
E-Learning
ส่ือการเรียนรูออนไลน

ระบบการจัดการศึกษาเพือ่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู 
พัฒนาศักยภาพ ใหเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา



ระบบการศึกษาออนไลน  โดยระบบ LMS เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ใชงานผาน
Website ท้ังบนสมารทโฟนและคอมพิวเตอรท่ีมีอินเทอรเน็ต
ไดตลอดเวลา  โดยไมจําเปนตองลงโปรแกรมเพิ่ม

บริการโดยทีมงานมืออาชีพ  พรอมใหคําแนะนําและแกไข
ปญหาแกครู  เพื่อใหคุณม่ันใจวาจะไดรับประสิทธิภาพสูงสุด
ในการใชงาน

Education + Technology



Main features

ใชงานผาน Website 
บนสมารทโฟน และคอมพิวเตอร 
ไดทุกท่ี ทุกเวลา แคมีอินเทอรเน็ต

แบงระบบ ครู (ผูดูแลระบบ) และ
นักเรียน (ผูใชงานระบบ) 
อยางชัดเจน

ระบบบริหารจัดการ 
การเรียนการสอน สาํหรับครู

เน้ือหาบทเรียนตรงตามหลักสูตรท่ี
กระทรวงกําหนด

VDO อธิบายบทเรียน
ครูเพิ่ม Youtube link เองได

ระบบทดสอบและประเมินผล
ครูเพิ่มขอสอบ และการบานเองได

Chat 
แสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ  
ระหวางครูและผูเรียน

รายงานขอมูลคุณภาพการศกึษา

การติดตามผูเรียน



ใชงานผาน Website 
บนสมารทโฟน แทปเล็ต และคอมพิวเตอร

รองรับการใชงานผานซอฟตแวรพื้นฐาน เชน Internet 
Explorer, Google Chrome,  Mozilla Firefox และ
อื่นๆ

ใชงานไดทุกท่ี ทุกเวลา แคมีอินเทอรเน็ต

Main featuresMain features



- จัดการสอนใหนักเรียนไดทุกที่  

- อัพเดทและปรับปรุงบทเรียนไดตลอดเวลา

- บริหารจัดการชั้นเรียนอยางงายดาย

- ติดตามการเรียนของนักเรียนไดรายบุคคล

- มีสื่อการสอนที่ทันสมัย

Main features

- เรียนไดทุกที่  ดู VDO บทเรียนซ้ํากี่รอบก็ได

- ทําขอสอบเกบ็คะแนนไดทันที

- รับ-สงการบานได  ไมตองเขาสถานศึกษา

- ถาม-ตอบคุณครูได ครบในระบบเดียว  

- หมดปญหาเวลาเรียนไมพอ

ครู นักเรียน



Main features

บทเรียน
- มีคําอธิบายรายวิชา  และวัตถุประสงครายวิชา ใหพรอม

- เนื้อหาตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

- อัพเดทเนื้อหาใหทันสมัยอยูเสมอ

- ครูเพิ่ม Youtube link ประกอบการเรียนได

- ครูปรับเปลี่ยนเนื้อหาไดตามที่ตอง



Main features

VDO อธิบายบทเรียน

- ใชภาพกราฟฟค  ประกอบเสียงอธิบาย

- กด Pause เพื่อพัก VDO แลวจดบันทึกกอนได

- ครูเพิ่ม Youtube link ประกอบการเรียนได



Main features

แบบวัดผล
- มีแบบทดสอบทายหนวย  ใหพรอม

- เพิ่มแบบทดสอบเองได

- มีตัวเลือกหลายแบบ เชน ปรนัย อัตนัย ถูกผิด ฯ

- ตั้งเวลาเปด-ปดระบบ  และจับเวลาทําขอสอบได

- ตั้งคําอธิบายเฉลยได 

- ระบบตรวจคําตอบอัตโนมัติ  ยกเวนอัตนัย

- สลับขอ ใหอัตโนมัติ



Main features

เพ่ิมการบานได
- ครูสามารถ Upload file การบานในระบบได

- นักเรียน Download file ออกมาทํา  และUpload 

กลับเขาระบบ  เพื่อสงการบาน

- รองรับไฟล Word  Excel  PDF ฯ

- ตั้งเวลา Download – Upload การบานได



Main features

ถาม-ตอบ  แสดงความคิดเห็น
- ครูประจําวิชาและนักเรียนสามารถสื่อสารกัน  ผาน Chat 

- ประวัติ Chat จะถูกเก็บไวตลอด  

- ระบบแจงเตือนใน Mail หากมีขอความใหม

- ครูสามารถ comment การบานนักเรียนได



Main features

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน 

- ผูบริหารดูเนื้อหาบทเรียน และผลการเรียนของนักเรียนได

- ครูตรวจสอบคะแนนขอสอบ  และใหคะแนนการบานได

- Export รายงานผลคะแนน  ออกเปน Excel ได

- เช็คเวลาเขาใชงานในระบบของนักเรียนไดรายบุคคล



รายวิชา
อิงตามหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนด  และพัฒนาเนื้อหาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ

หมวดทักษะชีวิต

ครอบคลุม
4 ประเภทวิชา  

10 สาขา

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
การตลาด

การบัญชี

การจัดการโลจสิติกส
และซัพพลายเชน

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ไฟฟา

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคการผลิต

การโรงแรม

การทองเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ



การใหบริการ

คาบริการ   1 รายวิชา/นร. 1 คน/1 ภาคเรียน

ราคาเริ่มตน 100 บาท  แตไมเกิน 150 บาท

นักเรียนจะไดรับ 1 User เพื่อเขาเรียนรายวชิาที่ลงทะเบียนไว

ครูผูสอนวิชาที่มีนักเรยีนลงทะเบียน จะไดรับ User ประจําตัว ฟรี



การเขาใชงาน User
นักเรียน A ลงทะเบียนเรียน 1 วิชา  ราคา 100 บาท

จะเสียคาบริการ 100 บาท  

- ได 1 User สําหรับ Login เขาเรียนในระบบ  

- พบบทเรียนเพียง 1 วิชาเทานั้น

นักเรียน B ลงทะเบียน 3 วิชา ราคาวิชาละ 100 บาท

จะเสียคาบริการ  300 บาท  

- ได 1 User สําหรับ Login เขาเรียนในระบบ 

- พบบทเรียนเพียง 3 วิชาเทานั้น

ลงทะเบียน 1 วิชา

ลงทะเบียน 3 วิชา (หรือมากกวา)



Our customer



บริษัท เจริญปญญา เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 
8/1 หมู 13 ซอยบางนา-ตราด 51 ถนนบางนา-ตราด 

ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 10540  

โทรศัพท  02-751-7468-72 
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