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หนวยที่ 1
ความหมายของ E-Learning
๑. E-Learning คืออะไร
นี่คงจะเปนคําถามแรก ๆ ที่หลายๆ คน คงจะตั้งคําถามอยูในใจ อยางแรกที่จะขอ
แนะนํากอนก็คือ คําวา E-Learning มาจากคําวา Electronic Learning ซึ่งความหมายของมัน จะ
หมายถึง การเรียนรูผานสื่อหรืออุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส ซึ่งความคิดเห็นเกีย่ วกับความหมายของ
E-learning นี้ มีแตกตางกันตามประสบการณของแตละบุคคล ที่ไดรับรู ลองมาดู ผูที่ใหคํานิยาม
และความหมาย ของ E-Learning
เคอรตัส (Kurtus. 2000) กลาววา E-Learning เปนรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สราง
เปนบทเรียนสําเร็จภาพประกอบ อาจใชซีดีรอมเปนสื่อกลางในการสงผาน หรือใชการสงผาน
เครือขายภายใน หรือเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้งนี้ E-Learning อาจอยูในรูปแบบของคอมพิวเตอรชว ย
การฝกอบรม (Computer-Based Training : CBT) และการใชเว็บเพือ่ การฝกอบรม (Web-Based
Training : WBT) หรือใชการเรียนทางไกล
แคมปเบล (Campbell. 1999) ใหความหมายของ E-Learning วาเปนการใช
เทคโนโลยีที่มีอยูในอินเทอรเน็ต เพื่อสรางการศึกษาที่มปี ฎิสัมพันธ และการศึกษาทีม่ ีคุณภาพสูง ที่
ผูคนทั่วโลกมีความสะดวกและสามารถเขาถึงได ไมจําเปนตองจัดการศึกษาที่ตองกําหนดเวลาและ
สถานที่ เปดประตูของการเรียนรูตลอดชีวติ ใหกับประชากร
Badrul H. Khan (2003) เปนโปรแกรมเพื่อการสนับสนุนการจัดการการเรียนการ
สอนที่มีลักษณะเชื่อมโยงหลายมิติ ซึ่งสามารถจะใชทรัพยากรและบริการตางๆของ เวิลดไวดเว็บใน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ในการสรางโปรแกรมใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการ
เรียนการสอน
HCi Journal (2001) การเรียนรูผานสื่ออิเลคทรอนิกสและมีการใชเทคโนโลยีการ
สงที่แพรกระจายผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีการพัฒนาเครื่องมือบนเว็บเพื่อใหการเรียนการสอน
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอมูลจากเว็บไซต http://www.capella.edu/elearning/ ใหความหมายของ
e-learning วาเปนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เปนอยูเดิมเปนการเรียนทีใ่ ช
เทคโนโลยีที่กา วหนา เชน อินเตอรเน็ต อินทราเน็ต เอกซทราเนต ดาวเทียม วิดีโอเทป แผนซีดี ฯลฯ

จากนิยามหรือความหมายทีม่ ีการใหเหตุผล แตมีอยูสวนที่เหมือนกันคือ การใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสาร เปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู เนื่องจาก
คอมพิวเตอรและเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารเปนอุปกรณอิเลคทรอนิคส ดังนั้นจึงเปนที่มาของคําวา
Electronics learning หรือเรียกสั้นๆ วา e-learning นั่นเอง

๑.๒ ประโยชนของ e-Learning
•

•

•

•

ยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนเนือ้ หา และ สะดวกในการเรียน การเรียน การสอนผานระบบ eLearning นั้นงายตอการแกไขเนื้อหา และกระทําไดตลอดเวลา เพราะสามารถกระทําได
ตามใจของผูสอน เนื่องจากระบบการผลิตจะใช คอมพิวเตอรเปนองคประกอบหลัก
นอกจากนี้ผูเรียนก็สามารถเรียนโดยไมจํากัดเวลา และสถานที่
เขาถึงไดงาย
ผูเรียน และผูส อนสามารถเขาถึง e-learning ไดงาย โดยมากจะใช web browser ของคายใด
ก็ได (แตทั้งนีต้ องขึ้นอยูกับผูผลิตบทเรียน อาจจะแนะนําใหใช web browser แบบใดที่
เหมาะกับสื่อการเรียนการสอนนั้นๆ) ผูเรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใดก็ได
และในปจจุบนั นี้ การเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ตกระทําไดงายขึ้นมาก และยังมีคาเชือ่ มตอ
อินเตอรเน็ตทีม่ ีราคาต่ําลงมากวาแตกอนอีกดวย
ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยกระทําไดงาย
เนื่องจากผูสอน หรือผูสรางสรรคงาน e-Learning จะสามารถเขาถึง server ไดจากทีใ่ ดก็ได
การแกไขขอมูล และการปรับปรุงขอมูล จึงทําไดทันเวลาดวยความรวดเร็ว
ประหยัดเวลา และคาเดินทาง ผูเรียนสามารถเรียนโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใดก็ได
โดยจําเปนตองไปโรงเรียน หรือที่ทํางาน รวมทั้งไมจําเปนตองใชเครือ่ งคอมพิวเตอรเครื่อง
ประจําก็ได ซึ่งเปนการประหยัดเวลามาก การเรียน การสอน หรือการฝกอบรมดวยระบบ
e-Learning นี้ จะสามารถประหยัดเวลาถึง 50% ของเวลาที่ใชครูสอน หรืออบรม

จากประโยชนของ e-Learning ดังกลาวนี้ ทําใหภาคเอกชนเปนจํานวนมากหันมานิยมใชระบบ elearning ในการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น

:: ประโยชนของการเรียนแบบออนไลนเมื่อเทียบกับการฝกอบรมในหองเรียน ::
หองเรียน/สถานที่อบรม
การเขาถึง

เครือขายออนไลน

จํากัด (ขึ้นอยูก บั ขนาดของหองเรียน) /
24 ฃั่วโมงตอวัน และ 7 วันตอสัปดาห
ระยะเวลาที่เปดสอนตอวัน

การวัดผล วัดผลดวยตัวเอง หรือครูผูสอน

อัตโนมัติ หรือครูผูสอน

การจดจํา

จํากัด ไมสามารถทวนซ้ําได อาจจะตอง สูง เพราะสามารถทวนซ้ําไดหลายๆ
ในการจดบันทึกแทน
ครัง้ เทาที่ตองการ

คาใชจาย

สูง เพราะคาจางผูสอนตอครั้ง

ต่ํา คาจางครูผูสอนครั้งเดียวในการผลิต
เนื้อหา

หนวยที่ ๒
แนะนํา Claroline
โครงการ Claroline เปนโครงการที่เริ่มตนในป ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2001) โดย โธมัส
เดอ เพรเทีย (Thomas De Praetere) ที่มหาวิทยาลัยคาธอลิคของเมืองลัพเวียน (Catholic University
of Louvain) ประเทศเบลเยีย่ ม ภายใตการดูแลของ มารเซล เลอบรัน (Marcel Lebrun) ซึ่งใหการ
สนับสนุน เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ในโครงการของเขาที่ IPM (Institut de Pédagogie
universitaire et des Multimédias, Belgium) โดยไดรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิลัพเวียน เมื่อ Hugues
Peeters (ผูที่ตั้งชื่อ"Claroline"), Frédéric Minne และ Christophe Gesché ไดเขารวม ทําใหการ
พัฒนาเปนไปอยางรวดเร็ว และยังไดรับการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมจาก UCL ( กองทุนเพื่อ
การพัฒนาการสอน - Pedagogical development Funds)
นับตั้งแตป 2004 เปนตนมา ก็ไดมีผูเขารวมพัฒนา main Code ของ Claroline คือ
CERDECAM ซึ่งเปนศูนยวิจยั ของ ECAM (Engineering higher school - Belgium)
ระบบอีเลิรนนิง่ ของคลาโรไลน เปนโปรแกรมระบบประเภทแจกจายใหนําไปใช
ฟรี แบบเปดเผยรหัสตนฉบับ (Free Software or Open Source Code) ที่อนุญาตและสามารถนําไป
พัฒนาเพิ่มเติม ปรับปรุงแกไขตลอดจนนําแจกจายตอได ภายใตสิทธิ์อนุญาตแบบ GNU
คําวา CLAROLINE มาจากคําวา CLAss ROom onLINE
Claroline เปน Open Source ในรูปแบบของ eLearning และ eWorking ซึ่ง
อนุญาต ใหครูผูสอน สามารถสรางบทเรียนออนไลด (online courses) และการจัดการการเรียนรู
รวมถึงการจัดกิจกรรมบนเว็บ ไดมกี ารแปลเปนภาษาตาง ๆ มากถึง 35 ภาษา และมีใชงาน ใน
มากกวา 84 ประเทศทั่วโลก อันไดแก :
Afghanistan - Algeria - Argentina - Australia - Austria - Belgium - Benin - Bolivia - Brazil Bulgaria - Burkina Faso - Cameroon - Canada - Chile - China - Colombia - Congo - Cook Islands
- Costa Rica - Cote D'Ivoire - Croatia - Czech Republic - Denmark - Dominican Republic Ecuador - El Salvador - Estonia - Europe - Finland - France - Gabon - Germany - Ghana - Greece
- Guatemala - Hong Kong - Hungary - India - Indonesia - Iran, Islamic Republic of - Israel - Italy
- Japan - Kenya - Korea, Republic of - Lao People's Democratic Republic - Lebanon - Malaysia Martinique - Mexico - Morocco - Nepal - Netherlands - Nigeria - Other - Pakistan - Palestinian
Territory - Paraguay - Peru - Philippines - Poland - Portugal - Puerto Rico - Reunion - Romania -

Russian Federation - Saudi Arabia - Singapore - Slovakia - South Africa - Spain - Sri Lanka Sweden - Switzerland - Syrian Arab Republic - Taiwan - Thailand - Tunisia - Turkey - United
Kingdom - United States - Uruguay - Venezuela - Vietnam

About Claroline
An eLearning and eWorking platform

Released under Open Source license, the Claroline platform allows hundreds of organizations
from 84 countries to create and administer courses and collaboration spaces online. Each course
space provides a list of tools enabling the teacher to :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Write a course description
Publish documents in any format (text, PDF, HTML, video...)
Administer public and private forums
Develop learning paths
Create groups of students
Prepare online exercises
Manage an agenda with tasks and deadlines
Publish announcements (also by e-mail)
Propose assignments to be handed in online
See the statistics of the users activity

•

Use the wiki to write collaborative documents

Adjustable to various training contexts, Claroline is not only used by schools and universities, but
also by training centres, associations and companies. The platform is customizable and offers a
flexible and custom-made working environment.
Features

The Claroline platform is organized around the concept of spaces related to a course or a
pedagogical activity. Each space provides a list of tools that enable to create learning contents,
manage training activities and interact with the students.
Manage documents and links
•
•
•

Create online exercices
•
•
•

Creating exercices with a list of questions
Elaborating different types of questions
Tracking the results of the users

Publishing documents and files accessible
to the users
Creating directories and sub-directories to
gather files
Creating hyperlinks and building your
own HTML pages

Develop learning path
•
•

•
•

Creating complete sequences of learning
activities
Putting together modules that consist of
documents, exercises or imported SCORM
contents
Stimulating the students to read
documents
Filling exercises and following a learning
activity

Coordinate group work
•
•
•
•

Creating several groups of users enrolled
in this course
Defining the registration settings
Providing own tools for each group
Facilitating the collaboration between
users during group work

Produce : assignments and wiki
•
•
•
•

Posting files that can interest other
course members
Submitting an assignment to the course
manager
Elaborating or filling out an assignment
from home on a unique document
Gaining time and efficiency in group work

Discuss : chat and forum
•
•

Public discussion space divisible into
topics (asynchronous conversation)
Online discussion tool (synchronous
conversation)

Organize : agenda and
announcements
•
•
•
•
•

Supervise : users and statistics
•
•
•

Following the acces to the platform
Tracking the tools use
Supervising the progression of the users

Adding events in the course calendar
Showing the complete calendar displaying
the events from all courses
Attaching to an event a link to other tools
of the course or to an existing resource
Writing an annoucement which will be
displayed on the course homepage
Sending an annoucement by e-mail to a
user or a group of users

หนวยที่ ๓
เริ่มตนใชงาน
๓.๑ เริ่มตนใชงาน
ในการใชงาน E-Learning ของ วิทยาลัยเทคนิคสตูล สามารถ เขาไปใชงานได
หลายทาง เชน เขาทาง Geocities โดยพิมพ www.geocities.com/tc_stn แลวเขาตาม Link ที่เขียนวา
STNTC E-Learning หรือ เขาทาง Server ของงานศูนยขอมูล โดยพิมพ http://61.19.234.174 (ตาม
รูปที่ 3-1) แลวไป Click ที่ หัวขอ E-Learning ในเมนู งานบริการตางๆ แลวเลือกตรงหัวขอ
Claroline 1.7.5 (ตามรูปที่ 3-2) หรือจะเขาโดยตรงที่ http://61.19.234.174/~e-learning/claroline175/

พิมพ URL เพื่อเขาถึงโดยตรง
http://61.19.234.174/~e-learning/claroline175

Click ที่นี่ เพื่อเขาระบบ
E-Learning

รูปที่ 3-1 หนาแรกของงานศูนยขอมูล

หรือคุณอาจจะสราง Shortcut บน Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอรที่คุณใชงานเปนประจํา โดย
Click ขวาที่ พื้นที่วางๆ บน Desktop แลวเลือก New แลวเลือกหัวขอ shortcut จากนั้นใหพมิ พ
ขอความดังตอไปนี้ http://61.19.234.174/~e-lerning จากนั้น ให Click Next> แลว
จึงตั้งชื่อ Shortcut ของคุณ

จากนั้น ให Click ที่

Claroline 1.7.5

(ซึ่งเปนเวอรชั่นทีใ่ ชงาน)

Click ที่นี่ เพื่อเขาระบบ
E-Learning

รูปที่ 3-2 เขาสูหนาแรกของ E-Learning เลือกที่ Claroline 1.7.5

เขาระบบ ในฐานะสมาชิก
ของครูผูสอน และนักศึกษา
หากไมไดเปนสมาชิก ใหสมัคร
กอน ทั้งครู และนักศึกษา

หมวดหมูของ สาขาวิชา
ที่เปดสอน

รูปที่ 3-3 หนาแรกของ E-Learning เลือกที่ Claroline 1.7.5

๓.๒ สมัครเขาเปนสมาชิกของระบบ
ตามปกติบุคคลทั่วไป สามารถที่จะเขาไปใชงานระบบนี้ได โดยไมจําเปนตอง
สมัครสมาชิก เวนเสียแตวา ครูผูสอนในรายวิชานัน้ อาจจะไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาไปใช
งาน ในกรณีเชนนั้น คุณจึงจะตองสมัครเขาเปนสมาชิกของ ระบบนี้กอ น แลวจึงไปลงทะเบียน เพื่อ
เขาเรียนในรายวิชานั้นๆ
และถาคุณเปนครูผูสอน คุณก็จะตองเปนสมาชิกของระบบนี้เสียกอน คุณจึงจะ
สรางรายวิชา และเปดสอนได สวนนักศึกษา คุณอาจจะใหนกั ศึกษาสมัคร ใชงานเอง หรือคุณ
สามารถสมัครใหนกั ศึกษาก็ได ทั้งนี้ หากนักศึกษาสมัครเขาเปนนักศึกษาในรายวิชาใด นักศึกษาก็
ยังสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ไดอีก โดยไมจําเปนตองสมัครใหมอีก
๓.๒.๑ ขั้นตอนการสมัครเขาใชงานระบบ

Click ที่นี่เพื่อสมัครเขา
ใชงานในระบบ
(สมาชิก)

รูปที่ 3-4 สมัครเขาใชงานในระบบ

๑. ใหคณ
ุ เขาไปหนาแรกของระบบ (http://61.19.234.174/~e-lerning/claroline175)
๒. จากนั้นให Click ที่สมัครสมาชิก
จากนั้น ใหกรอกขอมูล ตามลําดับ ๑ - ๗ ใหครบถวน สําหรับ หมายเลขโทรศัพท และ E-mail หาก
ยังไมมี คอยพิมพเพิ่มเติมภายหลังก็ได
หมายเหตุ สมัครเพียงครั้งเดียวเทานั้น และไมควรสมัครโดยไมระบุตัวตน มิฉะนัน้ จะถูกลบออก
จากระบบ

๑. พิมพนามสกุลของผูใชงาน

๒. พิมพช่อ
ื ของผูใชงาน

๓. พิมพชื่อที่ใชในการ Login เขาระบบ
๔. พิมพรหัสผานที่ตองการ

๕. พิมพรหัสผานอีกครั้ง

๖. พิมพ E-mail ของคุณ
๗. เลือก สรางรายวิชา หรือ
ครูผูสอน เพื่อกําหนดสถานะในระบบ

๘. Click ตกลง

รูปที่ 3-5 ขอมูลตางๆ ที่จําเปนตองกรอก

จะไดผลดังรูป

Click Next เพื่อเขาสูระบบ
ซึ่งพรอมที่จะสรางรายวิชา

รูปที่ 3-6 หากสมัครผานระบบจะจัดสงขอมูลของคุณกลับไปที่ E-mail ที่ระบุ

ให click ที่ Next จะเขาสูหนาตอไป

Click ที่นี่เพื่อ ออกจากระบบ

Click ที่นี่เพื่อ แกไขขอมูล เพิ่มเติม

Click ที่นี่เพื่อ สรางรายวิชาใหม

รูปที่ 3-7 หนาหลักของคุณ

ตอนนี้คุณก็พรอมที่จะใชงานระบบนีแ้ ลว
๓.๒.๒ ในกรณีที่คุณลืมรหัสผาน

๑. Click ที่นี่เมื่อคุณลืม
รหัสผาน

รูปที่ 3-8 กรณีที่ลืมรหัสผาน

๒. พิมพ E-mail ของคุณ

๓. Click ตกลง

รูปที่ 3-9พิมพ E-mail ของคุณ

๓.๓ การสรางเนื้อหารายวิชา
หลังจากที่คุณมี Username และ Password แลว คุณสามารถเขาใชงานระบบได
โดย เขาไปยังหนาแรกของระบบ

เขาสู ระบบ โดย
พิมพ ชื่อผูใช และ
รหัสผาน แลว Click
ตกลง

รูปที่ 3-10 หนาแรกของระบบ

เมื่อ click ตกลง คุณก็สามารถเขาสูระบบไดแลว

รูปที่ 3-11 หนาหลักของคุณ

จากนั้นใหเริ่ม สรางรายวิชา โดย Click ที่ สรางรายวิชา

Click ที่
สรางรายวิชา

รูปที่ 3-11 เริ่มตนสรางรายวิชา

๑. พิมพช่อ
ื วิชา
๒. พิมพรหัสวิชา
(รหัสวิชาพิมพติดกัน ไมตอ
 งขีดเสน)
๓. เลือกสาขาวิชาของคุณ
๔. เลือกแบบ ของการเขาเรียน
(เลือกแบบทั่วไป)

๖. Click ตกลง

๕. เลือกชนิดของการ
ลงทะเบียนเรียน
(เลือกอนุญาตใหนักศึกษา
ลงทะเบียนเอง)

รูปที่ 3-12 กรอกขอมูลรายวิชาตองการ

Click ที่นี่ เพื่อ
กลับไปหนาแรก

รูปที่ 3-13 ระบบจะตอบรับรายวิชาของคุณ

รายวิชาที่ถูกสรางขึ้น
หากตองการแกไข หรือเพิ่มเติมเนื้อหา
ให Click ที่ชื่อวิชา

รูปที่ 3-14 เพิ่มเติมเนื้อหาในรายวิชา

การแกไขรายวิชา (เพิม่ เติมเนื้อหา) ให Click ที่รายวิชาที่ตองการ

รูปที่ 3-15 หนาแรกของรายวิชา

หนาแรกของรายวิชา ในหนานี้คุณสามารถ เพิ่มคํานํา หรือ อธิบายรูปแบบการใชงาน ใหนักศึกษา
ไดทราบ โดย Click ที่เพิ่มคํานํา ซึ่งในหนานี้ จะเปนหนาของครูผูสอน นักศึกษาจะมองไมเห็น ซึ่ง
คุณสามารถ จะสลับมุมมองได

เครื่องมือที่ใชในระบบ
จะประกอบดวย เครื่องมือตาง ๆ ดังในรูป ซึ่งคุณไม
จําเปนจะตองเปดทั้งหมด
คุณสามารถเลือกใชงานเพียง
บางสวนก็ได โดย Click ที่ แกไขรายการเครื่องมือ เพื่อ
เลือกรายการทีค่ ุณตองการ ได

รูปที่ 3-16 เครื่องมือตางๆ ที่มีให

Click ที่ คําอธิบายรายวิชา

Click ที่นี่ เพื่อเพิ่ม
เนื้อหา

พิมพหัวเรื่อง ที่ตองการ

พิมพรายละเอียดของหัวเรื่อง นี้

แลว Click ตกลง

นี่คือมุมมองของครูผูสอน

นี่คือมุมมองของนักเรียน

หากตองการหัวขอเรื่องเพิ่มเติมใหกลับไป เพิ่มหัวเรื่องซ้ําอีก

กําหนดการสอน

เมนูตางๆ
เมนูปฏิทินแสดงรายวิชา
เมนูปฏิทินการศึกษา

เมนูปรับปรุงขอมูลสวนตัว

เมนูออกจากระบบ

