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หลักสูตร ไดแก หลักสูตรที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS) หลักสูตรที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หลักสูตรที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)
สําหรับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรียบเรียงโดยคณะผูจัดทําจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)
โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
สวนที่ 1 MIS กับบทบาทผูบริหารสถานศึกษา
1.1 ระบบ MIS ของแผนปฏิบัติราชการและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อ ใหท ราบถึ ง แผนปฏิ บัติร าชการและนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิก ารเพื่อ ใชในการขับ เคลื่อ น
การดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ
1.2 ระบบ MIS ของบทบาทหนาที่และภารกิจ
เพื่อใหเ ขาใจในบทบาทหนาที่ของหนวยงาน/ผูบ ริห ารในแตล ะระดับ ในการปฏิบัติง านที่เกี่ยวของกับ
สถานศึกษา
1.3 ผูบริหารกับระบบสารสนเทศ
เพื่อ ให ผูบ ริห ารทราบถึง ความสํ าคั ญ และการใหความสนั บ สนุน ในการจั ดทํา ระบบสารสนเทศเพื่ อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา
สวนที่ 2 MIS กับการบริหารจัดการสถานศึกษา
2.1 ระบบ MIS บริหารจัดการระบบ
เพื่อใหทราบถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การบริหารจัดการระบบ และบทบาทของเทคโนโลยี
สมัยใหมในการชวยใหการจัดการศึกษาบรรลุอุดมการณและเปาหมาย
2.2 ระบบ MIS การบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เพื่อใหเขาใจในหลักการ/แนวทางการบูรณาการระบบสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบันของสถานศึกษาให
นําไปสูแบบจําลองเชิงแนวคิดของคลังขอมูล (Data warehouse) และระบบการทํางานอัจฉริยะ (Business
Intelligence)
2.3 ระบบ MIS บริหารดานกลยุทธ
เพื่อ ใหท ราบถึง หลัก การ/แนวทางและการบริห ารจัดการขอ มูลกลยุท ธ นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงคคําขวัญและคติพจนของโรงเรียน
2.4 ระบบ MIS บริหารองคกรและบุคลากร
เพื่อใหทราบถึงหลักการ/แนวทางและการบริหารจัดการขอมูลโครงสรางองคกร บุคลากรที่เกี่ยวของและ
การเปรียบเทียบกับสถานศึกษาอื่นๆ
2.5 ระบบ MIS บริหารกระบวนการและประสิทธิภาพ
เพื่อ ใหท ราบถึง หลัก าร/แนวทางและวิเ คราะหก ารบริห ารจัดการกระบวนการเชิง ธุร กิจ เพื่อ นําไปสู
การปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับสถานศึกษา
2.6 ระบบ MIS บริหารดานการเงิน
เพื่อใหทราบถึงหลัการ/แนวทางและการบิรหารจัดการคาใชจายของสถานศึกษาใหเกิดความคุมคาในการ
ลงทุน
2.7 ระบบ MIS บริหารดานความเสี่ยง
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สวนที่ 3 MIS กับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
เพื่อใหทราบถึงเกณฑชี้วัดและระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพื่อนําไปสู
การวางแผนและการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
3.2 บทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหมในการชวยใหการจัดการศึกษา
เพื่อใหทราบถึงเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีบทบาทสําคัญในการชวยใหการจัดการศึกษาบรรลุอุดมการณศึกษา
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ประกอบดวย เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เชน หนังสือพิมพ,วารสาร,นิตยสารเทคโนโลยีโทรคมนาคมเชน อีเมล,อินเตอรเน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชน ระบบ LMS, Content Management, Google Application เปนตน
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หลักสูตรที่ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (LMS)
สําหรับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรียบเรียงโดยคณะผูจัดทําจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (LMS)
โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สาระสําคัญ
ตอนที่ 1 - การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน(LMS) Learning Management System
ในสถานศึกษา
1.1 ความหมาย ความสําคัญของ LMS
1.1.1 E-Learning คืออะไร
1.1.4 LMS คืออะไร
1.1.5 Moodle คืออะไร
1.2 องคประกอบของ LMS
1.3 บทบาทของกลุมผูใชงานในระบบ LMS
1.3.1 กลุมผูบริหารระบบ
1.3.2 กลุมอาจารย
1.3.3 กลุมผูเรียน
1.4 การบริหารจัดการระบบ LMS
1.4.1 การบริหารจัดการ
1.4.2 การจัดหลักสูตร
1.4.3 การจัดการคลังขอสอบและการประเมินผลการเรียน
1.4.4 ผูสอน/ผูเรียน
1.4.5 การออกรายงานและการวิเคราะหขอมูล
1.4.6 ฐานขอมูล
ตอนที่ 2 - บทบาทของผูบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนดวยระบบ LMS
2.1 LMS เพื่อการจัดการการเรียนการสอน
2.1.1 การจัดการบุคคล – ผูสอน/นักเรียน
2.1.2 การจัดการการสอนของผูสอน
2.1.3 การจัดการการเรียนของนักเรียน
2.2 LMS เพื่อการบริหารจัดการและการนิเทศ
2.2.1 การออกรายงานและการวิเคราะหขอมูล
2.2.2 การประเมินผลการเรียน
2.3 กรณีศึกษาการใชระบบ LMS ในสถาบันตางๆ
2.4 การฝกภาคปฏิบัติการใชงานระบบ LMS
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ตอนที่ 1 - การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน(LMS) Learning Management System
ในสถานศึกษา
1.1 ความหมาย ความสําคัญของ LMS
1.1.1 e-Learning คืออะไร
คําวา e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได ซึ่งการถายทอดเนื้อหานั้น
กระทําผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทาง
สัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เปนตน ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ไดมีการนําเขาสู
ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแลว เชน คอมพิวเตอรชวยสอนดวยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (WebBased Learning), การเรียนออนไลน (On-line Learning) การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรือ การเรียน
ดวยวีดีโอผานออนไลน เปนตน
ในปจ จุบัน คนสวนใหญมัก จะใชคําวา e-Learning กับ การเรียน การสอน หรือ การอบรม ที่ใช
เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการ
หลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนดานตางๆ โดยผูเรียนที่เรียนดวย
ระบบ e-Learning นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน หรือ จากแผนซีดี-รอม ก็ได และที่สําคัญอีก
สวนคือ เนื้ อ หาตางๆ ของ e-Learning สามารถนําเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัล ติมีเ ดีย (Multimedia
Technology) และเทคโนโลยีเชิงโตตอบ (Interactive Technology)
คําวา e-Learning นั้นมีคําที่ใชไดใกลเคียงกันอยูห ลายคํา เชน Distance Learning (การเรียน
ทางไกล) Computer based training (การฝกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร หรือเรียกยอๆ วา CBT) online
learning (การเรียนทางอินเตอรเนต) เปนตน ดังนั้น สรุปไดวา ความหมายของ e-Learning คือ รูปแบบของ
การเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอร หรือสื่ออิเลคทรอนิกสในการถายทอดเรื่องราว และ
เนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการนําเสนอบทเรียนไดตั้งแต 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู
ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธได
1.1.2 ประโยชนของ e-Learning
ยืด หยุ นในการปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หา และ สะดวกในการเรี ย น การเรี ยนการสอนผ านระบบ
e-Learning นั้นงายตอการแกไขเนื้อหา และกระทําไดตลอดเวลา เพราะสามารถกระทําไดตามใจของผูสอน
เนื่องจากระบบการผลิตจะใช คอมพิวเตอรเปนองคประกอบหลัก นอกจากนี้ผูเรียนก็สามารถเรียนโดยไมจํากัด
เวลา และสถานที่ เขาถึงไดงาย ผูเรียน และผูสอนสามารถเขาถึง e-Learning ไดงาย โดยมากจะใช web
browser ของคายใดก็ได (แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับผูผลิตบทเรียน อาจจะแนะนําใหใช web browser แบบใดที่
เหมาะกับสื่อการเรียนการสอนนั้นๆ) ผูเรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใดก็ได และในปจจุบันนี้
การเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ตกระทําไดงายขึ้นมาก และยังมีคาเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่มีราคาต่ําลงมากวา
แตกอนอีกดวย
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ปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ให ทั น สมั ย กระทํ า ได ง า ย เนื่ อ งจากผู ส อน หรื อ ผู ส ร า งสรรค ง าน e-Learning
จะสามารถเขาถึง server ไดจากที่ใดก็ได การแกไขขอมูล และการปรับปรุงขอมูล จึงทําไดทันเวลาดวยความ
รวดเร็ว
ประหยัดเวลา และคาเดินทาง ผูเรียนสามารถเรียนโดยใชเ ครื่องคอมพิวเตอรเครื่อ งใดก็ได โดย
จําเปนตองไปโรงเรียน หรือที่ทํางาน รวมทั้งไมจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องประจําก็ได ซึ่งเปนการ
ประหยัดเวลามาก การเรียน การสอน หรือการฝกอบรมดวยระบบ e-Learning นี้ จะสามารถประหยัดเวลาถึง
50% ของเวลาที่ใชครูสอน หรืออบรม
จากประโยชนของ e-Learning ดัง กลาวนี้ ทําใหภาคเอกชนเปนจํานวนมากหันมานิยมใชระบบ
e-Learning ในการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น
ประโยชนของการเรียนแบบออนไลนเมื่อเทียบกับการฝกอบรมในหองเรียน ::
หองเรียน/สถานที่อบรม
เครือขายออนไลน
การเขาถึง

จํากัด (ขึ้นอยูกับขนาดของหอ งเรียน) /
24 ฃั่วโมงตอวัน และ 7 วันตอสัปดาห
ระยะเวลาที่เปดสอนตอวัน

การวัดผล

วัดผลดวยตัวเอง หรือครูผูสอน

การจดจํา

จํากัด ไมสามารถทวนซ้ําได อาจจะตอ ง สูง เพราะสามารถทวนซ้ําไดห ลายๆ
ในการจดบันทึกแทน
ครั้ง เทาที่ตองการ

คาใชจาย

สูง เพราะคาจางผูสอนตอครั้ง

อัตโนมัติ หรือครูผูสอน

ต่ํา ค าจ างครู ผูส อนครั้ ง เดีย วในการ
ผลิตเนื้อหา

1.1.3 มาตรฐานระบบ e-Learning
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา(DOD) ไดศึกษาปญหาของความไมเขากัน (Incompatibility) ของ
ระบบอี เ ลิ ร น นิ่ ง และเนื้ อ หาวิ ช า ที่ พั ฒ นาแตกต า ง แพลตฟอร ม กั น ไม ส ามารถใช ร ว มกั น ได ทาง
กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ฯ จึงรวบรวมขอกําหนด ที่พัฒ นากอนหนามาเขาดวยกัน ทั้งของ IMS และ AICC
เพื่อ ที่จะออกเปนขอ กําหนด อีเลิรนนิ่ง กลาง และมีก ารตั้งหนวยงานรวมมือ กันระหวางกระทรวงกลาโหม
สหรั ฐ ฯ หนว ยงานรั ฐ บาล ภาคเอกชนและภาคการศึ ก ษา จัด ตั้ ง สถาบั นที่ เ รี ยกว า ADL (Advanced
Distributed Learning) เมื่อป 1997 และไดออกขอกําหนดแรกในเวอรชั่น 1.0 เมื่อป 2000 แตเวอรชั่นที่
ประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับ กันทั่วไปคือ ขอ กําหนด SCORM Version 1.2 ซึ่งออกเมื่อเดือ นตุลาคม
ป 2001 ดั ง นั้น ในการสร างระบบ LMS ขึ้น มาไมว า จะเปน การพั ฒ นาระบบขึ้ น มาใชง านเอง ซื้ อ จาก
บริษัทเอกชน หรือใชซอฟตแวรสําเร็จ รูปประเภท Open Source จําเปนตองยึดตามมาตรฐานกลางคือ
SCORM (Sharable Content Object Reference Model)

7

1.1.4 LMS คืออะไร
LMS เป นคํ า ที่ย อ มาจาก Learning Management System หรื อ ระบบการจัด การเรีย นรู
เปนซอฟตแวรที่ทําหนาที่บริหารจัดการเรียนการสอนผานเว็บ จะประกอบดวยเครื่องมืออํานวยความสะดวก
ใหแกผูสอน ผูเรียน ผูดูแลระบบ โดยที่ผูสอนนําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซตรายวิชาตาม ที่ไดขอใหระบบ
จัดไวใหไดโดยสะดวก ผูเรียนเขาถึงเนื้อหา กิจกรรมตางๆ ไดโดยผานเว็บ ผูสอนและผูเรียนติดตอ สื่อสารได
ผานทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไวให เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หองสนทนา กระดานถาม - ตอบ
เปนตน นอกจากนั้นแลวยังมีองคประกอบที่สําคัญ คือ การเก็บบันทึกขอมูล กิจกรรมการเรียนของผูเรียนไวบน
ระบบเพื่อผูส อนสามารถนําไปวิเ คราะห ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอยางมี
ประสิทธิภาพ
LMS คือ ระบบจัดการการเรียนการสอนผานเครือขาย มีเครื่องมือและสวนประกอบที่สําคัญ สําหรับ
ผูสอน ผูเรียนและผูดูแลระบบ ไดแก ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสรางเนื้อหา ระบบบริหาร
จัดการผูเรียน ระบบสวนการจัดการขอมูลบทเรียน และระบบเครื่องมือชวยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธและ
จัดกระบวนการเรียนรู ไดแก การสื่อสาร Chat, E-mail, Web-board, การเขาใช การเก็บขอมูล, และการ
รายงานผล เปนตน
ระบบ LMS สามารถนําไปประยุกตใชงานไดอยางหลากหลายอาทิ สถาบันการศึกษา ศูนยฝกอบรม
หนวยงานราชการ บริษัทเอกชน โดยในการนําไปใชงานผูใชสามารถ ปรับการใชงานใหเหมาะสมกับหนวยงาน
จุดประสงคหลักในการพัฒนาระบบขึ้นมาก็เพื่อสรางระบบการเรียนรูใชงานในหนวยงานทั้งระบบ E-Learning
หรือระบบ Knowledge Management(KM)
กลุมซอฟทแวรฟรี (Open Source LMS) ที่มีผูใชงานจํานวนมาก TOP 20 ป 2014 ไดแก
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1.1.5 Moodle คืออะไร
Moodle ยอมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment คือ ชุดของ
Server-Side Script สําหรับสถาบันการศึกษา หรือครู เพือใชเตรียมแหลงขอมูล กิจกรรม และเผยแพรแบบ
ออนไลนผานอินเทอรเน็ต หรืออินทราเน็ต สามารถนําไปใชไดทั้งองคกรระดับ มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบัน
หรือครูสอนพิเศษ ผูพัฒนาโปรแกรมคือ Martin Dougiamas โปรแกรมชุดนี,เปน Open Source ภายใต
ข อ ตกลงของ gnu.org (General Public License) สามารถ download ได ฟ รี จ าก
http://moodle.org/mod/resource/view.php?id=8 สําหรับผูดูแลระบบ(Admin) ที่จะนําโปรแกรมไป
ติดตั้ง ตองมี Web Server ที่บริการ php และ mysql ความสามารถของ moodle โดยสรุป
1) เปน Open Source ที่ดรับการยอมรับ
2) สามารถเปนไดทั้ง CMS (Course Management System) และ LMS (Learning Management
System) ชวยรวบรวมวิชาเปนหมวดหมู เผยแพรเนื้อหาของผูสอน พรอมบริการใหนักเรียนเขามาศึกษา และ
บันทึกกิจกรรมของนักเรียน
3) สามารถสรางแหลงขอมูลใหม หรือเผยแพรเอกสารที่/ทําไว เชน Microsoft Office, WebPage,
PDF หรือ Image เปนตน
4) มีระบบติดตอสื่อสารระหวางนักเรียน และผูสอน เชน chat หรือ webboard เปนตน
5) มีระบบแบบทดสอบ รับการบาน และกิจกรรม ที่รองรับระบบใหคะแนนที่หลากหลาย ใหสงงาน
ใหทําแบบฝกหัด ตรวจใหคะแนนแลว export ไป excel
1.2 องคประกอบของ LMS
LMS ประกอบดวย 5 สวนดังนี้
1) ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management)
กลุมผูใชงานแบงเปน 3 ระดับคือ ผูเรียน ผูสอน และผูบริหารระบบ โดยสามารถเขาสูระบบจากที่ไหน
เวลาใดก็ได โดยผาน เครือขายอินเตอรเน็ต ระบบสามารถรองรับจํานวน user และ จํานวนบทเรียนไดไม
จํากัด โดยขึ้นอยูกับ hardware/software ที่ใช และระบบสามารถรองรับการใชงานภาษาไทยอยางเต็ม
2) ระบบการสรางบทเรียน (Content Management)
ระบบประกอบดวยเครื่องมือในการชวยสราง Content ระบบสามารถใชงานไดดีทั้งกับบทเรียนในรูป
Text - based และบทเรียนใน รูปแบบ Streaming Media
3) ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System)
มีระบบคลังขอสอบ โดยเปนระบบการสุมขอสอบสามารถจับเวลาการทําขอสอบและการตรวจขอสอบ
อัตโนมัติ พรอมเฉลย รายงานสถิติ คะแนน และสถิติการเขาเรียนของนักเรียน
4) ระบบสงเสริมการเรียน (Course Tools)
ประกอบดวยเครื่อ งมือ ต างๆ ที่ใชสื่อ สารระหวา ง ผูเ รียน - ผูส อน และ ผูเ รียน - ผู เ รียน ไดแ ก
Webboard และ Chatroom โดยสามารถเก็บ History ของขอมูลเหลานี้ได
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5) ระบบจัดการขอมูล (Data Management System)
ประกอบดวยระบบจัดการไฟลและโฟลเดอร ผูสอนมีเนื้อที่เก็บขอมูลบทเรียนเปนของตนเอง โดยได
เนื้อที่ตามที่ Admin
1.3 บทบาทของกลุมผูใชงานในระบบ LMS
สําหรับผูใชงานในระบบ LMS นั้นสามารถที่จะแบงไดเปน 3 กลุม คือ
1) กลุมผูบริหารระบบ (Administrator)
ทําหนาที่ในการติดตั้งระบบ LMS การกําหนดคาเริ่มตนของระบบ การสํารองฐานขอมูล การกําหนด
สิทธิ์การเปนผูสอน
2) กลุมอาจารยหรือผูสรางเนื้อหาการเรียน (Instructor / Teacher)
ทํา หน าที่ ในการเพิ่ม เนื้ อ หา บทเรี ยนตา งๆ เขา ระบบ อาทิ ข อ มู ล รายวิช า ใบเนื้ อ หา เอกสาร
ประกอบการสอน การประเมินผูเรียนโดยใชขอสอบ ปรนัย อัตนัย การใหคะแนน ตรวจสอบกิจกรรมผูเรียน
ตอบคําถาม และสนทนากับนักเรียน
3) กลุมผูเรียน (Student/Guest)
หมายถึงนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเขาเรียนตามหัวขอตาง ๆ รวมทั้งการทําแบบฝกหัด ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากผูสอน โดยอาจารยสามารถทําการแบงกลุมผูเรียนได และสามารถตั้งรหัสผานในการเขาเรียนแต
ละวิชาได
1.4 การบริหารจัดการระบบ LMS
ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนระบบ LMS ตองสามารถรองรับผูใชงาน(Registered Users) ไดโดย
ระบบที่เสนอจะตองรองรับผูใชงานในระบบ LMS ไดพรอมกัน(Concurrent Users) ไดอยางนอย 100 คน
หรือ มากกวาทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรแมขายแบงกลุม ผูใชงานเปน 4 กลุม คือผูใชงาน
ผูสรางหลักสูตร ผูดูแลระบบ และผูเยี่ยมชมทั่วไป ซึ่งสามารถเปลี่ยนกลุมสถานะไดมีระบบจัดการฐานขอมูล
เพื่อจัดเก็บขอมูลผูสอน ผูเรียนและผูดูแลระบบ
1.4.1 สวนบริหารจัดการ(System Administrator)
1) ระบบสามารถบริหารการเรียนการสอนไดทั้งแบบเว็บ(Web-based) และหองเรียนไดพรอมๆ กัน
เพื่อรองรับระบบการเรียนแบบผสมผสาน
2) สามารถควบคุมการทํางานตางๆ ไดจากเครื่องลูกขาย(Client) โดยผานทางเว็บ
3) สามารถกําหนดกลุมผูใช ไดเชน กลุมผูพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรกลุมผูสอน กลุมผูเรียน เปนตน
4) สามารถกําหนดชื่อผูใช(Username) และ รหัสลับ(Password )ไดตามตองการ
5) สามารถเพิ่มและแกไขขอมูลหลักสูตรและขอมูลผูใชในระบบ
6) สามารถเปลี่ยนแปลงสวนในการติดตอ(Interface) เชน เปลี่ยนสี รูปแบบตัวหนังสือ (Fonts)
สัญลักษณหนวยงาน(Logo) และรูป แบบอื่นๆได เปนตน โดยแตละกลุม ผูเ รียนอาจมี Fonts
Logo และรูปแบบอื่นๆไดแตกตางกัน
7) สามารถกําหนดบทบาทและสิทธิการใชงานใหกับผูใชได
8) สามารถสรางขอความประกาศเพื่อแจงขาวสารขอมูลใหผูใชทุกคนในระบบทราบ
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9) ระบบมีการรักษาความปลอดภัยในการลงทะเบียนผูเรียนมากกวาหนึ่งชั้นซึ่งแยกอิสระตอกัน
10) มีระบบจัดการการรอคอย(Waiting List)
11) ระบบชวยจัดการบริหารการจองหองเรียนหรือหองฝกอบรม
12) สามารถรองรับหองเรียนเสมือนจริง(Virtual Reality System) ได
1.4.2 สวนจัดหลักสูตร (Comment Management)
1) สามารถนําเขาสูเนื้อหา (Access) เนื้อหาหลักสูตรจากที่อยูหรือ URL หรือระบบเนื้อหาในระบบ
แฟม (File system) ตางๆได
2) สามารถจัดทําเนื้อหาหรือหลักสูตรไดจากซอฟตแวร (Software) บนเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคล (PC)
3) หลักสูตรที่ออกแบบขึ้น สามารถจัดเก็บแยกเปนโฟลเดอร (Folder) หรือโครงสรางหลักสูตรตางๆ
เพื่อความสะดวกในการใชงาน
4) สามารถกําหนดประเภทของขอ มูล หลักสูตรไดอ ยางไมจํากัดจํานวน เชน หลัก สูตร กลุมวิชา
หัวขอ หัวขอยอย เปนตน
5) สามารถจัดเก็บเนื้อหา ขอความ รูปภาพ (Content) เปนตน ไวในคอมพิวเตอรแมขาย( Server)
ที่ใดก็ไดที่สามารถเขาสู (Access) ผานเว็บ (Web) หรืออาจจะนํา Content มาเก็บไวใน
คอมพิวเตอรแมขาย ที่เรียกวา Content Server ของระบบ LMS ไดในกรณีที่โฮตส (Hosted
Server) ไวที่ศูนยขอมูล (Data Center)
6) ระบบสามารถรองรับการนําเนื้อหาและโครงสรางหลักสูตรเขามาใชงานที่เครื่องของผูเรียน โดย
ไมจําเปนตองเชื่อมตอกับเครือขายคอมพิวเตอรและสามารถบันทึกความคืบหนาหรือคะแนน
ตลอดจนเงื่อ นไขการเรีย นรูแ ละสามารถปรับ ปรุง ข อ มูล (Update) ขอ มูล ดั ง กล าว เมื่อ มี
การเชื่อมตอกับระบบทางเครือขายครั้งตอไป
7) รองรับเนื้อหาหลักสูตรไดทุกรูปแบบที่สามารถเรียกใชผาน Web ได
8) สามารถขอดูภาพโดยรวม(Preview ) เนื้อหาหลักสูตรไดทันทีจากหนาจอจัดทําหลักสูตร
9) กําหนดวิชาบังคับกอนเรียนวิชาอื่น(Prerequisite) ของเนื้อหาหลักสูตรไดในทุกระดับ เชน ระดับ
หลักสูตร ระดับหัวขอ และระดับกิจกรรม ทั้งนี้การกําหนด Prerequisite สามารถทําไดโดยอาศัย
ความตองการของผูสอน ระดับคะแนนหรือสถานะความคืบหนาในการเรียนก็ได
10) ระบบสามารถกําหนดระยะเวลาที่ผูเรียนใชในการเรียนเนื้อหาไดทั้งในระดับหลักสูตร ระดับหัวขอ
และระดับกิจกรรม
11) กําหนดกลุมสําหรับใชในการคนหาเนื้อหาหลักสูตรไดไมจํากัดจํานวน
12) ระบบสามารถรองรับการเชื่อมตอกับระบบอื่น เพื่อทําการเรียนแบบสด (Live Learning Online,
ผานซอฟตแวร ประยุกตบนเว็บ (Application Sharing, Whiteboard) และอื่นๆ ได โดยระบบ
ดังกลาวจะตองทํางานประสานกับระบบหลักเพื่อใหสามารถนําเสนอการเรียนแบบผสมผสาน
ทั้งการเรียนผานเว็บและการเรียนแบบ Live Learning Online ไดในหลักสูตรเดียวกัน
13) สามารถสรางประกาศสําหรับ หลัก สูตร เพื่อ แจง ขาวสารขอ มูล ใหแกผูเ รียนทราบ เฉพาะผูที่
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนั้นโดยเฉพาะ
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14) สามารถสรางวิชาเรียนที่ตองมีการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรหรือกลุมหลักสูตรที่กําหนดได โดย
ใช ระบบกระแสงานตามขั้นตอน(Workflow) ในการขออนุมัติ และอาจกําหนดใหบางกลุมผูเรียน
สามารถลงทะเบียนและเรียนดวยตนเองโดยไมตองผานระบบ Workflow
15) ระบบสามารถรองรับผูเรียนที่ยังไมไดทําการลงทะเบียนใหสามารถทดลองเรียนรายวิชาที่กําหนด
ได
16) ระบบรองรับการจัดหลักสูตรในระดับตางๆ ตั้งแตร ะดับ หลัก สูตร (Curriculum), รายวิชา
(Course) รวมถึงการออกประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตรนั้นๆ
17) สามารถลงทะเบียนเรียนไดทั้งแบบดวยมือ (Manual) และ อัตโนมัติ (Automatic)
18) สามารถสง Notification จาก Workflow เพื่อแจงใหผูเรียนทุกคน หรือกลุมผูเรียนที่กําหนดตาม
วิชา
19) ระบบตองสามารถสงแจงใหทราบ(Notification) ใหกับผูเ รียนเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงกิจกรรมการเรียน
ตางๆ เชนการถอนหลักสูตร เปนตน
20) สามารถนําเนื้อหาหลักสูตรที่สรางไวแลวไปใชในระบบ LMS อื่นๆ ที่เปนมาตรฐาน AICC และ
SCROM หรือ IMS ได
21) สามารถเปลี่ยนแปลงลําดับของเนื้อหาในหลักสูตรไดตามตองการ
22) สามารถกําหนดจํานวนผูเรียนสูงสุดและต่ําสุด ในแตละวิชา ที่เปนหองเรียนได
23) ระบบตองสามารถกําหนดวันเวลาที่ผูเรียนจะเขาเรียนไดในหลักสูตรนั้นๆ
24) สามารถรองรับการติดตอกับระบบ หองสนทนา (Chat) กระดานขาว (Web board) และ อีเมล
(E-mail) ไวกับผูเรียน เจาของเนื้อหาและการเชื่อมตอ (Links) แหลงขอมูลอื่นๆ ได เปนตน
1.4.3 สวนการจัดการคลังขอสอบและการประเมินผลการเรียน (Test and Evaluation Management)
1) สรางแบบทดสอบแบบกอนเรียน (Pre-test) หลังเรียน (Post-test) และทดสอบแบบรวดเร็ว
(Quizzes) ไดทั้งแบบมีการใหคะแนนและไมมีการใหคะแนน
2) สรางแบบทดสอบที่มีการจับเวลาได และสามารถจํากัดการทําแบบทดสอบซ้ําไดเชน เมื่อมีการ
สอบไมผาน จะตองกลับไปทบทวนอยางนอย 3 วัน จึงจะสอบใหมได เปนตน
3) สามารถแบงแบบทดสอบออกเปนหลายสวน (Section) ไดและกําหนดไดวาจะใหระบบแสดง
Section หรือขอสอบ ตามลําดับที่กําหนดไวลวงหนา หรือแสดงตามลําดับแบบสุมก็ได
4) สรางคลังขอสอบ (Test item bank) ไดไมจํากัดจํานวน
5) สรางขอสอบเก็บไวในคลังขอสอบ โดยรูปแบบของขอสอบเปน ไดทั้งแบบถูก-ผิด, แบบปรนัย,
แบบเลือกหลายคําตอบหรือคําตอบเดียว(Multiple choices) แบบอัตนัย และแบบเติมคําใน
ชองวางโดยขอสอบตางรูปแบบกันสามารถเก็บไวในคลังขอสอบเดียวกันหรือหลายคลังขอสอบได
6) มีรายงานเพื่อดูขอมูลการเขาเรียนและการสอบของผูเรียนได ทั้งหลายหมูเรียนแลรายบุคคล
7) ผูดูแลระบบสามารถสรางรายงานเพิ่มเติมจากที่ระบบมีให เพื่อจะนําผลนํามาวิเคราะหการเขาเรียน
หรือผลการสอบของผูเรียนไดตามความตองการ
1.4.4. สวนของผูเรียน (Client Viewer)
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1) ผูเรียนสามารถใชงานผาน Web Browser ที่ติดตั้ง Plug-in ตางๆ ที่จําเปนในการแสดงเนื้อหา
ตามประเภทไฟลที่ใชเก็บเนื้อหานั้นๆ
2) ระบบตองรองรับแจงรายการวิชาเรียน (Catalog) หลักสูตรไดไมจํากัด
3) ผูเรียนสามารถคนหาวิชาเรียนที่ตองการโดยระบุเงื่อนไขในการคนหาแบบงายๆ (Simple) หรือ
ขั้นสูง (Advanced Search) หรือดูรายชื่อวิชาเรียนในแจงรายการวิชาเรียน (Catalog) ที่กําหนดไว
4) ในกรณีที่หัวขอนั้นมีวิชาบังคับกอนเรียนวิชาอื่น(Prerequisite) อยูระบบจะไมอนุญาตใหเรียน
จนกวาจะผาน Prerequisite กอน
5) ระบบมีการบันทึกกิจกรรมการใชงานตางๆ ของผูเรียน เชน สถานะการเขาเรียน สถานะการทํา
แบบทดสอบและผลคะแนนที่ได เปนตน
6) ผูเรียนสามารถสงอีเมล (E-mail), ฝากคําถาม (Post)เขาสนทนากันได (Forum หรือ Chat) กับ
ผูสอนหรือผูเรียนคนอื่นๆ และปฏิทินสวนตัว เปนตน ไดจากระบบโดยตรงถาเชื่อมตอกับระบบ
เหลานั้นได
7) ระบบมีความสามารถในการสง Notification แจงใหผูใชทราบเกี่ยวกับ การเปลี่ยนตารางเรียน
การเตือนเกี่ยวกับการเรียนหรือการสอบ และอื่นๆ
1.4.5 การออกรายงานและการวิเคราะหขอมูล
1) ผูดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิการใชรายงานใหกับผูใชรายบุคคล หรือเปนกลุม หรือผูใชทุกคนได
2) สามารถกําหนดคาพารามิเตอร (Parameters) ในการพิมพรายงานได
3) สรางรูปแบบรายงาน (Report Template) เพื่อกําหนดรูปแบบผลลัพธของรายงานไดไมจํากัด
จํานวน
4) สามารถสรางรายงานตามความตองการ (Custom Reports) เพื่อใชวิเคราะหการทํางานของผูใช
การใชบทเรียนของผูเรียนและอื่นๆไดตามความตองการหรือมีเครื่องมือสําหรับสราง Custom
Reports
5) เก็บ Custom Reports ในรูปของ XML เพื่อใช Import เขาในเครื่องมือในการสรางรายงาน
(Reporting tools) อื่นได
1.4.6 ฐานขอมูล
ระบบ LMS ที่จะเสนอจะตองสามารถทํางานบนระบบจัดการฐานขอมูล (Database) บน DB2 หรือ
Oracle หรือ Microsoft SQL ได
1.4.7 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และการรองรับมาตรฐาน
1) ระบบ LMS ที่เสนอตองสามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการเครือขายของทั้ง 2 ตระกูลไดคือตระกูล
UNIX เชน Solaris, Linux, AIX หรือ ตระกูล ไมโครซอฟท เชน Windows 2000 หรือ
Windows 2003 Server และสามารถรองรับมาตรฐานดังนี้
2) ระบบ LMS สามารถใชรวมกันกับเครื่องมือในการสรางบทเรียน
3) สามารถสร างรองรั บ โปรแกรม LCMS (Learning Content Management System)
Authoring Tool
4) สามารถนําเขาขอมูลหรือแฟมแทรกลงในรูปแบบการสรางเนื้อหา (Template) ได
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5) สามารถสรางเนื้อหา (Content) ของบทเรียน ใหมีรูปแบบและเครื่องมือชวยดังนี้
6) จัดรูปแบบอักษรไทยอังกฤษโดยอักษรไทยใหเปนระบบมาตรฐานที่สามารถรองรับภาษาไทยได
7) สรางการเชื่อมโยงเว็บเพจ Hotlink หรือ URL (Uniform Resource Locator) ในหนาการนําเสนอ
ได
8) สามารถนําขอมูลประกอบจากแฟมที่สรางจากโปรแกรมประเภทอื่นในหนานําเสนอไดอยางดังนี้
9) แฟมที่สรางจากโปรแกรมสรางและตกแตงภาพ ไดแก JPG, JPEG, GIF เปนตน
10) แฟมที่สรางจากโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวไดแก Macromedia Flash, gif Animation เปนตน
11) แฟมที่สรางจากโปรแกรมบันทึกและตกแตงเสียง เชน .wav หรือ .asf เปนตน
12) สามารถรองรับ Streaming Video เชน Media Player หรือ Real Player
13) เครื่อ งมือ ที่ใ ชตอ งมีเ ครื่ อ งหมายการคาเดียวกัน กับ ระบบการบริห ารการเรีย นรู (Learning
Management System : LMS) ที่นําเสนอ
ตอนที่ 2
บทบาทของผูบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนดวยระบบ LMS
2.1 LMS เพื่อการจัดการการเรียนการสอน
2.1.1 การจัดการบุคคล – ผูสอน/นักเรียน
- การกําหนดผูสอนในรายวิชา
- การกําหนดผูเรียนในรายรายวิชา
- การกําหนดกลุมผูสอน
- การกําหนดกลุมผูเรียน
2.1.2 การจัดการการเรียนการสอน
1) การจัดการหลักสูตร
- การกําหนดหลักสูตร/กลุมสาระ (Categories)
- การกําหนดรายวิชาหลักสูตร/กลุมสาระ (Course)
2) การจัดการเนื้อหารายวิชา
- การกําหนดรายวิชา
- การกําหนดคําอธิบายรายละเอียดรายวิชา
- การกําหนดหัวขอการสอน และเนื้อหาบทเรียนแบบตางๆ
- การกําหนดแหลงขอมูลอางอิง แบบตางๆ เชน ขอมูลหนาตัวหนังสือธรรมดา (Text) ขอมูล
หนาเว็บเพจ (Web page)
3) การจัดการกิจกรรม
- กิจกรรมกระดานเสวนา (Webboard)
- กิจกรรมการบาน
- กิจกรรมหองสนทนา (Chat)
- กิจกรรมอภิธานคําศัพท (Glossary)
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- กิจกรรมแผนที่ความคิด (Mind Map)
2.1.3 การจัดการการเรียนของนักเรียน
- การกําหนดสมาชิกเปนนักเรียน (Create new account)
- การเขาเรียนรายวิชา
- การสงการบาน
- การทําแบบทดสอบ
2.2 LMS เพื่อการบริหารจัดการและการนิเทศ
1) การจัดการทดสอบ
- กิจกรรมแบบทดสอบ
- การสรางคําถาม แบบปรนัย (Multiple Choice question)
- การสรางคําถาม แบบอัตนัย (Short Answer question)
- การสรางคําถาม แบบจับคู (Matching question)
- การสรางคําถาม แบบถูก/ผิด (True/False question)
- การสรางคําถาม แบบเติ่มคําตอบดวยตัวเลขหรือชวง (Numerical question)
- การสรางคําถาม แบบคํานวณ (Calculated question)
- การสรางคําถาม แบบคําอธิบาย (Description question)
- การสรางคําถาม แบบเรียงความ (Essay question)
- การสรางคําถาม จับคูจากอัตนัย (Random Short-Answer Matching question)
- การสรางคําถาม แบบฝงตัว Embedded answers (Cloze question)
2) การประเมินผลผูเรียน
- การตั้งคาและการกําหนดชวงคะแนน (GPA)
- การแสดงคะแนนทั้งหมด
- การตรวจการบาน
- การดูผลการทําแบบทดสอบของผูเรียน
- การดูรายงานสรุปขอมูลของผูเรียน
2.3 กรณีศึกษาการใชระบบ LMS ในสถาบันตางๆ
2.4 การฝกภาคปฏิบัติการใชงานระบบ LMS
1) การใชงานระบบ LMS สําหรับผูสอน
- การสรางหลักสูตร
- การเพิ่มบทเรียน
- การแสดงเนื้อหาบทเรียน
- การลบบทเรียน
- การสรางแบบทดสอบ
2) การใชงานระบบ LMS สําหรับผูเรียน
- การลงทะเบียนเรียน
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- การเรียน / การสอบ
- การใชอุปกรณสนับสนุนการเรียน
3) การใชงานระบบ LMS ส าหรับผูดูแลระบบ
- การจัดการระบบ
- การจัดการผูใช
- การบริหารหลักสูตร

อางอิง
1. อาณัติ รัตนถิรกุล, สรางระบบ e-Learning ดวย Moodle ฉบับสมบูรณ การเรียนรูแบบ คิดเอง
สรางเอง ตามแนว Constructivism!!!, ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
2. http://www.e-lat.or.th/joomla/index.php/Th/2012-06-08-02-47-29/79-lms-knowledge
3. http://www.thaiedunet.com/ten_content/what_elearn.html
4. http://www.thaiedunet.com/ten_content/benefit.html
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หลักสูตรที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษา
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรียบเรียงโดยคณะผูจัดทําจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คูมือการใชงานโปรแกรม Google Application

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษา
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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1) หลักสูตร เครือขายสังคมเพื่อการประสานงาน
1.1)
1.2)
1.3)

Google Mail
จดหมายอิเล็คทรอนิกสเพื่อการสื่อสาร
Google Talk
สงขอความสัน้ เพื่อการพูดคุย โตตอบ
Google Calendar บริหารจัดการตารางเวลา นัดหมาย
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1) หลักสูตร เครือขายสังคมเพื่อการประสานงาน
1.1)
Google Mail
จดหมายอิเล็กทรอนิกสเพือ่ การสื่อสาร
1.1.1) ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Google Mail (Gmail)
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Gmail นั้น สิง่ ทีส่ ําคัญที่สดุ คือ ตองจดจําอีเมลและรหัสผานที่ทา นออกแบบไว
และสมัครไวแลวใหได มิฉะนั้นการสมัครครั้งนั้นจะสูญเปลา ตองกลับมาสมัครใหมอกี
สมัครเองโดยเขาทาง
http://www.gmail.com หรือ
http://www.google.com เลือก Gmail
ทางขวาบน
คลิกที่ Gmail ดังรูปขางตน

กรอกขอมูลตามเงื่อนไขที่ Google กําหนด
1) กรอก ชื่อ (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได)
2) กรอก สกุล (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได)
3) กรอก ชื่ออีเมล ตามที่ตองการ ตองเปน
ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเทานั้น
4) คลิกปุมตรวจสอบ ชื่ออีเมล วาสามารถใชงาน
ไดหรือไม รอใหระบบตรวจสอบ หากใชได
สามารถขามขั้นตอนนี้ ได หากใชไมได ตอง
กลับไปแก ในขอ 3 อีกครั้ง
5) กรอกรหัสผานที่ทานตองการ ความยาวอยาง
นอย 8 อักขระ (แนะนําใหเปนภาษาอังกฤษหรือ
ตัวเลข)
6) ใสรหัสผานในขอ 5 อีกครั้ง เพื่อเปนการยืนยัน
วาทานพิมพไดถูกตอง
7) ใสวันเดือนปเกิด
8) ใสเบอรโทรศัพท
9) ใสที่อยูอีเมลปจจุบันของคุณ
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ตัวอยางการกรอก

เมื่ อ กรอกขอ มู ล เรี ยบรอ ย อ า น
ขอ ตกลงด านการบริ ก าร จากนั้ น
คลิ ก ปุ ม ฉั นยอมรั บ และคลิก ปุ ม
ขั้นตอนถัดไป หากกรอกถูก ตอ ง
หมด ระบบจะนํ า ท า นไปสู ห น า
ถัดไป แตห ากไมผาน ระบบจะไม
ยอม และทานตองแกไข ในสวนที่
ระบบระบุไวใหแก
เขาใชงาน โดยกรอก Username
และ Password ใหถูกตอง ก็
สามารถใชงานเมล

อีก 1 ชองทาง ในการเขาใชงาน
คือ พิมพ www.google.co.th
หรือ www.google.com โดย
กรอก Username และ Password
ใหถูกตอง ก็สามารถใชงานเมลได
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1.1.2) ขั้นตอนการใชงาน Google Mail (Gmail)
เมื่อกรอก Username และ
Password ถูกตองก็สามารถ
ใชงานเมลได โดยปรากฏ
หนาตาง ดังภาพ

จากภาพ หมายเลข 2
จะแสดงเมนูตาง ๆ เพื่อการ
ใชงาน เชน การเขียน
จดหมาย กลองจดหมาย
จดหมายที่สง แลว ถังขยะ
เปนตน และหมายเลข 2
แสดงจดหมายเขา

2
1

เมื่อตองการสงอีเมล
เมนู เขียน

เลือก

เมื่อตองการสงอีเมล เลือก
เมนู เขียน จะปรากฏ
หมายเลข 1 ใสที่อยูอีเมล
ของผูร ับ
หมายเลข 2 ใสชื่อหัวเรือ่ ง
หมายเลข 3 ใสขอความ
หมายเลข 4 ใสรูปภาพ

1
2
3

4
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เมื่อคลิกปุม หมายเลข 4 ใส
รูปภาพ แนบไฟลรูป

หนาตางแสดงตัวอยางกอน
สงอีเมล

คลิกเมนู จดหมายสงแลว
จะปรากฏอีเมลที่ถูกสงให
ผูรบั

เมื่อตองการลบจดหมาย ให
ทําเครื่องหมายถูกหนา
จดหมายที่ตองการลบ แลว
กดตรงรูปถังขยะ จะ
จดหมายดังกลาวจะถูกลบ
ออกไป

การออกจากระบบ ใหเลือกที่
แถบชื่ออีเมลของเราดานบน
ขวา แลวก็เลือก ออกจาก
ระบบ
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1.2) Google Talk
สงขอความสั้นเพื่อการพูดคุย โตตอบ
คื อ โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ส น ท น า สํ า ห รั บ ใ ช ง า น คุ ณ ส า ม า ร ถ ใ ช @yourdomain.com เ ช น
noomnimit8@gmail.com เพื่อ login เขา Google talk เพื่อสงขอความสั้นเพื่อการพูดคุย โตตอบกับคน
อื่นๆ ที่ใช @Gmail ไดทั้งหมดโดยตองทําการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร (ระบบปฏิบัติการเปน
Windows) ซึ่งสามารถทําไดโดยขั้นตอนตอไปนี้
1.2.1 ดาวนโหลดโปรแกรม Google talk ไดฟรีที่
http://mytopfiles.com/programs/file/googletalk-setup/13681.htm หรือ
http://google-talk.th.softonic.com
1.2.2 การติดตั้งโปรแกรม Google talk
หมายเลข 1-5 แสดงการติดตั้งโปรแกรม คลิกที่เว็บไซต ดังนี้ เขาเว็บไซต
http://mytopfiles.com/programs/file/googletalk-setup/13681.htm เมื่อผูใช ดับเบิล้ คลิก ไปยังไฟล
ติดตั้งที่ไดดาวนโหลดมา ก็จะเขาสูขั้นตอนของการติดตั้ง ผูใชเพียงแตคลิกปุม I Agree ก็เปนอันสิ้นสุด
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
1

2

3

5

4

2.

การเขาสูระบบ
- เมื่อติดตั้งโปรแกรมในครั้งแรกจะปรากฏหนาจอใหเขาสูระบบ ใส Username บนโดเมน และ
Password แลวกดปุม Sign in
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- Invite (เชื้อเชิญ) เพื่อนๆ มาเลน Google Talk กับเรา
เพื่อนๆ คนใดใน List ไมมีไอคอนเหลานี้อยูดานหนาชื่อ ก็แสดงวายังไมไดมีการติดตั้ง Google Talk
ลงในเครื่อง ผูใชจําเปนตองเชื้อเชิญคนเหลานั้นใหมาเลนกับเรากอน
คลิกเมนูลงิ ค Add friend ดานลาง
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2. ตั้งคาแสดงสถานะการใช Google Talk
ผูใชสามารถคลิกเลือกสถานะที่ตอ งการแสดงผลไดจากดานลางของชื่อ พรอมทัง้ สามารถกําหนด
สถานะในแบบของผูใชเองไดดวยการเลือก Custom message.

ไอคอนบอลสีที่ปรากฏอยูดานหนาของรายชื่อเพื่อน มีความหมายดังนี้
พรอมที่จะคุย
ไมไดอยูหนาเครื่อง
ไมวาง
ยังไมไดเขาระบบ
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3. การคนหาเพื่อนๆ ใน List ของ Google Talk
คลิกและพิมพชื่อของเพื่อนที่ตองการคนหาแลวกดปุม Enter ไดทันที

3. การพิมพคุยกับเพื่อนๆและการสงอีเมล
หากตองการพิมพคุยกับเพื่อนๆ ผูใชก็เพียงแตคลิกไปยังชื่อของเพื่อนที่ตองการคุยดวย ก็จะปรากฏ
หนาตางสนทนาดวยการพิมพขึ้น วิธีใชคือ พิมพขอความที่ตองการและกดปุม Enter
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หากผูใชตองการสงอีเมลในคูสนทนาโดยตรง ก็เพียงแตคลิกที่

4. การโทรคุยดวยเสียงสดๆ
ไฮไลตสําคัญที่สุดของ Google Talk ก็คือ การโทรพูดคุยกับเพื่อนใน List ดวยเสียงนั่นเอง กอนอื่นใด
ผูใชจะตองเตรียมไมโครโฟนพรอมลําโพงใหเรียบรอยกอน หรือหากผูใชทานใดใช Head Phone ก็ยิ่งงายตอ
การเลน
ผูใชสามารถโทรหาเพื่อนใน List ไดโดยคลิกทีป่ ุม

ในการพูดคุยกันดวยเสียงผาน Google Talk เราสามารถคุยกับเพือ่ นใน List ไดทีละคน เราไม
สามารถคุยหลายๆ สายพรอมกันได ดังนั้น เพื่อนคนอื่นที่ตองการคุยกับเราดวยการโทรคุยก็จะตองอยูใน
สถานะ ของการรอสาย (Hold)
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5. ปรับและตั้งคาการทํางานของ Google Talk

- General เปนการตั้งคาทั่วไป เชน การกําหนดให Google Talk ทํางานอัตโนมัติทกุ ครั้งเมื่อเปด
เครื่อง และ กําหนดการแสดงผลของชื่อเพื่อนๆ ใน List เปนตน
- Notifications ตั้งคาใหมีการแจงสถานะการรับสง GMail ของเราผาน Google Talk
- Connection สําหรับผูใช Google Talk ในสํานักงานที่มกี ารตั้งคา Proxy (ผูใชทั่วไปไมจําเปนตอง
ตั้งคาใดๆ)
- Audio ตั้งคาอุปกรณเสียงหรือ Soundcard ซึ่งโดยทั่วไป Google Talk จะตั้งคาใหอัตโนมัติอยูแลว
- Appearance ตั้งคารูปแบบคุณลักษณะของหนาตางการสนทนา
6. การจบทํางานของ Google Talk
อยูที่คลิกขวาที่ status bar และ เลือกดังภาพซาย และ คลิกขวา
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แลวเลือก Exit

1.3)

Google Calendar

บริหารจัดการตารางเวลานัดหมาย

Google Calendar หรือ ปฏิทิน Google เปนบริการปฏิทินและตารางนัดหมายฟรีของ
Google ทําใหคุณสามารถที่จะบันทึกและจัดตารางกิจกรรมตางๆ ที่จะทําในแตละวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะในการนัดหมายกับผูอื่นเพื่อ จะตรวจสอบวันเวลาและวันที่วางตรงกันและยังสามารถ แจงเตือ น
กิจกรรมผานทางเมลได ซึ่งนับวาเปนบริการที่นาสนใจอีกอยางของ Google
ขั้นตอนการเขาสูระบบ Google Calendar และสราง ปฏิทนิ งาน ของแตละหนวย
ขั้นตอนการใชงาน Google Calendar
1. เขาไปที่ www.google.com คลิก ปฏิทิน ดังภาพ

2. กรอก User และ E-mail ของ Gmail ลงไป แลวคลิก ลงชื่อใชงาน (User และ Password
สอบถามจากผูดูแลระบบ)

3. ภายในปฏิทินก็จะแสดงปฏิทินของวันที่ log in เขามาซึ่งในที่นี้ แสดงในรูปแบบเดือน
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5. ยกตัวอยางการแสดงรูปแบบของปฏิทินแบบเดือน
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6. ตองการสรางกิจกรรมใหคลิกวันที่ ที่เราตองการสรางกิจกรรม แลวกรอกหัวขอเหตุการณ ในที่นี้
กรอกวา “ประชุม” คลิกสรางกิจกรรม

7. เหตุการณหรือกิจกรรมทีเ่ ราสรางขึ้น ก็จะแสดงใหเราเห็น ประชุมเปนสีฟา ในวันที่เราตองการทํา
กิจกรรม
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8. หากเราตองการแกไขกิจกรรมแบบละเอียด ใหคลิก แกไขกิจกรรม

9. คลิก แกไขกิจกรรม กรอก หัวขอเหตุการณ และ สถานที่ ตามที่เราตองการ เสร็จแลวคลิก บันทึก

10. เราสามารถแชรปฏิทินและกิจกรรมของเราใหเพื่อนเห็นได ใหคลิก กิจกรรมนั้น และคลิก แกไข
กิจกรรม
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11. ทําการกรอก E-mail ของ Gmail ลงในกรอบดังภาพ โดยกรอบจะอยูดานขวาของหนาตางแกไข
กิจกรรมที่เคยเขามาแกไชรายละเอียดของกิจกรรมในขอที่ 9-10
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2) หลักสูตร สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
2.1)
2.2)

Google Doc & Drive การบริหารจัดการงานดานเอกสาร
Google Site
ขอมูลขาวสารเพื่อ แบงปน ประชาสัมพันธ
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2) หลักสูตร สํานักงานอิเล็คทรอนิกส
2.1)
Google Doc & Drive

การบริหารจัดการงานดานเอกสาร

เริ่มตนใชงาน Google Docs & Drive
การเริ่มตนใชงาน Google Docs & Drive สามารถเขาใชงานได 2 วิธี คือ
1. เขาเว็บไซต http://docs.google.com แลวล็อกอินเขาสูร ะบบ Google Docs & Drive

2. สําหรับผูที่ใชบริการ Gmail อยูแลว หลังจากล็อกอินเขาสูร ะบบ Gmail แลวใหคลิกที่ “เอกสาร” บน
แถบเมนูดานบนซายมือ ก็จะเขาสูหนา Google Docs ไดทันที

เปาหมายของการใชงานของ Google Docs & Drive
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3. การสรางเอกสารใน Google Docs
การสรางเอกสารใน Google Docs สามารถทําไดเหมือนการใชงานบน MS Office แตเมื่อสราง
เอกสารเรียบรอยแลว เราสามารถกําหนดสิทธิ์ใหใชงานรวมกันได เราสามารถทําไดทั้งสรางเอกสารขึ้นมาใหม
เลยบน Google Docs หรืออับโหลดเอกสารที่มีอยูแลวที่สรางจาก MS Office ขึ้นไปใชงานบน Google Docs ได
(ภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดของ Google Docs)
ขั้นตอนการสรางเอกสาร มีดังนี้
1. คลิกปุม “สรางใหม” แลวเลือก “เอกสาร”

จะปรากฏหนาเอกสารทีม่ ีลกั ษณะคลายกับ MS Word

2. เมนู และแถบเครื่องมือ ที่มีลักษณะคลายกับโปรแกรม MS Word สามารถใชงานไดงาย เชน
การกําหนดลั ก ษณะขอ ความ แบบตั วอัก ษร ขนาดตัว อัก ษร ตั วหนา ตั วเอี ยง ตัวขี ดเส นใต
ตําแหนงของขอความ แทรกตาราง หรือแมกระทั่งแทรกภาพ เปนตน
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3. ตั้งคาหนากระดาษ ใหไปที่ เมนู “ไฟล” แลวคลิกเลือก “การตั้งคาหนากระดาษ...” จากนั้นจะ
ปรากฏหนาตาง “การตั้งคาหนากระดาษ” ใหทําการกําหนดการวางแนวกระดาษ ขนาดกระดาษ
สีพื้นหลังกระดาษตามที่ตองการ แลวกดปุม “ตกลง”

4. การเปลี่ยนชื่อเอกสาร

5. พิมพเอกสาร และจัดรูปแบบตามที่ตองการ
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6. หนาตาเอกสาร

4.

สรางสเปรดชีต
ขั้นตอนการสรางสเปรดชีต มีดังนี้
1. คลิกปุม “สรางใหม” แลวเลือก “สเปรดชีต”
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2. สรางชีตโดยคลิก +

3. จะปรากฏหนาเอกสารทีม่ ีลกั ษณะคลายกับ MS Excel

4. เมนู และแถบเครื่องมือของเอกสารสเปรดชีตมีลักษณะคลายกับโปรแกรม MS Excel สามารถใช
งานไดงาย เชน การกําหนดรูปแบบสกุลเงิน วันที่ การใชฟงกชัน การใสสูตรคํานวณ การแทรก
แผนภูมิ เปนตน

5. การเปลี่ยนชื่อเอกสาร เริ่มตนสรางเอกสารใหม โปรแกรมจะกําหนดชื่อเอกสารเปน “สเปรดชีตที่
ยังไมไดบันทึก”
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6. สามารถใชเมนูการแทรกภาพ แผนภูมิ ฟอรม เปนตน

7. หนาตาชีต
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5. สรางงานนําเสนอ
ขั้นตอนการสรางงานนําเสนอ มีดังนี้
1. คลิกปุม “สรางใหม” แลวเลือก “งานนําเสนอ”

2. เลือกธีม แลวตกลง

3. หนาเอกสารที่มีลกั ษณะคลายกับ MS Powerpoint

43

5. เพิ่มสไลด

6. จัดรูปแบบและแทรกภาพ และอื่นๆ ในเอกสารคลายกับ MS Powerpoint

7. การบันทึกลงไดรฟจะอัตโนมัติ

8. หนาตาของสไลด
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6. อื่นๆ
6.1 การสรางฟอรม

6.2 การสรางภาพประกอบ
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6. เมื่อตองการดูงานที่สรางในไดรฟ ไปที่ https://drive.google.com/ หรือ ไดรฟ
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2.2)

Google Site

ขอมูลขาวสารเพื่อแบงปนประชาสัมพันธ

การสรางเว็บไซต (Google Sites)
Google Sites คือเว็บไซตของ Google ที่ใหบริการสรางเว็บไซตฟรี ซึ่งเราสามารถสรางเว็บไซตได
อยางงายดาย โดยผูใชสามารถปรับ แตง ลัก ษณะของเว็บ ไซตไดตามความตองการ สามารถรวบรวมความ
หลากหลายของขอมูลไวในที่เดียวได เชน วิดีโอ ปฏิทินการนําเสนอเอกสารหรือสิ่งที่แนบ และขอความ รวมไป
ถึงความสามารถในการกําหนดความเปนสวนตัวของเว็บไซตดวย
1) เขาสู Google Sites ที่ https://sites.google.com/
2) ทําการ Login ดวย Account ของ Gmail

3) กดปุม "สราง"

4) เลือกเทมเพลตทีจ่ ะใช เชน แมแบบวางเปลา แลวกรอกชื่อเว็บไซตที่ตองการ
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5) เลือกธีม

6) พิมพอักขระ

7) กด Enter หรือ สราง เปนอันเสร็จสิ้นการสรางเว็บไซตที่ Google Site ดังภาพ
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คูมือการใชงานโปรแกรม MS Project

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษา
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คูมือการใชงานโปรแกรม Simple KPI

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษา
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คูมือการใชงานโปรแกรม Simple KPI
การสรางรายงานในรูปแบบ Dashboard
Dashboard หมายถึง รายงานหรือแผนภูมิทสี่ ามารถแสดงขอมูลไดหลาย ๆ มุมมอง ในหนาตางหรือ
หนาจอเดียวกัน ซึ่งอาจจะทํางานอิสระจากกันหรือเชื่อมโยงกันได
สวน KPI Dashboard เปนการติดตามผลการดําเนินงานระดับองคกร ระดับหนวยงาน และระดับ
บุคคล ผานระบบออนไลน โดยนําความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการติดตามและประเมินผล
ผานเว็บ ซึ่งจะทําใหผูบริหารสามารถติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายที่
กําหนดไวในแตละตัวชี้วัดไดแบบเรียลไทม
Simple KPI คือ ซอฟตแวรเชิงพาณิชยสําหรับสราง KPI Dashboard และ Dashboard โดยสามารถ
ใชงานผานเว็บเบราเซอรทําใหสามารถติดตามผลการดําเนินงานระดับองคกร ระดับหนวยงาน และระดับ
บุคคล ผานระบบออนไลนได สวนความสามารถอื่นที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแกองคกร คือ รองรับการใช
งานในการสรางตัวชี้วัดโดยอนุญาติใหผูใชหลายคนสามารถสราง ลบ แกไข ขอมูลในแตละตัวชี้วัดขององคกรได
การเริ่มตนใชงานโปรแกรม Simple KPI
1. เปดโปรแกรมเว็บเบราเซอร พิมพ URL https://www.simplekpi.com
2. คลิกปุม Try Simple KPI For Free ดังภาพ

3. พิมพชื่อหนวยงาน ชื่อผูใช อีเมล และรหัสผานลงในแตละชอง หลังจากนั้นกดปุม Create My
Trial ผลลัพธที่ไดปรากฏหนาตางสําหรับสราง KPIs ดังภาพ
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การสรางตัวชี้วัดหลัก
คลิกปุม Start สําหรับการเริ่มตนสรางตัวชี้วัด หลังจากนั้นคลิกปุม Add new category เพื่อสราง
ตัวชี้วัดหลัก พิมพชื่อตัวชี้วัดลงในชอง Category Name หลังจากนั้นคลิกปุม Save ถาตองการสรางตัวชี้วัด
หลักอื่น ๆ ใหดําเนินการตามขั้นตอนนี้ซ้ํา จะปรากฎผลลัพธดังภาพ

การสรางตัวชี้วัดยอย
1. คลิกปุม Add a KPI หลังจากนั้น ปอนขอมูลรายละเอียดของตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
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Give your KPI a name: ชื่อตัวชี้วัดยอย
Add a description (optional): คําอธิบายเพิ่มเติม ขอมูลชองนี้ระบุหรือไมก็ได
Selection an Icon: เลือกสัญลักษณสําหรับแสดงผลใหเหมาะสมตามเกณฑชี้วัด
When will the KPI be entered? : ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบตัวชี้วัด เชน รายวัน รายสัปดาห
รายเดือน รายป เปนตน
What is your KPI format? : เลือกหนวยวัดระดับของตัวชี้วัด เชน เปอรเซ็นต สกุลเงิน ระดับ เปนตน
Which direction is best? : เลือกแสดงสัญลักษณที่ดีที่สุด
Does the KPI have a target? : เปาหมายของตัวชี้วัด เชน 80%, 4 เปนตน
Which category? : เลือกตัวชี้วัดหลัก
เมื่อปอนขอมูลดังกลาวครบแลว ใหคลิกปุม Save จะปรากฏผลลัพธดังภาพ

2. ถาตองการสรางตัวชี้วัดยอยอื่น ๆ ใหดําเนินการซ้ําตามขอ 1. ผลลัพธที่ไดจะปรากฏดังภาพ

การเพิ่มขอมูลผลการประเมินของตัวชี้วัด
คลิกปุม Add Data หลังจากนั้น ปอนขอมูลในชอง Actual และคลิกปุม Save
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ผลลัพ ธที่ไดจากการเพิ่ม ผลการประเมินจริง คือ สามารถตรวจสอบผลการประเมินกับเปาหมาย
ที่กําหนดไวของแตล ะตัวชี้วัดไดวา สูง กวาหรือ ต่ํากวาเปาหมายคิดเปนเปนกี่เปอรเซ็นตดัง ภาพดานบนใน
คอลัมน Target นอกจากนี้คอลัมน Trend สามารถอธิบายใหเห็นวาตัวชี้วัดดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงโดยแทนดวยสี เชน สีแดง หมายถึง แนวโนมลดลง สีฟา หมายถึง แนวโนมเพิ่มขึ้น เปนตน
การแกไขขอมูลตัวชี้วัด
คลิกปุม หลังจากนั้น สามารถแกไขขอมูลในแตละชองได เมื่อแกไขเรียบรอยแลวคลิกปุม Save

การลบขอมูลตัวชี้วัด
คลิกปุม Delete หลังขอมูลตัวชี้วัดที่ตองการลบ ดังภาพ
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การสรางรายงานและ Export ไฟลในรูปแบบ PDF และ Microsoft Excel
1. คลิกปุม Reports บนแถบเมนูดานบน หลังจากนั้น สามารถปอนขอมูลสวนหัวกระดาษของรายงาน
ในชอง Name นอกจากนี้สามารถกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได โดยมีรายละเอียดดังนี้
Filter by: สามารถเลือกแสดงผลตามชื่อผูใช (ใชในกรณีที่องคกรกําหนดใหมีผูใชหลายคนทําหนาที่สราง
ขอมูลแตละตัวชี้วัด)
Compare to: ใชสําหรับเปรียบเทียบขอมูลระหวางขอมูล 2 ชุด เชน เปรียบเทียบขอมูลตัวชี้วัดระหวาง
ปปจจุบันและปกอนหนา เปรียบเทียบขอมูลสัปดาหปจจุบันกับสัปดาหกอนหนา เปรียบเทียบขอมูลระหวาง
วันที่ปจจุบันและวันกอนหนา เปนตน

2. ถาตองการ Export ไฟลในรูปแบบ PDF ใหคลิกที่ปุม
ดังภาพ

จะปรากฏผลลัพ ธ

สามารถคลิกที่ชื่อไฟลเพื่อเปดไฟลดังกลาว แสดงผลลัพธดังภาพ
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3. ถาตองการ Export ไฟลในรูปแบบ Microsoft Excel ใหคลิกที่ปุม
ผลลัพธดังภาพ

จะปรากฏ

สามารถคลิกที่ชื่อไฟลเพื่อเปดไฟลดังกลาว แสดงผลลัพธดังภาพ

4. ถาตองการบันทึกรายงานดังกลาว ใหคลิกที่ปุม
ในชอง แลวคลิกปุม Save

หลังจากนั้นพิมพชื่อรายงาน

เมื่อบันทึกรายงานแลว ในครั้งตอไปสามารถเรียกดูรายงานไดจากแถบเมนู
นั้นคลิกเลือก Saved Report จะปรากฏชื่อรายงานที่ไดบันทึกไว ดังภาพ

หลังจาก

การสราง Dashboard อัตโนมัติ
คลิกปุม Dashboards บนแถบเมนูดานบน หลังจากนั้นจะปรากฏ Default Dashboards ซึ่งระบบสราง
ขึ้นใหโดยอัตโนมัติดังภาพ แตสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการ หรือสามารถสราง Dashboards ได
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การแกไข Dashboard
คลิกปุม
หลังจากนั้นสามารถแกไขขอมูล โดยสิ่งทีส่ ามารถแกไขได โดยมีรายละเอียด เชน
View Name: สามารถเปลียนชื่อกราฟหรือไดอะแกรม
Size: เปลี่ยนขนาดกราฟ เชน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ เปนตน
Frequency: สามารถเลือกความถี่ในการแสดงกราฟ เชน รายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายป เปนตน
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การสราง Dashboard ใหม
1. คลิกปุม
หลัง จากนั้น ปอนขอ มูล ชื่อ Dashboard ลงในชอง Dashboard
name นอกจากนี้ สามารถเลือก Layout โดยคลิกที่ภาพในสวน Select a layout และกําหนดสีพื้นหลังโดย
คลิกเลือกในสวน Select a background colour เมื่อเลือกเรียบรอยแลวคลิกปุม Add จะปรากฏผลลัพธ
ดังภาพ

2. หลังจากนั้นสามารถเลือกกราฟหรือไดอะแกรมที่ตองการสราง เชน คลิกที่ภาพ
กราฟที่สรางอัตโนมัติโดยระบบ ดังภาพ
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จะปรากฎ

สามารถกําหนดรายละเอียดไดดังตอไปนี้
Select a KPI: เลือกตัวชี้วัดสําหรับใชในการสรางกราฟ

Choose a date period: เลือกชวงเวลา
View Name: ปอนขอมูลชื่อกราฟ
Size: ขนาดของกราฟ
Frequency: ความถี่ของขอมูลในการแสดงผล
Graph type: ประเภทกราฟ
Colors: สีของกราฟ
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3. เมื่อกําหนดคาตาง ๆ ครบแลว ใหคลิกปุม Add to my Dashboard จะปรากฏผลลัพธดังภาพ

4. ถาตองการเพิ่มกราฟหรือไดอะแกรมลงใน Dashboard เพิ่มเติมใหคลิกปุม
ขั้นตอนหลังจากนี้ใชวิธีเดียวกับขั้นตอนในขอ 2 และ 3 ผลลัพธที่ได คือ ใน Dashboard จะปรากฎกราฟ
เพิ่มขึ้นดังภาพ
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หลักสูตรที่ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
สําหรับรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรียบเรียงโดยคณะผูจัดทําจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คูมือการใชงานระบบ LMS

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คูมือการใชงานระบบ LMS
แนะนําเกี่ยวกับระบบ Learning Management System (LMS)
LMS ยอมาจาก Learning Management System หรือระบบการจัดการเรียนรูเปนซอฟตแวร
สําหรับทําหนาที่บริหารจัดการเรียนการสอนผานเว็บ ซึ่งประกอบดวยเครื่อ งมืออํานวยความสะดวกใหแก
ผูสอน ผูเรียน ผูดูแลระบบ โดยที่ผูสอนนําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซตรายวิชาตามที่ตองการ ผูเรียน
เขาถึงเนื้อหา กิจกรรมตางๆ ไดโดยผานเว็บ ผูสอนและผูเรียนติดตอ สื่อสารไดผานทางเครื่องมือการสื่อสาร
ของระบบ
การใชงาน LMS สําหรับอาจารย
การสมัครสมาชิก
สามารถทําไดโดยคลิก เขาสูระบบ มุมบนขวา ดังภาพ และเมื่อเขาสูระบบแลวจะปรากฎผลลัพธดงั ภาพ
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การ Login เขาสูระบบสําหรับอาจารย
เมื่อ คลิก เขาสูร ะบบ มุม บนขวามือ จะเจอหนาตางเขาสูร ะบบ ปอ นชื่อ ผูใช รหัส ผาน และรหัส ลับ
หลังจากนั้นคลิกเขาสูระบบ ดังภาพ
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วิธีการใชงานระบบ LMS สําหรับอาจารย
ระบบ LMS สวนของอาจารยรองรับการใชงานตาง ๆ เชน เพิ่มรายวิชาที่สอน เพิ่มสื่อในรายวิชา
สรางขอสอบ รีเซ็ตขอสอบและรายชื่อนักเรียน เปนตน
การเพิ่มรายวิชาทีส่ อน
เมื่ออาจารย Login เขาสูระบบ จะปรากฏเมนู ระบบอีเลินนิ่ง ซึ่งประกอบดวย รายวิชาที่เปดสอน
และรายวิ ช าที่ ท า นสอน ดั ง ภาพ หลั ง จากนั้ น คลิ ก รายวิ ช าที่ ท า นสอน แล ว คลิ ก เพิ่ ม รายวิ ช าดั ง ภาพ
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ในการเพิ่มรายวิชา มีรายละเอียดตองปอนขอมูล เชน เลือกกลุมสาระการเรียนรู ชื่อวิชา รหัสวิชา
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามภาพดานบน
การจัดการรายวิชา
รายละเอียของรายวิชา เชน สวนของการสรางเนื้อหาโดยการนําสื่อตางๆ เขามา เพื่อใชในการเรียน
การสอน การให ก ารบ า น-ส ง การบ าน การสอบแบบออนไลน แบบประเมิ น กระดานสนทนา เปน ต น
แสดงตัวอยางดังภาพ

การสรางโฟลเดอร สําหรับจัดเก็บ เนื้อ หาใหเปนหมวดหมู ใหคลิก ที่รูป โฟลเดอร ดังภาพ จากนั้น
ใสชื่อโฟลเดอรและคําอธิบาย เรียบรอยแลวคลิกเพิ่มขอมูล ดังภาพ
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การจัดการสรางไฟล เพื่อ ใชในการแนบไฟลตาง ๆ เชน ไฟลรูปภาพ ไฟลเ อกสาร วีดีโอ เปนตน
ในการสรางไฟลใหคลิกที่รูปไฟล ดังภาพ จากนั้นใหเราใสรายละเอียด แลวคลิก เพิ่มขอมูล ดังภาพ

การอัพโหลด ZIP File คลิกที่รูปไฟล ดังภาพ หลังจากนั้นเลือกชนิดไฟลที่ตองการ ในที่นี้ใหเลือกไฟล
Zip แลวปอนขอมูลในแตละชองใหครบถวน หลังจากนั้นคลิก เพิ่มขอมูล จะปรากฏผลลัพธดังภาพ
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การสรางลิงค เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาไปเรียนรูเพิ่มเติมในเว็บไซตอื่นๆ ที่ผูสอนแนะนําสามารถ
ดําเนินการโดยคลิกที่ ลิงค หลังจากนั้นใหปอนขอมูลรายละเอียด URL แลวคลิกปุม เพิ่มขอมูล ดังภาพ

การสรางการบาน ในการสรางการบานสามารถกําหนดไดวา เปนงานเดี่ยวหรืองานกลุม กําหนด
คะแนนได และสามารถกําหนดวันที่เ ริ่ม สง และวันหมดเขต วิธีก ารสรางใหคลิกไอคอนดัง ภาพ แลวเพิ่ม
รายละเอียดหลังจากนั้นคลิกเพิ่มงาน/การบาน แสดงตัวอยางดังภาพ

การสรางขอสอบ สามารถเลือกไดวาตองการเก็บคะแนนหรือไมตองการเก็บคะแนน และเลือกไดวา
ถาตองการเก็บคะแนนจะเก็บในลักษณะไหน เชน เก็บคะแนนครั้งสุดทายหรือคะแนนเฉลี่ย สามารถกําหนด
จํานวนครั้งที่สอบได กําหนดเวลาในการสอบได รวมถึงกําหนดไดวาเมื่อสอบเสร็จอนุญาตใหนักเรียนดูเฉลย
หรือไม วิธีการสรางใหคลิกที่ รูป ขอสอบ หลัง จากนั้นใหปอ นรายละเอียด แลวคลิกปุม เพิ่มขอ มูล แสดง
ตัวอยางดังภาพ
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การสรางชุดขอสอบ การใสคําถามลงในชุดขอสอบ เลือกชุดขอสอบที่สรางดังภาพ หลังจากนั้นให
เลือกสรางคําถามใหมครั้งละคําถาม โดยสามารถเลือกขอสอบไดหลายแบบ ขั้นตอนแรกใหคลิกเขาไปยังชุด
ขอสอบที่ตองการสราง ดังภาพ

การสรางขอสอบประเภทที่มีมากกวา หนึ่งคํา ตอบ ระบบสามารถรองรับการสรางตัวเลือกแบบ
เลือกตอบวาใชหรือไมใชไดตั้งแต 2 ถึง 5 คําตอบ แสดงตัวอยางดังภาพ
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การสรางขอสอบประเภทถูก-ผิด แสดงตัวอยางดังภาพ

นอกจากนี้ระบบยังสามารถรองรับการสรางขอสอบแบบตางๆ เชน แบบจับคู แบบเติมคําในชองวาง
แบบจัดเรียงลําดับคําตอบ
การเพิ่มแบบประเมินการสอน คลิก สรางแบบประเมินการสอน หลังจากนั้นคลิก เพิ่มหัวขอแบบ
ประเมินการสอน ปอนขอมูลรายละเอียด แลวคลิก เพิ่มขอมูล จะปรากฏผลลัพธดังภาพ
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การเพิ่ม หมวดการประเมิน คลิก เพิ่ม หมวดการประเมิน ปอ นขอ มูล รายชื่อ หมวดการประเมิน
หลังจากนั้นคลิก เพิ่มขอมูล เมื่อสรางหมวดเรียบรอยแลว ใหเพิ่มแบบสอบถามยอยลงในหมวด โดยคลิกปุม
เพิ่มแบบสอบถามยอย จะปรากฏผลลัพธดังภาพ
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หลักสูตรที่ 5
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนิเทศ
สําหรับศึกษานิเทศก
เรียบเรียงโดยคณะผูจัดทําจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนิเทศ
โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 1 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิด
ขอมูล คือ ขอเท็จจริงที่เก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร ขณะที่สารสนเทศ
คือ ขอมูลที่ผานการประมวลผลซึ่งผลลัพธที่ไดสามารถนําไปใชการตัดสินใจเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตอไปได
สังคมสารสนเทศหรือสังคมขาวสาร เปนสังคมที่มีการใชสารสนเทศรูปแบบตางๆ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจทั้งเพื่อประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม ซึ่งในสังคมสารสนเทศจะทําใหเราไดรับสารสนเทศทีม่ ี
คุณภาพ ตรงกับความตองการและทันเวลา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ ไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีฐานขอมูล
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการอบรม
1. สามารถอธิบายความหมายของขอมูลและสารสนเทศได
2. สามารถอธิบายเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวของกับสารสนเทศได
3. สามารถบอกขอดีขอเสียของสังคมสารสนเทศได
สาระสําคัญ
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สังคมสารสนเทศ
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เรื่องที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
1.1 ความหมายของขอมูลและสารสนเทศ
ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จ จริงที่เก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก ร
ตลอดจนเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันหรือการทํางาน ซึ่งขอมูลนี้ยังไมเหมาะที่จะนําไปใชงานควรมี
การประมวลผลเพื่อใหไดผลลัพธตามที่ตองการ ตัวอยางขอมูล เชน สวนสูงและน้ําหนักของนักเรียนชั้นอนุบาล 1
ทุกคน หรือผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียนทุกคนในปการศึกษา 2555 เปนตน ทั้งนี้ลักษณะของขอมูลมี
หลายชนิด เชน ตัวอักษร ตัวเลข ขอความ รูปภาพ เสียง ภาพ และวิดีโอ เปนตน
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลที่ผานการประมวลผลซึ่งผลลัพธที่ไดสามารถนําไปใชใน
การตัดสินใจเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตอไปได
แอนโธนี เดบอนส (Debons, Anthony. 1981) ไดใหความหมายของสารสนเทศไว 2 นัยดวยกัน คือ
1. Data Drive หมายถึง สวนที่เปนขอมูล(data) ไดแก เหตุการณ สัญลักษณ กฎ สูตร
2. Cognitive Driven หมายถึง การรับรูมีความหมาย(meaning) ของขอมูลมาเกี่ยวของ ไดแก
สารสนเทศ เมื่ อ คนเราปรั บ ปรุ ง สารสนเทศกั บ ประสบการณ เ ดิ ม และหลั ก ฐานบั นทึ ก อื่ น ๆ (records
experience) นําไปสูการสรางเปนความรู โดยการวิเ คราะห สังเคราะห และที่จะชวยในการตัดสินใจจาก
เรื่องราว และความรูทําใหคนเกิดปญญา(wisdom)

ภาพที่ 1.1 Debons’ Knowledge Spectrum
ที่มา (Debons, Anthony. 1981)
Gene Bellinger ไดเขียนแผนภาพ จุดเริ่มตนของขอมูลขาวสารความรูสูภูมิปญ ญา โดยดัดแปลง
ทฤษฏีของ Russell Ackoff (From Data To Wis dom: 1986) ไวดังนี้
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ภาพที่ 1.2 Debons’ Knowledge Spectrum
ที่มา www.systems_thinking.org
จากตัวอยางขอมูลที่นําเสนอในยอหนาแรก จึงขอยกตัวอยางสารสนเทศที่สอดคลองกันดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ตัวอยางขอมูลและสารสนเทศ
ตัวอยางขอมูล
ตัวอยางสารสนเทศ
1. สวนสูงและน้ําหนักของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ทุกคน 1.1 สวนสูงเฉลี่ยและน้ําหนัก เฉลี่ยของนัก เรียนชั้น
อนุบาล 1
1.2 รอยละของนักเรียนที่มีสวนสูง และน้ําหนักผาน
เกณฑ ที่ กํ า หนด และรอ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี
สวนสูงและน้ําหนักไมผานเกณฑที่กําหนด
2. ผลการเรียนทุก รายวิชาของนัก เรียนทุก คนในป 2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนรายบุคคล
การศึกษา 2555
2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหอง
2.3 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งระดับชั้น
2.4 รอยละของนักเรียนที่สอบไมผานเกณฑที่กําหนด
จากตารางที่ 1.1 ในสวนของตัวอยางสารสนเทศขอ 2.1 จะเห็นวา ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน
รายบุคคล อาจเปนสารสนเทศที่นักเรียนแตละคนตองการ แตอาจไมใชสารสนเทศที่ผูบริหารสถานศึกษา
ตองการ ซึ่งผูบริหารอาจตองการสารสนเทศดังขอ 2.2 2.3 และ 2.4 เปนตน ดังนั้นไมมีขอกําหนดที่ตายตัววา
อะไรคือสารสนเทศ แตขึ้นอยูกับการใชป ระโยชนของบุคคล เชน ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนรายบุคคล
เปนสารสนเทศสําหรับนักเรียน แตมีสถานะเปนขอมูลสําหรับผูบริหารที่เมื่อนําไปประมวลผลตอจะไดผลการเรียน
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เฉลี่ยของนักเรียนทั้งหองหรือทั้งระดับชั้น รวมไปถึงรอยละของนักเรียนที่สอบไมผานเกณฑที่กําหนด ซึ่งเปน
สารสนเทศที่ผูบริหารตองการ เปนตน
1.2 คุณลักษณะของสารสนเทศ
ชัชวาล วงษประเสริฐและคณะ (2537) ไดกลาวถึง คุณลักษณะที่สําคัญของสารสนเทศไวดังนี้
1. สารสนเทศมีลักษณะไมรูจักจบสิ้น เกิดขึ้นใหมอยูเสมอ
2. สารสนเทศมีความเชื่อมโยงกับมนุษย เพราะมนุษยเทานั้นเปนผูผลิตสารสนเทศ
3. สารสนเทศมีความทันสมัยอยูเสมอ เพราะการพัฒนาความรูนั้นสารสนเทศถือไดวาเปนวัตถุดิบ
และเปนปจจัยพื้นฐานในการผลิตความรูใหม ๆ โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร นักการศึกษา นักประดิษฐ ได
นําเสนอสารสนเทศจากการวิจัย และการพัฒนาออกมาอยางตอเนื่อง
4. สารสนเทศคลายสิ่งที่มีชีวิต คือ สารสนเทศมีอยูจริงเฉพาะเมื่ออยูในความคิดของมนุษยเทานั้น
เพราะมนุษยเ ปนผูสังเกตจดจํา สามารถนํามาใชได มนุษยเปนผูรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห และเปนผู
เลือกใชสารสนเทศ
5. สารสนเทศสามารถขยายตัวได คือ เมื่อสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ยิ่งมีการใชมากขึ้น ก็ยิ่งมีประโยชน
ฉะนั้นสารสนเทศ จึงมีลักษณะคลายพลังงาน ซึ่งวัดคามิได
6. สารสนเทศสามารถอัดใหแนนได ผลึกรวม ทําใหสั้นหรือเล็กลงไดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
7. สารสนเทศสามารถถายทอดไปในระยะทางไกล ๆ ไดในระยะเวลาอันสั้น
8. สารสนเทศสามารถใชรวมกัน และสามารถแบงปนกันได จะไมมีการเปลี่ยนมืออยางเด็ดขาด จะมีก็
เพียงการแบงปนใหรู รวมกันเทานั้น เชน เมื่อมีการถายทอดความคิดออกไป ทั้งผูสงสาร และผูรับสาร จะไดรับ
ความคิด หรือขอเท็จจริงรวมกัน
1.3 คุณสมบัติของสารสนเทศ
วัชราภรณ อิสิชัยกุล (2531) ไดกําหนดคุณสมบัติ (Attributes) ที่สําคัญของสารสนเทศ ดังนี้
1. สามารถเขาถึงได (Accessibility) หมายถึง ความสะดวก และรวดเร็วในการเขาถึงสารสนเทศ
ในการนําสารสนเทศมาใชประกอบการตัดสินใจ ความรวดเร็วในการคน คือ สารสนเทศสามารถวัดได เชน
หนึ่งนาที หรือหนึ่งชั่วโมง
2. ความครบถวน (Completeness) หมายถึง ความสมบูรณในเนื้อหาของสารสนเทศ โดยพิจารณา
ทางดานคุณภาพของสารสนเทศมากกวาดานปริมาณ
3. ความถูกตองเที่ยงตรง (Accuracy) หมายถึง คุณสมบัติของขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการนํา
สารสนเทศมาใช สารสนเทศที่ไดรับตองไมมีขอผิดพลาด ตัวอยางขอผิดพลาด ไดแก ขอผิดพลาดดานการคัดลอก
หรือการบันทึกขอมูล ขอผิดพลาดในดานการคํานวณ เปนตน
4. ความเหมาะสม (Appropriateness) หมายถึง คุณสมบัติในขอนี้พิจารณาถึงการผลิตสารสนเทศ
วา ขอมูลหรือสารสนเทศที่ไดรับตรงกับความตองการของผูใชมากนอยเพียงใด เพราะถาสารสนเทศที่ไดรับไม
ตรงกับความตองการก็ไมเกิดประโยชน โดยเฉพาะการผลิตสารสนเทศตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ซึ่ง
เปนการยากในการวัดจํานวนใหเห็นได
5. ความทันเวลา (Timeliness) หมายถึง สารสนเทศนั้นตองใชระยะเวลาสั้น และมีความรวดเร็วใน
การประมวลผล เพื่อใหผูใชไดรับสารสนเทศทันเวลา
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6. ความชัดเจน (Clarity) หมายถึง สารสนเทศที่ไดรับตองมีความชัดเจน ไมกํากวม ซึ่งจะทําใหผูใช
สารสนเทศเขาใจผิด ซึ่งถาตองแกไขขอมูลอาจจะตองเสียคาใชจาย และเวลาเพิ่มขึ้น
7. ความยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง สารสนเทศที่ดีจะตองใหประโยชนแกบุคคลจํานวนมากอยาง
กวางขวาง มากกวาเปนสารสนเทศเฉพาะบุคคล
8. ความสามารถในการพิสูจนได (Verifiability) หมายถึง สารสนเทศนั้น ตองสามารถพิสูจนหรือ
ตรวจสอบไดวาเปนความจริง
9. ความซ้ําซอน (Redundancy) หมายถึง สารสนเทศที่ไดรับนั้น มีความซ้ําซอน หรือมีมากเกินความ
จําเปนหรือไม ดังนั้นสารสนเทศที่ดีตองไมมีความซ้ําซอน
10.ความไมลําเอียง (Bias) หมายถึง ลักษณะของสารสนเทศที่ผลิตขึ้นนั้นไมมีความตั้งใจ หรือมีเจตนา
ในการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขสารสนเทศตามที่ไดกําหนดหรือหาขอยุติไวลวงหนา
1.4 การจําแนกประเภทของสารสนเทศ
การจําแนกประเภทของสารสนเทศมีหลายแนวทาง โดยวิธีการที่นิยมคือการยึดตามหลักอางอิงตางๆ
เชน แหลงที่มา หนาที่ในองคกร และวิธีการประมวลผล เปนตน ในที่นี้จึงขอนําเสนอการจําแนกประเภทของ
สารสนเทศเปน 3 แนวทาง ไดแก
1. การจําแนกประเภทตามแหลงที่มาของสารสนเทศ
แหล ง ที่ ม าของสารสนเทศมี 2 แหล ง คื อ ภายในองค ก ร และภายนอกองค ก ร ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
1.1 สารสนเทศภายในองคกร ซึ่งอธิบายถึงทรัพยากรที่มีอยูในองคกร เชน อาคารสถานที่
หองเรียน โตะ เกาอี้ คอมพิวเตอร บุคลากรตางๆ ขององคกร รวมไปถึงหลักสูตรสถานศึกษา เปนตน
1.2 สารสนเทศภายนอกองคก ร ซึ่ง อธิ บ ายถึ ง สิ่ ง ต างๆ ที่เ กี่ย วข อ งกับ องคก รหรือ การ
ดําเนินงานขององคกรแตไมไดมีแหลงที่มาจากภายในองคกร เชน แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือแนวโนมการใชไอซีทีในการเรียนการสอน เปนตน
2. การจําแนกประเภทตามหนาที่ในองคกร
การจําแนกสารสนเทศตามหนาที่ก ารทํางานในองคก รเปนที่นิยมใชในการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศในองคกร เพราะงานตามหนาที่แตละประเภทมีความรับผิดชอบแตกตางกัน ทําให
วิเคราะหรายละเอียดและความตองการสารสนเทศของแตละหนาที่ไดอยางครบถวน เชน สารสนเทศเกี่ยวกับ
งานทะเบียน สารสนเทศเกี่ยวกับงานบริห าร สารสนเทศเกี่ยวกับกิจ การนักเรียนหรือ งานปกครอง และ
สารสนเทศเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ เปนตน
3. การจําแนกประเภทตามวิธีการประมวลผล
การพัฒ นาระบบสารสนเทศในปจ จุบันนิยมประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ซึ่ง แบง วิธีก าร
ประมวลผลเปน 2 แบบคือ 1) การประมวลผลขอมูลแบบแบช (batch processing) 2) การประมวลผลขอมูล
แบบออนไลน (online processing) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 สารสนเทศที่ไดจากการประมวลผลขอมูลแบบแบช ไดจากการประมวลผลขอมูลเปน
ครั้งๆ ตามเวลาที่กําหนด โดยคอมพิวเตอรจะเก็บขอมูลไวชวงระยะเวลาหนึ่งแลวจึงประมวลผลขอมูลตามเวลา
ที่กําหนด เชน ทุกเที่ยงคืน ทุกสุดสัปดาห ทุกเดือน หรือทุก 6 เดือน เปนตน
3.2 สารสนเทศที่ไดจากการประมวลผลขอมูลแบบออนไลน ไดจากการประมวลผลขอมูล
ทันทีที่มีการสงขอมูลผานอุปกรณรับขอมูล เชน แปนพิมพ และเมาส เปนตน
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1.5 ความหมายของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ หมายถึง กลุมขององคประกอบตางๆ (เชน อุปกรณ กระบวนการ ขอมูล และคน)
ที่มีความสัมพันธกัน โดยรวบรวมขอมูลที่ผานการประมวลผลไดเปนสารสนเทศที่สามารถนํามาใชในการแกไข
ปญหาและการตัดสินใจในการดําเนินการขององคกร ทั้งนี้กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ มี 4
องคประกอบ ไดแก
1. สวนนําเขา (input) มีการดําเนินการอยู 2 สวนคือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล
1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเปนการรวบรวมขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการ
ประมวลผล ซึ่งขอมูลอาจเริ่มตนจากการบันทึกขอมูลในเอกสาร เชน แบบสํารวจความคิดเห็น ใบลงทะเบียน
เรียน หรือแบบกรอกประวัติบุคลากร เปนตน
1.2 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การดําเนินการสวนนี้คือการตรวจสอบใหแนใจวา
ขอ มูล ที่ร วบรวมมานั้นถูก ตอ ง เชน การตรวจสอบความถูก ตองในการกรอกแบบสํารวจความคิดเห็น ใบ
ลงทะเบียน หรือแบบกรอกประวัติบุคลากร เปนตน
2. สวนประมวลผล (processing) เปนการดําเนินการกับขอมูลที่นําเขามาจากสวนนําเขา แลวได
ผลลัพธตามที่ตองการ โดยมีการดําเนินการ 4 ลักษณะ คือ การแบงประเภท การเรียงลําดับ การคํานวณและ
เปรียบเทียบ และการสรุป
2.1 การแบงประเภท เปนการจัดหมวดหมูของขอมูล ซึ่งทําใหไดสารสนเทศที่มีความหมาย
ตอผูใช เชน รายชื่อนักเรียนแยกตามระดับชั้น รายจายของโรงเรียนจําแนกตามประเภทรายจาย เปนตน
2.2 การเรียงลําดับ เปนการเรียงลําดับขอมูลตามเงื่อนไขที่กําหนดไว เชน การเรียงลําดับ
นักเรียนตามรหัสนักเรียน การเรียงลําดับครูตามอายุราชการ เปนตน
2.3 การคํานวณและเปรียบเทียบ เปนการคํานวณทางคณิตศาสตร และเปรียบเทียบตาม
หลัก ตรรกศาสตร เชน การคํานวณเงินเดือ นครู การคํานวณผลการเรียนของนัก เรียน การเปรียบเทียบ
คาใชจายของโรงเรียนในแตละเดือน เปนตน
2.4 การสรุป เปนการจัดรวมขอมูล ในลักษณะการแบงกลุม หรือรวมยอดของแตล ะกลุม
เชน จํานวนอาจารยแยกตามวิทยฐานะ จํานวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 เปนตน
3. สวนผลลัพธ (output) มีการดําเนินการใน 4 ลักษณะ ไดแก การแสดงผล การเก็บรักษาขอมูล
การนําขอมูลที่เก็บมาใชงาน การคัดลอกขอมูล
3.1 การแสดงผล เปนการนําเสนอสารสนเทศที่ไดจ ากการประมวลผลในรูป แบบของ
แบบฟอรมหรือรายงาน เชน รายงานผลการเรียนของนักเรียนประจําภาคการศึกษาตน รายงานเงินเดือน
ของครูแตละคน หรือรายงานสรุปเงินเดือนครูทั้งโรงเรียน เปนตน
3.2 การเก็บ รัก ษาขอ มูล เป น การเก็บ ขอ มูล หรื อ สารสนเทศไว ในสื่อ เก็ บ ข อ มู ล เช น
กระดาษ ฮารดดิสก แฟลชไดรฟ เปนตน
3.3 การนําขอมูลที่เก็บมาใชงาน เปนการคนหาขอมูลจากสื่อเก็บขอมูลแลวนําออกมาใชงาน
3.4 การคัดลอกขอมูล เปนการคัดลอกขอมูลจากแฟมขอมูลหนึ่งไปยังอีกแฟมขอมูลหนึ่ง
หรือจากสื่อหนึ่งไปยังอีกสื่อหนึ่ง เชน คัดลอกขอมูลจากฮารดดิสกไปยังแฟลชไดรฟ เปนตน
4. การปอนกลับ (feedback) คือ ผลลัพธที่ไดรับมาเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ
ไมวาจะเปนสวนนําเขา สวนประมวลผล และสวนผลลัพธ เชน รายงานแสดงขอผิดพลาดของระบบ หรือ
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ผลปอ นกลับ จากผูบ ริห ารหรือ บุคลากรขององคก รที่ตองการสารสนเทศบางอยางเพิ่มเติม เปนตน ซึ่ง ผล
ปอนกลับเหลานี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงระบบสารสนเทศขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การปอนกลับ

สวนนําเขา

สวนประมวลผล

สวนผลลัพธ

ภาพที่ 1.3 กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ
1.6 สวนประกอบของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศประกอบดวยสวนประกอบตางๆ 5 สวนที่นํามารวมกันเพื่อกอใหเกิดสารสนเทศที่
เปนประโยชนตอการใชงานและการตัดสินใจขององคกร ไดแก ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล กระบวนการ และ
บุคลากร
1. ฮารดแวร (hardware) คือ อุปกรณที่ใชในการรวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล ประมวลผล และ
แสดงผลสารสนเทศ ไดแก อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เชน เครื่องพิมพ สแกนเนอร กลองดิจิทัล
เปนตน รวมไปถึงอุปกรณเครือขาย
2. ซอฟตแวร (software) คือ ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ใชควบคุมการทํางานของฮารดแวร รวมไป
ถึงชุดคําสั่งที่ใชในการประมวลผลขอมูล
3. ขอมูล (data) คือ ขอมูลดิบ (raw data) ที่ประกอบดวยตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ วิดีโอ และ
เสียง โดยเก็บไวในแฟมขอมูลหรือฐานขอมูล ซึ่งยังไมสามารถนําไปใชทํางานหรือตัดสินใจได แตเตรียมไวเพื่อ
รอการประมวลผล
4. ขั้นตอนการทํางาน (procedure) คือ งานหรือกระบวนการทํางานขององคกรในสวนงานตางๆ
ที่บุคลากรขององคกรตองยึดถือและปฏิบัติตาม
5. บุคลากร (people) คือ ผูมีสวนไดสวนเสียในระบบสารสนเทศ ซึ่งมีหลายกลุมดวยกัน ไดแก
เจาของระบบ ผูใชระบบ นักวิเคราะหระบบ นักเขียนโปรแกรม เปนตน ซึ่งกลุมบุคคลเหลานี้ลวนเกี่ยวของกับ
ระบบสารสนเทศขององคกร และกลุมบุคคลเหลานี้ก็ประกอบดวยบุคลากรหลายระดับ เชน ผูใชระบบของ
โรงเรียน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครู เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ นักเรียน และผูปกครอง เปนตน
1.7 ปจจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับองคกรใหประสบความสําเร็จ ผูบริหารและผูเกี่ยวของกับการ
พัฒนาตองคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 4 ปจจัยดังนี้
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1. ปจจัยดานบุคลากร
บุคลากรเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศจะพัฒนาได
อยางสมบูรณ รวมถึงมีการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพลวนขึ้นกับบุคลากรทั้งสิ้น ทั้งนี้สามารถแบงบุคลากร
ไดเปน 2 กลุม ไดแก
1.1 กลุม ผูบ ริห ารองคก ร เปนผูกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ การพัฒ นาระบบสารสนเทศใน
องคกร และเปนผูสนับสนุนตลอดจนชวยแกไขปญหาใหกับกลุมผูปฏิบัติงานที่เปนผูพัฒนาระบบ ดังนั้นหาก
ขาดการสนับสนุนจากผูบริหารองคกรแลวการพัฒนาระบบสารสนเทศยอมสําเร็จไดยาก
1.2 กลุมผูพัฒนาระบบสารสนเทศ เปนกลุมผูปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศตาม
นโยบายของผูบริหารองคกร ซึ่งบุคลากรกลุมนี้ยังแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ บุคลากรดานคอมพิวเตอร และ
บุคลากรผูใชงานระบบ ทั้งนี้กลุมผูใชงานระบบตองมีสวนรวมในการพัฒนาระบบ โดยระบุความตองการในการ
ใชงาน และขั้นตอนการทํางานที่เปนอยู เพื่อใหบุคลากรคอมพิวเตอรที่เปนผูพัฒนาระบบสามารถออกแบบ
ระบบสารสนเทศไดตรงตามความตองการของผูใชและสอดคลองกับการปฏิบัติงานของผูใชไดเปนอยางดี
นอกจากนี้การใหผูใชมีสวนรวมในการออกแบบยังใหผลในเชิงจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการยอมรับระบบสารสนเทศ
ภายหลังการพัฒนาเรียบรอยแลวอีกดวย
2. ปจจัยดานวิธีการจัดหาระบบสารสนเทศ
การจัดหาระบบสารสนเทศใหกับองคกรมี 3 วิธีคือ 1) การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใชเอง
2) การจัดจางบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ และ 3) การจัดซื้อซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชงาน
2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใชเ อง วิธีก ารนี้มักใชกับองคกรขนาดใหญที่สามารถ
บรรจุบุคลากรดานการวิเคราะหระบบ และนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนบุคลากรประจําองคกรได ซึ่ง
ทําใหไดระบบสารสนเทศที่เหมาะกับความตองการขององคกรและกลุมผูใชงาน
2.2 การจัดจางบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ วิธีการนี้มักใชกับองคกรไมใหญที่ไมสามารถ
บรรจุบุคลากรดานการวิเคราะหระบบ และนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนบุคลากรประจําได การจัด
จางบุคลากรภายนอกใหพัฒนาระบบจึงชวยใหการพัฒนาระบบเกิดความคลองตัวตรงตามความตองการของ
องคกรและผูใชงาน
2.3 การจัดซื้อซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชงาน วิธีการนี้ชวยใหการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดําเนินการไดเร็วที่สุด ประหยัดงบประมาณถาเทียบกับการจัดจางบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ แตระบบ
สารสนเทศที่ไดอาจไมตรงตามความตองการขององคกรหรือผูใชงาน ซอฟตแวรสําเร็จรูปมักพัฒนาขึ้นจาก
หนาที่หลักๆ ของงานนั้นๆ ซึ่งในแตละองคกรยอมมีรายละเอียดของงานแตกตางกัน ซอฟตแวรสําเร็จรูปจึง
อาจไมสามารถตอบสนองความตองการขององคกรหรือผูใชงานไดทั้งหมดอยางไรก็ตามในบางครั้งผูบริหาร
องคก รอาจใชวิธีการจัดซื้อซอฟตแวรสําเร็จรูป แลวทําการปรับปรุงแกไขซอฟตแวรนั้นใหเ หมาะกับ ความ
ตองการขององคกรมากขึ้นก็ได
3. ปจจัยดานงบประมาณ
งบประมาณเปนสิ่งที่องคกรตองจัดเตรียมไวสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศตามวิธีการที่
เลือกใชทั้งการพัฒนาระบบขึ้นใชเอง การจัดจาง หรือการจัดซื้อซอฟตแวรสําเร็จรูป ตลอดจนการจัดเตรียม
งบประมาณไวสําหรับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศดวย ทั้งนี้ระบบสารสนเทศถือเปน
เครื่องมือในการบริหารและการทํางานที่องคกรจําเปนตองลงทุนเพื่อใหเกิดผลตอบแทนในรูปของประสิทธิภาพ
การทํางาน รวมไปถึงชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกรอีกดวย
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4. ปจจัยดานการวางแผนการพัฒนาระบบ
การวางแผนและแนวคิดการพัฒนาระบบถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ หากขาดการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดี หรือขาดการประเมินแนวโนมและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ดียอมมีผลทําใหการพัฒนาระบบสารสนเทศเปนไปดวยความยากลําบาก
หรือไมประสบผลสําเร็จในการพัฒนาระบบ รวมไปถึงการสิ้นเปลืองงบประมาณมากกวาที่ควรจะเปนดวย
1.8 ประโยชนของระบบสารสนเทศ
ประโยชนของระบบสารสนเทศสามารถพิจารณาทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การไดเปรียบในการ
แขงขัน และคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดดังนี้
ประโยชนดานประสิทธิภาพ (Efficiency)
1. ระบบสารสนเทศทําใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว
2. ระบบสารสนเทศชวยในการเขาถึงขอมูลขนาดใหญไดอยางรวดเร็ว
3. ระบบสารสนเทศชวยใหการติดตอสื่อสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว
4. ชวยลดตนทุนในการจัดการเกี่ยวกับขอมูล
5. ชวยใหการประสานงานระหวางฝายตาง ๆ เปนไปไดดวยดี
ประโยชนดานประสิทธิผล (Effectiveness)
1. ระบบสารสนเทศชวยในการตัดสินใจ สงผลใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคได
2. ระบบสารสนเทศชวยในการเลือกผลิตสินคา/บริการที่เหมาะสม
3. ระบบสารสนเทศชวยในการปรับปรุงคุณภาพของสินคา/บริการใหดีขึ้น, ทําไดถูกตองและรวดเร็วขึ้น,
ตรงกับความตองการของลูกคาไดดีขึ้น
เรื่องที่ 2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยคําสองคําคือ เทคโนโลยี และ สารสนเทศ มาจากภาษาอังกฤษวา
Information Technology ซึ่งก็ประกอบดวยคําสองคําคือ Information และ Technology ทําใหบอยครั้งที่
เรามักจะเรียกทับศัพทเปนคํายอวา ไอที จากคํายอภาษาอังกฤษ IT
2.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรมาพัฒนาเปนองคความรู
ใหมทําใหเกิดประโยชนตอมวลมนุษยไดอีกมากมาย
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลที่ผานการประมวลผลซึ่งผลลัพธที่ไดสามารถนําไปใชใน
การตัดสินใจเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตอไปได
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตร
มาจัดการดําเนินงานสารสนเทศ ตั้งแตการแสวงหา การวิเคราะห การจัดเก็บ การจัดการ การเผยแพร และ
การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยํา และความรวดเร็ว ทันตอการ
นํามาใชประโยชน โดยอาศัยเครื่องทางเทคโนโลยีตางๆที่เกี่ยวของ เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
โทรคมนาคมและการสื่อสาร เทคโนโลยีฐานขอมูล หรือเทคโนโลยีเครือขาย เปนตน
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2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและกวางขวาง มีการนําไปใชในงาน
สารสนเทศเชนการรวบรวมประมวลผล เก็บรักษา และกระจายสารสนเทศออกไป เพื่อสนับสนุน การควบคุม
การวิเคราะห การตัดสินใจ และการวางแผน เทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถเชื่อมโยงเปนเครือขาย และ
เผยแพรส ารสนเทศเพื่ อ ประโยชน ในด านต าง ๆ เชน ด า นเศรษฐกิจ การบริ ก าร สั ง คม อุ ต สาหกรรม
สิ่งแวดลอม และการศึกษาเปนตน เทคโนโลยีที่สําคัญในงานสารสนเทศ ไดแก
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (Computer Technology) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2525 ไดใหคําจํากัดความของคอมพิวเตอรไววา คือเครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ ทําหนาที่เหมือนสมอง
กล ใชสําหรับแกปญหาตาง ๆ ทั้งที่งายและซับซอน โดยวิธีทางคณิตศาสตร
องคประกอบของคอมพิวเตอร ประกอบดวย
1) ฮารดแวร (Hardware) คือองคประกอบของคอมพิวเตอรที่จับตองได แบงเปน 4 หนวย
คืออุปกรณนําขอมูลเขา(Input unit) เชนคียบอรด สแกนเนอร เมาส เปนตน หนวยประมวลผลกลางหรือ
CPU(Central Processing Unit) หนวยเก็บขอมูล (Storage)เชนแผนซีดี แผนดีวีดี Flash drive ,Memory
card เปนตน และ อุป กรณแสดงผล(Output unit ) เชนจอ (Monitor) โปรเจคเตอร (Projector)
เครื่องพิมพ(Printer) เปนตน
2) ซอฟตแวร (Software) คือ โปรแกรม หรือชุดคําสั่งที่เขียนขึ้น เพื่อสั่งใหคอมพิวเตอร
ทํางาน เปนตัวเชื่อมระหวาง Hardware กับผูใช ใหสามารถสื่อสารกันได ประกอบดวยซอฟตแวรระบบ (
system software) ทําหนาที่ควบคุม ระบบทํางานหรือ ระบบปฎิบัติก ารOS (operating system) เขน
ระบบปฏิบัติการ Window และLinux เปนตน และซอฟตแวรประยุกต คือโปรแกรมทีผูใชนําไปประยุกตใช
ตามความตองการเฉพาะของตนเองเชนโปรแกรมAdobe Photoshop เพื่อตกแตงภาพ ซอฟตแวรสําหรับ
งานบัญชี ซอฟตแวรMicrosoft Access สําหรับจัดการฐานขอมูล เปนตน
3) บุคลากร (People ware) บุคคลผูสั่งใหคอมพิวเตอร โดยใชซอฟตแวร ซึ่งเปนภาษาที่
คอมพิวเตอรเขาใจ ซึ่งบุคคลจะมีหลายบทบาทในการเขาใชคอมพิวเตอร เชน นักวิเคราะห และออกแบบ
ระบบ (System analyst and design) โปรแกรมเมอร (Programmer) ผูบริหารฐานขอมูล (Database
administrator) ผูปฏิบัติการ (Operator) ผูใช (User) ผูบริหาร (Administrator) เปนตน
4) ขอมูล (Data) เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งของคอมพิวเตอร ที่ตองมีการ
เก็บขอมูล จากแหลงกําเนิด ขอมูลจะตองมีความถูกตอง มีการกลั่นกรองและตรวจสอบแลวเทานั้นจึงจะมี
ประโยชน ขอมูลจําเปนจะตองมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใชงานในระดับกลุมหรือระดับองคการ ขอมูล
ตองมีโครงสรางในการจัดเก็บที่เปนระเบียบเพื่อการสืบคนที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
5) กระบวนการทํางาน (Procedure) คือการทํางานใหไดผลตามตองการตองมีลําดับการ
ทํางาน หรือขั้นตอนที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ จึงตองมีคูมือผูใช หรือคูมือระบบ ใหผูใชจัดการกับคอมพิวเตอร
และใชงานคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
ประโยชนและการประยุกตคอมพิวเตอรเพื่อใชงาน
- สามารถบันทึกขอมูลตาง ๆ ไดรวดเร็ว เชน การใชเครื่องอานรหัสแทง (Bar-code) อานเวลาเขาออก ของพนักงาน และคิดราคาสินคา ในหางสรรพสินคา
- สามารถเก็บขอมูลจํานวนมาก ๆ ไวในฐานขอมูล (Database) เพื่อใชงานไดทันที
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- สามารถนําขอมูลที่เก็บไวมาคํานวณทางสถิติ แยกประเภท จัดกลุม ทํารายงานลักษณะตาง ๆ ได
โดยระบบประมวลผลขอมูล (Data Processing)
- สามารถสงขอ มูลจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง ไดอยางรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
(Data Communication)
- สามารถจัดทําเอกสารตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ดวยระบบประมวลผลคํา (Word Processing) ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation)
- การนํามาใชงานทั้งดานการศึกษา การวิจัย
- การใชงานธุรกิจ งานการเงิน ธนาคาร และงานของภาครัฐตาง ๆ เชน การนําคอมพิวเตอรมาใชกับงาน
บัญชี งานบริหารสํานักงาน งานเอกสาร งานการเงิน การจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ
- การควบคุมระบบอัตโนมัติตาง ๆ เชน ระบบจราจร ระบบเปด/ปดน้ําของเขื่อน
- การใชเพื่องานวิเคราะหตาง ๆ เชน การวิเคราะหสภาวะดินฟาอากาศ สภาพของดิน น้ํา เพื่อ
การเกษตร
- การใชคอมพิวเตอรเพื่อจําลองรูปแบบ เชน การจําลองในงานวิทยาศาสตร จําลองโมเลกุล จําลอง
รูปแบบการฝกขับเครื่องบิน
- การใชคอมพิวเตอรนันทนาการ เชน การเลนเกม การดูหนัง ฟงเพลง
- การใชคอมพิวเตอรรวมกับ เทคโนโลยีล้ําสมัยอื่น ๆ เทคโนโลยีสื่อ สารขอ มูล เกิดเครือ ขาย
อินเทอรเน็ต เปนตน
2. เทคโนโลยีโทรคมนาคม (Telecommunication Technology) ธรรมพิเชฐ แพงโยธา (2548)
ไดอธิบายเรื่องเทคโนโลยีโทรคมนาคมไวดังนี้วาระบบการสื่อสารโทรคมนาคม หรือการประมวลผลทางไกล
(Telecommunication / Teleprocessing) หมายถึง ระบบที่สามารถสงขอมูลจากตัวประมวลผลโดยผาน
สื่อกลางประเภทตาง ๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการลดปริม าณขอมูลลอยตัว (Information float) (การใช
เวลานาน ๆ ในการสงขอมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง) โดยพยายามเอาชนะขอจํากัดดานภูมิศาสตร การปรับ
โครงสรางใหม ดานการติดตอปฏิสัมพันธขององคการ
การสื่อสารโทรคมนาคม คือระบบใด ๆ ก็ตามที่ขอมูลหรือขาวสาร สามารถถูกสงผานสื่อประเภทตาง
ๆ ได เชน ผานสายโทรศัพท สายเคเบิล ผานทางอากาศ (คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ) อาทิเชน การคุยกันผาน
โทรศัพท โดยใชเสียง (Voices) การเลนเกมส Online ตาง ๆ โดยใชเสียง(Voices) ขอความ (Text) ภาพ
(Images) ใช E-mail สงขอความ (Text ) ฯลฯ
3. เทคโนโลยีฐานขอมูล (Database Technology) เทคโนโลยีทางดานฐานขอมูลนั้นประกอบดวย
เทคโนโลยีฮ ารดแวรและซอฟตแวร เพื่อจัดการดานฐานขอมูลขนาดจํานวนมาก สําหรับความหมายของ
ฐานขอมูล(Database) นั้นหมายถึงแหลงเก็บขอมูลและความสัมพันธระหวางขอมูลเหลานั้น หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งคือ ขอมูลที่ถูกรวบรวมขึ้นที่มีความสัมพันธไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน ซึ่งในการรวบรวมขอมูลนั้นในหนึ่ง
ฐานขอมูลโดยทั่วไปมักจะประกอบดวยหลายๆแฟมขอมูลที่มีความสัมพันธกัน สําหรับ ระบบการจัดการ
ฐานขอมูล (Database Management System: DBMS) หมายถึง กลุมของโปรแกรมหรือซอฟตแวร ที่
สามารถชวยใหผูใชจัดการฐานขอมูลไดสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ชวยจัดการขอมูลเชนการเพิ่ม การ
แกไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูขอมูลหรือรายการตาง ๆ ที่อยูในฐานขอมูล อีกทั้งยังสามารถกําหนด จัดเก็บ
เรียกใช ปรับปรุงขอมูลโปรแกรมฐานขอมูล รวมถึงบํารุงรักษาขอมูล ซึ่งผูใชสามารถจัดการกับขอมูลไดใน
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ลักษณะตาง ๆ โปรแกรมฐานขอมูลที่นิยมใชมีอยูดวยกันหลายตัว เชน Access, FoxPro, Clipper, dBase,
FoxBase, Oracle, SQL เปนตน โดยแตละโปรแกรมจะมีความสามารถตางกัน บางโปรแกรมใชงายแตจะ
จํากัดขอบเขตการใชงาน บางโปรแกรมใชงานยากกวา แตจะมีความสามารถในการทํางานมากกวา

ภาพที่ 1.4 ลักษณะการประมวลผลดวยฐานขอมูล (ใชระบบการจัดการฐานขอมูล)
ความสําคัญและประโยชนของการจัดเก็บขอมูลและการประมวลผลแบบระบบฐานขอมูล
1) สามารถลดความซ้ําซอนของขอมูลได การนําขอมูลมารวมเก็บไวในฐานขอมูล จะชวยลดปญหา
การเกิดความซ้ําซอนของขอมูลได โดยระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System: DBMS)
จะชวยควบคุมความซ้ําซอนได เนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูลจะทราบไดตลอดเวลาวามีขอมูลซ้ําซอนกันอยู
ที่ใดบาง
2) หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลได ระบบฐานขอมูลทําใหการเก็บขอมูลชนิดเดียวกันไวหลาย ๆ
ที่ เวลาปรับปรุงขอมูลก็จะปรับปรุงขอมูลไดทุกที่ทําใหขอมูลที่ปรับปรุงใหมไมขัดแยงกัน (Inconsistency)
3) สามารถใชขอมูล รวมกันได ฐานขอ มูลจะเปนการจัดเก็บขอมูลรวมไวดวยกัน ดังนั้นหากผูใช
ตองการใชขอมูลในฐานขอมูลที่มาจากแฟมขอมูลตางๆ ก็จะทําไดโดยงาย
4) สามารถรักษาความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูล ในระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) จะสามารถ
ใสกฎเกณฑเพื่อควบคุมความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปอนขอมูลได
5) สามารถกําหนดความเปนมาตรฐานเดียวกันของขอมูลได การเก็บขอมูลรวมกันไวในฐานขอมูล
จะทําใหส ามารถกําหนดมาตรฐานของขอมูลไดร วมทั้ง มาตรฐานตาง ๆ ในการจัดเก็บ ขอ มูล ใหเปนไปใน
ลักษณะเดียวกันได เชนการกําหนดรูปแบบการเขียนวันที่ ในลักษณะ วัน/เดือน/ป หรือ ป/เดือน/วัน ทั้งนี้จะมี
ผูที่คอยบริหารฐานขอมูลที่เราเรียกวา ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator: DBA) เปนผูกําหนด
มาตรฐานตางๆ
6) สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลได ระบบความปลอดภัยในที่นี้ เปนการปองกัน
ไมใหผูใชที่ไมมีสิทธิมาใช หรือมาเห็นขอมูลบางอยางในระบบ ผูบริหารฐานขอมูลจะสามารถกําหนดระดับการ
เรียกใชขอมูลของผูใชแตละคนไดตามความเหมาะสม
7) เกิดความเปนอิสระของขอมูล ในระบบฐานขอมูลจะมีตัวจัดการฐานขอมูลที่ทําหนาที่เปนตัว
เชื่อมโยงกับฐานขอมูล โปรแกรมตาง ๆ อาจไมจําเปนตองมีโครงสรางขอมูลทุกครั้ง ดังนั้นการแกไขขอมูล
บางครั้ง จึงอาจกระทําเฉพาะกับโปรแกรมที่เรียกใชขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเทานั้น สวนโปรแกรมที่ไมไดเรียกใช
ขอมูลดังกลาว ก็จะเปนอิสระจากการเปลี่ยนแปลง
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4. เทคโนโลยีเ ครือขา ย (Network Technology) หมายถึง ระบบที่ เ กิด จากการนําเครื่อ ง
คอมพิวเตอรหลายๆ เครื่อง มาตอเชื่อมโยงเขาดวยกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร หรือใชทรัพยากรตางๆ
ไดแก เครื่อ งพิม พ อุปกรณจัดเก็บขอ มูล ฯลฯ รวมกัน โดยทั่วไปแลวเรามัก จะจัดแบง ระบบเครือ ขาย
(Network) ออกตามขนาดเปน3 ประเภท คือ
1) เครือขายทองถิ่น (Local Area Network หรือ LAN) เปนเครือขายระยะใกล ใชกันอยูใน
บริเวณไมกวางนัก อาจอยูในองคกรเดียวกัน หรืออาคารที่ใกลกัน เชน ภาพในสํานักงาน ภายในโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย ระบบเครือขายทองถิ่นจะชวยใหติดตอกันไดสะดวก ชวยลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใชงานอุปกรณตางๆ เปนเน็ทเวิรกในระยะทางไมเกิน 10 กิโลเมตร
2) เครือขายระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN) เปนเครือขายขนาด
กลาง ใชภายในเมือง หรือจังหวัดที่ใกลเคียงกัน เชน ระบบเคเบิล ทีวีที่มีสมาชิกตามบานทั่วไปที่เราดูกันอยูทุก
วันก็จัดเปนระบบเครือขายแบบ MAN
3) เครือขายระดับประเทศ (Wide Area Network หรือ WAN) เปนระบบเครือขายขนาด
ใหญ ใชติดตั้งบริเวณกวาง มีสถานี หรือจุดเชื่อมตอ มากมาย มากกวา 1 แสนจุด ใชสื่อกลางหลายชนิด เชน
ระบบคลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ หรือดาวเทียม
รูปรางเครือขา ย (network topology) ในระบบเครือขายคอมพิวเตอรนี้ เราสามารถแบง
ลักษณะของการเชื่อมโยง ออกเปน 3 ลักษณะ คือ
1) แบบดาว (start topology) เปนการตอสายเชื่อมโยง โดยการนําสถานีตาง ๆ มาตอรวมกันกับ
หนวยสลับสายกลาง การติดตอสื่อสารระหวางสถานีจะกระทําไดดวยการติดตอผานทางวงจรของหนวยสลับ
สายกลาง การทํางานของหนวยสลับสายกลางจึงคลายกับศูนยกลางของการติดตอวงจรเชื่อมโยงระหวางสถานี
ตาง ๆ ที่ตองการติดตอ

ภาพที่ 1.5 เครือขายแบบดาว(start topology)
http://xnet.rrc.mb.ca/brianb/
2) แบบวงแหวน (ring topology)เปนแบบที่สถานีของเครือขายทุกสถานีจะตองเชื่อมตอกับเครื่อง
ขยายสัญญาณของตัวเอง โดยจะมีการเชื่อมโยงเครื่องขยายสัญญาณของทุกสถานีเขาดวยกันเปนวงแหวน
เครื่องขยายสัญญาณเหลานี้จะมีหนาที่ในการรับขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรของตัวเองหรือจากเครื่องขยาย
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สัญญาณตัวกอนหนาและสงขอมูลตอไปยังเครื่องขยายสัญญาณตัวถัดไปเรื่อย ๆ เปนวง หากขอมูลที่สงเปน
ของสถานีใด เครื่องขยายสัญญาณของสถานีนั้นก็รับและสงใหกับสถานีนั้น เครื่องขยายสัญญาณจึงตองมีการ
ตรวจสอบขอมูลที่ไดรับวาเปนของตนเองหรือไมดวย ถาใชก็รับไว ถาไมใชก็สงตอไป

ภาพที่ 1.6 เครือขายแบบวงแหวน(ring topology)
http://www.delmar.edu/Courses/CIS306/Primer/devices.html
3) แบบบัสและตนไม (bus/tree topology) แบบบัสและตนไม เปนรูปแบบที่มีผูนิยมใชมากแบบ
หนึ่ง เพราะมีโครงสรางไมยุงยากและไมตองใชเครื่องขยายสัญญาณหรืออุปกรณสลับสาย เหมือนแบบวงแหวน
หรือแบบดาว สถานีตาง ๆ จะเชื่อมตอเขาหาบัสโดยผานอุปกรณเชื่อมตอที่เปนฮารดแวร การจัดสงขอมูลลง
บนบัสจึงสามารถทําใหการสงขอมูลไปถึงทุกสถานีได การจัดสงวิธีนี้จึงตองกําหนดวิธีการที่จะไมใหทุกสถานีสง
ขอมูลพรอมกันเพราะจะทําใหขอมูลชนกัน โดยวิธีการที่ใชอาจเปนการแบงชวงเวลา หรือใหแตละสถานีใช
ความถี่สัญญาณที่แตกตางกัน

ภาพที่ 1.7 เครือขายแบบบัส (bus topology)
ที่มา : http://xnet.rrc.mb.ca/brianb/
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ภาพที1.8 เครือขายตนไม (tree topology)
ที่มา : http://xnet.rrc.mb.ca/brianb/
2.3 ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 5 ประการ (Souter 1999: 409) ดังนี้
1. การสื่อสารถือเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยสิ่งสําคัญที่มีสวนในการพัฒนา
กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยประกอบดวย Communications media, การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecoms),
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตัวอยาง เชน การสรางภูมิกันโรคใหกับพลเมืองจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากมี
การบันทึกขอมูลประวัติผูปวยหรือขอมูลอื่น ๆ ไวในฐานขอมูลคอมพิวเตอร
2. เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารประกอบดวยผลิตภัณฑหลัก ที่ม ากไปกวาโทรศัพ ทและ
คอมพิวเตอร เชน แฟกซ, อินเทอรเน็ต, อีเมล ทําใหสารสนเทศเผยแพรหรือกระจายออกไปในที่ตาง ๆ ได
สะดวก และสิ่งเหลานี้ถือเปนบริการสําคัญของการสื่อสารโทรคมนาคม ที่ทําใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมีมากยิ่งขึ้น
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลใหการใชงานดานตางๆ มีราคาถูกลง เชน การใชแฟกซ
และอีเมลจะถูกกวา นาเชื่อถือกวา และรวดเร็วกวาการใชบริการไปรษณียแบบเดิม (Post and courier) ทั้งนี้
หนวยงานภาคธุรกิจ รัฐบาล และบุคคลทั่วไปตางนิยมใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น เพราะ
ชวยประหยัดเวลาและเงิน รวมทั้งทําใหมีผลิตผล (Productivity) เพิ่มขึ้น
4. เครือขายสื่อสาร (Communication networks) ไดรับประโยชนจากเครือขายภายนอก เนื่องจาก
จํานวนการใชเครือขาย จํานวนผูเชื่อมตอ และจํานวนผูที่มีศักยภาพในการเขาเชื่อมตอกับเครือขายนับวันจะ
เพิ่มสูงขึ้น
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําใหฮารดแวรคอมพิวเตอร และตนทุนการใช ICT มีราคาถูก
ลงมาก แมวาการเปนเจาของคูสายโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรยังเปนสิ่งฟุมเฟอยสําหรับคนในสังคมสวนใหญ
แตประชาชนจํานวนมากก็เริ่มมีกําลังหามาใชไดเองแลว เชน เจาของธุรกิจขนาดเล็ก
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2.4 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ชวยในการจัดระบบขาวสารจํานวนมหาศาลในแตละวัน
2. ชวยเพิ่ม ประสิท ธิภาพการผลิตสารสนเทศ เชน การคํานวณตัวเลขที่ยุง ยาก การจัดลําดับ
สารสนเทศ เปนตน
3. ชวยใหสามารถเก็บสารสนเทศในรูปที่สามารถเรียกใชไดทุกครั้งอยางสะดวก
4. ชวยใหสามารถจัดระบบอัตโนมัติ เพื่อการจัดเก็บประมวลผล และเรียกใชสารสนเทศ
5. ชวยในการเขาถึงสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ชวยในการสื่อสารระหวางกันไดอยางรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลา และระยะทาง โดยการใช
ระบบโทรศัพทและอื่น ๆ
2.5 พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากเอกสารการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กลาวถึงคุณสมบัติของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทําใหเกิดการแพรกระจายของการใชอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศอยางแพรหลายในปจจุบัน ซึ่ง
ประกอบดวยคุณสมบัติตางๆดังนี้
1. การรวมตัวกันของเทคโนโลยี(Convergence) เทคโนโลยีสารสนเทศเปนการรวมตัวกันของ
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร การสื่อสาร รวมถึงระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เชน การกระจายเสียงเขาไวดวยกัน
ทําใหสามารถรับ สง สัญญาณ โดยเฉพาะขอ มูล ที่อ ยูในรูปของสื่อแบบผสม ที่ป ระกอบดวยภาพ เสียงและ
ขอความตางๆไดอยางรวดเร็ว สมบูรณและสามารถสงไดปริมาณมาก การเผยแพรขอมูลตางๆทําไดอยางทั่วถึง
กันมากขึ้น โดยเฉพาะการเผยแพรยุคไรพรมแดน
2. ตนทุนที่ถูกลง(Cost reduction)เทคโนโลยีมีคุณสมบัติทําใหราคาและการเปนเจาของ อุปกรณ
เทคโนโลยีถูกลง ทั้งในสวนของอัตราคาบริการสื่อโทรคมนาคม เชน คาโทรศัพท คาบริการอินเทอรเน็ต คาเชา
สัญญาณเครือขาย รวมถึงราคาของเครื่องคอมพิวเตอร มีแนวโนมถูกลงเรื่อยๆ
3. การพัฒนาอุปกรณที่เล็กลง(Miniaturization)อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายประเภท
รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและโทรศัพทไดรับการพัฒนา ใหมีขนาดเล็กลงกวาแตเดิมมาก ดวยวิวัฒนาการของ
ไมโครชิพ ทําใหสะดวกตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
4. การประมวลผลที่ดีขึ้น(Processing Power)โดยอาศัยพัฒนาการของผูผลิตหนวยประมวลผล
กลางหรือ พีซียูที่ทํางานเร็วขึ้นกวาเดิม รวมถึง การสรางโปรแกรมเพื่อ ตอบสนองการทํางานของผูใชที่ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
5. การใชงานทีงา ย(User Friendliness)การพัฒนาโปรแกรมในปจจุบัน มีก ารออกแบบสวน
ประสานงานกับผูใชเพื่อชวยเหลือ และสนับสนุนการทํางานใหงายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับคนที่ไมคุนเคย
เรื่องเทคโนโลยีมากนัก หรือที่เรียกวา user-friendliness นั่นเอง
6. การเปลี่ยนอะตอมเปนบิต(Bits versus Atoms)ทิศทางของความนิยมและการกระจายของการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว ผานการใชงานโดยเครือขายอินเทอรเ น็ต นับไดวาเปนตัวอยางที่
ชัดเจนของการหันเหกิจ กรรมที่ใช "อะตอม" เชนการสง เอกสารที่เ ปนกระดาษ ไปสูการใช"บิต"มากยิ่งขึ้น
ปจจุบันจะเห็นวาหลายองคกรปรับเปลี่ยนการใชงาน ที่มุงเนนสูสํานักงานแบบไรกระดาษ(paperless office)
กันบางแลว
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7. สื่อผสม(Multimedia)เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเผยแพรสารสนเทศ ที่เปนแบบสื่อผสมมาก
ขึ้น ประกอบดวยสารสนเทศที่อยูในรูปแบบตัวอักษร ภาพกราฟฟก เสียง ภาพนิ่ง รวมถึงภาพเคลื่อนไหวตางๆ
เขาดวยกัน
8. เวลาและภูมิศาสตร(Time and Distance)วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมนุษย
สามารถเอาชนะเงื่อนไขดาน"เวลา" และ"ภูมิศาสตร"ไดเปนอยางมาก เชน การประชุมทางไกล สําหรับองคการ
ที่มีขนาดใหญแ ละมีส าขาอยูทั่ วประเทศ หากตอ งการจัดประชุม โดยใหผู บ ริห ารทุก สาขาเดินทางมายั ง
สํานักงานใหญพรอมกัน อาจทําไดไมสะดวกหรือจัดเวลาไมตรงกัน การประชุมแบบทางไกลสามารถเขามาชวย
แกปญหานี้ได หรือการใชรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อถายทอดสัญญาณรายการเพื่อการศึกษาใหกับโรงเรียน
ชนบทที่หางไกล(tele-education) โดยที่นักเรียนไมจําเปนตองเขามาแสวงความรูในเมืองใหญ ก็สามารถได
แหลงความรูที่เหมือนๆกัน เปนการลดปญหาในเรื่องภูมิศาสตร
เรื่องที่ 3 สังคมสารสนเทศ
3.1 ความหมายของสังคมสารสนเทศ
สังคมสารสนเทศหรือสังคมขาวสาร (The information society) เปนสังคมที่มีการใชสารสนเทศ
รูปแบบตางๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจทั้งเพื่อประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ในสังคมสารสนเทศจะ
ทําใหเราไดรับสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงกับความตองการและทันเวลา ในสังคมสารสนเทศ เราสามารถ
แบงกลุมเทคโนโลยีตางๆที่จัดอยูในประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศไดดังนี้ คือ 1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ 2)
เทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือการสื่อสารขอมูล
3.2 คุณลักษณะของสังคมสารสนเทศ
สังคมสารสนเทศมีลกั ษณะที่สําคัญดังนี้
1. เป นสั ง คมที่ มีก ารใช ส ารสนเทศที่บั นทึ ก อยูบ นสื่อ ที่เ ปน เอกสาร สิ่ ง พิ ม พ และไม ตีพิ ม พ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส เสียงภาพ
2. เปนสังคมที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT เพื่อการไดมา จัดเก็บ ประมวลผล สืบคนและ
เผยแพรสารสนเทศใหตรงกับความตองการของผูใชอยางรวดเร็วถูกตองและทันเวลา
3. เปนสังคมที่มีการใชผลิตภัณฑหรืออุปกรณที่มีไมโครโพรเซสเซอรเปนตัวควบคุมการทํางาน เครื่อง
อํานวยความสะดวกในบานและในสํานัก งาน ตัวอยางเชน หมอ หุง ขาวไฟฟา เตาไมโครเวฟ เครื่อ งซัก ผา
เครื่องปรับอากาศ อุปกรณกันขโมย ระบบควบคุมไฟฟา เปนตน
4. เปนสังคมทีผ่ ูใชสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดวยตนเองทัง้ โดยทางตรงและทางออมอันนํามา
ซึ่งการเพิม่ ผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการดานตางๆ
3.3 ผลกระทบของสังคมสารสนเทศ
ผลกระทบทางบวก
1. ชวยสงเสริมความสะดวกสบายของมนุษย
2. ชวยทําใหการผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น
3. ชวยสงเสริมใหเกิดการคนควาวิจัยสิ่งใหม
4. ชวยสงเสริมสุขภาพและความเปนอยูใหดีขึ้น
5. ชวยสงเสริมสติปญญาของมนุษย
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6. เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง
7. ชวยใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน
8. ชวยสงเสริมประชาธิปไตย
ผลกระทบทางลบ
1. ทําใหเกิดอาชญากรรม
2. ทําใหความสัมพันธของมนุษยเสื่อมถอย
3. ทําใหเกิดความวิตกกังวล
4. ทําใหเกิดความเสี่ยงภัยทางดานธุรกิจ
5. ทําใหการพัฒนาอาวุธมีอํานาจทําลายสูงมากขึ้น
6. ทําใหเกิดการแพรวัฒนธรรมและกระจายขาวสารที่ไมเหมาะสมอยางรวดเร็ว
สรุป
ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงที่เก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร
ตลอดจนเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันหรือการทํางาน
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลที่ผานการประมวลผลซึ่งผลลัพธที่ไดสามารถนําไปใชใน
การตัดสินใจเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตอไปได
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรมาพัฒนาเปนองคความรู
ใหมทําใหเกิดประโยชนตอมวลมนุษยไดอีกมากมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตร
มาจัดการดําเนินงานสารสนเทศ ตั้งแตการแสวงหา การวิเคราะห การจัดเก็บ การจัดการ การเผยแพร และ
การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยํา และความรวดเร็ว ทันตอการ
นํามาใชประโยชน โดยอาศัยเครื่องทางเทคโนโลยีตางๆที่เกี่ยวของ เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
โทรคมนาคมและการสื่อสาร เทคโนโลยีฐานขอมูล หรือเทคโนโลยีเครือขาย เปนตน
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ตอนที่ 2 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและการนิเทศ
แนวคิด
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการศึก ษาได ซึ่ง
สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษาตั้งแตการบริหาร การบริการการศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งนี้ก ารประยุก ตใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศในการศึก ษา รวมเรียกวา เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา นั้นไดเขามามีบทบาทอยางมากในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เปนการใชสื่อ วัสดุ อุปกรณ
และเทคนิควิธีการ รวมกันเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการอบรม
1. สามารถอธิบายความหมายและลักษณะของเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาได
2. สามารถอธิบายการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการเรียนการสอนและการนิเทศได
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเพื่อศึกษา
สาระสําคัญ
1. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา
2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา
3. ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
4. คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
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เรื่องที่ 1 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา
1.1 ความสัมพันธของเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการพัฒนานโยบายการศึกษาที่วา การศึกษาเพื่อประชาชน
ทุกคน (Education for All) ซึ่งคุณสมบัติเดนของเทคโนโลยีสารสนเทศนี้จะเอื้อประโยชนอยางยิ่งในการสราง
พัฒนารูปแบบและเครื่องมือตางๆ เชน บทเรียนจาก CD-ROM , CAI ซึ่งใชสําหรับผูที่มีความสามารถในการ
เรียนรูตางกัน ทั้งนี้เปนการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (Independent Learning) โดยไมจํากัด
เวลา และสถานที่ไดอีกดวย มีฐานขอมูลระบบ World Wide Web ที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถสืบคน
ขอมูลไดดวยตนเองโดยตรงจากแหลงความรูทั่วโลกไดอยางงายดายและรวดเร็ว ซึ่งจะเปนการสรางองค
ความรูที่ยั่งยืนมีการติดตั้งจานดาวเทียมในโรงเรียนที่หางไกลเพื่อที่จะไดเรียนกับอาจารยที่มีคุณภาพและเปน
การขยายโอกาสทางการศึก ษาอีก ทางหนึ่ง ดวย มี ก ารสรา งสื่อ ทางเสีย ง ขอ ความ สื่อ ภาพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอรความจริงเสมือน (VirtualReality) เพื่อสรางความสนใจใหกับ
ผูเรียน
นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีสวนชวยในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการเรียนรูของผูเ รียนให
เกิดความอยากที่จะเรียนรูไดดวยตนเองมากกวาที่จะเรียนตามที่ครูสอนเทานั้น ในขณะเดียวกันครูก็จะตอง
เปลี่ยนบทบาทจากผูส อนไปเปน ครูพี่เ ลี้ยง ทั้งนี้ยังตองอาศัยเทคโนโลยีส ารสนเทศชวยในการเตรียมตัว
วางแผนเพื่อที่จะจัดการสภาพการเรียนการสอนใหเอื้อตอการที่เด็กจะสรางองคความรูขึ้นเองได
1.2 เทคโนโลยีในวงการศึกษา
การใช เ ทคโนโลยี ใ นวงการศึ ก ษาสามารถใช ไ ด ทั้ ง ในเรื่ อ งของการบริ ห ารจั ด การภายใน
สถาบันการศึกษาและในการเรียนการสอน ดังนี้ (กิดานันท มลิทอง, 2548)
- การบริหารจัดการ สถาบันการศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการบริหารจัดการดานตางๆ
เชน การจัดทํางบประมาณ สรางฐานขอ มูล ผูส อนและผูเ รียน สรางเว็บ ไซตของสถาบัน สรางฐานขอ มูล
หองสมุดใหเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
- ผูสอน / ผูทบทวน การใชเทคโนโลยีฐานะผูสอน / ผูทบทวน จะใชในลักษณะเหมือนการบรรยาย
โดยครูผูสอนในการใหขอ มูลสารสนเทศ ใชในการสาธิตตามกระบวนการขั้นตอน และการใชในการปฏิบัติ
เพื่อใหผูเรียนแกปญหา ตอบคําถาม หรือกระทําตามกระบวนการ
- การสํารวจ ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการสํารวจขอ มูลสารสนเทศ ใชเพื่อการเรียนรูแบบ
คนพบ เรียนรูขอเท็จจริง หลักแนวคิด กระบวนการ และกลยุทธตางๆ
- อุปกรณเครื่องมือ เทคโนโลยีในลักษณะของอุปกรณเครื่องมือ จะไมเหมือนกับการเปนผูสอนหรือ
การสํารวจ แตจะเปนการใชเพื่อเปนสื่อในการเรียนการสอนและสรางชิ้นงาน เชน ใชซอฟตแวรประมวลคําเพื่อ
พิมพรายงาน ใชกลองดิจิทัลเพื่อถายภาพประกอบเนื้อหาบทเรียน ใชเครื่องวิชวลไลเซอรนําเสนอภาพจาก
คอมพิวเตอร ฯลฯ
- การสื่อสาร ใชในการติดตอสื่อสารภายในระหวางสถาบันกับผูสอนและผูเรียนเพื่อลดความสิ้นเปลือง
กระดาษ สื่อสารภายนอกกับผูปกครองนักเรียนและสถาบันการศึกษาตางๆ
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1.3 เทคโนโลยีกับการเรียนรู
การนําเทคโนโลยีมาใชงานสามารถนํามาใชไดใน 3 ลักษณะ ดังนี้ (กิดานันท มลิทอง, 2548)
- การเรียนรูเ กี่ยวกับ เทคโนโลยี (teaching about technology) เปนการเรียนรูในเรื่อ งของ
เทคโนโลยี เชน เรียนรูเกี่ยวกับระบบการทํางานของคอมพิวเตอร เรียนรูวาคอมพิวเตอรใชเพื่อการประมวลผล
เก็บบันทึก คนคืนสารสนเทศไดอยางไร เครื่องพิมพแบบเลเซอรและเครื่องพิมพแบบพนหมึกมีก ารทํางาน
อยางไร เทคโนโลยีการสื่อสารมีรูปแบบใดบาง ชิองทางการสื่อสารมีลักษณะเปนอยางไรและประกอบดวย
อุปกรณใดบาง ฯลฯ
- การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี (learning by technology) เปนการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือเพื่อ
การเรียนรู เชน การใชคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผล การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการสรางบทเรียน
การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการคนควา การใชเวิลดไวดเว็บเปนสื่อในลักษณะการสอนบนเว็บ การเรียนการสอนใน
ลักษณะอีเลิรนนิง และการทัศนศึกษาเสมือนดวยแหลงการเรียนรูเสมือนจากเว็บไซตตางๆเปนตน
- การเรี ย นรู ไ ปกับ เทคโนโลยี (learning with technology) เป น การเรี ยนรู เ กี่ย วกั บ ความ
เจริญกาวหนาของเทคโนโลยี ไดแก การเรียนรูวาขณะนี้เทคโนโลยีมีความกาวไกลไปในลักษณะและรูปแบบ
ใดบางทั้ง ทางดานวัส ดุ อุป กรณ และวิธีก าร เชน ซอฟตแวรโ ปรแกรมใหมๆ เครื่อง Tablet PC ซึ่ง เปน
คอมพิวเตอรพกพา ผูใชสามารถนําเขาขอมูลโดยการเขียนลงบนจอภาพได กลองดิจิทัลเพื่อถายภาพ และเว็บ
แคม (webcam) เพื่อ ใชสง ภาพขณะสนทนาบนอินเทอรเ น็ต ฯลฯ เมื่อ เรียนรูถึง ความใหม ทันสมัยของ
เทคโนโลยีแลวจะนํามาประยุกตใชในวงการตางๆ ไดอยางไรบาง เชน การใชกลองวีดิทัศนถายภาพการสอน
สงไปบนอินเทอรเน็ต เพื่อใหผูเรียนในสถาบันการศึกษาอื่นเห็นภาพและไดยินเสียงการสอน การใชเครือขาย
เทคโนโลยีไรสาย Wi-fi ทั้งในและนอกหองเรียน แพทยสามารถใช Tablet PC เพื่อเขียนสั่งยาคนไขและสงไป
หองยาไดทันที หรือใชในการคนควาขอมูลทางอินเทอรเน็ตขณะปรึกษาปญหาสุขภาพ เหลานี้เปนตน
1.4 การจัดการศึกษาในสังคมสารสนเทศ
การจัดการศึกษา ครอบคลุมการจัดการในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
การจัดการศึก ษาในสัง คมสารสนเทศ ครอบคลุม การบริห าร การจัดการเรียนการสอน และการ
บริการที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือดําเนินการ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนํามาใชในการ
บริหาร วิชาการ และบริการทางการศึกษา ดังนี้ (ชัยยงค พรหมวงศ, 2553)
1. การจัดการบริหารในสังคมสารสนเทศ
สํา หรั บ งานบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศนํ า มาใชใ นการวางแผน การจั ดองคก ร การ
บริหารงานบุคลากร การกํากับควบคุม การสื่อสารประสานงานและรวมมือ การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน
และการประเมิน
กิจกรรมการบริหารและการจัดการ ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานในรูป
หองทํางานอัตโนมัติ (Cyber Office / Office Automation) เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมตอไปนี้
1) การประชุมทางไกลโดยผานการประชุมทางไกลดวยภาพหรือเสียงในเวลาเดียวกัน (Online Real
Time Teleconferencing)
2) การติดตอสื่อสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mailing and corresponding)
3) การติดตามประเมินผลโครงการ (Project monitoring and follow-up)
4) การจัดซื้อจัดจาง และการเก็บระเบียนพัสดุ (E-Procurement and inventory)
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5) การจัดทํางบประมาณ การบริหารการเงินและการคลัง (E-Budget management)
6) การเผยแพรประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ (E-Public Relations: Newsletter / bulletin / Ebooks)
7) การมอบหมายงานและการทํารายงาน (E-Assignment and E-Reporting)
8) การจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ (E-Database / Knowledge Base)
2. การจัดการวิชาการในสังคมสารสนเทศ
ในสังคมสารสนเทศกิจกรรมวิชาการเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
การสอนเสริม และการเสริมความรู
2.1 ในการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศใชในการถายทอดเนื้อหาสาระในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง คือ บทเรียนดิจิทัล หรือบทเรียนแอนาล็อก และบทเรียนออนไลนหรือออฟไลน
2.1.1 บทเรียนดิจิทัลหรือบทเรียนแอนาล็อก
- บทเรียนดิจิทัล นําเสนอผานอินเทอรเ น็ต อินทราเน็ต หรือเอ็ก ซท ราเน็ต หรือ
บันทึกและนําเสนอในรูปซีดี ภาพซีดี เสียงดีวีดี ภาพดีวีดี เสียง หรือบันทึกลง Hard disk หรือ Flash Drive
- บทเรียนแอนาล็อก อยูในรูป เทปเสียง (Audio Cassette) เทปภาพ (Videotape) รายการวิทยุกระจายเสียง และรายการวิทยุโทรทัศน
2.1.2 บทเรียนออนไลนห รือ ออฟไลน (On-line VS Off-line) ทําได 3 วิธี คือ บทเรียน
ออนไลน บทเรียนออฟไลน และบทเรียนแบบผสมออนไลนกับออฟไลน
- บทเรียนออนไลน เปนบทเรียนที่นําเสนอผานอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต หรือเอ็กซ
ทราเน็ต (Internet, Intranet or Extranet) โดยอาจเปนการสอนออนไลนลวน หรือผสมผสานกับการสอน
แบบอื่น เชน แบบเผชิญหนา เรียกวา Blended Learning
- บทเรียนออฟไลน เปนการสอนผานสื่อดิจิทัลในรูปวัสดุบันทึก ไดแก CD, DVD,
Hard disk หรือ Flash Drive
- บทเรียนแบบผสมออนไลนกับออฟไลน (Blended On-line and Off-line) โดย
ถายทอดการสอนที่เปนปฏิสัมพันธ เชน การทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน การสงงาน และการสนทนาทางเว็บ
บอรด ฯลฯ
การนําเสนอบทเรียนผานเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกวา การเรียนทางอิเ ล็กทรอนิกส (ELearning หรือ e-Learning) นําเสนอได 3 วิธี คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผานเว็บ และผสมผสาน
ระหวางออฟไลนกับการสอนอื่น
1) ในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-assisted instruction) โดยเปน
การเรียนการสอนแบบนําเสนอทาง CD / DVD / Hard Disk / Flash Drive
2) เสนอผานเว็บ (Web-Based) เรียกวาการสอนออนไลน
3) เสนอผสมผสานระหวางออนไลนกับการสอนอยางอื่น เชน การสอนในหองเรียน เรียกวา
การสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
2.2 ในการสอนเสริม เปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนเสริม (Tutorial) เพื่อ
อธิบายเนื้อหาสาระในลักษณะ เสริม เติม เต็มความรูที่นําเสนอผานสื่อหลัก เชน การสอนแบบเผชิญหนา หรือ
ในการสอนทางไกลโดยใชตําราทางไกล เอกสารการสอน หรือประมวลสาระ บทเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ ทํา
ใหผูเรียนมีความรูในเรื่องที่เรียนเพิ่มขึ้น
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การสอนเสริมอาจอยูในรูปการสอนผาน CD / DVD การสอนทางโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile
Learning หรือ M-Learning) หรือ Teleconferencing เปนตน
2.3 ในการเสริมความรู เปนการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อเสริมประสบการณและเพิ่ม
เนื้อหาสาระในวิชาที่เ รียน ดวยการจัดกาหอ งสมุด ศูนยความรู ฯลฯ ที่ผูส อนมอบหมายใหผูเรียนไปศึกษา
คนควาและทํารายงาน
3. การจัดบริการในสังคมสารสนเทศ
ในการใหบริการการเรียนการสอนในโรงเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศนําไปใชในการเปนแหลง
ศึกษาคนควา การเผชิญประสบการณ การใหคําปรึกษาแนะแนว และการติดตอสื่อสาร
ในแหล ง ศึ ก ษาค น คว า อยู ใ นรู ป ห อ งสมุ ด ห อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ศู น ย ค วามรู หรื อ
ฐานความรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานความรูอ อนไลน เชน Google, Yahoo, MSN ฯลฯ โดยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําหนาที่จัดเก็บเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดเขามาสืบคนขอมูล ความรูและประสบการณ ที่ดีรับ
มอบหมายหรือตามความสมัครใจ
ในการเผชิญประสบการณ เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเวทีสําหรับนักเรียนนักศึกษาเขาไปฝก
ปฏิ บั ติ ทั ก ษะความชํ า นาญต า งๆ ในสองลั ก ษณะ คื อ เพื่ อ จั ด ห อ งปฏิ บั ติ ก ารเสมื อ นจริ ง (Virtual
Laboratories) ในหองปฏิบัติการณจําลองสถานการณ (Simulated Laboratories) และหองปฏิบัติการจริง
(Real Laboratories)
ในการใหคําปรึก ษาแนะแนว เทคโนโลยีส ารสนเทศเปนชอ งทางและเครื่องมือในการให
คําปรึกษาแนะแนวระหวางนักเรียนนักศึกษาดวยกันเองหรือกับคณาจารย
ในการติดตอสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศทําหนาที่เปนชองทางสําหรับการติดตอสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) เว็บบอรด (Web-board) และหองสนทนา (Chat room)
โดยสรุป การจัดการศึกษาในโรงเรียนของสังคมสารสนเทศเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การบริห าร ครอบคลุม การวางแผน การจัดองคก ร การบริห ารบุคลากร การกํากับ ควบคุม การสื่อ สาร
ประสานงานและรว มมื อ การจั ดสรรทรัพ ยากร การรายงาน และการประเมิ น ในการจัด การวิ ชาการ
ครอบคลุมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การสอนเสริม และการเสริมความรู และการ
บริก าร ครอบคลุม การใชเทคโนโลยีส ารสนเทศเปนแหลง ศึก ษาคนควา การเผชิญ ประสบการณ การให
คําปรึกษาแนะแนว และการติดตอสื่อสาร ที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือดําเนินการ
เรื่องที่ 2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา
การที่ผูสอนใชแผนที่และวีดิทัศนประกอบการสอนเกี่ยวกับประเทศอังกฤษและผูเรียนคนหาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับประวัติศาสตรของอังกฤษผานทางอินเทอรเน็ต การที่ผูเรียนฝกพูดภาษาฝรั่งเศสในหองปฏิบัติการทาง
ภาษา การใหผูเรียนเรียนเรื่องปรากฏการณเรือนกระจกเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอมดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน จากซีดีรอมครูตัดเกรดคะแนนนักเรียนดวยโปรแกรม Excel สิ่งเหลานี้นับเปนการใชเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการศึกษา และเพิ่มสัมฤทธิผลในการเรียนรู ซึ่งการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การศึกษานี้ เราเรียกวา “เทคโนโลยีการศึกษา” (Educational Technology)
เทคโนโลยีการศึกษา เปนการรวมถึงทรัพยากรและกระบวนการใดๆ เพื่อเอื้อการเรียนรู ครูผูสอน
สามารถใชเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพการสอนและชวยใหการสื่อสารกับผูเรียนกระจางแจงยิ่งขึ้น
โดยอาจใชกระบวนการเฉพาะ หรือเทคโนโลยีพิเศษเพื่อการสอนใหเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน
แตละคน หรือผูเรียนเองอาจเปนผูเลือกสรรกระบวนการหรือเทคโนโลยีเพื่อใหเหมาะกับความตองการและ
116

เอื้ออํานวยความสะดวกในการเรียนของตน การใชเทคโนโลยีการศึกษาในบางครั้งอาจเนนถึงการตอบสนอง
ของผูเรียนตามวิธีการของนักพฤติกรรมศาสตร หรือบางครั้งอาจชวยใหผูเรียนสรางองคความรูใหมดวยการ
กระทกของตนเองตามแนวคิดของกลุมสรางสรรคนิยม (Constructivists) และในบางกรณีอาจกระตุนและ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางสังคมเพื่อใหกอเกิดความรูใหม แตถึงแมจะใชทรัพยากรและกระบวนการใดก็ตาม
เทคโนโลยีการศึกษาจะเปนตัวชวยและสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อใหทั้งผูเรียนเกิดการเรียนรูไดสูงสุด
ผูสอนสามารถทําการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เชนกัน (กิดานันท มลิทอง, 2548)
2.1 ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
พจนานุก รมฉบับ ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา “เทคโนโลยี” ไวดัง นี้
“เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่นําเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน”
เทคโนโลยีนั้นมีสวนชวยสําคัญในการทํางานใดงานหนึง่ 3 ประการ
1. ประสิทธิภาพของงาน (efficiency) เทคโนโลยีมีสวนในการชวยให งานที่ทําสําเร็จอยางเที่ยงตรงและ
รวดเร็ว
2. ผลผลิต (productivity) เทคโนโลยีชวยในการทํางานใหไดผลผลิตอยางเต็มที่ เพื่อใหไดประสิทธิผลสูงสุด
3. ประหยัด (economy) เทคโนโลยีมีสวนชวยในการประหยัดทั้งเวลาละแรงงานในการทํางาน เพื่อใหเกิด
การลงทุนนอยแตไดผลมาก
จากความหมายของเทคโนโลยีนั้น จะเห็นไดวา เราสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชไดในทุก ๆ
สาขาวิชา เชนดานการเกษตร การแพทย การธนาคาร ฯลฯ เพื่อเปนการปรับปรุงระบบการทํางานตางๆใหมี
ประสิท ธิภาพมากยิ่ง ขึ้น และเมื่อ มีการนําเทคโนโลยีม าใชในแวดวงการศึก ษานั้น จึง มีชื่อ เรียกเฉพาะวา
“เทคโนโลยีการศึกษา” (Educational Technology)
เทคโนโลยีการศึกษานั้น เปนการนําทรัพยากรตางๆซึ่งหมายความรวมถึง เครื่องมือและกระบวนการ
ตางๆ เชน สื่อ การสอนตางๆ เครื่อ งฉายสไลด เทปเสียง โทรทัศน และยัง รวมไปถึงเทคโนโลยีใหมๆ เชน
ไมโครคอมพิวเตอร ซีดี-รอม และอินเตอรเน็ต เปนตน มาใชในการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการศึกษา
และการแกปญหาทางการศึกษา เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา
ถึง แมวาเทคโนโลยีใหมๆ บางครั้ง ไมไดคิดคนขึ้นมาเพื่อ ใชในวงการการศึก ษาโดยเฉพาะ แตเราก็
สามารถที่จะนําเทคโนโลยีนั้นๆมาประยุกตใชในวงการการศึกษาไดดวย เชน เครื่องคอมพิวเตอร ผูผลิตนั้น
ไมไดมีจุดประสงคที่จะผลิตขึ้นมาเพื่อใชในวงการการศึกษา แตเราก็สามารถที่จะนํามาประยุกตใชในการศึกษา
ได นํามาชวยในการเรียนการสอนได หรืออินเตอรเน็ตก็ไมไดสรางขึ้นมาเพื่อใชในวงการการศึกษา แตเรา
สามารถนําอินเตอรเน็ตมาใชในการศึกษาและการเรียนการสอนได ซึ่งนับวาเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตางๆมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการศึกษา
จากที่กลาวมาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และการใชเทคโนโลยีการศึกษานั้น เราจึงสามารถสรุปความหมาย
ของเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาไดว า เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา หมายถึ ง การบู ร ณาการความรู เทคนิค วิ ธี ก าร
แนวความคิด วัส ดุ อุป กรณ และสิ่งตางๆที่มีความเกี่ยวขอ งกับเทคโนโลยี เพื่อ นํามาประยุก ตใชโดยเนน
วัตถุประสงคของการใชในทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวางแผนทางการศึกษา การวิเคราะห
ปญหา และการแกปญหาทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา
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2.2 ขอบขายของเทคโนโลยีการศึกษา
ขอบขายของเทคโนโลยีการศึกษานั้น สามารถแยกไดหลายดานดังตอไปนี้
1. หนาที่ในการจัดการศึกษา เปนหนาที่ซึ่งมีจุดมุงหมายที่จะชี้แนวทาง และควบคุมการพัฒนา
การศึกษาและการสอนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. หนาที่ ในการพัฒ นาการศึก ษา สามารถแบ ง ออกเปน 5 กลุม คือ การออกแบบ(design),
การพัฒ นา(development), การใช(utilization), การจัด การ(management) และการประเมิ นผล
(evaluation) โดยใชแหลงการเรียนทั้งหลาย โดยแตกลุมจะอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีและปฏิบัติ
3. แหลงการเรียน มีความหมายรวมถึง สาร บุคลากร วัสดุ เครื่องมือ เทคนิค และสภาพแวดลอม ซึ่ง
จะนํามาใชสําหรับผูเรียนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อทําใหการเรียนรูงายและสะดวกสบายมากขึ้น
4. ผูเ รียน เทคโนโลยีการศึกษามีจุดมุงหมายใหผูเรียนพัฒนาไปสูการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูเรียนจึงเปนเปาหมายที่สําคัญทางเทคโนโลยีการศึกษา
2.3 ประโยชนของเทคโนโลยีการศึกษา
นอกจากนี้การใชเทคโนโลยีการศึกษาไมเพียงแตสามารถแกปญหาทางดานการศึกษาและการเรียน
การสอนที่มีอยูทั่วไปแตเดิมเทานั้น แตยังสามารถใชอยางไมมีขีดจํากัดในการแกปญหาที่ปรากฏขึ้นในแตละ
ชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒนไดเปนอยางดี ทั้งนี้เ นื่องจากเทคโนโลยีก ารศึก ษาสามารถ
สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูร วมถึงสามารถเอื้อ ประโยชนในดานจางๆไดนานัปการ ตัวอยางเชน (กิ
ดานันท มลิทอง, 2548)
- เพิ่มสมรรถนะการสอน ชวยในการผลิตบทเรียนและสื่อการเรียนการสอนตามหลักการและทฤษฎี
การเรียนรูที่นาเรียนและใชงายในลักษณะ “student-friendly” ชวยนําเสนอและสงบทเรียน ไปยังผูเรียนให
เปนมาตรฐานดีขึ้น เปลี่ยนบทบาทจากผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา และรวมเรียนรูเพื่อการเรียนรูรวมกัน ชวยให
ผูสอนติดตามความกาวหนาของผูเรียนไดโดยสะดวก ผูสอนสามารถสรางความรวมมือระหวางกันในเครือขาย
ผูสอน
- เพิ่มคุณภาพการสอน สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพจะชวยสงเสริมการสอนไดเปนอยางดี การใชสื่อที่
เหมาะสมกับ การเรียนรูข องผูเ รีย นจะชวยลดเวลาและภาระในการสอนเพื่อ ชวยใหผู ส อนมีเ วลาในการ
เตรียมการสอนและพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพการสอนใหมีคุณคามากขึ้น
- สนับสนุนวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม การบูรณาการทรัพยากรทางเทคโนโลยีทําใหมีรูปแบบ
การเรียนรูใหมเปลี่ยนจากเดิม เชน การเรียนรูรวมกันบนอินเทอรเน็ต การใชซอฟตแวรชวยในการแกปญหา
ดวยทักษะการคิดขั้นสูง การแบงปนทางปญญา ฯลฯ
- การเรียนอยางกระฉับกระเฉงและความตั้งใจในการเรียน ผูเรียนจะมีความตั้งใจไมเบื่อหนายในการ
เรียนดวยการเรียนอยางกระฉับกระเฉง มีความตื่นตัวกระตือรือรนและตั้งใจในการแสวงหาความรูเพื่อบรรลุถึง
จุดประสงคในการเรียน มีการเรียนเชิงรุก และอยากสํารวจเพื่อเรียนรูสิ่งใหมๆ ชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอ
การเรียนรูแบบใหมเชิงวิวัฒน
- เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู ชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดงายยิ่งขึ้น มีทางเลือกในการ
รับบทเรียนไดสะดวกหลายชองทาง มีสื่อหลายประเภทใหเลือกใชเพื่อเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูของแต
ละคนเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงกับแหลงสารสนเทศภายนอก รวมถึงบรรลุ
ถึงชองทางการแกปญหาในการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม
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- การสรางองคความรูใหม ผูเรียนสามารถประมวลความรูใหมเขากับ ความรูเดิมในการสรางองค
ความรูใหมเพื่อการเรียนรูอยางมีความหมาย
- เครื่องมือในการเรียนรู ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีและซอฟตแวรตางๆ เปนเครื่องมือในการทํางาน
เพื่อการเรียนรูและบูรณาการสรางสรรคสิ่งใหมทั้งดานเนื้อหาและงานกราฟก
- การเรียนรูรวมกัน ผูเ รียนในสถาบันการศึก ษาตางๆทั่วโลกสามารถเรียนรูและรวมมือกันในการ
ทํางานโดยสรางเปนสังคมการเรียนรู พึ่งพาทักษะความชํานาญระหวางกัน และชวยเหลือสนับสนุนกันและกัน
ในเชิงสังคม
- บริบ ทการเรียนรู การเรียนรูอ าจจัดขึ้นไดทั้งในสถานการณของโลกจริง หรือ การจําลองโดยใช
กรณีศึกษาและการแกปญหาทางสิ่งแวดลอมของการเรียน
- ความสะดวกในการเรียนการสอน การใชเ ทคโนโลยีชวยเอื้อความสะดวกใหผูส อนและผูเ รียน
สามารถมีการเรียนการสอนไดในทุกที่ในโลกและทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง
- การติดตอสื่อสาร ชวยในการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน ระหวางผูเรียนดวยกันเอง และระหวาง
ผูสอนและผูปกครอง ในทุกรูปแบบทั้งขอความ ภาพ และเสียง ทั้งแบบประสานเวลาและไมประสานเวลา
- การสรางเครือ ข าย สถาบัน การศึ ก ษาสามารถสรางเครือ ขายเพื่อ การติดต อ กับ ภายนอก เช น
เครือขายผูปกครอง เครือขายการเรียนรู และสรางเว็บไซตของสถาบันเพื่อเปน portal ในการเชื่อมโยงและ
การจัดการความรู
- การบริหารจัดการ ชวยในการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาอยางมีระบบ เชน การทําฐานขอมูล
ครูและนักเรียน การจัดทํางบประมาณของสถาบัน ฯลฯ
- การรวมในสังคม การเรียนรูดวยเทคโนโลยีในยุคไอซีทีเปนกระบวนการทางสังคมดวยการเรียนรู
รูปแบบตางๆ และสังสรรคกับผูอื่นทั่วโลกเพื่อใหผูเรียนไดประโยชนจากการมีสวนรวมในสังคมแหงความรูท งั้ ใน
และนอกสถาบันการศึกษา
เรื่องที่ 3 ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีการศึกษา
3.1 ความสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษาตอการศึกษา
ปจจุบันนี้เราจะพบไดวาเทคโนโลยีการศึกษานั้นเขามามีความสําคัญในหลายๆดานอยางมากในวงการ
การศึกษา ซึ่งสามารถชวยใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในที่นี้เราจะสามารถแบงความสําคัญ
ของเทคโนโลยีการศึกษา ออกไดดังตอไปนี้
1. ความสําคัญดานการจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยีก ารศึก ษามีบ ทบาทอยางมากในการจัดการเรีย นการสอนคื อ จั ดการเรียนการสอน
สภาพแวดลอม รวมถึงสื่อที่ใชในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพใหตรงตามวัตถุประสงค โดยเนนถึง
ผูเ รียนเปนสําคัญ และยัง ตอ งคํานึง ถึง ความแตกตางระหวางผูเ รียนดวยการจัดการเรียนการสอนยัง เป น
กระบวนการหนึ่งที่นํามาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งในดานบทบาทของ
ผูสอน และการจัดการทรัพยากรการเรียนรูตางๆ เชน การนําระบบการจัดการมาใชในศูนยสงเสริมการเรียน
การสอน (Learning Resource Center)
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ในสมัยนี้เปนยุคของขาวสาร ขอมูลและเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถนํามาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนได โดยการที่พัฒนารูปแบบและเครื่องมือตางๆ เชนบทเรียนจากซีดีรอม , CAI ซึ่งใช
สําหรับผูที่มีความสามรถในการเรียนรูที่ตางกัน ทั้งนี้เทคโนโลยีการศึกษายังเปนการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู
ดวยตนเอง(Independent Learning) โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ไดอีกดวย เชน ฐานขอมูลระบบ World
Wide Web ที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถสืบคน ขอมูลไดดวยตนเองโดยตรงจากแหลงความรูทั่วโลกไดอยาง
งายดายและรวดเร็ว ซึ่งจะเปนการสรางองคความรูที่ยั่งยืน และในโรงเรียนที่หางไกลออกไปยังมีการติดตั้งจาน
ดาวเทียม ทั้งนี้เพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ที่หางไกลอีกทางหนึ่งดวย ซึ่งการใชเทคโนโลยี
ทางการศึกษาตางๆนั้น ผูใชจะตองคํานึงถึงวามเหมาะสมของสภาพแวดลอมและความพรอมของผูเรียนดวย
2. ความสําคัญในดานสื่อการเรียนการสอน
สื่อการสอนเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีทางการศึกษา และเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
ดวยเพื่อเปนการสนองความตองการของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการผลิตสื่อตางๆนี้ตองดูถึง
ความเหมาะสมของสิ่งตางๆ เชน วัตถุประสงคในการสอน เนื้อหา ตัวผูเรียนและสภาพแวดลอมในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งสื่อที่ใชในการเรียนการสอนมีหลายชนิดโดยมีการแบงลักษณะของสื่อออกเปน 2 ประเภทคือ
สื่อสิ่งพิมพ (Printed Media) ไดแก หนังสือ วารสาร พจนานุกรม และสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Media)
หรือสื่อระบบไฟฟา ไดแก วิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน ภาพยนตร หรือ คอมพิวเตอร เปนตน ในการจัดการเรียน
การสอนนั้นสามารถใชสื่อหลายไดประเภทเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ชัดเจนขึ้น
การจัดการเรียนการสอนนั้น หากครูผูสอนไมมีการนําเทคโนโลยีหรือสื่อการสอนใดๆมาใชเลย หรือ
สอนโดยที่ครูใหนักเรียนอานแตหนังสือเพียงอยางเดียว ผูเรียนคงไมมีความสนุกสนานกับการเรียน และยังทํา
ใหผูเรียนรูสึกเบื่อกับการเรียนอีกดวย ดังนั้นเทคโนโลยีการศึกษาสามารถชวยเขามาชวยใหผูเรียนรูสึกสนุกใน
การเรียนได เชน ถาในหองเรียน เรียนเรื่องเที่ยววัดเฉลิม-พระเกียรติ แลวครูผูสอนมีการนํารูปภาพเกี่ยวกับวัด
เฉลิมพระเกียรติมาใหผูเรียนดูดวย ผูเรียนจะสนุกมากยิ่งขึ้น และรูสึกไมเบื่อกับการเรียน ซึ่งผิดกับการที่ให
นักเรียนอานเองจากหนังสือ
3. ความสําคัญในดานการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
การเรียนรูในปจจุบันนี้เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือวาเนนวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด เราจึงสามารถใชเ ทคโนโลยีการศึกษาออกแบบแผนการเรียนการสอนใหผูเ รียนมีโอกาสทําโครงงาน
แสวงหาความรูตามหลักสูตร หาความรูในเรื่องที่ผูเรียนสนใจ หรือเพื่อแกปญหา (Problem-Based Learning)
การเรียนรูลักษณะนี้จะเริ่มตนดวยการกําหนดประเด็นเรื่องตามมาดวยการวางแผนกําหนดขอมูลหรือสาระที่
ตอ งการ ผูส อนอาจจัดบัญ ชีแสดงแหลง ขอ มูล (Sources) ทั้ง จากเอกสารสิ่ ง พิม พและจาก Electronic
Sources เชน ชื่อของ Web ตาง ๆ ใหผูเรียนแสวงหาขอมูล วิเคราะห สังเคราะห เปนคําตอบ สรางเปน
องคความรูตาง ๆ โดยใชเ ทคโนโลยีเ ปนเครื่อ งมือ ชวย โดยที่มีครูชวยกํากับ ผลการเรียนรูใหเ ปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพที่ตองการ ทั้งนี้ครูจะมีบทบาทสําคัญในการชวยชี้แนะทิศทางของการแสวงหาความรูหรือ
แนะนําผูเรียนใหพัฒนาความรู ความสามารถเพิ่มขึ้นใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรูที่ควรจะ
เปน ทั้งนี้การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนนั้นตองปฏิบัติควบคูกันไป โดยมีการพัฒนาบุคลากรทั้ง
ในดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยที่ผูเรียนมีสิทธิที่จะไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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4. ความสําคัญในการจัดระบบขอมูล
เทคโนโลยีการศึกษานั้นเขามามีบทบาทในการจัดระบบขอมูล เชนการจัดเก็บขอมูลตางๆของนักเรียน
ในโรงเรียน จัดระบบขอ มูล ครูในโรงเรียน จัดขอ มูล แผนการจัดการเรียนการสอน เปนตน จะวาไปแลว
เทคโนโลยีการศึกษาก็มีสวนในการทุนแรง และสถานที่เก็บขอมูลตางๆเปนอยางมาก ตั้งแตในระดับหองเรียน
โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาตางๆ ตลอดจน จัดระบบขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ
5. ความสําคัญในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอน
ครูผูสอนมักพบปญหาตางๆมากมายในการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีการสอนจึงมีบทบาทใน
การชวยแกปญหาการจัดการเรียนการสอนไดดวย เชน ความสามรถในการเรียนของนักเรียนแตละคนมีความ
แตกตางกัน เพื่อ ที่จะใหผูเ รียนเกิดการเรียนรูเ ต็ม ตามศัก ยภาพของผูเ รียน ผูสอนจึงควรใชสื่อการสอนที่
หลากหลาย เพื่อชวยในการแกปญหานี้
6. ความสําคัญในการชวยใหเรียนไดอยางสะดวกขึ้น
เทคโนโลยีในปจจุบันนี้ มีการสื่อสารอยางไรพรมแดน จึงทําใหผูเรียนเรียนไดสะดวกมากขึ้น สามารถ
เรียนไดในทุกสถานที่ และในทุกชวงเวลา เชนการเรียนออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ผูเรียนที่เดินทางไป
เรียนไมสะดวก ก็สามารถเรียนออนไลน ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งสามารถเรียนไดในสถานที่ใดก็ได หรือ
เวลาใดก็ไดตามความสะดวกของผูเรียนเอง ดังนั้น เทคโนโลยีจึงเขามาชวยใหการเรียนนั้นไมไดจํากัดแตเพียง
ในหองเรียนเทานั้น
7. ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
เทคโนโลยีการศึกษาเขามามีสวนชวยมากมายที่จะชวยใหบุคคลที่มีความตองการพิเศษนั้นไดเกิดการ
เรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพของผูเรียนผูนั้น เชน นําเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิตสื่อตางๆใหแกคนที่มี
ความบกพรองทางสายตา หรือความบกพรองทางการพูด ทั้งนี้ยังจะเปนการชวยใหบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษนี้มีโอกาสในการเรียนมากขึ้นอีกดวย
8. ความสําคัญในการเกิดความคงทนในการเรียน
การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะชวยใหผูเรียนมีความประทับใจและจําในเรื่องที่
เรียนไดอยางคงทน ทั้งนี้การที่ผูเรียนจะจําเนื้อหาบทเรียนไดอยางคงทนนั้น ขึ้นอยูกับการเลือกใชเทคโนโลยี
ของผูสอนดวย โดยสิ่งที่ผูสอนเลือกใชนั้นจะตองมีความเกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียน
9. ความสําคัญในการชวยใหผเู รียนสนใจและมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู
การนําเทคโนโลยีมาใชนั้นจะชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียน ทําใหผูเรียนอยากที่จะเรียน มีการให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน เพื่อใหผูสอนทราบไดถึงผลการตอบกลับ (Feedback) ของผูเรียน ถึงเนื้อหาที่
เรียนไปไดดวย
3.2 บทบาทของเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทในดานการเปนองคความรูท ี่มหี ลักสูตรเปดสอนกันในระดับตางๆ เปน
เครื่องมือนักบริหาร เครื่องมือนักวิชาการ และเครื่องมือนักบริการ (ชัยยงค พรหมวงศ, 2553)
1. เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะองคความรู
ในประเทศไทยเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะที่เปนศาสตรหรือองคความรูนี้ไดเริ่มจากการเปดสอนวิชา
“โสตทัศนศึกษา” ในคณะครุศาสตร คณะศึกษาศาสตร และวิทยาลัยครูตางๆ ภายหลังไดมีการเปดสอนระดับ
ปริญญาตรี โท และเอกขึ้น โดยมีการจัดหลักสูตรโสตทัศนศึกษาในระดับปริญ ญาโทขึ้นครั้งแรกที่วิทยาลัย
วิชาการประสานมิตร และที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในราว พ.ศ. 2505
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ในระดับปริญญาตรีไดมีการเปดสอนวิชาครั้งแรกที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.
2517 ปจจุบันมีการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีในเกือบทุกมหาวิทยาลัย
เนื้อหาสาระในดานการสอนระดับปริญญาตรี มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานเทคโนโลยีในระดับผู
ปฏิบัติ สวนดานปริญญาโทมุงผลิตบัณฑิตทางดานเทคโนโลยีการศึกษาที่เปนผูออกแบบ นักจัดระบบ และผู
ควบคุมการผลิตและการใชสื่อประเภทตางๆ บทบาทของผูออกแบบการสอน (Instructional Designer)
มากกวาที่จะเปนระดับชางเทคนิค หรือ Technician บทบาทดังกลาวนี้เ ห็นไดชัดในมหาวิท ยาลัยที่พึ่งพา
เทคโนโลยีการศึกษาสูงมาก เชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนตน
เนื้อหาสาระที่ส อนครอบคลุม 1) แนวคิดพื้นฐานทางเทคโนโลยีก ารศึกษา 2) โสตทัศนศึกษา ซึ่ง
ครอบคลุมงานกราฟก เครื่องฉาย เครื่องเสียง ภาพยนตร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม
เชน การใชโทรทัศนเ พื่อการศึกษา การใชวิดีโอเทกซ และดาวเทียม เปนตน 3) นวัตกรรมการศึกษา หรือ
Innovation ซึ่งเปนวิธีการใหมและการเปลี่ยนแปลงใหมๆ 4) คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา และ 5) วิธีการจัด
และออกแบบระบบ เปนตน
2. เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเครื่องมือบริหาร
ในฐานะเครื่องมือดานการบริหารเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาท 6 ประการ ไดแก การจัดระบบการ
บริหารธุรการ บริหารบุคลากร บริหารวิชาการ เผยแพรและประชาสัมพันธ และพัฒนาบุคลากร
2.1 การเปนเครื่องมือดานการจัดระบบการบริหาร ในรูปของการวิเคราะหระบบและการสังเคราะห
ระบบรวมทั้งการจัดทําโครงการในรูปแบบตางๆ
2.2 การเปนเครื่อ งมือ ดานธุร การ เพื่อ ชวยในการเก็บ ทะเบียนนัก ศึก ษา การพัส ดุ การเงินและ
การงบประมาณ
2.3 การบริหารบุคลากร เพื่อเก็บทะเบียนขอมูลบุคลากร การจายเงินเดือน และงานสวัสดิการ
2.4 การบริหารวิชาการ เพื่อเก็บระเบียนสะสม วัดและประเมิน และรายงานผลการเรียน
2.5 การเผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางสถาบันการศึกษาและชุมชน
2.6 การพั ฒ นาบุคลากร เพื่อ การศึ ก ษาอบรมและเพิ่ม พูน ความรูแก คณาจารย และบุคลากรใน
สถาบันการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษาที่ใชในการบริหารครอบคลุมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร เครื่อง
ฉาย เครื่องเสียง เครื่องเทปภาพ และการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกอาคาร เปนตน
3. เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเครื่องมือทางวิชาการ
เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเครื่องมือทางวิชาการ สถาบันการศึกษาใชเทคโนโลยีการศึก ษาใน 2
รูปแบบ คือ ยึดสื่อคนเปนหลัก และยึดสื่อสิ่งของเปนหลัก
3.1 การยึดสื่อคนเปนหลัก หมายถึง การใหครู อาจารย เปนแหลงความรูหลัก และใชสื่อสิ่งของเสริม
การสอนของครู เปนวิธีการที่พบเห็นโดยทั่วไปในสถาบันการศึกษาจํากัดรับที่ใชระบบการสอนทางใกล
3.2 การยึดสื่อสิ่งของเปนหลัก เกิดขึ้นจากความเชื่อที่วาการเรียนรูอาจเกิดขึ้นไดโดยที่ผูเรียนไมตอง
เผชิญหนาครูอาจารย แตอาจเรียนไดในรูปของการศึกษาทางไกล (Distance Education) เทาที่ใชกันอยูใน
มหาวิทยาลัยเปดประเภทตางๆ มี 3 แนว คือ การใชสื่อสิ่งพิมพเปนแกน การใชสื่อวิทยุและโทรทัศนเปนแกน
และการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรเปนแกนคงที่
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3.2.1 การใชสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อหลัก (Print-Based Approach) และมีสื่อเสริมประกอบดวย
สื่อโสตทัศน (AV Media) รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน การสอนเสริม และสื่อโทรคมนาคม
3.2.2 การใชสื่อวิทยุหรือโทรทัศนเปนสื่อหลัก (Broadcast-Based Approach) โดยใชวิทยุ
หรือโทรทัศนเปนสื่อแกนกลางแลวเสริมดวยสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และการสอนเสริม
3.2.3 การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรเปนสื่อหลัก (ICT-Based Approach) เชน
มหาวิทยาลัยเปดแหงอเมริกา เปนตน
ในการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนี้ไดมีการพัฒนาการมาตามลําดับ
สถาบันการศึกษาตางๆ ไดพัฒนาระบบการพัฒนาสื่อการศึกษาขึ้นมา เชน ระบบการผลิตสื่อการสอนแผนจุฬา
ระบบการสอนแบบศูนยการเรียน ซึ่งพัฒนาขึ้นที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และระบบการสอนทางไกล “แผน
มสธ.” (STOU Plan) เปนตน แตละสถาบันการศึกษาไดจัดหนวยงานสนับสนุน เพื่อใหบริการดานเทคโนโลยี
การศึกษาแกคณาจารยในรูปของหนวยโสตทัศนศึกษา สํานักงานเทคโนโลยีการศึกษา สํานักบริการ หรือมีชื่อ
เรียกอยางอื่น เพื่อใหบริการดานสื่อการศึกษาเปนไปอยางทั่วถึง
4. เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเครื่องมือบริการทางวิชาการ
เทคโนโลยีก ารศึก ษาในฐานะเครื่อ งมือ สําหรับ การบริก ารทางวิชาการ เทคโนโลยีก ารศึก ษาชวย
เผยแพรความรูใหประชาชน รวมทั้งการใหการศึกษาตอเนื่องแกผูสําเร็จการศึกษาไปแลว ไดจัดในรูปของสื่อ
สิ่งพิมพ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน และวัสดุบันทึกในรูปแบบตางๆ เชน เทปเสียง ซีดี
เสียง วีซีดีภาพ เปนตน รวมทั้งการเปนแหลงวิทยบริการ เชน หองสมุด ศูนยวิชาการ ศูนยการเรียน ฯลฯ ที่จะ
ใหบริการดานสารสนเทศ สารนิเทศ และแหลงสรรหาความรูที่ผูใชบริการสามารถจะมาคนหา หรือเรียกหา
ความรูมาสูเคหะสถานของตนไดโดยเฉพาะ ความเจริญดาน “การบริการสมบูรณแบบโดยเครือขายดิจิทัล”
หรือ Integrated Services Digital Network – ISDN จะทําใหการสื่อสารขอมูลและความรูเปนไปโดยฉับไว
มาก และนําวิธีการมาชวยในการเรียนการสอนและการเปลี่ยนแปลงวิธีการศึกษาของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ทําใหก ระบวนการสื่อ สารทางการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิท ธิภาพโดยใชวิธีการจัดระบบในการ
กําหนดขั้นตอนการเลือก การผลิต การใช และการประเมินที่มีระเบียบระบบ
โดยสรุป เทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทในดานการเปนองคความรูที่มีหลักสูตรเปดสอนกันในระดับ
ตางๆ เปนเครื่องมือนักบริหาร เครื่องมือนักวิชาการ และเปนเครื่องมือนักบริหาร
เรื่องที่ 4 คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
4.1 คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
การนําคอมพิวเตอรมาใชในการศึกษาสามารถนํามาใชไดในงานบริหาร วิชาการ และบริการ
1. คอมพิวเตอรเพื่องานบริหารการศึกษา
คอมพิวเตอรเ พื่อ บริห ารการศึก ษาสวนใหญใชในงานสารบรรณ / ธุร การ งานทะเบียน
นักเรียน นักศึกษา งานการเงิน งานบุคลากร และงานพัสดุ โดยมีโปรแกรมที่ผลิตขึ้นใชเฉพาะงาน หรือใช
โปรแกรมที่จําหนายทั่วไป
1.1 งานธุรการ / สารบรรณ คอมพิวเตอรชวยในการโตตอบจดหมาย เก็บขอมูลแทนการเก็บ
ในรูปเอกสาร เก็บรายชื่อ ที่อยู และรายละเอียดของผูที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา
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1.2 งานทะเบียนนักเรียนนักศึกษา คอมพิวเตอรชวยในการพิมพ จัดสงใบสมัคร และเก็บ
ขอมูลของผูเรียนในดานตางๆ
1.3 งานการเงิน คอมพิวเตอรชวยในการทําบัญชีรายรับรายจาย การตรวจสอบหนี้สิน การ
ทวงเงิน และบัญชีทรัพยสินและเงินสดทั้งที่อยูในมือ และในธนาคาร
1.4 งานบุคลากร คอมพิวเตอรชวยในการเก็บทะเบียนครูอาจารย และบุคลากรประเภทอื่นๆ
การเลื่อนวิทยฐานะ การเลื่อนขั้น ความดีความชอบ และความผิดและการถูกลงโทษ
1.5 งานพัสดุ คอมพิวเตอรชวยในการจัดทําบัญชีพัสดุครุภัณฑ (Inventory) ที่เกี่ยวของกับ
การบริหาร การเรียนการสอน และการบริการ
2. คอมพิวเตอรเพื่องานวิชาการ
คอมพิวเตอรเพื่องานวิชาการเกี่ยวของกับการสอนดวยคอมพิวเตอร การวัดและประเมิน และ
การรายงานผลการเรียน
การสอนดวยคอมพิวเตอร มีหลายรูปแบบ เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted
Instruction) การจั ด การเรี ย นด ว ยคอมพิ ว เตอร (Computer-Managed Instruction) การสอนอิ ง
คอมพิวเตอร (Computer-Based Instruction) ปจจุบันนี้บทเรียนดวยคอมพิวเตอรไดพัฒนาเปนสื่อชั้นสูง
เรียกวา “Hypermedia” หรือ “Multi Media” ที่เสนอไดทั้งขอมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยใช
คอมพิวเตอร
นอกจากนี้ คอมพิวเตอรยังชวยในการเตรียมสไลด แผนใส ทั้งสีและขาวดํา แทนการเขียน
ดวยมือ หรือใชอักษรลอก
ในการวั ดและประเมิน คอมพิวเตอรชวยในการวิเ คราะหข อ สอบ เก็บ คะแนนกิจ กรรม
คะแนนรายงาน คะแนนสอบยอย คะแนนสอบไล และวิเคราะหผลการเรียน
ในการรายงานผล คอมพิวเตอรชวยนําผลที่ไดจากการวัด การประเมิน และการวิเคราะห
เพื่อรายงานใหนักเรียนนักศึกษาไดรับทราบ
3. คอมพิวเตอรเพื่องานบริการการศึกษา
คอมพิวเตอรเพื่องานบริการการศึก ษา ครอบคลุมการบริห ารดานบรรณสารสนเทศ หรือ
หองสมุด ดานฐานขอมูล (Database) การบริการดานสื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ และอุทยานการศึกษา เปนตน
รูปแบบการใชคอมพิวเตอรเพื่องานบริการมีหลายรูปแบบ ไดแก การจัดปฏิสัมพันธทางเสียง
(Interactive Voice) ไปรษณียเสียง (Voice Mail) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) และระบบ
บริการดิจิทัลที่สมบูรณแบบ (Integrated Service Digital Network: ISDN) รูปแบบการใชคอมพิวเตอรเพื่อ
งานบริการเหลานี้มิไดจํากัดเพียงในวงการศึกษา ที่จ ริงไดใชกันแพรหลายในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม
มากกวา
การพัฒนาระบบอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อใหการใชคอมพิวเตอรในงานบริหาร
วิชาการ และบริการ เปนไปอยางมีป ระสิทธิภาพ จําเปนจะตองมีก ารพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท
โดยสรุป คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานบริหาร วิชาการ และบริหาร
การศึกษา โดยมีระบบอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอรและโปรแกรมใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท
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4.2 ตัวอยางคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน
ปจจุบันตามสถานศึกษาตางๆ ไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนอยางมากมาย โดย
รูปแบบของการสื่อสารที่สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับความตองการและความ
เหมาะสมในการนํามาใช เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) การเรียนการสอนผานทางอินเตอรเน็ต
(E-Learning) มัลติมีเดีย (Multimedia) อิเล็กทรอนิกสบุค (E-book) ระบบการเรียนการสอนทางไกล
(Distance Learning) วิดีคอนเฟอรเรนซ วีดิทัศนตามคําขอ (VDO-On-Demand) เปนตน
4.2.1 คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction -CAI)
ในปจจุบันสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนไดรับการบันทึกไวในซีดีรอม และเรียกบทเรียนลักษณะ
นี้วา CAI เมื่อกลาวถึง CAI จึงหมายถึงสื่อมัลติมีเดียที่นําเสนอบทเรียนโดยมีภาพ และเสียงเปนองคประกอบ
หลัก โดยภาพและเสียงเหลานี้อาจอยูในรูปแบบของขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน ทั้ง นี้
ขึ้นอยูกับการออกแบบบทเรียน สวนเสียงนั้นจะมีทั้งเสียงจริง เสียงบรรยาย และอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยทั้งนี้
จะถายทอดผานระบบคอมพิวเตอรซึ่งตอเปนระบบเครือขายหรือคอมพิวเตอรสวนบุคคล
รูปแบบของบทเรียน CAI
เชนเดียวกับการสอนในชั้นเรียน ผูสอนจะเลือกหรือใชวิธีสอบแบบใดก็ขึ้นอยูกับรูปแบบของเนื้อหา
และวัตถุประสงคในการสอน ในการออกแบบบทเรียน CAI ก็เชนกัน จะออกแบบในลัก ษณะใดก็ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการสอนนั้นๆ หากเปนเนื้อหาที่ผูเรียนไมเคยศึกษามากอน การออกแบบ CAI ก็จะมีรูปแบบ
คลายการสอนในชั้นเรียน โดยเนนการแบงเนื้อหาออกเปนสวนๆ แลวตรวจสอบความเขาใจเปนชวงกิจกรรม
การเรียน จะเนนการมีปฏิสัมพันธ การใหผลปอนกลับและการประเมินความกาวหนาในการเรียนเปนหลัก
รูปแบบบทเรียนดังกลาวนี้เรียกวาบทเรียนแบบสอนเนื้อหาหรือ Tutorials
บทเรียนแบบฝกทักษะ (Drill and Practice) เปนบทเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่เนนการฝกมากกวาการ
สอนเนื้อหา เนื้อหาที่ผูเรียนจะมีโอกาสไดศึกษาจะเปนสวนของการสรุปแนวคิด หรือหลักสําคัญๆ ที่ไดเคย
ศึกษาไปแลว แตโดยโครงสรางหลักของบทเรียนประเภทนี้จะออกแบบเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะที่
ตองการการฝกซ้ําเพื่อความเขาใจในหลักการและกฎเกณฑ เชน ทักษะดานคณิตศาสตร และทักษะทางดาน
ภาษา เปนตน
บทเรียนอีกรูป แบบหนึ่งคือ เกมการศึก ษา (Instructional Games) ซึ่ง เนนการเรียนรูดวยความ
สนุกสนาน มีการแขงขันที่ทาทายกับความสามารถของผูเรียน ปจจุบันเราไมคอยพบบทเรียนประเภทนี้มาก
นัก เนื่องจากผูออกแบบไดผนวกพวกเกมเขากับบทเรียนในรูปแบบอื่น เชน แบบ Tutorial หรือ Drill and
Practice เนื่องจากจะทําใหรูปแบบการเรียนหรือการฝกมีความสนุกสนานมากขึ้น
บทเรียนแบบจําลองสถานการณ หรือ Simulation เปนบทเรียนอีก รูป แบบหนึ่ง ที่ผูเ รียนชอบ
ในบทเรียนดังกลาวผูเรียนจะไดมีสวนรวมในการวางแผนในการแกปญหา การทดลอง หรือการสรางบทบาท
สมมุติ สถานการณตางๆ จะมีความคลายจริงมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับระดับของผูเรียน และความซับซอน
ของเนื้อ หาเปนหลัก เชน ในระดับ เด็ก เล็ก ผูเ รียนอาจเรียนรูห ลัก การดานคณิตศาสตร ดานการสมมุ ติ
สถานการณของการซื้อ มา-ขายไป เพื่อใหไดกําไรตามเปาหมาย และในระดับสูง ขึ้น ผูเรียนอาจเขาไปรวม
ตัดสินใจในการลงทุนตลาดหลักทรัพย หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร เปนตน
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จากที่กลาวมาแลวขางตนนี้จะเห็นวาบทเรียน CAI มีรูปแบบแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามบทเรียน
CAI มีขอไดเปรียบเมื่อเทียบกับการเรียนในรูปแบบอื่นดังนี้
ขอไดเปรียบของ CAI
 ดานการเพิ่มปฏิสัมพันธ
ปฏิสัม พันธนี้ หมายถึงการแลกเปลี่ยนขาวสารทันทีร ะหวางผูเรียนกับ คอมพิวเตอร CAI เปนสื่อ
ประเภทเดียวในปจจุบันที่ใหปฏิสัมพันธสูงสุดและหลากหลายรูปแบบ แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูออกแบบบทเรียนวา
ตองการใหเกิดปฏิสัมพันธในลักษณะใด มากนอยแคไหน ในบทเรียนทั่วไปเราจะพบปฏิสัมพันธในชวงของการ
ฝก และชวงการทดสอบหลังการศึกษาบทเรียนเปนสวนมาก บทเรียน CAI ที่ดีนั้นจะตองพยายามออกแบบ
ปฏิสัมพันธเปนระยะตอเนื่องตั้งแตตนจนจบบทเรียน และควรมีรูปแบบที่เหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการสอน รูปแบบของปฏิสัมพันธที่สามารถทําไดในบทเรียน CAI คือ การเลือ กตอบ การพิม พ
คําตอบ การจับคูแบบวางลาก (Drag and Drop) นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถโตตอบกับบทเรียนดวยเสียง
หรือการสัมผัสจอภาพไดอีกดวย
 ดานความแตกตางระหวางบุคคล
บทเรียน CAI นั้นเปนสื่อการสอนที่ตอบสนองความแตกตางระหวางผูเรียนไดเ ปนอยางดี ทั้ง นี้
เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีพื้นความรูแตกตางกัน มีรูปแบบการเรียนแตกตางกัน ใชเวลาในการเรียนแตกตางๆ
กัน ฯลฯ ความแตกตางดังกลาวนี้สามารถตอบสนองไดดวยการออกแบบโปรแกรมที่ดีเพื่อใหผูเรียนทดสอบ
ความรูกอนการเรียน (Pretest) และใหคําแนะนําหลังการทดสอบวามีความจําเปนตองศึกษาบทเรียนหรือไม
ขณะที่ผูเรียนศึกษาบทเรียนโปรแกรมจะเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเนื้อหาและควบคุม (Control) รูปแบบการ
เรียนตามตองการ ขณะเดียวกันคอมพิวเตอรก็สามารถเก็บขอมูล ของผูเรียนแตล ะคนเพื่อ วิเคราะหและให
คําแนะนําในการเรียนตอๆ ไปดวย ลักษณะพิเศษดังกลาวนี้เองที่ทําใหหนวยงานตางๆ นํา CAI ไปใชในการ
ฝกอบรมอยางแพรหลาย
 ดานความคุมคา
นักการศึกษายอมรับวาหากบทเรียน CAI ไดรับการออกแบบที่ดี ผลของการเรียนจะไมดอยกวาผล
จากการเรียนในชั้นเรียนปกติและอาจมีแนวโนมที่ดีกวา (Bangert-Drown, Knlik, and Knlik, 1985) และ
แมวาการลงทุนในการผลิตบทเรียนที่มีป ระสิท ธิภาพแตละหนวยนั้นจะตอ งลงทุนทั้งเงินและเวลาแตห าก
บทเรียนที่ไดรับการผลิตนั้นถูกนําไปใชอยางกวางขวาง ก็ยิ่งถือวาการลงทุนนั้นคุมคา ยิ่งใชมากก็ยิ่งคุมคามาก
ความคุมคาจะยิ่งชัดเจนในกรณีที่บทเรียนนั้นๆ สอนเนื้อหาในวิชาที่ขาดแคลนผูสอนได นอกจากนี้การเรียน
ดวยบทเรียน CAI ยังไมจํากัดจํานวนผูเรียน ไมจํากัดสถานที่ และเวลาเรียนอีกดวย
 ดานผลปอนกลับ
กลาวไดวาปจจุบันไมมีสื่อ ชนิดใดที่ใหผ ลปอนกลับไดรวดเร็วเทาสื่อ CAI ผลปอ นกลับทันทีทันใด
(Immediate feedback) เปนจุดเดนอีก ประการหนึ่ง ของบทเรียน CAI ที่จ ะชวยใหผูเ รีย นเรีย นรูแบบ
กระฉับกระเฉง และรับรูผลจากการกระทําดวยความรวดเร็ว การใหผลปอนกลับในบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน จะถูกนําเสนอใหผูเรียนหลังจากการที่คอมพิวเตอรไดตัดสินคําตอบแลว รูปแบบของการใหผลปอนกลับ
ขึ้นอยูกับผูออกแบบการสอน ขึ้นอยูกับลักษณะผูเรียน และการประยุกตผลการวิจัยที่เกี่ยวของมาใช
 ดานแรงจูงใจ
ผูเรียนจํานวนมากที่ชอบเรียนจากบทเรียน แตละคนใหเหตุผลแตกตางกันออกไป จากผลการวิจัย
สรุปสาเหตุแหงความชอบไวหลายดาน เชน ชอบเพราะมีความแตกตางจากการสอนปกติ ชอบเพราะความ
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แปลกใหม ชอบเราะสามารถควบคุมการเรียนได (Hanafin, 1984, Bright, 1983) ความชอบดังกลาวนี้เอง
ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาเรียนรูจากบทเรียน อยางไรก็ตาม ความชอบเนื่องจากความแตกตางจากการสอน
ปกติและความชอบเพราะความแปลกใหมคงไมใชเปนมูลเหตุสําคัญของแรงจูงใจ แตแรงจูงใจนาจะเกิดจากการ
ออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับหลักและทฤษฎีการออกแบบ CAI มากกวา หลักการและ
ทฤษฎีการออกแบบที่เกี่ยวของจะกลาวไวในบทตอไป
 ดานความสม่ําเสมอของการสอน
เรื่องนี้เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาไมมีผูสอนทานใดที่สอนไดดีสม่ําเสมอ แมจะในเรื่องเดิมที่เคยสอนแลว
ก็ตาม ตัวแปรที่ทําใหการสอนแตละครั้งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีหลากหลายดวยกัน เชน ความพรอมของ
ผูสอน อารมณของผูสอน ตัวแปรดานผูเรียนและสภาพแวดลอม เปนตน การเรียนจากบทเรียน CAI นั้นเราถือ
วาคอมพิวเตอรเปนผูสอน จะสอนกี่ครั้ง ๆ ก็ยังเหมือนเดิม ตัวแปรที่จะสง ผลใหการสอนผานบทเรียน CAI
แตกตางไปบางมีเพียงประการเดียว คือ ระบบคอมพิวเตอรนั่นเอง
 ดานทัศนคติตอการเรียน
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนจากคอมพิวเตอรเปนผลซึ่งเกิดขึ้นจากขอไดเปรียบดานตางๆ ที่กลาวไวขางตน
การที่ผูเรียนไดมีโอกาสควบคุมการเรียนดวยตนเองเรียนตามความสามารถเรียนตามเวลาที่ตองการ สามารถ
ทบทวนบทเรียน สามารถตรวจสอบความกาวหนาของการเรียน มีความเปนสวนตัว ไมกังวลกับคําตอบที่
ตอบผิด ฯลฯ เหลานี้จะชวยใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียน
4.2.2 การเรียนการสอนผานทางอินเตอรเน็ต
อินเตอรเ น็ตเปนระบบเครือ ขายคอมพิวเตอร (Computer Network) เครือขายคอมพิวเตอร
โดยทั่วไปหมายถึงกลุมของเครื่องคอมพิวเตอร ที่มีการเชื่อมตอเขาดวยกัน สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและใช
อุปกรณตางๆ เชน ดิสก เทป เครื่องพิมพ ฯลฯ รวมกันได
อินเทอรเน็ตสามารถเปนชองทางการกระจายสื่อการเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่ง ที่อาศัยเทคโนโลยีเขามา
ชวยเพื่อใหสื่อการเรียนรูไปถึงผูเรียนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรูเรื่องราวจากสื่อไดดวย
ตนเองหรือ เรียนเปนกลุม สวนประกอบของการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต จะตองประกอบดวยสิ่ง
ดังตอไปนี้
1) การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนผานทางระบบเครือขาย ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) จะ
มี บทบาทสําคัญอยูหลายประการดวยกัน กลาวคือ e-mail สามารถติดตอกันไดโดยตรงระหวางผูสอนผูสอน
และผูเรียนในทันทีที่ ผูสอนและผูเรียนเขาสูระบบเครือขายคอมพิวเตอร ผูสอนสามารถสงขอความ ภาพ
ตลอดจนเสียง ผานทาง e-mail ไดพรอมๆ กัน ผูสอนสามารถสงแบบสอบถามเพื่อที่จะทราบถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียนไดโดยตรง ในขณะเดียวกันผูเรียนก็สามารถปรึกษากับผูสอนผูสอนไดเปนการสวนตัว
ผูสอนผูสอนก็สามารถที่จะใหคําปรึกษาแกผูเรียนเปนรายบุคคลและแกปญหาไดอยางรวดเร็ว
2) การเรียนจากเว็บไซต
เวิลด ไวด เว็บ เปนบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งไดรับความนิยมอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน เริ่มเขามาเปนที่รูจักในวงการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2538 ที่ผานมาเว็บไดเขามามีบทบาท
สําคัญทางการศึกษาและกลายเปนคลังแหงความรูที่ไรพรมแดน ซึ่งผูสอนไดใชเปนทางเลือกใหมในการสงเสริม
การเรียนรูเพื่อเปดประตูการศึกษาจากหองเรียนไปสูโลกแหงการเรียนรูอันกวางใหญ รวมทั้งการนําการศึกษา
ไปสูผูที่ขาดโอกาสดวยขอจํากัดทางดานเวลาและสถานที่ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2544)
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สําหรับประโยชนทางการศึกษาแกผูเรียนภายในประเทศไทย การเรียนการสอนผานเว็บถือ
เปนรูปแบบใหมของการเรียนการสอนที่เริ่มนําเขามาใช การเรียนการสอนผานเว็บเปนการจัดสภาพการเรียน
การสอนเพียงบางสวนหรือทั้งกระบวนการเรียนการสอน บนพื้นฐานของหลักและวิธีการออกแบบการเรียนการ
สอนอยางเปนระบบ โดยใชป ระโยชนจากคุณลักษณะและทรัพ ยากรของอินเตอรเ น็ตในการสื่อ สาร เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและยังสามารถแกปญหาในเรื่องขอจํากัดของสถานที่และเวลาได
อีกดวย (กนกพร ฉันทนารุงภักดิ์, 2548)
3) การสืบคนขอมูลผานทาง เว็บไซต
การสืบคนขอ มูลผานทางเว็บไซต เปนวิธีที่เรารูจัก กันมากที่สุด และใชกันอยางแพรหลาย
เพราะมีความรูอยางมากมาย อยูในเว็บไซต ตางๆ แตการที่จะไดความรูเพียงใด และมากนอยเพียงใด นั้น
ขึ้นอยูกับ เว็บไซต ที่เราเขาไปศึกษาหาความรูวามีวิธีการเสนอเนื้อหาความรูอยางไรและตรงกับความตองการ
ของเราเพียงใด
4) แลกเปลี่ยนความรู ทางเว็บบอรด
การแลกเปลี่ยนความรูผานทางเว็บบอรดเปนอีกชองทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความรูกับ
บุคคลตาง ๆ โดยเสนอความคิดเห็นของเราให ผูอื่นรู และรูความคิดเห็นของผูอื่น
5) พูดคุยกับบุคคลทั่วโลก ผานทาง Internet โดยใชหลาย ๆ วิธีการ เชน Internet Phone,
ICQ, msn messenger, yahoo messenger หรืออื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสามารถติดตอกับบุคคลทั่วไปไดทั้ง
พิมพโตตอบ พูดคุย หรือพูดคุยและเห็นหนากันดวย
วิธีการตางๆ ที่กลาวมานี้ เปนชองทาง ที่เราสามารถจะใช Internet เปนชองทางในการแสวงหา
ความรู ซึ่งนับวันจะมีการพัฒนามากขึ้นทั้งผูสรางความรูและวิธีการใช Internet เปนเครื่องมือในการเรียนรู
และผูที่ใช Internet เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู
4.2.3 มัลติมีเดีย
มัลติมีเ ดียเปนเทคโนโลยีที่ไดรับ การพัฒ นาใหกาวหนาอยางรวดเร็ว มัล ติมีเดียเปนเทคโนโลยีที่ใช
คอมพิ ว เตอร แ สดงผลในลั ก ษณะการผสมของสื่ อ หลายชนิ ด เข า ด ว ยกั น ทั้ ง ตั ว อั ก ษร รู ป ภาพ เสี ย ง
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ โดยเนนการโตตอบและมีปฏิสัมพันธกับผูใช
มัลติมีเดียจึงตองการชองสัญญาณสื่อสารที่มีแถบกวางสูง รองรับการทํางานแบบสองทิศทาง โดยเนน
การยอระยะทางจากที่ไกล ๆ ใหเสมือนอยูชิดใกล โตตอบกันไดอยางรวดเร็ว
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน VS สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนนั้น คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบเพื่อใชในการเรียนการ
สอน โดยผูออกแบบหรือกลุมผูผลิตโปรแกรมไดบูรณาการเอาขอมูลรูปแบบตางๆ เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสียง วีดิทัศน และขอความ เขาไปเปนองคประกอบเพื่อการสื่อสารและการใหประสบการณเพื่อการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพนั่นเอง การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษานี้ มีขอแตกตางจากสื่อมัลติมีเดียที่ใชเพื่อการ
นําเสนอขอมูลหรือการประชาสัมพันธอยูหลายดาน บทบาทของสื่อมัลติมีเดียทั้ง 2 ลักษณะสรุปไดดังนี้
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สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
o เปาหมายคือ การสอน อาจใชชวยในการสอนหรือสอนเสริมก็ได
o ผูเรียนใชเรียนดวยตัวเอง หรือเรียนเปนกลุมยอย 2 – 3 คน
o มีวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะ โดยครอบคลุมทักษะความรู ความจํา ความ
เขาใจ และเจตคติ สวนจะเนนอยางใดมากนอย ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและโครงสรางเนื้อหา
o เปนลักษณะการนสื่อสารแบบสองทาง
o ใชเพื่อการเรียนการสอน แตไมจํากัดวาตองอยูในระบบโรงเรียนเทานั้น
o ใชระบบคอมพิวเตอรในการสงและรับขอมูล
o รูปแบบการสอนจะเนนการออกแบบการสอน การมีปฏิสัมพันธ การตรวจสอบความรูโดย
ประยุกตทฤษฎีจิตวิทยา และทฤษฎีการเรียนรูเปนหลัก
o โปรแกรมไดรับการออกแบบใหผูเรียนเปนผูควบคุมกิจกรรมการเรียนทั้งหมด
o การตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อ นับวาเปนขั้นตอนที่ตองกระทํา
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอขอมูล
o เปาหมายคือ การนําเสนอขอมูลประกอบการคิด การตัดสินใจ ใชไดกับทุกสาขาอาชีพ
o ผูรับขอมูลอาจเปนรายบุคคล กลุมยอย จนถึงกลุมใหญ
o มีวัตถุประสงคทั่วไปเพื่อเนนความรูและทัศนคติ
o เปนลักษณะการสื่อสารทางเดียว
o ใชมากในการโฆษณา ประชาสัมพันธงานดานธุรกิจ
o อาจตองใชอุปกรณตอพวงอื่นๆ เพื่อนําเสนอขอมูลที่มีความซับซอน หรือเพื่อตองการใชผูชม
ไดชื่อชม และคลอยตาม
o เนนโครงสรางและรูปแบบการใหขอมูลเปนขั้นตอน ไมตรวจสอบความรูของผูรับขอมูล
o โปรแกรมสวนมากจะควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร หรือผูนําเสนอ
คุณคาของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
การใชมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน เปนการเพิ่มทางเลือกในการเรียน และตอบสนองรูปแบบของ
การเรียนของผูเ รียนที่มีความแตกตางกัน การจําลองสภาพการณของวิชาตาง ๆ เปนวิธีก ารเรียนรูที่ทําให
ผูเรียนไดรับประสบการณตรงกอนการลงมือปฏิบัติจริง โดยสามารถที่จะทบทวนขั้นตอนและกระบวนการได
เปนอยางดี ผูเรียนอาจจะเรียนหรือฝกซ้ําได เชน การใชมัลติมีเดียในการฝกภาษาตางประเทศ โดยเนนเรื่อง
การออกเสียงและฝกพูด เปนตน
การใชมัลติมีเดียเปนสื่อทางการสอนทําใหการสอนมีประสิทธิภาพมากกวาการใชสื่อการสอนธรรมดา
และสามารถเสนอเนื้อหาไดลึกซึ้งกวาการสอนที่สอนตามปกติ อาทิการเตรียมนําเสนอไวอยางเปนขั้นเปนตอน
และใชสื่อประเภทภาพประกอบการบรรยาย และใชขอความนําเสนอในสวนรายละเอียดพรอมภาพเคลื่อนไหว
หรือใชวีดิทัศนเชนนี้แลวก็จะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ในอนาคตมัลติมีเดียจะเปนนวัตกรรมหนึ่งที่มีการเติบโตขึ้นทั้งดานของโปรแกรมและฮารดแวร ราคา
ของมัลติมีเดียจะถูกลงอยางมากในขณะที่ประสิทธิภาพในดานของภาพ เสียง และวีดิทัศนจะมีคุณภาพสูงขึ้น
การเพิ่มศักยภาพของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกระทําไดงายสวนในดานของโปรแกรมจะสามารถใชไดงายขึ้น
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และประยุกตไปพัฒนาโปรแกรมประยุกตทางการศึกษา ไดอยางงาย ๆ รวมถึงการนํามัลติมีเดียเขาไปเปนสวน
หนึ่งในหลักสูตรและการสอน
ความตองการนํามัลติมีเดียไปใชในการฝกอบรมมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ หองเรียนมัลติมีเดีย และ
รายวิชามัลติมีเดียไดจัดขึ้นเปนสวนหนึ่งของการสอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาจะเปน
กลไกสําคัญในการฝกอบรมประชาชนในการใชมัลติมีเดียทางธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษา แนวโนมการใช
มั ล ติ มี เ ดี ย จะมี ทิ ศ ทางที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยอาจคาดการณ ไ ด ว า ในอนาคตผู เ รี ย นจะเรี ย นรู จ ากห อ งเรี ย น
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส และนั่ ง อยู ห น า จอคอมพิ วเตอร และคี ยบ อรด เพื่อ เปด ดู ขอ มู ล ด า นการสอนของผู ส อน
คอมพิวเตอรแทนการนั่งฟงการบรรยายของผูสอน ผูเรียนจะดูการสอนของผูสอนไดจากมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้น
4.2.4 อิเล็กทรอนิกสบุค (E-Book)
หมายถึงหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส ผูอานสามารถอานผานทางอินเตอรเน็ต หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสพกพาอื่นๆ ได สําหรับหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกสจะมีความหมายรวมถึงเนื้อหาที่ถูก
ดัดแปลงอยูในรูป แบบที่ส ามารถแสดงผลออกมาได โดยเครื่อ งมือ อิเ ล็ ก ทรอนิก สแตก็ ใหมีลัก ษณะการ
นําเสนอสอดคลองและคลายคลึงกับการอานหนังสือทั่วไปในชีวิตประจําวัน แตจะมีลักษณะพิเศษคือ สะดวก
และรวดเร็วในการคนหาและผูอานก็ส ามารถอานพรอ มๆ กันไดโ ดยไมตอ งรอใหอีก ฝายสง คืนหอ งสมุ ด
เชนเดียวกับหนังสือในหองสมุดทั่วไป
ในการประยุกตอิเล็กทรอนิกสบุคมาใชทางการศึกษา มักใชเพื่อเปนสื่อแทนหนังสือ หรือตํารา หรือใช
เพื่อเปนสื่อเสริมการเรียนดวยตนเอง ผูเรียนนําแผนซีดีที่บรรจุขอมูลหนังสือทั้งเลมมาอานดวยคอมพิวเตอร
และเมื่อตองการขอมูลสวนใดก็สามารถคัดลอกและอางอิงนํามาใชไดทันทีโดยไมตองจัดพิมพใหม
4.2.5 ระบบการเรียนการสอนทางไกล
การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) หมายถึง การเรียนการสอนที่มีผูเรียนและผูสอนอยู
คนละสถานที่ โดยมีการใชสื่อทางโทรคมนาคมเปนตัวประสานการติดตอระหวางผูสอนผูสอนกับผูเรียน การ
นําเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารโทรคมนาคมเขามาประยุกตใชในการเรียนการสอนทางไกลนี้จะอยูในรูปแบบ
ของการสงสัญญาณภาพเคลื่อนไหว และสัญญาณเสียงของผูสอน และสัญญาณเสียงของผูสอนจะถูกสงจาก
สถานที่สอนซึ่งก็คือ ศูนยฝกอบรมหลัก (Training Center) ผานสื่อโทรคมนาคม เชน ดาวเทียม คูสายวงจรเชา
หรือ ISDN ไปใหผูเรียนในหองเรียนทางไกล (Remote Sites) หลายๆ แหงไดรับชมรับฟง ขณะเดียวกัน
ผูเรียนที่หองอบรมทางไกล ก็จะสามารถพูดโตตอบกับมายังผูสอนที่ศูนยฝกอบรมหลักรวมทั้งสามารถตอบขอ
ทดสอบในสาขาวิชาการนั้นๆ ไดทันที ซึ่งลักษณะเชนนี้ทําใหมีความรูสึกเหมือนเปนการเรียนการสอนอยูใน
สถานที่เดียวกัน
4.2.6 วิดีโอคอนเฟอรเรนซ (Video Conference)
ระบบวิดีคอนเฟอรเรนซเปนการสอนผานจอโทรทัศนคลายคลึงกับการสอนทางไกลผานสื่อโทรทัศน
โดยทั่วไป แตมีขอแตกตางตรงที่ระบบวีดิโอคอนเฟอรเรนซเปนแบบสองทาง ผูเรียนและผูสอนสามารถมี
ปฏิสัมพันธกันไดดวยสื่อเดียวกันตลอดเวลา และมักใชกับการเรียนการสอนเปนกลุม นอกจากการมีปฏิสัมพันธ
แลวคุณภาพของการเรียนการสอนจึงขึ้นอยูกับคุณภาพการสอนของผูสอน ถาผูสอนเนนการบรรยายดวยปาก
เปนหลักสิ่งที่ผูเรียนไดรับจึงมีความเปนนามธรรมสูง ผลที่เกิดขึ้นจึงขึ้นอยูกับเทคนิคของผูสอน
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4.2.7 ระบบวีดิทัศนตามคําขอ(Video on Demand)
วีดิทัศนตามคําขอเปนระบบใหมที่กําลังไดรับความนิยมนํามาใชในหลายประเทศ เชน ญี่ปุนและ
สหรัฐอเมริก า โดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอรความเร็วสูง ทําใหผูชมตามบานเรือนตางๆ สามารถเลือ ก
รายการที่ ต นเองต อ งการชมได โ ดยเลื อ กตามรายการ(Menu) และเลื อ กชมได ต ลอดเวลา
วีดิทัศนตามคําขอเปนระบบที่มีศูนยก ลางการเก็บ ขอ มูล วีดิทัศนไวจํานวนมาก โดยจัดเก็บ ในรูป
แหลงขอมูลขนาดใหญ (Video Server) เมื่อผูใชตองการเลือกชมรายการใดก็เลือกไดจากฐานขอมูลที่ตองการ
ระบบวีดิทัศนตามคําขอจึงเปนระบบที่จะนํามาใชในเรื่องการเรียนการสอนทางไกลไดโดยไมมีขอจํากัดดาน
เวลา ผูเรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองตองการเรียนหรือสนใจได

ภาพที่ 2.1 การเชื่อมตอระบบวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ (ที่มา : พัลลภ พิริยสุรวงศ)
4.2.8 แหลงทรัพยากรการเรียนรูแบบเปด (Massive Open Online Course: MOOC)
MOOC หรือ Massive Open Online Course เปนที่ก ลาวถึงในวงการศึกษาระดับ อุดมศึกษา
(Higher education) และเปนที่เชื่อกันวาเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนทางไกลและการศึกษาแบบเปด ใน
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2012 The New York Time ไดประกาศวา ป ค.ศ.2012 เปนปของ MOOC The
Year of MOOC” (Stine, 2013)
ความเปนมาของ MOOC
MOOC เปนที่รูจักกันในป 2008 โดย David Cormier (Cormier, 2010) ไดเปดสอนรายวิชาที่ชื่อวา
“Connectivism and Connective Knowledge” ในมหาวิทยาลัย Manitoba สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
การศึกษาตอ เนื่อ งที่จายคาเลาเรียนและยังมีนักศึกษาอีกกวา 2.300 คนที่เรียนฟรี ในชวงเวลาเดียวกันนี้
University of Illinois Springfield ก็ไดทดลองสอนโดยใช MOOC เชนเดียวกัน
ในป ค.ศ.2011 MOOC กลายเปนเครื่องมือสําคัญของมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศสหรัฐอเมริกา
เชน Stanford และ MIT โดยเปดโอกาสใหทุกคนในโลกสามารถเรียนผาน MOOC ได รายวิชาที่ใช MOOC
เชน “Introduction to Aritificial Intelligence ซึ่งสอนโดย Sebastian Thrun รวมกัน Peter Narvig จาก
Google มีผูเขาเรียนทั่วโลกถึง 160,000 คน
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ภาพที่2.2 แสดงชวงของพัฒนาการของ MOOCs และการศึกษาแบบเปด
ที่มา: Yuan, L., and Powell, S. (2013) MOOCs and Open Education:
Implication for Higher Education: A white paper, p.6
จากภาพที่ 1 แสดงใหเ ห็นวาแนวคิดของการศึก ษาแบบเปดเกิดขึ้นและพัฒ นาไปอยางรวดเร็ว
Massachusetts Institute of Technology (MIT) สราง Open Course Ware ในป ค.ศ.2002 และ Open
University เริ่มใช Open Learn ในป ค.ศ.2006 เมื่อ MOOC เริ่มถูกพัฒนาขึ้นนั้น หลายสถาบันและ
มหาวิทยาลัยชั้นนําไดสราง Open Learning Platform เชน MIT edX และ OU ‘s Futurelearn
ปจจุบันนี้ MOOC เปนเครื่องมือของมหาวิทยาลัยตางๆ ทีเ่ ปดใหนักศึกษาและผูสนใจเขาเรียนไดฟรี
รูปแบบการเรียนครอบคลุมทั้งรายวิชาตลอดภาคการศึกษาและเปนหลักสูตรระยะสั้น ผูเรียนมีทุกชวงอายุและ
หลากหลายเชื้อชาติ
คุณลักษณะของ MOOC
McAulay, Stewart และ Siemens (2010) กลาววา MOOC เปนรายวิชาออนไลนที่เปดโอกาสให
ผูเรียนเรียนฟรีและสามารถเลือ กลงทะเบียนเรียนไดโดยอิส ระ หลักสูตรหรือ รายวิชา MOOC เปดใหกับ
สาธารณชนไดเขาถึงโดยไมจํากัดผลลัพธ
Yuan และ Powell (2013) กลาวถึง MOOC วา
1. Open access-ทุกคนสามารถเขาเรียนในรายวิชาโดยไมเสียคาใชจาย
2. Scalability-รายวิชาถูกออกแบบใหสนับสนุนผูเ รียนโดยไมจาํ กัดจํานวน
การพัฒ นา MOOC จึงตองคํานึงถึง คุณลัก ษณะสําคัญคือ เปนการศึก ษาแบบเปด (Openness in
education) แบงปนความรูอยางอิสระ และตองตอบสนองความตองการของผูเรียนที่จะศึกษาเรียนรูโดยไม
จํากัดสถานภาพสวนบุคคล (demographic) และสถานภาพทางเศรษฐกิจ (economic)
วิชาการ.คอม (2013) ไดกลาวถึง MOOC วาเปนนวัตกรรมใหมของวงการศึกษาโลก โดยการนําเอา
เทคโนโลยีและวิธีการเรียนการสอนสมัยใหมมาผสมผสาน ทําใหคนทั่วโลกเขาถึงผานออนไลน และ MOOC มี
ลักษณะที่สําคัญ 3 ประการคือ
1. การเขาถึง (Accessibility) เปนการเรียนการสอนที่ (แทบจะ) ไมมีคาใชจาย มีอินเทอรเน็ตก็เรียน
ได เขาถึงไดไมตางจากดูวีดิโอใน Youtube เปดรับทุกคนเขามาเรียน
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2. ปฏิ สั ม พั น ธ (Interactive) ผู เ รี ย นไม ไ ด นั่ ง ฟ ง อย า งเดี ย ว ระหว า งดู วี ดิ โ อจะมี คํ า ถามแทรก
ตลอดเวลา ทําใหผูเรียนตื่นตัวและรูตัวเมื่อขาดสมาธิ นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถตั้งคําถามโดยใหเพื่อนตอบได
ไมตางไปจากการถามใหเพื่อนในหองชวยอธิบาย
3. เสรีภาพ (Freedom) ผูเรียนมีสิทธิ์เลือกวิชาที่อยากเรียนไดตามใจชอบเรียนไดเทาที่ตัวเองตองการ
เมื่อเรียนจบสอบผานสงการบานครบก็ยังไดเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส โดยบางวิชาสามารถโอนเทียบเปนหนวย
กิต ของหลายมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
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ตอนที่ 3 สื่อสังคมกับการเรียนการสอน
แนวคิด
สื่อสังคมและเครือขายสังคมถูกนํามาใชเปนเครื่องมือติดตอสื่อสารมากมายในหลายวงการ ทั้งวงการ
การเมือง วงการการสื่อสาร วงการบันเทิง โดยเฉพาะวงการทางธุรกิจ เชนการนําเสนอสินคา การเขาถึงกลุม
ลูกคา เปนตน ทั้งนี้ทั้งสังคมและเครือขายสังคมก็สามารถนํามาใชเพื่อการเรียนการสอนไดเชนกัน โดยผูสอน
สามารถนําเสนอสื่อผานทางสื่อสังคมเพื่อใหผูเรียนไดรับชม เสริมสรางความเขาใจ ตลอดจนรวมกันอภิปราย
การนําเสนอเนื้อหาผานทางสื่อสังคม แบงปนรูปภาพ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานทางเครือขาย
สังคมก็ยอมทําได อีกทั้งยังใชสื่อสังคมเปนเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนการสอนไดอีกดวย
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการอบรม
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสือ่ สังคมและเครือขายสังคม
2. สามารถวิเคราะหประเภทของสื่อสังคมได
3. สามารถบอกการนําสื่อสังคมและเครือขายสังคมไปใชในการเรียนการสอนได
สาระสําคัญ
1. ความหมายของสื่อสังคม และเครือขายสังคม
2. ประเภทของสือ่ สังคม
3. ความแตกตางระหวางสื่อสังคม (Social Media) และเครือขายสังคม (Social Network)
4. การประยุกตใชสื่อสังคมและเครือขายสังคมในการเรียนการสอนและการนิเทศ
5. รูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอน
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เรื่องที่ 1 ความหมายของสื่อสังคม (Social Media) และเครือขายสังคม (Social Network)
สื่อสังคม หรือ Social Media เปนสื่อในรูปแบบตางๆไมวาจะเปน ขอความ รูปภาพ เสียง หรือวีดิโอ
เปนตนที่สามารถแบงปนขอมูลขาวสาร หรือแพรกระจายสูสังคมไดอยางรวดเร็ว มีการปฏิสัมพันธในวงกวาง
ทุกคนสามารถเปนเจาของสื่อสังคม และเขาถึงได โดยผานทางเครือขายอินเตอรเน็ท ซึ่งการแพรกระจายทาง
สังคมนี้สามารถทําใหสื่อสังคมกลายเปนกระแสของสังคมไดเลยทีเดียว ตัวอยางที่เห็นเดนชัดในปจจุบันนี้ เชน
Gangnam Style เพลงสุดฮิตของเกาหลีที่มียอดการเขาชมใน youtube สูงถึง 650 ลานครั้ง และไดมีกระแส
Gangnam Style fever ไปทั่วโลก (กนกพร ฉันทนารุงภักดิ์, 2555)

ภาพที่ 1 Gangnum Style เพลงยอดฮิตของเกาหลีที่มียอดผูชมกวา 650 ลานครัง้ ผานทาง Youtube
ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0
ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
เครือขายสังคม (Social Network) เปนการเชื่อมตอ หรือติดตอกันในกลุมของบุคคลที่มีความสนใจใน
เรื่องเดียวกัน โดยสามารถแบงปนขอมูลตางๆ เผยแพรขอมูล แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดตางๆ ผานทางเว็บไซต
ที่ใหบริการในลักษณะชุมชน (Community) จุดมุงหมายหลักของเครือขายสังคมเพื่อเชื่อมตอกับบุคคล โดย
เปนบุคคลที่รูจักกัน มีความสนใจรวมกัน ในเรื่องที่เหมือนกัน เปนสมาขิกรวมกัน จนสามารถกอใหเกิดเปน
ความสัมพันธที่แนนแฟนขึ้นได
สมาชิก ของเครือ ขายสัง คมสามารถที่จ ะสรางขอ มูล สวนตัวของตนเอง (Profile) โดยสามารถใส
รายละเอียด เกี่ยวกับการศึก ษา การทํางาน เพศ อายุ ความสนใจ รวมถึงรูปภาพลงได อีก ทั้ง ยัง สามารถ
เชื่อมตอกับบุคคลอื่นได เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ทั้งนี้เรายังสามารถเห็นขอมูลสวนตัวของผูที่เรา
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เชื่อมตอดวยไดอีก ดวย อีกทั้ง เครือขายสังคมยัง ใหความสําคัญกับการเพิ่มจํานวนเครือ ขายโดยการที่ผูใช
สามารถ แนะนําเพื่อน (Invite Friend) ใหเขารวมกับเครือขายสังคม หรือ สามารถคนหาเพื่อน (Find Friend)
ทั้งจากการที่มีเพื่อนรวมกัน (Mutual Friend) ทําใหเราสามารถไดพบเจอเพื่อนที่หางหายกันไปนาน หรือจาก
ความสนใจที่เหมือนกันไดอีกดวย
ลักษณะของเครือขายสังคมที่สําคัญคือผูที่อยูในเครือขายสังคมมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มีพื้นฐาน
เหมือ นกัน มีความผู ก พันซึ่ ง กัน และกั น การติด ตอ สื่ อ สารเปน แบบสองทางโดยเราสามารถเลือ กผูที่จ ะ
ติดตอสื่อสารดวยได ทั้งนี้ประเภทของเครือขายสังคมสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) เครือขายระหวาง
เพื่อน หรือครอบครัว ในลักษณะที่รูจักกันเปนการสวนตัว เชน Facebook, Hi5 หรือ MySpace เปนตน 2)
เครือขายสังคมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เปดโอกาสใหใสขอมูลความสนใจ Resume หรือขอมูลเชิงธุรกิจ
เพื่อที่จะสามารถสรางเครือขายสังคมเฉพาะกลุมความสนใจ เชน Linked in เปนตน
เรื่องที่ 2 ประเภทของสื่อสังคม
จากความหมายของสื่อสังคมที่สามารถแบงปนแพรกระจายเขาสูสังคมไดอยางรวดเร็ว จึงสามารถสรุป
ลักษณะของสื่อสังคมไดดังนี้
1) สื่อสังคมเปนการสื่อสารในวงกวาง การเผยแพรสื่อในลัก ษณะสื่อสังคมทําไดงายขึ้น ผูที่มีความ
สนใจในเรื่องนั้นๆ สามารถคนหาและเขาถึงขอมูลตางๆที่ตองการไดงายขึ้น โดยไรซึ่งขอจํากัดของเวลาและ
สถานที่ เพียงแคสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ทก็สามารถเขาถึงสื่อสังคมเหลานั้นได เมื่อสื่อมีการนําเสนอในวง
กวาง การแพรกระจายเปนไปอยางรวดเร็ว สื่อสังคมจึงสามารถกอใหเกิดกระแสสังคมขึ้นได เชนการดูคลิป
วีดิโอผานทาง Youtube หรือการอานบทความซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจในปจจุบันผานทาง Blog เปนตน
2) สื่อ สั ง คมเปนสื่อ ที่ผูใช ส ามารถสร างสรรคเ องได จากเดิม ในยุคของสื่อ สิ่ ง พิม พ หนัง สือ พิม พ
นิตยสาร วิทยุ หรือโทรทัศน ผูสรางเนื้อหามีหนาที่ชัดเจนในการสรางเนื้อหาและนําเสนอเนื้อหา แตในยุคของ
สื่อสังคมสามารถปรับใหผูที่อยากมีสวนรวมในการเขียนหรือนําเสนอเนื้อหา ขาวสารตางๆสามารถทําไดอยาง
งายขึ้น เปนการนําเสนอสื่อที่แตกตางไปจากเดิมที่เปนลักษณะของ one – to – many คือผูเขียน หรือผูผลิต
คนเดียวเผยแพรใหผูอานจํานวนมาก มาเปนในลักษณะของ many – to – many คือผูเขียนหรือผูผลิตหลาย
คนเผยแพรใหผูอานหลายคน ถือวาเปนการเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม เชนการเขียน Blog การนําเสนอ
ขอมูลตางๆทางรีวิว หรือ Forums การเผยแพรหนังสั้นที่ทําขึ้นเองผานทาง Youtube เปนตน
3) สื่อสังคมเปนสื่อที่เปดโอกาสใหผูใชสามารถแกไขไดเอง บันทึกและจัดเก็บได ผูใชสามารถรวมกัน
สรางสรรคแกไขขอมูลในสื่อสังคมได เชน ลักษณะของสารานุกรมออนไลน หรือ Wikipedia ที่ผูใชสามารถเขา
มามีบทบาทเปนผูเขียนได อีกทั้งสื่อที่อยูในรูปดิจิทัลสามารถบันทึกและจัดเก็บ เพื่อนําไปเรียกใชในภายหลังได
ตัวอยางของสื่อสังคมที่มีอยูในปจจุบันนั้นมีมากมาย เชน Youtube, Wikipedia เปนตน โดยหากจะ
แบงประเภทของสื่อสังคมออกเปนแตละประเภทตามการใชงานจะพบวา สื่อสังคมสามารถแบงออกเปน 5
ประเภท ดังนี้ (Jane Bozarth, 2010; Safko & Brake, 2012; ภิเษก ชัยนิรันดร, 2553, กนกพร ฉันทนารุง
ภักดิ์, 2555)
1. ประเภทการสื่อสาร (Communication)
สื่อสังคมประเภทการสื่อสารเปนสื่อประเภทที่อนุญาตใหผูใชเขามาเขียนบทความ หรือ โพสต (Post)
บทความเรื่องราวตางๆตามความสนใจ โดยสามารถเผยแพรบทความที่เขียนไดอยางอิสระเสรี ตัวอยางที่เห็นได
ชัดเจนของสื่อสังคมประเภทการสื่อสารคือ Weblog หรือ Blog ทั้งนี้การเขียนBlog สามารถแบงออกเปน 3
รูปแบบ คือ 1) การเขียน Blog โดยบริษัทนั้นๆเพื่อสื่อสารกับลูกคา ซึ่งเรียกวา Corporate Blog 2) การเขียน
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Blog โดย Blogger อิสระ ที่มีความสามารถในการถายทอด เลาเรื่องราว หรือเขียนบทความในสิ่งที่ตนเอง
สนใจ เชน Blogger, Wordpress เปนตน และ 3) Microblog เปนลักษณะการโพสทขอความสั้นๆ ที่มีความ
ยาวไมเกิน 140 ตัวอักษร เชน Twitter

ภาพที่ 2 Blogger
ที่มา : www.blogger.com

ภาพที่ 3 Wordpress
ที่มา : http:wordpress.com
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ภาพที่ 4 Twitter
2. ประเภทการสรางสรรคผลงานรวมกัน (Collaboration)
สื่อสัง คมประเภทนี้เปนการที่นักวิชาการ นักวิชาชีพ ผูเ ชี่ยวชาญหรือ ผูมีความรูเฉพาะในทางนั้นๆ
มารวมกันสรางสรรคความรู รวมกันเขียน เพื่อใหความรูในเรื่อ งนั้นๆ ตัวอยางของสื่อ สังคมประเภทการ
สรางสรรคผลงานรวมกันที่เห็นไดชัดเจนคือ สารานุกรมออนไลน หรือ Wikipedia ซึ่งเปนแหลงรวมความรูใน
ดา นต า งๆที่ เ ข า ถึง ได ง า ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ wikispaces การจั ดหมวดหมูข องเว็ บ หรื อ Social
Bookmarking เปนการทําหนาที่เก็บ URL ของเว็บเว็บไซตที่ชื่นชอบเปนหมวดหมูไวดูภายหลัง โดยสามารถ
แบงปนใหคนอื่นๆเขามาดูได และเราเองก็สามารถทราบไดวาเว็บไซตใดไดรับความนิยมโดยดูจากจํานวนที่ถูก
Bookmark เชน Delicious, Digg, Google Reader เปนตน

ภาพที่ 5 Wikipedia
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ภาพที่ 6 Wikispaces
ที่มา : www.wikispaces.com
3. ประเภทชุมชน (Community)
เปนการสรางกลุ ม สัง คม (Social Community) หรือ เครื อ ขายสั ง คมทางอินเตอร เ น็ท (Social
Network) สําหรับผูที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน หรือผูที่รูจักกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยน และแบงปนขอมูล
ขาวสารกัน โดยผูเขารวมแตละคนจะสรางขอมูลสวนตัวของตนเอง (Profile) ใสรูปภาพรวมถึงรายละเอียด
ตางๆได ทั้งนี้ยังมีสวนที่ใหเ ราแนะนําเพื่อนเขามาในชุม ชน (Invite Friend) หรือ การคนหาเพื่อ น (Find
Friend) อาจจะคนหาจากการมีเพื่อนรวมกัน (Mutual Friend) หรือการที่มีความสนใจตรงกัน ก็ได สื่อสังคม
ประเภทชุมชนนี้จะมีโครงสรางทางสังคมที่แนบแนนกวาในลักษณะอื่น กลาวคือ ผูที่อยูในเครือขายสังคมของ
เรานั้นจะเปนคนที่เรารูจัก หรือมีคนสนใจในสิ่งเดียวกัน ตัวอยางของสื่อสังคมประเภทชุมชนที่เห็นชัดเจนคือ
Facebook, Hi5, MySpace, Google+, Linked in เปนตน
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ภาพที่ 7 Facebook
ที่มา : www.facebook.com

ภาพที่ 8 Google+
ที่มา : http://plus.google.com
4. ประเภทสื่อ (Multimedia)
สื่อสัง คมประเภทสื่อนี้มีทั้งการนําเสนอสื่อที่เปนการแบงปนรูปภาพ (Photo Sharing) หรือ การ
แบงปนวีดิโอ หรือสื่ออื่นๆ (Media Sharing) โดยเราสามารถ upload รูปภาพ เสียง หรือวีดิโอเพื่อแบงปนให
ครอบครัวเพื่อนๆ ตลอดจนสาธารณชนไดชม สื่อสังคมประเภทการแบงปนรูปภาพจะเนนที่การสามารถอัพ
โหลด และดาวนโหลดรูปภาพมาใชงาน ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บรูปภาพในคอมพิวเตอร เรียกใชงานและ
สามารถแบงปนไดงาย ตัวอยางสื่อสังคมประเภทนี้เชน Flickr, Multiply, Photo bucket เปนตน สวนการ
แบงปนไฟล Multimedia วีดิโอ ภาพยนตร หรือเพลง จะเปนลักษณะเดียวกันการแบงปนรูปภาพ เพียงแตสื่อ
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ที่แบงปนแตกตางออกไป ตัวอยางของเว็บ Media Sharing ที่ใชกันอยางแพรหลายคือ Youtube หรือการ
แบงปนสไลด เชน slideshare

ภาพที่ 9 Slideshare
5. ประเภทบันเทิง (Entertainment)
สื่อสังคมประเภทบันเทิง มุงเนนใหความบันเทิงความสมจริงแกผูใช ในรูปแบบของเกมสอ อนไลน
(Online Games) หรือในรูปแบบของโลกเสมือนจริง (Virtual World) ลักษระของเกมสออนไลนผูเ ลน
สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูเลนดวยกัน และมีลักษณะฉากตางๆที่สมจริง เชน Pangya เปนเกมสออนไลนที่
เกี่ยวกับกีฬากอลฟ ผูเลนจะเสมือนกําลังตีกอลฟเพียงแตในโลกออนไลนเทานั้น รูปแบบโลกเสมือนจริง โดยให
ผูใชสามารถเขาใชบริการในสถานการณที่เสมือนจริง ที่เปนที่นิยมในปจจุบันคือ Second Life ผูใชสามารถ
สรางตัวตน เลือกสถานที่ ไดเปนตน
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ภาพที่ 10 การเลือกตัวตนใน Second Life
ที่มา : www.secondlife.com

ภาพที่ 11 Second Life
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เรื่องที่ 3 ความแตกตางระหวางสื่อสังคม (Social Media) และเครือขายสังคม (Social Network)
จากความหมายและลักษณะของสื่อสังคมและเครือขายสังคมที่กลาวมาในขางตนแลว สามารถระบุ
ประเด็นความแตกตางระหวางสื่อสังคม และเครือขายสังคม มีประเด็นความแตกตางหลักๆ อยู 3 ประเด็น
ดังตอไปนี้
1) ความสัมพันธอันแนนแฟน เครือขายสังคมเนนเรื่องของการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธรวมกัน
สมาชิกของเครือขายสังคมจะเปนสมาชิกรวมกัน เปนสมาชิกที่รูจักกันอยูในเครือขายเดียวกัน ทําใหเครือขาย
สังคมสามารถสรางความสัมพันธที่แนนแฟนใหเกิดขึ้นได ในขณะที่สื่อสังคมนั้น ไมจําเปนตองสรางเครือขาย
และสมาชิกไมจําเปนตองรูจักกัน
2) ลักษณะการติดตอสื่อสาร สําหรับสื่อสังคมการติดตอสื่อสารจะเปนในลักษณะของการกระจายไปสู
คนหมูมาก ในลักษณะ many – to – many เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารทั่วไปสูบุคคลอื่น ในขณะที่
เครือขายสังคมมีลักษณะในการติดตอสื่อสารแบบสองทางมากกวา ขึ้นอยูกับหัวเรื่อง หรือหัวขอ บุคคลมาเขา
กลุมตามความสนใจ ประสบการณ และพื้นฐานที่เหมือนกันกอใหเกิดบทสนทนาและการพัฒนาความสัมพันธ
3) การระบุบุคคลในแลกเปลี่ยนแบงปนขอมูล เครือขายที่มีในสื่อสังคมและเครือขายสังคมที่แตกตาง
กัน การแลกเปลี่ยนขอมูลในเครือขายสังคมจะทําเฉพาะกลุมบุคคลที่รูจักกัน สามารถระบุบุคคลที่เรามีความ
เชื่อ มั่นวามีความเชี่ยวชาญในเรื่อ งนั้นๆในการแลกเปลี่ยน หรือแบงปนขอมูลได ในขณะที่การแลกเปลี่ยน
แบงปนขอมูลทางสื่อสังคมไมสามารถระบุบุคคลที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรูได
ทั้งสื่อสังคมและเครือขายสังคมมีจุดมุงหมายในการเขาถึงสังคมการตอบสนองความเปนสัตวสงั คมของ
มนุษย มุงเนนการมีสวนรวม การมีปฏิสัมพันธในประเด็นที่สนใจรวมกัน จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาสื่อสังคมมี
ความหมายการใชงานในมุมที่กวางกวาเครือขายสังคม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ เครือขายสังคมเปนสวนหนึ่ง
ของสื่อสังคมนั่นเอง สื่อสังคมและเครือขายสังคมมีความใกลเคียงกันมาก และการใชงานในปจจุบันทําใหแทบ
จะแยกเครือขายสังคมออกจากสื่อสังคมไมไดเลย
เรื่องที่ 4 การประยุกตสื่อสังคมและเครือขายสังคมไปใชในการเรียนการสอนและการนิเทศ
เทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาขึ้นมาก การเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆเปนไป
อยางรวดเร็ว สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน รวมถึงสื่อการเรียนการสอนมีมากมายใหเลือกใช
โดยสะดวก จากลักษณะของสื่อสังคมและเครือขายสังคมที่สนับสนุนใหการติดตอ สื่อสารเขาถึงไดงาย การ
ตอบสนองให ขอ มูล ปอ นกลั บ ที่ ทัน ทว งที กอปรกับ ลัก ษณะของผู เ รี ยนที่ก าวทัน ยุคสั ง คมฐานความรู มี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสืบคน แลกเปลี่ยน แบงปนขอมูล ขาวสาร ความรูตางๆ
ผานทางสื่อสังคมและเครือขายสังคมได
สื่อสังคมและเครือขายสังคมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาทักษะการทํางานรวมกัน การเชื่อมตอ การ
คนควาหาความรู การเลือกใชขอมูลตางๆ ซึ่งเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับผูเรียน ดังนั้น
ผูสอนจึงมีความจําเปนที่จะตอ งประยุก ตใชสื่อสังคมและเครือ ขายสังคมในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถ
นํามาใชในการจัดกิจกรมการเรียนการสอนไดดังนี้
1) การนําเสนอเนื้อหา ผูสอนสามารถนําเสนอเนื้อหาผานทางสื่อสังคมไดหลากหลายประเภท เชน
Blog, Wordpress, Slideshare, Wikipedia หรือ Wikispaces ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอนอาจมอบหมายใหผูเรียนไปอานเนื้อหาที่ผูสอนไดเตรียมไวใน Slideshare หรือใน Blog ทั้งนี้ผูสอนควรมี
การใหแหลงขอมูลอื่นๆเพิ่ม เติมเพื่อใหผูเรียนสามารถคนควาในเรื่องที่เกี่ยวของเพิ่ม เติมไดดวย จากนั้นจึง
มารวมกันอภิปรายภายในหอง
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ภาพที่ 12 การนําเสนอขอมูลเรื่องความหมายประวัติศาสตร
ที่มา : http://www.slideshare.net/krujulpcccr/01-14444840
2) การแบงปนรูปภาพ วีดิโอ หรือไฟล สื่อสังคมสามารถชวยในการแบงปนสื่อมัลติมีเดียตางๆไดเปน
อยางดี ไมวาจะเปนการแบงปนรูปภาพ ผาน Flickr หรือ Photo bucket การแบงปนวีดิโอใหผูเรียนไดศึกษา
จาก Youtube หรือการที่ผูสอนสามารถแชรไฟลเอกสารประกอบการสอน หรือใบงานตางๆ ไวบนเว็บสําหรับ
การฝากไฟลจากนั้นในผูเรียนเขาไปดาวนโหลดจากเว็บฝากไฟลนั้นๆ เชน mediafire หรือ 4shared เปนตน
ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอน หากผูส อนจะสอนเรือ่ งสาเหตุการเกิดสึนามิ ผูส อนสามารถใช
Youtube เรื่อง สาเหตุการเกิดสึนามิ มาใหผเู รียนไดชม
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ภาพที่ 13 สาเหตุการเกิดสึนามิ
ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=a3xtzPIVMqs
ในกรณีการสอนนิสิตครู การเห็นตัวอยางการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเปนสิ่งสําคัญที่จ ะ
เสริมสรางประสบการณใหนิสิตครูกาวออกไปเปนครูในอนาคตได Teacher TV เปนโครงการหนึ่งที่นําเสนอ
วิธีการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระตางๆ ผูสอนที่สอนนิสิตครู สามารถดาวนโหลดแลวเผยแพรใหนิสิตชม
ผานทาง Facebook จากนั้นใหนิสิตรวมกันอภิปรายใน Comment ก็เปนอีกวิธีหนึ่งในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชสื่อสังคมและเครือขายสังคม
3) การสนทนา การอภิปรายรวมกัน ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยอาศัย Twitter,
Facebook, MSN, Skype หรือผานทาง Webboard โดยผูสอนระบุประเด็นหรือหัวขอในการสนทนา แลวให
ผูเรียนสนทนารวมกัน หรือผูสอนจะรวมสนทนากับผูเรียนก็ยอมได
4) การระดมสมอง ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมใหผูเรียนรวมกันระดมสมองผานทางเครือขายสังคม
เชนเดียวกับการสนทนา และการอภิปราย แตทั้งนี้ยังมีสื่อสังคมตัวอื่นที่สามารถชวยในการระดมสมองไดนนั่ คือ
wikispaces หรือ Google Doc ในสวนของ Word ผูสอนสามารถมอบหมายหัวขอใหผูเรียนระดมสมอง
รวมกัน ผูเรียนแตละคนสามารถมาโพสตความคิดเห็นของตนเอง และสามารถเห็นการแสดงความคิดของคน
อื่นๆเพื่อนได สามารถรวมกันแกไข เมื่อเสร็จแลวสามารถสรุปรวม เปนการสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกัน
ตัวอยางเชน wikispaces เปนเว็บที่เปดโอกาสใหผูเรียนเขามาตอบคําถาม จากการที่ผูเขียนไดเขารวมโครงการ
การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง ณ Viiki Teacher Training School, University of Helsinki ประเทศ
ฟนแลนด ผูสอนไดมอบหมายใหผูเรียนแตละกลุมตอบคําถาม และใหผูเรียนเขาไปโพสตคําตอบของแตละกลุม
ใน wikispaces เพื่อใหผูเรียนกลุมอื่นเห็นคําตอบซึ่งกันและกันดวย จากนั้นจึงสรุปรวมเปนคําตอบของผูเรียน
ทั้งหมดเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาครูพี่เลี้ยงของไทย ตามภาพ
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ภาพที่ 14 Wikispaces for Thai Mentors เปนการระดมสมองของแตละกลุมแลวนําเสนอผาน Wikispaces
โดยผูสอนเสนอประเด็นที่ใหอภิปราย

ภาพที่ 15 Wikispaces for Thai Mentors เปนการระดมสมองของแตละกลุมแลวนําเสนอผาน Wikispaces
กลุม 2 อภิปรายภายในกลุม แลวนําผลอภิปรายเสนอใน wikispaces เพื่อใหกลุมอื่นๆไดเห็น
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ภาพที่ 16 Wikispaces for Thai Mentors เปนการระดมสมองของแตละกลุมแลวนําเสนอผาน Wikispaces
กลุม 3 อภิปรายภายในกลุม แลวนําผลอภิปรายเสนอใน wikispaces เพื่อใหกลุมอื่นๆไดเห็น

ภาพที่ 17 Wikispaces for Thai Mentors เปนการระดมสมองของแตละกลุมแลวนําเสนอผาน Wikispaces
กลุม 4 อภิปรายภายในกลุม แลวนําผลอภิปรายเสนอใน wikispaces เพื่อใหกลุมอื่นๆไดเห็น
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5) การแจงขาวสาร กิจกรรมนัดหมาย การมอบหมายงานและการติดตามงาน ผูส อนสามารถ
ติดตอสื่อสาร กับผูเรียนโดยผานทางTwitter หรือ Facebook เชนหากผูสอนตองการแจงขาวสารอาจจะใช
การทวีตบอกผูเ รียนผานทาง Twitter หรือการมอบหมายงาน การนัดหมาย ตางๆ สามารถทําผานทาง
Facebook ได นอกจากนี้แลวหากผูส อนตองการใหผูเรียนลงคะแนนเสียงในกิจกรรมนัดหมาย เชนวันเวลาที่
ผูเรียนสะดวก Google Doc ในสวนของการทําแบบสอบถาม หรือ Form สามารถชวยผูส อนได โดยไมตอง
ติดตอผูเรียนเปนรายบุคคล

ภาพที่ 18 การแจงนัดหมายผานทาง Facebook
ที่มา : www.facebook.com/kanokphonc
6) การประเมินผล การประเมินผลการเรียนการสอน ผูส อนสามารถอาศัยสื่อสังคม ในการสราง
แบบทดสอบ หรือแบบสอบถาม เพื่อใหผูเรียนไดทํา โดยผานทาง Google Doc
กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อสังคม

การนําเสนอเนือ้ หา



การแบงปนรูปภาพ วีดิโอ หรือไฟล



การสนทนา การอภิปรายกลุม
การระดมสมอง
การแจงขาวสาร กิจกรรมนัดหมาย
การมอบหมายงานและการติดตามงาน
การประเมินผล

เครือขาย
สังคม









เครื่องมือที่ใช
Blog, Wordpress, Wikipedia,
wikispaces, slideshare
Flickr, Photo bucket,
Youtube, mediafire, 4shared
Twitter, Facebook, MSN,
Skype, webboard
Wikispaces, Google Doc,
Facebook
Twitter, Facebook, Google
Doc
Google Doc

ตารางที่ 1 ตารางสรุปเครือ่ งมือที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาลักษะของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมีผลตอการเลือกใชเครื่องมือ
สื่อสังคมหรือเครือขายสังคม หากวิเคราะหลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการนําเสนอเนื้อหา การ
แบงปนรูป วีดิโอ หรือไฟล การประเมินผล นั้นเปนกิจกรรมในลักษณะการนําเสนอเนื้อหา ซึ่งเครื่องมือที่ใชอยู
ในสื่อสังคม สําหรับ กิจกรรมการสนทนา การอภิปราย การระดมสมอง การแจงขาวสาร กิจกรรมนัดหมาย
การมอบหมายงานและการติดตามงานนั้น เปนกิจกรรมที่มีลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ โดยเครื่องมือที่ใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเปนเครือขายสังคม จึงสามารถสรุปไดวา สื่อสังคมนั้นมีลักษณะในการนํา
เสนสอเนื้อหา ในขณะที่เครือขายสังคมมุงเนนการมีปฏิสัมพันธ และกระบวนการ
ทั้งนี้ในการนิเทศการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนการใชจากการเรียนการสอนมาพัฒนาเพื่อใชในการ
นิเทศการศึกษาไดเชนกัน เชนการแบงปนรูปภาพหรือวิดีโอ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหศึกษานิเทศกได
ดูการสอนของครุและสามารถใหคําแนะนําไดจากคลิปวิดีโอ, การใชเครื่องมือเครือขายสังคมในการอภิปราย
รวมกันครูผูสอน การใหคําแนะนําและการระดมสมอง ซึ่งสามารถทําไดทุกที่ทุกเวลา ศึกษานิเทศกไมมีความ
จําเปนตองเดินทางมาพบปะกับครูในการปรึกษา หรือใหคําแนะนํา เปนตน
เรื่องที่ 5 รูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการเรียนการสอน
ในการจัดการเรียนการสอนหรือการนิเ ทศโดยใชเครือขายสังคมออนไลน ผูส อนหรือศึก ษานิเทศก
จําเปนตองวางแผน และเลือกใชเครื่องมือที่เ หมาะสมตามวัตถุประสงคการเรียนรูหรือการนิเทศ ทั้งนี้จาก
งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนสําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเสนอแนะรูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนไว
(Chantanarungpak, K., 2013) ดังนี้
5.1 ความนํา
เครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) เปนการเชื่อ มตอ หรือติดตอกันในกลุมของ
บุคคลที่มีความสนใจในเรื่อ งเดียวกัน โดยสามารถแบงปนขอมูล ตางๆ เผยแพรขอ มูล แลกเปลี่ยนทัศนะ
ความคิดตางๆ ผานเว็บไซตที่มีการใหบริการในลักษณะชุมชน (Community) (กนกพร ฉันทนารุงภักดิ์, 2555)
เทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาขึ้นมาก การเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆเปนไป
อยางรวดเร็ว สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน รวมถึงสื่อการเรียนการสอนมีมากมายใหเลือกใชได
อยางสะดวก จากลักษณะของสื่อสังคมและเครือขายสังคมที่สนับสนุนใหการติดตอสื่อสารเขาถึงไดงาย การ
ตอบสนองให ขอ มูล ปอ นกลับ ไดทั นทวงที กอปรกับ ลัก ษณะของผู เ รียนที่กาวทันยุคสั ง คมฐานความรู มี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสืบคน แลกเปลี่ยน แบงปนขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ
ผานทางสื่อสังคมและเครือขายสังคมได (กนกพร ฉันทนารุงภักดิ์, 2555) ซึ่งจากประโยชนของสื่อสังคมและ
เครือขายสังคม จึงเปนที่ม าของรูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5.2 ความสําคัญของรูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1) เพื่อเปนแนวทางใหผูสอนในการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอน
2) เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเครือขายสังคมออนไลน
3) เพื่อเปนการสนับสนุนใหผเู รียนมีปฏิสมั พันธในการเรียนการสอน ตลอดจนการสรางองคความรู
ดวยตนเองและเผยแพรความรูผ านทางเครือขายสังคมออนไลน
5.3 รูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอน
จากทฤษฎีเครือขายสังคมออนไลน แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยพบวารูปแบบการใช
เครือขายสัง คมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
รายละเอียด ใน 2 ดาน ไดแก องคประกอบของรูปแบบเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิต
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และขั้นตอนของการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียน
การสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
Student Roles

Learning objectives
and activities
Preparation Stage

Assessment

Learning Stage

Instructor Roles

Summarize Stage
Communication via
Online Social Network

Learning Resources

ภาพที่ 19 : รูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอน
1. องคประกอบของรูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมายถึงองคประกอบที่เปนแนวความคิดหลักในการสรางรูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนใน
การเรียนการสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งประกอบดวย 6 องคประกอบ
ดังตอไปนี้
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1.1 วั ต ถุ ประสงค ก ารเรี ย นรู แ ละกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน (Learning Objectives and
Activities) เพื่อใหเกิดการเรียนรูตามเปาหมายที่วางไว และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียน
การสอนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยการใชเครือขายสังคมออนไลนเปนเครื่องมือในการชวยใหเกิดการ
เรียนรู
1.2 บทบาทผูเรียน (Student Roles) ผูเรียนมีหนาที่ในการเขาชั้นเรียนปกติ รวมกิจกรรมการเรียน
การสอน และติดตอสื่อสารกับผูเรียนคนอื่นและผูสอนผานทางเครือขายสังคมออนไลน
1.3 บทบาทผูสอน (Instructor Roles) ผูสอนมีบทบาทหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน
การสอน วางแผนเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนการสอน ติดตามควบคุมการเรียนการสอน การติดตอสื่อสาร
ทางเครือขายสังคมออนไลน สรางแรงจูงใจ และกระตุนผูเรียนในการเรียนการสอน ติดตามและประเมินผล
รวมทั้งใหคําแนะนําแนวทางการเรียน การติดตอสื่อสาร การใชเครือขายสังคมออนไลน และคําปรึกษา
1.4 การติดตอสื่อสารผานเครือขา ยสังคมออนไลน (Communication via Online Social
Network) เครือขายสังคมออนไลนนี้หมายรวมถึงการติดตอปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเ รียน
กับผูสอน โดยใชเทคโนโลยี Web 2.0 หรือ Application ที่สนับสนุนการติดตอสื่อสารและการเผยแพรขอมูล
1.5 แหลงทรัพยากรการเรียนรู (Learning Resources) หมายถึง แหลงความรูตางๆที่เกี่ยวของกับ
การเรียนการสอน
1.6 การประเมินผล (Assessment) ในรูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอน
ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การประเมินผลจะเปนการประเมินตามสภาพจริง
ในลักษณะการสะทอนความรูของผูเรียน ใหผูเรียนเปนผูสรางสรรคชิ้นงานในการเผยแพรผานทางเครือขาย
สังคมออนไลนหรือสื่อสังคม
2. ขั้นตอนของรูป แบบการใช เ ครื อข า ยสั งคมออนไลนใ นการเรี ย นการสอนของนิ สิ ตคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขั้ น ตอนหลั ก ของรู ป แบบการใช เ ครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน ใ นการเรี ย นการสอนของนิ สิ ต คณะ
ศึก ษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ (Preparation
Stage) ขั้น การเรีย นรู (Learning Stage) และขั้น สรุป (Summarize Stage) โดยในแต ล ะขั้ น ตอนมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Preparation Stage)
1.1 ผูสอนทําการวิเคราะหผูเรียนในการใชสื่อเครือขายสังคมออนไลน
1.2 ผูสอนวิเคราะหสื่อสังคม และเครือขายสังคมออนไลนที่มีอยู เพื่อนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
1.3 ผูสอนกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตในการเรียนการสอน
1.4 ผูสอนเตรียมเอกสารการเรียนการสอนและจัดหาแหลงความรูเพิ่มเติมทีเ่ กีย่ วของกับการเรียนการสอน
1.5 ผูสอนกําหนดกิจกรรม การใชสื่อสังคม และเครือขายสังคมออนไลน
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการเรียนรู (Learning Stage) เปนขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผูสอน
มีบทบาทหลักในการอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา และกระตุนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธผานเครือขายสังคม
ออนไลน
1.1 ผูสอนแชรไฟลที่ใชในการเรียนการสอนผาน GoogleSkyDrive หรือ Dropbox
2.2 ผูส อนกระตุนใหผูเ รียนอภิป ราย ผลิตผลงาน เผยแพรผ ลงาน รวมทั้งติดตอ สื่อ สารผานทาง
เครือขายสังคมออนไลน
2.3 ผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพรผลงานผานทางเครือขายสังคมออนไลน
2.4 ผูสอนนําเสนอแหลงความรูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
2.5 ผูสอนสรุปประเด็นความรู
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุป (Summarize Stage) เปนขั้นสุดทายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยผูเรียนมีบทบาทหลักในการสะทอนการเรียนรูจากการทํางานผานเครือขายสังคมออนไลน ผูสอนมีบทบาท
หลักในการใหคําปรึกษา และการสนับสนุน
3.1 ผูเรียนสะทอนความรูและองคความรูที่เกิดขึ้นผานทางเครือขายสังคมออนไลน
3.2 ผูเรียนประเมินการเรียนรูของตนเองผานแบบสอบถามออนไลน
3.3 ผูสอนใหผูเรียนทําการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อไดขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนผานทางแบบสอบถามออนไลน
5.4 การนํารูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนไปใช
การนํ ารูป แบบการใชเ ครือ ขายสัง คมออนไลนในการเรีย นการสอนของนิสิ ตคณะศึก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปใช จําเปนตองดําเนินการตามเงื่อนไขของการนํารูปแบบไปใช และวิธีการนํา
รูปแบบไปใช โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. เงื่อนไขของการนํารูปแบบไปใช
1.1 การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิต
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบไปดวย องคประกอบของรูปแบบและขั้นตอนของ
รูป แบบ จึง จะทําใหรู ป แบบการใชเ ครือ ขา ยสัง คมออนไลนในการเรี ยนการสอนเกิ ดประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
1.2 รู ป แบบการใช เ ครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน ใ นการเรี ย นการสอนของนิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนการใชเครือขายสังคมออนไลนในลักษณะของการผสมผสานกับการเรียน
การสอนในชั้นเรียนปกติ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เปนการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่ออํานวยความสะดวก เปน
ชองทางในการติดตอสื่อสาร มอบหมายงาน และเผยแพรผลงาน รวมถึงกระตุนการเรียนรูของผูเรียน

152

1.3 ผูสอนควรมีความรูความเขาใจ ตลอดจนการประยุกตใชเกี่ยวกับสื่อสังคม และเครือขายสังคม
ออนไลน
1.4 ผูสอนควรสรางแรงจูงใจในการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง ดวยการใหขอมูล ใหคําปรึกษา และให
ขอมูลปอนกลับ
1.5 ผูเรียนจะตองมีพื้นฐานความรูในการใชเครือขายสังคมออนไลนไดเปนอยางดี
2. วิธีการนํารูปแบบไปใช
2.1 ในการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ผูสอนจําเปนตองเปนผูวางแผน ออกแบบวัตถุประสงค เนื้อหาดวยตนเอง
2.2 ผูสอนจําเปนตองเลือกใช ออกแบบกิจกรรมบนสื่อสังคม และเครือขายสังคมออนไลนตามความ
เหมาะสมบนพื้นฐานความสามารถของสื่อสังคมและเครือขายสังคมออนไลนแตละชนิด
2.3 ผูสอนจะมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก คอยกระตุนการรวมกิจกรรม และชวยสนับสนุนการ
เรียนรูของผูเรียน
2.4 ผูเรียนจะตองมีความพรอมในการทํากิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ และการเชื่อมตอเขาสูเครือขาย
สังคมออนไลน
บทสรุป
เทคโนโลยีการสื่อสารตางๆในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาไปอยางมาก การนําเสนอสื่อตางๆจึงมี
พัฒนาการ ตั้งแตอยูในลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ รูปภาพ ภาพยนตร พัฒนามาเปนสื่อมัลติมีเดีย จนในปจจุบัน
กาวมาเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสังคม
สื่อสังคม หรือ Social Media เปนสื่อในรูปแบบตางๆไมวาจะเปน ขอความ รูปภาพ เสียง หรือวีดิโอ
เปนตนที่สามารถแบงปนขอมูลขาวสาร หรือแพรกระจายสูสังคมไดอยางรวดเร็ว มีการปฏิสัมพันธในวงกวาง
ทุกคนสามารถเปนเจาของสื่อสังคม และเขาถึงได โดยผานทางเครือขายอินเตอรเน็ท ซึ่งการแพรกระจายทาง
สังคมนี้สามารถทําใหสื่อสังคมกลายเปนกระแสของสังคมไดเลยทีเดียว
เครือขายสังคม (Social Network) เปนการเชื่อมตอ ติดตอกันในกลุมของบุคคลที่มีความสนใจใน
เรื่องเดียวกัน โดยสามารถแบงปนขอมูลตางๆ เผยแพรขอมูล แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดตางๆ ผานทางเว็บไซต
ที่ใหบริการในลักษณะชุมชน (Community) จุดมุงหมายหลักของเครือขายสังคมเพื่อเชื่อมตอกับบุคคล โดย
เปนบุคคลที่รูจักกัน มีความสนใจรวมกัน ในเรื่องที่เหมือนกัน เปนสมาขิกรวมกัน จนสามารถกอใหเกิดเปน
ความสัมพันธที่แนนแฟนขึ้นได
สื่อสังคมและเครือขายสังคมมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย ในดานของความสัมพันธของสมาชิกใน
สังคม โดยเครือขายสังคมจะเปนความสัมพันธที่สมาชิกรูจักกัน มีความสนใจรวมกัน ในขณะที่สื่อสังคมไมตองมี
ความสัมพันธแนนแฟน ความสัมพันธเปนลักษณะผานมาแลวผานไป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ลักษณะผูเรียนไดเปลี่ยนไป อีกทั้งความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทําให
ผูเรียนเขาถึงเนื้อหาไดสะดวกยิ่งขึ้น ผูสอนควรเปลี่ยนบทบาทจากผูใหความรูมาเปนผูอํานวยความสะดวก ใน
ยุคนี้ไมมีใครไมรูจักสื่อสังคมและเครือขายสังคม โดยที่สื่อสังคมมีอิทธิพลตอการเมือง การตลาด การบันเทิง
และการศึกษา ผูสอนควรจะเขาถึงสื่อสังคมและเครือขายสังคมเพื่อสามารถประยุกตใหเขากับการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอน โดยสื่อสังคมเนนที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะการนําเสนอเนื้อหา โดยใช
กระบวนการที่ผานทางเครือขายสังคมกอใหเกิดปฏิสัมพันธในการเรียนการสอน สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
แบบทุกที่ทุกเวลา พัฒนาใหสังคมเปนสังคมฐานความรู และพัฒนาผูเรียนไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต
ตอนที่ 4 Google Apps for Education
แนวคิด
Google ไดพัฒนาเครื่องมือ แอพลิเคชั่นตางๆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เชน Google Mail,
Google Calendar, Google Document, Google Drive, Google Site และ Google Plus ซึ่งเครื่องมือแต
ละชนิดมีการทํางานที่แตกตางกันแตสามารถผสมผสานกันไดอยางลงตัวเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนไมวา
จะเปนการรับสงอีเมล การสรางปฏิทินกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ, การสรางเอกสารออนไลน, การเก็บ
ไฟลตางๆออนไลน การสรางเว็บไซต และเครือขายสังคม แคเพียงผูใชมีอีเมลของ Google ก็สามารถใชบริการ
เครื่องมือตางๆไดโดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งรวมเรียกวา Google Apps for Education
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการอบรม
1. สามารถอธิบายการใชงานของเครื่องมือในแตละแอพลิเคชั่นได
2. สามารถสรางแบบสอบถามหรือขอสอบดวย Google Form ได
3. สามารถอธิบายการนํา Google Apps for Education ไปใชในการเรียนการสอนและการนิเทศได
สาระสําคัญ
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ Google Apps for Education
2. การสรางแบบสอบถามหรือขอสอบ ดวย Google Form
3. การใช Google Documents ในการสรางสรรคงานวิจัยและการวัดและประเมินผล

154

เรื่องที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ Google Apps for Education
Google Apps for Education หรือ GAFE เปนชุดเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนที่สามารถ
ทํางานรวมกันโดยไมเสียคาใชจายไดเพียงแคผูใชงานเปนสมาชิกอีเมลของ google ซึ่งใหบริการในนามวา
Gmail นั่นเอง
GAFE เปดกวางสําหรับครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาตางๆ รวมถึงสมาชิกทั่วโลกสามารถ
เขาใชงานได โดยเครื่องมือที่มีไวบริการใน GAFE มีดังตอไปนี้
Application

หรือ

รายละเอียด
Google Mail เปนอีเมลผานระบบ Gmail ใชสําหรับรับสงเมล
สําหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใชบนโดเมนของ
มหาวิทยาลัย (g.swu.ac.th) ทํางานไดกับคอมพิวเตอร หรือ
โทรศัพทมือถือทุกเครือ่ งทีม่ ีการเชื่อมตอขอมูล สนับสนุนการ
ทํางานออฟไลน
Google Calendar ใชสําหรับสรางปฏิทิน และบันทึกกิจกรรมได
ไมจํากัด เชน การทํางาน การเรียนการสอน กิจกรรม เปนตน
สามารถใชงานปฏิทิน ตารางกิจกรรม ตารางงาน รวมกับบุคคล
อื่นในองคกรไดงาย สะดวก และไมพลาดการนัดหมายดวยระบบ
แจงเตือนผานอีเมลหรือ SMS
Google Docs ใชสําหรับสราง แกไขเอกสารแบบออนไลน
รองรับการทํางานรวมกันไดมากถึง 50 คน มีแอพรองรับการ
จัดการเอกสารในหลากหลายรูปแบบ เชน Documents,
Spreadsheets, Presentations, Forms หรือ Drawing เปนตน
Google Drive เปนพื้นที่ในการเก็บไฟลตางๆ ในระบบคลาวด
แบงปน และสามารถเขาถึงไดจากทุกที่ ทํางานรวมกับ Docs หรือ
แชรไฟลรวมกัน และสามารถเชื่อมตอ Drive กับ PC ชวยใหการ
สรางและแกไขเอกสารทําไดงายขึ้น
Google Site ใชสําหรับสราง Web Site สวนตัว สามารถ
ประยุกตใชงานไดหลากหลาย ไมวาจะเปนการสรางเว็บไซต
สําหรับการเรียนการสอน เว็บแนะนําการใชงาน หรือเว็บสวนตัว
Google Pus เปนเครือขายสังคม (Social Network) ของ
Google ที่ชวยใหสามารถแชรเรื่องราวตางๆไดงายขึ้น สนุกขึ้น
หรือจะพบปะพูดคุยกันทาง Google Hangouts พรอมๆกัน

นอกจากนี้ยังมี Google Talk ซึ่งมีการทํางานคลายๆกับ Skype ซึ่งใหผูเรียนสามารถพูดคุยกับแบบ
Real time (Synchronous) และสามารถสนทนากันแบบเห็นหนารวมถึงการสนทนากลุมไดดวย
Google Apps for Education นอกจากจะเปนการนําประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใชในการศึกษาแลวนั้น ยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู สนับสนุนการทํางานรวมกัน ทั้งในระหวางนิสิต
ในชั้นเรียน คณาจารย บุคลากร ปจจุบันมีห ลายมหาวิทยาลัยทั่วโลกใชบ ริก ารของ Google Apps for
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Education ซึ่ง สามารถทํางานรวมกันระหวางมหาวิท ยาลัยไดอีกดวย ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยที่ใช
Google Apps for Education เช น มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนตน
*** สิ่งที่ตองมีกอนการเริ่มตนใช Google Apps for Education หรือบริการของ Google คือ email
ของ gmail หรือ ภายใตการทํางานของ Google เชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใชบริการ GAFE
โดยใหนิสิต คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช email ภายใตโดเมน @g.swu.ac.th ***
Google Drive

สัญลักษณ หรือ Icon Logo ของ Google Drive
Google Drive เปน Online Service ประเภท Cloud Technology ที่มีไวสําหรับจัดเก็บขอมูลลงไป
ในนั้น สามารถใชไดฟรี โดยผานทางอีเมลของ Google ตามที่ไดกลาวไปขางตน ซึ่งการใชบริการฟรีนั้นจะได
พื้นที่สวนหนึ่ง (5GB) แตหากตองการพื้นที่เพิ่ม สามารถทําไดโดยเสียคาบริการเพิ่มเติม
Google Drive สามารถแชรไฟลของ Google ในรูปแบบเดียวกับ Dropbox หรือ Sky Drive ซึ่งเปน
Cloud Storage (การเก็บขอมูลบนเทคโนโลยีกอนเมฆ) ทั้งนี้ Google Drive ไมใชเพียงแคบริการแชรไฟล แต
ยังมีอีก 3 การทํางานหลัก คือ
1. การทํางานรวมกัน กรณีที่เปนเอกสารที่แกไขได จะแกไขไดในตัวทันที แตถาแกไขไมไดก็ยังสามารถ
คอมเมนทรวมกันได
2. ทํางานไดทุกที่ ทั้งบน PC, Mac, iOS และ Android
3. คนหาไดทุก อยาง ทั้ง ไฟลเ อกสาร ไฟลรูป ภาพ และไฟลเ สียง โดยผานระบบ OCR แปลงเปน
ตัวอักษร และระบบรับรูวาสิ่งของภายในภาพนั้นคืออะไร
คุณสมบัติของ Google Drive
- แกไขไฟลเอกสารรวมกับคนอื่นไดแบบ Real time
- สามารถใสขอความคอมเมนทลงในไฟล pdf รูป หรือวิดีโอ ไดดวย และจะมีขอความแจงเตือนถึง
ผูใชงานเมื่อมีการคอมเมนทดวย
- เขาถึงไฟลของเราไดทุกที่ทุกเวลา ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร สมารทโฟน Tablet ทั้ง iOS และ
Android
- คนหาไดทุกอยาง ระบบสามารถนําขอความจากเอกสารที่เราอัพขึ้นไปไวใน Google Drive มาทํา
การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตได รวมถึงการคนหารูปภาพดวยเชนกัน
- เบื้องตนใหพื้นที่ฟรีมาจํานวนหนึ่ง (ณ ตุลาคม 2557 ใหพื้นที่ฟรี 5GB) ซึ่งหากตองการพื้นที่เพิ่ม
สามารถจายเงินเพิ่มตามขนาดความจุที่ตองการได
ขอดีของ Google Drive
- สะดวกสบายในการเก็บไฟลตางๆ
- สามารถเขาถึงไฟลไดทุกที่เพียงแคมี อินเทอรเน็ต
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- ประหยัดพื้นที่บนอุปกรณสวนตัว
- เชื่อมโยงการใชงานกับบริการอื่นๆของ Google เชน Google Docs, Google Plus เปนตน
เรื่องที่ 2 การสรางแบบสอบถามหรือขอสอบ ดวย Google Form
การสรางแบบสอบถามหรือขอสอบดวย Google Form สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการ
สอนและการวิจัยไดดวย ซึ่งอยูในลักษณะของแบบสอบถามหรือขอสอบออนไลน ผูใชสามารถเขาใชงานไดทุก
ที่ทุกเวลา สะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเพียงแคแบงปนลิ้งกของแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ และการ
รวบรวมประมวลผลก็เปนไปไดงาย เพราะมีบริการเชื่อมโยงกับ Spreadsheet ของ Google Docs ซึ่งมีการ
ทํางานเหมือนกับ Microsoft Excel
สําหรับการสรางแบบสอบถามหรือขอสอบออนไลน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. เขาการทํางานผาน http://drive.google.com ซึ่งเปน บริการของ Google Drive (โดย Google Drive
สามารถเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดรวมไวในที่เดียวได)

การเขาใชบริก ารการสรางแบบสอบถามหรือ ขอสอบออนไลน ผูใชจําเปนตอ งมีอีเมลของ Google
ภายใตชื่อ Gmail หรือโดเมนอื่นๆตามแตองคกรของทานกําหนดไว เชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเขา
สู Gmail ภายใต โดเมน @g.swu.ac.th เปนตน
เมื่อผูใชมีอีเมลแลว ใหกรอก Email และ Password จากนั้นกด sign in ไดเลย แตหากผูใชยังไมมี
อีเมลของ Google ใหคลิกที่ Create an account เพื่อสมัครอีเมลกอน
2. เมื่อ Sign in เขามาแลวจะเจอหนาตางเชนนี้
ในกรณีนี้ผูใชมีขอมูลอยูบางแลว

157

3. หากเราตองการสรางแบบสอบถามหรือขอสอบออนไลน ใหคลิกที่ Create

ในการ Create สามารถงานไดหลักๆ 6 ลักษณะ ดังนี้
1. สรางโฟลเดอร (Folder) สําหรับในการจัดการการจัดเก็บขอมูลใน Google Drive
2. สราง Document ซึ่งเปนการทํางานคลายกับ Microsoft Word
3. สรางการนําเสนอ หรือ Presentation มีลักษณะการทํางานคลายกับ Microsoft PowerPoint
4. สราง Spreadsheet ซึ่งมีการทํางานคลายกับ Microsoft Excel
5. สรางแบบสอบถามหรือขอสอบออนไลน ดวย Form
6. สรางเอกสารวาดรูป ดวย Drawing ซึ่งมีลักษณะคลาย Paint
ในเรื่อ งที่ 2 การสรา งแบบสอบถามหรื อ ข อ สอบออนไลน นี้เ ราจะเลือ กที่ Form เพื่ อ สรา ง
แบบสอบถามหรือขอสอบออนไลน
ทั้งนี้การสราง Document, Presentation, Spreadsheet และ Drawing จะกลาวถึงในเรื่องที่ 3
การใช Google Documents ในการสรางสรรคงานวิจัยและการวัดและประเมินผล
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4. เมื่อเลือก Form แลวจะเจอหนานี้

โดย

Untitled Form เปนชื่อของแบบสอบถาม
Form Description เปนรายละเอียดของแบบสอบถาม
ลักษณะการทํางาน หรือการใชงานทั่วไปมี Toolbar หรือแถบเครื่องมือที่คลายกับ Microsoft ซึ่งมี
การใชงานอยางแพรหลาย ทําใหผูใชสามารถเขาใจการใชงานไดงายขึ้น
แถบดานบน จะมีรายละเอียดดังนี้
Edit questions คือการแกไขขอคําถาม
Change theme การเปลี่ยน theme ของแบบสอบถาม ซึ่งผูจัดทําสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ
ตองการ โดยมีตัวอยางใหเลือกมากมาย เชน

View Responses คือ การดูผลที่คนตอบมาแลว
View live form คือ ดูหนาแบบสอบถามออนไลนที่ทําแลว วาผูตอบจะเห็นหนาตาเชนไร
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ในสวนของ Form Settings จะมีใหตั้งคาการทํางานของแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- Show progress bar at the bottom of form pages เปนการแสดงความกาวหนาในการทําแบบ
สอบวา แสดงวาเหลืออีกกี่ขอหรือไกลแคไหนจะทําแบบสอบถามนี้สําเร็จ
- Only allow one response per person ใหผูตอบคนหนึ่งตอบไดครั้งเดียว
- Shuffle question order เปนการสลับขอคําถามแบบสุม
ถาผูใชตองการขอใด ก็สามารถทําเครื่องหมาย  ดานหนาไดเลย
5. ตอไปเปนลักษณะของขอคําถาม

Question Title คือ ขอคําถาม
Help text คือ รายละเอียดเพิ่มเติมของขอคําถาม ซึ่งจะมีหรือไมมีก็ได
Question Type คื อ ลั ก ษณะของขอ คํ า ถาม ซึ่ ง มี ใ ห เ ลื อ กทั้ ง หมด 9 ประเภท ได แ ก text,
paragraph, multiple choices, checkboxes, choose from a list, scale, grid, Date และ Time (ซึ่งจะ
กลาวถึงรายละเอียดแตในประเภทในลําดับตอไป)
บริเวณมุมบนขวา มีสัญลักษณ 3 รูป ตามลําดับจากซายไปขวา หมายถึง การแกไขขอคําถามลักษณะ
คําถาม การทําซ้ํา เมื่อตองการใหขอตอไปมีลักษณะเหมือนขอกอนหนา และ delete การลบขอคําถาม
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6. การเพิ่มขอคําถาม สามารถทําไดโดยคลิกที่ Add item ดานลางของขอ

นอกจากลัก ษณะของคําถาม 9 ประเภทแลว ยัง สามารถเพิ่ม สวนหัวของแตล ะสวน (Section
Header) การแบงหนา แบงสวน ใหไปหนาถัดไป (Page break) การแทรกรูปภาพ หรือวิดีโอดวย
7. ลักษณะขอคําถามแบบ text จะเปนการตอบคําถามแบบสั้นๆ

ดานลางของการสรางขอคําถาม ผูใชจะเห็น Required question นั่นหมายถึง หากผูจัดทําตองการ
ใหผูตอบตอบในขอนั้นๆ (ขอที่จําเปนตองตอบ– หามเวนวาง) ใหคลิกที่กลองดานหนา เมื่อสรางคําถามในแต
ละขอเสร็จ เมื่อแสดงผลจะมี * สีแดง ใหผูตอบทราบวาขอนี้จําเปนตองตอบไมสามารถสงแบบสอบถามไดหาก
ไมตอบ
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8. ลักษณะขอคําถามแบบ Paragraph text

ลักษณะขอคําถามแบบ Paragraph text หรือแบบขอความยอหนา จะเปนการตอบคําถามแบบยาว
หลายบรรทัด ในลักษณะคําถามแบบอัตนัย และสามารถปรับไปใชในแบบสอบถามเปนการใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมได
9. ลักษณะขอคําถามแบบ Multiple choices

ลักษณะขอคําถามแบบ Multiple Choices หรือแบบหลายตัวเลือก ผูจัดทําสามารถเพิ่มตัวเลือก โด
การคลิกที่บรรทัดถัดไป หากตองการใหมีตัวเลือก “อื่นๆ” ใหคลิก add “Other” จะมีตัวเลือกสุดทาย คือ
อื่นๆ ขึ้นมาให
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ในลักษณะขอคําถามนี้ จะมีชองใหเลือก Go to page based on answer หมายถึงหากเลือกขอไหน
แลวจะไปในสวนไหนตอ เชน หากตอบ ไม ใหไปที่ขอ 5 เปนตน
10. ลักษณะขอคําถามแบบ Checkboxes

ลักษณะขอคําถามแบบ Checkboxes หรือ แบบชองทําเครื่องหมาย มีลักษณะคลายกับ Multiple
choices แตลัก ษณะของ Checkboxes ผูตอบสามารถเลือ กไดม ากกวา 1 ตัวเลือก ในขณะที่ Multiple
Choices เลือกไดเพียงคําตอบเดียว
Tips: ในการทําแบบทดสอบแบบเลือกตอบผูจัดทํา ควรเลือกลักษณะคําถามประเภทใด? (Multiple Choice
หรือ Checkboxes?) เพราะเหตุใด?
ตอบ......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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11. ลักษณะขอคําถามแบบ Choose from a list

ลักษณะขอคําถามแบบ Choose from a list หรือ เลือกจากรายการ จะเปนลักษณะ dropdown
ใหผูตอบเลือกได โดยหากจะใสตัวเลือกเพิ่มใหคลิกบรรทัดลาง Click to add option
12. ลักษณะขอคําถามแบบ Scale

ลักษณะขอคําถามแบบ Scale หรือ สเกล โดยเราสามารถกําหนดระดับของ scale ได วาจะมีกี่ระดับ
โดยใสปายกํากับวาจะให 1 หมายถึงอะไร และ 5 หมายถึงอะไร (โดยกําหนดได 1 ถึง 10) เชน 1 = ไมพอใจ
และ 5 = พอใจมากี่สุด เปนตน ทั้งนี้ในการใสปายกํากับจะใสหรือไมก็ได
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13. ลักษณะขอคําถามแบบ Grid

ลักษณะขอคําถามแบบ Grid หรือตาราง ลักษณะนี้เราจะใสความหมายในแตละชอง โดยกําหนดไดวา
จะมีกี่ชองหรือกี่คอลัมน (column) โดยขอคําถามจะอยูในแตละแถว (row) ลักษณะขอคําถามแบบนี้เหมาะ
สําหรับการสรางแบบสอบถามถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ เปนตน
Question: Grid กับ Scale ตางกันอยางไร?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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14. ลักษณะขอคําถามแบบ Date

ลัก ษณะข อ คํ าถามแบบนี้ใ หผู ใช ใส วัน และยั ง สามารถเพิ่ ม เวลาไดอี ก ด วย โดยทํ าเครื่ อ งหมาย
หนาขอความ Include time ซึ่งขอคําถามลักษณะนี้มักพบวาในแบบสอบถามเพื่อการนัดประชุม เปนตน
15. ลักษณะขอคําถามแบบ Time

ขอคําถามแบบนี้ใหระบุเวลาที่ตองการ
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16. ดานลางของแตละขอคําถามจะมี Advance Settings

เพื่อจัดการขอคําถามแตละขอ โดยShuffle option order หมายถึง การสลับขอคําตอบแบบสุม
17. ดานลางสุดของการสรางแบบสอบถาม กอนที่จะเผยแพร จะมีกลอง Confirmation page

ในชอง Your response has been recorded. ผูจัดทําแบบสอบถามสามารถแกไขขอความได ซึ่ง
ขอความสวนนี้เปนขอความที่จะแสดงใหผูตอบแบบสอบถามเห็นเมื่อทําแบบสอบถามหรือขอสอบเสร็จ เชน
ขอบคุณที่ใหความรวมมือ, ทําขอสอบเสร็จแลว ขอใหโชคดี เปนตน
Show link to submit another response หมายถึง การแสดงลิ้งก เพื่อใหสงคําตอบไดอีก
Publish and show a public link to form results หมายถึงการแสดงผลของแบบสอบถาม
Allow responders to edit responses after submitting หมายถึง การที่เรายอมใหผูที่ตอบ
แบบสอบถามไปแลวสามารถแกไขขอคําตอบของตัวเองได
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18. เมื่อสรางแบบสอบถามเสร็จเราสามารถดูตัวอยางการแสดงผลในมุมมองที่ผูตอบแบบสอบถามจะเห็น โดย
เลือก View live form

แสดงแบบสอบถาม ในลักษณะ text, multiple choice และ checkboxes ตามลําดับ โดยทุกขอ
จําเปนตองตอบ (Required question)
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แสดงแบบสอบถาม ในลักษณะ choose from a list, scale, grid และ paragraph text ตามลําดับ
โดยทุกขอจําเปนตองตอบ (Required question) ยกเวน paragraph text ไมจําเปนตองตอบก็ได
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19. เมื่อตรวจสอบความเรียบรอยทั้งหมดของแบบสอบถามแลว ขั้นตอนไปเปนการเผยแพรแบบสอบถามไปยัง
กลุมเปาหมายเพื่อตอบแบบสอบถามหรือทําขอสอบ

การเผยแพรแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ ทําไดโดยคลิกที่ send form มุมขวาดานบน เมื่อคลิก
แลวจะปรากฏหนาจอเชนนี้ ผูจัดทําสามารถกด ctrl+c เพื่อทําการ copy link ในชอง link to share เพื่อ
นําไปวางไวยังเปาหมายที่ตองการ อาจจะเปนหนาเว็บไซตของการเรียนเปนตน
ผูจัดทําสามารถแบง ปนแบบสอบถามหรือ ขอ สอบผานทางเครือ ขายสัง คม เชน Google Plus,
Facebook หรือ Twitter รวมทั้งยังสามารถใสอีเมลผูรับเพื่อเผยแพรทางอีเมลไดอีกดวย
20. การทํา URL ใหสั้นลง
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URL คือชื่อของlink ที่จะใหผูทําแบบสอบถามเขาไปตอบแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ ซึ่งมีความ
ยาวมาก ทั้งนี้ผูจัดทําสามารถทําใหสั้นลง เพื่อใหงายตอดารใช โดยคลิกที่ short URL จะได URL ที่สั้นลง
21. เมื่อมีผูตอบแบบสอบถามแลว ผูจัดทําสามารถเลือก View responses

ขอมูลจะแสดงในรูปของ Spreadsheet การใชงานคลาย Microsoft Excel ซึ่งสามารถใชสูตรตางๆ
ในการประมวลผลได
22. ผูจัดทําสามารถใหแสดงผลในลักษณะของกราฟได

โดยเลือก Form -> Show summary of responses จะพบหนาแสดงผลในลักษณะกราฟ ดังนี้
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เพียงเทานี้ผูจัดทําก็จะไดผลของแบบสออบถามหรือขอสอบ ซึ่งพรอมที่จะประมวลผล ลดขั้นตอนการ
ลงรหัสขอมูล แบบที่ตองทําในการทําแบบสอบถามปกติ
เรื่องที่ 3 การใช Google Documents ในการสรางสรรคงานวิจัยและการวัดและประเมินผล
Google Documents คืออะไร
Google Documents คือ โปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน หากจะพูดงายๆก็คือ เอา Microsoft
Office มาไวออนไลน แคเปด Web Browser เชน Internet Explorer (IE), Firefox หรือ Google Chrome
เปนตน ก็ส ามารถจัดการกับ เอกสารไดแลว ไมวาจะเปน เอกสาร Word, งานนําเสนอ (powerpoint),
Spreadsheet หรือการวาดภาพเปนตน ทั้งนี้เรายังสามารถแชรไฟลแลกเปลี่ยนการทํางานกับเอกสารออนไลน
ของเราไดอีกดวย
การทํางานของ Google Documents สามารถใชในการทํางานรวมกันได โดยผูที่ทํางานรวมกันไม
จําเปนตองอยูในสถานที่เดียวกัน จะทํางานในเวลาเดียวกันหรือไมก็ได
ในการวิจัย ผูใชสามารถพิมพเอกสารงานวิจัยบน Document ซึ่งมีก ารทํางานเหมือน Microsoft
Word และสามารถบันทึกเอกสารไวใน Google Drive ได ซึ่งสามารถทําใหเปนปจจุบัน และสามารถดึงมา
ใชไดทุกที่ทุกเวลา เพียงแคมีเครือขายอินเทอรเน็ต ขจัดปญหาการลืมไฟล หรืออุปกรณการจัดเก็บขอมูล เชน
Flash drive เปนตน
ในการเขาถึง ใหผูใช sign in เขา google drive ที่ ผิดพลาด! การอางอิงการเชื่อมโยงหลายมิติไม
ถูกตอง create จากนั้นเลือก Documents จะพบหนาตาดังนี้
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หนาตาของ Documents ซึ่งผูใชสามารถใส Comment ไดอีกดวย ที่มุมบนขวา และยังสามารถแชร
งานที่ทําไปยังเพื่อนไดอีกดวย
Google Documents ยั ง มี ก ารทํ า การนํ าเสนอออนไลน ในลั ก ษณะที่ ค ล า ยกั บ Microsoft
PowerPoint ในการเขาถึง ใหผูใช sign in เขา google drive ที่ ผิดพลาด! การอางอิงการเชื่อมโยงหลายมิติ
ไมถูกตอง create จากนั้นเลือก Presentation ซึ่งมีหนาตาดังนี้

เปนการเลือก theme ของ งานนําเสนอที่จะทํา
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เมื่อเลือก theme แลว สามารถจัดทํางานนําเสนอไดแลว พรอมทั้งสามารถ คอมเมนท และแบงปนได
เชนเดียวกันกับ Document
ในการวัดและประเมินผล ผูใชสามารถใชงาน Google Documents ในสวนของ Spreadsheet เพื่อ
ประมวลผลการเรียนได โดยในการเขาถึง ใหผูใช sign in เขา google drive ที่ http://drive.google.com
เลือก create จากนั้นเลือก Spreadsheet ซึ่งจะพบหนา ที่มีลักษณะเหมือน Microsoft Excel

ในแถบเครื่องมือมุมบนขวา สามารถใสลิงก, ใสคอมเมนท, ใสชารตหรือตาราง, เลือกมุมมองและยัง
เลือกฟงกชั่นทางคณิตศาสตรได ตามลําดับ
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ในฟงกชั่นพื้นฐานที่มีใหเหมาะสําหรับการคํานวณงานเบื้องตน สามารถใชในการหาผลรวม การหา
คาเฉลี่ย การนับ การหาคาสูงสุด และคาต่ําสุด เปนตน ทั้งนี้สามารถหาฟงกชั่นตางๆเพิ่มอีกไดดวย ตามภาพ

นอกจากฟง ก ชั่น พื้ นฐานที่ โ ปรแกรมเตรี ยมไวใ ห ผูใ ช ส ามารถใส สู ตรในการตั ด เกรด หรือ การ
ประมวลผลอื่นๆเองไดอีกดวย โดยใสในชอง fx

การใชงาน Google Apps for Education อํานวยความสะดวกแกผูใชในทุกๆทาง สนับสนุนการ
ทํางานรวมกัน และการเขาถึงขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา เพียงแคมีเครื่องมือพื้นฐาน อินเทอรเน็ตและอีเมลของ
Google ซึ่ง ผูใชควรนําประโยชนของ Google Apps for Education ไปประยุกตในการทํางาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน การทําวิจัย การนิเทศ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู
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หลักสูตรที่ 6
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
(LMS: Learning Management System)
สําหรับศึกษานิเทศก
เรียบเรียงโดยคณะผูจัดทําจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (LMS: Learning Management System)
โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สาระสําคัญ
1. การสมัครสมาชิก
2. การเขาสูระบบ (Login)
3. การสรางรายวิชา
4. การตั้งคารายวิชา
5. การอนุญาตเขาเรียนในรายวิชา
6. การเพิ่มบล็อก
7. การเพิ่มขอความหรือบทคัดยอ
8. การเพิ่มแหลงขอมูล
8.1 การสรางแหลงขอมูลแบบปายขอความ (Label)
8.2 การสรางแหลงขอมูลแบบหนาเว็บเพจ (Page)
8.3 การสรางแหลงขอมูลแบบลิงค URL
8.4 การสรางแหลงขอมูลแบบไฟลแหลงขอมูล
8.5 การสรางแหลงขอมูลแบบไดเรกทรอรี (Folder)
8.6 การเพิ่ม VDO จาก Youtube
8.7 การเพิ่มแหลงขอมูลแบบไฟลเสียง
9. การสรางกิจกรรม
9.1 การบาน
9.2 การตรวจการบาน
9.3 การปรับเปลี่ยนคะแนน
9.4 การระงับการสงงาน
9.5 บทเรียนสําเร็จรูป
9.6 กระดานเสวนา
9.7 การสรางแบบทดสอบในรูปแบบตางๆ (คลังคําถาม)
9.7.1 คําถามแบบหลายตัวเลือก (ปรนัย)
9.7.2 คําถามแบบเติมคําในชองวาง
9.7.3 คําถามแบบจับคู
9.7.4 คําถามแบบถูกผิด
9.7.5 คําถามแบบอัตนัย
9.8 การนําเขาคําถามจากไฟลภายนอก
9.9 การสรางแบบทดสอบ (การดึงคําถามจากคลังคําถามมาประเมินผูเรียน)
10. การวัดและประเมินผลกิจกรรม
11. การลบคะแนนกิจกรรม
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บทนํา
ระบบการเรียนการสอนออนไลน เปนระบบในลักษณะที่อาจารยเปนผูบริหารจัดการเนื้อหาในระบบ
ใหสอดคลองกับการเรียนการสอนในหองเรียน และมอบหมายงานใหกับผูเรียน รวมไปถึงการเก็บคะแนนผาน
ระบบ เปนซอฟตแวรที่ทําหนาที่บริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน ซึ่งประกอบดวยเครื่องมืออํานวยความ
สะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน ผูดูแลระบบ โดยที่ผูสอนนําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซตรายวิชาตามที่ได
ขอใหระบบจัดไวใหไดโดยสะดวก สวนผูเรียนก็สามารถเขาถึงเนื้อหา กิจกรรมตาง ๆ ไดโดยผานเว็บทั้งผูสอน
และผูเรียนสามารถติดตอ สื่อสารไดผานทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไวให เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
หองสนทนา กระดานถาม–ตอบ
องคประกอบภายใน Moodle
1. ระบบจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน (Course Management) ใชสําหรับจัดการหลักสูตร
รายวิชา ไมวาจะเปนการเพิ่มหลักสูตรใหม การเพิ่มเนื้อหารายวิชา การเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอน
(ใบงาน การบาน แบบทดสอบ) รวมทั้งการประเมินผลงานและติดตามดูพฤติกรรมของผูเรียน
2. ระบบจัดการไซต (Site Management) ใชสําหรับบริหารเว็บ ไมวาจะเปนการเพิ่มเติมขาวสาร
หนาเว็บ หรือหนารายวิชาที่เปดสอน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตําแหนงการวางขอมูลตางๆ หนาเว็บ
3. ระบบจัดการผูใชงาน (User Management) ใชสําหรับจัดการผูใชงานในระบบไมวาจะเปน
การจัดกลุมผูเรียน การเพิ่ม ลบ แกไข และคนหาสมาชิก รวมทั้งการกําหนดสิทของสมาชิ
ธ
กวาตองการ
ใหสมาชิกเขาถึงสวนใดไดบาง
4. ระบบจัดการไฟล (File Management) ใชสําหรับจัดการไฟลในเว็บ ไมวาจะเปน ไฟลเอกสาร
ไฟลรูปภาพ ไฟลเสียง และไฟลวีดีโอ

1. การสมัครสมาชิก
ผูเขาใชที่ยังไมไดสมัครสมาชิกจะมีสิทเพี
ธ ยงดูขอความจากหนาเว็บหลักเทานั้น เรียกผูใชงานกลุมนี้วา
ผูใชงานทั่วไป (Guest) และเมื่อสมัครสมาชิกเรียบรอยและไดรับการยืนยันสิทธจะไดสถานะเปน ผูเรียน
(Student) และหากขอเป ดรายวิชาและไดรับ การอนุมัติ ก ารเปดรายวิช าแล วก็จ ะไดส ถานะ ผูส อน
(Teacher) โดยมีขั้นตอนการสมัครสมาชิกดังนี้
1. เขาเว็บไซต Moodle LMS
2. คลิก สมัครเปนสมาชิก
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3. กรอกขอมูลใหครบถวน โดยเฉพาะรายการที่มีเครื่องหมาย * แลวคลิกปุม สราง Account ใหม
หมายเหตุ ในชองอีเมล ควรกรอกอีเมลที่ติดตอไดจริง เนื่องจากระบบจะสงขอมูลการยืนยันการสมัครสมาชิก
ไปที่อีเมลที่กรอกไว
4. ระบบจะขึ้นขอความดังรูปภาพใหคลิก ขั้นตอไป จะกลับไปหนาหลักของเว็บไซต จากนั้นระบบจะ
ทําการสงอีเมลไปใหเพื่อใหสมาชิกยืนยันความตองการในการขอเขาใชงาน
5. เปดอีเมลที่ใชในการสมัคร ใหยืนยันการใชงานโดยการคลิกที่ลิงค ในโปรแกรมรับสงอีเมลทั่วไปจะ
เห็นลิงคยืนยันเปนสีน้ําเงิน และสามารถคลิกเพื่อทําการยืนยันบัญชีผูใชแตในกรณีที่ไมสามารถคลิกที่สิงคไดให
กอปปลิงคดังกลาวแลวนําไปวางไวในเว็บบราวเซอร จากนั้นกดEnter
6. เมื่อทําขั้นตอนที่ 5 เสร็จจะปรากฏหนาจอ จะปรากฎหนาจอแสดงรายวิชาทั้งหมดในระบบ

2. การเขาสูระบบ (Login)
กอนเขาใชงานระบบ e-Learning สมาชิกตองทําการ Login เขาสูระบบกอน โดยมีวิธีการดังนี้
1. เขาสูเว็บไซต
2. กรอก ชื่อผูใช และ รหัสผาน คลิก เขาสูระบบ

3. การสรางรายวิชา
การสรางรายวิชาใหมสามารถทําไดโดยสมาชิกที่ไดรับการกําหนดสทิ เป
ธ น “ผูสอน” มีขั้นตอนดังนี้
1. เขาสูระบบ
2. คลิกที่รายการคําสั่ง รายวิชาทั้งหมด > ขอเปดรายวิชาใหม

3. คลิกปุม ขอสรางรายวิชา
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4. กรอกขอมูลรายวิชาที่ขอเปดิ แลวคลิกปุม ขอสรางรายวิชา

5. รอผลการอนุมัติรายวิชา ขั้นตอไป

6. รายชื่อการขอเปดรายวิชาจะไปปรากฏที่หนาจอของผูดูแลระบบ (ซึ่งขั้นตอนนี้ตองรอใหผูดูแล
ระบบดําเนินการอนุมัติการขอเปดรายวิชา)
7. ในกรณีที่รายวิชาไดผานการอนุมัติจากผูดูแลระบบแลว จะปรากฏรายชื่อวิชาที่ผูสอนไดสรางไว
โดยตรวจสอบในเมนู วิชาเรียนของฉัน หรือ รายวิชาทั้งหมด
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4. การตั้งคารายวิชา
การตั้งคารายวิชาเปนการบริหารจัดการภายในรายวิชา เชน เพิ่มลบบล็อก กิจกรรม หรือ การ
เคลื่อนยายตําแหนง และการกําหนดการแสดงขอความและรูปภาพตางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมมี
ผลกระทบตอรายวิชาอื่นๆ โดยเจาของรายวิชาเทานั้นที่จะสามารถแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลเหลานไ ด
ขั้นตอนการตั้งคารายวิชา ดังนี้
1. เขาสูระบบ
2. คลิกเมนู วิชาเรียนของฉัน เพื่อเขาไปยังรายวิชาที่มีสิทเป
ธ นผูสอน
3. คลิกเมนู การจัดการระบบ > Course administration > การตั้งคา

4. รายละเอียดการตั้งคารายวิชา มีหัวขอสําคัญดังนี้
- ชื่อเต็มของรายวิชา ชื่อเต็มของรายวิชาที่จะปรากฏอยูบนสุดของหนาจอเมื่อมีการ
เรียกดูรายวิชา
- ชื่อยอของรายวิชา ใหใสชื่อของรายวิชาที่ตองการเปดสอน
- รหัสรายวิชา รหัสของวิชา
- บทคัดยอ ใหใสรายละเอียดคําอธิบายรายวิชา
- รูปแบบรายวิชา
1) แบบรายสัปดาห เปนการจัดการรายวิชาสัปดาหตอสัปดาหโดยมีวัน
เริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอนในแตละสัปดาหจะมีกิจกรรมตางๆ ใหนักเรียนทํา
2) แบบหัวขอ รูป แบบคลายกับ รายสัป ดาห เพียงแตไมจํากัดเวลาใน
การศึกษาหัวขอนั้นๆ กิจกรรมที่กําหนดไวสําหรับแตละหัวขอสามารถทําไดตลอดไป
3) แบบกลุมเสวนา รูปแบบนี้จะเหมือนกับกระดานเสวนาทั่วไป โดยจะ
ปรากฏเปนรายการในหนาแรกของรายวิชาอาจจะใชเปนหนาประกาศสําหรับวิชาที่
สอนนั้นหรือ สําหรับภาควิชา
- วันที่รายวิชาเริ่มตน สําหรับระบุเวลาที่ผูสอนตองการเริ่มตนบทเรียนนี้ ถาหากใชรูปแบบ
บทเรียน “รายสัปดาห” สัปดาหแรกจะเริ่มตามวันที่ที่ระบุ
- จํานวนสัปดาห หรือ หัวขอในรายวิชา มีไวเพื่อกําหนดจํานวนสัปดาหหรือจํานวนหัวขอที่มี
การเรียนการสอน
- ระบบกลุม
1) เรียนรวมกันแบบไมแบงกลุม
2) แบงกลุมเรียนอยางชัดเจนขามกลุมไมได
3) แบงกลุมเรียนแตศึกษาขามกลุมไดแตทํากิจกรรมรวมไมได
- รายวิชาที่มีอยู ตั้งคาได 2 แบบ คือ นักเรียนยังไมสามารถเขาศึกษารายวิชานี้และ นักเรียน
สามารถเขาศึกษารายวิชานี้ไดแลว
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- รหัสผานเขารายวิชา รหัสนี้เปนการปองกันบุคคลภายนอกเขามาศึกษาขอมูลที่คุณสอน ถา
หากคุณไมกําหนดรหัสผานในชองนี้ ใครก็ตามที่เปนสมาชิกของเว็บไซตก็สามารถที่จะเขามา
ศึกษาไดทั้งหมด ถาระบุรหัสผานไวนักเรียนที่พยายามเขามาในหนานี้จะถูกถามใหเติมรหัสใน
การเขามาใชบทเรียนในครั้งแรกเทานั้น ถารหัสดังกลาวตกไปถึงบุคคลที่ทานไมตองการให
เขาศึกษาในบทเรียนนี้ทานสามารถตัดชื่อของบุคคลดังกลาวออกจากรายวิชานี้ได โดยเขาไป
ดูในประวัติสวนตัวของบุคคลดังกลาวและเปลี่ยนรหัสนี้เ สีย โดยนัก เรียนคนอื่นๆที่อยูใน
รายวิชาจะไมไดรับผลกระทบนี้ไปดวย
- การอนุญาตบุคคลทั่วไป
1) ไมอนุญาตใหบุคคลทั่วไปเขาอาน
2) อนุญาตใหบุคคลทั่วไปเขาอานได
3) อนุญาตใหบุคคลทั่วไปที่มีรหัสผานเขาอานถาหากทานอนุญาตใหบุคคลทั่วไปเขา
มาในรายวิชา บุคคลทั่วไปสามารถที่จะลอกอินโดยคลิกที่ปุม Login ในชื่อบุคคลทั่วไป ที่
ปรากฏอยูบ นหนาจอแลวเขามาไดเลย บุคคลทั่วไปสามารถอานไดอยางเดียวเทานั้นไม
สามารถโพสตขอความ ตอบคําถาม หรือ สงไฟลใดๆ ได
5. เมื่อกรอกรายละเอียดการตั้งคาเรียบรอยแลวคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

5. การอนุญาตเขาเรียนในรายวิชา
หลังจากที่ผูสอนสรางรายวิชาใหมเสร็จแลว ผูเรียนจะยังไมสามารถเขาเรียนได ทั้งนี้เนื่องจากรายวิชา
ใหมจะมีวิธีการรับนักเรียนโดยการตั้งคาจากผูสอนหรือเจาของรายวิชาเทานั้น ดังนั้นเมื่อมีผูสนใจจะเขาเรียน
ในรายวิชาดังกลาวระบบจะปรากฏขอความแจงใหผูเรียนทราบวายังไมสามารถเปดสมัครเรียนได
ดวยเหตุนี้ภายหลังจากที่ผูสอนสรางรายวิชาเสร็จเรียบรอยแลวจะตองกําหนดวิธีการอนุญาต
ใหผูเรียนสามารถยืนยันการขอเขาเรียนไดเอง โดยผูสอนที่เปนเจาของรายวิชาตองกําหนดสิทธ ดังนี้
1. เขาสูระบบ
2. เลือกรายวิชาที่ตองการ
3. เลือกคําสั่งในเมนู การจัดการระบบ > สมาชิก > Enrolment methods

4. คลิกที่ปุมแสดงผลของรายการ Self enrolment
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จะไดหนาจอแสดงดังรูป

หลังจากที่ผูสอนไดเพิ่มสิทในการเข
ธ
าเรียนของรายวิชาใหมแลวผูเรียนที่จะเขาเรียนจะพบกับขอความ
ในการเขาเรียนครั้งแรกดังรูปดานลาง ใหผูเรียนคลิกที่ปุม ขอสมัครเรียน (Enrol me) ผูเรียนจะสามารถเขา
เรีนในรายวิชาที่เลือกไดตามปกติ

6. การเพิ่มบล็อก
ผูสอนสามารถเพิ่มบล็อกเพื่อเพิ่มความนาสนใจของหองเรียนไดตามตองการ เชน HTML ปฏิทิน
ขอความ รายละเอียด รายวิชา และอื่นๆ ไดตามตองการ โดยในที่นี้จะแสดงวิธีการเพิ่มบล็อก HTML เพื่อใส
รูปภาพหรือ Code/Script ตกแตงรายวิชาใหนาสนใจ ดังนี้
1. คลิกปุม เริ่มแกไขหนาในหนานี้ มุมบนขวามือ
2. คลิกเลือกรายการ HTML ในบล็อกที่ชื่อ เพิ่มบล็อก
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3. จะปรากฏบล็อก HTML ขึ้นดังรูป

4. คลิกที่เครื่องหมาย ของบล็อก HTML เพื่อเขาสูโหมดการแกไข/ปรับเปลยี นขอ มูลบล็อก ดัง
รูป ใหกรอกขอมูลในสวนของเนื้อหา หรือ ใสรูปภาพ เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว คลิกที่ปุม บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง

7. การเพิ่มขอความหรือบทคัดยอ
1. เขาสูระบบ
2. เลือกรายวิชา
3. คลิกปุม เริ่มการแกไขหนานี้
4. คลิกปุม
เพื่อแกไขในหัวขอหรือเนื้อหาที่ตองการ

5. กรอกขอมูลใหครบถวน คลิกปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง
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8. การเพิ่มแหลงขอมูล
ผูสอนสามารถใสเนื้อหา หรือสื่อที่ตองการใหผูเรียนรู โดยผานการอานหรือสื่อนําเสนอแบบตางๆ ได
ดวยการเพิ่มแหลงขอมูล โดยเนื้อหาหรือแหลงขอมูลหลักๆ ที่สําคัญไดแก
8.1 การสรางแหลงขอมูลแบบปายขอความ (Label) คือ ขอความ หรือรูปภาพที่จะปรากฏในหนาแรกใน
สวนของหัวขอ มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนานี้
2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มแหลงขอมูล
3. คลิกที่ เพิ่มแหลงขอมูล

4. เลือก Label

5. พิมพขอความลงในชอง Label text แลวคลิกปุม Save and return to course เพื่อบันทึก
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8.2 การสรางแหลงขอมูลแบบหนาเว็บเพจ (Page) คลายกับ Label แตจะปรากฏที่หนาแรกเปนเพียงชื่อ
หัวขอที่สามารถคลิกลิงคได และมีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการนําเสนอเนื้อหา
เชนการแสดงรูปภาพ สิงค และ การจัดรูปแบบอังษร
1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนานี้
2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มแหลงขอมูล
3. คลิกเพิ่มแหลงขอมูล

4. เลือกรายการ Page
5. พิมพขอความลงในชองชอื Description และ Page Content คลิกปุม Save and
return to course เพื่อบันทึก
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8.3 การสรางแหลงขอมูลแบบลิงค URL เปนแหลงขอมูลที่สามารถแสดงหนาเพจเว็บไซตตาม URL ที่กําหนด
1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนานี้
2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มแหลงขอมูล
3. คลิกเพิ่มแหลงขอมูล

4. เลือกรายการ URL
5. พิมพขอความลงในชองชื่อ Desription กรอกลิงค URL ที่ตองการใชแสดงผลในชอง
External URL และเลือกรูปแบบการแสดงผลใน Options หัวขอ Display
- Automatic การแสดงผลแบบนี้จะเปดหนาตางแสดงรายละเอียด และจะปรากฎลิง ค
เพื่อใหผูเรียนคลิกไปยังหนาเว็บดังกลาวตอไป
- Embed เปนการแสดงผลโดยหลังจากคลิกลิงคจะปรากฏหนาเว็บแสดงอยูภายในระบบ ELearning
- Open เปนการแสดงผลของหนาเว็บลิงคในหนาตางเดิม
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- In Pop-up เปนการแสดงผลของหนาเว็บลิงคในหนาตางใหมเมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว
คลิกปุม Save and return to course เพื่อบันทึก

8.4 การสรางแหลงขอมูลแบบไฟลแหลงขอมูล คือการนําไฟลเอกสารมาแสดงใหผูเรียนสามารถใชงานไดใน
รูปแบบการ เปดอาน หรือดาวนโหลด โดยมีสัญลักษณของโปรแกรมที่สนับสนุนแจงใหผูเรียนสามารถรูไดวา
เอกสารนั้นอยูในรูปแบบขอมูลชนิดใด เชน MSword หรือ pdf
1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนานี้
2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มแหลงขอมูล
3. คลิกเพิ่มแหลงขอมูล

4. เลือกรายการ แหลงขอมูล
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5. พิมพขอความลงในชอง ชื่อ , Description

6. อัพโหลดเอกสาร ดวยการคลิกที่ Add เลือก upload a file > Browse > เลือกแหลงจัดเก็บไฟลที่
อยูในคอมพิวเตอรของผูใชงาน > upload this file
7. เลือกรูปแบบการแสดงผลใน Options หัวขอ Display
- Automatic การแสดงผลแบบนี้จะเปดหนาตางแสดงรายละเอียด และจะ
ปรากฏลิงคเพื่อใหผูเรียนคลิกไปยังหนาเอกสารตอไป
- Embed เปนการแสดงผลโดยหลังจากคลิกลิงคจะปรากฏขอมูล
เอกสารอยูภายในระบบ E-Learning
- Force Download เปนการกําหนดใหผูเรียนตองดาวนโหลดไฟลเอกสาร
- Open เปนการแสดงผลของหนาไฟลเอกสารในหนาตางเดิม
- In Pop-up เปนการแสดงผลของหนาไฟลเอกสารในหนาตางใหม
เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิกปุม Save and return to course เพื่อบันทึก

8.5 การสรางแหลงขอมูลแบบไดเรกทรอรี (Folder) คือแหลงขอมูลที่นําเอาแฟมของรายวิชา มาแสดงให
ผูเรียนไดสามารถนําไปดาวนโหลด หรือเรียกใชงานได ซึ่งผูเรียนจะไมสามารถแกไขหรือลบขอมูลในสวนนี้ได
1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนานี้
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2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มแหลงขอมูล
3. คลิกเพิ่มแหลงขอมูล

4. เลือกรายการ Folder
5. พิมพขอความลงในชอง ชื่อ , Description เลือก Add ไฟล คลิก Save and return to
Course
8.6 การเพิ่ม VDO จาก Youtube
1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนานี้
2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มแหลงขอมูล
3. คลิกเพิ่มแหลงขอมูล

4. เลือกรายการ Page
5. กรอกขอมูลในชอง ชื่อ และ Description
6. คลิกปุม Insert Moodle Media เพื่อแทรก VDO ในเนื้อหา

7. คลิกที่ปุม Find or upload a sound, video or applet
8. คลิกแท็บรายการ Youtube Videos พิมพขอความเพื่อคนหา Video ในชอง Search
videos คลิกปุม คนหา
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9. คลิกเลือก VDO ที่ตองการ
10. คลิกปุม Select this file
11. คลิกปุม เพิ่ม
12. จะกลับสูหนาจอสรางแหลงขอมูล และแสดงเปนเหมือนลิงคตามชื่อไฟล VDO
จากนั้นคลิกปุม Save and return to course เพื่อบันทึก
8.7 การเพิ่มแหลงขอมูลแบบไฟลเสียง
1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนานี้
2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มแหลงขอมูล
3. คลิกเพิ่มแหลงขอมูล

4. เลือกรายการ Label
5. คลิกปุม Insert Moodle Media เพื่อแทรกเสียงในเนื้อหา
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6. คลิกปุม Find or upload a sound, video or applet
7. คลิกแท็บรายการ upload a file > เลือกไฟล
8. เลือกไฟลเสียงที่ตองการ และคลิกปุม Open
9. คลิกปุม upload this file
10. คลิกปุม เพิ่ม
11. จะกลับสูหนาจอสรางแหลงขอมูล และแสดงเปนเหมือนลิงคตามชื่อไฟล คลิกปุม
Save and return to course เพื่อบันทึก
9. การสรางกิจกรรม
กิจกรรม คือเครื่องมือสําหรับผูสอนที่ใชเพื่อวัดและประเมินประสิทธิภาพของการสอนและเนื้อหาที่
สรางจากแหลงขอ มูล โดยผูเ รียนจะใชกิจกรรมเปนชองทางในการสื่อ สารความรูความเขาใจผานทางสื่อ
กิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบดวย
9.1 การบาน
การบาน คือ ภาระงานที่มอบหมายใหผูเรียน โดยผูสอนสามารถกําหนดรูปแบบในการสงงานไดทั้ง
การ อัพโหลดไฟล การสงคําตอบออนไลน หรือการสงงานนอกเว็บ ซึ่งการสรางการบานมีรายละเอียดดังนี้
1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนานี้
2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มกิจกรรม
3. คลิกเพิ่มกิจกรรม
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4. เลือก Assignment
5. กรอกรายละเอียดของการบาน
- หัวขอการบาน ชื่อของการบานที่จะปรากฏในหนาของสัปดาห
- รายละเอียด คําสั่งหรือโจทยที่มอบหมายใหผูเรียนทํา
- Display description on course page ถาทําเครื่องหมายเลือกใชงาน จะแสดง
รายละเอียดที่ดานลางของหัวขอรายการในหนาวิชาเรียนตามสัปดาหหรือหัวขอที่กําหนดไว

6. กรอกรายละเอียดการตั้งคาของการบาน
- Allow submissions from การกําหนดวันที่เปดใหผูเรียนเริ่มสงการบานได
- กําหนดสง การกําหนดวันที่สุดทายที่ผูเรียนจะสามารถสงงานไดตามกําหนดระยะเวลา แต
ผูเรียนยังสามารถสงงานภายหลังวันที่นี้ได แตจะปรากฏขอความวาสงงานลาชาเปนขอความ
สีแดง
- Cut-off date คือกําหนดวันที่สุดทายที่ผูเรียนจะสามารถสงงานได
7. กรอกรายละเอียดการตั้งคาของ Submission Settings
- Online Text การอนุญาตใหผูเรียนสามารถการสงคําตอบออนไลนได โดยจะปรากฏเปน
กรอบชองวางใหผูเรียนสามารถพิมพขอความไดพรอมเครื่องมือการจัดรูปแบบเอกสาร
- File submissions การอนุญาตใหผูเรียนสามารถอัพโหลดไฟลแนบได
- Maximum number of uploaded files จํานวนไฟลแนบสูงสุดที่จะอัพโหลดได
- Maximum submission size ขนาดไฟลสูงสุดที่สามารถอัพโหลดได
8. คลิกปุม Save and return to course จะปรากฏหัวขอการบานขึ้นที่หนาเว็บไซต
9.2 การตรวจการบาน
เมื่อผูเรียนไดทําการสงการบานตามที่ผูสอนไดกําหนดรูปแบบในการสงงานไว จะเกิดรายงานการสง
งานขึ้นดังตัวอยาง
1. คลิกที่ชื่อการบานที่ตองการตรวจ
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2. คลิกที่รายการลิงค View/grade all submissions เพื่อดูรายละเอียดการสงงาน

3. จากรูปจะเห็นวามีผูสงการบาน 1 คน ซึ่งผูสอนสามารถตรวจไฟลงานที่สงโดยคลิกที่ไฟลในคอลัมน
File Submission

4. ผูสอนสามารถใหคะแนนการบานไดเปนรายบุคคลโดยคลิกที่เครื่องหมายดินสอในชอง คะแนนที่ได

5. บันทึกคะแนนที่ไดในชอง Grade out of … และกรอกขอมูล Feedback comment
เพื่อแจงใหผูเรียนทราบเหตุผลการใหคะแนนหรือคําชี้แนะได คลิกปุมบันทึกการเปลี่ยนแปลง
6. จะปรากฏคะแนนที่ผานการตรวจแลว

195

9.3 การปรับเปลี่ยนคะแนน
1. คลิกที่คอลัมน แกไข

2. เลือก Update grade
3. กรอกคะแนนใหม และคลิกปุมบันทึกการเปลี่ยนแปลง
9.4 การระงับการสงงาน
1. คลิกที่คอลัมน แกไข
2. คลิกเลือก Prevent submission change

3. หลังจากนั้นเมื่อผูเรียนที่ถูกระงับการสงงานจะไมปรากฏสวนของการอัพโหลดไฟลงาน หรือตอบ
คําถามออนไลนนอกจากนี้ผูส อนยัง ทําการยกเลิก การระงับ การสง งานไดโ ดยคลิก ที่ แกไข > Allow
submission change ภายหลังจากไดรับสิทในการส
ธ
งงานแลว ผูเรียนจะสามารถจัดการกับไฟลงานที่ไดสงไป
แลวไดโดยใชปุม แกไขงานที่สง หรือ Edit my submission (ในหนาจอของผูเรียน)
9.5 บทเรียนสําเร็จรูป
9.5.1 การสรางบทเรียนสําเร็จรูป
บทเรียนสําเร็จรูปคือการสรางเนื้อหาที่ประกอบดวยขอมูลในรูปแบบหนาเว็บและมีคําถามในตอนทาย
ของเนื้อหา ซึ่งการสรางบทเรียนมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนานี้
2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มกิจกรรม

3. ในชองเพิ่มกิจกรรมเลือก บทเรียนสําเร็จรูป
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4. กรอกขอมูลสําคัญในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป
- ชื่อ ชื่อเรื่องของบทเรียน
- เวลาที่ใช การจํากัดเวลาในการใชงานบทเรียน
- คะแนนที่ได คะแนนที่กําหนดไวในการทําบทเรียน

เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิกปุม Save and return to course จะไดหัวขอบทเรียนสําเร็จรูป
บนหนาจอรายวิชา
9.5.2 เพิ่มสารบัญในบทเรียนสําเร็จรูป
สารบัญของเนื้อหาคือสวนที่จะทําใหผูเรียนทราบถึงขอบเขตเนื้อหาหรือกฎระเบียบขอตกลงในการเขา
ใชงานระบบ มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกที่ชื่อบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดสรางไวแลว
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2. คลิกที่ลิงค เพิ่มสารบัญ

3. กรอกขอมูล หัวขอ และเนื้อหาของบทเรียน กําหนดทิศทางของบทเรียนวาจะใหไปตอหนาไหน
จากนั้นบันทึก
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4. จะกลับไปที่บทเรียนสําเร็จรูป

9.5.3 เพิ่มหนาคําถามในบทเรียนสําเร็จรูป
1. คลิกที่ชื่อบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดสรางไวแลว
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2. คลิกที่ Edit > Add a question page > คําถาม

3. เลือกรูปแบบคําถาม

4. กรอกคําถาม คลิก บันทึก
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9.5.3 เพิ่มหนาจบหัวขอในบทเรียนสําเร็จรูป
เพื่อบอกวาสิ้นสุดการนําเสนอหัวขอ โดยคลิกที่ เพิ่มหนาจบหัวขอ โดยผูเรียนจะดําเนินการตาม
บทเรียน จนถึงขั้นตอนสุดทายจะปรากฏปุมเพื่อยอนกลับไปยังรายวิชา
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9.6 กระดานเสวนา
กระดานเสวนาใชสําหรับเปนแหลงแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นในแตละบทเรีนยหรือหัวขอ
1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนานี้
2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มกิจกรรม

3. ในชองเพิ่มกิจกรรมเลือก บทเรียนสําเร็จรูป
4. กรอกรายการ ชื่อกระดาน และวิธีใชกระดานเพื่อแจงแนะนํากฏกติกาในการใชกระดานเสวนา โดย
กระดานเสวนามีประเภทของกระดานดังนี้
- กระดานหัวขอเดียวอยางงาย เปนกระทูที่มีหัวขอเดียวและชวยกันแสดงความคิดเห็น เนื้อหาทุก
อยางอยูภายในหนาเดียวกัน กระทูประเภทนี้เหมาะสําหรับเรื่องที่สั้นและกระชับ
- กระดานทั่วไป และ กระดานถาม-ตอบ เปนกระดานเสวนาแบบปลายเปด ซึ่งแตละคนที่เขามา
ตอบ จะสามารถตั้งหัวขอ ใหมได กระดานเสวนาประเภทนี้เหมาะที่สุดสําหรับกระดานเสวนาที่มี
วัตถุประสงคทั่วไปใหผูเรียนสามารถตั้งกระทู หรือคําถามเพิ่มเองได
- หนึ่งคนหนึ่งกระทู ในกระดานเสวนาประเภทนี้ แตละคนจะโพสกระทูในหัวขอของตน (แตทุกคนจะ
สามารถตอบไดทุกกระทู แตจะตั้งกระทูของตัวเองภายใตกระทูหลักไดเพียง1 กระทูเทานั้น) แบบนี้จะ
เปนประโยชน เมื่อ คุณตองการใหนักเรียนตั้ง กระทูของตนและแสดงความเห็นในหัวขอของแตล ะ
สัปดาห และทุกคนก็สามารถตอบแสดงความคิดเห็นในกระทูนั้นๆ ได
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เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิกที่ปุม Save and return to course
9.7 การสรางแบบทดสอบในรูปแบบตางๆ (คลังคําถาม)
9.7.1 คําถามแบบหลายตัวเลือก (ปรนัย)
คําถามหลายตัวเลือ กเปนคําถามที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอน
เนื่องจากสามารถนํามาใชในการวัดหรือทดสอบความรูของผูเรียนไดงาย การสรางแบบทดสอบไมซับซอน และ
สามารถประยุกตใชงานไดหลากหลาย มีขั้นตอนในการสรางดังนี้

203

1. เลือกที่ การจัดการระบบ > Question bank > คําถาม
2. คลิกที่ Create a new question

3. คลิกเลือกรายการ Multiple choice คลิกที่ปุม ตอไป

4. ตั้งชื่อของคําถามในชอง Question name เพื่องายตอการเรียกใชงาน
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5. พิมพคําสั่งหรือโจทยในชอง Question text
6. กําหนดคาคะแนนประจําคําถามนี้ในชอง Default mark

7. พิมพคําตอบ (ตัวเลือก) ในชอง Answer และกําหนดคะแนนที่จะได (เปอรเซ็นต) กรอกใหครบตาม
จํานวนตัวเลือกที่ตองการ คลิกปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง
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9.7.2 คําถามแบบเติมคําในชองวาง
คําถามแบบเติมคําในชองวาง แบงออกเปนสองลักษณะคือเปนการเติมคําแบบปลายเปดและแบบมี
ตัวเลือกมีขั้นตอนในการสรางดังนี้
1. เลือกที่ การจัดการระบบ > Question bank > คําถาม
2. คลิกที่ Create a new question
3. คลิกเลือกรายการ Embedded answers (Cloze) คลิกที่ปุม ตอไป
4. ตั้งชื่อของคําถามในชอง Question name
5. กรอกขอมูลของคําถามในชอง Question text หากสวนใดตองการจะเวนวาง
เพื่อใหเติมคําใหเขียนอยูในเครื่องหมาย { } และไมเวนวรรค โดยมีรูปแบบคือ
{คะแนน:SHORTANSWER:=คําตอบ}
ตัวอยางเชน
ไกเปนสัตวที่มีขาจํานวน {1:SHORTANSWER:=2} ขา
กรณีที่เปนการเติมคําแบบมีตัวเลือก ใหเขียน Question text ตามรูปแบบดังนี้
{คะแนน:MULTICHOICE:~คําตอบผิด1~=คําตอบถูก~คําตอบผิด2}
ตัวอยาง
1+1 มีคาเทากับ {1:MULTICHOICE:~3~=2~1}
หรือ
{1:MULTICHOICE:~=Yes~No}
ตัวอยาง
เชียงใหมตั้งอยูในภาคเหนือของประเทศไทย {1:MULTICHOICE:~=Yes~No}
9.7.3 คําถามแบบจับคู
คําถามแบบจับคูเปนคําถามที่ใชเพื่อทดสอบความเขาใจของผูเรียนโดยจะเปนคําถามที่มักใชเพื่อหา
ความเชื่อมโยง ความสัมพันธของคําศัพทหรือกลุมคํามีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. เลือกที่ การจัดการระบบ > Question bank > คําถาม
2. คลิกที่ Create a new question
3. คลิกเลือกรายการ Matching คลิกที่ปุม ตอไป
4. ตั้งชื่อคําถามในชอง Question name เพื่องายตอการเรียกใช
5. พิมพคําสั่งหรือโจทยในชอง Question text
6. กําหนดคาคะแนนประจําคําถามนี้ในชอง Default mark
7. ตั้งคําถามและคําตอบของแตละคู สามารถเพิ่มคูที่ตองการใชเปนคําถามโดยคลิกที่ปุม Blanks for
more choices กรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิกปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง
9.7.4 คําถามแบบถูกผิด
คําถามแบบถูกผิดเปนคําถามที่ใหผูเรียนเลือกวา คําอธิบายที่ถามถูกตองหรือไม โดยสามารถเลือก
แนวทางคือ ถูก(True) หรือผิด (False) มีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. เลือกที่ การจัดการระบบ > Question bank > คําถาม
2. คลิกที่ Create a new question
3. คลิกเลือกรายการ True/False คลิกที่ปุม ตอไป
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4. ตั้งชื่อคําถามในชอง Question name เพื่องายตอการเรียกใช
5. พิมพคําสั่งหรือโจทยในชอง Question text
6. กําหนดคาคะแนนประจําคําถามนี้ในชอง Default mark เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิก
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
9.7.5 คําถามแบบอัตนัย
คําถามแบบขอเขียน หรืออัตนัย เปนคําถามที่ผูเรียนตองระบุคําตอบลงไปเองในชองคําตอบโดยตอง
ตอบใหเหมือนกันทุกตัวอักษร หามเวนวรรค มิฉะนั้นจะถือวาผิด คําถามประเภทนี้เหมาะสําหรับใชถาม
ขอความสั้นๆ เชน คํายอ หรือ คําถามที่มีคําตอบเปนตัวเลข มีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. เลือกที่ การจัดการระบบ > Question bank > คําถาม
2. คลิกที่ Create a new question
3. คลิกเลือกรายการ Short answer คลิกที่ปุม ตอไป
4. ตั้งชื่อคําถามในชอง Question name เพื่องายตอการเรียกใช
5. พิมพคําสั่งหรือโจทยในชอง Question text
6. กําหนดคาคะแนนประจําคําถามนี้ในชอง Default mark
7. กรอกคําตอบที่ถูกตอง อาจมีไดหลายคําตอบ สามารถเพิ่มคําตอบที่ตองการโดยคลิกที่ปุม Blanks
for 3 More Answers กรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิกปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง
9.9 การสรางแบบทดสอบ (การดึงคําถามจากคลังคําถามมาประเมินผูเรียน)
แบบทดสอบ คือการสรางกิจกรรมเพื่อวัดความรูความเขาใจของผูเรียน โดยผูเรียนสามารถเขาทํา
แบบทดสอบได มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนานี้

2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มกิจกรรม
3. ในชองเพิ่มกิจกรรมเลือก แบบทดสอบ
4. ตั้งชื่อแบบทดสอบ คําอธิบาย และกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทํา
ขอสอบ คลิกที่ Save and return to course
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5. คลิกเขาไปที่ชื่อแบบทดสอบที่ไดสรางไว

6. กรณีที่ยังไมมีคําถามในแบบทดสอบใหคลิกที่ แกไขแบบทดสอบ
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7. ใหเลือกขอสอบที่อยูในคลังขอสอบใสเขาไปในแบบทดสอบ โดยคลิกเลือกขอที่ตองาการจากนั้น
คลิกปุม เพิ่มเขาไปในแบบทดสอบ

8. คําถามที่ถูกเลือกจะเขาไปอยูในแบบทดสอบที่ไดสรางไว
- Maximum grade คือคะแนนสูงสุดหรือคะแนนเต็มของแบบทดสอบ
- Add a question คือ เพิ่มคําถามในแบบทดสอบ
- Add a random question คือ เพิ่มคําถามแบบสุม
- Add page here คือ เพิ่มหนาของคําถาม
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9. กรณีที่ตองการ เพิ่ม ลบ แกไข ขอสอบในแบบทดสอบ (ตองเปนขอสอบที่ยังไมมีผูเรียนเขาไปทํา
กิจกรรม) ใหคลิกที่ชื่อแบบทดสอบในหนาหลักของรายวิชา จากนั้นไปที่การจัดการระบบ (เมนูซาย) > แกไข
แบบทดสอบ
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10. การวัดและประเมินผลกิจกรรม
การวัดและประเมินผลกิจ กรรม คือการตรวจสอบผลการดําเนินกิจ กรรมของผูเ รียนโดยจะเปน
ภาพรวมของการวัดการมีสวนรวมของผูเรียนทั้งหมดจากกิจกรรมทั้งหมดที่ผูสอนไดกําหนดไวในบทเรียน ซึ่ง
ผูสอนสามารถนําสงออกในรูปแบบไฟลตางๆ เพื่อใชในการตัดเกรด หรือใชในการเรียนการสอนจริงได โดยมี
ขั้นตอนการตรวจสอบผลของกิจกรรมดังนี้
1. เขาสูรายวิชา

2. ในเมนูการจัดการระบบ > คะแนนทั้งหมด
3. จะปรากฏรายชื่อผูเรียน และคะแนนกิจกรรมทั้งหมด (ผูที่ไมไดทํากิจกรรมหรือทํากิจกรรมแลวไม
สมบูรณจะไมปรากฏคะแนนดังแสดงในภาพ)

4. ทําการสงออกขอมูลในรูปแบบ Excel โดยคลิกเลือกที่ Grader report > Excel Spreadsheet

5. เลือกกิจกรรมที่ตองการ / ไมตองการ แลวคลิกที่ปุม สง
6. ระบบจะแสดงตัวอยางขอมูลที่จะสงออกใหคลิก ดาวนโหลด เพื่อบันทึกไฟลขอมูลเก็บไว
7. จะไดไฟล Excel ใหทําการบันทึกขอมูลเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง
211

11. การลบคะแนนกิจกรรม
การลบคะแนนกิจกรรมจะใชเมื่อเกิดขอผิดพลาดของผูเรียนจากการทํากิจกรรมอันเนื่องมาจากการ
กําหนดสิทให
ธ ผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดเพียงครั้งเดียว เมื่อเกิดสถานการณตางๆ ที่ไมคาดฝนขึ้น เชน
ไฟดับ หรือ เครื่องคอมพิวเตอรอยูในสถานะที่ใชงานไมไดกะทันหันระหวางการดําเนินกิจกรรม สงผลใหผูเรียน
ที่ทํากิจกรรมไมเสร็จสมบูรณไมสามารถเขาใชงานกิจกรรมดังกลาวไดอีก เนื่องจากระบบถือวาผูเรียนนั้นไดเคย
เขาทํากิจกรรมมาแลว ซึ่งเมื่อผูเรียนจะเขาทํากิจกรรมอีกระบบจะแจงในลักษณะดังนี้

ดังนั้นเพื่อใหผูเรียนสามารถเขารวมกิจ กรรมไดอีกครั้งจึงตองทําการลบประวัติการเขาทํากิจกรรม
เสียกอน มีขั้นตอนดังนี้
1. เขาสูรายวิชา
2. เลือกชื่อกิจกรรมที่ตองการลบประวัติการเขาใชกิจกรรม
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3. คลิกที่ Attempts เพื่อดูผูเขาทํากิจกรรมทั้งหมด

4. คลิกเลือกผูเรียนที่ตองการลบประวัติการเขารวมกิจกรรม
5. คลิกที่ปุม Delete selected attempts เพื่อลบรายการที่เลือก

6. ยืนยันการลบรายการ

7. หลังจากลบประวัติผูเขาใชแลว ผูเรียนจะสามารถเขาทํากิจกรรมไดอีกครั้ง
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