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ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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• ผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายวชิาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน



นิยาม Learning Management System (LMS)

“A software application for the administration, 
documentation, tracking, and reporting of training 
programs, classroom and online events, e-learning 

programs, and training content”
--|--

“เป็นซอฟต์แวร์ประยกุต์ส าหรับการบริหารจัดการ จัดท าเอกสาร 
ติดตามและรายงานผลการฝึกอบรม ห้องเรียนและกจิกรรม

ออนไลน์ e-Learning”
Ellis, Ryann K. (2009)



ผู้ใช้งาน LMS

• กลุ่มสถานศึกษา

– การจัดการบทเรียน

– การจัดการการเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา

• กลุ่มองค์การ/องค์กร ต่างๆ

– การพัฒนาบุคลากร

– การประเมิน ติดตามสมรรถนะรายบุคคล



ลักษณะเฉพาะของ LMS
(ที่เหมือนกันทกุซอฟต์แวร์)
• มีระบบจัดการผูใ้ช้ ระบบก าหนดบทบาทผู้ใช้ ระบบจัดการวชิา ระบบจัดการ

ผู้สอน ระบบสนับสนุนการสร้างกิจกรรมการเรยีนรู้ และระบบรายงานผล

• มีปฏิทินการศกึษาของรายวชิา

• มีเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Path)

• มีระบบการส่งข้อความตดิต่อผู้ใช้และระบบแจ้งเตือน

• มีระบบประเมินผลการเรยีนรู้

• มีระบบแสดงผลการเรยีนรู้

• มีระบบบันทึกการใช้งานของผู้ใช้

• มีระบบการน าส่งข้อมูลผา่นเวบ็หรอืผสมผสาน



ลักษณะเฉพาะของ LMS 
(อาจแตกต่างกันในแต่ละซอฟต์แวร์)
• ระบบลงทะเบียนเข้าศึกษาในรายวิชา (ตามเงื่อนไขของรายวิชา หรือ ตาม

ข้อจ ากัดในความสามารถของซอฟต์แวร์

• เงื่อนไขการเข้าเรียน (prerequisite หรือ equivalency)

• การบูรณาการระบบจัดการสมรรถนะรายบุคคล

• เคร่ืองมือในการวางแผนในการพัฒนาทักษะรายบุคคล

• ระบบจัดการหลักสูตร

• ระบบจัดกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายเช่น ตามพื้นที่ให้บริการ ตามสายการผลิต 
ตามขนาดหน่วยงาน เป็นต้น



ข้อมูลทางเทคนิคของ LMS

• ขึ้นกับแพลตฟอร์มในการพัฒนา

– Java/J2EE

– Microsoft .NET

– PHP

• มักจะมีระบบฐานข้อมูลในการจัดการเป็น back-end

• จ าแนกตามเชิงพาณิชย์ได้ 2 ประเภท

– ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ (Commercial software)

– ซอฟต์แวร์แบบเปิด (Open-Source)



ระบบจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ (LCMS)

• LCMS - Learning Content Management System 

• เป็นระบบกลางในการจัดการเนื้อหา (Central Object Repository)

• เป็นระบบสร้าง จัดเก็บ น าไปใช้งานในลักษณะใช้ซ้ าๆ ร่วมกัน จัดการ และ
น าส่งเนื้อหาการเรียนรู้แบบดิจิตอล

• มักเป็นการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้เป็นชิ้นๆ เรียกว่า Learning Object

• เน้นจัดการเนื้อหาให้สามารถใช้งานซ้ าร่วมกันได้ ในขณะที่ LMS เน้นการ
จัดการผู้เรียน และสมรรถนะในการเรียนรู้ของผู้เรียน



การเลือก LMS (Product Features Approach)

• Integration with current database
LMS ที่ไม่สามารถท างานร่วมกับระบบ HR หรือ ระบบทะเบียนประวัติที่มีอยู่แล้ว จะ
สร้างปัญหาในการใช้งานให้กับองค์กรในระยะยาวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเข้า
ใช้งานของผูใ้ช้

• Administration tools
LMS ต้องมีระบบบริหารจัดการผู้ใช้ การลงทะเบียนเรียนและทะเบียนประวัติ ก าหนด
บทบาทหน้าที่ในระบบได้ มีระบบติดตามและบันทึกการใช้งานของผูใ้ช้ที่ละเอียด และที่
ส าคัญจะต้องสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลระบบได้เต็มที่เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบต่อได้ 
เช่นการรายงานผลตามความต้องการขององค์กร โดยระบบการจัดการทั้งหมดควรจะมี 
GUI ที่ใช้งานได้ง่าย



การเลือก LMS (Product Features Approach)

• Content access
เป็นความสามารถในการรองรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีวิธีการน าส่งเน้ือหาที่หลากหลาย
เพื่อให้สามารถเลือกได้เหมาะสมกับการใช้งาน มีภาษาที่เหมาะสมกับเน้ือหา

• Content development
เกี่ยวกับเครื่องมือในการพฒันา จัดเก็บ และดูแลเนื้อหา

• Content integration
ความสามารถในการใชง้านเนื้อหาที่ผลิตจากเครื่องมืออื่นๆ ภายนอก ควรหลีกเลี่ยง 
LMS ที่ต้องใช้งานกับเครื่องมือผลิตสื่อที่เป็นของ LMS อย่างเดียวเท่านั้น

• Skill management
เป็นเครื่องมือในการวัดศักยภาพของผู้เรียน โดยสามารถแสดงผลการเรียนรู้ได้



การเลือก LMS (Product Features Approach)

• Assessment capabilities
มีระบบประเมินผล ทั้งในเนื้อหาหรือประเมินภาพรวม

• Adherence to standards
สามารถรองรับเนื้อหาที่ผลิตตามมาตรฐานได้ เช่น SCORM ข้อพึงระวังในส่วนนี้
เนื่องจากมี LMS หลายตัวที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากต้องการใชง้านส่วนน้ี

• Configurability
ความสามารถในการแก้ไขระบบการจัดการ หน้าตา หรือการติดตั้งระบบใหม่เพื่อรองรับ
การใชง้านขององคก์ร

• Security
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ โดยอาจจะมีระบบที่รองรบั Password policy 
หรือมี Password salt เป็นต้น



การเลือก LMS (Cost and pricing approach)

• In-house open-source model
การใช้งานโปรแกรม Open-Source มีข้อดีทีต่ัวโปรแกรมไม่มีคา่ใชจ้่าย แต่ตอ้งมีผู้ดูแลระบบที่ดี และมี
ความช านาญในตวัโปรแกรม และพรอ้มศกึษาหาความรู้เกีย่วกับโปรแกรมอยู่เสมอ

• Direct purchase model
เป็นการจดัซือ้โปรแกรมส าเร็จรูปและติดตั้งในองค์กร ซึ่งจะตอ้งมีผูดู้แลภายในองค์ทีด่ี มคีวามเข้าใจระบบ 
ซึ่งอาจจะได้รับการฝึกอบรมจากเจา้ของโปรแกรมในระยะเริ่มแรก

• Third-party maintenance model
เป็นการจัดซื้อโปรแกรมติดต้ังในระบบขององค์กร แต่การดูแลรักษา การ update/upgrade เป็น
การซื้อบริการจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นได้ทั้งเจ้าของโปรแกรมหรือที่ปรึกษาอื่นๆ

• Software as a Service (SaaS) model
เป็นการจัดซื้อซอฟแวร์ในลักษณะของการซื้อบริการ เป็นการจัดการและดูแลโดยภายนอกองค์กร
ทั้งหมด โดยระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นการติดต้ังทางกายภาพนอกองค์กรทั้งหมด



การเลือก LMS (Cost and pricing approach)

• ราคาที่เสนอรวมค่าบ ารุงรักษา การฝึกอบรม หรอืค่าที่ปรึกษาหรือไม่

• ต้องการความสามารถด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษหรือไม่

• ต้องการการสนับสนุนเชิงเทคนิคหรือไม่

• ราคารวมการ upgrade หรือไม ่อย่างไร

• ราคาขึ้นกับจ านวนผู้ใช้งานหรือจ านวน user ในระบบหรือไม่



THANK YOU


