
โดย ดร.แจม่จนัทร์ ศรอีรุณรศัมี
ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา
คณะศกึษาศาสตร์



ความหมาย

• e-learning : กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดการ
ประเมินในรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบของ
synchronous mode และ asynchronous mode โดยใช้
อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลาง เผยแพร่และ
สื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย



E-Learning System

• e-learning system : หน่วยของการเรียน โมดูล 
รายวิชา และหลักสูตรการเรียน ท่ีก าหนดให้กิจกรรม 
การเรียน การสอน และการประเมิน มุ่งหวังผลการ
เรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ โดย
ใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ ประกอบด้วยอย่าง
น้อย 4 ระบบ คือ ระบบบริหารเนื้อหา ระบบบริหาร
รายวิชา/หลักสูตร ระบบประเมิน และระบบสื่อสาร



E-Learning System

หน่วยการเรยีน

หลกัสตูร

กจิกรรม

จดุประสงค์

การประเมนิเน้ือหา

ระบบบริหารจัดการออนไลน์

ระบบการสื่อสาร
Synchronous

Asynchronous



ระบบบริหารจัดการ

• เพื่อสนับสนุนการเรียนอย่างเป็นระบบมีชื่อเรียกแบบ
ต่างๆ เช่น
- LMS (Learning Management System) :
ระบบการบริหารการเรียนรู้

- CMS (Course Management System) :
ระบบการบริหารหลักสูตร

- LCMS (Learning Content Management System): 
ระบบการบริหารสาระการเรียน



ระบบบริหารจัดการ

- MLE (Managed Learning Environment) :
การจัดการส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้

- LSS (Learning Support System) : ระบบสนับสนุนการเรียนรู้
- LP (Learning Platform) : แพลตฟอร์มการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ระบบย่อยต่างๆ ได้แก่ ระบบบริหารเน้ือหา ระบบบริหารรายวิชา/
หลักสูตร ระบบการส่ือสาร ระบบการประเมิน



LCMS (Learning Content Management System): ระบบบริหารสาระ/การ
เรียนรู้

• เป็นศูนย์กลางการจัดการสนับสนุนการเรียนการสอน

• ท าหน้าที่บริหารจัดการพัฒนาเน้ือหารายวิชา/หลักสูตร

• การลงทะเบียนจัดเก็บ ปรับปรุงประวัติผู้เรียน

• การติดตามผลการเรียน การจัดแสดงรายงาน

• เคร่ืองมือท่ีใช้สนับสนุนได้แก่ กลุ่มเครื่องมือการบริหารเน้ือหา
สาระ เครื่องมือการบริหารหลักสูตร และเครื่องมือการจัดการ
เรียนการสอน



LCMS (Learning Content Management System): ระบบบริหารสาระ/
การเรียนรู้

การบริหารเนื้อหาสาระ (Content Management)
- เนื้อหาสาระที่น าเข้าสู่ระบบการเรียน e-learning มี
ลักษณะเป็นหน่วยย่อยเรียกว่า “Learning Object”
- ระบบบริหารเนื้อหาสาระท าหน้าที่ให้เครื่องมือในการแต่ง
(เขียน) เนื้อหาในรูปของ learning Object และประกอบ
เนื้อหาเข้าด้วยกันเป็นหน่วย โมดูล รายวิชา/หลักสูตร 



LCMS (Learning Content Management System): ระบบบริหารสาระ/
การเรียนรู้

เคร่ืองมือในการจัดการได้แก่

1) แม่แบบเนื้อหา (Course template)
- ช่วยผู้สอนในการจัดโครงสร้างของเนื้อหา
- แม่แบบที่ดีจะต้องออกแบบโดยใช้หลักการ
ของการเรียนรู้และสามารถตอบสนองแนวทาง
การสอนท่ีหลากหลายได้



LCMS (Learning Content Management System): ระบบบริหารสาระ/
การเรียนรู้

เคร่ืองมือในการจัดการได้แก่

2) เคร่ืองมือออกแบบการสอน (Instructional 
design tool)
- เน้นสนับสนุน ให้ความยืดหยุ่นกับผู้สอนใน
การจัดล าดับขั้นตอนการเรียนต่างๆ



LCMS (Learning Content Management System): ระบบบริหารสาระ/
การเรียนรู้

เคร่ืองมือในการจัดการได้แก่

3) เคร่ืองมือจัดภาพลักษณ์ของเนื้อหา 
(Customized look and feel tool) 
- ให้ความยืดหยุ่นกับผู้สอนในการจัดภาพ
ลักษณ์ของเน้ือหา เช่น การเปลี่ยน สี กราฟิก 
แถบป้ายชื่อสถาบัน ช่ือรายวิชา 
ระบบการน าทาง



LCMS (Learning Content Management System): ระบบบริหารสาระ/
การเรียนรู้

เคร่ืองมือในการจัดการได้แก่

4) เคร่ืองมือการจัดการเนื้อหาสาระให้มีคุณสมบัติเปลีย่น
และใช้ซ้ าได้ (Content sharing/reuse)

- มีกลไกท่ีท าให้เน้ือหาสาระได้มาตรฐาน
- สามารถน ามาร้อยเรียงใหม่ได้ง่าย
- มีระบบในการเก็บแยกไฟล์ภาพ ข้อความ 
เสียง น ามาใช้ประกอบใหม่เพื่อน าเสนอใน
วัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน 



Question

เครื่องมอืส าหรับผู้สอน

ควรมอีะไรบ้าง ?



เคร่ืองมือส าหรับกลุ่มผู้สอน

1. การติดตามผู้เรียน (Student Tracking)
- ใช้ในการติดตามการเข้าถึงเนื้อหาสาระของผู้เรียน 
โดยแสดงผลและการวิเคราะห์สถิติ เสนอเป็นรายงาน 
เช่น กิจกรรมและเวลาท่ีผู้เรียนใช้ในการท ากิจกรรม
นั้นๆ เป็นต้น



เคร่ืองมือส าหรับกลุ่มผู้สอน

2. เคร่ืองมือช่วยเหลือผู้สอน (Instructor helps)

ได้แก่ เอกสาร คู่มือ ไปรษณีย์ภายใน หรือกลุ่มข่าว
(listserves) และรวมทั้งเครื่องมือที่สนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วม
สร้างความรู้กับผู้สอนอื่นๆ



Question

เคร่ืองมือส าหรับผู้เรียน
ควรมีอะไรบ้าง ?



เครื่องมือส าหรับผู้เรียน

1. เคร่ืองมือบันทึกประจ าวันออนไลน์หรือบล็อก

2. เคร่ืองมือแลกเปลี่ยนไฟล์หรือกล่องส่งงาน

3. เคร่ืองมือคั่นหน้า ช่วยให้ผู้เรียนกลับมายังเพจ หรือส่วน
ของบทเรียนที่เห็นว่าส าคัญ

4. ปฏิทินการเรียน/ความก้าวหน้า

5. ส่วนนิเทศหรือส่วนช่วยเหลือ

6. เคร่ืองมือสืบค้นภายในคอร์ส



เครื่องมือส าหรับผู้เรียน

7. การเรียน Off line/ และผสานการเรียน Online

8. การสร้างชุมชนผู้เรียน

9. วิกิ (Wiki) 

10. แฟ้มสะสมของผู้เรียน



เคร่ืองมือส าหรับกลุ่มบริหารจัดการ 
(Administration Tools)

1) การให้บริการแม่ข่าย (Host Services)

2) เคร่ืองมือการลงทะเบียน (Registration Integration)

3) การรับรองตัวตนจริง 

4) การอนุญาตให้เข้าคอร์ส (Course Authorization)



ระบบการติดต่อสื่อสาร

• การสื่อสารในมิติประสานเวลา (Synchronous mode)
- Real-time chat
- Video service เช่น การประชุมด้วยวีดิทัศน์ 
- Electronic whiteboard
- Application sharing การใช้โปรแกรมที่สามารถให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน



ระบบการติดต่อสื่อสาร

• การสื่อสารในมิติต่างเวลา (Asynchronous mode)
- Discussion Forums
- e-mail
- Blog
- Message



ระบบการประเมิน

1. การประเมินตนเอง (Self assessment) เช่น แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบต่างๆ

2. การประเมินให้คะแนนอัตโนมัติ (Automated testing 
and scoring)

3. การให้เกรดออนไลน์ (Online Grading Tools)

4. การประเมินจากผลงานจริง เช่น แฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์



แนวทางการสร้างระบบ e-learning ใช้งาน
ในหน่วยงาน

1. การพัฒนาระบบ e-learning ใช้งานเอง หน่วยงานจะต้องมี
โปรแกรมเมอร์ส าหรับพัฒนาระบบขึ้นโดยเฉพาะ รวมทั้งมีทีม
ผลิตสื่อการเรียนการสอน

2. การพัฒนาระบบ e-learning ทางการค้า โดยท าการซื้อ
ซอฟต์แวร์ e-learning ท่ีมีความสามารถสูงเข้ามาใช้งาน
โดยเฉพาะ เช่น Blackboard, WebCT เป็นต้น



แนวทางการสร้างระบบ e-learning ใช้งาน
ในหน่วยงาน

3. การเช่าซื้อระบบ e-learning จากบริษัทเอกชน วิธีน้ีผู้เช่าซ้ือ
ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นรายเดือนหรือรายปี หรือตาม
สัญญาท่ีตกลงไว้ ข้อดีคือ สนับสนุนทางเทคนิคของบริษัทผู้เช่าซื้อ 
คล้ายกับข้อท่ี 2 เพียงแต่มีข้อก าหนดปลีกย่อยมากข้ึน

4. การสร้างระบบ e-learning ด้วยซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป วิธีน้ีนิยม
มากท่ีสุด ส่วนใหญ่จะเป็นซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส ที่มีลิขสิทธ์ิแบบ
GPL (General Public License) เช่น Moodle, Atutor, Claroline, 
eFront, Sakai, OpenLMS, Dokeos, LearnSquare เป็นต้น



ระบบ LMS

• ระบบ LMS (Learning Management System) แบ่ง
ออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1) ระบบ LMS เชิงการค้า ($)

2) ระบบ LMS แบบ Open Source



ระบบ LMS

ระบบ LMS เชิงการค้า ($) ระบบ LMS แบบ Open Source

- WebCT

-Blackboard

-DLS

-De-Learn

-I2 LMS

-Desire2Learn

-Chula ELS(th)

-NOLP-LMS(th)

-Education Sphere(th)

- Moodle                - LearnSquare(th)

- Atutor - Vclass(th)

- eFront - NoLP(th)

- Claroline - ILIAS

- Sakai                   - Interact

- OpenLMS - Docebo

- Site@School - Classtart

- Mr.Tutor - Edmodo

- Google site    

ทีม่า: http://www.cmsthailand.com/lms/index.html



ผู้ใช้งานในระบบ LMS

สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1. ผู้บริหารระบบ (Administrator)

ท าหน้าท่ีในการติดตั้งระบบ LMS การก าหนดค่าเริ่มต้น
ของระบบ การปรับแต่งระบบ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบฉาก
หลังเว็บ การเพ่ิมเติมโปรแกรม การก าหนดความปลอดภัย 
การส ารองและกู้คืนข้อมูล การก าหนดสิทธ์ิการเป็นผู้สอน



ผู้ใช้งานในระบบ LMS

2. อาจารย์หรือผู้สร้างเนื้อหาการเรียน (Teacher)

ท าหน้าท่ีในการจัดเน้ือหาบทเรียนต่างๆ เข้าระบบ 
เช่น ข้อมูลรายวิชา เนื้อหา เอกสารประกอบการสอน 
การประเมินผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบ ปรนัย อัตนัย การ
ให้คะแนน ตรวจสอบกิจกรรมผู้เรียน ตอบค าถาม 
และสนทนากับผู้เรียน



ผู้ใช้งานในระบบ LMS

3. ผู้เรียน (Learner)

หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ท่ีสมัครเข้าเรียนตาม
หัวข้อต่างๆ รวมทั้งการท าแบบฝึกหัด ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้สอน โดยอาจารย์สามารถท าการ
แบ่งกลุ่มผู้เรียนได้ และสามารถตั้งรหัสผ่านในการ
เข้าเรียนแต่ละวิชาได้



ตัวอย่างเว็บไซต์ e-learning



ตัวอย่างเว็บไซต์ e-learning



ตัวอย่างเว็บไซต์ e-learning



ตัวอย่างเว็บไซต์ e-learning



ตัวอย่างเว็บไซต์ e-learning



ตัวอย่างเว็บไซต์ e-learning



ตัวอย่างการจัดการเรียน e-learning

1. การเรียนแบบยืดหยุ่น (Flexible learning-FL)

2. Mobile learning: M-learning

3. Blended learning / hybrid solutions

4. Mentored learning การเรียนโดยมีท่ีปรึกษา

5. การเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การสืบค้นต่างๆ การใช้วิกิ 
WebQuest เป็นต้น

6. Rapid e-learning การเรียนแบบทันเวลา


