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การวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด ทํ า ข อ กํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะระบบบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู
แหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําขอกําหนดคุณลักษณะของระบบบริหารจัดการการเรียนรู
ที่เปนมาตรฐานของประเทศ และเปนที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในระดับอุดมศึกษาตางๆ ภายในประเทศ
ขั้ น ตอนการวิ จั ย ครอบคลุ ม การสํ า รวจระบบบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู แ ละ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการเรียนรูของสถาบันการศึกษาทั้งภายใน
และตางประเทศ รวมทั้งการสํารวจเครื่องมือสําหรับการเรียนรูบนระบบบริหารจัดการการ
เรียนรูที่ถือวาเปนเครื่องมือแหงอนาคต (Next Generation e-Learning Tools) ตลอดจนความ
คิดเห็นขอเสนอแนะจากการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญดานระบบบริหารจัดการการเรียนรู และ
e-Learning นอกจากนี้ไดมีการจัดประชุมกลุมเพื่อจัดทําประชาพิจารณขอกําหนดคุณลักษณะ
ระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติ
ผลจากการวิจัยทําใหไดมาซึ่งขอกําหนดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการการเรียนรู
แหงชาติ ซึ่งครอบคลุมประเด็นในดานตางๆ ดังนี้
( 1 ) เทคโนโลยีที่ใชในระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติ
( 2 ) สวนประกอบหลัก ( Major Components ) ของเครื่องมือที่มีอยูในระบบบริหาร
จัดการการเรียนรูแหงชาติ
( 3 ) สวนประกอบรอง ( Minor Components ) ของเครื่องมือที่มีอยูในระบบบริหาร
จัดการการเรียนรูแหงชาติ
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โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

คําสําคัญ
e-Learning ระบบบริหารจัดการการเรียนรู ระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติ
บทนํา
ในปจจุบันการศึกษาในประเทศไทยมีการเปดเสรีทางการศึกษา ) FTA (ทําใหเกิด
การแขงขันระหวางสถาบันการศึกษาภายในประเทศกันเอง และแขงขันกับสถาบันการศึกษา
ในตางประเทศ ตลอดจนการที่ภาครัฐมีงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาที่จํากัด และ
ไดมีการแกไขปญหาโดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายอินเทอรเน็ตมาชวย
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ทั้งการสงเสริมการเรียนการสอนในหองเรียนและ
ใช เ ป น ระบบการนํ า ส ง เนื้ อ หาการเรี ย นการสอนในการเรี ย นการสอนทางไกล ซึ่ ง เรี ย ก
โดยรวมวา ระบบการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning)
สืบเนื่องจากงานพันธมิตรเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand: Partnership for
Development) ซึ่งจัดขึ้นที่ทําเนียบรัฐบาล ในวันที่ 26 มกราคม พ .ศ .2549 นั้น รัฐบาลไทย
โดยกระทรวงศึกษาธิการได กําหนดนโยบายการพัฒนาศูนยกลางสําหรับความรูแหงชาติใน
ลักษณะบูรณาการ (THINK: Thailand ‘s Hub for Integrated National Knowledge) ซึ่งถือเปน
นโยบายสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ระหวางป พ .ศ .2546-2551
โดยมีขอบเขตเงื่อนไขซึ่งครอบคลุมสวนที่สําคัญ 3 ดานดวยกัน ประกอบดวย 1) สวนของ
การเก็บรวบรวมและการผลิตเนื้อหาการเรียนรู 2) สวนของการจัดหาเนื้อหาความรู 3) สวน
ของการสงผานและจัดการความรู
องคประกอบทั้งสามนับเปนสวนประกอบที่สําคัญซึ่งขาดไมไดสําหรับการพัฒนา
การศึกษาของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งองคประกอบในสวนของการสงผานและ
จัดการความรูเนื่องจากเปนกระบวนการจําเปนในการทําใหความรูที่ไดรับการเก็บรวบรวม
การผลิต และการจัดการถายทอดไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับองคประกอบ
ดานการสงผานและจัดการความรูนี้ มีเทคโนโลยีสําคัญที่เกี่ยวของ ไดแก ระบบบริหารจัดการ
การเรียนรู (Learning Management System) ทั้งนี้เนื่องจากระบบบริหารจัดการการเรียนรู
เป นระบบที่ชวยอํ านวยความสะดวกใหกับ ทั้ งผูส อนและผูเรีย นในการจัดการสอน และ
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การเรีย นรูในลักษณะออนไลน ครอบคลุม ถึง การเตรียมเนื้อหาการเรีย นรูสําหรับผูเรีย น
การติดตอ สื่อ สารระหวางผูเรียนกับ ผูส อน และหรือ เพื่อ นรวมชั้นเรี ย น การจัดกิ จ กรรม
การเรียนรูที่เกี่ยวของ รวมถึง การจัดการทดสอบ ประเมิน หรือ การสํารวจความคิดเห็นของ
ผูเรียน นับเปนองคประกอบหลักที่สําคัญ นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู ยังถือวา
เปนเทคโนโลยีที่มีผูใหความสนใจในการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนเวลามากกวาทศวรรษแลว
ประวัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรูนั้น เริ่มตั้งแตกลางศตวรรษที่ 90
โดยเปนยุคของเครื่องมือบริหารจัดการรายวิชา (Course Management Tools/ System) โดย
ชวงแรกของการพัฒนา ระบบฯ ครอบคลุมเครื่องมือจํานวนไมมากนัก ทั้งนี้เพราะการมุงเนน
ของ e-Learning ในชวงแรกนั้น ยังอยูที่การปรับเนื้อหาของการสอนที่มีอยูในลักษณะเดิมให
อยูในรูปดิจิตัล รวมถึงการใชเครื่องมือเพื่อการติดตอสื่อสารออนไลน เชน เว็บบอรด หรือ
แช็ท เท านั้ น ตอ มา ได มีก ารพั ฒนาเครื่อ งมื อ ที่ห ลากหลายขึ้น และสลั บ ซับ ซอ นมากขึ้ น
รวมถึงมีการบูรณาการเครื่องมือที่หลากหลายเขาเปนระบบเดียวกัน หลังจากนั้น ไดมีการ
มุงเนนการพัฒนาระบบฯ ที่เนนเครื่องมือในการบริหารจัดการการเรียนรูโดยรวม โดยไมได
จํากัดเฉพาะเครื่องมือสําหรับการจัดการรายวิชาออนไลนเทานั้น เกิดคําที่ใชเรียกระบบฯ
ในชวงนี้ วาเปน ระบบบริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management System) จนถึง
ยุคปจจุบัน เกิดคําศัพทใหมที่ใชเรียกระบบฯ วาเปนระบบบริหารจัดการเนื้อหาการเรียนรู
(Learning Content Management System) ซึ่งหมายถึง ระบบที่มีการบูรณาการในสวนของ
เครื่องมือการสรางและจัดการเนื้อหา (Content) ไวภายในตัวระบบฯ ดวย
สํ า หรั บ ประเทศไทยนั้ น พบว า มี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู ใ น
ประเทศไทยตั้ ง แต ช ว งต น ของทศวรรษ 2540 เป น ต น มา อย า งไรก็ ดี การพั ฒ นาระบบฯ
เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไปและขาดความตอเนื่อง ทั้งนี้อาจเปนเพราะขอจํากัดในดานตางๆ
เชน การพัฒนาระบบฯ เปนไปในลักษณะตางคนตางทําขาดผูประสานงานหลัก หรือ องคกร
กลางในการพัฒนาระบบฯ รวมกัน และ ขาดกรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวของ
กับระบบฯ เปนตน
นอกจากนี้ ในส ว นของผู ใ ช ร ะบบฯ ที่ ใ ช วิ ธี ก ารจั ด หาระบบฯ โดยการจั ด ซื้ อ
ซอฟตแวรเชิงพาณิชยแทนการพัฒนาขึ้นเองนั้น ก็จะประสบปญหาในดานของคาใชจายที่สูง
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ดังนั้นเพื่อเปนการตอบสนอง ดานเวลาที่ใชในการพัฒนา งบประมาณที่ไดลงทุ นในการ
พัฒนา และความพยายามต า งๆ ที่ไ ดใ ชไปในการพัฒ นา จึง จํ า เปน ต อ งหาวิถี ท างในการ
แกปญหาดังกลาว ซึ่งวิธีการในการพัฒนาระบบฯ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกัน และ
เปนการพัฒนาการศึกษาของประเทศวิธีหนึ่งไดแก การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู
แหงชาติ (National LMS) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาระบบฯ สําหรับกลุมเปาหมายหลัก
ของระบบการเรียนการสอนออนไลน อันไดแก ผูเรียนในระดับอุดมศึกษาทั้งนี้เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติสําหรับสมาชิกของสถาบันการศึกษาสังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ .) นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู
แหงชาตินี้จะสามารถพัฒนาเพื่อปรับแตงระบบฯ ใหสนับสนุนกับการศึกษาระดับโรงเรียน
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพดวย
วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําขอ กําหนดคุ ณลักษณะระบบบริหารจัดการการเรียนรูแ ห งชาติ ที่เปน
มาตรฐานของประเทศ และเปนที่ ย อมรั บ จากสถาบัน การศึ กษาของประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในระดับอุดมศึกษาตางๆ ภายในประเทศ
วิธีดําเนินการ
การดําเนินงานวิจัยเรื่อง การจัดทําขอกําหนดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการเรียนรู
แหงชาติ มีวิธีดําเนินการดังตอไปนี้
1) ศึกษาสํารวจและทําการวิเคราะหระบบบริหารจัดการการเรียนรูของ
สถาบันการศึกษาที่ใชอยูในปจจุบัน
2) ศึกษาสํารวจและคนควา มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
การเรียนรูของสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
3) ทําสรุปผลการศึกษา ตามขอ 1 และ 2 พรอมทั้งจัดทําคุณลักษณะของระบบ
บริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติ ในรูปแบบราง
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4) ทําการสํารวจโดยจัดประชุมสําหรับผูเชี่ยวชาญเพื่อนําขอมูลที่ไดรับจากการ
ประชุ ม มาวิ เ คราะห สํ า หรั บ การออกแบบและพั ฒ นารู ป แบบจํ า ลอง Static
Model (Demo) ของระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติ
5) ทําประชาพิจารณขอกําหนดคุณลักษณะของระบบบริหารจัดการการเรียนรู
แหงชาติ เพื่อรับฟงความคิดเห็น
6) ทําสรุปขอกําหนดคุณลักษณะของระบบบริหารจัดการเรียนรูแหงชาติ
ผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยทําใหสามารถกําหนดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการการเรียนรู
แหงชาติ ไดดังนี้
• ขอกําหนดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการการเรียนรู
1 ) เทคโนโลยีที่ใชในระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติ
1.1 การเชื่อมโยงและการทํางานรวมกันของระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติ
ระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติถูกออกแบบไวใหรองรับการทํางาน
ระหวางเซิรฟเวอรของมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ โดยอาศัยเทคโนโลยีเว็บ
เซอรวิส (web services)

ภาพ 1 : แสดงการเชื่อมโยงและการทํางานรวมกันของระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติ
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จากภาพ เปนการทํางานรวมกันระหวางเซิรฟเวอรระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติ
ของสองมหาวิทยาลัยและเซิรฟเวอรกลางซึ่งผูใชสามารถเขาใชงานผานทางเครื่องลูกขายได
หลากหลายรูปแบบ
1.2 เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาและแนวโนมของภาษาที่ใชการพัฒนา
ขอมูลจากการสํารวจและแนวโนมของเทคโนโลยีในปจจุบันพบวาภาษา
ที่เลือกมาพัฒนาคือภาษา Java และ เว็บเซิรฟเวอรที่จะทํางานรวมกับภาษา Java ได
ดีคือเว็บเซิรฟเวอรที่ชื่อ TomCat ซึ่งทั้งคูตางก็เปนซอฟตแวรในรูปแบบ Open
Source เปนซอฟตแวรที่มีคุณภาพเทียบเทาเว็บเซิรฟเวอรตัวอื่นๆ มีผูใชงานมากมาย
อีกทั้งยังชวยลดตนทุนอีกดวย เนื่องจากไมเสียคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
2 ) กลุมเครื่องมือของผูดูแลระบบ
กลุมเครื่องมือของผูดูแลระบบในระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติแบงออก
ไดเปน 3 สวนไดแก สวนการจัดการบริการ สวนการจัดการผูใช และ สวนการจัดการรายวิชา
3 ) กลุมเครื่องมือในสวนประกอบหลัก (Major Components)
กลุมเครื่องมือในสวนประกอบหลัก คือ กลุมเครื่องมือที่ระบบบริหารจัดการการ
เรียนรูสวนใหญ พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนอง ความตองการของผูใชในดานการนําเสนอเนื้อหา
การติดตอสื่อสาร และการจัดการ ซึ่งในระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติกําหนดใหมี
เครื่องมือในกลุมนี้ อันไดแก กระดานขาวเพื่อการอภิปราย พื้นที่สําหรับขาวและประกาศ
การเขาสูระบบโดยมีการตรวจสอบ สิทธิการใชงาน สวนในการใสเนื้อหาการบรรยายของ
ผูสอน การทดสอบและแสดงผลการสอบอัตโนมัติ ปฏิทินการเรียน การจัดการแฟมขอมูล
และการแลกเปลี่ยนไฟล เครื่องมือสําหรับแสดงความกาวหนาในการเรียน อีเมลภายใน
ระบบ การสนทนาออนไลน การลงทะเบียนสมัครเรียนผานทางระบบ เครื่องมือสนับสนุน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และ สมุดบันทึกออนไลน
4 ) กลุมเครื่องมือในสวนประกอบรอง (Minor Components)
กลุมเครื่องมือในสวนประกอบรอง คือ กลุมเครื่องมืออื่นๆ ที่มีการพัฒนาขึ้น เพื่อ
ตอบสนอง ความตองการของผูใชนอกเหนือจากสวนประกอบหลักของระบบ ซึ่งในระบบ
บริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติกําหนดใหมีเครื่องมือในกลุมนี้ อันไดแก เครื่องมือสําหรับ
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บันทึกรายละเอียดการเรียนรายวิชา เครื่องมือสําหรับผูเรียนใชกําหนดตําแหนงในรายวิชา
เครื่องมือชวยผูเรียนสามารถแบงกลุมการเรียนไดเองและจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการทํางาน
ของกลุ ม เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ผู ดู แ ลระบบหรื อ อาจารย สํ า หรั บ กํ า หนดสิ ท ธิ์ ข องสมาชิ ก
เครื่องมือชวยผูสอนใหคะแนนผูเรียนในการทดสอบ เครื่องมือสําหรับแสดงสถิติการเขาใช
งานของผูเรียน เครื่องมือการจัดลําดับการเขาใชงานรายวิชา เครื่องมือสําหรับชวยผูสอน
กําหนดโครงสรางของรายวิชา เครื่องมือสําหรับการคนหาเนื้อหาในรายวิชา เครื่องมือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงกราฟกของรายวิชา เครื่องมือที่รองรับมาตรฐานที่ใชในการ
แบงปนทรัพยากรในรายวิชา มาตรฐาน SCORM เครื่องมือสําหรับออกรายงานดัชนีชี้วัดของ
กพร . เครื่องมือสําหรับชวยเหลือสมาชิก แบบสอบถามและแบบสํารวจ และแฟมสะสม
งานของผูเรียน
• ระบบบริหารจัดการการเรียนรูในรูปแบบ Static Web
การจัดทําระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติในรูปแบบของ Static Web
(ตําแหนงที่ตั้ง http://nationallms.cm.edu/staticweb) มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอใหเห็นถึง
ภาพรวมในดานตางๆ ที่มีอยูในขอกําหนดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติ
จะแบงออกไดเปน 2 สวนคือ สวนของการเขาสูระบบ และ สวนสําหรับผูใช
สว นของการเข าสูร ะบบจะเปน หนาเว็ บ เพจแรกของระบบซึ่ ง จะแสดงข อ มูล ที่
สําคัญ เชน สวนของการเขาสูระบบ สวนของการแสดงขอมูลขาวสาร สวนของการแสดง
รายงานจาก กพร .ส ว นของการแสดงสถิ ติ ก ารใช ง าน และ ส ว นของการแสดงรายชื่ อ
มหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ
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ภาพ 2 : แสดงหนาเว็บเพจของการเขาสูระบบ
สวนสําหรับผูใชจะแบงออกเปน 2 กลุมไดแก ผูสอนและผูเรียน โดยการออกแบบ
จะออกแบบในลักษณะบล็อก (Block) เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนา
ไดแก เทคโนโลยีเอแจ็กซ (AJAX) โดยหลักการทํางานจะอยู ในรูปแบบของเซอรวิส
(Services) ตางๆ และผูใชสามารถกําหนดเครื่องมือหรือเซอรวิสที่ตองการใหอยูในหนา
เว็บเพจของตนเองได
6. บทสรุป
ผลจากการวิจัยเรื่อง การจัดทําขอกําหนดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการการเรียนรู
แหงชาติทําใหไดขอกําหนดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติที่ครอบคลุม
ในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบในอนาคต ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใชใน
ระบบ รวมไปถึงสวนประกอบหลัก (Major Components) และ สวนประกอบรอง (Minor
Components) ของระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติ และผลการศึกษาในครั้งนี้ยัง
สนั บ สนุ น แนวคิ ด ที่ ว า ประเทศไทยควรจะมี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู
แห ง ชาติ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ระบบบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู ที่ ส ามารถตอบสนองความ
ตองการและความจําเปนของผูใชที่เปนคนไทยได
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