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คํานํา 
 

 หลักสูตรการฝกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานน้ี จัดทําข้ึนโดยความรวมมือของ    
มหาวิทยาลัย 6 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ไดรับมอบหมายจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อดําเนินการพัฒนา ฝกอบรมผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกและครูผูสอนโดยการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน  
การสอนตามกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทของผูเรียน สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ความแตกตางของสถานศึกษาในแตละภูมิภาค ประกอบดวย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคใต  
 หลักสูตรฝกอบรมน้ี ใชสําหรับกลุมเปาหมายจํานวน 5 กลุม ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่ว
ประเทศ จํานวนผูเขารับการอบรมทั้งแบบ face-to-face  และออนไลน จํานวนประมาณ 150,000 คน 
ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอน 8 สาระวิชา และประกอบดวยหลักสูตรยอยทั้งหมด 8 
หลักสูตร ไดแก หลักสูตรที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS) หลักสูตรที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอน (LMS) หลักสูตรที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษา  
หลักสูตรที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตรที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การนิเทศ (ICT for Supervision) หลักสูตรที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (LMS) หลักสูตร
ที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารโรงเรียน และหลักสูตรที่ 8 การประยุกตและบูรณาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 8 กลุมสาระวิชา โดยแบงเลมหลักสูตรออกเปน 2 เลม ดังน้ี เลมที่ 1 สําหรับ
อบรมผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก โดยเน้ือหาจะรวมหลักสูตรที่1-6 และเลมที่ 2 
สําหรับอบรมผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอน โดยเน้ือหาจะรวมหลักสูตรที่ 7-8 

การฝกอบรมในครั้งน้ียังมุงหวังใหบรรลุเปาหมายระยะยาวเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกบัการเปลีย่นแปลง
ทางดานเทคโนโลยี ที่สงผลกระทบตอการศึกษาของทุกคนในศตวรรษที่ 21  

หลักสูตรน้ีนอกจากจะใชสําหรับการฝกอบรมในครั้งน้ีแลว ยังหวังวาจะเปนประโยชนตอผูสนใจและ  
ผูที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาตอไป 
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS) 

โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

สวนท่ี 1 MIS กับบทบาทผูบริหารสถานศึกษา 

1.1 ระบบ MIS ของแผนปฏิบัติราชการและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อใหทราบถึงแผนปฏิบัติราชการและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใชในการขับเคลื่อน       

การดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ 
1.2 ระบบ MIS ของบทบาทหนาท่ีและภารกิจ  

 เพื่อใหเขาใจในบทบาทหนาที่ของหนวยงาน/ผูบริหารในแตละระดับในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
สถานศึกษา 
1.3 ผูบริหารกับระบบสารสนเทศ 

 เพื่อใหผูบริหารทราบถึงความสําคัญและการใหความสนับสนุนในการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อ        
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

สวนท่ี 2 MIS กับการบริหารจัดการสถานศึกษา 

2.1 ระบบ MIS บริหารจัดการระบบ 
เพื่อใหทราบถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การบริหารจัดการระบบ และบทบาทของเทคโนโลยี

สมัยใหมในการชวยใหการจัดการศึกษาบรรลุอุดมการณและเปาหมาย 
2.2 ระบบ MIS การบูรณาการระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 

เพื่อใหเขาใจในหลักการ/แนวทางการบูรณาการระบบสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบันของสถานศึกษาให
นําไปสูแบบจําลองเชิงแนวคิดของคลังขอมูล (Data warehouse) และระบบการทํางานอัจฉริยะ (Business 
Intelligence) 
2.3 ระบบ MIS บริหารดานกลยุทธ 

เพื่อใหทราบถึงหลักการ/แนวทางและการบริหารจัดการขอมูลกลยุทธ นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงคคําขวัญและคติพจนของโรงเรียน 
2.4 ระบบ MIS บริหารองคกรและบุคลากร 

เพื่อใหทราบถึงหลักการ/แนวทางและการบริหารจัดการขอมูลโครงสรางองคกร บุคลากรที่เกี่ยวของและ
การเปรียบเทียบกับสถานศึกษาอื่นๆ 
2.5 ระบบ MIS บริหารกระบวนการและประสิทธิภาพ 

เพื่อใหทราบถึงหลัการ/แนวทางและวิเคราะหการบริหารจัดการกระบวนการเชิงธุรกิจเพื่อนําไปสู       
การปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับสถานศึกษา 
2.6 ระบบ MIS บริหารดานการเงิน 

เพื่อใหทราบถึงหลัการ/แนวทางและการบิรหารจัดการคาใชจายของสถานศึกษาใหเกิดความคุมคาในการ
ลงทุน 
2.7 ระบบ MIS บริหารดานความเสี่ยง 
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สวนท่ี 3 MIS กับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. 
เพื่อใหทราบถึงเกณฑช้ีวัดและระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ 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 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน (LMS) 

สําหรับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

เรียบเรียงโดยคณะผูจัดทําจาก 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (LMS) 

โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

สาระสําคญั 

ตอนท่ี 1 -  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน(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 

ตอนท่ี 2 - บทบาทของผูบริหารเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนดวยระบบ 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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ตอนท่ี 1 -  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน(LMS) Learning Management System 

ในสถานศึกษา 

1.1 ความหมาย ความสําคัญของ LMS 

1.1.1 e-Learning คืออะไร 

          คําวา e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได ซึ่งการถายทอดเน้ือหาน้ัน 

กระทําผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทาง

สัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เปนตน ซึ่งการเรียนลักษณะน้ีไดมีการนําเขาสู

ตลาดเมืองไทยในระยะหน่ึงแลว เชน คอมพิวเตอรชวยสอนดวยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-

Based Learning), การเรียนออนไลน (On-line Learning) การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรือ การเรียน

ดวยวีดีโอผานออนไลน เปนตน  

          ในปจจุบัน คนสวนใหญมักจะใชคําวา e-Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช

เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถายทอดเน้ือหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการ

หลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนดานตางๆ โดยผูเรียนที่เรียนดวย

ระบบ e-Learning น้ีสามารถศึกษาเน้ือหาในลักษณะออนไลน หรือ จากแผนซีดี-รอม ก็ได และที่สําคัญอีก

สวนคือ เน้ือหาตางๆ ของ e-Learning สามารถนําเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia 

Technology) และเทคโนโลยีเชิงโตตอบ (Interactive Technology) 

          คําวา e-Learning น้ันมีคําที่ใชไดใกลเคียงกันอยูหลายคํา เชน Distance Learning (การเรียน

ทางไกล) Computer based training (การฝกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร หรือเรียกยอๆ วา CBT) online 

learning (การเรียนทางอินเตอรเนต) เปนตน ดังน้ัน สรุปไดวา ความหมายของ e-Learning คือ รูปแบบของ

การเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอร หรือสื่ออิเลคทรอนิกสในการถายทอดเรื่องราว และ

เน้ือหา โดยสามารถมีสื่อในการนําเสนอบทเรียนไดต้ังแต 1 สื่อข้ึนไป และการเรียนการสอนน้ันสามารถที่จะอยู

ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธได 

1.1.2 ประโยชนของ e-Learning 

ยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนเน้ือหา และ สะดวกในการเรียน การเรียนการสอนผานระบบ             

e-Learning น้ันงายตอการแกไขเน้ือหา และกระทําไดตลอดเวลา เพราะสามารถกระทําไดตามใจของผูสอน 

เน่ืองจากระบบการผลิตจะใช คอมพิวเตอรเปนองคประกอบหลัก นอกจากน้ีผูเรียนก็สามารถเรียนโดยไมจํากดั

เวลา และสถานที่ เขาถึงไดงาย ผูเรียน และผูสอนสามารถเขาถึง e-Learning ไดงาย โดยมากจะใช web 

browser ของคายใดก็ได (แตทั้งน้ีตองข้ึนอยูกับผูผลิตบทเรียน อาจจะแนะนําใหใช web browser แบบใดที่

เหมาะกับสื่อการเรียนการสอนน้ันๆ) ผูเรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใดก็ได และในปจจุบันน้ี 

การเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ตกระทําไดงายข้ึนมาก และยังมีคาเช่ือมตออินเตอรเน็ตที่มีราคาตํ่าลงมากวา  

แตกอนอีกดวย 
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ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยกระทําไดงาย เน่ืองจากผูสอน หรือผูสรางสรรคงาน e-Learning          

จะสามารถเขาถึง server ไดจากที่ใดก็ได การแกไขขอมูล และการปรับปรุงขอมูล จึงทําไดทันเวลาดวยความ

รวดเร็ว 

ประหยัดเวลา และคาเดินทาง ผูเรียนสามารถเรียนโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใดก็ได โดย

จําเปนตองไปโรงเรียน หรือที่ทํางาน รวมทั้งไมจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องประจําก็ได ซึ่งเปนการ

ประหยัดเวลามาก การเรียน การสอน หรือการฝกอบรมดวยระบบ e-Learning น้ี จะสามารถประหยัดเวลาถึง 

50% ของเวลาที่ใชครูสอน หรืออบรม 

จากประโยชนของ e-Learning ดังกลาวน้ี ทําใหภาคเอกชนเปนจํานวนมากหันมานิยมใชระบบ       

e-Learning ในการพัฒนาบุคลากรมากข้ึน 

ประโยชนของการเรียนแบบออนไลนเมื่อเทียบกับการฝกอบรมในหองเรียน :: 

  หองเรียน/สถานที่อบรม เครือขายออนไลน 

การเขาถึง 
จํากัด (ข้ึนอยูกับขนาดของหองเรียน) / 

ระยะเวลาที่เปดสอนตอวัน 
24 ฃั่วโมงตอวัน และ 7 วันตอสัปดาห 

การวัดผล วัดผลดวยตัวเอง หรือครูผูสอน อัตโนมัติ หรือครูผูสอน 

การจดจํา 
จํากัด ไมสามารถทวนซ้ําได อาจจะตอง

ในการจดบันทึกแทน 

สูง เพราะสามารถทวนซ้ําไดหลายๆ 

ครั้ง เทาที่ตองการ 

คาใชจาย สูง เพราะคาจางผูสอนตอครั้ง 
ตํ่า คาจางครูผูสอนครั้งเดียวในการ

ผลิตเน้ือหา 

 

1.1.3 มาตรฐานระบบ e-Learning 

        กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา(DOD) ไดศึกษาปญหาของความไมเขากัน (Incompatibility) ของ

ระบบอีเลิรนน่ิง และเ น้ือหาวิชา ที่พัฒนาแตกตาง แพลตฟอรมกัน ไมสามารถใชรวมกันได  ทาง

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จึงรวบรวมขอกําหนด ที่พัฒนากอนหนามาเขาดวยกัน ทั้งของ IMS และ AICC 

เพื่อที่จะออกเปนขอกําหนด อีเลิรนน่ิงกลาง และมีการต้ังหนวยงานรวมมือกันระหวางกระทรวงกลาโหม

สหรัฐฯ หนวยงานรัฐบาล ภาคเอกชนและภาคการศึกษา จัดต้ังสถาบันที่ เรียกวา ADL (Advanced 

Distributed Learning) เมื่อป 1997 และไดออกขอกําหนดแรกในเวอรช่ัน 1.0 เมื่อป 2000 แตเวอรช่ันที่

ประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับกันทั่วไปคือ ขอกําหนด SCORM Version 1.2 ซึ่งออกเมื่อเดือนตุลาคม      

ป 2001 ดังน้ันในการสรางระบบ LMS ข้ึนมาไมวาจะเปนการพัฒนาระบบข้ึนมาใชงานเอง ซื้อจาก

บริษัทเอกชน หรือใชซอฟตแวรสําเร็จรูปประเภท Open Source จําเปนตองยึดตามมาตรฐานกลางคือ 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model)  
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1.1.4 LMS คืออะไร 

        LMS เปนคําที่ยอมาจาก Learning Management System หรือระบบการจัดการเรียนรู             

เปนซอฟตแวรที่ทําหนาที่บริหารจัดการเรียนการสอนผานเว็บ จะประกอบดวยเครื่องมืออํานวยความสะดวก

ใหแกผูสอน ผูเรียน ผูดูแลระบบ โดยที่ผูสอนนําเน้ือหาและสื่อการสอนข้ึนเว็บไซตรายวิชาตาม ที่ไดขอใหระบบ 

จัดไวใหไดโดยสะดวก ผูเรียนเขาถึงเน้ือหา กิจกรรมตางๆ ไดโดยผานเว็บ ผูสอนและผูเรียนติดตอ สื่อสารได

ผานทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไวให เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หองสนทนา กระดานถาม - ตอบ 

เปนตน นอกจากน้ันแลวยังมีองคประกอบที่สําคัญ คือ การเก็บบันทึกขอมูล กิจกรรมการเรียนของผูเรียนไวบน

ระบบเพื่อผูสอนสามารถนําไปวิเคราะห ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาน้ันอยางมี

ประสิทธิภาพ 

        LMS คือ ระบบจัดการการเรียนการสอนผานเครือขาย มีเครื่องมือและสวนประกอบที่สําคัญ สําหรับ

ผูสอน ผูเรียนและผูดูแลระบบ ไดแก ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสรางเน้ือหา 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 

จุดประสงคหลักในการพัฒนาระบบข้ึนมาก็เพื่อสรางระบบการเรียนรูใชงานในหนวยงานทั้งระบบ 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

ขอตกลงของ gnu.org (General Public License) สามารถ download ไดฟรีจาก

http://moodle.org/mod/resource/view.php?id=8  สําหรับผูดูแลระบบ(Admin) ที่จะนําโปรแกรมไป

ติดต้ัง 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 เผยแพรเน้ือหาของผูสอน 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 สวนดังน้ี 

        1) ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management)  

        กลุมผูใชงานแบงเปน 3 ระดับคือ ผูเรียน ผูสอน และผูบริหารระบบ โดยสามารถเขาสูระบบจากที่ไหน 

เวลาใดก็ได โดยผาน เครือขายอินเตอรเน็ต ระบบสามารถรองรับจํานวน user และ จํานวนบทเรียนไดไม

จํากัด โดยข้ึนอยูกับ 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)  

ประกอบดวยเครื่องมือตางๆ ที่ใชสื่อสารระหวาง ผูเรียน - ผูสอน และ ผูเรียน - ผู เรียน ไดแก 

Webboard และ Chatroom โดยสามารถเก็บ History ของขอมูลเหลาน้ีได 
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5) ระบบจัดการขอมูล (Data Management System)  

ประกอบดวยระบบจัดการไฟลและโฟลเดอร ผูสอนมีเน้ือที่เก็บขอมูลบทเรียนเปนของตนเอง โดยได

เน้ือที่ตามที่ Admin  

1.3 บทบาทของกลุมผูใชงานในระบบ LMS 

สําหรับผูใชงานในระบบ LMS น้ันสามารถที่จะแบงไดเปน 3 กลุม คือ 

1) กลุมผูบริหารระบบ (Administrator)  

ทําหนาที่ในการติดต้ังระบบ LMS การกําหนดคาเริ่มตนของระบบ การสํารองฐานขอมูล การกําหนด

สิทธ์ิการเปนผูสอน 

2) กลุมอาจารยหรือผูสรางเน้ือหาการเรียน (Instructor / Teacher)  

ทําหนาที่ในการเพิ่มเน้ือหา บทเรียนตางๆ เขาระบบ อาทิ ขอมูลรายวิชา ใบเน้ือหา เอกสาร

ประกอบการสอน การประเมินผูเรียนโดยใชขอสอบ ปรนัย อัตนัย การใหคะแนน ตรวจสอบกิจกรรมผูเรียน 

ตอบคําถาม และสนทนากับนักเรียน  

3) กลุมผูเรียน (Student/Guest)     

หมายถึงนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเขาเรียนตามหัวขอตาง ๆ รวมทั้งการทําแบบฝกหัด ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากผูสอน โดยอาจารยสามารถทําการแบงกลุมผูเรียนได และสามารถต้ังรหัสผานในการเขาเรยีนแต

ละวิชาได 

1.4 การบริหารจัดการระบบ LMS 

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนระบบ LMS ตองสามารถรองรับผูใชงาน(Registered Users) ไดโดย

ระบบที่เสนอจะตองรองรับผูใชงานในระบบ LMS ไดพรอมกัน(Concurrent Users) ไดอยางนอย 100 คน

หรือมากกวาทั้งน้ีข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรแมขายแบงกลุมผูใชงานเปน 4 กลุมคือผูใชงาน 

ผูสรางหลักสูตร ผูดูแลระบบ และผูเย่ียมชมทั่วไป ซึ่งสามารถเปลี่ยนกลุมสถานะไดมีระบบจัดการฐานขอมูล

เพื่อจัดเก็บขอมูลผูสอน ผูเรียนและผูดูแลระบบ  

1.4.1 สวนบริหารจัดการ(System Administrator) 

1) ระบบสามารถบริหารการเรียนการสอนไดทั้งแบบเว็บ(Web-based) และหองเรียนไดพรอมๆ กัน 

เพื่อรองรับระบบการเรียนแบบผสมผสาน 

2) สามารถควบคุมการทํางานตางๆ ไดจากเครื่องลูกขาย(Client) โดยผานทางเว็บ 

3) สามารถกําหนดกลุมผูใช ไดเชน กลุมผูพัฒนาเน้ือหาหลักสูตรกลุมผูสอน กลุมผูเรียน เปนตน 

4) สามารถกําหนดช่ือผูใช(Username) และ รหัสลับ(Password )ไดตามตองการ 

5) สามารถเพิ่มและแกไขขอมูลหลักสูตรและขอมูลผูใชในระบบ 

6) สามารถเปลี่ยนแปลงสวนในการติดตอ(Interface) เชน เปลี่ยนสี รูปแบบตัวหนังสือ (Fonts) 

สัญลักษณหนวยงาน(Logo) และรูปแบบอื่นๆได เปนตน โดยแตละกลุมผูเรียนอาจมี Fonts 

Logo และรูปแบบอื่นๆไดแตกตางกัน 

7) สามารถกําหนดบทบาทและสิทธิการใชงานใหกับผูใชได 

8) สามารถสรางขอความประกาศเพื่อแจงขาวสารขอมูลใหผูใชทุกคนในระบบทราบ 
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9) ระบบมีการรักษาความปลอดภัยในการลงทะเบียนผูเรียนมากกวาหน่ึงช้ันซึ่งแยกอิสระตอกัน 

10) มีระบบจัดการการรอคอย(Waiting List) 

11) ระบบชวยจัดการบริหารการจองหองเรียนหรือหองฝกอบรม 

12) สามารถรองรับหองเรียนเสมือนจริง(Virtual Reality System) ได  

1.4.2 สวนจัดหลักสูตร (Comment Management) 

1) สามารถนําเขาสูเน้ือหา (Access)  เน้ือหาหลักสูตรจากที่อยูหรือ URL หรือระบบเน้ือหาในระบบ

แฟม (File system) ตางๆได 

2) สามารถจัดทําเน้ือหาหรือหลักสูตรไดจากซอฟตแวร (Software) บนเครื่องคอมพิวเตอรสวน

บุคคล (PC) 

3) หลักสูตรที่ออกแบบข้ึน สามารถจัดเก็บแยกเปนโฟลเดอร (Folder) หรือโครงสรางหลักสูตรตางๆ 

เพื่อความสะดวกในการใชงาน 

4) สามารถกําหนดประเภทของขอมูลหลักสูตรไดอยางไมจํากัดจํานวน เชน หลักสูตร กลุมวิชา 

หัวขอ หัวขอยอย เปนตน 

5) สามารถจัดเก็บเน้ือหา 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) ระบบสามารถรองรับการนําเน้ือหาและโครงสรางหลักสูตรเขามาใชงานที่เครื่องของผูเรียน โดย 

ไมจําเปนตองเช่ือมตอกับเครือขายคอมพิวเตอรและสามารถบันทึกความคืบหนาหรือคะแนน 

ตลอดจนเงื่อนไขการเรียนรูและสามารถปรับปรุงขอมูล (Update) ขอมูลดังกลาว เมื่อมี        

การเช่ือมตอกับระบบทางเครือขายครั้งตอไป 

7) รองรับเน้ือหาหลักสูตรไดทุกรูปแบบที่สามารถเรียกใชผาน Web ได 

8) สามารถขอดูภาพโดยรวม(Preview ) เน้ือหาหลักสูตรไดทันทีจากหนาจอจัดทําหลักสูตร 

9) กําหนดวิชาบังคับกอนเรียนวิชาอื่น(Prerequisite) ของเน้ือหาหลักสูตรไดในทุกระดับ เชน ระดับ

หลักสูตร ระดับหัวขอ และระดับกิจกรรม ทั้งน้ีการกําหนด Prerequisite สามารถทําไดโดยอาศัย

ความตองการของผูสอน ระดับคะแนนหรือสถานะความคืบหนาในการเรียนก็ได 

10) ระบบสามารถกําหนดระยะเวลาที่ผูเรียนใชในการเรียนเน้ือหาไดทั้งในระดับหลักสูตร ระดับหวัขอ 

และระดับกิจกรรม 

11) กําหนดกลุมสําหรับใชในการคนหาเน้ือหาหลักสูตรไดไมจํากัดจํานวน    

12) ระบบสามารถรองรับการเช่ือมตอกับระบบอื่น เพื่อทําการเรียนแบบสด (Live Learning Online, 

ผานซอฟตแวร ประยุกตบนเว็บ (Application Sharing, Whiteboard) และอื่นๆ ได โดยระบบ

ดังกลาวจะตองทํางานประสานกับระบบหลักเพื่อใหสามารถนําเสนอการเรียนแบบผสมผสาน   

ทั้งการเรียนผานเว็บและการเรียนแบบ Live Learning Online ไดในหลักสูตรเดียวกัน 

13) สามารถสรางประกาศสําหรับหลักสูตร เพื่อแจงขาวสารขอมูลใหแกผูเรียนทราบ เฉพาะผูที่

ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรน้ันโดยเฉพาะ 
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14) สามารถสรางวิชาเรียนที่ตองมีการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรหรือกลุมหลักสูตรที่กําหนดได โดย

ใช ระบบกระแสงานตามข้ันตอน(Workflow) ในการขออนุมัติ และอาจกําหนดใหบางกลุมผูเรียน

สามารถลงทะเบียนและเรียนดวยตนเองโดยไมตองผานระบบ Workflow 

15) ระบบสามารถรองรับผูเรียนที่ยังไมไดทําการลงทะเบียนใหสามารถทดลองเรียนรายวิชาที่กําหนด

ได 

16) ระบบรองรับการจัดหลักสูตรในระดับตางๆ ต้ังแตระดับหลักสูตร (Curriculum), รายวิชา

(Course) รวมถึงการออกประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตรน้ันๆ 

17) สามารถลงทะเบียนเรียนไดทั้งแบบดวยมือ (Manual) และ อัตโนมัติ (Automatic) 

18) สามารถสง Notification จาก Workflow เพื่อแจงใหผูเรียนทุกคน หรือกลุมผูเรียนที่กําหนดตาม

วิชา 

19) ระบบตองสามารถสงแจงใหทราบ(Notification) ใหกับผูเรยีนเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกจิกรรมการเรยีน

ตางๆ เชนการถอนหลักสูตร เปนตน 

20) สามารถนําเน้ือหาหลักสูตรที่สรางไวแลวไปใชในระบบ LMS อื่นๆ ที่เปนมาตรฐาน AICC และ 

SCROM หรือ IMS ได 

21) สามารถเปลี่ยนแปลงลําดับของเน้ือหาในหลักสูตรไดตามตองการ 

22) สามารถกําหนดจํานวนผูเรียนสูงสุดและตํ่าสุด ในแตละวิชา ที่เปนหองเรียนได 

23) ระบบตองสามารถกําหนดวันเวลาที่ผูเรียนจะเขาเรียนไดในหลักสูตรน้ันๆ 

24) สามารถรองรับการติดตอกับระบบ หองสนทนา (Chat)  กระดานขาว (Web board)  และ อีเมล 

(E-mail) ไวกับผูเรียน เจาของเน้ือหาและการเช่ือมตอ (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 ที่ติดต้ัง Plug-in ตางๆ ที่จําเปนในการแสดงเน้ือหา

ตามประเภทไฟลที่ใชเก็บเน้ือหาน้ันๆ 

2) ระบบตองรองรับแจงรายการวิชาเรียน (Catalog) หลักสูตรไดไมจํากัด 

3) ผูเรียนสามารถคนหาวิชาเรียนที่ตองการโดยระบุเงื่อนไขในการคนหาแบบงายๆ (Simple) หรือ    

ข้ันสูง (Advanced Search) หรือดูรายช่ือวิชาเรียนในแจงรายการวิชาเรียน (Catalog) ที่กําหนดไว 

4) ในกรณีที่หัวขอน้ันมีวิชาบังคับกอนเรียนวิชาอื่น(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 ไดจากระบบโดยตรงถาเช่ือมตอกับระบบ

เหลาน้ันได 

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 ที่เสนอตองสามารถติดต้ังบนระบบปฏิบัติการเครือขายของทั้ง 2 ตระกูลไดคือตระกูล 

UNIX เชน Solaris, Linux, AIX หรือ ตระกูล ไมโครซอฟท เชน Windows 2000 หรือ 

Windows 2003 Server และสามารถรองรับมาตรฐานดังน้ี 

2) ระบบ LMS สามารถใชรวมกันกับเครื่องมือในการสรางบทเรียน 

3) สามารถสรางรองรับโปรแกรม LCMS (Learning Content Management System) 

Authoring Tool 

4) สามารถนําเขาขอมูลหรือแฟมแทรกลงในรูปแบบการสรางเน้ือหา (Template) ได 
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5) สามารถสรางเน้ือหา (Content) ของบทเรียน ใหมีรูปแบบและเครื่องมือชวยดังน้ี 

6) จัดรูปแบบอักษรไทยอังกฤษโดยอักษรไทยใหเปนระบบมาตรฐานที่สามารถรองรับภาษาไทยได 

7) สรางการเช่ือมโยงเว็บเพจ Hotlink  หรือ  URL  (Uniform Resource Locator) ในหนาการนําเสนอ

ได 

8) สามารถนําขอมูลประกอบจากแฟมที่สรางจากโปรแกรมประเภทอื่นในหนานําเสนอไดอยางดังน้ี 

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) เครื่องมือที่ใชตองมีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับระบบการบริหารการเรียนรู (Learning 

Management System : LMS) ที่นําเสนอ 

 

ตอนท่ี 2 

บทบาทของผูบริหารเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนดวยระบบ LMS 

2.1 LMS เพ่ือการจัดการการเรียนการสอน 

2.1.1 การจัดการบุคคล – ผูสอน/นักเรียน 

- การกําหนดผูสอนในรายวิชา 

- การกําหนดผูเรียนในรายรายวิชา 

- การกําหนดกลุมผูสอน 

- การกําหนดกลุมผูเรียน 

2.1.2 การจัดการการเรียนการสอน 

1) การจัดการหลักสูตร 

- การกําหนดหลักสูตร/กลุมสาระ (Categories) 

- การกําหนดรายวิชาหลักสูตร/กลุมสาระ (Course) 

2) การจัดการเน้ือหารายวิชา 

- การกําหนดรายวิชา 

- การกําหนดคําอธิบายรายละเอียดรายวิชา 

- การกําหนดหัวขอการสอน และเน้ือหาบทเรียนแบบตางๆ 

- 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 เพ่ือการบริหารจัดการและการนิเทศ 

1) การจัดการทดสอบ 

- กิจกรรมแบบทดสอบ 

- การสรางคําถาม แบบปรนัย (Multiple Choice question) 

- การสรางคําถาม แบบอัตนัย (Short Answer question) 

- การสรางคําถาม แบบจับคู (Matching question) 

- การสรางคําถาม แบบถูก/ผิด (True/False question) 

- การสรางคําถาม แบบเต่ิมคําตอบดวยตัวเลขหรือชวง (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 

- การต้ังคาและการกําหนดชวงคะแนน (GPA) 

- การแสดงคะแนนทั้งหมด 

- การตรวจการบาน 

- การดูผลการทําแบบทดสอบของผูเรียน 

- การดูรายงานสรุปขอมูลของผูเรียน 

2.3 กรณีศึกษาการใชระบบ LMS ในสถาบันตางๆ 

2.4 การฝกภาคปฏิบัติการใชงานระบบ LMS 

1) การใชงานระบบ LMS สําหรับผูสอน 

- การสรางหลักสูตร 

- การเพิ่มบทเรียน 

- การแสดงเน้ือหาบทเรียน 

- 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!!!, ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 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 

สําหรับการบริหารงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

เรียบเรียงโดยคณะผูจัดทําจาก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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คูมือการใชงานโปรแกรม Google Application 

 
 

 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับการบริหารงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 



 
 

20 
 

1) หลักสูตร เครือขายสังคมเพื่อการประสานงาน 
 
1.1)   Google Mail  จดหมายอิเล็คทรอนิกสเพ่ือการสื่อสาร 
1.2)   Google Talk  สงขอความสั้นเพ่ือการพูดคุย โตตอบ 
1.3)  Google Calendar บริหารจัดการตารางเวลา นัดหมาย 
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1)  หลักสูตร เครือขายสังคมเพ่ือการประสานงาน 
 1.1)  Google Mail   จดหมายอเิล็กทรอนิกสเพือ่การสื่อสาร 
   
1.1.1) ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Google Mail (Gmail) 
 ข้ันตอนการสมัครสมาชิก Gmail น้ัน สิง่ทีส่ําคัญที่สดุคือ ตองจดจําอเีมลและรหสัผานที่ทานออกแบบไว 
และสมัครไวแลวใหได มิฉะน้ันการสมัครครั้งน้ันจะสูญเปลา ตองกลบัมาสมัครใหมอกี   
 

 

สมัครเองโดยเขาทาง 
http://www.gmail.com หรือ 
http://www.google.com เลือก Gmail 
ทางขวาบน 
 

 

คลิกที่ Gmail ดังรูปขางตน 

 

กรอกขอมูลตามเง่ือนไขที่ Google กําหนด    
1) กรอก ช่ือ (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได) 
2) กรอก สกุล (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได) 
3) กรอก ช่ืออีเมล ตามที่ตองการ ตองเปน
ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเทาน้ัน 
4) คลิกปุมตรวจสอบ ช่ืออีเมล วาสามารถใชงาน
ไดหรือไม รอใหระบบตรวจสอบ หากใชได
สามารถขามขั้นตอนน้ี 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 

  



 
 

22 
 

 

ตัวอยางการกรอก 

 

เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอย อาน
ขอตกลงดานการบริการ จากน้ัน 
คลิกปุม ฉันยอมรับ และคลิกปุม
ขั้นตอนถัดไป  หากกรอกถูกตอง
หมด ระบบจะนําทานไปสูหน า
ถัดไป แตหากไมผาน 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 กส็ามารถใชงานเมลได 

 



 
 

23 
 

1.1.2) ขั้นตอนการใชงาน Google Mail (Gmail) 
  

 

เมื่อกรอก Username และ 
Password ถูกตองกส็ามารถ 
ใชงานเมลได โดยปรากฏ
หนาตาง ดังภาพ 

 

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

 

เมื่อตองการสงอีเมล เลือก
เมนู เขียน 

 

เมื่อตองการสงอีเมล เลือก
เมนู เขียน จะปรากฏ 
หมายเลข 1 ใสที่อยูอีเมล
ของผูรับ 
หมายเลข 2 ใสช่ือหัวเรือ่ง 
หมายเลข 3 ใสขอความ 
หมายเลข 4 ใสรูปภาพ 
 

  

1 

2 

1 

2 

3 

4 
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เมื่อคลกิปุม หมายเลข 4 ใส
รูปภาพ แนบไฟลรูป 

 

หนาตางแสดงตัวอยางกอน
สงอเีมล 

 

คลิกเมนู จดหมายสงแลว 
จะปรากฏอีเมลที่ถูกสงให
ผูรบั 

 

เมื่อตองการลบจดหมาย  ให
ทําเครื่องหมายถูกหนา
จดหมายที่ตองการลบ แลว
กดตรงรูปถังขยะ จะ
จดหมายดังกลาวจะถูกลบ
ออกไป 

 

การออกจากระบบ ใหเลือกที่
แถบช่ืออีเมลของเราดานบน
ขวา แลวก็เลือก  ออกจาก
ระบบ 
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1.2) Google Talk  สงขอความสั้นเพ่ือการพูดคุย 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 ไดทั้งหมดโดยตองทําการติดต้ังโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร (ระบบปฏิบัติการเปน 
Windows) ซึ่งสามารถทําไดโดยข้ันตอนตอไปน้ี  

1.2.1 ดาวนโหลดโปรแกรม Google talk ไดฟรีที ่ 
http://mytopfiles.com/programs/file/googletalk-setup/13681.htm หรอื  
http://google-talk.th.softonic.com 

1.2.2 การติดต้ังโปรแกรม Google talk 
หมายเลข 1-5 แสดงการติดต้ังโปรแกรม คลกิที่เว็บไซต ดังน้ี เขาเว็บไซต 

http://mytopfiles.com/programs/file/googletalk-setup/13681.htm เมื่อผูใช ดับเบิล้คลกิ ไปยังไฟล
ติดต้ังที่ไดดาวนโหลดมา กจ็ะเขาสูข้ันตอนของการติดต้ัง ผูใชเพียงแตคลิกปุม I Agree ก็เปนอันสิ้นสุด
ข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรม 

 

 
 

 
 

 

 

 
2. การเขาสูระบบ 

- เมื่อติดต้ังโปรแกรมในครั้งแรกจะปรากฏหนาจอใหเขาสูระบบ ใส Username บนโดเมน และ 
Password แลวกดปุม Sign in 

1 2 

5 

4 

3 



 
 

26 
 

 
- Invite (เชื้อเชิญ) เพ่ือนๆ มาเลน Google Talk กับเรา 
เพื่อนๆ คนใดใน List ไมมีไอคอนเหลาน้ีอยูดานหนาช่ือ ก็แสดงวายังไมไดมีการติดต้ัง Google Talk 

ลงในเครื่อง ผูใชจําเปนตองเช้ือเชิญคนเหลาน้ันใหมาเลนกบัเรากอน  
คลิกเมนูลงิค Add friend ดานลาง  
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2. ต้ังคาแสดงสถานะการใช Google Talk  
ผูใชสามารถคลิกเลือกสถานะที่ตองการแสดงผลไดจากดานลางของช่ือ พรอมทัง้สามารถกําหนด

สถานะในแบบของผูใชเองไดดวยการเลือก Custom message.  

 
 
 ไอคอนบอลสทีี่ปรากฏอยูดานหนาของรายช่ือเพื่อน มีความหมายดังน้ี  

พรอมที่จะคุย  
ไมไดอยูหนาเครื่อง  
ไมวาง  
ยังไมไดเขาระบบ 
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3. การคนหาเพ่ือนๆ ใน List ของ Google Talk 
คลิกและพิมพช่ือของเพื่อนที่ตองการคนหาแลวกดปุม Enter ไดทันที 

 
  

3. การพิมพคุยกับเพ่ือนๆและการสงอีเมล 
หากตองการพมิพคุยกับเพื่อนๆ ผูใชก็เพียงแตคลิกไปยังช่ือของเพื่อนที่ตองการคุยดวย ก็จะปรากฏ

หนาตางสนทนาดวยการพมิพข้ึน วิธีใชคือ พิมพขอความที่ตองการและกดปุม Enter  
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หากผูใชตองการสงอเีมลในคูสนทนาโดยตรง กเ็พียงแตคลิกที่   

 
 

4. การโทรคุยดวยเสียงสดๆ 
ไฮไลตสําคัญที่สุดของ Google Talk ก็คือ การโทรพูดคุยกับเพื่อนใน List ดวยเสียงน่ันเอง กอนอื่นใด 

ผูใชจะตองเตรียมไมโครโฟนพรอมลําโพงใหเรียบรอยกอน หรือหากผูใชทานใดใช Head Phone ก็ย่ิงงายตอ
การเลน 

ผูใชสามารถโทรหาเพื่อนใน List ไดโดยคลิกทีปุ่ม  

 
   

  ในการพูดคุยกันดวยเสียงผาน Google Talk เราสามารถคุยกับเพือ่นใน List ไดทีละคน เราไม
สามารถคุยหลายๆ สายพรอมกันได ดังน้ัน เพื่อนคนอื่นที่ตองการคุยกบัเราดวยการโทรคุยกจ็ะตองอยูใน
สถานะ ของการรอสาย (Hold)  
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5. ปรับและต้ังคาการทํางานของ Google Talk 

 
   

 
   

- General เปนการต้ังคาทั่วไป เชน การกําหนดให Google Talk ทํางานอัตโนมัติทกุครั้งเมื่อเปด
เครื่อง และ กําหนดการแสดงผลของช่ือเพื่อนๆ ใน List เปนตน  

- Notifications ต้ังคาใหมีการแจงสถานะการรบัสง GMail ของเราผาน Google Talk  
- Connection สําหรับผูใช Google Talk ในสํานักงานที่มกีารต้ังคา Proxy (ผูใชทั่วไปไมจําเปนตอง

ต้ังคาใดๆ)  
- Audio ต้ังคาอุปกรณเสียงหรือ Soundcard ซึ่งโดยทั่วไป Google Talk จะต้ังคาใหอัตโนมัติอยูแลว  
- Appearance ต้ังคารูปแบบคุณลกัษณะของหนาตางการสนทนา 
 
6. การจบทํางานของ Google Talk 
อยูที่คลิกขวาที่ status bar  และ เลอืกดังภาพซาย และ คลิกขวา         แลวเลือก Exit 
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1.3)  Google Calendar  บรหิารจัดการตารางเวลานัดหมาย 
 
          Google Calendar หรือ ปฏิทิน Google เปนบริการปฏิทินและตารางนัดหมายฟรีของ 

Google ทําใหคุณสามารถที่จะบันทึกและจัดตารางกิจกรรมตางๆ ที่จะทําในแตละวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะในการนัดหมายกับผูอื่นเพื่อจะตรวจสอบวันเวลาและวันที่วางตรงกันและยังสามารถ แจงเตือน
กิจกรรมผานทางเมลได ซึ่งนับวาเปนบริการที่นาสนใจอีกอยางของ Google 

ข้ันตอนการเขาสูระบบ Google Calendar และสราง ปฏิทนิงาน ของแตละหนวย 
ข้ันตอนการใชงาน Google Calendar 
1. เขาไปที่ www.google.com คลิก ปฏิทิน ดังภาพ 

 

 
2. กรอก User และ E-mail ของ Gmail ลงไป แลวคลิก ลงช่ือใชงาน (User และ Password 

สอบถามจากผูดูแลระบบ) 

 
 

3. ภายในปฏิทินก็จะแสดงปฏิทินของวันที่ log in เขามาซึ่งในที่น้ี แสดงในรปูแบบเดือน 
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  5. ยกตัวอยางการแสดงรูปแบบของปฏิทินแบบเดือน 
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6. ตองการสรางกิจกรรมใหคลิกวันที่ ที่เราตองการสรางกจิกรรม แลวกรอกหัวขอเหตุการณ ในที่น้ี
กรอกวา “ประชุม” คลิกสรางกจิกรรม  

 
 

 

7. เหตุการณหรือกิจกรรมทีเ่ราสรางข้ึน ก็จะแสดงใหเราเหน็ ประชุมเปนสฟีา ในวันที่เราตองการทํา
กิจกรรม 
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8. หากเราตองการแกไขกิจกรรมแบบละเอียด ใหคลกิ แกไขกิจกรรม 

 
9. คลิก แกไขกิจกรรม กรอก หัวขอเหตุการณ และ สถานที ่ตามที่เราตองการ เสร็จแลวคลิก บันทกึ 

 
10. เราสามารถแชรปฏิทินและกจิกรรมของเราใหเพื่อนเห็นได ใหคลิก กิจกรรมน้ัน 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)  Google Doc & Drive  การบริหารจัดการงานดานเอกสาร 
2.2)   Google Site  ขอมูลขาวสารเพ่ือ แบงปน ประชาสัมพันธ 
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2)  หลักสูตร สาํนักงานอิเล็คทรอนิกส 
2.1)  Google Doc & Drive  การบริหารจัดการงานดานเอกสาร 
 
เร่ิมตนใชงาน Google Docs & Drive 
การเริ่มตนใชงาน Google Docs & Drive สามารถเขาใชงานได 2 วิธี คือ  

1. เขาเว็บไซต http://docs.google.com แลวล็อกอินเขาสูระบบ Google Docs & Drive 

 
 

2. สําหรับผูที่ใชบริการ Gmail อยูแลว หลงัจากล็อกอินเขาสูระบบ Gmail แลวใหคลิกที ่ “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 เราสามารถกําหนดสิทธ์ิใหใชงานรวมกันได เราสามารถทําไดทั้งสรางเอกสารข้ึนมาใหม
เลยบน Google Docs หรืออับโหลดเอกสารที่มีอยูแลวที่สรางจาก MS Office ข้ึนไปใชงานบน Google Docs ได 
(ภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดของ Google Docs)  

ขั้นตอนการสรางเอกสาร มีดังน้ี  
1. คลิกปุม “สรางใหม” แลวเลือก “เอกสาร” 

 
จะปรากฏหนาเอกสารทีม่ีลกัษณะคลายกบั MS Word 

 
 

2. เมนู และแถบเครื่องมือ ที่มีลักษณะคลายกับโปรแกรม MS Word สามารถใชงานไดงาย เชน  
การกําหนดลักษณะขอความ แบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเสนใต 
ตําแหนงของขอความ แทรกตาราง หรือแมกระทั่งแทรกภาพ เปนตน 
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3. ต้ังคาหนากระดาษ ใหไปที่ เมนู “ไฟล” แลวคลิกเลอืก “การต้ังคาหนากระดาษ...” จากน้ันจะ
ปรากฏหนาตาง “การต้ังคาหนากระดาษ” ใหทําการกําหนดการวางแนวกระดาษ ขนาดกระดาษ 
สีพื้นหลังกระดาษตามที่ตองการ แลวกดปุม “ตกลง” 

 
 

4. การเปลี่ยนช่ือเอกสาร  

 
 

5. พิมพเอกสาร และจัดรปูแบบตามที่ตองการ 
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6. หนาตาเอกสาร 

   
 

4.  สรางสเปรดชีต 
ข้ันตอนการสรางสเปรดชีต มีดังน้ี 
1. คลิกปุม “สรางใหม” แลวเลือก “สเปรดชีต” 
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2. สรางชีตโดยคลิก + 

 
 

3. จะปรากฏหนาเอกสารทีม่ีลกัษณะคลายกบั MS Excel 

 
 

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

 
 

5. การเปลี่ยนช่ือเอกสาร เริ่มตนสรางเอกสารใหม โปรแกรมจะกําหนดช่ือเอกสารเปน “สเปรดชีตที่
ยังไมไดบันทึก”  
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6. สามารถใชเมนูการแทรกภาพ แผนภูมิ ฟอรม เปนตน  

 
7. หนาตาชีต 
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5.   สรางงานนําเสนอ 
ข้ันตอนการสรางงานนําเสนอ มีดังน้ี 
1. คลิกปุม “สรางใหม” แลวเลอืก “งานนําเสนอ” 

 
 

2. เลือกธีม แลวตกลง 

 
 

3. หนาเอกสารที่มีลกัษณะคลายกบั MS Powerpoint 
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5. เพิ่มสไลด 

 
 

6. จัดรูปแบบและแทรกภาพ และอื่นๆ ในเอกสารคลายกับ MS Powerpoint 

 
 

7. การบันทึกลงไดรฟจะอัตโนมัติ 

 
 

8. หนาตาของสไลด 
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6.  อ่ืนๆ  
6.1 การสรางฟอรม 

          
 

 
6.2 การสรางภาพประกอบ  
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6. เมื่อตองการดูงานที่สรางในไดรฟ ไปที ่https://drive.google.com/ หรือ ไดรฟ 
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2.2)  Google Site  ขอมูลขาวสารเพ่ือแบงปนประชาสัมพันธ 
 
 การสรางเว็บไซต (Google Sites) 
 Google Sites คือเว็บไซตของ Google ที่ใหบริการสรางเว็บไซตฟรี ซึ่งเราสามารถสรางเว็บไซตได
อยางงายดาย โดยผูใชสามารถปรับแตงลักษณะของเว็บไซตไดตามความตองการ 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) เลือกเทมเพลตทีจ่ะใช  เชน แมแบบวางเปลา แลวกรอกช่ือเว็บไซตที่ตองการ 
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5) เลือกธีม 

 
6) พิมพอักขระ 

 
 

7) กด Enter หรือ สราง  เปนอันเสรจ็สิ้นการสรางเว็บไซตที่ Google Site  ดังภาพ 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

49 
 

คูมือการใชงานโปรแกรม MS Project 
 

 

 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําหรับการบริหารงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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คูมือการใชงานโปรแกรม Simple KPI 

 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับการบริหารงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
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คูมือการใชงานโปรแกรม Simple KPI 

การสรางรายงานในรูปแบบ Dashboard 

 Dashboard หมายถึง รายงานหรอืแผนภูมิทีส่ามารถแสดงขอมูลไดหลาย ๆ มุมมอง ในหนาตางหรือ

หนาจอเดียวกัน ซึ่งอาจจะทํางานอสิระจากกันหรือเช่ือมโยงกันได 

สวน KPI Dashboard เปนการติดตามผลการดําเนินงานระดับองคกร ระดับหนวยงาน และระดับ

บุคคล ผานระบบออนไลน โดยนําความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการติดตามและประเมินผล

ผานเว็บ ซึ่งจะทําใหผูบริหารสามารถติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายที่

กําหนดไวในแตละตัวช้ีวัดไดแบบเรียลไทม  

Simple KPI คือ ซอฟตแวรเชิงพาณิชยสําหรับสราง KPI Dashboard และ Dashboard โดยสามารถ

ใชงานผานเว็บเบราเซอรทําใหสามารถติดตามผลการดําเนินงานระดับองคกร ระดับหนวยงาน และระดับ

บุคคล ผานระบบออนไลนได สวนความสามารถอื่นที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแกองคกร คือ รองรับการใช

งานในการสรางตัวช้ีวัดโดยอนุญาติใหผูใชหลายคนสามารถสราง ลบ แกไข ขอมูลในแตละตัวช้ีวัดขององคกรได 
 

การเร่ิมตนใชงานโปรแกรม Simple KPI 

1. เปดโปรแกรมเว็บเบราเซอร พิมพ URL https://www.simplekpi.com 

2. คลิกปุม Try Simple KPI For Free ดังภาพ 

 
 

3. พิมพช่ือหนวยงาน ช่ือผูใช อีเมล และรหัสผานลงในแตละชอง หลังจากน้ันกดปุม Create My 

Trial ผลลัพธที่ไดปรากฏหนาตางสําหรับสราง KPIs ดังภาพ 
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การสรางตัวชี้วัดหลัก 
 

คลิกปุม Start สําหรับการเริ่มตนสรางตัวช้ีวัด หลังจากน้ันคลิกปุม Add new category เพื่อสราง

ตัวช้ีวัดหลัก พิมพช่ือตัวช้ีวัดลงในชอง Category Name หลังจากน้ันคลิกปุม Save ถาตองการสรางตัวช้ีวัด

หลักอื่น ๆ ใหดําเนินการตามข้ันตอนน้ีซ้ํา จะปรากฎผลลัพธดังภาพ 
 

 
 
 

การสรางตัวชี้วัดยอย 

1. คลิกปุม Add a KPI หลังจากน้ัน ปอนขอมูลรายละเอียดของตัวช้ีวัด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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Give your KPI a name: ช่ือตัวช้ีวัดยอย 

Add a description (optional):  คําอธิบายเพิ่มเติม ขอมูลชองน้ีระบุหรือไมก็ได 

Selection an Icon:  เลือกสัญลักษณสําหรับแสดงผลใหเหมาะสมตามเกณฑช้ีวัด 

When will the KPI be entered? :  ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบตัวช้ีวัด เชน รายวัน รายสปัดาห 

รายเดือน รายป เปนตน 

What is your KPI format? : เลือกหนวยวัดระดับของตัวช้ีวัด เชน เปอรเซ็นต สกุลเงิน ระดับ เปนตน 

Which direction is best? : เลือกแสดงสัญลักษณที่ดีที่สุด 

Does the KPI have a target? : เปาหมายของตัวช้ีวัด เชน 80%, 4 เปนตน 

Which category? : เลือกตัวช้ีวัดหลัก 

เมื่อปอนขอมูลดังกลาวครบแลว ใหคลิกปุม Save จะปรากฏผลลัพธดังภาพ 

 
 

 

2. ถาตองการสรางตัวช้ีวัดยอยอื่น ๆ ใหดําเนินการซ้ําตามขอ 1. ผลลัพธที่ไดจะปรากฏดังภาพ 

 

การเพ่ิมขอมลูผลการประเมินของตัวชี้วัด 

คลิกปุม Add Data หลังจากน้ัน ปอนขอมูลในชอง Actual และคลิกปุม Save 
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ผลลัพธที่ไดจากการเพิ่มผลการประเมินจริง คือ สามารถตรวจสอบผลการประเมินกับเปาหมาย       

ที่กําหนดไวของแตละตัวช้ีวัดไดวา สูงกวาหรือตํ่ากวาเปาหมายคิดเปนเปนกี่เปอรเซ็นตดังภาพดานบนใน

คอลัมน Target นอกจากน้ีคอลัมน Trend สามารถอธิบายใหเห็นวาตัวช้ีวัดดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มข้ึนหรือ

ลดลงโดยแทนดวยสี เชน สีแดง หมายถึง แนวโนมลดลง สีฟา หมายถึง แนวโนมเพิ่มข้ึน เปนตน 
 

การแกไขขอมูลตัวชี้วัด 

คลิกปุม  หลังจากน้ัน สามารถแกไขขอมูลในแตละชองได เมื่อแกไขเรียบรอยแลวคลิกปุม Save 

 
 

 

การลบขอมูลตัวชี้วัด 

คลิกปุม Delete หลังขอมูลตัวช้ีวัดที่ตองการลบ ดังภาพ 
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การสรางรายงานและ Export ไฟลในรูปแบบ PDF และ Microsoft Excel 

1. คลิกปุม Reports บนแถบเมนูดานบน หลังจากน้ัน สามารถปอนขอมูลสวนหัวกระดาษของรายงาน 

ในชอง Name นอกจากน้ีสามารถกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

Filter by: สามารถเลือกแสดงผลตามช่ือผูใช (ใชในกรณีที่องคกรกําหนดใหมีผูใชหลายคนทําหนาที่สราง

ขอมูลแตละตัวช้ีวัด) 

Compare to: ใชสําหรับเปรียบเทียบขอมูลระหวางขอมูล 2 ชุด เชน เปรียบเทียบขอมูลตัวช้ีวัดระหวาง  

ปปจจุบันและปกอนหนา เปรียบเทียบขอมูลสัปดาหปจจุบันกับสัปดาหกอนหนา เปรียบเทียบขอมูลระหวาง

วันที่ปจจุบันและวันกอนหนา เปนตน 
 

 
 

2. ถาตองการ Export ไฟลในรูปแบบ PDF ใหคลิกที่ปุม      จะปรากฏผลลัพธ    

ดังภาพ  สามารถคลิกที่ช่ือไฟลเพื่อเปดไฟลดังกลาว แสดงผลลัพธดังภาพ 
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3. ถาตองการ Export ไฟลในรูปแบบ Microsoft Excel ใหคลิกที่ปุม   จะปรากฏ

ผลลัพธดังภาพ  สามารถคลิกที่ช่ือไฟลเพื่อเปดไฟลดังกลาว แสดงผลลัพธดังภาพ 

 
 

4. ถาตองการบันทึกรายงานดังกลาว ใหคลิกที่ปุม    หลังจากน้ันพิมพช่ือรายงาน 

ในชอง แลวคลิกปุม Save 

 

เมื่อบันทึกรายงานแลว ในครั้งตอไปสามารถเรียกดูรายงานไดจากแถบเมนู     หลังจาก

น้ันคลิกเลือก Saved Report จะปรากฏช่ือรายงานที่ไดบันทึกไว ดังภาพ 

 

การสราง Dashboard อัตโนมัติ 

คลิกปุม Dashboards บนแถบเมนูดานบน หลังจากน้ันจะปรากฏ Default Dashboards ซึ่งระบบสราง

ข้ึนใหโดยอัตโนมัติดังภาพ แตสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการ หรือสามารถสราง Dashboards ได 
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การแกไข Dashboard  

คลิกปุม   หลังจากน้ันสามารถแกไขขอมูล โดยสิ่งทีส่ามารถแกไขได โดยมีรายละเอียด เชน 

View Name: สามารถเปลียนช่ือกราฟหรอืไดอะแกรม 

Size: เปลี่ยนขนาดกราฟ เชน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ เปนตน 

Frequency: สามารถเลือกความถ่ีในการแสดงกราฟ เชน รายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายป เปนตน 
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การสราง Dashboard ใหม 

1. คลิกปุม   หลังจากน้ัน ปอนขอมูลช่ือ Dashboard ลงในชอง Dashboard 

name นอกจากน้ี สามารถเลือก Layout โดยคลิกที่ภาพในสวน Select a layout และกําหนดสีพื้นหลังโดย

คลิกเลือกในสวน Select a background colour เมื่อเลือกเรียบรอยแลวคลิกปุม Add จะปรากฏผลลัพธ   

ดังภาพ  
 

 
2. หลังจากน้ันสามารถเลือกกราฟหรือไดอะแกรมที่ตองการสราง เชน คลิกที่ภาพ          จะปรากฎ

กราฟที่สรางอัตโนมัติโดยระบบ ดังภาพ  
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สามารถกําหนดรายละเอียดไดดังตอไปน้ี 

Select a KPI: เลือกตัวช้ีวัดสําหรับใชในการสรางกราฟ 

 
Choose a date period: เลือกชวงเวลา 

View Name: ปอนขอมูลช่ือกราฟ 

Size: ขนาดของกราฟ 

Frequency: ความถ่ีของขอมูลในการแสดงผล 

Graph type: ประเภทกราฟ 

Colors: สีของกราฟ 
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3. เมื่อกําหนดคาตาง ๆ ครบแลว ใหคลิกปุม Add to my Dashboard จะปรากฏผลลัพธดังภาพ 

 
 

4. ถาตองการเพิ่มกราฟหรือไดอะแกรมลงใน Dashboard เพิ่มเติมใหคลิกปุม  

ข้ันตอนหลังจากน้ีใชวิธีเดียวกับข้ันตอนในขอ 2 และ 3 ผลลัพธที่ได คือ ใน Dashboard จะปรากฎกราฟ

เพิ่มข้ึนดังภาพ 
 

 
 

----------------------------------------------------- 
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หลักสูตรที่ 4 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน 

สําหรับรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

เรียบเรียงโดยคณะผูจัดทําจาก 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



 
 

82 
 

คูมือการใชงานระบบ LMS 

 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน  
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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คูมือการใชงานระบบ LMS 

แนะนําเก่ียวกับระบบ Learning Management System (LMS)  

 LMS ยอมาจาก Learning Management System หรือระบบการจัดการเรียนรูเปนซอฟตแวร

สําหรับทําหนาที่บริหารจัดการเรียนการสอนผานเว็บ ซึ่งประกอบดวยเครื่องมืออํานวยความสะดวกใหแก

ผูสอน ผูเรียน ผูดูแลระบบ โดยที่ผูสอนนําเน้ือหาและสื่อการสอนข้ึนเว็บไซตรายวิชาตามที่ตองการ ผูเรียน

เขาถึงเน้ือหา กิจกรรมตางๆ ไดโดยผานเว็บ ผูสอนและผูเรียนติดตอ สื่อสารไดผานทางเครื่องมือการสื่อสาร

ของระบบ 

การใชงาน LMS สําหรับอาจารย 

การสมัครสมาชิก 

          สามารถทําไดโดยคลิก เขาสูระบบ มุมบนขวา ดังภาพ และเมื่อเขาสูระบบแลวจะปรากฎผลลพัธดังภาพ 
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การ Login เขาสูระบบสําหรับอาจารย 

       เมื่อคลิกเขาสูระบบ มุมบนขวามือ จะเจอหนาตางเขาสูระบบ ปอนช่ือผูใช รหัสผาน และรหัสลับ 

หลังจากน้ันคลิกเขาสูระบบ ดังภาพ 
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วิธีการใชงานระบบ LMS สําหรับอาจารย 

ระบบ LMS สวนของอาจารยรองรับการใชงานตาง ๆ เชน เพิ่มรายวิชาที่สอน เพิ่มสื่อในรายวิชา 

สรางขอสอบ รีเซ็ตขอสอบและรายช่ือนักเรียน เปนตน  
 

การเพ่ิมรายวิชาท่ีสอน 

เมื่ออาจารย Login เขาสูระบบ จะปรากฏเมนู ระบบอีเลินน่ิง ซึ่งประกอบดวย รายวิชาที่เปดสอน 

และรายวิชาที่ทานสอน ดังภาพ หลังจากน้ันคลิกรายวิชาที่ทานสอน แลวคลิกเพิ่มรายวิชาดังภาพ
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ในการเพิ่มรายวิชา มีรายละเอียดตองปอนขอมูล เชน เลือกกลุมสาระการเรียนรู ช่ือวิชา รหัสวิชา 

และรายละเอียดอื่น ๆ ตามภาพดานบน 

การจัดการรายวิชา 

รายละเอียของรายวิชา เชน สวนของการสรางเน้ือหาโดยการนําสื่อตางๆ เขามา เพื่อใชในการเรียน

การสอน การใหการบาน-สงการบาน การสอบแบบออนไลน แบบประเมิน กระดานสนทนา เปนตน  

แสดงตัวอยางดังภาพ 

 

การสรางโฟลเดอร สําหรับจัดเก็บเน้ือหาใหเปนหมวดหมู ใหคลิกที่รูปโฟลเดอร ดังภาพ จากน้ัน 

ใสช่ือโฟลเดอรและคําอธิบาย เรียบรอยแลวคลิกเพิ่มขอมูล ดังภาพ 
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การจัดการสรางไฟล เพื่อใชในการแนบไฟลตาง ๆ เชน ไฟลรูปภาพ ไฟลเอกสาร วีดีโอ เปนตน  

ในการสรางไฟลใหคลิกที่รูปไฟล ดังภาพ จากน้ันใหเราใสรายละเอียด แลวคลิก เพิ่มขอมูล ดังภาพ 

 

การอัพโหลด ZIP File คลิกที่รูปไฟล ดังภาพ หลังจากน้ันเลือกชนิดไฟลที่ตองการ ในที่น้ีใหเลือกไฟล 

Zip แลวปอนขอมูลในแตละชองใหครบถวน หลังจากน้ันคลิก เพิ่มขอมูล จะปรากฏผลลัพธดังภาพ 
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การสรางลิงค  เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาไปเรียนรูเพิ่มเติมในเว็บไซตอื่นๆ ที่ผูสอนแนะนําสามารถ

ดําเนินการโดยคลิกที่ ลิงค หลังจากน้ันใหปอนขอมูลรายละเอียด URL แลวคลิกปุม เพิ่มขอมูล ดังภาพ 

 

การสรางการบาน  ในการสรางการบานสามารถกําหนดไดวา เปนงานเด่ียวหรืองานกลุม กําหนด

คะแนนได และสามารถกําหนดวันที่เริ่มสง และวันหมดเขต วิธีการสรางใหคลิกไอคอนดังภาพ แลวเพิ่ม

รายละเอียดหลังจากน้ันคลิกเพิ่มงาน/การบาน แสดงตัวอยางดังภาพ 

 

การสรางขอสอบ สามารถเลือกไดวาตองการเก็บคะแนนหรือไมตองการเก็บคะแนน และเลือกไดวา

ถาตองการเก็บคะแนนจะเก็บในลักษณะไหน เชน เก็บคะแนนครั้งสุดทายหรือคะแนนเฉลี่ย สามารถกําหนด

จํานวนครั้งที่สอบได กําหนดเวลาในการสอบได รวมถึงกําหนดไดวาเมื่อสอบเสร็จอนุญาตใหนักเรียนดูเฉลย

หรือไม วิธีการสรางใหคลิกที่ รูปขอสอบ หลังจากน้ันใหปอนรายละเอียด แลวคลิกปุม เพิ่มขอมูล แสดง

ตัวอยางดังภาพ 
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การสรางชุดขอสอบ การใสคําถามลงในชุดขอสอบ เลือกชุดขอสอบที่สรางดังภาพ หลังจากน้ันให

เลือกสรางคําถามใหมครั้งละคําถาม โดยสามารถเลือกขอสอบไดหลายแบบ ข้ันตอนแรกใหคลิกเขาไปยังชุด

ขอสอบที่ตองการสราง ดังภาพ 

 

การสรางขอสอบประเภทท่ีมีมากกวาหน่ึงคําตอบ  ระบบสามารถรองรับการสรางตัวเลือกแบบ

เลือกตอบวาใชหรือไมใชไดต้ังแต 2 ถึง 5 คําตอบ แสดงตัวอยางดังภาพ 

 



 
 

91 
 

การสรางขอสอบประเภทถูก-ผิด แสดงตัวอยางดังภาพ 

 

 นอกจากน้ีระบบยังสามารถรองรับการสรางขอสอบแบบตางๆ เชน แบบจับคู แบบเติมคําในชองวาง 

แบบจัดเรียงลําดับคําตอบ 

การเพ่ิมแบบประเมินการสอน  คลิก สรางแบบประเมินการสอน หลังจากน้ันคลิก เพิ่มหัวขอแบบ

ประเมินการสอน ปอนขอมูลรายละเอียด แลวคลิก เพิ่มขอมูล จะปรากฏผลลัพธดังภาพ 
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การเพ่ิมหมวดการประเมิน คลิก เพิ่มหมวดการประเมิน ปอนขอมูลรายช่ือหมวดการประเมิน 

หลังจากน้ันคลิก เพิ่มขอมูล เมื่อสรางหมวดเรียบรอยแลว ใหเพิ่มแบบสอบถามยอยลงในหมวด โดยคลิกปุม 

เพิ่มแบบสอบถามยอย จะปรากฏผลลัพธดังภาพ 

 

----------------------------------------------------------- 
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หลักสูตรที่ 5 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนิเทศ 

 สําหรับศึกษานิเทศก 
 

เรียบเรียงโดยคณะผูจัดทําจาก 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนเิทศ 
โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ตอนท่ี 1 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
แนวคิด  
 ขอมูล คือ ขอเท็จจริงที่เก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร ขณะที่สารสนเทศ 
คือ ขอมูลที่ผานการประมวลผลซึ่งผลลัพธที่ไดสามารถนําไปใชการตัดสินใจเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตอไปได  
 สังคมสารสนเทศหรือสังคมขาวสาร เปนสังคมที่มีการใชสารสนเทศรูปแบบตางๆ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจทั้งเพื่อประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม ซึ่งในสังคมสารสนเทศจะทําใหเราไดรับสารสนเทศทีม่ี
คุณภาพ ตรงกับความตองการและทันเวลา 
 เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ ไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม 
และเทคโนโลยีฐานขอมูล 
 
วัตถุประสงค  
 เพื่อใหผูเขารับการอบรม 
 1. สามารถอธิบายความหมายของขอมลูและสารสนเทศได  
 2. สามารถอธิบายเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวของกบัสารสนเทศได  
 3. สามารถบอกขอดีขอเสียของสังคมสารสนเทศได 
 
สาระสําคัญ 
 1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัขอมลู สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ 
 2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3. สังคมสารสนเทศ 
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เร่ืองท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับขอมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ 
 
1.1 ความหมายของขอมูลและสารสนเทศ 
 ขอมูล (Data)  หมายถึง ขอเท็จจริงที่เก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร  
ตลอดจนเหตุการณจริงที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันหรือการทํางาน ซึ่งขอมูลน้ียังไมเหมาะที่จะนําไปใชงานควรมี
การประมวลผลเพื่อใหไดผลลัพธตามที่ตองการ ตัวอยางขอมูล เชน สวนสูงและนํ้าหนักของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 
ทุกคน หรือผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียนทุกคนในปการศึกษา 2555 เปนตน ทั้งน้ีลักษณะของขอมูลมี
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 เมื่อคนเราปรับปรุงสารสนเทศกับประสบการณเดิม และหลักฐานบันทึกอื่นๆ (records 
experience) นําไปสูการสรางเปนความรู โดยการวิเคราะห สังเคราะห และที่จะชวยในการตัดสินใจจาก
เรื่องราว และความรูทําใหคนเกิดปญญา(wisdom) 

 
ภาพท่ี 1.1  Debons’ Knowledge Spectrum 

ท่ีมา  (Debons, Anthony. 1981) 
 
 Gene Bellinger ไดเขียนแผนภาพ จุดเริ่มตนของขอมูลขาวสารความรูสูภูมิปญญา โดยดัดแปลง
ทฤษฏีของ Russell Ackoff (From Data To Wis dom: 1986) ไวดังน้ี 
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ภาพท่ี 1.2  Debons’ Knowledge Spectrum 
ท่ีมา  www.systems_thinking.org 

 
จากตัวอยางขอมูลที่นําเสนอในยอหนาแรก จึงขอยกตัวอยางสารสนเทศที่สอดคลองกันดังตารางที่ 1.1 
 

ตารางที่ 1.1  ตัวอยางขอมูลและสารสนเทศ 
 

ตัวอยางขอมูล ตัวอยางสารสนเทศ 
1. สวนสูงและนํ้าหนักของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 ทุกคน 1.1 สวนสูงเฉลี่ยและนํ้าหนักเฉลี่ยของนักเรียนช้ัน

อนุบาล 1 
1.2 รอยละของนักเรียนที่มีสวนสูงและนํ้าหนักผาน

เกณฑที่กําหนด และรอยละของนักเรียนที่มี
สวนสูงและนํ้าหนักไมผานเกณฑที่กําหนด 

2. ผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียนทุกคนในป
การศึกษา 2555 

2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนรายบุคคล 
2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหอง 
2.3 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งระดับช้ัน 
2.4 รอยละของนักเรียนที่สอบไมผานเกณฑที่กําหนด 

  
จากตารางที่ 1.1 ในสวนของตัวอยางสารสนเทศขอ 2.1  จะเห็นวา  ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน

รายบุคคล  อาจเปนสารสนเทศที่นักเรียนแตละคนตองการ  แตอาจไมใชสารสนเทศที่ผูบริหารสถานศึกษา
ตองการ  ซึ่งผูบริหารอาจตองการสารสนเทศดังขอ 2.2  2.3 และ 2.4 เปนตน ดังน้ันไมมีขอกําหนดที่ตายตัววา
อะไรคือสารสนเทศ แตข้ึนอยูกับการใชประโยชนของบุคคล เชน ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนรายบุคคล   
เปนสารสนเทศสําหรับนักเรียน แตมีสถานะเปนขอมูลสําหรับผูบริหารที่เมื่อนําไปประมวลผลตอจะไดผลการเรียน
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เฉลี่ยของนักเรียนทั้งหองหรือทั้งระดับช้ัน รวมไปถึงรอยละของนักเรียนที่สอบไมผานเกณฑที่กําหนด ซึ่งเปน
สารสนเทศที่ผูบริหารตองการ เปนตน 

 
1.2 คุณลักษณะของสารสนเทศ 

ชัชวาล วงษประเสริฐและคณะ (2537) ไดกลาวถึง คุณลักษณะที่สําคัญของสารสนเทศไวดังน้ี 
1. สารสนเทศมีลักษณะไมรูจักจบสิ้น เกิดข้ึนใหมอยูเสมอ 
2. สารสนเทศมีความเช่ือมโยงกับมนุษย เพราะมนุษยเทาน้ันเปนผูผลิตสารสนเทศ 
3. สารสนเทศมีความทันสมัยอยูเสมอ เพราะการพัฒนาความรูน้ันสารสนเทศถือไดวาเปนวัตถุดิบ 

และเปนปจจัยพื้นฐานในการผลิตความรูใหม ๆ โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร นักการศึกษา  นักประดิษฐ ได
นําเสนอสารสนเทศจากการวิจัย และการพัฒนาออกมาอยางตอเน่ือง 

4. สารสนเทศคลายสิ่งที่มีชีวิต คือ สารสนเทศมีอยูจริงเฉพาะเมื่ออยูในความคิดของมนุษยเทาน้ัน 
เพราะมนุษยเปนผูสังเกตจดจํา สามารถนํามาใชได มนุษยเปนผูรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห และเปนผู
เลือกใชสารสนเทศ 

5. สารสนเทศสามารถขยายตัวได คือ เมื่อสารสนเทศเพิ่มมากข้ึน ย่ิงมีการใชมากข้ึน ก็ย่ิงมีประโยชน 
ฉะน้ันสารสนเทศ จึงมีลักษณะคลายพลังงาน ซึ่งวัดคามิได 

6. สารสนเทศสามารถอัดใหแนนได ผลึกรวม ทําใหสั้นหรือเล็กลงไดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ 
7. สารสนเทศสามารถถายทอดไปในระยะทางไกล ๆ ไดในระยะเวลาอันสั้น 
8. สารสนเทศสามารถใชรวมกัน และสามารถแบงปนกันได จะไมมีการเปลี่ยนมืออยางเด็ดขาด จะมีก็

เพียงการแบงปนใหรู รวมกันเทาน้ัน เชน เมื่อมีการถายทอดความคิดออกไป ทั้งผูสงสาร และผูรับสาร จะไดรับ
ความคิด หรือขอเท็จจริงรวมกัน 
 
1.3 คุณสมบัติของสารสนเทศ 
 วัชราภรณ อิสิชัยกุล (2531) ไดกําหนดคุณสมบัติ (Attributes) ที่สําคัญของสารสนเทศ ดังน้ี 

1. สามารถเขาถึงได (Accessibility) หมายถึง ความสะดวก และรวดเร็วในการเขาถึงสารสนเทศ    
ในการนําสารสนเทศมาใชประกอบการตัดสินใจ ความรวดเร็วในการคน คือ สารสนเทศสามารถวัดได เชน 
หน่ึงนาที หรือหน่ึงช่ัวโมง 

2. ความครบถวน (Completeness) หมายถึง ความสมบูรณในเน้ือหาของสารสนเทศ โดยพิจารณา
ทางดานคุณภาพของสารสนเทศมากกวาดานปริมาณ 

3. ความถูกตองเที่ยงตรง (Accuracy) หมายถึง คุณสมบัติของขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการนํา
สารสนเทศมาใช สารสนเทศที่ไดรับตองไมมีขอผิดพลาด ตัวอยางขอผิดพลาด ไดแก ขอผิดพลาดดานการคัดลอก 
หรือการบันทึกขอมูล ขอผิดพลาดในดานการคํานวณ เปนตน 

4. ความเหมาะสม (Appropriateness) หมายถึง คุณสมบัติในขอน้ีพิจารณาถึงการผลิตสารสนเทศ 
วา ขอมูลหรือสารสนเทศที่ไดรับตรงกับความตองการของผูใชมากนอยเพียงใด เพราะถาสารสนเทศที่ไดรับไม
ตรงกับความตองการก็ไมเกิดประโยชน โดยเฉพาะการผลิตสารสนเทศตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ซึ่ง
เปนการยากในการวัดจํานวนใหเห็นได 

5. ความทันเวลา (Timeliness) หมายถึง สารสนเทศน้ันตองใชระยะเวลาสั้น และมีความรวดเร็วใน
การประมวลผล เพื่อใหผูใชไดรับสารสนเทศทันเวลา 
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6. ความชัดเจน (Clarity) หมายถึง สารสนเทศที่ไดรับตองมีความชัดเจน ไมกํากวม ซึ่งจะทําใหผูใช
สารสนเทศเขาใจผิด ซึ่งถาตองแกไขขอมูลอาจจะตองเสียคาใชจาย และเวลาเพิ่มข้ึน 

7. ความยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง สารสนเทศที่ดีจะตองใหประโยชนแกบุคคลจํานวนมากอยาง
กวางขวาง มากกวาเปนสารสนเทศเฉพาะบุคคล 

8. ความสามารถในการพิสูจนได (Verifiability) หมายถึง สารสนเทศน้ัน ตองสามารถพิสูจนหรือ
ตรวจสอบไดวาเปนความจริง 

9. ความซ้ําซอน (Redundancy) หมายถึง สารสนเทศที่ไดรับน้ัน มีความซ้ําซอน หรือมีมากเกินความ
จําเปนหรือไม ดังน้ันสารสนเทศที่ดีตองไมมีความซ้ําซอน 

10.ความไมลําเอียง (Bias) หมายถึง ลักษณะของสารสนเทศที่ผลิตข้ึนน้ันไมมีความต้ังใจ หรือมีเจตนา
ในการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขสารสนเทศตามที่ไดกําหนดหรือหาขอยุติไวลวงหนา 
 
1.4 การจําแนกประเภทของสารสนเทศ 
 การจําแนกประเภทของสารสนเทศมีหลายแนวทาง  โดยวิธีการที่นิยมคือการยึดตามหลักอางอิงตางๆ 
เชน แหลงที่มา หนาที่ในองคกร และวิธีการประมวลผล เปนตน ในที่น้ีจึงขอนําเสนอการจําแนกประเภทของ
สารสนเทศเปน 3 แนวทาง ไดแก 

1. การจําแนกประเภทตามแหลงท่ีมาของสารสนเทศ 
แหลงที่มาของสารสนเทศมี 2 แหลง คือ ภายในองคกร และภายนอกองคกร ซึ่งมี

รายละเอียดดังน้ี 
1.1 สารสนเทศภายในองคกร ซึ่งอธิบายถึงทรัพยากรที่มีอยูในองคกร เชน อาคารสถานที่  

หองเรียน โตะ เกาอี้ คอมพิวเตอร บุคลากรตางๆ ขององคกร รวมไปถึงหลักสูตรสถานศึกษา เปนตน 
1.2 สารสนเทศภายนอกองคกร ซึ่งอธิบายถึงสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรหรือการ

ดําเนินงานขององคกรแตไมไดมีแหลงที่มาจากภายในองคกร เชน แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือแนวโนมการใชไอซีทีในการเรียนการสอน เปนตน   

2. การจําแนกประเภทตามหนาท่ีในองคกร 
การจําแนกสารสนเทศตามหนาที่การทํางานในองคกรเปนที่นิยมใชในการออกแบบและ

พัฒนาระบบสารสนเทศในองคกร เพราะงานตามหนาที่แตละประเภทมีความรับผิดชอบแตกตางกัน ทําให
วิเคราะหรายละเอียดและความตองการสารสนเทศของแตละหนาที่ไดอยางครบถวน เชน สารสนเทศเกี่ยวกับ
งานทะเบียน สารสนเทศเกี่ยวกับงานบริหาร สารสนเทศเกี่ยวกับกิจการนักเรียนหรืองานปกครอง และ
สารสนเทศเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ เปนตน 

3. การจําแนกประเภทตามวิธีการประมวลผล 
การพัฒนาระบบสารสนเทศในปจจุบันนิยมประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ซึ่งแบงวิธีการ

ประมวลผลเปน 2 แบบคือ  1) การประมวลผลขอมูลแบบแบช (batch processing) 2) การประมวลผลขอมูล
แบบออนไลน (online processing) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 สารสนเทศที่ไดจากการประมวลผลขอมูลแบบแบช  ไดจากการประมวลผลขอมูลเปน
ครั้งๆ ตามเวลาที่กําหนด โดยคอมพิวเตอรจะเก็บขอมูลไวชวงระยะเวลาหน่ึงแลวจึงประมวลผลขอมูลตามเวลา
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 ทั้งน้ีกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ 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  การดําเนินการสวนน้ีคือการตรวจสอบใหแนใจวา
ขอมูลที่รวบรวมมาน้ันถูกตอง เชน การตรวจสอบความถูกตองในการกรอกแบบสํารวจความคิดเห็น  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  รายช่ือนักเรียนแยกตามระดับช้ัน  รายจายของโรงเรียนจําแนกตามประเภทรายจาย เปนตน 

2.2 การเรียงลําดับ เปนการเรียงลําดับขอมูลตามเงื่อนไขที่กําหนดไว เชน การเรียงลําดับ
นักเรียนตามรหัสนักเรียน การเรียงลําดับครูตามอายุราชการ เปนตน 

2.3 การคํานวณและเปรียบเทียบ เปนการคํานวณทางคณิตศาสตร และเปรียบเทียบตาม
หลักตรรกศาสตร เชน การคํานวณเงินเดือนครู การคํานวณผลการเรียนของนักเรียน การเปรียบเทียบ
คาใชจายของโรงเรียนในแตละเดือน เปนตน 

2.4 การสรุป เปนการจัดรวมขอมูลในลักษณะการแบงกลุม หรือรวมยอดของแตละกลุม  
เชน  จํานวนอาจารยแยกตามวิทยฐานะ จํานวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตํ่ากวา 2.00  เปนตน 

3. สวนผลลัพธ  (output)  มีการดําเนินการใน 4 ลักษณะ  ไดแก  การแสดงผล  การเก็บรักษาขอมูล  
การนําขอมูลที่เก็บมาใชงาน  การคัดลอกขอมูล 

3.1 การแสดงผล  เปนการนําเสนอสารสนเทศที่ไดจากการประมวลผลในรูปแบบของ
แบบฟอรมหรือรายงาน  เชน  รายงานผลการเรียนของนักเรียนประจําภาคการศึกษาตน  รายงานเงินเดือน
ของครูแตละคน  หรือรายงานสรุปเงินเดือนครูทั้งโรงเรียน  เปนตน 

3.2 การเก็บรักษาขอมูล  เปนการเก็บขอมูลหรือสารสนเทศไวในสื่อเก็บขอมูล  เชน  
กระดาษ  ฮารดดิสก  แฟลชไดรฟ  เปนตน 

3.3 การนําขอมูลที่เก็บมาใชงาน  เปนการคนหาขอมูลจากสื่อเก็บขอมูลแลวนําออกมาใชงาน 
3.4 การคัดลอกขอมูล  เปนการคัดลอกขอมูลจากแฟมขอมูลหน่ึงไปยังอีกแฟมขอมูลหน่ึง  

หรือจากสื่อหน่ึงไปยังอีกสื่อหน่ึง  เชน คัดลอกขอมูลจากฮารดดิสกไปยังแฟลชไดรฟ  เปนตน   
4. การปอนกลับ (feedback)  คือ ผลลัพธที่ไดรับมาเพื่อปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ  

ไมวาจะเปนสวนนําเขา  สวนประมวลผล  และสวนผลลัพธ  เชน  รายงานแสดงขอผิดพลาดของระบบ  หรือ
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ผลปอนกลับจากผูบริหารหรือบุคลากรขององคกรที่ตองการสารสนเทศบางอยางเพิ่มเติม เปนตน ซึ่งผล
ปอนกลับเหลาน้ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงระบบสารสนเทศขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 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. ข้ันตอนการทํางาน (procedure) คือ งานหรือกระบวนการทํางานขององคกรในสวนงานตางๆ  
ที่บุคลากรขององคกรตองยึดถือและปฏิบัติตาม 

5. บุคลากร (people) คือ ผูมีสวนไดสวนเสียในระบบสารสนเทศ ซึ่งมีหลายกลุมดวยกัน ไดแก  
เจาของระบบ ผูใชระบบ นักวิเคราะหระบบ นักเขียนโปรแกรม  เปนตน ซึ่งกลุมบุคคลเหลาน้ีลวนเกี่ยวของกับ
ระบบสารสนเทศขององคกร  และกลุมบุคคลเหลาน้ีก็ประกอบดวยบุคลากรหลายระดับ เชน ผูใชระบบของ
โรงเรียน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครู เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ นักเรียน และผูปกครอง เปนตน 
 
1.7 ปจจัยท่ีเก่ียวของในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับองคกรใหประสบความสําเร็จ ผูบริหารและผูเกี่ยวของกับการ
พัฒนาตองคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 4 ปจจัยดังน้ี 
 
 
 

การปอนกลับ

สวนนําเขา สวนผลลัพธ สวนประมวลผล 
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1. ปจจัยดานบุคลากร 
  บุคลากรเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศจะพัฒนาได

อยางสมบูรณ รวมถึงมีการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพลวนข้ึนกับบุคลากรทั้งสิ้น ทั้งน้ีสามารถแบงบุคลากร
ไดเปน 2 กลุม ไดแก   

1.1 กลุมผูบริหารองคกร เปนผูกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
องคกร  และเปนผูสนับสนุนตลอดจนชวยแกไขปญหาใหกับกลุมผูปฏิบัติงานที่เปนผูพัฒนาระบบ  ดังน้ันหาก
ขาดการสนับสนุนจากผูบริหารองคกรแลวการพัฒนาระบบสารสนเทศยอมสําเร็จไดยาก 

1.2 กลุมผูพัฒนาระบบสารสนเทศ เปนกลุมผูปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศตาม
นโยบายของผูบริหารองคกร ซึ่งบุคลากรกลุมน้ียังแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ บุคลากรดานคอมพิวเตอร และ
บุคลากรผูใชงานระบบ ทั้งน้ีกลุมผูใชงานระบบตองมีสวนรวมในการพัฒนาระบบ โดยระบุความตองการในการ
ใชงาน และข้ันตอนการทํางานที่เปนอยู เพื่อใหบุคลากรคอมพิวเตอรที่เปนผูพัฒนาระบบสามารถออกแบบ
ระบบสารสนเทศไดตรงตามความตองการของผูใชและสอดคลองกับการปฏิบัติงานของผูใชไดเปนอยางดี  
นอกจากน้ีการใหผูใชมีสวนรวมในการออกแบบยังใหผลในเชิงจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการยอมรับระบบสารสนเทศ
ภายหลังการพัฒนาเรียบรอยแลวอีกดวย   

2. ปจจัยดานวิธีการจัดหาระบบสารสนเทศ 
  การจัดหาระบบสารสนเทศใหกับองคกรมี 3 วิธีคือ  1) การพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนใชเอง  

2) การจัดจางบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ และ 3) การจัดซื้อซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชงาน   
2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนใชเอง  วิธีการน้ีมักใชกับองคกรขนาดใหญที่สามารถ

บรรจุบุคลากรดานการวิเคราะหระบบ  และนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนบุคลากรประจําองคกรได  ซึ่ง
ทําใหไดระบบสารสนเทศที่เหมาะกับความตองการขององคกรและกลุมผูใชงาน 

2.2 การจัดจางบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ  วิธีการน้ีมักใชกับองคกรไมใหญที่ไมสามารถ
บรรจุบุคลากรดานการวิเคราะหระบบ  และนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนบุคลากรประจําได  การจัด
จางบุคลากรภายนอกใหพัฒนาระบบจึงชวยใหการพัฒนาระบบเกิดความคลองตัวตรงตามความตองการของ
องคกรและผูใชงาน 

2.3 การจัดซื้อซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชงาน  วิธีการน้ีชวยใหการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดําเนินการไดเร็วที่สุด  ประหยัดงบประมาณถาเทียบกับการจัดจางบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ  แตระบบ
สารสนเทศที่ไดอาจไมตรงตามความตองการขององคกรหรือผูใชงาน  ซอฟตแวรสําเร็จรูปมักพัฒนาข้ึนจาก
หนาที่หลักๆ ของงานน้ันๆ  ซึ่งในแตละองคกรยอมมีรายละเอียดของงานแตกตางกัน  ซอฟตแวรสําเร็จรูปจึง
อาจไมสามารถตอบสนองความตองการขององคกรหรือผูใชงานไดทั้งหมดอยางไรก็ตามในบางครั้งผูบริหาร
องคกรอาจใชวิธีการจัดซื้อซอฟตแวรสําเร็จรูปแลวทําการปรับปรุงแกไขซอฟตแวรน้ันใหเหมาะกับความ
ตองการขององคกรมากข้ึนก็ได 

3. ปจจัยดานงบประมาณ 
  งบประมาณเปนสิ่งที่องคกรตองจัดเตรียมไวสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศตามวิธีการที่

เลือกใชทั้งการพัฒนาระบบข้ึนใชเอง  การจัดจาง  หรือการจัดซื้อซอฟตแวรสําเร็จรูป ตลอดจนการจัดเตรียม
งบประมาณไวสําหรับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศดวย  ทั้งน้ีระบบสารสนเทศถือเปน
เครื่องมือในการบริหารและการทํางานที่องคกรจําเปนตองลงทุนเพื่อใหเกิดผลตอบแทนในรปูของประสทิธิภาพ
การทํางาน รวมไปถึงช่ือเสียงและภาพลักษณขององคกรอีกดวย 

 



 
 

102 
 

4. ปจจัยดานการวางแผนการพัฒนาระบบ 
  การวางแผนและแนวคิดการพัฒนาระบบถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของความสําเร็จในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ  หากขาดการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดี  หรือขาดการประเมินแนวโนมและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ดียอมมีผลทําใหการพัฒนาระบบสารสนเทศเปนไปดวยความยากลําบาก  
หรือไมประสบผลสําเร็จในการพัฒนาระบบ  รวมไปถึงการสิ้นเปลืองงบประมาณมากกวาที่ควรจะเปนดวย 
 
1.8 ประโยชนของระบบสารสนเทศ  
 ประโยชนของระบบสารสนเทศสามารถพิจารณาทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การไดเปรยีบในการ
แขงขัน และคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดดังน้ี 
       ประโยชนดานประสิทธิภาพ  (Efficiency) 

1. ระบบสารสนเทศทําใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว 
2. ระบบสารสนเทศชวยในการเขาถึงขอมูลขนาดใหญไดอยางรวดเร็ว 
3. ระบบสารสนเทศชวยใหการติดตอสื่อสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว 
4. ชวยลดตนทุนในการจัดการเกี่ยวกับขอมูล 
5. ชวยใหการประสานงานระหวางฝายตาง ๆ เปนไปไดดวยดี 
 
  ประโยชนดานประสิทธิผล (Effectiveness) 
1. ระบบสารสนเทศชวยในการตัดสินใจ สงผลใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคได 
2. ระบบสารสนเทศชวยในการเลือกผลิตสินคา/บริการที่เหมาะสม  
3. ระบบสารสนเทศชวยในการปรับปรุงคุณภาพของสินคา/บริการใหดีข้ึน, ทําไดถูกตองและรวดเร็วข้ึน, 

ตรงกับความตองการของลูกคาไดดีข้ึน 
 
เร่ืองท่ี 2 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 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 ต้ังแตการแสวงหา 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 เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับสารสนเทศ 
 ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและกวางขวาง มีการนําไปใชในงาน

สารสนเทศเชนการรวบรวมประมวลผล เก็บรักษา และกระจายสารสนเทศออกไป เพื่อสนับสนุน การควบคุม  
การวิเคราะห  การตัดสินใจ และการวางแผน เทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถเช่ือมโยงเปนเครือขาย และ
เผยแพรสารสนเทศเพื่อประโยชนในดานตาง ๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การบริการ สังคม อุตสาหกรรม 
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 อุปกรณแสดงผล(Output unit ) เชนจอ (Monitor) โปรเจคเตอร (Projector) 
เครื่องพิมพ(Printer) เปนตน 
  2) ซอฟตแวร (Software) คือ โปรแกรม หรือชุดคําสั่งที่เขียนข้ึน เพื่อสั่งใหคอมพิวเตอร
ทํางาน เปนตัวเช่ือมระหวาง Hardware กับผูใช ใหสามารถสื่อสารกันได ประกอบดวยซอฟตแวรระบบ ( 
system software) ทําหนาที่ควบคุมระบบทํางานหรือระบบปฎิบัติการOS (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) เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหน่ึงของคอมพิวเตอร ที่ตองมีการ
เก็บขอมูล   จากแหลงกําเนิด ขอมูลจะตองมีความถูกตอง มีการกลั่นกรองและตรวจสอบแลวเทาน้ันจึงจะมี
ประโยชน ขอมูลจําเปนจะตองมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อใชงานในระดับกลุมหรือระดับองคการ ขอมูล
ตองมีโครงสรางในการจัดเก็บที่เปนระเบียบเพื่อการสืบคนที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

5) กระบวนการทํางาน (Procedure) คือการทํางานใหไดผลตามตองการตองมีลําดับการ
ทํางาน หรือข้ันตอนที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ จึงตองมีคูมือผูใช หรือคูมือระบบ ใหผูใชจัดการกับคอมพิวเตอร 
และใชงานคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด  

 
 ประโยชนและการประยุกตคอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน  

- สามารถบันทึกขอมูลตาง ๆ ไดรวดเร็ว เชน การใชเครื่องอานรหัสแทง (Bar-code) อานเวลาเขา-
ออก ของพนักงาน และคิดราคาสินคา ในหางสรรพสินคา  

- สามารถเก็บขอมูลจํานวนมาก ๆ ไวในฐานขอมูล (Database) เพื่อใชงานไดทันที  
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 - สามารถนําขอมูลที่เก็บไวมาคํานวณทางสถิติ แยกประเภท จัดกลุม ทํารายงานลักษณะตาง ๆ ได 
โดยระบบประมวลผลขอมูล (Data Processing)  
 - สามารถสงขอมูลจากที่หน่ึง ไปยังอีกที่หน่ึงไดอยางรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล 
(Data Communication)  
 - สามารถจัดทําเอกสารตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ดวยระบบประมวลผลคํา (Word Processing) ซึ่ง
เปนสวนหน่ึงของ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation)  
 - การนํามาใชงานทั้งดานการศึกษา การวิจัย  
 - การใชงานธุรกิจ งานการเงิน ธนาคาร และงานของภาครัฐตาง ๆ  เชน การนําคอมพิวเตอรมาใชกับงาน
บัญชี งานบริหารสํานักงาน งานเอกสาร งานการเงิน การจองต๋ัวเครื่องบิน รถไฟ  
 - การควบคุมระบบอัตโนมัติตาง ๆ เชน ระบบจราจร  ระบบเปด/ปดนํ้าของเข่ือน  
 - การใชเพื่องานวิเคราะหตาง ๆ เชน การวิเคราะหสภาวะดินฟาอากาศ สภาพของดิน นํ้า เพื่อ
การเกษตร  
 - การใชคอมพิวเตอรเพื่อจําลองรูปแบบ เชน การจําลองในงานวิทยาศาสตร จําลองโมเลกุล จําลอง
รูปแบบการฝกขับเครื่องบิน  
 - การใชคอมพิวเตอรนันทนาการ เชน การเลนเกม การดูหนัง ฟงเพลง  

-    การใชคอมพิวเตอรรวมกับเทคโนโลยีล้ําสมัยอื่น ๆ เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล เกิดเครือขาย
อินเทอรเน็ต เปนตน 

 
 2. เทคโนโลยีโทรคมนาคม (Telecommunication Technology) ธรรมพิเชฐ แพงโยธา (2548) 
ไดอธิบายเรื่องเทคโนโลยีโทรคมนาคมไวดังน้ีวาระบบการสื่อสารโทรคมนาคม หรือการประมวลผลทางไกล 
(Telecommunication / Teleprocessing) หมายถึง ระบบที่สามารถสงขอมูลจากตัวประมวลผลโดยผาน
สื่อกลางประเภทตาง ๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการลดปริมาณขอมูลลอยตัว (Information float) (การใช
เวลานาน ๆ ในการสงขอมูลจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง) 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) เทคโนโลยีทางดานฐานขอมูลน้ันประกอบดวย
เทคโนโลยีฮารดแวรและซอฟตแวร เพื่อจัดการดานฐานขอมูลขนาดจํานวนมาก สําหรับความหมายของ 
ฐานขอมูล(Database) น้ันหมายถึงแหลงเก็บขอมูลและความสัมพันธระหวางขอมูลเหลาน้ัน หรือกลาวอีกนัย
หน่ึงคือ ขอมูลที่ถูกรวบรวมข้ึนที่มีความสัมพันธไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน ซึ่งในการรวบรวมขอมูลน้ันในหน่ึง
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 
 

 
 ภาพท่ี 1.4 ลักษณะการประมวลผลดวยฐานขอมลู (ใชระบบการจัดการฐานขอมูล) 

 
 ความสําคัญและประโยชนของการจัดเก็บขอมูลและการประมวลผลแบบระบบฐานขอมูล 
 1) สามารถลดความซ้ําซอนของขอมูลได การนําขอมูลมารวมเก็บไวในฐานขอมูล จะชวยลดปญหา
การเกิดความซ้ําซอนของขอมูลได โดยระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System: DBMS) 
จะชวยควบคุมความซ้ําซอนได เน่ืองจากระบบจัดการฐานขอมูลจะทราบไดตลอดเวลาวามีขอมูลซ้ําซอนกันอยู
ที่ใดบาง 
 2) หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลได ระบบฐานขอมูลทําใหการเก็บขอมูลชนิดเดียวกันไวหลาย ๆ 
ที่ เวลาปรับปรุงขอมูลก็จะปรับปรุงขอมูลไดทุกที่ทําใหขอมูลที่ปรับปรุงใหมไมขัดแยงกัน (Inconsistency) 
 3) สามารถใชขอมูลรวมกันได ฐานขอมูลจะเปนการจัดเก็บขอมูลรวมไวดวยกัน ดังน้ันหากผูใช
ตองการใชขอมูลในฐานขอมูลที่มาจากแฟมขอมูลตางๆ ก็จะทําไดโดยงาย  
 4) สามารถรักษาความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูล ในระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) จะสามารถ
ใสกฎเกณฑเพื่อควบคุมความผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการปอนขอมูลได 
 5) สามารถกําหนดความเปนมาตรฐานเดียวกันของขอมูลได การเก็บขอมูลรวมกันไวในฐานขอมูล
จะทําใหสามารถกําหนดมาตรฐานของขอมูลไดรวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ในการจัดเก็บขอมูลใหเปนไปใน
ลักษณะเดียวกันได เชนการกําหนดรูปแบบการเขียนวันที่ ในลักษณะ วัน/เดือน/ป หรือ ป/เดือน/วัน ทั้งน้ีจะมี
ผูที่คอยบริหารฐานขอมูลที่เราเรียกวา ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator: DBA) เปนผูกําหนด
มาตรฐานตางๆ  
 6) สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลได ระบบความปลอดภัยในที่น้ี เปนการปองกัน
ไมใหผูใชที่ไมมีสิทธิมาใช หรือมาเห็นขอมูลบางอยางในระบบ ผูบริหารฐานขอมูลจะสามารถกําหนดระดับการ
เรียกใชขอมูลของผูใชแตละคนไดตามความเหมาะสม 
 7) เกิดความเปนอิสระของขอมูล ในระบบฐานขอมูลจะมีตัวจัดการฐานขอมูลที่ทําหนาที่เปนตัว
เช่ือมโยงกับฐานขอมูล โปรแกรมตาง ๆ อาจไมจําเปนตองมีโครงสรางขอมูลทุกครั้ง ดังน้ันการแกไขขอมูล
บางครั้ง จึงอาจกระทําเฉพาะกับโปรแกรมที่เรียกใชขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเทาน้ัน สวนโปรแกรมที่ไมไดเรียกใช
ขอมูลดังกลาว ก็จะเปนอิสระจากการเปลี่ยนแปลง 
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4. เทคโนโลยีเครือขาย (Network Technology) หมายถึง ระบบที่เกิดจากการนําเครื่อง
คอมพิวเตอรหลายๆ เครื่อง มาตอเช่ือมโยงเขาดวยกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร หรือใชทรัพยากรตางๆ 
ไดแก เครื่องพิมพ อุปกรณจัดเก็บขอมูล ฯลฯ รวมกัน โดยทั่วไปแลวเรามักจะจัดแบง ระบบเครือขาย 
(Network) ออกตามขนาดเปน3 ประเภท คือ    

  1) เครือขายทองถ่ิน (Local Area Network หรือ LAN) เปนเครือขายระยะใกล ใชกันอยูใน
บริเวณไมกวางนัก อาจอยูในองคกรเดียวกัน หรืออาคารที่ใกลกัน เชน ภาพในสํานักงาน ภายในโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย ระบบเครือขายทองถ่ินจะชวยใหติดตอกันไดสะดวก 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 ใชติดต้ังบริเวณกวาง มีสถานี หรือจุดเช่ือมตอ มากมาย มากกวา 1 แสนจุด ใชสื่อกลางหลายชนิด เชน 
ระบบคลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ หรือดาวเทียม  

 รูปรางเครือขาย (network topology) ในระบบเครือขายคอมพิวเตอรน้ี เราสามารถแบง
ลักษณะของการเช่ือมโยง ออกเปน 3 ลักษณะ คือ  

1) แบบดาว (start topology)  เปนการตอสายเช่ือมโยง โดยการนําสถานีตาง ๆ มาตอรวมกันกับ
หนวยสลับสายกลาง การติดตอสื่อสารระหวางสถานีจะกระทําไดดวยการติดตอผานทางวงจรของหนวยสลับ
สายกลาง การทํางานของหนวยสลับสายกลางจึงคลายกับศูนยกลางของการติดตอวงจรเช่ือมโยงระหวางสถานี
ตาง ๆ ที่ตองการติดตอ 

 
ภาพท่ี 1.5 เครือขายแบบดาว(start topology) 

http://xnet.rrc.mb.ca/brianb/ 
 

 2) แบบวงแหวน (ring topology)เปนแบบที่สถานีของเครือขายทุกสถานีจะตองเช่ือมตอกับเครื่อง
ขยายสัญญาณของตัวเอง โดยจะมีการเช่ือมโยงเครื่องขยายสัญญาณของทุกสถานีเขาดวยกันเปนวงแหวน 
เครื่องขยายสัญญาณเหลาน้ีจะมีหนาที่ในการรับขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรของตัวเองหรือจากเครื่องขยาย
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สัญญาณตัวกอนหนาและสงขอมูลตอไปยังเครื่องขยายสัญญาณตัวถัดไปเรื่อย ๆ เปนวง หากขอมูลที่สงเปน
ของสถานีใด เครื่องขยายสัญญาณของสถานีน้ันก็รับและสงใหกับสถานีน้ัน เครื่องขยายสัญญาณจึงตองมีการ
ตรวจสอบขอมูลที่ไดรับวาเปนของตนเองหรือไมดวย ถาใชก็รับไว ถาไมใชก็สงตอไป 
 

 
ภาพท่ี 1.6 เครือขายแบบวงแหวน(ring topology) 

http://www.delmar.edu/Courses/CIS306/Primer/devices.html 
 

 3) แบบบัสและตนไม (bus/tree  topology) แบบบัสและตนไม เปนรูปแบบที่มีผูนิยมใชมากแบบ
หน่ึง เพราะมีโครงสรางไมยุงยากและไมตองใชเครื่องขยายสัญญาณหรืออุปกรณสลับสาย เหมือนแบบวงแหวน
หรือแบบดาว สถานีตาง ๆ จะเช่ือมตอเขาหาบัสโดยผานอุปกรณเช่ือมตอที่เปนฮารดแวร การจัดสงขอมูลลง
บนบัสจึงสามารถทําใหการสงขอมูลไปถึงทุกสถานีได การจัดสงวิธีน้ีจึงตองกําหนดวิธีการที่จะไมใหทุกสถานีสง
ขอมูลพรอมกันเพราะจะทําใหขอมูลชนกัน โดยวิธีการที่ใชอาจเปนการแบงชวงเวลา หรือใหแตละสถานีใช
ความถ่ีสัญญาณที่แตกตางกัน 
 

 
ภาพท่ี 1.7 เครือขายแบบบสั (bus  topology) 

ที่มา :  http://xnet.rrc.mb.ca/brianb/ 
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ภาพที1.8 เครือขายตนไม (tree  topology) 
ท่ีมา : http://xnet.rrc.mb.ca/brianb/ 

 
2.3 ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 5 ประการ (Souter 1999: 409) ดังน้ี 
1. การสื่อสารถือเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยสิ่งสําคัญที่มีสวนในการพัฒนา

กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยประกอบดวย Communications media, การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecoms), 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตัวอยาง เชน การสรางภูมิกันโรคใหกับพลเมืองจะมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน หากมี
การบันทึกขอมูลประวัติผูปวยหรือขอมูลอื่น ๆ ไวในฐานขอมูลคอมพิวเตอร 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบดวยผลิตภัณฑหลักที่มากไปกวาโทรศัพทและ
คอมพิวเตอร เชน แฟกซ, อินเทอรเน็ต, อีเมล ทําใหสารสนเทศเผยแพรหรือกระจายออกไปในที่ตาง ๆ ได
สะดวก และสิ่งเหลาน้ีถือเปนบริการสําคัญของการสื่อสารโทรคมนาคม ที่ทําใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมีมากย่ิงข้ึน 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลใหการใชงานดานตางๆ  มีราคาถูกลง เชน การใชแฟกซ
และอีเมลจะถูกกวา นาเช่ือถือกวา และรวดเร็วกวาการใชบริการไปรษณียแบบเดิม (Post and courier) ทั้งน้ี
หนวยงานภาคธุรกิจ รัฐบาล และบุคคลทั่วไปตางนิยมใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากข้ึน เพราะ
ชวยประหยัดเวลาและเงิน รวมทั้งทําใหมีผลิตผล (Productivity) เพิ่มข้ึน 

4. เครือขายสื่อสาร (Communication networks) ไดรับประโยชนจากเครือขายภายนอก เน่ืองจาก
จํานวนการใชเครือขาย จํานวนผูเช่ือมตอ และจํานวนผูที่มีศักยภาพในการเขาเช่ือมตอกับเครือขายนับวันจะ
เพิ่มสูงข้ึน 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําใหฮารดแวรคอมพิวเตอร และตนทุนการใช ICT มีราคาถูก
ลงมาก แมวาการเปนเจาของคูสายโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรยังเปนสิ่งฟุมเฟอยสําหรับคนในสังคมสวนใหญ 
แตประชาชนจํานวนมากก็เริ่มมีกําลังหามาใชไดเองแลว เชน เจาของธุรกิจขนาดเล็ก 
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2.4 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. ชวยในการจัดระบบขาวสารจํานวนมหาศาลในแตละวัน 

 2. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ เชน การคํานวณตัวเลขที่ยุงยาก การจัดลําดับ
สารสนเทศ เปนตน  

3. ชวยใหสามารถเก็บสารสนเทศในรูปที่สามารถเรียกใชไดทุกครั้งอยางสะดวก  
4. ชวยใหสามารถจัดระบบอัตโนมัติ เพื่อการจัดเก็บประมวลผล และเรียกใชสารสนเทศ 
5. ชวยในการเขาถึงสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
6. ชวยในการสื่อสารระหวางกันไดอยางรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลา และระยะทาง โดยการใช

ระบบโทรศัพทและอื่น ๆ 
 
2.5 พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากเอกสารการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กลาวถึงคุณสมบัติของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทําใหเกิดการแพรกระจายของการใชอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศอยางแพรหลายในปจจุบัน ซึ่ง
ประกอบดวยคุณสมบัติตางๆดังน้ี 

1. การรวมตัวกันของเทคโนโลยี(Convergence) เทคโนโลยีสารสนเทศเปนการรวมตัวกันของ
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร การสื่อสาร รวมถึงระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เชน การกระจายเสียงเขาไวดวยกัน 
ทําใหสามารถรับสงสัญญาณ โดยเฉพาะขอมูลที่อยูในรูปของสื่อแบบผสม ที่ประกอบดวยภาพ เสียงและ
ขอความตางๆไดอยางรวดเร็ว สมบูรณและสามารถสงไดปริมาณมาก การเผยแพรขอมูลตางๆทําไดอยางทั่วถึง
กันมากข้ึน โดยเฉพาะการเผยแพรยุคไรพรมแดน 

2. ตนทุนท่ีถูกลง(Cost reduction)เทคโนโลยีมีคุณสมบัติทําใหราคาและการเปนเจาของ อุปกรณ
เทคโนโลยีถูกลง ทั้งในสวนของอัตราคาบริการสื่อโทรคมนาคม เชน คาโทรศัพท คาบริการอินเทอรเน็ต คาเชา
สัญญาณเครือขาย รวมถึงราคาของเครื่องคอมพิวเตอร มีแนวโนมถูกลงเรื่อยๆ 

3. การพัฒนาอุปกรณท่ีเล็กลง(Miniaturization)อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายประเภท 
รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและโทรศัพทไดรับการพัฒนา ใหมีขนาดเล็กลงกวาแตเดิมมาก ดวยวิวัฒนาการของ
ไมโครชิพ ทําใหสะดวกตอการใชงานมากย่ิงข้ึน 

4. การประมวลผลท่ีดีขึ้น(Processing Power)โดยอาศัยพัฒนาการของผูผลิตหนวยประมวลผล
กลางหรือพีซียูที่ทํางานเร็วข้ึนกวาเดิม รวมถึงการสรางโปรแกรมเพื่อตอบสนองการทํางานของผูใชที่มี
ประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

5. การใชงานทีงาย(User Friendliness)การพัฒนาโปรแกรมในปจจุบัน มีการออกแบบสวน
ประสานงานกับผูใชเพื่อชวยเหลือ และสนับสนุนการทํางานใหงายย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงกับคนที่ไมคุนเคย
เรื่องเทคโนโลยีมากนัก หรือที่เรียกวา user-friendliness น่ันเอง 

6. การเปลี่ยนอะตอมเปนบิต(Bits versus Atoms)ทิศทางของความนิยมและการกระจายของการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว ผานการใชงานโดยเครือขายอินเทอรเน็ต นับไดวาเปนตัวอยางที่
ชัดเจนของการหันเหกิจกรรมที่ใช "อะตอม" เชนการสงเอกสารที่เปนกระดาษ ไปสูการใช"บิต"มากย่ิงข้ึน 
ปจจุบันจะเห็นวาหลายองคกรปรับเปลี่ยนการใชงาน ที่มุงเนนสูสํานักงานแบบไรกระดาษ(paperless office) 
กันบางแลว 
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7. สื่อผสม(Multimedia)เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเผยแพรสารสนเทศ ที่เปนแบบสื่อผสมมาก
ข้ึน ประกอบดวยสารสนเทศที่อยูในรูปแบบตัวอักษร ภาพกราฟฟก เสียง ภาพน่ิง รวมถึงภาพเคลื่อนไหวตางๆ
เขาดวยกัน 

8. เวลาและภูมิศาสตร(Time and Distance)วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมนุษย
สามารถเอาชนะเงื่อนไขดาน"เวลา" และ"ภูมิศาสตร"ไดเปนอยางมาก เชน การประชุมทางไกล สําหรับองคการ
ที่มีขนาดใหญและมีสาขาอยูทั่วประเทศ หากตองการจัดประชุมโดยใหผูบริหารทุกสาขาเดินทางมายัง
สํานักงานใหญพรอมกัน อาจทําไดไมสะดวกหรือจัดเวลาไมตรงกัน การประชุมแบบทางไกลสามารถเขามาชวย
แกปญหาน้ีได หรือการใชรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อถายทอดสัญญาณรายการเพื่อการศึกษาใหกับโรงเรียน
ชนบทที่หางไกล(tele-education) โดยที่นักเรียนไมจําเปนตองเขามาแสวงความรูในเมืองใหญ ก็สามารถได
แหลงความรูที่เหมือนๆกัน เปนการลดปญหาในเรื่องภูมิศาสตร 
 
เร่ืองท่ี 3 สังคมสารสนเทศ 
3.1 ความหมายของสังคมสารสนเทศ 
         สังคมสารสนเทศหรือสังคมขาวสาร (The information society) เปนสังคมที่มีการใชสารสนเทศ
รูปแบบตางๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจทั้งเพื่อประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ในสังคมสารสนเทศจะ
ทําใหเราไดรับสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงกับความตองการและทันเวลา ในสังคมสารสนเทศ เราสามารถ
แบงกลุมเทคโนโลยีตางๆที่จัดอยูในประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศไดดังน้ี คือ 1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ 2) 
เทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือการสื่อสารขอมูล 
 
3.2 คุณลักษณะของสังคมสารสนเทศ 

สังคมสารสนเทศมีลกัษณะที่สําคัญดังน้ี 
1. เปนสังคมที่มีการใชสารสนเทศที่บันทึกอยูบนสื่อที่เปนเอกสาร สิ่งพิมพ และไมตีพิมพ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส เสียงภาพ 
2. เปนสังคมที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT เพื่อการไดมา จัดเก็บ ประมวลผล สืบคนและ

เผยแพรสารสนเทศใหตรงกับความตองการของผูใชอยางรวดเร็วถูกตองและทันเวลา 
3. เปนสังคมที่มีการใชผลิตภัณฑหรืออุปกรณที่มีไมโครโพรเซสเซอรเปนตัวควบคุมการทํางาน เครื่อง

อํานวยความสะดวกในบานและในสํานักงาน ตัวอยางเชน หมอหุงขาวไฟฟา เตาไมโครเวฟ เครื่องซักผา 
เครื่องปรับอากาศ อุปกรณกันขโมย ระบบควบคุมไฟฟา เปนตน 

4. เปนสงัคมทีผู่ใชสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดวยตนเองทัง้โดยทางตรงและทางออมอันนํามา
ซึ่งการเพิม่ผลผลิตและการเพิ่มประสทิธิภาพในการประกอบการดานตางๆ 
 
3.3 ผลกระทบของสังคมสารสนเทศ 
         ผลกระทบทางบวก 
              1. ชวยสงเสริมความสะดวกสบายของมนุษย 
              2. ชวยทําใหการผลิตในอุตสาหกรรมดีข้ึน 
              3. ชวยสงเสริมใหเกิดการคนควาวิจัยสิ่งใหม 
              4. ชวยสงเสริมสุขภาพและความเปนอยูใหดีข้ึน 
              5. ชวยสงเสริมสติปญญาของมนุษย 
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              6. เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง 
              7. ชวยใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน 
              8. ชวยสงเสริมประชาธิปไตย 
          ผลกระทบทางลบ 
              1. ทําใหเกิดอาชญากรรม 
              2. ทําใหความสัมพันธของมนุษยเสื่อมถอย 
              3. ทําใหเกิดความวิตกกังวล 
              4. ทําใหเกิดความเสี่ยงภัยทางดานธุรกิจ 
              5. ทําใหการพัฒนาอาวุธมีอํานาจทําลายสูงมากข้ึน 
              6. ทําใหเกิดการแพรวัฒนธรรมและกระจายขาวสารที่ไมเหมาะสมอยางรวดเร็ว 
 
สรุป 

ขอมูล (Data)  หมายถึง ขอเท็จจริงที่เก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร 
ตลอดจนเหตุการณจริงที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันหรือการทํางาน 

สารสนเทศ (Information)  หมายถึง ขอมูลที่ผานการประมวลผลซึ่งผลลัพธที่ไดสามารถนําไปใชใน
การตัดสินใจเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตอไปได 

เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรมาพัฒนาเปนองคความรู
ใหมทําใหเกิดประโยชนตอมวลมนุษยไดอีกมากมาย 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตร 
มาจัดการดําเนินงานสารสนเทศ ต้ังแตการแสวงหา การวิเคราะห การจัดเก็บ การจัดการ การเผยแพร และ
การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยํา และความรวดเร็ว ทันตอการ
นํามาใชประโยชน โดยอาศัยเครื่องทางเทคโนโลยีตางๆที่เกี่ยวของ เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
โทรคมนาคมและการสื่อสาร เทคโนโลยีฐานขอมูล หรือเทคโนโลยีเครือขาย เปนตน 
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ตอนท่ี 2 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและการนิเทศ 
 
แนวคิด  
 ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการศึกษาได ซึ่ง
สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษาต้ังแตการบริหาร การบริการการศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งน้ีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา รวมเรียกวา เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา น้ันไดเขามามีบทบาทอยางมากในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เปนการใชสื่อ วัสดุ อุปกรณ 
และเทคนิควิธีการ รวมกันเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูเขารับการอบรม 
 1. สามารถอธิบายความหมายและลักษณะของเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษาได   
 2. สามารถอธิบายการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการเรียนการสอนและการนิเทศได 

3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัคอมพิวเตอรเพื่อศึกษา 
 
สาระสําคัญ 
 1. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา 
 2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการศึกษา 
 3. ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
 4. คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

113 
 

เร่ืองท่ี 1 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา 
 
1.1 ความสัมพันธของเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการศึกษา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการพัฒนานโยบายการศึกษาที่วา การศึกษาเพื่อประชาชน
ทุกคน (Education for All) ซึ่งคุณสมบัติเดนของเทคโนโลยีสารสนเทศน้ีจะเอื้อประโยชนอยางย่ิงในการสราง  
พัฒนารูปแบบและเครื่องมือตางๆ เชน บทเรียนจาก CD-ROM , CAI ซึ่งใชสําหรับผูที่มีความสามารถในการ
เรียนรูตางกัน  ทั้งน้ีเปนการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (Independent Learning) โดยไมจํากัด
เวลา และสถานที่ไดอีกดวย   มีฐานขอมูลระบบ World Wide Web ที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถสืบคน
ขอมูลไดดวยตนเองโดยตรงจากแหลงความรูทั่วโลกไดอยางงายดายและรวดเร็ว  ซึ่งจะเปนการสรางองค
ความรูที่ย่ังยืนมีการติดต้ังจานดาวเทียมในโรงเรียนที่หางไกลเพื่อที่จะไดเรียนกับอาจารยที่มีคุณภาพและเปน
การขยายโอกาสทางการศึกษาอีกทางหน่ึงดวย  มีการสรางสื่อทางเสียง ขอความ  สื่อภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอรความจริงเสมือน (VirtualReality) เพื่อสรางความสนใจใหกับ
ผูเรียน   
 นอกจากน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีสวนชวยในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการเรียนรูของผูเรยีนให
เกิดความอยากที่จะเรียนรูไดดวยตนเองมากกวาที่จะเรียนตามที่ครูสอนเทาน้ัน  ในขณะเดียวกันครูก็จะตอง
เปลี่ยนบทบาทจากผูสอนไปเปน ครูพี่เลี้ยง  ทั้งน้ียังตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการเตรียมตัว 
วางแผนเพื่อที่จะจัดการสภาพการเรียนการสอนใหเอื้อตอการที่เด็กจะสรางองคความรูข้ึนเองได 
 
1.2 เทคโนโลยีในวงการศึกษา 
 การใช เทคโนโลยีในวงการศึกษาสามารถใชไดทั้ ง ในเรื่องของการบริหารจัดการภายใน
สถาบันการศึกษาและในการเรียนการสอน ดังน้ี (กิดานันท มลิทอง, 2548) 
 - การบริหารจัดการ สถาบันการศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการบริหารจัดการดานตางๆ 
เชน การจัดทํางบประมาณ สรางฐานขอมูลผูสอนและผูเรียน สรางเว็บไซตของสถาบัน สรางฐานขอมูล
หองสมุดใหเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ  
 - ผูสอน / ผูทบทวน การใชเทคโนโลยีฐานะผูสอน / ผูทบทวน จะใชในลักษณะเหมือนการบรรยาย
โดยครูผูสอนในการใหขอมูลสารสนเทศ ใชในการสาธิตตามกระบวนการข้ันตอน และการใชในการปฏิบัติ
เพื่อใหผูเรียนแกปญหา ตอบคําถาม หรือกระทําตามกระบวนการ  
 - การสํารวจ ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการสํารวจขอมูลสารสนเทศ ใชเพื่อการเรียนรูแบบ
คนพบ เรียนรูขอเท็จจริง หลักแนวคิด กระบวนการ และกลยุทธตางๆ  
 - อุปกรณเครื่องมือ เทคโนโลยีในลักษณะของอุปกรณเครื่องมือ จะไมเหมือนกับการเปนผูสอนหรือ
การสํารวจ แตจะเปนการใชเพื่อเปนสื่อในการเรียนการสอนและสรางช้ินงาน เชน ใชซอฟตแวรประมวลคําเพื่อ
พิมพรายงาน ใชกลองดิจิทัลเพื่อถายภาพประกอบเน้ือหาบทเรียน ใชเครื่องวิชวลไลเซอรนําเสนอภาพจาก
คอมพิวเตอร ฯลฯ 
 - การสื่อสาร ใชในการติดตอสื่อสารภายในระหวางสถาบันกับผูสอนและผูเรียนเพื่อลดความสิ้นเปลือง
กระดาษ สื่อสารภายนอกกับผูปกครองนักเรียนและสถาบันการศึกษาตางๆ  
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1.3 เทคโนโลยีกับการเรียนรู  
 การนําเทคโนโลยีมาใชงานสามารถนํามาใชไดใน 3 ลักษณะ ดังน้ี (กิดานันท มลิทอง, 2548) 
 - การเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี (teaching about technology) เปนการเรียนรูในเรื่องของ
เทคโนโลยี เชน เรียนรูเกี่ยวกับระบบการทํางานของคอมพิวเตอร เรียนรูวาคอมพิวเตอรใชเพื่อการประมวลผล 
เก็บบันทึก คนคืนสารสนเทศไดอยางไร เครื่องพิมพแบบเลเซอรและเครื่องพิมพแบบพนหมึกมีการทํางาน
อยางไร เทคโนโลยีการสื่อสารมีรูปแบบใดบาง ชิองทางการสื่อสารมีลักษณะเปนอยางไรและประกอบดวย
อุปกรณใดบาง ฯลฯ  
 - การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี (learning by technology) เปนการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือเพื่อ
การเรียนรู เชน การใชคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผล การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการสรางบทเรียน 
การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการคนควา การใชเวิลดไวดเว็บเปนสื่อในลักษณะการสอนบนเว็บ การเรียนการสอนใน
ลักษณะอีเลิรนนิง และการทัศนศึกษาเสมือนดวยแหลงการเรียนรูเสมือนจากเว็บไซตตางๆเปนตน 
 - การเรียนรูไปกับเทคโนโลยี (learning with technology) เปนการเรียนรู เกี่ยวกับความ
เจริญกาวหนาของเทคโนโลยี ไดแก การเรียนรูวาขณะน้ีเทคโนโลยีมีความกาวไกลไปในลักษณะและรูปแบบ
ใดบางทั้งทางดานวัสดุ อุปกรณ และวิธีการ เชน ซอฟตแวรโปรแกรมใหมๆ เครื่อง Tablet PC ซึ่งเปน
คอมพิวเตอรพกพา ผูใชสามารถนําเขาขอมูลโดยการเขียนลงบนจอภาพได กลองดิจิทัลเพื่อถายภาพ และเว็บ
แคม (webcam) เพื่อใชสงภาพขณะสนทนาบนอินเทอรเน็ต ฯลฯ เมื่อเรียนรูถึงความใหม ทันสมัยของ
เทคโนโลยีแลวจะนํามาประยุกตใชในวงการตางๆ ไดอยางไรบาง เชน การใชกลองวีดิทัศนถายภาพการสอน
สงไปบนอินเทอรเน็ต เพื่อใหผูเรียนในสถาบันการศึกษาอื่นเห็นภาพและไดยินเสียงการสอน การใชเครือขาย
เทคโนโลยีไรสาย Wi-fi ทั้งในและนอกหองเรียน แพทยสามารถใช Tablet PC เพื่อเขียนสั่งยาคนไขและสงไป
หองยาไดทันที หรือใชในการคนควาขอมูลทางอินเทอรเน็ตขณะปรึกษาปญหาสุขภาพ เหลาน้ีเปนตน   
 
1.4 การจัดการศึกษาในสังคมสารสนเทศ  
 การจัดการศึกษา ครอบคลุมการจัดการในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัย  

การจัดการศึกษาในสังคมสารสนเทศ ครอบคลุม การบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการ
บริการที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือดําเนินการ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนํามาใชในการ
บริหาร วิชาการ และบริการทางการศึกษา ดังน้ี (ชัยยงค พรหมวงศ, 2553) 

1. การจัดการบริหารในสังคมสารสนเทศ 
 สําหรับงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศนํามาใชในการวางแผน การจัดองคกร การ

บริหารงานบุคลากร การกํากับควบคุม การสื่อสารประสานงานและรวมมือ การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน 
และการประเมิน  

 กิจกรรมการบริหารและการจัดการ ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานในรูป
หองทํางานอัตโนมัติ (Cyber Office / Office Automation) เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมตอไปน้ี  

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 / E-

books) 
7) การมอบหมายงานและการทํารายงาน (E-Assignment and E-Reporting) 
8) การจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ (E-Database / Knowledge Base) 
2. การจัดการวิชาการในสังคมสารสนเทศ  
 ในสังคมสารสนเทศกิจกรรมวิชาการเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 

การสอนเสริม และการเสริมความรู  
2.1 ในการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศใชในการถายทอดเน้ือหาสาระในรูปแบบใด

รูปแบบหน่ึง คือ บทเรียนดิจิทัล หรือบทเรียนแอนาล็อก และบทเรียนออนไลนหรือออฟไลน  
2.1.1 บทเรียนดิจิทัลหรือบทเรียนแอนาล็อก  
 - บทเรียนดิจิทัล นําเสนอผานอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต หรือเอ็กซทราเน็ต หรือ

บันทึกและนําเสนอในรูปซีดี ภาพซีดี เสียงดีวีดี ภาพดีวีดี เสียง หรือบันทึกลง Hard disk หรือ Flash Drive 
 - บทเรียนแอนาล็อก อยูในรูปเทปเสียง  (Audio Cassette) เทปภาพ (Video-

tape) รายการวิทยุกระจายเสียง และรายการวิทยุโทรทัศน  
2.1.2 บทเรียนออนไลนหรือออฟไลน (On-line VS Off-line) ทําได 3 วิธี คือบทเรียน

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 การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส (E-
Learning 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

อธิบายเน้ือหาสาระในลักษณะ เสริม เติม เต็มความรูที่นําเสนอผานสื่อหลัก เชน การสอนแบบเผชิญหนา หรือ
ในการสอนทางไกลโดยใชตําราทางไกล เอกสารการสอน หรือประมวลสาระ บทเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํ
ใหผูเรียนมีความรูในเรื่องที่เรียนเพิ่มข้ึน  
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การสอนเสริมอาจอยูในรูปการสอนผาน CD / DVD การสอนทางโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile 
Learning หรือ M-Learning) หรือ Teleconferencing เปนตน 

2.3 ในการเสริมความรู เปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมประสบการณและเพิ่ม
เน้ือหาสาระในวิชาที่เรียน ดวยการจัดกาหองสมุด ศูนยความรู ฯลฯ ที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนไปศึกษา
คนควาและทํารายงาน 
 3. การจัดบริการในสังคมสารสนเทศ 
  ในการใหบริการการเรียนการสอนในโรงเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศนําไปใชในการเปนแหลง
ศึกษาคนควา การเผชิญประสบการณ การใหคําปรึกษาแนะแนว และการติดตอสื่อสาร  
  ในแหลงศึกษาคนควา อยูในรูปหองสมุด หองสมุดอิเล็กทรอนิกส ศูนยความรู หรือ
ฐานความรู โดยเฉพาะอยางย่ิงฐานความรูออนไลน เชน Google, Yahoo, MSN ฯลฯ โดยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําหนาที่จัดเก็บเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดเขามาสืบคนขอมูล ความรูและประสบการณ ที่ดีรับ
มอบหมายหรือตามความสมัครใจ 
  ในการเผชิญประสบการณ เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเวทีสําหรับนักเรียนนักศึกษาเขาไปฝก
ปฏิบั ติ ทักษะความชํานาญตางๆ ในสองลักษณะ คือ เพื่อจัดหองปฏิบั ติการ เสมือนจริง (Virtual 
Laboratories) ในหองปฏิบัติการณจําลองสถานการณ (Simulated Laboratories) และหองปฏิบัติการจริง 
(Real Laboratories) 
  ในการใหคําปรึกษาแนะแนว เทคโนโลยีสารสนเทศเปนชองทางและเครื่องมือในการให
คําปรึกษาแนะแนวระหวางนักเรียนนักศึกษาดวยกันเองหรือกับคณาจารย  
  ในการติดตอสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศทําหนาที่เปนชองทางสําหรับการติดตอสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) เว็บบอรด (Web-board) และหองสนทนา (Chat room) 
 โดยสรุป การจัดการศึกษาในโรงเรียนของสังคมสารสนเทศเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การบริหาร ครอบคลุม การวางแผน การจัดองคกร การบริหารบุคลากร การกํากับควบคุม การสื่อสาร
ประสานงานและรวมมือ การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และการประเมิน ในการจัดการวิชาการ 
ครอบคลุมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การสอนเสริม และการเสริมความรู และการ
บริการ ครอบคลุมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงศึกษาคนควา การเผชิญประสบการณ การให
คําปรึกษาแนะแนว และการติดตอสื่อสาร ที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือดําเนินการ   
 
เร่ืองท่ี 2 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษา 
 การที่ผูสอนใชแผนที่และวีดิทัศนประกอบการสอนเกี่ยวกับประเทศอังกฤษและผูเรียนคนหาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับประวัติศาสตรของอังกฤษผานทางอินเทอรเน็ต การที่ผูเรียนฝกพูดภาษาฝรั่งเศสในหองปฏิบัติการทาง
ภาษา การใหผูเรียนเรียนเรื่องปรากฏการณเรือนกระจกเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอมดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน จากซีดีรอมครูตัดเกรดคะแนนนักเรียนดวยโปรแกรม Excel สิ่งเหลาน้ีนับเปนการใชเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการศึกษา และเพิ่มสัมฤทธิผลในการเรียนรู ซึ่งการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การศึกษาน้ี เราเรียกวา “เทคโนโลยีการศึกษา” (Educational Technology) 
 เทคโนโลยีการศึกษา เปนการรวมถึงทรัพยากรและกระบวนการใดๆ เพื่อเอื้อการเรียนรู ครูผูสอน
สามารถใชเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพการสอนและชวยใหการสื่อสารกับผูเรียนกระจางแจงย่ิงข้ึน 
โดยอาจใชกระบวนการเฉพาะ หรือเทคโนโลยีพิเศษเพื่อการสอนใหเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน
แตละคน หรือผูเรียนเองอาจเปนผูเลือกสรรกระบวนการหรือเทคโนโลยีเพื่อใหเหมาะกับความตองการและ
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เอื้ออํานวยความสะดวกในการเรียนของตน การใชเทคโนโลยีการศึกษาในบางครั้งอาจเนนถึงการตอบสนอง
ของผูเรียนตามวิธีการของนักพฤติกรรมศาสตร หรือบางครั้งอาจชวยใหผูเรียนสรางองคความรูใหมดวยการ
กระทกของตนเองตามแนวคิดของกลุมสรางสรรคนิยม (Constructivists) และในบางกรณีอาจกระตุนและ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางสังคมเพื่อใหกอเกิดความรูใหม แตถึงแมจะใชทรัพยากรและกระบวนการใดกต็าม 
เทคโนโลยีการศึกษาจะเปนตัวชวยและสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อใหทั้งผูเรียนเกิดการเรียนรูไดสูงสุด 
ผูสอนสามารถทําการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เชนกัน (กิดานันท มลิทอง, 2548) 
 
2.1 ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา “เทคโนโลยี” ไวดังน้ี 
“เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่นําเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน” 
 เทคโนโลยีน้ันมสีวนชวยสําคัญในการทํางานใดงานหน่ึง 3 ประการ  
1. ประสิทธิภาพของงาน (efficiency) เทคโนโลยีมีสวนในการชวยให งานที่ทําสําเร็จอยางเที่ยงตรงและ

รวดเร็ว 
2. ผลผลิต (productivity) เทคโนโลยีชวยในการทํางานใหไดผลผลิตอยางเต็มที่ เพื่อใหไดประสิทธิผลสูงสุด 
3. ประหยัด (economy) เทคโนโลยีมีสวนชวยในการประหยัดทั้งเวลาละแรงงานในการทํางาน เพื่อใหเกิด

การลงทุนนอยแตไดผลมาก 
จากความหมายของเทคโนโลยีน้ัน จะเห็นไดวา เราสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชไดในทุกๆ

สาขาวิชา เชนดานการเกษตร การแพทย การธนาคาร ฯลฯ เพื่อเปนการปรับปรุงระบบการทํางานตางๆใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และเมื่อมีการนําเทคโนโลยีมาใชในแวดวงการศึกษาน้ัน จึงมีช่ือเรียกเฉพาะวา 
“เทคโนโลยีการศึกษา” (Educational Technology) 
 เทคโนโลยีการศึกษาน้ัน เปนการนําทรัพยากรตางๆซึ่งหมายความรวมถึง เครื่องมือและกระบวนการ
ตางๆ เชน สื่อการสอนตางๆ เครื่องฉายสไลด เทปเสียง โทรทัศน และยังรวมไปถึงเทคโนโลยีใหมๆ เชน 
ไมโครคอมพิวเตอร ซีดี-รอม และอินเตอรเน็ต เปนตน มาใชในการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการศึกษา 
และการแกปญหาทางการศึกษา เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา  
 ถึงแมวาเทคโนโลยีใหมๆบางครั้งไมไดคิดคนข้ึนมาเพื่อใชในวงการการศึกษาโดยเฉพาะ แตเราก็
สามารถที่จะนําเทคโนโลยีน้ันๆมาประยุกตใชในวงการการศึกษาไดดวย เชน เครื่องคอมพิวเตอร ผูผลิตน้ัน
ไมไดมีจุดประสงคที่จะผลิตข้ึนมาเพื่อใชในวงการการศึกษา แตเราก็สามารถที่จะนํามาประยุกตใชในการศึกษา
ได นํามาชวยในการเรียนการสอนได หรืออินเตอรเน็ตก็ไมไดสรางข้ึนมาเพื่อใชในวงการการศึกษา แตเรา
สามารถนําอินเตอรเน็ตมาใชในการศึกษาและการเรียนการสอนได ซึ่งนับวาเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตางๆมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการศึกษา 
 จากที่กลาวมาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และการใชเทคโนโลยีการศึกษาน้ัน เราจึงสามารถสรุปความหมาย
ของเทคโนโลยีการศึกษาไดวา เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การบูรณาการความรู เทคนิค วิธีการ 
แนวความคิด วัสดุ อุปกรณ และสิ่งตางๆที่มีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยี เพื่อนํามาประยุกตใชโดยเนน
วัตถุประสงคของการใชในทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวางแผนทางการศึกษา การวิเคราะห
ปญหา และการแกปญหาทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา 
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2.2 ขอบขายของเทคโนโลยีการศึกษา 
 ขอบขายของเทคโนโลยีการศึกษาน้ัน สามารถแยกไดหลายดานดังตอไปน้ี 

1. หนาที่ในการจัดการศึกษา  เปนหนาที่ซึ่งมีจุดมุงหมายที่จะช้ีแนวทาง และควบคุมการพัฒนา
การศึกษาและการสอนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. หนาที่ในการพัฒนาการศึกษา สามารถแบงออกเปน 5 กลุม คือ การออกแบบ(design),           
การพัฒนา(development), การใช(utilization), การจัดการ(management) และการประเมินผล
(evaluation) โดยใชแหลงการเรียนทั้งหลาย โดยแตกลุมจะอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีและปฏิบัติ 

3. แหลงการเรียน มีความหมายรวมถึง สาร บุคลากร วัสดุ เครื่องมือ เทคนิค และสภาพแวดลอม ซึ่ง
จะนํามาใชสําหรับผูเรียนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อทําใหการเรียนรูงายและสะดวกสบายมากข้ึน  

4. ผูเรียน เทคโนโลยีการศึกษามีจุดมุงหมายใหผูเรียนพัฒนาไปสูการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังน้ันผูเรียนจึงเปนเปาหมายที่สําคัญทางเทคโนโลยีการศึกษา 
 
2.3 ประโยชนของเทคโนโลยีการศึกษา 
 นอกจากน้ีการใชเทคโนโลยีการศึกษาไมเพียงแตสามารถแกปญหาทางดานการศึกษาและการเรียน
การสอนที่มีอยูทั่วไปแตเดิมเทาน้ัน แตยังสามารถใชอยางไมมีขีดจํากัดในการแกปญหาที่ปรากฏข้ึนในแตละ
ชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒนไดเปนอยางดี ทั้งน้ีเน่ืองจากเทคโนโลยีการศึกษาสามารถ
สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูรวมถึงสามารถเอื้อประโยชนในดานจางๆไดนานัปการ ตัวอยางเชน (กิ
ดานันท มลิทอง, 2548) 
 - เพิ่มสมรรถนะการสอน ชวยในการผลิตบทเรียนและสื่อการเรียนการสอนตามหลักการและทฤษฎี
การเรียนรูที่นาเรียนและใชงายในลักษณะ “student-friendly” ชวยนําเสนอและสงบทเรียน ไปยังผูเรียนให
เปนมาตรฐานดีข้ึน เปลี่ยนบทบาทจากผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา และรวมเรียนรูเพื่อการเรียนรูรวมกัน ชวยให
ผูสอนติดตามความกาวหนาของผูเรียนไดโดยสะดวก ผูสอนสามารถสรางความรวมมือระหวางกันในเครือขาย
ผูสอน 
 - เพิ่มคุณภาพการสอน สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพจะชวยสงเสริมการสอนไดเปนอยางดี การใชสื่อที่
เหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียนจะชวยลดเวลาและภาระในการสอนเพื่อชวยใหผูสอนมีเวลาในการ
เตรียมการสอนและพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพการสอนใหมีคุณคามากข้ึน  
 - สนับสนุนวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม การบูรณาการทรัพยากรทางเทคโนโลยีทําใหมีรูปแบบ
การเรียนรูใหมเปลี่ยนจากเดิม เชน การเรียนรูรวมกันบนอินเทอรเน็ต การใชซอฟตแวรชวยในการแกปญหา
ดวยทักษะการคิดข้ันสูง การแบงปนทางปญญา ฯลฯ 
 - การเรียนอยางกระฉับกระเฉงและความต้ังใจในการเรียน ผูเรียนจะมีความต้ังใจไมเบื่อหนายในการ
เรียนดวยการเรียนอยางกระฉับกระเฉง มีความต่ืนตัวกระตือรือรนและต้ังใจในการแสวงหาความรูเพื่อบรรลุถึง
จุดประสงคในการเรียน มีการเรียนเชิงรุก และอยากสํารวจเพื่อเรียนรูสิ่งใหมๆ ชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอ
การเรียนรูแบบใหมเชิงวิวัฒน 
 - เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู ชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจเน้ือหาบทเรียนไดงายย่ิงข้ึน มีทางเลือกในการ
รับบทเรียนไดสะดวกหลายชองทาง มีสื่อหลายประเภทใหเลือกใชเพื่อเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูของแต
ละคนเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ชวยใหผูเรียนเช่ือมโยงกับแหลงสารสนเทศภายนอก รวมถึงบรรลุ
ถึงชองทางการแกปญหาในการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม  
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 - การสรางองคความรูใหม ผูเรียนสามารถประมวลความรูใหมเขากับความรูเดิมในการสรางองค
ความรูใหมเพื่อการเรียนรูอยางมีความหมาย 
 - เครื่องมือในการเรียนรู ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีและซอฟตแวรตางๆ เปนเครื่องมือในการทํางาน
เพื่อการเรียนรูและบูรณาการสรางสรรคสิ่งใหมทั้งดานเน้ือหาและงานกราฟก  
 - การเรียนรูรวมกัน ผูเรียนในสถาบันการศึกษาตางๆทั่วโลกสามารถเรียนรูและรวมมือกันในการ
ทํางานโดยสรางเปนสังคมการเรียนรู พึ่งพาทักษะความชํานาญระหวางกัน และชวยเหลือสนับสนุนกันและกัน
ในเชิงสังคม  
 - บริบทการเรียนรู การเรียนรูอาจจัดข้ึนไดทั้งในสถานการณของโลกจริง หรือการจําลองโดยใช
กรณีศึกษาและการแกปญหาทางสิ่งแวดลอมของการเรียน 
 - ความสะดวกในการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีชวยเอื้อความสะดวกใหผูสอนและผูเรียน
สามารถมีการเรียนการสอนไดในทุกที่ในโลกและทุกเวลาตลอด 24 ช่ัวโมง 
 - การติดตอสื่อสาร ชวยในการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน ระหวางผูเรียนดวยกันเอง และระหวาง
ผูสอนและผูปกครอง ในทุกรูปแบบทั้งขอความ ภาพ และเสียง ทั้งแบบประสานเวลาและไมประสานเวลา  
 - การสรางเครือขาย สถาบันการศึกษาสามารถสรางเครือขายเพื่อการติดตอกับภายนอก เชน 
เครือขายผูปกครอง เครือขายการเรียนรู และสรางเว็บไซตของสถาบันเพื่อเปน portal ในการเช่ือมโยงและ
การจัดการความรู  
 - การบริหารจัดการ ชวยในการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาอยางมีระบบ เชน การทําฐานขอมูล
ครูและนักเรียน การจัดทํางบประมาณของสถาบัน ฯลฯ 
 - การรวมในสังคม การเรียนรูดวยเทคโนโลยีในยุคไอซีทีเปนกระบวนการทางสังคมดวยการเรียนรู
รูปแบบตางๆ และสังสรรคกับผูอื่นทั่วโลกเพื่อใหผูเรียนไดประโยชนจากการมีสวนรวมในสังคมแหงความรูทัง้ใน
และนอกสถาบันการศึกษา  
  

เร่ืองท่ี 3 ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีการศึกษา 

  
3.1 ความสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษาตอการศึกษา 

ปจจุบันน้ีเราจะพบไดวาเทคโนโลยีการศึกษาน้ันเขามามีความสําคัญในหลายๆดานอยางมากในวงการ
การศึกษา ซึ่งสามารถชวยใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในที่น้ีเราจะสามารถแบงความสําคัญ
ของเทคโนโลยีการศึกษา ออกไดดังตอไปน้ี 
 

1. ความสําคัญดานการจัดการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทอยางมากในการจัดการเรียนการสอนคือ จัดการเรียนการสอน

สภาพแวดลอม รวมถึงสื่อที่ใชในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพใหตรงตามวัตถุประสงค โดยเนนถึง
ผูเรียนเปนสําคัญและยังตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนยังเปน
กระบวนการหน่ึงที่นํามาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งในดานบทบาทของ
ผูสอน และการจัดการทรัพยากรการเรียนรูตางๆ เชน การนําระบบการจัดการมาใชในศูนยสงเสริมการเรียน
การสอน (Learning Resource Center) 



 
 

120 
 

 ในสมัยน้ีเปนยุคของขาวสาร ขอมูลและเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีสามารถนํามาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนได โดยการที่พัฒนารูปแบบและเครื่องมือตางๆ เชนบทเรียนจากซีดีรอม , CAI ซึ่งใช
สําหรับผูที่มีความสามรถในการเรียนรูที่ตางกัน ทั้งน้ีเทคโนโลยีการศึกษายังเปนการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู
ดวยตนเอง(Independent Learning) โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ไดอีกดวย เชน ฐานขอมูลระบบ World 
Wide Web ที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถสืบคน ขอมูลไดดวยตนเองโดยตรงจากแหลงความรูทั่วโลกไดอยาง
งายดายและรวดเร็ว ซึ่งจะเปนการสรางองคความรูที่ย่ังยืน และในโรงเรียนที่หางไกลออกไปยังมีการติดต้ังจาน
ดาวเทียม ทั้งน้ีเพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ที่หางไกลอีกทางหน่ึงดวย ซึ่งการใชเทคโนโลยี
ทางการศึกษาตางๆน้ัน ผูใชจะตองคํานึงถึงวามเหมาะสมของสภาพแวดลอมและความพรอมของผูเรียนดวย 

2. ความสําคัญในดานสื่อการเรียนการสอน 
สื่อการสอนเปนสวนหน่ึงของเทคโนโลยีทางการศึกษา และเปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน

ดวยเพื่อเปนการสนองความตองการของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูที่ดีย่ิงข้ึน ซึ่งในการผลิตสื่อตางๆน้ีตองดูถึง
ความเหมาะสมของสิ่งตางๆ  เชน วัตถุประสงคในการสอน เน้ือหา 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
การสอนน้ันสามารถใชสื่อหลายไดประเภทเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ชัดเจนข้ึน  
 การจัดการเรียนการสอนน้ัน หากครูผูสอนไมมีการนําเทคโนโลยีหรือสื่อการสอนใดๆมาใชเลย หรือ
สอนโดยที่ครูใหนักเรียนอานแตหนังสือเพียงอยางเดียว ผูเรียนคงไมมีความสนุกสนานกับการเรียน และยังทํา
ใหผูเรียนรูสึกเบื่อกับการเรียนอีกดวย ดังน้ันเทคโนโลยีการศึกษาสามารถชวยเขามาชวยใหผูเรียนรูสึกสนุกใน
การเรียนได เชน ถาในหองเรียน เรียนเรื่องเที่ยววัดเฉลิม-พระเกียรติ แลวครูผูสอนมีการนํารูปภาพเกี่ยวกับวัด
เฉลิมพระเกียรติมาใหผูเรียนดูดวย ผูเรียนจะสนุกมากย่ิงข้ึน และรูสึกไมเบื่อกับการเรียน ซึ่งผิดกับการที่ให
นักเรียนอานเองจากหนังสือ 

3. ความสําคัญในดานการออกแบบและพฒันาการเรียนการสอน 
การเรียนรูในปจจุบันน้ีเปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือวาเนนวาผูเรียนมีความสําคัญ

ที่สุด เราจึงสามารถใชเทคโนโลยีการศึกษาออกแบบแผนการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสทําโครงงาน
แสวงหาความรูตามหลักสูตร หาความรูในเรื่องที่ผูเรียนสนใจ หรือเพื่อแกปญหา (Problem-Based Learning) 
การเรียนรูลักษณะน้ีจะเริ่มตนดวยการกําหนดประเด็นเรื่องตามมาดวยการวางแผนกําหนดขอมูลหรือสาระที่
ตองการ ผูสอนอาจจัดบัญชีแสดงแหลงขอมูล (Sources) ทั้งจากเอกสารสิ่งพิมพและจาก Electronic 
Sources เชน ช่ือของ Web ตาง ๆ ใหผูเรียนแสวงหาขอมูล  วิเคราะห  สังเคราะห เปนคําตอบ  สรางเปน
องคความรูตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวย  โดยที่มีครูชวยกํากับผลการเรียนรูใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพที่ตองการ ทั้งน้ีครูจะมีบทบาทสําคัญในการชวยช้ีแนะทิศทางของการแสวงหาความรูหรือ
แนะนําผูเรียนใหพัฒนาความรู ความสามารถเพิ่มข้ึนใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรูที่ควรจะ
เปน  ทั้งน้ีการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนน้ันตองปฏิบัติควบคูกันไป  โดยมีการพัฒนาบุคลากรทั้ง
ในดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยที่ผูเรียนมีสิทธิที่จะไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
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4. ความสําคัญในการจัดระบบขอมูล 
เทคโนโลยีการศึกษาน้ันเขามามีบทบาทในการจัดระบบขอมูล เชนการจัดเก็บขอมูลตางๆของนักเรียน

ในโรงเรียน จัดระบบขอมูลครูในโรงเรียน จัดขอมูลแผนการจัดการเรียนการสอน เปนตน จะวาไปแลว
เทคโนโลยีการศึกษาก็มีสวนในการทุนแรง และสถานที่เก็บขอมูลตางๆเปนอยางมาก ต้ังแตในระดับหองเรียน 
โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาตางๆ ตลอดจน จัดระบบขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ 

5. ความสําคัญในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอน 
ครูผูสอนมักพบปญหาตางๆมากมายในการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีการสอนจึงมีบทบาทใน

การชวยแกปญหาการจัดการเรียนการสอนไดดวย เชน ความสามรถในการเรียนของนักเรียนแตละคนมีความ
แตกตางกัน เพื่อที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพของผูเรียน ผูสอนจึงควรใชสื่อการสอนที่
หลากหลาย เพื่อชวยในการแกปญหาน้ี 

6. ความสําคัญในการชวยใหเรียนไดอยางสะดวกข้ึน 
เทคโนโลยีในปจจุบันน้ี มีการสื่อสารอยางไรพรมแดน จึงทําใหผูเรียนเรียนไดสะดวกมากข้ึน สามารถ

เรียนไดในทุกสถานที่ และในทุกชวงเวลา เชนการเรียนออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ผูเรียนที่เดินทางไป
เรียนไมสะดวก ก็สามารถเรียนออนไลน ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งสามารถเรียนไดในสถานที่ใดก็ได หรือ
เวลาใดก็ไดตามความสะดวกของผูเรียนเอง ดังน้ัน เทคโนโลยีจึงเขามาชวยใหการเรียนน้ันไมไดจํากัดแตเพียง
ในหองเรียนเทาน้ัน 

7. ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 
เทคโนโลยีการศึกษาเขามามีสวนชวยมากมายที่จะชวยใหบุคคลที่มีความตองการพิเศษน้ันไดเกิดการ

เรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพของผูเรียนผูน้ัน เชน นําเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิตสื่อตางๆใหแกคนที่มี
ความบกพรองทางสายตา หรือความบกพรองทางการพูด ทั้งน้ียังจะเปนการชวยใหบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษน้ีมีโอกาสในการเรียนมากข้ึนอีกดวย 

8. ความสําคัญในการเกิดความคงทนในการเรียน 
การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนน้ัน จะชวยใหผูเรียนมีความประทับใจและจําในเรื่องที่

เรียนไดอยางคงทน ทั้งน้ีการที่ผูเรียนจะจําเน้ือหาบทเรียนไดอยางคงทนน้ัน ข้ึนอยูกับการเลือกใชเทคโนโลยี
ของผูสอนดวย โดยสิ่งที่ผูสอนเลือกใชน้ันจะตองมีความเกี่ยวของกับเน้ือหาที่เรียน 

9. ความสําคัญในการชวยใหผูเรียนสนใจและมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 
การนําเทคโนโลยีมาใชน้ันจะชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียน ทําใหผูเรียนอยากที่จะเรียน มีการให

ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน เพื่อใหผูสอนทราบไดถึงผลการตอบกลับ (Feedback) ของผูเรียน ถึงเน้ือหาที่
เรียนไปไดดวย 
 
3.2 บทบาทของเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
 เทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทในดานการเปนองคความรูที่มหีลักสูตรเปดสอนกันในระดับตางๆ เปน
เครื่องมือนักบรหิาร เครื่องมือนักวิชาการ และเครื่องมือนักบริการ (ชัยยงค พรหมวงศ, 2553) 

1. เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะองคความรู  
 ในประเทศไทยเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะที่เปนศาสตรหรือองคความรูน้ีไดเริ่มจากการเปดสอนวิชา 
“โสตทัศนศึกษา” ในคณะครุศาสตร คณะศึกษาศาสตร และวิทยาลัยครูตางๆ ภายหลังไดมีการเปดสอนระดับ
ปริญญาตรี โท และเอกข้ึน โดยมีการจัดหลักสูตรโสตทัศนศึกษาในระดับปริญญาโทข้ึนครั้งแรกที่วิทยาลัย
วิชาการประสานมิตร และที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในราว พ.ศ. 2505  
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 ในระดับปริญญาตรีไดมีการเปดสอนวิชาครั้งแรกที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 
2517 ปจจุบันมีการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีในเกือบทุกมหาวิทยาลัย 
 เน้ือหาสาระในดานการสอนระดับปริญญาตรี มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานเทคโนโลยีในระดับผู
ปฏิบัติ สวนดานปริญญาโทมุงผลิตบัณฑิตทางดานเทคโนโลยีการศึกษาที่เปนผูออกแบบ นักจัดระบบ และผู
ควบคุมการผลิตและการใชสื่อประเภทตางๆ บทบาทของผูออกแบบการสอน (Instructional Designer) 
มากกวาที่จะเปนระดับชางเทคนิค หรือ Technician บทบาทดังกลาวน้ีเห็นไดชัดในมหาวิทยาลัยที่พึ่งพา
เทคโนโลยีการศึกษาสูงมาก เชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนตน  
 เน้ือหาสาระที่สอนครอบคลุม 1) แนวคิดพื้นฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา 2) โสตทัศนศึกษา ซึ่ง
ครอบคลุมงานกราฟก เครื่องฉาย เครื่องเสียง ภาพยนตร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม 
เชน การใชโทรทัศนเพื่อการศึกษา การใชวิดีโอเทกซ และดาวเทียม เปนตน 3) นวัตกรรมการศึกษา หรือ 
Innovation ซึ่งเปนวิธีการใหมและการเปลี่ยนแปลงใหมๆ 4) คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา และ 5) วิธีการจัด
และออกแบบระบบ เปนตน  
 

2. เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเครื่องมือบรหิาร  
 ในฐานะเครื่องมือดานการบริหารเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาท 6 ประการ ไดแก การจัดระบบการ
บริหารธุรการ บริหารบุคลากร บริหารวิชาการ เผยแพรและประชาสัมพันธ และพัฒนาบุคลากร 
 2.1 การเปนเครื่องมือดานการจัดระบบการบริหาร ในรูปของการวิเคราะหระบบและการสังเคราะห
ระบบรวมทั้งการจัดทําโครงการในรูปแบบตางๆ  
 2.2 การเปนเครื่องมือดานธุรการ เพื่อชวยในการเก็บทะเบียนนักศึกษา การพัสดุ การเงินและ
การงบประมาณ  
 2.3 การบริหารบุคลากร เพื่อเก็บทะเบียนขอมูลบุคลากร การจายเงินเดือน และงานสวัสดิการ  
 2.4 การบริหารวิชาการ เพื่อเก็บระเบียนสะสม วัดและประเมิน และรายงานผลการเรียน  
 2.5 การเผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางสถาบันการศึกษาและชุมชน 
 2.6 การพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษาอบรมและเพิ่มพูนความรูแกคณาจารยและบุคลากรใน
สถาบันการศึกษา  
 เทคโนโลยีการศึกษาที่ใชในการบริหารครอบคลุมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร เครื่อง
ฉาย เครื่องเสียง เครื่องเทปภาพ และการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกอาคาร เปนตน 
 

3. เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเครื่องมือทางวิชาการ 
 เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเครื่องมือทางวิชาการ สถาบันการศึกษาใชเทคโนโลยีการศึกษาใน 2 
รูปแบบ คือ ยึดสื่อคนเปนหลัก และยึดสื่อสิ่งของเปนหลัก 
 3.1 การยึดสื่อคนเปนหลัก หมายถึง การใหครู อาจารย เปนแหลงความรูหลัก และใชสื่อสิ่งของเสริม
การสอนของครู เปนวิธีการที่พบเห็นโดยทั่วไปในสถาบันการศึกษาจํากัดรับที่ใชระบบการสอนทางใกล  
 3.2 การยึดสื่อสิ่งของเปนหลัก เกิดข้ึนจากความเช่ือที่วาการเรียนรูอาจเกิดข้ึนไดโดยที่ผูเรียนไมตอง
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 
 ในการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนน้ีไดมีการพัฒนาการมาตามลําดับ 
สถาบันการศึกษาตางๆ ไดพัฒนาระบบการพัฒนาสื่อการศึกษาข้ึนมา เชน ระบบการผลิตสื่อการสอนแผนจุฬา 
ระบบการสอนแบบศูนยการเรียน ซึ่งพัฒนาข้ึนที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และระบบการสอนทางไกล “แผน 
มสธ.” (STOU Plan) เปนตน แตละสถาบันการศึกษาไดจัดหนวยงานสนับสนุน เพื่อใหบริการดานเทคโนโลยี
การศึกษาแกคณาจารยในรูปของหนวยโสตทัศนศึกษา สํานักงานเทคโนโลยีการศึกษา สํานักบริการ หรือมีช่ือ
เรียกอยางอื่น เพื่อใหบริการดานสื่อการศึกษาเปนไปอยางทั่วถึง 
 

4. เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเครื่องมือบริการทางวิชาการ 
 เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเครื่องมือสําหรับการบริการทางวิชาการ เทคโนโลยีการศึกษาชวย
เผยแพรความรูใหประชาชน รวมทั้งการใหการศึกษาตอเน่ืองแกผูสําเร็จการศึกษาไปแลว 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
สูงข้ึน ทําใหกระบวนการสื่อสารทางการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพโดยใชวิธีการจัดระบบในการ
กําหนดข้ันตอนการเลือก การผลิต การใช และการประเมินที่มีระเบียบระบบ 
 
 โดยสรุป เทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทในดานการเปนองคความรูที่มีหลักสูตรเปดสอนกันในระดับ
ตางๆ เปนเครื่องมือนักบริหาร เครื่องมือนักวิชาการ และเปนเครื่องมือนักบริหาร  
    
เร่ืองท่ี 4 คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 
 
4.1 คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 
 การนําคอมพิวเตอรมาใชในการศึกษาสามารถนํามาใชไดในงานบรหิาร วิชาการ และบรกิาร 
 1. คอมพิวเตอรเพื่องานบรหิารการศึกษา 
  คอมพิวเตอรเพื่อบริหารการศึกษาสวนใหญใชในงานสารบรรณ / ธุรการ งานทะเบียน
นักเรียน นักศึกษา งานการเงิน งานบุคลากร และงานพัสดุ โดยมีโปรแกรมที่ผลิตข้ึนใชเฉพาะงาน หรือใช
โปรแกรมที่จําหนายทั่วไป  

1.1 งานธุรการ / สารบรรณ คอมพิวเตอรชวยในการโตตอบจดหมาย เก็บขอมูลแทนการเก็บ
ในรูปเอกสาร เก็บรายช่ือ ที่อยู และรายละเอียดของผูที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา  
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1.2 งานทะเบียนนักเรียนนักศึกษา คอมพิวเตอรชวยในการพิมพ จัดสงใบสมัคร และเก็บ
ขอมูลของผูเรียนในดานตางๆ  

1.3 งานการเงิน คอมพิวเตอรชวยในการทําบัญชีรายรับรายจาย การตรวจสอบหน้ีสิน การ
ทวงเงิน และบัญชีทรัพยสินและเงินสดทั้งที่อยูในมือ และในธนาคาร 

1.4 งานบุคลากร คอมพิวเตอรชวยในการเก็บทะเบียนครูอาจารย และบุคลากรประเภทอื่นๆ 
การเลื่อนวิทยฐานะ การเลื่อนข้ัน ความดีความชอบ และความผิดและการถูกลงโทษ 

1.5 งานพัสดุ คอมพิวเตอรชวยในการจัดทําบัญชีพัสดุครุภัณฑ (Inventory) ที่เกี่ยวของกับ
การบริหาร การเรียนการสอน และการบริการ  

2. คอมพิวเตอรเพื่องานวิชาการ  
 คอมพิวเตอรเพื่องานวิชาการเกี่ยวของกับการสอนดวยคอมพิวเตอร การวัดและประเมิน และ

การรายงานผลการเรียน 
 การสอนดวยคอมพิวเตอร มีหลายรูปแบบ เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted 

Instruction) การจัดการเรียนดวยคอมพิวเตอร  (Computer-Managed Instruction) การสอนอิง
คอมพิวเตอร (Computer-Based Instruction) ปจจุบันน้ีบทเรียนดวยคอมพิวเตอรไดพัฒนาเปนสื่อช้ันสูง
เรียกวา “Hypermedia” หรือ “Multi Media” ที่เสนอไดทั้งขอมูล ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยใช
คอมพิวเตอร  

 นอกจากน้ี คอมพิวเตอรยังชวยในการเตรียมสไลด แผนใส ทั้งสีและขาวดํา แทนการเขียน
ดวยมือ หรือใชอักษรลอก 

 ในการวัดและประเมิน คอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหขอสอบ เก็บคะแนนกิจกรรม 
คะแนนรายงาน คะแนนสอบยอย คะแนนสอบไล และวิเคราะหผลการเรียน 

 ในการรายงานผล คอมพิวเตอรชวยนําผลที่ไดจากการวัด การประเมิน และการวิเคราะห 
เพื่อรายงานใหนักเรียนนักศึกษาไดรับทราบ 

3. คอมพิวเตอรเพื่องานบริการการศึกษา 
 คอมพิวเตอรเพื่องานบริการการศึกษา ครอบคลุมการบริหารดานบรรณสารสนเทศ 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
งานบริการเหลาน้ีมิไดจํากัดเพียงในวงการศึกษา ที่จริงไดใชกันแพรหลายในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม
มากกวา  

 การพัฒนาระบบอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อใหการใชคอมพิวเตอรในงานบริหาร 
วิชาการ และบริการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนจะตองมีการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท  

 
โดยสรุป คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานบริหาร วิชาการ และบริหาร

การศึกษา โดยมีระบบอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอรและโปรแกรมใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท   
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4.2 ตัวอยางคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน 
 

ปจจุบันตามสถานศึกษาตางๆ ไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนอยางมากมาย โดย
รูปแบบของการสื่อสารที่สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับความตองการและความ
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  และเรียกบทเรียนลกัษณะ

น้ีวา  CAI เมื่อกลาวถึง CAI จึงหมายถึงสื่อมัลติมีเดียที่นําเสนอบทเรียนโดยมีภาพ และเสียงเปนองคประกอบ
หลัก โดยภาพและเสียงเหลาน้ีอาจอยูในรูปแบบของขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน   ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับการออกแบบบทเรียน   สวนเสียงน้ันจะมีทั้งเสียงจริง เสียงบรรยาย และอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยทั้งน้ี
จะถายทอดผานระบบคอมพิวเตอรซึ่งตอเปนระบบเครือขายหรือคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
 
 รูปแบบของบทเรียน CAI  

เชนเดียวกับการสอนในช้ันเรียน ผูสอนจะเลือกหรือใชวิธีสอบแบบใดก็ข้ึนอยูกับรูปแบบของเน้ือหา 
และวัตถุประสงคในการสอน ในการออกแบบบทเรียน CAI ก็เชนกัน จะออกแบบในลักษณะใดก็ข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการสอนน้ันๆ หากเปนเน้ือหาที่ผูเรียนไมเคยศึกษามากอน การออกแบบ CAI ก็จะมีรูปแบบ
คลายการสอนในช้ันเรียน   โดยเนนการแบงเน้ือหาออกเปนสวนๆ แลวตรวจสอบความเขาใจเปนชวงกิจกรรม
การเรียน จะเนนการมีปฏิสัมพันธ การใหผลปอนกลับและการประเมินความกาวหนาในการเรียนเปนหลัก   
รูปแบบบทเรียนดังกลาวน้ีเรียกวาบทเรียนแบบสอนเน้ือหาหรือ Tutorials 

บทเรียนแบบฝกทักษะ (Drill and Practice) เปนบทเรียนอีกรูปแบบหน่ึงที่เนนการฝกมากกวาการ
สอนเน้ือหา เน้ือหาที่ผูเรียนจะมีโอกาสไดศึกษาจะเปนสวนของการสรุปแนวคิด หรือหลักสําคัญๆ ที่ไดเคย
ศึกษาไปแลว แตโดยโครงสรางหลักของบทเรียนประเภทน้ีจะออกแบบเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะที่
ตองการการฝกซ้ําเพื่อความเขาใจในหลักการและกฎเกณฑ เชน ทักษะดานคณิตศาสตร และทักษะทางดาน
ภาษา เปนตน 

บทเรียนอีกรูปแบบหน่ึงคือเกมการศึกษา (Instructional Games) ซึ่งเนนการเรียนรูดวยความ
สนุกสนาน มีการแขงขันที่ทาทายกับความสามารถของผูเรียน   ปจจุบันเราไมคอยพบบทเรียนประเภทน้ีมาก
นัก เน่ืองจากผูออกแบบไดผนวกพวกเกมเขากับบทเรียนในรูปแบบอื่น เชน แบบ Tutorial หรือ Drill and 
Practice เน่ืองจากจะทําใหรูปแบบการเรียนหรือการฝกมีความสนุกสนานมากข้ึน 

บทเรียนแบบจําลองสถานการณ หรือ Simulation เปนบทเรียนอีกรูปแบบหน่ึงที่ผูเรียนชอบ        
ในบทเรียนดังกลาวผูเรียนจะไดมีสวนรวมในการวางแผนในการแกปญหา การทดลอง หรือการสรางบทบาท
สมมุติ สถานการณตางๆ จะมีความคลายจริงมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยูกับระดับของผูเรียน และความซับซอน
ของเน้ือหาเปนหลัก เชน ในระดับเด็กเล็กผูเรียนอาจเรียนรูหลักการดานคณิตศาสตร ดานการสมมุติ
สถานการณของการซื้อมา-ขายไป เพื่อใหไดกําไรตามเปาหมาย และในระดับสูงข้ึน ผูเรียนอาจเขาไปรวม
ตัดสินใจในการลงทุนตลาดหลักทรัพย หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร เปนตน  
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จากที่กลาวมาแลวขางตนน้ีจะเห็นวาบทเรียน CAI มีรูปแบบแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามบทเรียน 
CAI มีขอไดเปรียบเมื่อเทียบกับการเรียนในรูปแบบอื่นดังน้ี 

 
 ขอไดเปรียบของ CAI 

  ดานการเพิ่มปฏิสัมพันธ  
 ปฏิสัมพันธน้ี หมายถึงการแลกเปลี่ยนขาวสารทันทีระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร CAI เปนสื่อ

ประเภทเดียวในปจจุบันที่ใหปฏิสัมพันธสูงสุดและหลากหลายรูปแบบ แตทั้งน้ีข้ึนอยูกับผูออกแบบบทเรียนวา
ตองการใหเกิดปฏิสัมพันธในลักษณะใด มากนอยแคไหน ในบทเรียนทั่วไปเราจะพบปฏิสัมพันธในชวงของการ
ฝก และชวงการทดสอบหลังการศึกษาบทเรียนเปนสวนมาก บทเรียน CAI ที่ดีน้ันจะตองพยายามออกแบบ
ปฏิสัมพันธเปนระยะตอเน่ืองต้ังแตตนจนจบบทเรียน และควรมีรูปแบบที่เหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกบั
วัตถุประสงคการสอน รูปแบบของปฏิสัมพันธที่สามารถทําไดในบทเรียน CAI คือ การเลือกตอบ การพิมพ
คําตอบ การจับคูแบบวางลาก  (Drag and Drop) นอกจากน้ีผูเรียนยังสามารถโตตอบกับบทเรียนดวยเสียง
หรือการสัมผัสจอภาพไดอีกดวย   

 ดานความแตกตางระหวางบุคคล    
              บทเรียน CAI น้ันเปนสื่อการสอนที่ตอบสนองความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี ทั้งน้ี
เน่ืองจากผูเรียนแตละคนมีพื้นความรูแตกตางกัน มีรูปแบบการเรียนแตกตางกัน ใชเวลาในการเรียนแตกตางๆ
กัน ฯลฯ ความแตกตางดังกลาวน้ีสามารถตอบสนองไดดวยการออกแบบโปรแกรมที่ดีเพื่อใหผูเรียนทดสอบ
ความรูกอนการเรียน (Pretest) และใหคําแนะนําหลังการทดสอบวามีความจําเปนตองศึกษาบทเรียนหรือไม   
ขณะที่ผูเรียนศึกษาบทเรียนโปรแกรมจะเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเน้ือหาและควบคุม (Control) รูปแบบการ
เรียนตามตองการ ขณะเดียวกันคอมพิวเตอรก็สามารถเก็บขอมูลของผูเรียนแตละคนเพื่อวิเคราะหและให
คําแนะนําในการเรียนตอๆ ไปดวย ลักษณะพิเศษดังกลาวน้ีเองที่ทําใหหนวยงานตางๆ นํา CAI ไปใชในการ
ฝกอบรมอยางแพรหลาย 

 ดานความคุมคา    
 นักการศึกษายอมรับวาหากบทเรียน CAI ไดรับการออกแบบที่ดี ผลของการเรียนจะไมดอยกวาผล

จากการเรียนในช้ันเรียนปกติและอาจมีแนวโนมที่ดีกวา (Bangert-Drown, Knlik, and Knlik, 1985) และ
แมวาการลงทุนในการผลิตบทเรียนที่มีประสิทธิภาพแตละหนวยน้ันจะตองลงทุนทั้งเงินและเวลาแตหาก
บทเรียนที่ไดรับการผลิตน้ันถูกนําไปใชอยางกวางขวาง ก็ย่ิงถือวาการลงทุนน้ันคุมคา ย่ิงใชมากก็ย่ิงคุมคามาก 
ความคุมคาจะย่ิงชัดเจนในกรณีที่บทเรียนน้ันๆ สอนเน้ือหาในวิชาที่ขาดแคลนผูสอนได นอกจากน้ีการเรียน
ดวยบทเรียน CAI ยังไมจํากัดจํานวนผูเรียน ไมจํากัดสถานที่ และเวลาเรียนอีกดวย 

 ดานผลปอนกลับ    
           กลาวไดวาปจจุบันไมมีสื่อชนิดใดที่ใหผลปอนกลับไดรวดเร็วเทาสื่อ CAI ผลปอนกลับทันทีทันใด 
(Immediate feedback) เปนจุดเดนอีกประการหน่ึงของบทเรียน CAI ที่จะชวยใหผูเรียนเรียนรูแบบ
กระฉับกระเฉง และรับรูผลจากการกระทําดวยความรวดเร็ว การใหผลปอนกลับในบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน จะถูกนําเสนอใหผูเรียนหลังจากการที่คอมพิวเตอรไดตัดสินคําตอบแลว รูปแบบของการใหผลปอนกลับ
ข้ึนอยูกับผูออกแบบการสอน ข้ึนอยูกับลักษณะผูเรียน และการประยุกตผลการวิจัยที่เกี่ยวของมาใช 

 ดานแรงจงูใจ    
           ผูเรียนจํานวนมากที่ชอบเรียนจากบทเรียน   แตละคนใหเหตุผลแตกตางกันออกไป จากผลการวิจัย
สรุปสาเหตุแหงความชอบไวหลายดาน เชน ชอบเพราะมีความแตกตางจากการสอนปกติ ชอบเพราะความ
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แปลกใหม   ชอบเราะสามารถควบคุมการเรียนได (Hanafin, 1984, Bright, 1983) ความชอบดังกลาวน้ีเอง
ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาเรียนรูจากบทเรียน อยางไรก็ตาม ความชอบเน่ืองจากความแตกตางจากการสอน
ปกติและความชอบเพราะความแปลกใหมคงไมใชเปนมูลเหตุสําคัญของแรงจูงใจ แตแรงจูงใจนาจะเกดิจากการ
ออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับหลักและทฤษฎีการออกแบบ CAI มากกวา หลักการและ
ทฤษฎีการออกแบบที่เกี่ยวของจะกลาวไวในบทตอไป 

 ดานความสม่ําเสมอของการสอน    
เรื่องน้ีเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาไมมีผูสอนทานใดที่สอนไดดีสม่ําเสมอ แมจะในเรื่องเดิมที่เคยสอนแลว

ก็ตาม ตัวแปรที่ทําใหการสอนแตละครั้งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีหลากหลายดวยกัน เชน ความพรอมของ
ผูสอน อารมณของผูสอน ตัวแปรดานผูเรียนและสภาพแวดลอม เปนตน การเรียนจากบทเรียน CAI น้ันเราถือ
วาคอมพิวเตอรเปนผูสอน จะสอนกี่ครั้งๆ ก็ยังเหมือนเดิม ตัวแปรที่จะสงผลใหการสอนผานบทเรียน CAI 
แตกตางไปบางมีเพียงประการเดียว คือ ระบบคอมพิวเตอรน่ันเอง 

 ดานทัศนคติตอการเรียน     
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนจากคอมพิวเตอรเปนผลซึ่งเกิดข้ึนจากขอไดเปรียบดานตางๆ ที่กลาวไวขางตน   

การที่ผูเรียนไดมีโอกาสควบคุมการเรียนดวยตนเองเรียนตามความสามารถเรียนตามเวลาที่ตองการ สามารถ
ทบทวนบทเรียน   สามารถตรวจสอบความกาวหนาของการเรียน  มีความเปนสวนตัว  ไมกังวลกับคําตอบที่
ตอบผิด ฯลฯ เหลาน้ีจะชวยใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียน 
 

4.2.2 การเรียนการสอนผานทางอินเตอรเน็ต 
อินเตอรเน็ตเปนระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) เครือขายคอมพิวเตอร   

โดยทั่วไปหมายถึงกลุมของเครื่องคอมพิวเตอร ที่มีการเช่ือมตอเขาดวยกัน สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและใช
อุปกรณตางๆ เชน ดิสก เทป เครื่องพิมพ ฯลฯ รวมกันได 

อินเทอรเน็ตสามารถเปนชองทางการกระจายสื่อการเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึง ที่อาศัยเทคโนโลยีเขามา
ชวยเพื่อใหสื่อการเรียนรูไปถึงผูเรียนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  สามารถเรียนรูเรื่องราวจากสื่อไดดวย
ตนเองหรือเรียนเปนกลุม  สวนประกอบของการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต จะตองประกอบดวยสิ่ง
ดังตอไปน้ี  

 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 เริ่มเขามาเปนที่รูจักในวงการศึกษาในประเทศไทยต้ังแต พ.ศ. 2538 ที่ผานมาเว็บไดเขามามีบทบาท
สําคัญทางการศึกษาและกลายเปนคลังแหงความรูที่ไรพรมแดน ซึ่งผูสอนไดใชเปนทางเลือกใหมในการสงเสริม
การเรียนรูเพื่อเปดประตูการศึกษาจากหองเรียนไปสูโลกแหงการเรียนรูอันกวางใหญ รวมทั้งการนําการศึกษา
ไปสูผูที่ขาดโอกาสดวยขอจํากัดทางดานเวลาและสถานที่ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2544) 
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 สําหรับประโยชนทางการศึกษาแกผูเรียนภายในประเทศไทย การเรียนการสอนผานเว็บถือ

เปนรูปแบบใหมของการเรียนการสอนที่เริ่มนําเขามาใช การเรียนการสอนผานเว็บเปนการจัดสภาพการเรียน
การสอนเพียงบางสวนหรือทั้งกระบวนการเรียนการสอน บนพื้นฐานของหลักและวิธีการออกแบบการเรยีนการ
สอนอยางเปนระบบ โดยใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเตอรเน็ตในการสื่อสาร เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและยังสามารถแกปญหาในเรื่องขอจํากัดของสถานที่และเวลาได
อีกดวย (กนกพร ฉันทนารุงภักด์ิ, 2548) 

 3)  การสบืคนขอมลูผานทาง เว็บไซต  
 การสืบคนขอมูลผานทางเว็บไซต เปนวิธีที่เรารูจักกันมากที่สุด และใชกันอยางแพรหลาย 

เพราะมีความรูอยางมากมาย อยูในเว็บไซต ตางๆ แตการที่จะไดความรูเพียงใด และมากนอยเพียงใด น้ัน 
ข้ึนอยูกับ เว็บไซต ที่เราเขาไปศึกษาหาความรูวามีวิธีการเสนอเน้ือหาความรูอยางไรและตรงกับความตองการ
ของเราเพียงใด 

 4) แลกเปลี่ยนความรู ทางเว็บบอรด  
 การแลกเปลี่ยนความรูผานทางเว็บบอรดเปนอีกชองทางหน่ึงในการแลกเปลี่ยนความรูกับ

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 ที่กลาวมาน้ี เปนชองทาง ที่เราสามารถจะใช Internet เปนชองทางในการแสวงหา
ความรู ซึ่งนับวันจะมีการพัฒนามากข้ึนทั้งผูสรางความรูและวิธีการใช Internet เปนเครื่องมือในการเรียนรู
และผูที่ใช Internet เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู 

 
4.2.3  มัลติมีเดีย 
มัลติมีเดียเปนเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาใหกาวหนาอยางรวดเร็ว มัลติมีเดียเปนเทคโนโลยีที่ใช

คอมพิวเตอรแสดงผลในลักษณะการผสมของสื่อหลายชนิดเขาดวยกัน ทั้ งตัวอักษร รูปภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ โดยเนนการโตตอบและมีปฏิสัมพันธกับผูใช 

มัลติมีเดียจึงตองการชองสัญญาณสื่อสารที่มีแถบกวางสูง รองรับการทํางานแบบสองทิศทาง โดยเนน
การยอระยะทางจากที่ไกล ๆ ใหเสมือนอยูชิดใกล โตตอบกันไดอยางรวดเร็ว 
 

 สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน VS สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอ 
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนน้ัน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบเพื่อใชในการเรียนการ

สอน โดยผูออกแบบหรือกลุมผูผลิตโปรแกรมไดบูรณาการเอาขอมูลรูปแบบตางๆ เชน ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง วีดิทัศน และขอความ  เขาไปเปนองคประกอบเพื่อการสื่อสารและการใหประสบการณเพื่อการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพน่ันเอง   การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาน้ี มีขอแตกตางจากสื่อมัลติมีเดียที่ใชเพื่อการ
นําเสนอขอมูลหรือการประชาสัมพันธอยูหลายดาน   บทบาทของสื่อมัลติมีเดียทั้ง 2 ลักษณะสรุปไดดังน้ี 
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สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน 

o เปาหมายคือ การสอน อาจใชชวยในการสอนหรือสอนเสริมก็ได 
o ผูเรียนใชเรียนดวยตัวเอง หรือเรียนเปนกลุมยอย 2 – 3 คน 
o มีวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะ โดยครอบคลุมทักษะความรู ความจํา ความ

เขาใจ และเจตคติ สวนจะเนนอยางใดมากนอย ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและโครงสรางเน้ือหา 
o เปนลักษณะการนสื่อสารแบบสองทาง 
o ใชเพื่อการเรียนการสอน แตไมจํากัดวาตองอยูในระบบโรงเรียนเทาน้ัน 
o ใชระบบคอมพิวเตอรในการสงและรับขอมูล 
o รูปแบบการสอนจะเนนการออกแบบการสอน การมีปฏิสัมพันธ การตรวจสอบความรูโดย

ประยุกตทฤษฎีจิตวิทยา และทฤษฎีการเรียนรูเปนหลัก 
o โปรแกรมไดรับการออกแบบใหผูเรียนเปนผูควบคุมกิจกรรมการเรียนทั้งหมด 
o การตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อ นับวาเปนข้ันตอนที่ตองกระทํา 
 

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอขอมูล 
o เปาหมายคือ การนําเสนอขอมูลประกอบการคิด การตัดสินใจ ใชไดกับทุกสาขาอาชีพ 
o ผูรับขอมูลอาจเปนรายบุคคล กลุมยอย จนถึงกลุมใหญ 
o มีวัตถุประสงคทั่วไปเพื่อเนนความรูและทัศนคติ 
o เปนลักษณะการสื่อสารทางเดียว 
o ใชมากในการโฆษณา ประชาสัมพันธงานดานธุรกิจ 
o อาจตองใชอุปกรณตอพวงอื่นๆ เพื่อนําเสนอขอมูลที่มีความซับซอน หรือเพื่อตองการใชผูชม

ไดช่ือชม และคลอยตาม 
o เนนโครงสรางและรูปแบบการใหขอมูลเปนข้ันตอน ไมตรวจสอบความรูของผูรับขอมูล 
o โปรแกรมสวนมากจะควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร หรือผูนําเสนอ 

 
คุณคาของมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน 
การใชมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน เปนการเพิ่มทางเลือกในการเรียน และตอบสนองรูปแบบของ

การเรียนของผูเรียนที่มีความแตกตางกัน การจําลองสภาพการณของวิชาตาง ๆ เปนวิธีการเรียนรูที่ทําให
ผูเรียนไดรับประสบการณตรงกอนการลงมือปฏิบัติจริง โดยสามารถที่จะทบทวนข้ันตอนและกระบวนการได
เปนอยางดี ผูเรียนอาจจะเรียนหรือฝกซ้ําได เชน การใชมัลติมีเดียในการฝกภาษาตางประเทศ โดยเนนเรื่อง
การออกเสียงและฝกพูด เปนตน 

การใชมัลติมีเดียเปนสื่อทางการสอนทําใหการสอนมีประสิทธิภาพมากกวาการใชสื่อการสอนธรรมดา 
และสามารถเสนอเน้ือหาไดลึกซึ้งกวาการสอนที่สอนตามปกติ อาทิการเตรียมนําเสนอไวอยางเปนข้ันเปนตอน 
และใชสื่อประเภทภาพประกอบการบรรยาย และใชขอความนําเสนอในสวนรายละเอียดพรอมภาพเคลื่อนไหว
หรือใชวีดิทัศนเชนน้ีแลวก็จะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ในอนาคตมัลติมีเดียจะเปนนวัตกรรมหน่ึงที่มีการเติบโตข้ึนทั้งดานของโปรแกรมและฮารดแวร ราคา
ของมัลติมีเดียจะถูกลงอยางมากในขณะที่ประสิทธิภาพในดานของภาพ เสียง และวีดิทัศนจะมีคุณภาพสูงข้ึน  
การเพิ่มศักยภาพของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกระทําไดงายสวนในดานของโปรแกรมจะสามารถใชไดงายข้ึน 



 
 

130 
 

และประยุกตไปพัฒนาโปรแกรมประยุกตทางการศึกษา ไดอยางงาย ๆ รวมถึงการนํามัลติมีเดียเขาไปเปนสวน
หน่ึงในหลักสูตรและการสอน 

ความตองการนํามัลติมีเดียไปใชในการฝกอบรมมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อย ๆ หองเรียนมัลติมีเดีย และ
รายวิชามัลติมีเดียไดจัดข้ึนเปนสวนหน่ึงของการสอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาจะเปน
กลไกสําคัญในการฝกอบรมประชาชนในการใชมัลติมีเดียทางธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษา  แนวโนมการใช
มัลติมี เดียจะมีทิศทางที่ เพิ่ม ข้ึน โดยอาจคาดการณไดวา  ในอนาคตผู เรียนจะเรียนรูจากหองเรียน
อิเล็กทรอนิกส และน่ังอยูหนาจอคอมพิวเตอร และคียบอรดเพื่อเปดดูขอมูลดานการสอนของผูสอน 
คอมพิวเตอรแทนการน่ังฟงการบรรยายของผูสอน ผูเรียนจะดูการสอนของผูสอนไดจากมัลติมีเดียที่ผลิตข้ึน 

 
4.2.4  อิเล็กทรอนิกสบุค (E-Book) 
หมายถึงหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส  ผูอานสามารถอานผานทางอินเตอรเน็ต  หรืออุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสพกพาอื่นๆ ได  สําหรับหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกสจะมีความหมายรวมถึงเน้ือหาที่ถูก
ดัดแปลงอยูในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาได  โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสแตก็ใหมีลักษณะการ  
นําเสนอสอดคลองและคลายคลึงกับการอานหนังสือทั่วไปในชีวิตประจําวัน แตจะมีลักษณะพิเศษคือ สะดวก  
และรวดเร็วในการคนหาและผูอานก็สามารถอานพรอมๆ กันไดโดยไมตองรอใหอีกฝายสงคืนหองสมุด
เชนเดียวกับหนังสือในหองสมุดทั่วไป 

ในการประยุกตอิเล็กทรอนิกสบุคมาใชทางการศึกษา มักใชเพื่อเปนสื่อแทนหนังสือ หรือตํารา หรือใช
เพื่อเปนสื่อเสริมการเรียนดวยตนเอง ผูเรียนนําแผนซีดีที่บรรจุขอมูลหนังสือทั้งเลมมาอานดวยคอมพิวเตอร 
และเมื่อตองการขอมูลสวนใดก็สามารถคัดลอกและอางอิงนํามาใชไดทันทีโดยไมตองจัดพิมพใหม  

 
4.2.5  ระบบการเรียนการสอนทางไกล 
การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) หมายถึง การเรียนการสอนที่มีผูเรียนและผูสอนอยู

คนละสถานที่  โดยมีการใชสื่อทางโทรคมนาคมเปนตัวประสานการติดตอระหวางผูสอนผูสอนกับผูเรียน การ
นําเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารโทรคมนาคมเขามาประยุกตใชในการเรียนการสอนทางไกลน้ีจะอยูในรูปแบบ
ของการสงสัญญาณภาพเคลื่อนไหว และสัญญาณเสียงของผูสอน  และสัญญาณเสียงของผูสอนจะถูกสงจาก
สถานที่สอนซึ่งก็คือ ศูนยฝกอบรมหลัก (Training Center) ผานสื่อโทรคมนาคม เชน ดาวเทียม คูสายวงจรเชา 
หรือ ISDN ไปใหผูเรียนในหองเรียนทางไกล (Remote Sites) หลายๆ แหงไดรับชมรับฟง  ขณะเดียวกัน
ผูเรียนที่หองอบรมทางไกล ก็จะสามารถพูดโตตอบกับมายังผูสอนที่ศูนยฝกอบรมหลักรวมทั้งสามารถตอบขอ
ทดสอบในสาขาวิชาการน้ันๆ ไดทันที ซึ่งลักษณะเชนน้ีทําใหมีความรูสึกเหมือนเปนการเรียนการสอนอยูใน
สถานที่เดียวกัน 

 
4.2.6  วิดีโอคอนเฟอรเรนซ (Video Conference) 
ระบบวิดีคอนเฟอรเรนซเปนการสอนผานจอโทรทัศนคลายคลึงกับการสอนทางไกลผานสื่อโทรทัศน

โดยทั่วไป แตมีขอแตกตางตรงที่ระบบวีดิโอคอนเฟอรเรนซเปนแบบสองทาง ผูเรียนและผูสอนสามารถมี
ปฏิสัมพันธกันไดดวยสื่อเดียวกันตลอดเวลา และมักใชกับการเรียนการสอนเปนกลุม นอกจากการมีปฏิสัมพันธ
แลวคุณภาพของการเรียนการสอนจึงข้ึนอยูกับคุณภาพการสอนของผูสอน  ถาผูสอนเนนการบรรยายดวยปาก
เปนหลักสิ่งที่ผูเรียนไดรับจึงมีความเปนนามธรรมสูง ผลที่เกิดข้ึนจึงข้ึนอยูกับเทคนิคของผูสอน  
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4.2.7  ระบบวีดิทัศนตามคําขอ(Video on Demand) 
วีดิทัศนตามคําขอเปนระบบใหมที่กําลังไดรับความนิยมนํามาใชในหลายประเทศ เชน ญี่ปุนและ

สหรัฐอเมริกา  โดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอรความเร็วสูงทําใหผูชมตามบานเรือนตางๆ  สามารถเลือก
รายการที่ ตน เองตอ งการชมได โ ดย เลื อกตามรายการ (Menu) และเลื อกชมไดตลอดเวลา 
           วีดิทัศนตามคําขอเปนระบบที่มีศูนยกลางการเก็บขอมูลวีดิทัศนไวจํานวนมาก โดยจัดเก็บในรูป
แหลงขอมูลขนาดใหญ (Video Server) เมื่อผูใชตองการเลือกชมรายการใดก็เลือกไดจากฐานขอมูลที่ตองการ 
ระบบวีดิทัศนตามคําขอจึงเปนระบบที่จะนํามาใชในเรื่องการเรียนการสอนทางไกลไดโดยไมมีขอจํากัดดาน
เวลา ผูเรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองตองการเรียนหรือสนใจได 

  

 
 

ภาพท่ี 2.1 การเช่ือมตอระบบวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ (ที่มา : พัลลภ  พิริยสรุวงศ) 
  

 4.2.8 แหลงทรัพยากรการเรียนรูแบบเปด (Massive Open Online Course: MOOC) 
MOOC หรือ Massive Open Online Course เปนที่กลาวถึงในวงการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(Higher education) และเปนที่เช่ือกันวาเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนทางไกลและการศึกษาแบบเปด 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) ไดเปดสอนรายวิชาที่ช่ือวา 
“Connectivism and Connective Knowledge” ในมหาวิทยาลัย Manitoba สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
การศึกษาตอเน่ืองที่จายคาเลาเรียนและยังมีนักศึกษาอีกกวา 2.300 คนที่เรียนฟรี ในชวงเวลาเดียวกันน้ี 
University of Illinois Springfield ก็ไดทดลองสอนโดยใช MOOC เชนเดียวกัน 
 ในป ค.ศ.2011 MOOC กลายเปนเครื่องมือสําคัญของมหาวิทยาลัยช้ันนําในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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 แสดงใหเห็นวาแนวคิดของการศึกษาแบบเปดเกิดข้ึนและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว 
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 เริ่มถูกพัฒนาข้ึนน้ัน หลายสถาบันและ
มหาวิทยาลัยช้ันนําไดสราง Open Learning Platform เชน MIT edX และ OU ‘s Futurelearn 
 ปจจุบันน้ี MOOC เปนเครื่องมือของมหาวิทยาลัยตางๆ ทีเ่ปดใหนักศึกษาและผูสนใจเขาเรียนไดฟรี 
รูปแบบการเรียนครอบคลุมทั้งรายวิชาตลอดภาคการศึกษาและเปนหลักสูตรระยะสั้น ผูเรียนมทีุกชวงอายุและ
หลากหลายเช้ือชาติ 
 
 คุณลักษณะของ MOOC  
 McAulay, Stewart และ Siemens (2010) กลาววา MOOC เปนรายวิชาออนไลนที่เปดโอกาสให
ผูเรียนเรียนฟรีและสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนไดโดยอิสระ หลักสูตรหรือรายวิชา MOOC เปดใหกับ
สาธารณชนไดเขาถึงโดยไมจํากัดผลลัพธ 
 Yuan และ Powell (2013) กลาวถึง MOOC วา 

1. Open access-ทุกคนสามารถเขาเรียนในรายวิชาโดยไมเสียคาใชจาย 
2. Scalability-รายวิชาถูกออกแบบใหสนับสนุนผูเรียนโดยไมจาํกัดจํานวน 

 การพัฒนา MOOC จึงตองคํานึงถึงคุณลักษณะสําคัญคือเปนการศึกษาแบบเปด (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. ปฏิสัมพันธ (Interactive) ผู เรียนไมได น่ังฟงอยางเดียว ระหวางดูวีดิโอจะมีคําถามแทรก
ตลอดเวลา ทําใหผูเรียนต่ืนตัวและรูตัวเมื่อขาดสมาธิ นอกจากน้ีผูเรียนยังสามารถต้ังคําถามโดยใหเพื่อนตอบได 
ไมตางไปจากการถามใหเพื่อนในหองชวยอธิบาย 

3. เสรีภาพ (Freedom) ผูเรียนมีสิทธ์ิเลือกวิชาที่อยากเรียนไดตามใจชอบเรียนไดเทาที่ตัวเองตองการ 
เมื่อเรียนจบสอบผานสงการบานครบก็ยังไดเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส โดยบางวิชาสามารถโอนเทียบเปนหนวย
กิต ของหลายมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 
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ตอนที่ 3 สื่อสังคมกบัการเรียนการสอน 
 
แนวคิด 
 สื่อสังคมและเครือขายสังคมถูกนํามาใชเปนเครื่องมือติดตอสื่อสารมากมายในหลายวงการ ทั้งวงการ
การเมือง วงการการสื่อสาร วงการบันเทิง โดยเฉพาะวงการทางธุรกิจ เชนการนําเสนอสินคา การเขาถึงกลุม
ลูกคา เปนตน ทั้งน้ีทั้งสังคมและเครือขายสังคมก็สามารถนํามาใชเพื่อการเรียนการสอนไดเชนกัน โดยผูสอน
สามารถนําเสนอสื่อผานทางสื่อสังคมเพื่อใหผูเรียนไดรับชม เสริมสรางความเขาใจ ตลอดจนรวมกันอภิปราย 
การนําเสนอเน้ือหาผานทางสื่อสังคม แบงปนรูปภาพ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานทางเครือขาย
สังคมก็ยอมทําได อีกทั้งยังใชสื่อสังคมเปนเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนการสอนไดอีกดวย   
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูเขารับการอบรม  
 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัสือ่สงัคมและเครือขายสังคม 
 2. สามารถวิเคราะหประเภทของสื่อสังคมได  
 3. สามารถบอกการนําสื่อสังคมและเครือขายสงัคมไปใชในการเรียนการสอนได 
 
สาระสําคัญ 
 1. ความหมายของสื่อสังคม และเครือขายสงัคม  
 2. ประเภทของสือ่สงัคม 

3. ความแตกตางระหวางสื่อสงัคม (Social Media) และเครอืขายสังคม (Social Network) 
 4. การประยุกตใชสื่อสังคมและเครือขายสงัคมในการเรียนการสอนและการนิเทศ 
 5. รูปแบบการใชเครือขายสงัคมออนไลนในการเรียนการสอน 
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เร่ืองท่ี 1 ความหมายของสื่อสังคม (Social Media) และเครือขายสังคม (Social Network) 
 

สื่อสังคม หรือ Social Media เปนสื่อในรูปแบบตางๆไมวาจะเปน ขอความ รูปภาพ เสียง หรือวีดิโอ
เปนตนที่สามารถแบงปนขอมูลขาวสาร หรือแพรกระจายสูสังคมไดอยางรวดเร็ว มีการปฏิสัมพันธในวงกวาง 
ทุกคนสามารถเปนเจาของสื่อสังคม และเขาถึงได โดยผานทางเครือขายอินเตอรเน็ท ซึ่งการแพรกระจายทาง
สังคมน้ีสามารถทําใหสื่อสังคมกลายเปนกระแสของสังคมไดเลยทีเดียว ตัวอยางที่เห็นเดนชัดในปจจุบันน้ี เชน 
Gangnam Style เพลงสุดฮิตของเกาหลีที่มียอดการเขาชมใน youtube สูงถึง 650 ลานครั้ง และไดมีกระแส 
Gangnam Style fever ไปทั่วโลก (กนกพร ฉันทนารุงภักด์ิ, 2555) 

 

 
ภาพที่ 1 Gangnum Style เพลงยอดฮิตของเกาหลีที่มียอดผูชมกวา 650 ลานครัง้ผานทาง Youtube 

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 
ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 

  
เครือขายสังคม (Social Network) เปนการเช่ือมตอ หรือติดตอกันในกลุมของบุคคลที่มีความสนใจใน

เรื่องเดียวกัน โดยสามารถแบงปนขอมูลตางๆ เผยแพรขอมูล แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดตางๆ ผานทางเว็บไซต
ที่ใหบริการในลักษณะชุมชน (Community) จุดมุงหมายหลักของเครือขายสังคมเพื่อเช่ือมตอกับบุคคล โดย
เปนบุคคลที่รูจักกัน มีความสนใจรวมกัน ในเรื่องที่เหมือนกัน เปนสมาขิกรวมกัน จนสามารถกอใหเกิดเปน
ความสัมพันธที่แนนแฟนข้ึนได  
 สมาชิกของเครือขายสังคมสามารถที่จะสรางขอมูลสวนตัวของตนเอง (Profile) โดยสามารถใส
รายละเอียด เกี่ยวกับการศึกษา การทํางาน เพศ อายุ ความสนใจ รวมถึงรูปภาพลงได อีกทั้งยังสามารถ
เช่ือมตอกับบุคคลอื่นได เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ทั้งน้ีเรายังสามารถเห็นขอมูลสวนตัวของผูที่เรา
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เช่ือมตอดวยไดอีกดวย อีกทั้งเครือขายสังคมยังใหความสําคัญกับการเพิ่มจํานวนเครือขายโดยการที่ผูใช
สามารถ แนะนําเพื่อน (Invite Friend) ใหเขารวมกับเครือขายสังคม หรือ สามารถคนหาเพื่อน (Find Friend) 
ทั้งจากการที่มีเพื่อนรวมกัน (Mutual Friend) ทําใหเราสามารถไดพบเจอเพื่อนที่หางหายกันไปนาน หรือจาก
ความสนใจที่เหมือนกันไดอีกดวย 
 ลักษณะของเครือขายสังคมที่สําคัญคือผูที่อยูในเครือขายสังคมมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มีพื้นฐาน
เหมือนกัน มีความผูกพันซึ่งกันและกัน การติดตอสื่อสารเปนแบบสองทางโดยเราสามารถเลือกผูที่จะ
ติดตอสื่อสารดวยได ทั้งน้ีประเภทของเครือขายสังคมสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) เครือขายระหวาง
เพื่อน หรือครอบครัว ในลักษณะที่รูจักกันเปนการสวนตัว เชน Facebook, Hi5 หรือ MySpace เปนตน 2) 
เครือขายสังคมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เปดโอกาสใหใสขอมูลความสนใจ Resume หรือขอมูลเชิงธุรกิจ 
เพื่อที่จะสามารถสรางเครือขายสังคมเฉพาะกลุมความสนใจ เชน Linked in เปนตน       
 
เร่ืองท่ี 2 ประเภทของสื่อสังคม 

จากความหมายของสื่อสังคมที่สามารถแบงปนแพรกระจายเขาสูสังคมไดอยางรวดเร็ว จึงสามารถสรปุ
ลักษณะของสื่อสังคมไดดังน้ี  

1) สื่อสังคมเปนการสื่อสารในวงกวาง การเผยแพรสื่อในลักษณะสื่อสังคมทําไดงายข้ึน ผูที่มีความ
สนใจในเรื่องน้ันๆ สามารถคนหาและเขาถึงขอมูลตางๆที่ตองการไดงายข้ึน โดยไรซึ่งขอจํากัดของเวลาและ
สถานที่ เพียงแคสามารถเช่ือมตออินเตอรเน็ทก็สามารถเขาถึงสื่อสังคมเหลาน้ันได เมื่อสื่อมีการนําเสนอในวง
กวาง การแพรกระจายเปนไปอยางรวดเร็ว สื่อสังคมจึงสามารถกอใหเกิดกระแสสังคมข้ึนได เชนการดูคลิป
วีดิโอผานทาง Youtube หรือการอานบทความซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจในปจจุบันผานทาง Blog เปนตน  

2) สื่อสังคมเปนสื่อที่ผูใชสามารถสรางสรรคเองได จากเดิมในยุคของสื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ 
นิตยสาร วิทยุ หรือโทรทัศน ผูสรางเน้ือหามีหนาที่ชัดเจนในการสรางเน้ือหาและนําเสนอเน้ือหา แตในยุคของ
สื่อสังคมสามารถปรับใหผูที่อยากมีสวนรวมในการเขียนหรือนําเสนอเน้ือหา ขาวสารตางๆสามารถทําไดอยาง
งายข้ึน เปนการนําเสนอสื่อที่แตกตางไปจากเดิมที่เปนลักษณะของ one – to – many คือผูเขียน หรือผูผลิต
คนเดียวเผยแพรใหผูอานจํานวนมาก มาเปนในลักษณะของ many – to – many คือผูเขียนหรือผูผลิตหลาย
คนเผยแพรใหผูอานหลายคน ถือวาเปนการเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม เชนการเขียน Blog การนําเสนอ
ขอมูลตางๆทางรีวิว หรือ Forums การเผยแพรหนังสั้นที่ทําข้ึนเองผานทาง Youtube เปนตน  

3) สื่อสังคมเปนสื่อที่เปดโอกาสใหผูใชสามารถแกไขไดเอง บันทึกและจัดเก็บได ผูใชสามารถรวมกัน
สรางสรรคแกไขขอมูลในสื่อสังคมได เชน ลักษณะของสารานุกรมออนไลน หรือ Wikipedia ที่ผูใชสามารถเขา
มามีบทบาทเปนผูเขียนได อีกทั้งสื่อที่อยูในรูปดิจิทัลสามารถบันทึกและจัดเก็บ เพื่อนําไปเรียกใชในภายหลังได  

ตัวอยางของสื่อสังคมที่มีอยูในปจจุบันน้ันมีมากมาย เชน Youtube, Wikipedia เปนตน โดยหากจะ
แบงประเภทของสื่อสังคมออกเปนแตละประเภทตามการใชงานจะพบวา สื่อสังคมสามารถแบงออกเปน 5 
ประเภท ดังน้ี (Jane Bozarth, 2010; Safko & Brake, 2012; ภิเษก ชัยนิรันดร, 2553, กนกพร ฉันทนารุง
ภักด์ิ, 2555)  
1. ประเภทการสื่อสาร (Communication) 
 สื่อสังคมประเภทการสื่อสารเปนสื่อประเภทที่อนุญาตใหผูใชเขามาเขียนบทความ หรือ โพสต (Post) 
บทความเรื่องราวตางๆตามความสนใจ โดยสามารถเผยแพรบทความที่เขียนไดอยางอิสระเสรี ตัวอยางที่เหน็ได
ชัดเจนของสื่อสังคมประเภทการสื่อสารคือ Weblog หรือ Blog ทั้งน้ีการเขียนBlog สามารถแบงออกเปน 3 
รูปแบบ คือ 1) การเขียน Blog โดยบริษัทน้ันๆเพื่อสื่อสารกับลูกคา 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) 
 สื่อสังคมประเภทน้ีเปนการที่นักวิชาการ นักวิชาชีพ ผูเช่ียวชาญหรือผูมีความรูเฉพาะในทางน้ันๆ
มารวมกันสรางสรรคความรู รวมกันเขียน เพื่อใหความรูในเรื่องน้ันๆ ตัวอยางของสื่อสังคมประเภทการ
สรางสรรคผลงานรวมกันที่เห็นไดชัดเจนคือ สารานุกรมออนไลน หรือ Wikipedia ซึ่งเปนแหลงรวมความรูใน
ดานตางๆที่เขาถึงไดงายและมีประสิทธิภาพ หรือ wikispaces การจัดหมวดหมูของเว็บ หรือ Social 
Bookmarking เปนการทําหนาที่เก็บ URL ของเว็บเว็บไซตที่ช่ืนชอบเปนหมวดหมูไวดูภายหลัง 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) 
 เปนการสรางกลุมสังคม (Social Community) หรือเครือขายสังคมทางอินเตอรเน็ท (Social 
Network) สําหรับผูที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน หรือผูที่รูจักกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยน และแบงปนขอมูล
ขาวสารกัน โดยผูเขารวมแตละคนจะสรางขอมูลสวนตัวของตนเอง (Profile) ใสรูปภาพรวมถึงรายละเอียด
ตางๆได ทั้งน้ียังมีสวนที่ใหเราแนะนําเพื่อนเขามาในชุมชน (Invite Friend) หรือการคนหาเพื่อน (Find 
Friend) อาจจะคนหาจากการมีเพื่อนรวมกัน (Mutual Friend) หรือการที่มีความสนใจตรงกัน ก็ได สื่อสังคม
ประเภทชุมชนน้ีจะมีโครงสรางทางสังคมที่แนบแนนกวาในลักษณะอื่น กลาวคือ ผูที่อยูในเครือขายสังคมของ
เราน้ันจะเปนคนที่เรารูจัก 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) 
 สื่อสังคมประเภทสื่อน้ีมีทั้งการนําเสนอสื่อที่เปนการแบงปนรูปภาพ (Photo Sharing) หรือ การ
แบงปนวีดิโอ หรือสื่ออื่นๆ (Media Sharing) โดยเราสามารถ upload รูปภาพ เสียง หรือวีดิโอเพื่อแบงปนให
ครอบครัวเพื่อนๆ ตลอดจนสาธารณชนไดชม สื่อสังคมประเภทการแบงปนรูปภาพจะเนนที่การสามารถอัพ
โหลด และดาวนโหลดรูปภาพมาใชงาน ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บรูปภาพในคอมพิวเตอร เรียกใชงานและ
สามารถแบงปนไดงาย ตัวอยางสื่อสังคมประเภทน้ีเชน 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) 
 สื่อสังคมประเภทบันเทิงมุงเนนใหความบันเทิงความสมจริงแกผูใช ในรูปแบบของเกมสออนไลน 
(Online Games) หรือในรูปแบบของโลกเสมือนจริง (Virtual World) ลักษระของเกมสออนไลนผูเลน
สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูเลนดวยกัน และมีลักษณะฉากตางๆที่สมจริง เชน Pangya เปนเกมสออนไลนที่
เกี่ยวกับกีฬากอลฟ ผูเลนจะเสมือนกําลังตีกอลฟเพียงแตในโลกออนไลนเทาน้ัน 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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เร่ืองท่ี 3 ความแตกตางระหวางสื่อสังคม (Social Media) และเครือขายสังคม (Social Network) 
จากความหมายและลักษณะของสื่อสังคมและเครือขายสังคมที่กลาวมาในขางตนแลว สามารถระบุ

ประเด็นความแตกตางระหวางสื่อสังคม และเครือขายสังคม มีประเด็นความแตกตางหลักๆ อยู 3 ประเด็น 
ดังตอไปน้ี 

1) ความสัมพันธอันแนนแฟน เครือขายสังคมเนนเรื่องของการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธรวมกัน 
สมาชิกของเครือขายสังคมจะเปนสมาชิกรวมกัน เปนสมาชิกที่รูจักกันอยูในเครือขายเดียวกัน ทําใหเครือขาย
สังคมสามารถสรางความสัมพันธที่แนนแฟนใหเกิดข้ึนได ในขณะที่สื่อสังคมน้ัน ไมจําเปนตองสรางเครือขาย 
และสมาชิกไมจําเปนตองรูจักกัน    

2) ลักษณะการติดตอสื่อสาร สําหรับสื่อสังคมการติดตอสื่อสารจะเปนในลักษณะของการกระจายไปสู
คนหมูมาก ในลักษณะ many – to – many เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารทั่วไปสูบุคคลอื่น ในขณะที่
เครือขายสังคมมีลักษณะในการติดตอสื่อสารแบบสองทางมากกวา ข้ึนอยูกับหัวเรื่อง หรือหัวขอ บุคคลมาเขา
กลุมตามความสนใจ ประสบการณ และพื้นฐานที่เหมือนกันกอใหเกิดบทสนทนาและการพัฒนาความสัมพันธ   

3) การระบุบุคคลในแลกเปลี่ยนแบงปนขอมูล เครือขายที่มีในสื่อสังคมและเครือขายสังคมที่แตกตาง
กัน การแลกเปลี่ยนขอมูลในเครือขายสังคมจะทําเฉพาะกลุมบุคคลที่รูจักกัน สามารถระบุบุคคลที่เรามีความ
เช่ือมั่นวามีความเช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆในการแลกเปลี่ยน หรือแบงปนขอมูลได ในขณะที่การแลกเปลี่ยน 
แบงปนขอมูลทางสื่อสังคมไมสามารถระบุบุคคลที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรูได   
 ทั้งสื่อสังคมและเครือขายสังคมมีจุดมุงหมายในการเขาถึงสังคมการตอบสนองความเปนสัตวสงัคมของ
มนุษย มุงเนนการมีสวนรวม การมีปฏิสัมพันธในประเด็นที่สนใจรวมกัน จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาสื่อสังคมมี
ความหมายการใชงานในมุมที่กวางกวาเครือขายสังคม หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ เครือขายสังคมเปนสวนหน่ึง
ของสื่อสังคมน่ันเอง สื่อสังคมและเครือขายสังคมมีความใกลเคียงกันมาก และการใชงานในปจจุบันทําใหแทบ
จะแยกเครือขายสังคมออกจากสื่อสังคมไมไดเลย   
 
เร่ืองท่ี 4 การประยุกตสื่อสังคมและเครือขายสังคมไปใชในการเรียนการสอนและการนิเทศ 
 เทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาข้ึนมาก การเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆเปนไป
อยางรวดเร็ว สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน รวมถึงสื่อการเรียนการสอนมีมากมายใหเลือกใช 
โดยสะดวก จากลักษณะของสื่อสังคมและเครือขายสังคมที่สนับสนุนใหการติดตอสื่อสารเขาถึงไดงาย การ
ตอบสนองใหขอมูลปอนกลับที่ทันทวงที กอปรกับลักษณะของผู เรียนที่กาวทันยุคสังคมฐานความรู มี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสืบคน แลกเปลี่ยน แบงปนขอมูล ขาวสาร ความรูตางๆ
ผานทางสื่อสังคมและเครือขายสังคมได  

สื่อสังคมและเครือขายสังคมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาทักษะการทํางานรวมกัน การเช่ือมตอ การ
คนควาหาความรู การเลือกใชขอมูลตางๆ ซึ่งเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับผูเรียน ดังน้ัน
ผูสอนจึงมีความจําเปนที่จะตองประยุกตใชสื่อสังคมและเครือขายสังคมในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถ
นํามาใชในการจัดกิจกรมการเรียนการสอนไดดังน้ี  

1) การนําเสนอเน้ือหา ผูสอนสามารถนําเสนอเน้ือหาผานทางสื่อสังคมไดหลากหลายประเภท เชน 
Blog, Wordpress, Slideshare, Wikipedia หรือ Wikispaces ทั้งน้ีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอนอาจมอบหมายใหผูเรียนไปอานเน้ือหาที่ผูสอนไดเตรียมไวใน Slideshare หรือใน Blog ทั้งน้ีผูสอนควรมี
การใหแหลงขอมูลอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อใหผูเรียนสามารถคนควาในเรื่องที่เกี่ยวของเพิ่มเติมไดดวย จากน้ันจึง
มารวมกันอภิปรายภายในหอง 
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ภาพที่ 12 การนําเสนอขอมลูเรื่องความหมายประวัติศาสตร 

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
การฝากไฟลจากน้ันในผูเรียนเขาไปดาวนโหลดจากเว็บฝากไฟลน้ันๆ เชน mediafire หรือ 4shared เปนตน  
 ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอน หากผูสอนจะสอนเรือ่งสาเหตุการเกิดสึนามิ ผูสอนสามารถใช 
Youtube เรื่อง สาเหตุการเกิดสึนามิ มาใหผูเรียนไดชม 
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ภาพที่ 13 สาเหตุการเกิดสึนาม ิ

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=a3xtzPIVMqs 
 

 ในกรณีการสอนนิสิตครู การเห็นตัวอยางการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเปนสิ่งสําคัญที่จะ
เสริมสรางประสบการณใหนิสิตครูกาวออกไปเปนครูในอนาคตได Teacher TV เปนโครงการหน่ึงที่นําเสนอ
วิธีการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระตางๆ ผูสอนที่สอนนิสิตครู สามารถดาวนโหลดแลวเผยแพรใหนิสิตชม
ผานทาง Facebook จากน้ันใหนิสิตรวมกันอภิปรายใน Comment ก็เปนอีกวิธีหน่ึงในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชสื่อสังคมและเครือขายสังคม 
 3) การสนทนา การอภิปรายรวมกัน ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยอาศัย Twitter, 
Facebook, MSN, Skype หรือผานทาง Webboard โดยผูสอนระบุประเด็นหรือหัวขอในการสนทนา แลวให
ผูเรียนสนทนารวมกัน หรือผูสอนจะรวมสนทนากับผูเรียนก็ยอมได 
 4) การระดมสมอง ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมใหผูเรียนรวมกันระดมสมองผานทางเครือขายสังคม 
เชนเดียวกับการสนทนา และการอภิปราย แตทั้งน้ียังมีสื่อสังคมตัวอื่นที่สามารถชวยในการระดมสมองไดน่ันคือ 
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 จากน้ันจึงสรุปรวมเปนคําตอบของผูเรียน
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 อภิปรายภายในกลุมแลวนําผลอภิปรายเสนอใน wikispaces เพื่อใหกลุมอื่นๆไดเห็น 
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ภาพที่ 16 Wikispaces for Thai Mentors เปนการระดมสมองของแตละกลุมแลวนําเสนอผาน Wikispaces 
กลุม 3 อภิปรายภายในกลุมแลวนําผลอภิปรายเสนอใน wikispaces เพื่อใหกลุมอื่นๆไดเห็น 

 

 
 

ภาพที่ 17 Wikispaces for Thai Mentors เปนการระดมสมองของแตละกลุมแลวนําเสนอผาน Wikispaces 
กลุม 4 อภิปรายภายในกลุมแลวนําผลอภิปรายเสนอใน wikispaces เพื่อใหกลุมอื่นๆไดเห็น 
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 5) การแจงขาวสาร กิจกรรมนัดหมาย การมอบหมายงานและการติดตามงาน ผูสอนสามารถ
ติดตอสื่อสาร กับผูเรียนโดยผานทางTwitter หรือ Facebook เชนหากผูสอนตองการแจงขาวสารอาจจะใช
การทวีตบอกผูเรียนผานทาง Twitter หรือการมอบหมายงาน การนัดหมาย ตางๆ สามารถทําผานทาง 
Facebook ได นอกจากน้ีแลวหากผูสอนตองการใหผูเรียนลงคะแนนเสียงในกิจกรรมนัดหมาย เชนวันเวลาที่
ผูเรียนสะดวก Google Doc ในสวนของการทําแบบสอบถาม หรือ Form สามารถชวยผูสอนได โดยไมตอง
ติดตอผูเรียนเปนรายบุคคล 

 
ภาพที่ 18 การแจงนัดหมายผานทาง Facebook 
ที่มา : www.facebook.com/kanokphonc 

 
 6) การประเมินผล การประเมินผลการเรียนการสอน ผูสอนสามารถอาศัยสื่อสังคม ในการสราง
แบบทดสอบ หรือแบบสอบถาม เพื่อใหผูเรียนไดทํา โดยผานทาง Google Doc   
 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อสังคม 
เครือขาย

สังคม 
เคร่ืองมือท่ีใช 

การนําเสนอเน้ือหา   
Blog, Wordpress, Wikipedia, 

wikispaces, slideshare 

การแบงปนรูปภาพ วีดิโอ หรือไฟล   
Flickr, Photo bucket, 

Youtube, mediafire, 4shared 

การสนทนา การอภิปรายกลุม   
Twitter, Facebook, MSN, 

Skype, webboard 

การระดมสมอง   
Wikispaces, Google Doc, 

Facebook 
การแจงขาวสาร กิจกรรมนัดหมาย 

การมอบหมายงานและการติดตามงาน 
  

Twitter, Facebook, Google 
Doc 

การประเมินผล   Google Doc 

  
ตารางที่ 1 ตารางสรปุเครือ่งมือที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
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 จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาลักษะของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมีผลตอการเลือกใชเครื่องมือ
สื่อสังคมหรือเครือขายสังคม หากวิเคราะหลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการนําเสนอเน้ือหา การ
แบงปนรูป วีดิโอ หรือไฟล การประเมินผล น้ันเปนกิจกรรมในลักษณะการนําเสนอเน้ือหา ซึ่งเครื่องมือที่ใชอยู
ในสื่อสังคม สําหรับ กิจกรรมการสนทนา การอภิปราย การระดมสมอง การแจงขาวสาร กิจกรรมนัดหมาย 
การมอบหมายงานและการติดตามงานน้ัน เปนกิจกรรมที่มีลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ โดยเครื่องมือที่ใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้ันเปนเครือขายสังคม จึงสามารถสรุปไดวา สื่อสังคมน้ันมีลักษณะในการนํา
เสนสอเน้ือหา ในขณะที่เครือขายสังคมมุงเนนการมีปฏิสัมพันธ และกระบวนการ  
 ทั้งน้ีในการนิเทศการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนการใชจากการเรียนการสอนมาพัฒนาเพื่อใชในการ
นิเทศการศึกษาไดเชนกัน เชนการแบงปนรูปภาพหรือวิดีโอ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหศึกษานิเทศกได
ดูการสอนของครุและสามารถใหคําแนะนําไดจากคลิปวิดีโอ, การใชเครื่องมือเครือขายสังคมในการอภิปราย
รวมกันครูผูสอน การใหคําแนะนําและการระดมสมอง ซึ่งสามารถทําไดทุกที่ทุกเวลา ศึกษานิเทศกไมมีความ
จําเปนตองเดินทางมาพบปะกับครูในการปรึกษา หรือใหคําแนะนํา เปนตน 
 
เร่ืองท่ี 5 รูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนเพ่ือการเรียนการสอน 
 
 ในการจัดการเรียนการสอนหรือการนิเทศโดยใชเครือขายสังคมออนไลน ผูสอนหรือศึกษานิเทศก 
จําเปนตองวางแผน และเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมตามวัตถุประสงคการเรียนรูหรือการนิเทศ ทั้งน้ีจาก
งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนสําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเสนอแนะรูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนไว  
(Chantanarungpak, K., 2013) ดังน้ี 

5.1 ความนํา 

 เครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) เปนการเช่ือมตอ หรือติดตอกันในกลุมของ

บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน โดยสามารถแบงปนขอมูลตางๆ เผยแพรขอมูล แลกเปลี่ยนทัศนะ

ความคิดตางๆ ผานเว็บไซตที่มีการใหบริการในลักษณะชุมชน (Community) (กนกพร ฉันทนารุงภักด์ิ, 2555) 

 เทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาข้ึนมาก การเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆเปนไป

อยางรวดเร็ว สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน รวมถึงสื่อการเรียนการสอนมีมากมายใหเลือกใชได

อยางสะดวก จากลักษณะของสื่อสังคมและเครือขายสังคมที่สนับสนุนใหการติดตอสื่อสารเขาถึงไดงาย การ

ตอบสนองใหขอมูลปอนกลับไดทันทวงที กอปรกับลักษณะของผู เรียนที่กาวทันยุคสังคมฐานความรู มี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสืบคน แลกเปลี่ยน แบงปนขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ 

ผานทางสื่อสังคมและเครือขายสังคมได (กนกพร ฉันทนารุงภักด์ิ, 2555) ซึ่งจากประโยชนของสื่อสังคมและ

เครือขายสังคม จึงเปนที่มาของรูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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5.2   ความสําคัญของรูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1) เพื่อเปนแนวทางใหผูสอนในการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอน 

2) เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเครือขายสังคมออนไลน 

3) เพื่อเปนการสนับสนุนใหผูเรียนมปีฏิสมัพันธในการเรียนการสอน ตลอดจนการสรางองคความรู

ดวยตนเองและเผยแพรความรูผานทางเครอืขายสังคมออนไลน 

5.3 รูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอน 

 จากทฤษฎีเครือขายสังคมออนไลน แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยพบวารูปแบบการใช

เครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี

รายละเอียด ใน 2 ดาน ไดแก องคประกอบของรูปแบบเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิต

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และข้ันตอนของการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียน

การสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 : รูปแบบการใชเครอืขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอน 
 

1. องคประกอบของรูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 หมายถึงองคประกอบที่เปนแนวความคิดหลักในการสรางรปูแบบการใชเครอืขายสังคมออนไลนใน

การเรียนการสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งประกอบดวย 6 องคประกอบ

ดังตอไปน้ี 

 

Learning Stage 

Summarize Stage 

Preparation Stage 

Learning objectives 
and activities 

Student Roles 

Instructor Roles 

Communication via 
Online Social Network Learning Resources 

Assessment 
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 1.1 วัตถุประสงคการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอน (Learning Objectives and 

Activities) เพื่อใหเกิดการเรียนรูตามเปาหมายที่วางไว และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียน

การสอนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยการใชเครือขายสังคมออนไลนเปนเครื่องมือในการชวยใหเกิดการ

เรียนรู  

 1.2 บทบาทผูเรียน (Student Roles) ผูเรียนมีหนาที่ในการเขาช้ันเรียนปกติ รวมกิจกรรมการเรียน

การสอน และติดตอสื่อสารกับผูเรียนคนอื่นและผูสอนผานทางเครือขายสังคมออนไลน 

 1.3 บทบาทผูสอน (Instructor Roles) ผูสอนมีบทบาทหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน

การสอน วางแผนเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนการสอน ติดตามควบคุมการเรียนการสอน การติดตอสื่อสาร

ทางเครือขายสังคมออนไลน สรางแรงจูงใจ และกระตุนผูเรียนในการเรียนการสอน ติดตามและประเมินผล 

รวมทั้งใหคําแนะนําแนวทางการเรียน การติดตอสื่อสาร การใชเครือขายสังคมออนไลน และคําปรึกษา 

 1.4 การติดตอสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน (Communication via Online Social 

Network) เครือขายสังคมออนไลนน้ีหมายรวมถึงการติดตอปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรยีน

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 ใหผูเรียนเปนผูสรางสรรคช้ินงานในการเผยแพรผานทางเครือขาย

สังคมออนไลนหรือสื่อสังคม  

 

 2. ขั้นตอนของรูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ข้ันตอนหลักของรูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมการ (Preparation 

Stage) ข้ันการเรียนรู (Learning Stage) และข้ันสรุป (Summarize Stage) โดยในแตละข้ันตอนมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี  

 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการ (Preparation Stage)  

1.1 ผูสอนทําการวิเคราะหผูเรียนในการใชสื่อเครือขายสังคมออนไลน  

1.2 ผูสอนวิเคราะหสื่อสังคม และเครือขายสังคมออนไลนที่มีอยู เพื่อนํามาใชในกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1.3 ผูสอนกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตในการเรียนการสอน 

1.4 ผูสอนเตรียมเอกสารการเรียนการสอนและจัดหาแหลงความรูเพิ่มเติมทีเ่กีย่วของกบัการเรยีนการสอน 

1.5 ผูสอนกําหนดกิจกรรม การใชสื่อสังคม และเครือขายสังคมออนไลน    
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ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการเรียนรู (Learning Stage) เปนข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผูสอน

มีบทบาทหลักในการอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา และกระตุนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธผานเครือขายสังคม

ออนไลน 

1.1 ผูสอนแชรไฟลที่ใชในการเรียนการสอนผาน GoogleSkyDrive หรือ Dropbox 

2.2 ผูสอนกระตุนใหผูเรียนอภิปราย ผลิตผลงาน เผยแพรผลงาน รวมทั้งติดตอสื่อสารผานทาง

เครือขายสังคมออนไลน 

2.3 ผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพรผลงานผานทางเครือขายสังคมออนไลน  

2.4 ผูสอนนําเสนอแหลงความรูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 

2.5 ผูสอนสรุปประเด็นความรู  

 

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นสรุป (Summarize Stage) เปนข้ันสุดทายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยผูเรียนมีบทบาทหลักในการสะทอนการเรียนรูจากการทํางานผานเครือขายสังคมออนไลน ผูสอนมีบทบาท

หลักในการใหคําปรึกษา และการสนับสนุน  

3.1 ผูเรียนสะทอนความรูและองคความรูที่เกิดข้ึนผานทางเครือขายสังคมออนไลน  

3.2 ผูเรียนประเมินการเรียนรูของตนเองผานแบบสอบถามออนไลน 

3.3 ผูสอนใหผูเรียนทําการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อไดขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอนผานทางแบบสอบถามออนไลน    

 
5.4 การนํารูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนไปใช  

การนํารูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปใช จําเปนตองดําเนินการตามเงื่อนไขของการนํารูปแบบไปใช และวิธีการนํา

รูปแบบไปใช โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  

1. เง่ือนไขของการนํารูปแบบไปใช 

1.1 การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิต

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบไปดวย องคประกอบของรูปแบบและข้ันตอนของ

รูปแบบ จึงจะทําใหรูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

1.2 รูปแบบการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนการใชเครือขายสังคมออนไลนในลักษณะของการผสมผสานกับการเรียน

การสอนในช้ันเรียนปกติ กลาวอีกนัยหน่ึงคือ เปนการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่ออํานวยความสะดวก เปน

ชองทางในการติดตอสื่อสาร มอบหมายงาน และเผยแพรผลงาน รวมถึงกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 
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1.3 ผูสอนควรมีความรูความเขาใจ ตลอดจนการประยุกตใชเกี่ยวกับสื่อสังคม และเครือขายสังคม

ออนไลน  

1.4 ผูสอนควรสรางแรงจูงใจในการทํากิจกรรมอยางตอเน่ือง ดวยการใหขอมูล ใหคําปรึกษา และให

ขอมูลปอนกลับ  

1.5 ผูเรียนจะตองมีพื้นฐานความรูในการใชเครือขายสังคมออนไลนไดเปนอยางดี  

 

2. วิธีการนํารูปแบบไปใช 

2.1 ในการใชเครือขายสังคมออนไลนในการเรียนการสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ผูสอนจําเปนตองเปนผูวางแผน ออกแบบวัตถุประสงค เน้ือหาดวยตนเอง 

2.2 ผูสอนจําเปนตองเลือกใช ออกแบบกิจกรรมบนสื่อสังคม และเครือขายสังคมออนไลนตามความ

เหมาะสมบนพื้นฐานความสามารถของสื่อสังคมและเครือขายสังคมออนไลนแตละชนิด 

2.3 ผูสอนจะมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก คอยกระตุนการรวมกิจกรรม และชวยสนับสนุนการ

เรียนรูของผูเรียน 

2.4 ผูเรียนจะตองมีความพรอมในการทํากิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ และการเช่ือมตอเขาสูเครือขาย

สังคมออนไลน  

 
บทสรุป 

เทคโนโลยีการสื่อสารตางๆในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาไปอยางมาก การนําเสนอสื่อตางๆจึงมี
พัฒนาการ ต้ังแตอยูในลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ รูปภาพ ภาพยนตร พัฒนามาเปนสื่อมัลติมีเดีย จนในปจจุบัน
กาวมาเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสังคม  

สื่อสังคม หรือ Social Media เปนสื่อในรูปแบบตางๆไมวาจะเปน ขอความ รูปภาพ เสียง หรือวีดิโอ
เปนตนที่สามารถแบงปนขอมูลขาวสาร หรือแพรกระจายสูสังคมไดอยางรวดเร็ว มีการปฏิสัมพันธในวงกวาง 
ทุกคนสามารถเปนเจาของสื่อสังคม และเขาถึงได โดยผานทางเครือขายอินเตอรเน็ท ซึ่งการแพรกระจายทาง
สังคมน้ีสามารถทําใหสื่อสังคมกลายเปนกระแสของสังคมไดเลยทีเดียว 

เครือขายสังคม (Social Network) เปนการเช่ือมตอ ติดตอกันในกลุมของบุคคลที่มีความสนใจใน
เรื่องเดียวกัน โดยสามารถแบงปนขอมูลตางๆ เผยแพรขอมูล แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดตางๆ ผานทางเว็บไซต
ที่ใหบริการในลักษณะชุมชน (Community) จุดมุงหมายหลักของเครือขายสังคมเพื่อเช่ือมตอกับบุคคล โดย
เปนบุคคลที่รูจักกัน มีความสนใจรวมกัน ในเรื่องที่เหมือนกัน เปนสมาขิกรวมกัน จนสามารถกอใหเกิดเปน
ความสัมพันธที่แนนแฟนข้ึนได 

สื่อสังคมและเครือขายสังคมมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย ในดานของความสัมพันธของสมาชิกใน
สังคม โดยเครือขายสังคมจะเปนความสัมพันธที่สมาชิกรูจักกัน มีความสนใจรวมกัน ในขณะที่สื่อสังคมไมตองมี
ความสัมพันธแนนแฟน ความสัมพันธเปนลักษณะผานมาแลวผานไป 

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ลักษณะผูเรียนไดเปลี่ยนไป อีกทั้งความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทําให
ผูเรียนเขาถึงเน้ือหาไดสะดวกย่ิงข้ึน ผูสอนควรเปลี่ยนบทบาทจากผูใหความรูมาเปนผูอํานวยความสะดวก ใน
ยุคน้ีไมมีใครไมรูจักสื่อสังคมและเครือขายสังคม โดยที่สื่อสังคมมีอิทธิพลตอการเมือง การตลาด การบันเทิง 
และการศึกษา ผูสอนควรจะเขาถึงสื่อสังคมและเครือขายสังคมเพื่อสามารถประยุกตใหเขากับการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอน โดยสื่อสังคมเนนที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะการนําเสนอเน้ือหา โดยใช
กระบวนการที่ผานทางเครือขายสังคมกอใหเกิดปฏิสัมพันธในการเรียนการสอน สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
แบบทุกที่ทุกเวลา พัฒนาใหสังคมเปนสังคมฐานความรู และพัฒนาผูเรียนไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
 
ตอนท่ี 4 Google Apps for Education 
 
แนวคิด  
 Google ไดพัฒนาเครื่องมือ แอพลิเคช่ันตางๆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 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. สามารถอธิบายการใชงานของเครื่องมือในแตละแอพลิเคช่ันได 
 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 
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เร่ืองท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ Google Apps for Education 
 Google Apps for Education หรือ GAFE เปนชุดเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนที่สามารถ
ทํางานรวมกันโดยไมเสียคาใชจายไดเพียงแคผูใชงานเปนสมาชิกอีเมลของ google ซึ่งใหบริการในนามวา 
Gmail น่ันเอง  

GAFE เปดกวางสําหรับครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาตางๆ รวมถึงสมาชิกทั่วโลกสามารถ
เขาใชงานได โดยเครื่องมือที่มีไวบริการใน GAFE มีดังตอไปน้ี 

 
Application รายละเอียด 

 

Google Mail เปนอีเมลผานระบบ Gmail ใชสําหรบัรบัสงเมล 
สําหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใชบนโดเมนของ
มหาวิทยาลัย (g.swu.ac.th) ทํางานไดกับคอมพิวเตอร หรือ
โทรศัพทมือถือทกุเครือ่งทีม่ีการเช่ือมตอขอมูล สนับสนุนการ
ทํางานออฟไลน 

 

Google Calendar ใชสําหรับสรางปฏิทิน และบันทึกกิจกรรมได
ไมจํากัด เชน การทํางาน การเรียนการสอน กิจกรรม เปนตน 
สามารถใชงานปฏิทิน ตารางกจิกรรม ตารางงาน รวมกับบุคคล
อื่นในองคกรไดงาย สะดวก และไมพลาดการนัดหมายดวยระบบ
แจงเตือนผานอเีมลหรือ SMS  

 

Google Docs ใชสําหรับสราง แกไขเอกสารแบบออนไลน 
รองรับการทํางานรวมกันไดมากถึง 50 คน มีแอพรองรบัการ
จัดการเอกสารในหลากหลายรปูแบบ เชน Documents, 
Spreadsheets, Presentations, Forms หรือ Drawing เปนตน 

 

Google Drive เปนพื้นที่ในการเกบ็ไฟลตางๆ ในระบบคลาวด 
แบงปน และสามารถเขาถึงไดจากทุกที่ ทํางานรวมกบั Docs หรือ
แชรไฟลรวมกัน และสามารถเช่ือมตอ Drive กับ PC ชวยใหการ
สรางและแกไขเอกสารทําไดงายข้ึน 

 หรือ  

Google Site ใชสําหรบัสราง Web Site สวนตัว สามารถ
ประยุกตใชงานไดหลากหลาย ไมวาจะเปนการสรางเว็บไซต
สําหรับการเรียนการสอน เว็บแนะนําการใชงาน หรือเว็บสวนตัว 

 

Google Pus เปนเครือขายสงัคม (Social Network) ของ 
Google ที่ชวยใหสามารถแชรเรื่องราวตางๆไดงายข้ึน สนุกข้ึน 
หรือจะพบปะพูดคุยกันทาง Google Hangouts พรอมๆกัน  

 
 นอกจากน้ียังมี Google Talk ซึ่งมีการทํางานคลายๆกับ Skype ซึ่งใหผูเรียนสามารถพูดคุยกับแบบ 
Real time (Synchronous) และสามารถสนทนากันแบบเห็นหนารวมถึงการสนทนากลุมไดดวย 

Google Apps for Education นอกจากจะเปนการนําประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใชในการศึกษาแลวน้ัน ยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู สนับสนุนการทํางานรวมกัน ทั้งในระหวางนิสิต
ในช้ันเรียน คณาจารย บุคลากร ปจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลกใชบริการของ Google Apps for 
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Education ซึ่งสามารถทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยไดอีกดวย ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยที่ใช 
Google Apps for Education เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนตน  
 
*** สิ่งท่ีตองมีกอนการเร่ิมตนใช 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
ในน้ัน สามารถใชไดฟรี โดยผานทางอีเมลของ Google ตามที่ไดกลาวไปขางตน ซึ่งการใชบริการฟรีน้ันจะได
พื้นที่สวนหน่ึง (5GB) แตหากตองการพื้นที่เพิ่ม สามารถทําไดโดยเสียคาบริการเพิ่มเติม 
 Google Drive สามารถแชรไฟลของ Google ในรูปแบบเดียวกับ Dropbox หรือ Sky Drive ซึ่งเปน 
Cloud Storage (การเก็บขอมูลบนเทคโนโลยีกอนเมฆ) ทั้งน้ี Google Drive ไมใชเพียงแคบริการแชรไฟล แต
ยังมีอีก 3 การทํางานหลัก คือ 
 1. การทํางานรวมกัน กรณีที่เปนเอกสารที่แกไขได จะแกไขไดในตัวทันที แตถาแกไขไมไดก็ยังสามารถ
คอมเมนทรวมกันได  
 2. ทํางานไดทุกที่ ทั้งบน PC, Mac, iOS และ Android  
 3. คนหาไดทุกอยาง ทั้งไฟลเอกสาร ไฟลรูปภาพ และไฟลเสียง โดยผานระบบ OCR แปลงเปน
ตัวอักษร และระบบรับรูวาสิ่งของภายในภาพน้ันคืออะไร 
 คุณสมบัติของ Google Drive 
 - แกไขไฟลเอกสารรวมกับคนอื่นไดแบบ Real time  
 - สามารถใสขอความคอมเมนทลงในไฟล pdf รูป หรือวิดีโอ ไดดวย และจะมีขอความแจงเตือนถึง
ผูใชงานเมื่อมีการคอมเมนทดวย 
 - เขาถึงไฟลของเราไดทุกที่ทุกเวลา ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร สมารทโฟน Tablet ทั้ง iOS และ 
Android  
 - คนหาไดทุกอยาง ระบบสามารถนําขอความจากเอกสารที่เราอัพข้ึนไปไวใน Google Drive มาทํา
การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตได รวมถึงการคนหารูปภาพดวยเชนกัน 
 - เบื้องตนใหพื้นที่ฟรีมาจํานวนหน่ึง (ณ ตุลาคม 2557 ใหพื้นที่ฟรี 5GB) ซึ่งหากตองการพื้นที่เพิ่ม
สามารถจายเงินเพิ่มตามขนาดความจุที่ตองการได 
 

ขอดีของ Google Drive 
 - สะดวกสบายในการเก็บไฟลตางๆ  
 - สามารถเขาถึงไฟลไดทุกที่เพียงแคมี อินเทอรเน็ต  
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 - ประหยัดพื้นที่บนอุปกรณสวนตัว 
 - เช่ือมโยงการใชงานกับบริการอื่นๆของ Google เชน Google Docs, Google Plus เปนตน 
 
เร่ืองท่ี 2 การสรางแบบสอบถามหรือขอสอบ ดวย Google Form 
 การสรางแบบสอบถามหรือขอสอบดวย Google Form สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการ
สอนและการวิจัยไดดวย ซึ่งอยูในลักษณะของแบบสอบถามหรือขอสอบออนไลน ผูใชสามารถเขาใชงานไดทุก
ที่ทุกเวลา สะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเพียงแคแบงปนลิ้งกของแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ และการ
รวบรวมประมวลผลก็เปนไปไดงาย เพราะมีบริการเช่ือมโยงกับ Spreadsheet ของ Google Docs ซึ่งมีการ
ทํางานเหมือนกับ Microsoft Excel 
 สําหรับการสรางแบบสอบถามหรือขอสอบออนไลน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
1. เขาการทํางานผาน http://drive.google.com ซึ่งเปน บริการของ Google Drive (โดย Google Drive 
สามารถเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดรวมไวในที่เดียวได) 

 
 การเขาใชบริการการสรางแบบสอบถามหรือขอสอบออนไลน ผูใชจําเปนตองมีอีเมลของ Google 
ภายใตช่ือ Gmail หรือโดเมนอื่นๆตามแตองคกรของทานกําหนดไว เชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเขา
สู Gmail ภายใต โดเมน @g.swu.ac.th เปนตน  

เมื่อผูใชมีอีเมลแลว ใหกรอก Email และ Password จากน้ันกด sign in ไดเลย แตหากผูใชยังไมมี
อีเมลของ Google ใหคลิกที่ Create an account เพื่อสมัครอีเมลกอน 
 
2. เมื่อ Sign in เขามาแลวจะเจอหนาตางเชนน้ี  
ในกรณีน้ีผูใชมีขอมูลอยูบางแลว 
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3. หากเราตองการสรางแบบสอบถามหรือขอสอบออนไลน ใหคลิกที่ Create 

 
  

ในการ Create สามารถงานไดหลักๆ 6 ลักษณะ ดังน้ี 
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  
ในเรื่องที่ 2 การสรางแบบสอบถามหรือขอสอบออนไลน น้ีเราจะเลือกที่ Form เพื่อสราง

แบบสอบถามหรือขอสอบออนไลน 
ทั้งน้ีการสราง Document, Presentation, Spreadsheet และ Drawing จะกลาวถึงในเรื่องที่ 3 

การใช Google Documents ในการสรางสรรคงานวิจัยและการวัดและประเมินผล 
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4. เมื่อเลือก Form แลวจะเจอหนาน้ี 

 
 
โดย  Untitled Form เปนช่ือของแบบสอบถาม  
 Form Description เปนรายละเอียดของแบบสอบถาม  

ลักษณะการทํางาน หรือการใชงานทั่วไปมี Toolbar หรือแถบเครื่องมือที่คลายกับ Microsoft ซึ่งมี
การใชงานอยางแพรหลาย ทําใหผูใชสามารถเขาใจการใชงานไดงายข้ึน  

แถบดานบน จะมีรายละเอียดดังน้ี 
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 จะมีใหต้ังคาการทํางานของแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

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

 
 
 Question Title คือ ขอคําถาม 
 Help text คือ รายละเอียดเพิ่มเติมของขอคําถาม ซึ่งจะมีหรือไมมีก็ได  
 Question Type คือ ลักษณะของขอคําถาม ซึ่งมีใหเลือกทั้งหมด 9 ประเภท ไดแก 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 

 
 นอกจากลักษณะของคําถาม 9 ประเภทแลว ยังสามารถเพิ่ม สวนหัวของแตละสวน (Section 
Header) การแบงหนา แบงสวน ใหไปหนาถัดไป (Page break) การแทรกรูปภาพ หรือวิดีโอดวย 
 
7. ลักษณะขอคําถามแบบ text จะเปนการตอบคําถามแบบสั้นๆ 

  
 ดานลางของการสรางขอคําถาม ผูใชจะเห็น Required question น่ันหมายถึง หากผูจัดทําตองการ
ใหผูตอบตอบในขอน้ันๆ (ขอที่จําเปนตองตอบ– หามเวนวาง) ใหคลิกที่กลองดานหนา เมื่อสรางคําถามในแต
ละขอเสร็จ เมื่อแสดงผลจะมี * สีแดง ใหผูตอบทราบวาขอน้ีจําเปนตองตอบไมสามารถสงแบบสอบถามไดหาก
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 ข้ึนมาให 
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 ในลักษณะขอคําถามน้ี 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 แตลักษณะของ Checkboxes ผูตอบสามารถเลือกไดมากกวา 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 ทั้งน้ีในการใสปายกํากับจะใสหรือไมก็ได 
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13. ลักษณะขอคําถามแบบ Grid 

 
  

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

 
 
 ลักษณะขอคําถามแบบน้ีใหผูใชใสวัน และยังสามารถเพิ่มเวลาไดอีกดวย โดยทําเครื่องหมาย
หนาขอความ Include time ซึ่งขอคําถามลักษณะน้ีมักพบวาในแบบสอบถามเพื่อการนัดประชุม เปนตน 
 
15. ลักษณะขอคําถามแบบ Time  

 
 ขอคําถามแบบน้ีใหระบเุวลาที่ตองการ  
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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
ขอความสวนน้ีเปนขอความที่จะแสดงใหผูตอบแบบสอบถามเห็นเมื่อทําแบบสอบถามหรือขอสอบเสร็จ 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 ข้ันตอนไปเปนการเผยแพรแบบสอบถามไปยัง
กลุมเปาหมายเพื่อตอบแบบสอบถามหรือทําขอสอบ 

 
 

การเผยแพรแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ ทําไดโดยคลิกที่ send form มุมขวาดานบน เมื่อคลิก
แลวจะปรากฏหนาจอเชนน้ี ผูจัดทําสามารถกด ctrl+c เพื่อทําการ copy link ในชอง link to share เพื่อ
นําไปวางไวยังเปาหมายที่ตองการ อาจจะเปนหนาเว็บไซตของการเรียนเปนตน  

ผูจัดทําสามารถแบงปนแบบสอบถามหรือขอสอบผานทางเครือขายสังคม เชน Google Plus, 
Facebook หรือ Twitter รวมทั้งยังสามารถใสอีเมลผูรับเพื่อเผยแพรทางอีเมลไดอีกดวย  
 
20. การทํา URL ใหสั้นลง 
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URL คือช่ือของlink ที่จะใหผูทําแบบสอบถามเขาไปตอบแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ ซึ่งมีความ
ยาวมาก ทั้งน้ีผูจัดทําสามารถทําใหสั้นลง 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 ดังน้ี 
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 เพียงเทาน้ีผูจัดทําก็จะไดผลของแบบสออบถามหรือขอสอบ ซึ่งพรอมที่จะประมวลผล ลดข้ันตอนการ
ลงรหัสขอมูล แบบที่ตองทําในการทําแบบสอบถามปกติ  
 
เร่ืองท่ี 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 ก็สามารถจัดการกับเอกสารไดแลว ไมวาจะเปน เอกสาร Word, งานนําเสนอ (powerpoint), 
Spreadsheet หรือการวาดภาพเปนตน ทั้งน้ีเรายังสามารถแชรไฟลแลกเปลี่ยนการทํางานกับเอกสารออนไลน
ของเราไดอีกดวย 
 การทํางานของ Google Documents สามารถใชในการทํางานรวมกันได โดยผูที่ทํางานรวมกันไม
จําเปนตองอยูในสถานที่เดียวกัน จะทํางานในเวลาเดียวกันหรือไมก็ได  
 ในการวิจัย ผูใชสามารถพิมพเอกสารงานวิจัยบน Document ซึ่งมีการทํางานเหมือน 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! การอางอิงการเช่ือมโยงหลายมิติไม
ถูกตอง create จากน้ันเลือก Documents จะพบหนาตาดังน้ี 
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 หนาตาของ Documents ซึ่งผูใชสามารถใส Comment ไดอีกดวย ที่มุมบนขวา และยังสามารถแชร
งานที่ทําไปยังเพื่อนไดอีกดวย  
 
 Google Documents ยังมีการทําการนําเสนอออนไลน ในลักษณะที่คลายกับ Microsoft 
PowerPoint ในการเขาถึง ใหผูใช sign in เขา google drive ที่ ผิดพลาด! การอางอิงการเช่ือมโยงหลายมิติ
ไมถูกตอง create จากน้ันเลือก Presentation ซึ่งมีหนาตาดังน้ี  

 

 
  
 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 จากน้ันเลือก Spreadsheet ซึ่งจะพบหนา ที่มีลักษณะเหมือน Microsoft Excel  
 

 
 
 ในแถบเครื่องมือมุมบนขวา สามารถใสลิงก, ใสคอมเมนท, ใสชารตหรือตาราง, เลือกมุมมองและยัง
เลือกฟงกช่ันทางคณิตศาสตรได ตามลําดับ 
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ในฟงกช่ันพื้นฐานที่มีใหเหมาะสําหรับการคํานวณงานเบื้องตน สามารถใชในการหาผลรวม การหา

คาเฉลี่ย การนับ การหาคาสูงสุด และคาตํ่าสุด เปนตน ทั้งน้ีสามารถหาฟงกช่ันตางๆเพิ่มอีกไดดวย ตามภาพ 
 

 
 

นอกจากฟงก ช่ันพื้นฐานที่โปรแกรมเตรียมไวให ผูใชสามารถใสสูตรในการตัดเกรด หรือการ
ประมวลผลอื่นๆเองไดอีกดวย โดยใสในชอง fx 
 

 
  
การใชงาน Google Apps for Education อํานวยความสะดวกแกผูใชในทุกๆทาง สนับสนุนการ

ทํางานรวมกัน และการเขาถึงขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา เพียงแคมีเครื่องมือพื้นฐาน อินเทอรเน็ตและอีเมลของ 
Google ซึ่งผูใชควรนําประโยชนของ Google Apps for Education ไปประยุกตในการทํางาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน การทําวิจัย การนิเทศ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
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หลักสูตรที่ 6 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
(LMS: Learning Management System) 

สําหรับศึกษานิเทศก 
 

เรียบเรียงโดยคณะผูจัดทําจาก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (LMS: Learning Management System) 
โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สาระสําคญั 
 1. การสมัครสมาชิก 
 2. การเขาสูระบบ (Login) 
 3. การสรางรายวิชา 
 4. การต้ังคารายวิชา 
 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 เปนระบบในลักษณะที่อาจารยเปนผูบริหารจัดการเน้ือหาในระบบ

ใหสอดคลองกับการเรียนการสอนในหองเรียน และมอบหมายงานใหกับผูเรียน รวมไปถึงการเก็บคะแนนผาน
ระบบ เปนซอฟตแวรที่ทําหนาที่บริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน ซึ่งประกอบดวยเครื่องมืออํานวยความ 
สะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน ผูดูแลระบบ โดยที่ผูสอนนําเน้ือหาและสื่อการสอนข้ึนเว็บไซตรายวิชาตามที่ได
ขอใหระบบจัดไวใหไดโดยสะดวก สวนผูเรียนก็สามารถเขาถึงเน้ือหา กิจกรรมตาง ๆ ไดโดยผานเว็บทั้งผูสอน
และผูเรียนสามารถติดตอ สื่อสารไดผานทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไวให เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
หองสนทนา กระดานถาม–ตอบ 

องคประกอบภายใน Moodle 
1. ระบบจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน (Course Management) ใชสําหรับจัดการหลักสูตร 

รายวิชา ไมวาจะเปนการเพิ่มหลักสูตรใหม การเพิ่มเน้ือหารายวิชา 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 รวมทั้งการกําหนดสิทธของสมาชิกวาตองการ 
ใหสมาชิกเขาถึงสวนใดไดบาง 

4. ระบบจัดการไฟล (File Management) ใชสําหรับจัดการไฟลในเว็บ ไมวาจะเปน ไฟลเอกสาร 
ไฟลรูปภาพ ไฟลเสียง และไฟลวีดีโอ 

1. การสมัครสมาชิก 
ผูเขาใชที่ยังไมไดสมัครสมาชิกจะมีสิทธเพียงดูขอความจากหนาเว็บหลักเทาน้ัน เรียกผูใชงานกลุมน้ีวา 

ผูใชงานท่ัวไป (Guest) และเมื่อสมัครสมาชิกเรียบรอยและไดรับการยืนยันสิทธจะไดสถานะเปน ผูเรียน 
(Student) และหากขอเปดรายวิชาและไดรับการอนุมัติการเปดรายวิชาแลวก็จะไดสถานะ ผูสอน 
(Teacher) โดยมีข้ันตอนการสมัครสมาชิกดังน้ี 

1. เขาเว็บไซต Moodle LMS  
2. คลิก สมัครเปนสมาชิก 
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3. กรอกขอมูลใหครบถวน โดยเฉพาะรายการที่มีเครื่องหมาย * แลวคลิกปุม สราง Account ใหม 
หมายเหตุ ในชองอีเมล ควรกรอกอีเมลที่ติดตอไดจริง เน่ืองจากระบบจะสงขอมูลการยืนยันการสมัครสมาชิก
ไปที่อีเมลที่กรอกไว 

4. ระบบจะข้ึนขอความดังรูปภาพใหคลิก ข้ันตอไป จะกลับไปหนาหลักของเว็บไซต จากน้ันระบบจะ
ทําการสงอีเมลไปใหเพื่อใหสมาชิกยืนยันความตองการในการขอเขาใชงาน 

5. เปดอีเมลที่ใชในการสมัคร ใหยืนยันการใชงานโดยการคลิกที่ลิงค ในโปรแกรมรับสงอีเมลทั่วไปจะ
เห็นลิงคยืนยันเปนสีนํ้าเงิน และสามารถคลิกเพื่อทําการยืนยันบัญชีผูใชแตในกรณีที่ไมสามารถคลิกที่สิงคไดให
กอปปลิงคดังกลาวแลวนําไปวางไวในเว็บบราวเซอร จากน้ันกดEnter 

6. เมื่อทําข้ันตอนที่ 5 เสร็จจะปรากฏหนาจอ จะปรากฎหนาจอแสดงรายวิชาทั้งหมดในระบบ 
 

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

3. การสรางรายวิชา 
การสรางรายวิชาใหมสามารถทําไดโดยสมาชิกที่ไดรับการกําหนดสทิ ธเปน “ผูสอน” มีข้ันตอนดังน้ี 
1. เขาสูระบบ 
2. คลิกที่รายการคําสั่ง รายวิชาทั้งหมด > ขอเปดรายวิชาใหม 

 
 
3. คลิกปุม ขอสรางรายวิชา 
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4. กรอกขอมูลรายวิชาที่ขอเปดิ แลวคลิกปุม ขอสรางรายวิชา 

 
5. รอผลการอนุมัติรายวิชา ข้ันตอไป 

 
6. รายช่ือการขอเปดรายวิชาจะไปปรากฏที่หนาจอของผูดูแลระบบ (ซึ่งข้ันตอนน้ีตองรอใหผูดูแล

ระบบดําเนินการอนุมัติการขอเปดรายวิชา) 
7. ในกรณีที่รายวิชาไดผานการอนุมัติจากผูดูแลระบบแลว จะปรากฏรายช่ือวิชาที่ผูสอนไดสรางไว 

โดยตรวจสอบในเมนู วิชาเรียนของฉัน หรือ รายวิชาทั้งหมด 
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4. การตั้งคารายวิชา 
การต้ังคารายวิชาเปนการบริหารจัดการภายในรายวิชา เชน เพิ่มลบบล็อก กิจกรรม หรือ การ

เคลื่อนยายตําแหนง และการกําหนดการแสดงขอความและรูปภาพตางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมมี
ผลกระทบตอรายวิชาอื่นๆ โดยเจาของรายวิชาเทาน้ันที่จะสามารถแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลเหลานไ ด 
ข้ันตอนการต้ังคารายวิชา ดังน้ี 

1. เขาสูระบบ 
2. คลิกเมนู วิชาเรียนของฉัน เพื่อเขาไปยังรายวิชาที่มีสิทธเปนผูสอน 
3. คลิกเมนู การจัดการระบบ > Course administration > การต้ังคา 

 
4. รายละเอียดการต้ังคารายวิชา มีหัวขอสําคัญดังน้ี 

- ช่ือเต็มของรายวิชา ช่ือเต็มของรายวิชาที่จะปรากฏอยูบนสุดของหนาจอเมื่อมีการ 
เรียกดูรายวิชา 
- ช่ือยอของรายวิชา ใหใสช่ือของรายวิชาที่ตองการเปดสอน 
- รหัสรายวิชา รหัสของวิชา 
- บทคัดยอ ใหใสรายละเอียดคําอธิบายรายวิชา 
- รูปแบบรายวิชา  

1) แบบรายสัปดาห เปนการจัดการรายวิชาสัปดาหตอสัปดาหโดยมีวัน
เริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอนในแตละสัปดาหจะมีกิจกรรมตางๆ ใหนักเรียนทํา 

2) แบบหัวขอ รูปแบบคลายกับรายสัปดาห เพียงแตไมจํากัดเวลาใน
การศึกษาหัวขอน้ันๆ กิจกรรมที่กําหนดไวสําหรับแตละหัวขอสามารถทําไดตลอดไป 

3) แบบกลุมเสวนา รูปแบบน้ีจะเหมือนกับกระดานเสวนาทั่วไป โดยจะ
ปรากฏเปนรายการในหนาแรกของรายวิชาอาจจะใชเปนหนาประกาศสําหรับวิชาที่
สอนน้ันหรือ สําหรับภาควิชา 

- วันที่รายวิชาเริ่มตน สําหรับระบุเวลาที่ผูสอนตองการเริ่มตนบทเรียนน้ี ถาหากใชรูปแบบ
บทเรียน “รายสัปดาห” สัปดาหแรกจะเริ่มตามวันที่ที่ระบุ 
- จํานวนสัปดาห หรือ หัวขอในรายวิชา มีไวเพื่อกําหนดจํานวนสัปดาหหรือจํานวนหัวขอที่มี
การเรียนการสอน 
- ระบบกลุม  

1) เรียนรวมกันแบบไมแบงกลุม 
2) แบงกลุมเรียนอยางชัดเจนขามกลุมไมได 
3) แบงกลุมเรียนแตศึกษาขามกลุมไดแตทํากิจกรรมรวมไมได 

- รายวิชาที่มีอยู ต้ังคาได 2 แบบ คือ นักเรียนยังไมสามารถเขาศึกษารายวิชาน้ีและ นักเรียน
สามารถเขาศึกษารายวิชาน้ีไดแลว 



 
 

183 
 

- รหัสผานเขารายวิชา รหัสน้ีเปนการปองกันบุคคลภายนอกเขามาศึกษาขอมูลที่คุณสอน ถา
หากคุณไมกําหนดรหัสผานในชองน้ี ใครก็ตามที่เปนสมาชิกของเว็บไซตก็สามารถที่จะเขามา 
ศึกษาไดทั้งหมด ถาระบุรหัสผานไวนักเรียนที่พยายามเขามาในหนาน้ีจะถูกถามใหเติมรหัสใน
การเขามาใชบทเรียนในครั้งแรกเทาน้ัน ถารหัสดังกลาวตกไปถึงบุคคลที่ทานไมตองการให
เขาศึกษาในบทเรียนน้ีทานสามารถตัดช่ือของบุคคลดังกลาวออกจากรายวิชาน้ีได โดยเขาไป
ดูในประวัติสวนตัวของบุคคลดังกลาวและเปลี่ยนรหัสน้ีเสีย โดยนักเรียนคนอื่นๆที่อยูใน
รายวิชาจะไมไดรับผลกระทบน้ีไปดวย 
- การอนุญาตบุคคลทั่วไป  

1) ไมอนุญาตใหบุคคลทั่วไปเขาอาน 
2) อนุญาตใหบุคคลทั่วไปเขาอานได 
3) อนุญาตใหบุคคลทั่วไปที่มีรหัสผานเขาอานถาหากทานอนุญาตใหบุคคลทั่วไปเขา

มาในรายวิชา บุคคลทั่วไปสามารถที่จะลอกอินโดยคลิกที่ปุม Login ในช่ือบุคคลทั่วไป ที่
ปรากฏอยูบนหนาจอแลวเขามาไดเลย บุคคลทั่วไปสามารถอานไดอยางเดียวเทาน้ันไม
สามารถโพสตขอความ ตอบคําถาม หรือ สงไฟลใดๆ ได 

5. เมื่อกรอกรายละเอียดการต้ังคาเรียบรอยแลวคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

5. การอนุญาตเขาเรียนในรายวิชา 
หลังจากที่ผูสอนสรางรายวิชาใหมเสร็จแลว ผูเรียนจะยังไมสามารถเขาเรียนได ทั้งน้ีเน่ืองจากรายวิชา

ใหมจะมีวิธีการรับนักเรียนโดยการต้ังคาจากผูสอนหรือเจาของรายวิชาเทาน้ัน ดังน้ันเมื่อมีผูสนใจจะเขาเรียน
ในรายวิชาดังกลาวระบบจะปรากฏขอความแจงใหผูเรียนทราบวายังไมสามารถเปดสมัครเรียนได 
ดวยเหตุน้ีภายหลังจากที่ผูสอนสรางรายวิชาเสร็จเรียบรอยแลวจะตองกําหนดวิธีการอนุญาต 
ใหผูเรียนสามารถยืนยันการขอเขาเรียนไดเอง โดยผูสอนที่เปนเจาของรายวิชาตองกําหนดสิทธ ดังน้ี 

1. เขาสูระบบ 
2. เลือกรายวิชาที่ตองการ 
3. เลือกคําสั่งในเมนู การจัดการระบบ > สมาชิก > Enrolment methods 

 
4. คลิกที่ปุมแสดงผลของรายการ Self enrolment 
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จะไดหนาจอแสดงดังรูป 

 
หลังจากที่ผูสอนไดเพิ่มสิทธในการเขาเรียนของรายวิชาใหมแลวผูเรียนที่จะเขาเรียนจะพบกบัขอความ

ในการเขาเรียนครั้งแรกดังรูปดานลาง ใหผูเรียนคลิกที่ปุม ขอสมัครเรียน (Enrol me) ผูเรียนจะสามารถเขา
เรีนในรายวิชาที่เลือกไดตามปกติ 

 

6. การเพิ่มบล็อก 
ผูสอนสามารถเพิ่มบล็อกเพื่อเพิ่มความนาสนใจของหองเรียนไดตามตองการ เชน HTML ปฏิทิน 

ขอความ รายละเอียด รายวิชา และอื่นๆ ไดตามตองการ โดยในที่น้ีจะแสดงวิธีการเพิ่มบล็อก HTML เพื่อใส
รูปภาพหรือ Code/Script ตกแตงรายวิชาใหนาสนใจ ดังน้ี 

1. คลิกปุม เริ่มแกไขหนาในหนาน้ี มุมบนขวามือ 
2. คลิกเลือกรายการ HTML ในบล็อกที่ช่ือ เพิ่มบล็อก 
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3. จะปรากฏบล็อก HTML ข้ึนดังรูป 

 

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

 

7. การเพิ่มขอความหรือบทคัดยอ 
1. เขาสูระบบ 
2. เลือกรายวิชา 
3. คลิกปุม เริ่มการแกไขหนาน้ี 

4. คลิกปุม  เพื่อแกไขในหัวขอหรือเน้ือหาที่ตองการ 

 

5. กรอกขอมูลใหครบถวน คลิกปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
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8. การเพิ่มแหลงขอมูล 
ผูสอนสามารถใสเน้ือหา หรือสื่อที่ตองการใหผูเรียนรู โดยผานการอานหรือสื่อนําเสนอแบบตางๆ ได

ดวยการเพิ่มแหลงขอมูล โดยเน้ือหาหรือแหลงขอมูลหลักๆ ที่สําคัญไดแก 
8.1 การสรางแหลงขอมูลแบบปายขอความ (Label) คือ ขอความ หรือรูปภาพที่จะปรากฏในหนาแรกใน
สวนของหัวขอ มีข้ันตอนดังน้ี 

1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนาน้ี 
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 แตจะปรากฏที่หนาแรกเปนเพียงช่ือ
หัวขอที่สามารถคลิกลิงคได และมีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการนําเสนอเน้ือหา 
เชนการแสดงรูปภาพ สิงค และ การจัดรูปแบบอังษร 

1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนาน้ี 
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 เริ่มการแกไขในหนาน้ี 
2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มแหลงขอมูล 
3. คลิกเพิ่มแหลงขอมูล 

4. เลือกรายการ URL  

5. พิมพขอความลงในชองช่ือ Desription กรอกลิงค URL ที่ตองการใชแสดงผลในชอง 
External URL และเลือกรูปแบบการแสดงผลใน Options หัวขอ Display 

- Automatic การแสดงผลแบบน้ีจะเปดหนาตางแสดงรายละเอียด และจะปรากฎลิงค
เพื่อใหผูเรียนคลิกไปยังหนาเว็บดังกลาวตอไป 
- Embed เปนการแสดงผลโดยหลังจากคลิกลิงคจะปรากฏหนาเว็บแสดงอยูภายในระบบ E-
Learning 
- 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 
เอกสารน้ันอยูในรูปแบบขอมูลชนิดใด เชน MSword หรือ pdf 

1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนาน้ี 
2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มแหลงขอมูล 
3. คลิกเพิ่มแหลงขอมูล 

4. เลือกรายการ แหลงขอมูล    
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5. พิมพขอความลงในชอง ช่ือ , Description 

 

6. อัพโหลดเอกสาร ดวยการคลิกที่ Add เลือก upload a file > Browse > เลือกแหลงจัดเก็บไฟลที่

อยูในคอมพิวเตอรของผูใชงาน > upload this file 

7. เลือกรูปแบบการแสดงผลใน Options หัวขอ Display 
- Automatic การแสดงผลแบบน้ีจะเปดหนาตางแสดงรายละเอียด 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 ซึ่งผูเรียนจะไมสามารถแกไขหรือลบขอมูลในสวนน้ีได 

1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนาน้ี 
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2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มแหลงขอมูล 
3. คลิกเพิ่มแหลงขอมูล 

4. เลือกรายการ Folder   

5. พิมพขอความลงในชอง ช่ือ , Description เลือก Add ไฟล คลิก Save and return to 
Course 

 
8.6 การเพ่ิม VDO จาก Youtube 

1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนาน้ี 
2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มแหลงขอมูล 
3. คลิกเพิ่มแหลงขอมูล 

4. เลือกรายการ Page   

5. กรอกขอมูลในชอง ช่ือ และ Description 
6. คลิกปุม Insert Moodle Media เพื่อแทรก VDO ในเน้ือหา 

 
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 และแสดงเปนเหมือนลิงคตามช่ือไฟล VDO 
จากน้ันคลิกปุม Save and return to course เพื่อบันทึก 

8.7 การเพ่ิมแหลงขอมูลแบบไฟลเสียง 
1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนาน้ี 
2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มแหลงขอมูล 
3. คลิกเพิ่มแหลงขอมูล 

4. เลือกรายการ Label   
5. คลิกปุม Insert Moodle Media เพื่อแทรกเสียงในเน้ือหา 
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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 และแสดงเปนเหมือนลิงคตามช่ือไฟล คลิกปุม 
Save and return to course เพื่อบันทึก 

 
9. การสรางกิจกรรม 

กิจกรรม คือเครื่องมือสําหรับผูสอนที่ใชเพื่อวัดและประเมินประสิทธิภาพของการสอนและเน้ือหาที่
สรางจากแหลงขอมูล โดยผูเรียนจะใชกิจกรรมเปนชองทางในการสื่อสารความรูความเขาใจผานทางสื่อ
กิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบดวย 
9.1 การบาน 

การบาน คือ ภาระงานที่มอบหมายใหผูเรียน โดยผูสอนสามารถกําหนดรูปแบบในการสงงานไดทั้ง
การ อัพโหลดไฟล การสงคําตอบออนไลน หรือการสงงานนอกเว็บ ซึ่งการสรางการบานมีรายละเอียดดังน้ี 

1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนาน้ี 
2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มกิจกรรม 
3. คลิกเพิ่มกิจกรรม 
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4. เลือก Assignment   
5. กรอกรายละเอียดของการบาน 

- หัวขอการบาน ช่ือของการบานที่จะปรากฏในหนาของสัปดาห 
- รายละเอียด คําสั่งหรือโจทยที่มอบหมายใหผูเรียนทํา 
- Display description on course page ถาทําเครื่องหมายเลือกใชงาน จะแสดง 

รายละเอียดที่ดานลางของหัวขอรายการในหนาวิชาเรียนตามสัปดาหหรือหัวขอที่กําหนดไว 

 
6. กรอกรายละเอียดการต้ังคาของการบาน 

- Allow submissions from การกําหนดวันที่เปดใหผูเรียนเริ่มสงการบานได 
- กําหนดสง การกําหนดวันที่สุดทายที่ผูเรียนจะสามารถสงงานไดตามกําหนดระยะเวลา แต
ผูเรียนยังสามารถสงงานภายหลังวันที่น้ีได แตจะปรากฏขอความวาสงงานลาชาเปนขอความ
สีแดง 
- Cut-off date คือกําหนดวันที่สุดทายที่ผูเรียนจะสามารถสงงานได 

7. กรอกรายละเอียดการต้ังคาของ 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 จะปรากฏหัวขอการบานข้ึนที่หนาเว็บไซต 
 
9.2 การตรวจการบาน 

เมื่อผูเรียนไดทําการสงการบานตามที่ผูสอนไดกําหนดรูปแบบในการสงงานไว จะเกิดรายงานการสง
งานข้ึนดังตัวอยาง 

1. คลิกที่ช่ือการบานที่ตองการตรวจ 
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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 
เพื่อแจงใหผูเรียนทราบเหตุผลการใหคะแนนหรือคําช้ีแนะได คลิกปุมบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
6. จะปรากฏคะแนนที่ผานการตรวจแลว 
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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. หลังจากน้ันเมื่อผูเรียนที่ถูกระงับการสงงานจะไมปรากฏสวนของการอัพโหลดไฟลงาน หรือตอบ

คําถามออนไลนนอกจากน้ีผูสอนยังทําการยกเลิกการระงับการสงงานไดโดยคลิกที่ แกไข > Allow 
submission change ภายหลังจากไดรับสิทธในการสงงานแลว ผูเรียนจะสามารถจัดการกับไฟลงานที่ไดสงไป
แลวไดโดยใชปุม แกไขงานที่สง หรือ Edit my submission (ในหนาจอของผูเรียน) 
 
9.5 บทเรียนสําเร็จรูป 
9.5.1 การสรางบทเรียนสําเร็จรูป 

บทเรียนสําเร็จรูปคือการสรางเน้ือหาที่ประกอบดวยขอมูลในรูปแบบหนาเว็บและมีคําถามในตอนทาย
ของเน้ือหา ซึ่งการสรางบทเรียนมีรายละเอียดข้ันตอนดังน้ี 

1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนาน้ี 
2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มกิจกรรม 

3. ในชองเพิ่มกิจกรรมเลือก บทเรียนสําเร็จรูป   
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4. กรอกขอมูลสําคัญในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป 
- ช่ือ ช่ือเรื่องของบทเรียน 
- เวลาที่ใช การจํากัดเวลาในการใชงานบทเรียน 
- คะแนนที่ได คะแนนที่กําหนดไวในการทําบทเรียน 

 
เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิกปุม Save and return to course จะไดหัวขอบทเรียนสําเร็จรูป

บนหนาจอรายวิชา 
9.5.2 เพ่ิมสารบัญในบทเรียนสําเร็จรูป 

สารบัญของเน้ือหาคือสวนที่จะทําใหผูเรียนทราบถึงขอบเขตเน้ือหาหรือกฎระเบียบขอตกลงในการเขา
ใชงานระบบ มีข้ันตอนดังน้ี 

1. คลิกที่ช่ือบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดสรางไวแลว 
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2. คลิกที่ลิงค เพิ่มสารบัญ 

 
3. กรอกขอมูล หัวขอ และเน้ือหาของบทเรียน กําหนดทิศทางของบทเรียนวาจะใหไปตอหนาไหน 

จากน้ันบันทึก 
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4. จะกลับไปที่บทเรียนสําเร็จรูป 

 
9.5.3 เพ่ิมหนาคําถามในบทเรียนสําเร็จรูป 

1. คลิกที่ช่ือบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดสรางไวแลว 
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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 เพ่ิมหนาจบหัวขอในบทเรียนสําเร็จรูป 

เพื่อบอกวาสิ้นสุดการนําเสนอหัวขอ โดยคลิกที่ เพิ่มหนาจบหัวขอ โดยผูเรียนจะดําเนินการตาม
บทเรียน จนถึงข้ันตอนสุดทายจะปรากฏปุมเพื่อยอนกลับไปยังรายวิชา 
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9.6 กระดานเสวนา 
กระดานเสวนาใชสําหรับเปนแหลงแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นในแตละบทเรีนยหรือหัวขอ 

1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนาน้ี 
2. เลือกสัปดาหหรือหัวขอที่ตองการเพิ่มกิจกรรม 

3. ในชองเพิ่มกิจกรรมเลือก บทเรียนสําเร็จรูป   
4. กรอกรายการ ช่ือกระดาน และวิธีใชกระดานเพื่อแจงแนะนํากฏกติกาในการใชกระดานเสวนา โดย

กระดานเสวนามีประเภทของกระดานดังน้ี 
- กระดานหัวขอเดียวอยางงาย เปนกระทูที่มีหัวขอเดียวและชวยกันแสดงความคิดเห็น เน้ือหาทุก
อยางอยูภายในหนาเดียวกัน กระทูประเภทน้ีเหมาะสําหรับเรื่องที่สั้นและกระชับ 
- กระดานท่ัวไป และ กระดานถาม-ตอบ เปนกระดานเสวนาแบบปลายเปด ซึ่งแตละคนที่เขามา
ตอบ จะสามารถต้ังหัวขอใหมได กระดานเสวนาประเภทน้ีเหมาะที่สุดสําหรับกระดานเสวนาที่มี
วัตถุประสงคทั่วไปใหผูเรียนสามารถต้ังกระทู หรือคําถามเพิ่มเองได 
- หน่ึงคนหน่ึงกระทู ในกระดานเสวนาประเภทน้ี แตละคนจะโพสกระทูในหัวขอของตน (แตทุกคนจะ
สามารถตอบไดทุกกระทู แตจะต้ังกระทูของตัวเองภายใตกระทูหลักไดเพียง1 กระทูเทาน้ัน) แบบน้ีจะ
เปนประโยชน เมื่อคุณตองการใหนักเรียนต้ังกระทูของตนและแสดงความเห็นในหัวขอของแตละ
สัปดาห และทุกคนก็สามารถตอบแสดงความคิดเห็นในกระทูน้ันๆ ได 
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เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิกที่ปุม Save and return to course 
 
9.7 การสรางแบบทดสอบในรูปแบบตางๆ (คลังคําถาม) 
9.7.1 คําถามแบบหลายตัวเลือก (ปรนัย) 

คําถามหลายตัวเลือกเปนคําถามที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เน่ืองจากสามารถนํามาใชในการวัดหรือทดสอบความรูของผูเรียนไดงาย การสรางแบบทดสอบไมซับซอน และ
สามารถประยุกตใชงานไดหลากหลาย มีข้ันตอนในการสรางดังน้ี 
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1. เลือกที่ การจัดการระบบ > Question bank > คําถาม   
2. คลิกที่ Create a new question 

 
3. คลิกเลือกรายการ Multiple choice คลิกที่ปุม ตอไป 

 
4. ต้ังช่ือของคําถามในชอง Question name เพื่องายตอการเรียกใชงาน 
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5. พิมพคําสั่งหรือโจทยในชอง Question text 
6. กําหนดคาคะแนนประจําคําถามน้ีในชอง Default mark 

 
7. พิมพคําตอบ (ตัวเลือก) ในชอง Answer และกําหนดคะแนนที่จะได (เปอรเซ็นต) กรอกใหครบตาม

จํานวนตัวเลือกที่ตองการ คลิกปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
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9.7.2 คําถามแบบเติมคําในชองวาง 
คําถามแบบเติมคําในชองวาง แบงออกเปนสองลักษณะคือเปนการเติมคําแบบปลายเปดและแบบมี

ตัวเลือกมีข้ันตอนในการสรางดังน้ี 
1. เลือกที่ การจัดการระบบ > Question bank > คําถาม 
2. คลิกที่ Create a new question 
3. คลิกเลือกรายการ Embedded answers (Cloze) คลิกที่ปุม ตอไป 
4. ต้ังช่ือของคําถามในชอง Question name 
5. กรอกขอมูลของคําถามในชอง Question text หากสวนใดตองการจะเวนวาง 
เพื่อใหเติมคําใหเขียนอยูในเครื่องหมาย { } และไมเวนวรรค โดยมีรูปแบบคือ 

{คะแนน:SHORTANSWER:=คําตอบ} 
ตัวอยางเชน 

ไกเปนสัตวท่ีมีขาจํานวน {1:SHORTANSWER:=2} ขา 
กรณีที่เปนการเติมคําแบบมีตัวเลือก ใหเขียน Question text ตามรูปแบบดังน้ี 

{คะแนน:MULTICHOICE:~คําตอบผิด1~=คําตอบถูก~คําตอบผิด2} 
ตัวอยาง 

1+1 มีคาเทากับ {1:MULTICHOICE:~3~=2~1} 
หรือ 

{1:MULTICHOICE:~=Yes~No} 
ตัวอยาง 

เชียงใหมต้ังอยูในภาคเหนือของประเทศไทย {1:MULTICHOICE:~=Yes~No} 
9.7.3 คําถามแบบจับคู 

คําถามแบบจับคูเปนคําถามที่ใชเพื่อทดสอบความเขาใจของผูเรียนโดยจะเปนคําถามที่มักใชเพื่อหา
ความเช่ือมโยง ความสัมพันธของคําศัพทหรือกลุมคํามีข้ันตอนการสรางดังน้ี 

1. เลือกที่ การจัดการระบบ > Question bank > คําถาม 
2. คลิกที่ Create a new question 
3. คลิกเลือกรายการ Matching คลิกที่ปุม ตอไป 
4. ต้ังช่ือคําถามในชอง Question name เพื่องายตอการเรียกใช 
5. พิมพคําสั่งหรือโจทยในชอง Question text 
6. กําหนดคาคะแนนประจําคําถามน้ีในชอง Default mark 
7. ต้ังคําถามและคําตอบของแตละคู สามารถเพิ่มคูที่ตองการใชเปนคําถามโดยคลิกที่ปุม Blanks for 
more choices กรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิกปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 

9.7.4 คําถามแบบถูกผิด 
คําถามแบบถูกผิดเปนคําถามที่ใหผูเรียนเลือกวา คําอธิบายที่ถามถูกตองหรือไม โดยสามารถเลือก

แนวทางคือ ถูก(True) หรือผิด (False) มีข้ันตอนการสรางดังน้ี 
1. เลือกที่ การจัดการระบบ > Question bank > คําถาม 
2. คลิกที่ Create a new question 
3. คลิกเลือกรายการ True/False คลิกที่ปุม ตอไป 



 
 

207 
 

4. ต้ังช่ือคําถามในชอง Question name เพื่องายตอการเรียกใช 
5. พิมพคําสั่งหรือโจทยในชอง Question text 
6. กําหนดคาคะแนนประจําคําถามน้ีในชอง Default mark เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิก 
บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

9.7.5 คําถามแบบอัตนัย 
คําถามแบบขอเขียน หรืออัตนัย เปนคําถามที่ผูเรียนตองระบุคําตอบลงไปเองในชองคําตอบโดยตอง

ตอบใหเหมือนกันทุกตัวอักษร หามเวนวรรค มิฉะน้ันจะถือวาผิด คําถามประเภทน้ีเหมาะสําหรับใชถาม
ขอความสั้นๆ เชน คํายอ หรือ คําถามที่มีคําตอบเปนตัวเลข มีข้ันตอนการสรางดังน้ี 

1. เลือกที่ การจัดการระบบ > Question bank > คําถาม 
2. คลิกที่ Create a new question 
3. คลิกเลือกรายการ Short answer คลิกที่ปุม ตอไป 
4. ต้ังช่ือคําถามในชอง Question name เพื่องายตอการเรียกใช 
5. พิมพคําสั่งหรือโจทยในชอง Question text 
6. กําหนดคาคะแนนประจําคําถามน้ีในชอง Default mark 
7. กรอกคําตอบที่ถูกตอง อาจมีไดหลายคําตอบ สามารถเพิ่มคําตอบที่ตองการโดยคลิกที่ปุม Blanks 
for 3 More Answers กรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิกปุม บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

9.9 การสรางแบบทดสอบ (การดึงคําถามจากคลังคําถามมาประเมินผูเรียน) 
แบบทดสอบ คือการสรางกิจกรรมเพื่อวัดความรูความเขาใจของผูเรียน โดยผูเรียนสามารถเขาทํา

แบบทดสอบได มีข้ันตอนดังน้ี 
1. คลิกปุม เริ่มการแกไขในหนาน้ี 

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

 
 
 
6. กรณีที่ยังไมมีคําถามในแบบทดสอบใหคลกิที ่แกไขแบบทดสอบ 
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7. ใหเลือกขอสอบที่อยูในคลังขอสอบใสเขาไปในแบบทดสอบ โดยคลิกเลือกขอที่ตองาการจากน้ัน

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) ใหคลิกที่ช่ือแบบทดสอบในหนาหลักของรายวิชา จากน้ันไปที่การจัดการระบบ (เมนูซาย) > แกไข
แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

211 
 

10. การวัดและประเมินผลกิจกรรม 
การวัดและประเมินผลกิจกรรม คือการตรวจสอบผลการดําเนินกิจกรรมของผูเรียนโดยจะเปน

ภาพรวมของการวัดการมีสวนรวมของผูเรียนทั้งหมดจากกิจกรรมทั้งหมดที่ผูสอนไดกําหนดไวในบทเรียน ซึ่ง
ผูสอนสามารถนําสงออกในรูปแบบไฟลตางๆ เพื่อใชในการตัดเกรด หรือใชในการเรียนการสอนจริงได โดยมี
ข้ันตอนการตรวจสอบผลของกิจกรรมดังน้ี 

1. เขาสูรายวิชา 

2. ในเมนูการจัดการระบบ > คะแนนทั้งหมด   
3. จะปรากฏรายช่ือผูเรียน และคะแนนกิจกรรมทั้งหมด (ผูที่ไมไดทํากิจกรรมหรือทํากิจกรรมแลวไม

สมบูรณจะไมปรากฏคะแนนดังแสดงในภาพ) 

 
4. ทําการสงออกขอมูลในรูปแบบ Excel โดยคลิกเลือกที่ Grader report > Excel Spreadsheet 

 
5. เลือกกิจกรรมที่ตองการ / ไมตองการ แลวคลิกที่ปุม สง 
6. ระบบจะแสดงตัวอยางขอมูลที่จะสงออกใหคลิก ดาวนโหลด เพื่อบันทึกไฟลขอมูลเก็บไว 
7. จะไดไฟล Excel ใหทําการบันทึกขอมูลเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง 
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11. การลบคะแนนกิจกรรม 
การลบคะแนนกิจกรรมจะใชเมื่อเกิดขอผิดพลาดของผูเรียนจากการทํากิจกรรมอันเน่ืองมาจากการ

กําหนดสิทธใหผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดเพียงครั้งเดียว เมื่อเกิดสถานการณตางๆ ที่ไมคาดฝนข้ึน เชน 
ไฟดับ หรือ เครื่องคอมพิวเตอรอยูในสถานะที่ใชงานไมไดกะทันหันระหวางการดําเนินกิจกรรม สงผลใหผูเรียน
ที่ทํากิจกรรมไมเสร็จสมบูรณไมสามารถเขาใชงานกิจกรรมดังกลาวไดอีก เน่ืองจากระบบถือวาผูเรียนน้ันไดเคย
เขาทํากิจกรรมมาแลว ซึ่งเมื่อผูเรียนจะเขาทํากิจกรรมอีกระบบจะแจงในลักษณะดังน้ี 

 
ดังน้ันเพื่อใหผูเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมไดอีกครั้งจึงตองทําการลบประวัติการเขาทํากิจกรรม

เสียกอน มีข้ันตอนดังน้ี 
1. เขาสูรายวิชา 
2. เลือกช่ือกิจกรรมที่ตองการลบประวัติการเขาใชกิจกรรม 
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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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