 

• ระบบบังคับการต้ังรหัสผ่านเพ่ือความปลอดภัย 

• ระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล (PHP My Admin) ด้วยการซ่อนเส้นทาง การห้ามจากระบบ และผ่านการเข้ารหัส 

• ระบบป้องกันการคลิกขวา เพ่ือดาวน์โหลด VDO หรือ Source Code 

• ระบบป้องกันการเจาะรหัส ด้วยการเข้ารหัส Password User ผ่าน MD5 Hash 

• ระบบแยกเก็บไฟล์มีเดียออกจากหน้าเว็บเพ่ือป้องกันการขโมยข้อมูลแบบ Web Directory 

 

7. ฟังก์ช่ันอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมบนระบบ (Other Features) 

• รองรับการใช้งานแบบ 2 ภาษา (TH/EN) 

• ระบบหลังบ้านสําหรับแบ่งหมวดหมู่และเน้ือหารายวิชา 

• ระบบกระดานข่าว Announcement/Feed News สําหรับแสดงประกาศ-กิจกรรมใหม่ หรืออัพเดทกิจกรรมขององค์กร 

• ระบบส่ังการบ้านและส่งงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

• ระบบออกใบประกาศนียบัตร (Certificate) เม่ือจบการเรียนรู้ 

• ระบบบังคับผู้เรียนตามลําดับเน้ือหา โดยห้ามข้ามหัวข้อการเรียน 

• ส่งออก Email อัตโนมัติจากระบบ 

 

8. ฟังก์ชั่นการพัฒนารายงานผลส่วนบุคคล และการอนุมัติวิชาเรียนตามโครงสร้าง (Personal Report & Course Career 

Path) 

• ฟังก์ช่ันรายงานผลส่วนบุคคล และการอนุมัติวิชาเรียนตามโครงสร้าง (Personal Report and Course Career Path) 

• รายงานผล แสดงช่ือ-นามสกุล, ตําแหน่ง, แผนก หรือแสดงข้อมูลตามความต้องการขององค์กร 

• รายงานผล แสดงสถานะการเรียน, ความสมบูรณ์ของการเรียน, วันท่ีเรียนจบ, ความคืบหน้า รวมถึงคะแนนกิจกรรม 

• ฟังก์ชั่นการค้นหาข้อมูล (Filter Data) สําหรับค้นหาข้อมูลเฉพาะเจาะจงของตนเอง เช่น ชื่อรายวิชา, สถานะการเรียน 

หรือรายวิชาท่ีเรียนจบ 

• ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรเม่ือผ่านเกณฑ์การทดสอบของรายวิชานั้น ๆ โดยพิมพ์ใบประกาศตามชื่อองค์กร, ชื่อรายวิชา  

หรือวันท่ีเรียนจบหลักสูตร เป็นต้น 
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9. บริการจากทีมงาน (Our Services) 

• บริการวิเคราะห์ขนาดของ Server และจํานวนผู้เข้าใช้ระบบให้เหมาะสมกับงบประมาณ และกิจกรรมการใช้งานขององค์กร

เพ่ือเสถียรภาพในระยะยาวของการใช้งานระบบ 

• ปรับแต่งค่าการใช้งานระบบให้เหมาะสมกับองค์กร เช่น ขนาดการอัปโหลดไฟล์, ระยะเวลาการประมวลผล, การประมวล

หน่วยความจํา เป็นต้น 

• อบรมการใช้งานระบบ พร้อมคู่มือ 

• บริการ M/A, ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และข้อผิดพลาดกรณีระบบไม่สามารถใช้งานได้ (ฟรี 3 เดือนภายหลังส่ง

มอบงาน) 

• บริการแนะนํา และให้คําปรึกษา (ปรึกษาได้ฟรีต้ังแต่เร่ิม จนกระท่ังจบโครงการ) 


