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ประชมุคณะท ำงำนบรูณำกำรระบบ e-Learning กระทรวงยตุธิรรม  ครัง้ที ่๑/๒๕๖๑ 
 

วันศุกรท์ี ่ ๑๙  ตลุำคม ๒๕๖๑   เวลำ ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
 

ณ ห้องประชมุกองบรหิำรกำรคลงั ๑ ชั้น ๗  ส ำนกังำนปลดักระทรวงยตุธิรรม 

 

Learning  Management  System 
 

E-learning 
 

ระเบียบวำระกำรประชุม 

01 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

02 

03 

04 

เรื่องเพ่ือทรำบ 

เรื่องเพ่ือพิจำรณำ 

เรื่องอื่นๆ 
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เรื่องที่ประธำนแจ้งที่ประชมุทรำบ 

วำระที่ ๑ 

เรื่องเพื่อทรำบ 

วำระที่ ๒ 
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คณะท ำงำนบูรณำกำรระบบ e-learning ของกระทรวงยุติธรรม 

จัดต้ังขึ้นตำมค ำสั่งคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 
กระทรวงยุติธรรม ท่ี ๒/๒๕๖๑  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
 

 
๑. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สป.ยธ.   ประธำนคณะท ำงำน 

 
๒. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสนับสนุนกำรคุมประพฤติ คป.         คณะท ำงำน 

 
๓. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำทรัพยำกรบุคคล คป.    คณะท ำงำน 

 
๔. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรมเด็กและเยำวชน  กพน.  คณะท ำงำน 

 
๕. ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษ  กสพ.   คณะท ำงำน 

 
๖. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กบค.    คณะท ำงำน 

 
๗. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรม สกธ.    คณะท ำงำน 

 
๘. หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สถำบันพัฒนำบุคลำกรกระทรวงยุติธรรม สป.ยธ. คณะท ำงำน 

 
๙. ผู้อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำระบบสำรสนเทศและกำรจัดกำรเพื่อกำรบริหำร ศท. สป.ยธ.  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

 
๑๐. นำงสำวสุรีย์พร สีดำคุณ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร ศท. สป.ยธ.  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
๑๑. นำยสุทธิโชค คณโฑเงิน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร ศท. สป.ยธ.  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องเพื่อพิจำรณำ 

วำระที่ ๓ 
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e-learning คืออะไร 

E = Electronic  
  

E + Learning คือ กำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Content 
 
ประกอบไปด้วย  
 
ไฟล์เสียง mp3, wav, ไฟล์วิดีโอ mp4, avi  
 
ไฟล์รูปภำพ แบบ jpg, png, gif  
 
ไฟล์ swf, html เป็นต้น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมำ : https://www.youtube.com/watch?v=zeCVrMh_E1c 

Multimedia 

Internet 

Web Server (LMS) 

Database Server 

Admin 

Student 

Teacher 

01 

02 

03 

04 

Hardware 
 

 
 

 Software 
 

 
 

 Courseware 
 

 
 

 Peopleware 
 

 
 

 

องค์ประกอบ e-learning 
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มำตรฐำน e-learning 

 หน่วยงำนกระทรวงกลำโหมสหรัฐฯ หรือที่เรียกว่ำ Department of Defense (DoD) ซึ่งได้น ำ
ข้อก ำหนดร่ำงมำตรฐำน SCORM ท่ีมีอยู่แล้วจำกหลำยๆค่ำยท่ีท ำไว้ดีอยู่แล้ว มำรวมเข้ำไว้ด้วยกัน 
 
 ในปี 1997 มีกำรตั้งหน่วยงำนร่วมมือกันระหว่ำง DoD, รัฐบำล ,ภำคเอกชนและภำคกำรศึกษำ
จัดตั้งสถำบันช่ือ ADL(Advanced Distributes Learning) 
 
 ADL ได้ออกข้อก ำหนดแรกในเวอร์ช่ัน 1.0 เมื่อปี 2000 แต่เวอร์ชันท่ีประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ยอมรับ
กันคือ ข้อก ำหนด SCORM Version 1.2 ซึ่งออกเมื่อเดือนตุลำคม ปี 2001 และปี 2013 ได้ออกมำตรฐำน SCORM 
2004 4th Edition 

 
  

     กำรก ำหนดค ำอธิบำยข้อมูลที่ใช้ในกำร

สร้ำงเน้ือหำ ซ่ึงเรียกว่ำ  "Metadata"  

และ IEEE ได้ประกำศเป็นมำตรฐำน คือ  

LOM (Learning Object Metadata)  

ก ำหนดค ำอธบิำยขอ้มลู 

 มำตรฐำน e-learning ต้องประกอบด้วยข้อก ำหนด ดังนี้ 

     กำรท ำ Content packaging  

เพื่อควำมสะดวกในกำรย้ำยเนื้อหำ

จำกระบบหน่ึงไปสู่อีกระบบ 

Content packaging 

     กำรก ำหนดวิธีกำรติดต่อ 

ส่ือสำรกันระหว่ำง Content  

กับ LMS 

สื่อสำรระหว่ำง Content กับ LMS 

ตำรำงเปรียบเทียบมำตรฐำน e-learning 
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ระบบ e-learning หน่วยงำนสงักดักระทรวงยุติธรรม 

หน่วยงำน 
มีระบบ   

e-learning 
Software / ภำษำทีใ่ชพ้ฒันำ มำตรฐำนทีร่องรบั 

จ ำนวน 
หลักสตูร/
บทเรยีน 

กรมคุมประพฤติ มี PHP, Javascript Scorm 1.2 6 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ มี PHP (อยู่ระหว่ำงพัฒนำระบบใหม่) Scorm 5 

กรมบังคับคดี ไม่มี - - - 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ไม่มี - - - 

กรมรำชทัณฑ์ มี PHP, ASP, Javascript, VB Script Chula Unisearch 3 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มี Moodle Scorm 10 

ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม ไม่มี - - - 

สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ ไม่มี - - - 

ปปส. ไม่มี - - - 

สป.ยธ. มี Moodle Scorm 1.2 2 

ตัวอย่ำงระบบ e-learning 
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ระบบ e-learning ของส ำนกังำน กพ. 

http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp 

ระบบ e-learning ของกรมวทิยำศำสตรก์ำรบรกิำร 

http://www.e-learning.dss.go.th/xlms_dss/portal/index.jsp 

http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp
http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp
http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp
http://www.e-learning.dss.go.th/xlms_dss/portal/index.jsp
http://www.e-learning.dss.go.th/xlms_dss/portal/index.jsp
http://www.e-learning.dss.go.th/xlms_dss/portal/index.jsp
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ระบบ e-learning ของกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีำพ 

http://www.humanrightscenter.go.th:8801/Elearning/index.php/login/ 

ระบบ e-learning ของโครงกำรมหำวทิยำลยัไซเบอรไ์ทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอดุมศกึษำ 

https://thaimooc.org/ 

http://www.humanrightscenter.go.th:8801/Elearning/index.php/login/
http://www.humanrightscenter.go.th:8801/Elearning/index.php/login/
http://www.humanrightscenter.go.th:8801/Elearning/index.php/login/
http://www.humanrightscenter.go.th:8801/Elearning/index.php/login/
http://www.humanrightscenter.go.th:8801/Elearning/index.php/login/
https://thaimooc.org/
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ระบบ e-learning ของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

https://www.set.or.th/set/education/main.do#elearning 

คุณสมบติัทีจ่ ำเปน็ของระบบ e-learning กระทรวงยุติธรรม 

     สำมำรถสร้ำงและ 
 
จัดกำร (เพิ่ม,แก้ไข,ลบ) 
 
แฟ้มข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
 
(ผู้ดูแลระบบ,ผู้สอน,ผู้เรียน) 

กำรบรหิำรขอ้มลูบคุคล 

    สำมำรถสร้ำงและแก้ไข 
 
หลักสูตรและบทเรียนได้ 
 
ตำมมำตรฐำน e-learning 

กำรบรหิำรจัดกำรหลกัสตูร
และบทเรยีน 

กำรทดสอบวดัผล
สมรรถนะ 

กำรออกรำยงำน 

สำมำรถสร้ำงแบบทดสอบ 

ได้แก่ 

 
    Pre-test 

 
    Post-test 

 
    Quizzes 

 
    คลังข้อสอบ 

 

     ออกรำยงำนต่ำงๆ 
 
     ออกใบรับรองผล 
 
    กำรเรียน 

https://www.set.or.th/set/education/main.do#elearning
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Thank you 

Learning  Management  System 
 

E-learning 
 


