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ระบบบริหารทรัพยากรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
University Resource Management System 

คืออะไร ?

• เปนแพลตฟอรมการเรียนรูและบริหารทรพัยากรการศกึษา
 สําหรับใชในการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
•  สนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูผานกิจกรรมทางสังคม 
• สามารถปรบัเปล่ียนรปูแบบการเรยีนรูไดอยางเหมาะสม
 กบับริบท
• ใชงานและเขาถึงไดงาย
• เปนแหลงเก็บรวบรวมทรัพยากรการฝกอบรมและ
 การเรียนรูไวในที่เดียวกัน 

success
total

learner's

T L S TM

Platform

• วิเคราะหและประเมินผลการเรียนรูแบบบูรณาการ
•  มีเครื่องมือตางๆ เพื่อสรางประสบการณในการทํางาน
 รวมกัน
• รองรับการใชงานแบบ Responsive ทั้งคอมพิวเตอร   
 สมารทโฟน และแท็บเล็ต
•  เชื่อมตอผูเรียน ผูสอน แหลงขอมูลเนื้อหา และชุมชน
 ทางการศึกษา 

Choosing your next LMS
Comparison based on best available information, March 2018

Universe

United States
• University of Wisconsin - Milwaukee (public university in Wisconsin, United States)

• Oral Roberts University (private university in Oklahoma, United States)

• California State University - Long Beach 

 (public university in California, United States)

• University of Arizona (public university in Arizona, United States)

• Riverland Community College (public university in Minnesota, United States)

• Saint Leo University (private university in Florida, United States)

• Sinclair Community College (public university in Ohio, United States)

• University of Akron (public university in Ohio, United States)

• Rochester Institute of Technology (private university in New York, United States)

• University of Colorado Boulder (public university in Colorado, United States)

• Valdosta State University (public university in Georgia, United States)

• Georgia Southern University (public university in Georgia, United States)

Canada
• Mohawk College (public college in Hamilton, Canada)

• Queen's University - Smith School of Business 

 (public university in Ontario, Canada)

Australia
• Deakin University 

 (public university in Victoria, Australia)

• University of Tasmania 

 (public university in Tasmania, Australia)

Singapore
• Singapore Management University 

 (private university in Singapore)
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ระบบบริหารทรัพยากรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
University Resource Management System 

คืออะไร ?

• เปนแพลตฟอรมการเรยีนรูและบรหิารทรพัยากรการศกึษา
 สําหรับใชในการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
•  สนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูผานกิจกรรมทางสังคม 
• สามารถปรบัเปล่ียนรปูแบบการเรยีนรูไดอยางเหมาะสม
 กบับริบท
• ใชงานและเขาถึงไดงาย
• เปนแหลงเก็บรวบรวมทรัพยากรการฝกอบรมและ
 การเรียนรูไวในที่เดียวกัน 

success
total

learner's

T L S TM

Platform

• วิเคราะหและประเมินผลการเรียนรูแบบบูรณาการ
•  มีเครื่องมือตางๆ เพื่อสรางประสบการณในการทํางาน
 รวมกัน
• รองรับการใชงานแบบ Responsive ทั้งคอมพิวเตอร   
 สมารทโฟน และแท็บเล็ต
•  เชื่อมตอผูเรียน ผูสอน แหลงขอมูลเนื้อหา และชุมชน
 ทางการศึกษา 

Choosing your next LMS
Comparison based on best available information, March 2018

Universe

United States
• University of Wisconsin - Milwaukee (public university in Wisconsin, United States)

• Oral Roberts University (private university in Oklahoma, United States)

• California State University - Long Beach 

 (public university in California, United States)

• University of Arizona (public university in Arizona, United States)

• Riverland Community College (public university in Minnesota, United States)

• Saint Leo University (private university in Florida, United States)

• Sinclair Community College (public university in Ohio, United States)

• University of Akron (public university in Ohio, United States)

• Rochester Institute of Technology (private university in New York, United States)

• University of Colorado Boulder (public university in Colorado, United States)

• Valdosta State University (public university in Georgia, United States)

• Georgia Southern University (public university in Georgia, United States)

Canada
• Mohawk College (public college in Hamilton, Canada)

• Queen's University - Smith School of Business 

 (public university in Ontario, Canada)

Australia
• Deakin University 

 (public university in Victoria, Australia)

• University of Tasmania 

 (public university in Tasmania, Australia)

Singapore
• Singapore Management University 

 (private university in Singapore)

1. พัฒนาขึ้นเพื่อใหงายตอการใชงาน
2. สนับสนุนการมีสวนรวมใน

การเรียนรู
3. สรางการเรียนการสอนไดตาม

ความตองการ
4. สงเสริมคุณภาพการศึกษาผาน

การวิเคราะหและการประเมินผล
5. ใหผูสอนและผูเรียนอยูใน

สภาพแวดลอมที่ดีที่สุด

เครื่องคอมพิวเตอร :  
รองรับ Chrome, Firefox, Internet 
Explorer เวอรชันใหมลาสุดและ
เวอรชันกอนหนา 
สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต :
รองรับ Android Browser หรือ 
Chrome on Android 4.1 
หรือสูงกวา Safari on iOS 6.0 
หรือสูงกวา
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เครื่องคอมพิวเตอร :  
รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7, 
Windows 8, Windows 10  
หรือสูงกวา
สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต :  
รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 6.0  
หรือสูงกวา,  แอนดรอยด 4.1 
หรือสูงกวา
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Easy
งายตอการใชงาน

Responsive
รองรับการใชงานทั้ง

คอมพิวเตอร สมารทโฟน 
และแท็บเล็ต

 Smart
มีเครื่องมือที่ทันสมัย

สนับสนุนการวิเคราะห
และการประเมินผล

 Flexible
ควบคุมวิธีการเรียน

การสอนไดตาม
ความตองการ  

• ออกแบบใหใชงานงาย ทำใหเสร็จสิ้นกิจกรรมอยาง
รวดเร็ว และทำใหเหลือเวลาในการใหความสำคัญ
กับสิ่งอื่นๆ ที่จำเปน อาทิ การเรียนและการสอน

• มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพชวยใหผูสอนมีอิสระและ
มีความยืดหยุนในการเตรียมการเรียนการสอน

• สรางสภาพแวดลอมที่นาสนใจใหผูเรียนเพื่อเขาถึง
ศักยภาพของตนเองไดเต็มที่ 

• มีเครื่องมือตางๆ ไวคอยสนับสนุนผูสอนเพื่อสราง
ประสบการณการเรียนรูที่นาสนใจแกผูเรียน

• ติดตามความกาวหนาของผลการเรียนของผูเรียน
ตลอดหลักสูตร

• แสดงรายงานการวิเคราะหการเรียนรู 
• ติดตามผลและทำความเขาใจประสิทธิภาพของ

แตละแผนก แตละรายวิชา และบุคลากรตางๆ
• เขาถึงขอมูลผูเรียน ชวยใหสามารถทำการวิจัย วิเคราะห 

และประเมินผลได 

• ออกแบบใหปรับเปลี่ยนตามอุปกรณที่ใชงาน
• รองรับการใชงาน ทั้งคอมพิวเตอร สมารทโฟน

และแท็บเล็ต

สนับสนุนการมีสวนรวมในการเรียนรู

พัฒนาขึ้นเพื่อใหงายตอการใชงาน สรางการเรียนการสอนไดตามความตองการ

สงเสรมิคณุภาพการศกึษาผานการวเิคราะหและการประเมินผล

รองรับการใชงานแบบ Responsive

คุณลักษณะเดนของระบบ

ระบบการฝึกตาม
  ความสามารถ
เพื่อการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
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พัฒนาการศึกษา  พัฒนาทรัพยากรมนุษย 



1. พัฒนาขึ้นเพื่อใหงายตอการใชงาน
2. สนับสนุนการมีสวนรวมใน

การเรียนรู
3. สรางการเรียนการสอนไดตาม

ความตองการ
4. สงเสริมคุณภาพการศึกษาผาน

การวิเคราะหและการประเมินผล
5. ใหผูสอนและผูเรียนอยูใน

สภาพแวดลอมที่ดีที่สุด

เครื่องคอมพิวเตอร :  
รองรับ Chrome, Firefox, Internet 
Explorer เวอรชันใหมลาสุดและ
เวอรชันกอนหนา 
สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต :
รองรับ Android Browser หรือ 
Chrome on Android 4.1 
หรือสูงกวา Safari on iOS 6.0 
หรือสูงกวา
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เครื่องคอมพิวเตอร :  
รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7, 
Windows 8, Windows 10  
หรือสูงกวา
สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต :  
รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 6.0  
หรือสูงกวา,  แอนดรอยด 4.1 
หรือสูงกวา
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Easy
งายตอการใชงาน

Responsive
รองรับการใชงานทั้ง

คอมพิวเตอร สมารทโฟน 
และแท็บเล็ต

 Smart
มีเครื่องมือที่ทันสมัย

สนับสนุนการวิเคราะห
และการประเมินผล

 Flexible
ควบคุมวิธีการเรียน

การสอนไดตาม
ความตองการ  

• ออกแบบใหใชงานงาย ทำใหเสร็จสิ้นกิจกรรมอยาง
รวดเร็ว และทำใหเหลือเวลาในการใหความสำคัญ
กับสิ่งอื่นๆ ที่จำเปน อาทิ การเรียนและการสอน

• มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพชวยใหผูสอนมีอิสระและ
มีความยืดหยุนในการเตรียมการเรียนการสอน

• สรางสภาพแวดลอมที่นาสนใจใหผูเรียนเพื่อเขาถึง
ศักยภาพของตนเองไดเต็มที่ 

• มีเครื่องมือตางๆ ไวคอยสนับสนุนผูสอนเพื่อสราง
ประสบการณการเรียนรูที่นาสนใจแกผูเรียน

• ติดตามความกาวหนาของผลการเรียนของผูเรียน
ตลอดหลักสูตร

• แสดงรายงานการวิเคราะหการเรียนรู 
• ติดตามผลและทำความเขาใจประสิทธิภาพของ

แตละแผนก แตละรายวิชา และบุคลากรตางๆ
• เขาถึงขอมูลผูเรียน ชวยใหสามารถทำการวิจัย วิเคราะห 

และประเมินผลได 

• ออกแบบใหปรับเปลี่ยนตามอุปกรณที่ใชงาน
• รองรับการใชงาน ทั้งคอมพิวเตอร สมารทโฟน

และแท็บเล็ต

สนับสนุนการมีสวนรวมในการเรียนรู

พัฒนาขึ้นเพื่อใหงายตอการใชงาน สรางการเรียนการสอนไดตามความตองการ

สงเสรมิคณุภาพการศกึษาผานการวเิคราะหและการประเมินผล

รองรับการใชงานแบบ Responsive

คุณลักษณะเดนของระบบ
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ED HRD
T H A I L A N D

พัฒนาการศึกษา  พัฒนาทรัพยากรมนุษย 



1. พัฒนาขึ้นเพื่อใหงายตอการใชงาน
2. สนับสนุนการมีสวนรวมใน

การเรียนรู
3. สรางการเรียนการสอนไดตาม

ความตองการ
4. สงเสริมคุณภาพการศึกษาผาน

การวิเคราะหและการประเมินผล
5. ใหผูสอนและผูเรียนอยูใน

สภาพแวดลอมที่ดีที่สุด

เครื่องคอมพิวเตอร :  
รองรับ Chrome, Firefox, Internet 
Explorer เวอรชันใหมลาสุดและ
เวอรชันกอนหนา 
สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต :
รองรับ Android Browser หรือ 
Chrome on Android 4.1 
หรือสูงกวา Safari on iOS 6.0 
หรือสูงกวา
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เครื่องคอมพิวเตอร :  
รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7, 
Windows 8, Windows 10  
หรือสูงกวา
สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต :  
รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 6.0  
หรือสูงกวา,  แอนดรอยด 4.1 
หรือสูงกวา
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Easy
งายตอการใชงาน

Responsive
รองรับการใชงานทั้ง

คอมพิวเตอร สมารทโฟน 
และแท็บเล็ต

 Smart
มีเครื่องมือที่ทันสมัย

สนับสนุนการวิเคราะห
และการประเมินผล

 Flexible
ควบคุมวิธีการเรียน

การสอนไดตาม
ความตองการ  

• ออกแบบใหใชงานงาย ทำใหเสร็จสิ้นกิจกรรมอยาง
รวดเร็ว และทำใหเหลือเวลาในการใหความสำคัญ
กับสิ่งอื่นๆ ที่จำเปน อาทิ การเรียนและการสอน

• มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพชวยใหผูสอนมีอิสระและ
มีความยืดหยุนในการเตรียมการเรียนการสอน

• สรางสภาพแวดลอมที่นาสนใจใหผูเรียนเพื่อเขาถึง
ศักยภาพของตนเองไดเต็มที่ 

• มีเครื่องมือตางๆ ไวคอยสนับสนุนผูสอนเพื่อสราง
ประสบการณการเรียนรูที่นาสนใจแกผูเรียน

• ติดตามความกาวหนาของผลการเรียนของผูเรียน
ตลอดหลักสูตร

• แสดงรายงานการวิเคราะหการเรียนรู 
• ติดตามผลและทำความเขาใจประสิทธิภาพของ

แตละแผนก แตละรายวิชา และบุคลากรตางๆ
• เขาถึงขอมูลผูเรียน ชวยใหสามารถทำการวิจัย วิเคราะห 

และประเมินผลได 

• ออกแบบใหปรับเปลี่ยนตามอุปกรณที่ใชงาน
• รองรับการใชงาน ทั้งคอมพิวเตอร สมารทโฟน

และแท็บเล็ต

สนับสนุนการมีสวนรวมในการเรียนรู

พัฒนาขึ้นเพื่อใหงายตอการใชงาน สรางการเรียนการสอนไดตามความตองการ

สงเสรมิคณุภาพการศกึษาผานการวเิคราะหและการประเมินผล

รองรับการใชงานแบบ Responsive

คุณลักษณะเดนของระบบ
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ระบบบริหารทรัพยากรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
University Resource Management System 

คืออะไร ?

• เปนแพลตฟอรมการเรยีนรูและบรหิารทรพัยากรการศกึษา
 สําหรับใชในการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
•  สนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูผานกิจกรรมทางสังคม 
• สามารถปรบัเปล่ียนรปูแบบการเรยีนรูไดอยางเหมาะสม
 กบับริบท
• ใชงานและเขาถึงไดงาย
• เปนแหลงเก็บรวบรวมทรัพยากรการฝกอบรมและ
 การเรียนรูไวในที่เดียวกัน 

success
total

learner's

T L S TM

Platform

• วิเคราะหและประเมินผลการเรียนรูแบบบูรณาการ
•  มีเครื่องมือตางๆ เพื่อสรางประสบการณในการทํางาน
 รวมกัน
• รองรับการใชงานแบบ Responsive ทั้งคอมพิวเตอร   
 สมารทโฟน และแท็บเล็ต
•  เชื่อมตอผูเรียน ผูสอน แหลงขอมูลเนื้อหา และชุมชน
 ทางการศึกษา 

Choosing your next LMS
Comparison based on best available information, March 2018

Universe

United States
• University of Wisconsin - Milwaukee (public university in Wisconsin, United States)

• Oral Roberts University (private university in Oklahoma, United States)

• California State University - Long Beach 

 (public university in California, United States)

• University of Arizona (public university in Arizona, United States)

• Riverland Community College (public university in Minnesota, United States)

• Saint Leo University (private university in Florida, United States)

• Sinclair Community College (public university in Ohio, United States)

• University of Akron (public university in Ohio, United States)

• Rochester Institute of Technology (private university in New York, United States)

• University of Colorado Boulder (public university in Colorado, United States)

• Valdosta State University (public university in Georgia, United States)

• Georgia Southern University (public university in Georgia, United States)

Canada
• Mohawk College (public college in Hamilton, Canada)

• Queen's University - Smith School of Business 

 (public university in Ontario, Canada)

Australia
• Deakin University 

 (public university in Victoria, Australia)

• University of Tasmania 

 (public university in Tasmania, Australia)

Singapore
• Singapore Management University 

 (private university in Singapore)
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ระบบบริหารทรัพยากรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
University Resource Management System 

• เปนแพลตฟอรมการเรียนรู
• สําหรับใชในการศึกษา 
 • ระดับอุดมศึกษา 
 • หนวยงานราชการและเอกชน 
• สนับสนุนและสงเสริมการเรียนรู
  ผานกิจกรรมทางสังคม 
• สามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบการเรยีนรู
  ไดอยางเหมาะสมกับบริบท
• ใชงานและเขาถึงไดงาย

• เปนแหลงเก็บรวบรวมทรัพยากร
  การฝกอบรมและการเรียนรูไว
  ในที่เดียวกัน 
• วิเคราะหและประเมินผลการเรียนรู
  แบบบูรณาการ
• มีเครื่องมือตาง ๆ เพื่อสราง
  ประสบการณในการทํางานรวมกัน
• รองรับการใชงานบนอุปกรณ
  สมารทโฟนและแท็บเล็ต
• เชื่อมตอ ผูเรียน ผูสอน แหลงขอมูล
  เนื้อหา และชุมชนทางการศึกษา 

เกี่ยวกับระบบ
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คุณลักษณะของระบบ

งายตอการใชงาน

ควบคุมวิธีการเรียนการสอน
ไดตามความตองการ

มีเครื่องมือที่ทันสมัยสนับสนุน
การวิเคราะหและการประเมินผล

Easy

 Flexible  

 Smart

คุณลักษณะเดนของระบบ

พัฒนาขึ้นเพื่อใหงายตอการใชงาน
• ออกแบบใหใชงานงาย ทําใหเสรจ็สิน้กจิกรรมอยางรวดเรว็
• ทาํใหเหลอืเวลาในการใหความสาํคัญกบัสิง่อืน่ ๆ ทีจ่าํเปน 
  อาท ิการเรยีนและการสอน
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สนบัสนนุการมสีวนรวมในการเรยีนรู

ติดตามความกาวหนาของผลการเรียน
ของผูเรียนตลอดหลักสูตร

คุณลักษณะเดนของระบบ

มีเครื่องมือตางๆ ไวคอยสนับสนุนผูสอน
เพื่อสรางประสบการณการเรียนรูที่นาสนใจ
แกผูเรียน

มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพชวยใหผูสอน
มีอิสระและมีความยืดหยุนในการเตรียม
การเรียนการสอน 

สรางสภาพแวดลอมที่นาสนใจใหผูเรียน
เพื่อเขาถึงศักยภาพของตนเองไดเต็มที่

คุณลักษณะเดนของระบบ

สรางการเรยีนการสอน
ไดตามความตองการ
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แสดงรายงานการวิเคราะหการเรียนรู 

ติดตามผลและทําความเขาใจประสิทธิภาพ
ของแตละแผนก แตละรายวิชา 
และบุคลากรตางๆ 

เขาถึงขอมูลผูเรียน ชวยใหสามารถ
ทาํการวจิยั วเิคราะห และประเมนิผลได

คุณลักษณะเดนของระบบ

สงเสรมิคณุภาพการศกึษา
ผานการวเิคราะหและการประเมนิผล

คุณลักษณะเดนของระบบ

เรยีนรูเชงิสรางสรรคผานสมารทโฟนและแทบ็เลต็

ออกแบบใหปรบัเปลีย่นตามอปุกรณ
ท่ีใชงานแบบ responsive
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การปรับแตงการเขาสูระบบการเรียนรู ไดตามความตองการ

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ใชระบบ

University of Wisconsin - Milwaukee (public university in Wisconsin, United States)

Oral Roberts University (private university in Oklahoma, United States)

California State University - Long Beach (public university in California, United States)

University of Arizona (public university in Arizona, United States)

Riverland Community College (public university in Minnesota, United States)

Saint Leo University (private university in Florida, United States)

Sinclair Community College (public university in Ohio, United States)

University of Akron (public university in Ohio, United States)

Rochester Institute of Technology (private university in New York, United States)

University of Colorado Boulder (public university in Colorado, United States)

Valdosta State University (public university in Georgia, United States)

Georgia Southern University (public university in Georgia, United States)

Singapore Management University 
(private university in Singapore)

Deakin University 
(public university in Victoria, Australia)
University of Tasmania 
(public university in Tasmania, Australia)

United States Singapore

Australia

Mohawk College 
(public college in Hamilton, Canada)
Queen's University - Smith School 
of Business (public university 
in Ontario, Canada)

Australia
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• Helping students take charge of their education online

 Lakeland College students shape their own education 
  at the college. How? 
 •Through career-relevant, student-run projects, 
             operations and events.

 The college’s students are drawn to Lakeland’s unique, hands-on 
   education approach (face-to-face, blended, distance learning).
 • to realize their educational goals, 
 • to become career-ready, or 
 • to enhance their professional skill set for career 
   advancement.

Overview

เรื่องราวความสําเร็จ (Success Story)

1. Lakeland College

DECLINING ENROLMENT MAKES FOR AN UNSUSTAINABLE SITUATION
     1. In 2011, numbers of students were declining for the School of 
        Human Services, 
 • due in large part to the school’s rural location.
     2 .Struggling with transferring into an online learning format.

Challenge

• the UNIVERSE platform - interactivity, style sheets, and user-friendly 
   interface 
• the online learning system - really easy and intuitive

ENGAGING AND RETAINING STUDENTS

Solution

Result

เรื่องราวความสําเร็จ (Success Story)

1. Lakeland College
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• Each year, 2,100 students enroll in Dr. Jaclyn Broadbent’s first-year 
  blended Health Behavior class. 
• her students come from four different campuses and represent varying 
  backgrounds and skill sets
       • she’s determined to get through to each and every one.

1. Each student must feel important  
2. An equal chance to succeed
3. Timely feedback was lacking 

เรื่องราวความสําเร็จ (Success Story)

2. Deakin University

• Engaging every learner

Overview

Challenge 

• Students feel acknowledged and valued
• Meaningful feedback when it’s needed 

Solution 

• Dramatic evidence of forging connections 
• High rate of retention

Result 

เรื่องราวความสําเร็จ (Success Story)

2. Deakin University

IGNITE Thailand | 40

ED HRD
T H A I L A N D

พัฒนาการศึกษา  พัฒนาทรัพยากรมนุษย 



• Early identification of at-risk students improves retention rates

• La Cité, a French-language college of applied arts and technology 

     • an ambitious multi-year program to improve student retention through 

       the earlier identification of students at risk. 

• 90% of La Cité teacher-student interactions continue to happen

   face-to-face, and qualitative feedback provided to students. 

Overview

3. La Cité College (French-Language College of Applied Arts and Technology)

เรื่องราวความสําเร็จ (Success Story)

1. Student retention in a competitive education climate  
2. Manual methods fail to yield results 
3. Reluctant Faculty adoption of existing LMS

Challenge

• exceed expectations
• Identify at risk students
• Feedback is critical to learning success

Solution

Adoption rates of the platform have risen to nearly 80% as 
a direct result of the faculty’s enthusiasm for student success system.

Result

เรื่องราวความสําเร็จ (Success Story)

3. La Cité College (French-Language College of Applied Arts and Technology)
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เรื่องราวความสําเร็จ (Success Story)

กระทรวงอุดมศึกษาในกรุงจารกาตา อินโดนีเซีย
ไดใชระบบนีใ้นการอบรมคร ูจาํนวน 1.7 ลานคน ใหไดใบรบัรอง 
ประกาศนียบัตรวชิาชีพคร ูโดยใชงานระบบผานมหาวทิยาลยั 

ของรัฐ 45 แหง ในการอบรมครูใหสําเร็จ ภายใน 5 ป

MetLife/Fidelity
บริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ใชระบบนี้ 

ในการฝกอบรมบุคลากรของบริษัท

Wallmart
ใชระบบนี้ในการฝกอบรมผูบริหารและพนักงานระดับปฎิบัติ

การในแผนกตางๆ

สาธารณสุขของรัฐควีนสแลนดในออสเตรเลีย
ใชระบบนี้ในการฝกอบรมพยาบาล นักเทคนิคการแพทย 
และบุคลากร ในสวนงานตาง ๆ มากกวา 80,000 คน

Choosing your next LMS
Comparison based on best available information, March 2018

Universe
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ระบบบร�หารทรัพยากรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

“เปล�่ยน” เพ�่อพล�กโฉมรูปแบบการเร�ยนรูที่ “ดีกวา” “เปล�่ยน” “เพ�่ม”

“ดีกวา”เพ�่อสรางผลลัพธดานการบร�หาร
และจัดการทรัพยากรการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเร�ยน
การสอนผานเคร�่องมือ
และเทคโนโลยี ไดอยาง

มีประส�ทธิภาพเพราะผานการพ�สูจนและใชงานจร�งใน
มหาว�ทยาลัยและหนวยงานในตางประเทศทั่วโลก

การจัดการเร�ยนรูแบบเดิม ระบบ UNIVERSE ปฏิรูปการจัดการเร�ยนรูแบบใหม

อาจารยยังสอนดวยการบรรยายหนาหองเรียน 

มีเคร่ืองมือชวยผูสอนในการบริหารทรัพยากรการศึกษา 
ท่ีรองรับการใชงานส่ือ ท้ังวิดีโอ ภาพ เสียง ไฟลเอกสาร 
มาประกอบการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

นักศึกษานั่งฟงอาจารยบรรยาย จดสรุปเนื้อหา
ที่อาจารยบรรยาย เขาใจบาง ไมเขาใจบาง 

นักศึกษาสามารถเขาถึงเนื้อหา กิจกรรมตางๆ 
ไดงายและสะดวก บนทุกอุปกรณ เนื้อหาที่ไมเขาใจ 
สามารถกลับมาทบทวนดูยอนหลังได

ความ
แตกตาง

ปฎิรูประบบเพ�่อการจัดการเร�ยนรูและบร�หารจัดการเร�ยนการสอน
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การจัดการเร�ยนรูแบบเดิม

เขาหองเรียนเทานั้นจึงไดความรู และเนื้อหา
ที่จะเรียนรู ก็ถูกจำกัดอยูแคเฉพาะชั่วโมงเรียน

การปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษา
จำนวนมากๆ เปนเรื่องยากและไมทั่วถึง

ความ
แตกตาง

นักศึกษาสามารถเรียน หรือเขาสูระบบจากที่ไหน 
เวลาใดก็ได โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
ระบบสามารถรองรับจำนวนผูใช และจำนวน
บทเรียนไดไมจำกัด

เครื่องมือสื่อสารที่ระบบจัดไวให ชวยใหนักศึกษา
สามารถติดตออาจารย และอาจารยมีความใกลชิด 
สามารถบันทึกการใชงานของผูเรียนเปนรายบุคคล 
รายวิชา รายหองเรียนสามารถนำไปวิเคราะห 
ติดตามและประเมินผลการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระบบ UNIVERSE ปฏิรูปการจัดการเร�ยนรูแบบใหมการจัดการเร�ยนรูแบบเดิม ระบบ UNIVERSE ปฏิรูปการจัดการเร�ยนรูแบบใหม

การบรรยายหนาหองของอาจารยเปนเอกสาร
หรือสไลดชุดเดิม เนื้อหาเดิมๆ เมื่อหลายปมาแลว

อาจารยหรือผูสรางสรรคงาน สามารถเขาถึง 
server ไดจากที่ใดก็ได การปรับปรุงขอมูล
ใหทันสมัย จึงทำไดงายและรวดเร็ว

นักศึกษาไมเคยรู หรือเตรียมตัวกับการเรียน 
เพราะอาจารยไมเคยบอกลวงหนา

อาจารยสามารถนำเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้น
เว็บไซตรายวิชาตามที่ไดขอใหระบบจัดไวใหได
โดยสะดวก ชวยใหอาจารยเตรียมการสอนได
มีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถเขาไปดูและ
เตรียมตัวสำหรับการเรียนลวงหนาได

ความ
แตกตาง

การจัดการเร�ยนรูแบบเดิม ระบบ UNIVERSE ปฏิรูปการจัดการเร�ยนรูแบบใหม
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เก็บบันทึกผลการเรียน กิจกรรมการเรียนในกระดาษ 
หรือไฟลเอกสาร การนำขอมูลของนักศึกษามา
วิเคราะห ติดตามประเมินผล ทำไดยาก ชา 
และไมทั่วถึง

มีการเก็บบันทึกขอมูล กิจกรรมการเรียนของผูเรียน
ไวบนระบบ อาจารยสามารถนำไปวิเคราะห 
ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนใน
รายวิชานั้นไดทันที อยางมีประสิทธิภาพ

การเขาเรียนแตละครั้งก็ตองมีเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องประจำที่มหาวิทยาลัย

นักศึกษาสามารถเขาใชงานระบบแบบ Responsive 
ทั้งคอมพิวเตอร สมารทโฟน และแท็บเล็ต 
(BYOD Concept)

ความ
แตกตาง

A B C

การจัดการเร�ยนรูแบบเดิม ระบบ UNIVERSE ปฏิรูปการจัดการเร�ยนรูแบบใหม

การประเมินนักศึกษาทั้งผลการทดสอบ 
ผลการทำกิจกรรมทางการเรียน ยุงยาก ซับซอน 
มีหลายเครื่องมือ และหลากรูปแบบ

เครื่องมือบนระบบการจัดการการเรียนการสอน
ที่ใชในการประเมินมีการจัดระบบที่ไมสลับซับซอน

ระบบ LMS อื่นๆ ใชงานไดเหมือนกัน 
แตยังมีขอจำกัดในการใชงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการใชงานไดดีกวา  
เปนเครื่องมือเดียวที่ชวยลดทุกขอจำกัดในการ
ใชงานเมื่อเทียบกับระบบ LMS อื่นๆ ที่ใชอยู
ในปจุบัน  * ดูตารางเปรียบเทียบ*

ความ
แตกตาง

การจัดการเร�ยนรูแบบเดิม ระบบ UNIVERSE ปฏิรูปการจัดการเร�ยนรูแบบใหม
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การประเมินนักศึกษาทั้งผลการทดสอบ 
ผลการทำกิจกรรมทางการเรียน ยุงยาก ซับซอน 
มีหลายเครื่องมือ และหลากรูปแบบ

เครื่องมือบนระบบการจัดการการเรียนการสอน
ที่ใชในการประเมินมีการจัดระบบที่ไมสลับซับซอน

ระบบ LMS อื่นๆ ใชงานไดเหมือนกัน 
แตยังมีขอจำกัดในการใชงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการใชงานไดดีกวา  
เปนเครื่องมือเดียวที่ชวยลดทุกขอจำกัดในการ
ใชงานเมื่อเทียบกับระบบ LMS อื่นๆ ที่ใชอยู
ในปจุบัน  * ดูตารางเปรียบเทียบ*

ความ
แตกตาง

การจัดการเร�ยนรูแบบเดิม ระบบ UNIVERSE ปฏิรูปการจัดการเร�ยนรูแบบใหม

การบานที่อาจารยมอบหมายใหนักศึกษา 
ตองสั่งในคาบเรียน สงกับอาจารยผูสอนโดยตรง 
นักศึกษาบางคนสง บางคนไมสง และเจอกับขอจำกัด
และปญหาในการสงงานหลากรูปแบบ

ระบบมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกใหกับ
อาจารยในการสั่งงานหรือมอบหมายงานไวในระบบ 
นักศึกษาสามารถสงงานผานระบบได อาจารย
สามารถตรวจสอบการสงงานของนักศึกษาไดทันที 
และสามารถสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษา 
เชน ใหคำแนะนำ ไดแบบรายบุคคลและแบบกลุม 

คลังสื่อของการเรียนรูระบบเดิม คือ หองสมุดหรือ
อินเตอรเน็ตที่ขอมูลกระจัดกระจาย ไมเอื้อตอ
การเรียนรูยุคใหม และถูกจำกัดดวยเวลาในการ
เขาใชบริการ

ระบบ Universe เปนแหลงรวมทรัพยากรการศึกษา 
มีคลังสื่อที่เชื่อมตอนักศึกษา อาจารย แหลงขอมูล 
และชุมชนทางการศึกษา ที่สามารถเรียนรูไดทุกวัน 
ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการใชงานบน
ทุกอุปกรณ

ความ
แตกตาง

การจัดการเร�ยนรูแบบเดิม ระบบ UNIVERSE ปฏิรูปการจัดการเร�ยนรูแบบใหม
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ระบบการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ไมสามารถ
สรางการเปลี่ยนแปลงหรือสรางผลลัพธใหมๆ 
ในการเรียนรู

เปนระบบการเรียนรูแบบใหม ที่สอดรับกับยุคสมัย
ที่เปลี่ยนผานสูการเปน Digital Education 
เปลี่ยนวิถีการเรียนรูจากแบบเดิมเปนชุมชนแหง
การเรียนรูที่มีความทันสมัยและ สรางผลลัพธดาน
การบริหารและจัดการทรัพยากรการศึกษาไดดี
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดการเรียนรูแบบเดิมที่ไมเปนระบบ สรางปญหา
ใหกับผูสอน และผูเรียน สงผลตอประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรูในภาพรวม

มีระบบที่ชวยสนับสนุนการจัดการเรียนรู ลดปญหา 
ลดความไมเปนระบบของขอมูล สื่อ การวิเคราะห
ประเมินผล การสื่อสาร รวมถึงบุคลากร 

ความ
แตกตาง

การจัดการเร�ยนรูแบบเดิม ระบบ UNIVERSE ปฏิรูปการจัดการเร�ยนรูแบบใหม

ลองผิดลองถูกกับการใชระบบเพื่อการจัดการเรียนรู 
และบริหารจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับ
นักศึกษาไทย

ระบบ Universe ผานการพิสูจนและใชงานจริง
แลวในมหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร และประเทศตางๆ 
ทั่วโลก รวมถึงหนวยงานเอกชนอยาง Wallmart
MetLife จึงมั่นใจวาระบบ Universe จะสราง
ความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรการสอนของ
ของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความ
แตกตาง

การจัดการเร�ยนรูแบบเดิม ระบบ UNIVERSE ปฏิรูปการจัดการเร�ยนรูแบบใหม
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