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หัวข้อส าคัญประจ าบทที่ 3

• ความแตกต่างระหว่างห้องเรียนปกติกับห้องเรียนเสมือน
• ความหมายทั่วไปและความหมายเฉพาะของอเีลิร์นนิง
• แนวทางการสร้างระบบอีเลิร์นนิง
• Learning Management System และ Moodle
• องค์ประกอบทั่วไปของอีเลิร์นนิง
• ลักษณะและรูปแบบของการเรียนการสอนด้วยอเีลิร์นนิง
• วัตถุประสงค์ของการน าเอาอีเลิร์นนิงมาใช้
• บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนอีเลิร์นนิง



จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

• อธิบายความแตกต่างระหว่างห้องเรียนปกติกับห้องเรียนเสมือนได้
• อธิบายความหมายทั่วไปและความหมายเฉพาะของอเีลิร์นนิงได้
• บอกความสัมพันธ์ระหว่าง Learning Management System และ Moodle ได้
• ระบุองค์ประกอบทั่วไปของอเีลิร์นนิงได้
• อธิบายลักษณะและรูปแบบของการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิงได้
• บอกวัตถุประสงค์ของการน าเอาอเีลิร์นนิงมาใช้ได้



ห้องเรียนปกติ

Real Classroom

ที่มา : www.freepik.com/free-photos-vectors/school



การเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาของประเทศก าลังเปลี่ยนแปลงไป

เทคโนโลยี  + ระบบการจัดการศึกษาของโลก

อาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นสื่อกลาง : 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล

สถานศึกษาน า “อีเลิร์นนิง” มาใช้อย่างกว้างขวาง

“อีเลิร์นนิง”ทางเลือกในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล



ห้องเรียนเสมือน

Virtual Classroom

ที่มา : https://www.pinlearn.com/virtual-classroom-advantages-e-learning/



ความหมายทั่วไปของ e-Learning

•e-Learning ย่อมาจาก Electronic Learning
•การเรียนการสอนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ ซีดีรอม/ดีวีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดาวเทียม โทรศัพท์มือถือ หรือ
อุปกรณ์ไร้สายต่างๆ โดยที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้ตาม
อัธยาศัย ได้ทุกที่ทุกเวลา ลดช่องว่างทางการศึกษา เข้าเรียนรู้ได้เท่าเทียมกันตลอด 
24 ชั่วโมง



e-Learning ที่นิยม

ปัจจุบันการใช้งาน e-Learning ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด คือ “การใช้งานผ่าน
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” โดยมีการสร้างระบบ e-Learning ที่มีซอฟต์แวร์ใน
การสร้างระบบ ซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ LMS

“Learning Management System”



ความหมายเฉพาะของ e-Learning

อี เลิร์นนิง (e-Learning) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร่วมกับระบบบริหารจัดการการเรียน
การสอน (LMS) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการน าเสนอเนื้อหา
สาระในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไปยังผู้เรียน ท าให้การเรียนการสอนเป็นไป
ได้ทุกที่  ทุก เวลา ทั้ ง ในมิติประสาน (Synchronous_mode) และต่ าง เวลา 
(Asynchronous mode)



แนวทางการสร้างระบบ e-Learning ใช้งานในหน่วยงาน

1. การพัฒนาระบบ e-Learning ใช้งานเอง
2. การใช้ระบบ e-Learning ทางการค้า
3. การเช่าซื้อระบบ e-Learning จากบริษัทเอกชน
4. การสร้างระบบ e-Learning ด้วยซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป



แนวทางการสร้างระบบ e-Learning ใช้งานในหน่วยงาน (ต่อ)

4. การสร้างระบบ e-Learning ด้วยซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
วิธีนี้เป็นที่นิยมมากที่สุด เครื่องมือส าหรับสร้างระบบ e-Learning มีให้เลือกใช้

งานจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ส เช่น Moodle, VClass, Sakai,    
OpenLMS, LearnSquare, Claroline เป็นต้น



ภาพตัวอย่างซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป



ภาพตัวอย่างซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (ต่อ)



ภาพตัวอย่างซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (ต่อ)



รู้จักกับระบบ LMS : Learning Management System

• เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการการเรียนการสอนส าหรับใช้งานในหน่วยงาน
การศึกษา 

• ระบบ LMS สามารถอ านวยความสะดวกในการสร้างบทเรียน การจัดกลุ่มเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนรู้ การสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การจัดกลุ่ม
ผู้เรียน การสร้างแบบทดสอบ การทดสอบ และการประเมินผลการเรียน



การน าระบบ LMS ไปประยุกต์ใช้งาน

ระบบ LMS สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้ส าหรับหน่วยงานเหล่านี้

หน่วยงาน ลักษณะการใช้งาน

สถาบันการศึกษา สร้างเป็นระบบ e-Learning บริการครู นักเรียน นักศึกษา

บริษัทเอกชน ท าเป็นระบบรวบรวม/แลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงาน                   
(Knowledge Management)

หน่วยงานรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ ท าเป็นเว็บ e-Learning ให้พนักงานในหน่วยงานเรียนรู้การใช้งาน
ระบบงานต่างๆ

ศูนย์ฝึกอบรม น ามาใช้ท าเป็นเว็บ e-Learning บริการลูกค้าในการเข้ามาเรียนรู้



รู้จักกับระบบ LMS : Learning Management System (ต่อ)

ปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้สร้างระบบ LMS แบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือ

ระบบ LMS เชิงการค้า
- บริษัทเอกชนพัฒนาขึ้นเพื่อการค้าโดยเฉพาะ
- ผู้ใช้งานต้องซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ จึงน ามาติดตั้ง

ระบบ LMS แบบ Open Source
- พัฒนาในแนวโอเพ่นซอร์ส ติดตั้งได้ฟรี
- ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ได้รับความนิยม

-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
-OpenLMS                  -Docebo
-Site@School -Sakai



รู้จักกับโปรแกรม Moodle

Moodle ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะแวดวงการศึกษา ปัจจุบันองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้น าไปติดตั้งใช้งาน

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ คือ Martin Dougiamas ชาวออสเตรเลีย
มาร์ติน ดูเกียมัส



รู้จักกับโปรแกรม Moodle (ต่อ)

• Moodle คืออะไร

• Moodle ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เป็นระบบจัดการบทเรียนออนไลน์ หรือที่รู้จักในชื่อ Learning_Management
System หรือ Virtual Learning Environment เป็นซอฟต์แวร์ฟรีพัฒนาขึ้นใน
แนวโอเพ่นซอร์ส มีลิขสิทธิ์แบบ GPL (General Public License) หรือลิขสิทธิ์แบบ
ฟรี ผู้ใช้มเีสรีภาพในการศึกษาการท างานของโปรแกรมและแก้ไขโค้ดได้



ผู้ใช้งานในระบบ LMS : Learning Management System

ผู้ใช้งานระบบ LMS แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

Admin

Teacher1 Teacher2 Teacher3

students students students



ผู้ใช้งานในระบบ LMS : Learning Management System

ผู้ใช้งานระบบ LMS แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

Admin

1. กลุ่มผู้บริหารระบบ (Administrator)
- ท าหน้าที่ติดตั้งระบบ LMS 
- ก าหนดค่ า เ ริ่ มต้นของระบบ การปรับแต่ งระบบ 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบฉากหลังเว็บ การเพิ่มเติมโปรแกรม
อิสระ การก าหนดความปลอดภัยข้อมูล 

- การส ารองและกู้คืนข้อมูล การก าหนดสิทธิ์การเป็นผู้สอน 



ผู้ใช้งานในระบบ LMS : Learning Management System

ผู้ใช้งานระบบ LMS แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

Teacher

2. กลุ่ ม อ าจารย์ ห รื อผู้ ส ร้ า ง เนื้ อ หาการ เ รี ยน
(Teacher)

- ท าหน้าที่จัดการเนื้อหา บทเรียนต่างๆ เข้าสู่ระบบ เช่น 
ข้อมูลรายวิชา  ใบเนื้ อหา เอกสารประกอบการสอน 
การประเมินผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ เป็นต้น



ผู้ใช้งานในระบบ LMS : Learning Management System

ผู้ใช้งานระบบ LMS แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

students

3. กลุ่มผู้เรียน (Students)
- หมายถึงนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าเรียนตามหัวข้อ

ต่างๆ รวมทั้งการท าแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน โดยอาจารย์สามารถท าการแบ่งกลุ่มผู้เรียนได้ และ
สามารถตั้งรหัสผ่านในการเข้าเรียนแต่ละวิชาได้



องค์ประกอบทั่วไปของอีเลิร์นนิง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เรียน

ผู้บริหารระบบผู้สอน

โปรแกรมจัดระบบ e-Learning
เช่น Moodle, Blackboard

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
e-Learning



ลักษณะของการเรียนการสอนด้วยอเีลิร์นนิง

• อีเลิร์นนิงเป็นลักษณะการเรียนแบบออนไลน์ (Online)
• ค าว่าออนไลน์ หมายถึง ลักษณะของข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานตลอดเวลา 
• ท าให้การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงเป็นการเรียนที่สามารถโต้ตอบได้เหมือน

การเรียนห้องเรียนปกติ (Interactive Technology) 
• อีเลิร์นนิงจึงเป็นหนทางหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนอะไร

ก็ได้ เรียนเวลาใดก็ได้ตามความเหมาะสม 



รูปแบบการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิง มี 3 แนวทาง

Synchronous learning Asynchronous learning Collaborative learning

https://468101.wikispaces.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+2
http://mind42.com/


วัตถุประสงค์ของการน าเอา e-Learning มาใช้

สื่อเสริม 
(Supplementary) 

สื่อเติม 
(Complementary) 

สื่อหลัก 
(Comprehensive 
Replacement) 



วัตถุประสงค์ของการน าเอา e-Learning มาใช้ (ต่อ)

สื่อเสริม 
(Supplementary) 

• ใช้ในลักษณะสื่อเสริม 
• ผู้เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันในลักษณะอื่นๆ 
เช่น จากเอกสารประกอบการสอน จากวีดทิัศน์ ฯลฯ
• “เท่ากับว่าผู้สอนเพียงต้องการจัดหาทางเลือกใหม่อีก
ทางหนึ่งส าหรับผู้ เรียนในการเข้าถึงเนื้อหา เพื่อให้
ประสบการณ์พิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้เรียนเท่านั้น”



วัตถุประสงค์ของการน าเอา e-Learning มาใช้ (ต่อ)

สื่อเติม 
(Complementary) 

• ใช้ในลักษณะเพิ่มเติมจากวิธีการสอนในลักษณะอื่นๆ 
• เช่น นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้ว ผู้สอนยัง
ออกแบบเนื้อหา ให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม
จากอเีลิร์นนิง



วัตถุประสงค์ของการน าเอา e-Learning มาใช้ (ต่อ)

สื่อหลัก 
(Comprehensive 
Replacement) 

• ใช้แทนการบรรยายในห้องเรียน 
• ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน์ 
• อี เ ลิ ร์ น นิ ง ส่ ว น ใ ห ญ่ ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ จ ะ ไ ด้ รั บ
การพัฒนาขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นสื่อหลัก
ส าหรับแทนครูในการสอนทางไกล 
• “มัลติมี เดียที่น าเสนอทางอี เลิร์นนิงสามารถช่วย
ถ่ายทอดเนื้อหาได้ใกล้เคียงกับการสอนจริงของผู้สอน”



วัตถุประสงค์ของการน าเอา e-Learning มาใช้ (ต่อ)

Face-to-Face 
Learning

การเรียนการสอนแบบปกติ

Blended 
Learning

การเรียนแบบผสมผสาน

Online
Learning

การเรียนการสอนออนไลน์



สัดส่วนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

1. การผสมผสานแบบ 50/50 (เรียนออนไลน์ 50% : เรียนปกติ 50%) มี 2 รูปแบบ

1.1 การเรียนรู้แบบผสมผสานแบบแนวตั้ง สัดส่วน 50:50



สัดส่วนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ต่อ)

1.2 การเรียนรู้แบบผสมผสานแบบแนวนอน สัดส่วน 50:50

2. การผสมผสานแบบ 70:30 (เรียนออนไลน์ 70% : เรียนปกติ 30%)

3. การผสมผสานแบบ 80:20 (เรียนออนไลน์ 80% : เรียนปกติ 20%)



สัดส่วนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ต่อ)

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนปกติกับการเรียน
ออนไลน์ ควรมีสัดส่วนเท่าไหร่ ต้องพิจารณาใน 2 ลักษณะ คือ 

1) ลักษณะของรายวิชา ต้องพิจารณาว่ารายวิชาเป็นทฤษฏีอย่างเดียว ทฤษฎี
ร่วมกับปฏิบัติ หรือปฏิบัติอย่างเดียว

2) ลักษณะของสื่อออนไลน์จะใช้เป็นสื่อหลักหรือสื่อเสริม
การน าบทเรียนออนไลน์มาใช้ในปริมาณที่แตกต่างกัน จะเรียกวิธีการเรียน

การสอนไม่เหมือนกัน สมาคมสโลนเสนอแนะแนวทางว่า



สัดส่วนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ต่อ)



บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนอีเลิร์นนิง

• บทบาทของผู้สอนในอเีลิร์นนิงที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเปลี่ยนไปเป็น
ผู้ ให้ค าแนะน า  (Guide) เป็นผู้ ฝึ กสอน (Coach) เป็นผู้ อ านวยความสะดวก 
(Facilitator) และเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)

• บทบาทของผู้เรียนจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับ มาเป็นผู้ส ารวจสารสนเทศ ผู้คิด 
ผู้ลงมือปฏิบัติ ในลักษณะเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียนคนอื่นอย่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน



บทบาทของผู้เรียนในการเรียนอเีลิร์นนิง

เนื่องจากการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิงเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้เรียน
ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น บทบาทของผู้เรียนจึงต้องเปลี่ยนไป ดังนี้ 

1. ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบและใส่ใจต่อสิ่งที่ตนก าลังศึกษา
2. ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3. ผู้เรียนต้องสามารถวางแผนการเรียนด้วยตนเอง เลือกวิธีและทราบถึงขั้นตอน       

การเรียนรู้ของตน
4. ผู้เรียนต้องมีความคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็น

อย่างดี
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