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1. วัตถุประสงค 

 

เพ่ืออธิบายขั้นตอนการสรางสภาพแวดลอมและกระบวนการเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี 

(Technology-Based Learning) โดยพัฒนาบุคลากรผานเครือขายดิจิทัล (e-Learning) มาปรับใช

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรในลักษณะตางๆ เชน 

การจัดระบบการเรียนการสอนบนระบบเครือขาย (Learning Management System) การสราง

หองเรียนออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Cyber Classroom) การสรางระบบทดสอบออนไลน 
(e-Testing) เปนตน 

2. ขอบเขต 

 

ครอบคลุมกระบวนวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช และการประเมินผล

ระบบการพัฒนาบุคลากรผานเครือขายดิจิทัล (e-Learning) 

 

3. คําจํากัดความ 
 

 การพัฒนาบุคลากรผานเครือขายดิจิทัล (e-Learning) หมายถึง การศึกษาเรียนรูผานเครือขาย

คอมพิวเตอร internet หรือ intranet เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและ

ความสนใจของตน โดยเน้ือหาของบทเรียนซ่ึงประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและ

มัลติมีเดียอ่ืนๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน web browser โดยผูเรียน ผูสอน และเพื่อนรวมช้ันเรียนทุกคน 

สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในช้ันเรียนปกติ 

โดยอาศัยเคร่ืองมือการติดตอ ส่ือสารที่ทันสมัย (e-mail, web-board, chat) จึงเปนการเรียน

สําหรับทุกคน, เรียนไดทุกเวลา และทุกสถานที่ (learn for all : anyone, anywhere and anytime) 

[ที่มา : สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน.  http://www.thai2learn.com.2551.] 
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

 นักทรัพยากรบุคคล ศึกษาวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช และการประเมินผล

ระบบการพัฒนาบุคลากรผานเครือขายดิจิทัล 

5. ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 การดําเนินการจัดสรางระบบการพัฒนาบุคลากรผานเครือขายดิจิทัล ไดแบงขั้นตอนของ

การทํางานออกเปนสวนๆ ดังปรากฏในแผนภาพ 

 

แผนภาพแสดงขั้นตอนดําเนินการพัฒนาบุคลากรผานเครือขายดิจิทัล 

 

 จากแผนภาพแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการดําเนินการทั้งส้ิน 8 ขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังน้ี 

 5.1 สํารวจปญหาและความตองการ เปนการเก็บรวบรวมเพ่ือวิเคราะหหาชองวาง

จุดบกพรอง และขอจํากัดของการฝกอบรมที่เปนอยูในปจจุบัน พรอมกับศึกษาความเปนไปไดดาน

เทคนิค ดานบุคลากร ดานคาใชจายหรือความคุมคา และดานกําหนดเวลาในการท่ีจะนําระบบ (e-Learning) 

มาใชพัฒนาขาราชการ พนักงานลูกจาง ของกรมสรรพสามิต 

 5.2 กําหนดขอบเขตของระบบ เปนการกําหนดองคประกอบตางๆ ของระบบงานการพัฒนา

บุคลากรผานเครือขายดิจิทัล ไดแก 

      1) การกําหนดทีมงานในการจัดทํา (e-Learning) ซ่ึงจะประกอบดวยกลุมคน 3 กลุม คือ 
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           - กลุมผูเช่ียวชาญ ไดแก ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและเน้ือหา ทําหนาที่ในการกําหนด

เปาหมาย และทิศทางของหลักสูตร ผูเช่ียวชาญดานการสอน ทําหนาท่ีกําหนดเทคนิควิธีการในการนําเสนอ

การสรางบทเรียนและวิธีการวัดผลใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตรผูเช่ียวชาญดาน

ส่ือ ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาการออกแบบบทเรียน การเลือกใชกราฟฟกหรือส่ือตางๆ ท่ีจะชวยกระตุนและ

ดึงดูดความสนใจของผูเรียน และผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนผูใหคําแนะนําการใชโปรแกรม

เก่ียวกับการผลิตส่ือที่เหมาะสมกับเน้ือหาที่จะนําเสนอ 
           - กลุมผูออกแบบและสรางบทเรียน เปนผูที่ออกแบบและสรางบทเรียนโดยตรงต้ังแต

การวิเคราะหเน้ือหา วิเคราะหกิจกรรม วิเคราะหถึงความเหมาะสมและความสัมพันธกันระหวางเน้ือหาท่ี

ออกแบบใหตรงกับวุฒิภาวะของผูเรียน 
         - ผูบริหารโครงการ ทําหนาที่จัดการและบริหารงานตางๆ  
      2) กําหนดส่ือที่จะนํามาใช โดยเปนการระบุต้ังแต ชนิดของส่ือ เชน สไลดอิเล็กทรอนิกส 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เทปเสียงคําสอนดิจิทัล วีดีโอเทปดิจิทัล เปนตน ขนาดแฟมขอมูล รวมไปถึงโปรแกรม

สําหรับสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน (Authoring) ที่จะนํามาใชงาน 
      3) การกําหนดวิธีจัดการองคประกอบของ e-Learning ท่ีสําคัญ 4 สวน ไดแก เน้ือหาของ

บทเรียน ระบบบริหารการเรียน การติดตอส่ือสาร และการสอบ/วัดผลการเรียน 

 5.3 พัฒนาหลักสูตร ถือไดวาสําคัญย่ิงในการจัดการเรียนการสอน เพราะเปนแนวทาง

กําหนดทิศทางของการเรียน เปนเครื่องช้ีใหผูสอนและผูเรียนรูวาจะตองจัดการเรียนการสอนอยางไร 

แคไหน และดวยวิธีการใด อีกท้ังยังเปนสวนที่กําหนดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาจะให

เกิดกับผูเรียนหรือการกําหนดพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการปลูกฝงใหแกผูเรียน ดังน้ันการพัฒนา

หลักสูตรจึงควรสอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียน การเรียนรูถึงจะไดผลดี ซ่ึง

ขั้นตอนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มจากการวางแผนและจัดเตรียมขอมูลเพื่อจัดทําโครงสรางของ

หลักสูตร จัดทําแผนการเรียนการสอน วิเคราะหขอบเขตของเน้ือหา การกําหนดหนวยการเรียนยอย 

เขียนจุดประสงคการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา ระบุเน้ือหาที่นําเสนอผานส่ือในรูปแบบตางๆ รวมถึง

กิจกรรมการเรียนการสอน จัดทําแบบฝกหัดหลังเรียนและกําหนดรูปแบบวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 
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 5.4 คัดเลือกเทคโนโลยีสําหรับพัฒนาระบบ เปนการคัดเลือกเทคโนโลยีสําหรับพัฒนา

ระบบจะมุงเนนไปในชวงการจัดหาเพ่ือใหไดมาซ่ึงระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS: Learning 

Management System) และบทเรียนออนไลน (Courseware) ซ่ึงระบบ e-learning ที่สมบูรณแบบน้ัน

จะตองมีชุดการเรียนและ LMS ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ไมมีปญหาของการเขากันไมได (Incompatibility) 

ของ LMS และเน้ือหาวิชาที่พัฒนาขึ้นอันสืบเน่ืองมาจากแตกตางกันของแพลตฟอรม โดยการคัดเลือก

จะพิจารณาตามขอกําหนดของมาตรฐาน SCORM (Shareable Content Object Reference Model) ซ่ึง

เปนที่ยอมรับกันมากท่ีสุดท้ังผูผลิตและผูใชระบบ e-Learning ท่ัวโลก 

 5.5 ผลิตบทเรียนออนไลน เปนการสรางบทเรียนออนไลนเปนสวนหน่ึงของการสราง

นวัตกรรมเพื่อขยายการเรียนรู โดยขั้นการผลิตและพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ิมจากการเขียนแผนผัง

บทเรียน (Flowchart) เพ่ือกําหนดชองทางการเขาสูเน้ือหาในบทเรียนและการเช่ือมโยงส่ือสารภายใน

และภายนอกบทเรียน ออกแบบโครงสรางนําเสนอเน้ือหาและสื่อตางๆ (Storyboard) เพ่ือดูความ

เหมาะสม ทําการผลิตและพัฒนาบทเรียนออนไลนตามโครงสรางการนําเสนอเน้ือหา โดยมีแนวทาง

ของการผลิตส่ืออยู 2 รูปแบบ คือ 

      1) การจางหนวยงานภายนอกผลิต โดยจะเปนส่ือชนิด High Quality Online Course 

ท่ีตองใช Web Programming มาควบคุมการนําเสนอของส่ือรวมกับ LMS สาเหตุที่จางหนวยงาน

ภายนอกมาผลิตเน่ืองจากส่ือชนิดน้ีจําเปนตองอาศัยความชํานาญทางเทคนิคในการออกแบบและผลิต

งาน Graphic design เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเรียน อีกทั้งยังจะตองเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรให

ส่ือท่ีสรางขึ้นสามารถทํางานรวมกับ LMS ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      2) การผลิตส่ือใชเอง (In-house Developed Content) ซ่ึงเปนส่ือในลักษณะของ 

Text Online โดยการนําเสนอดวยขอความท่ีอยูในรูปของไฟลเอกสาร PDF ไฟล PowerPoint เพ่ือให

ดาวนโหลดไปเรียกดู และแบบ Low Cost Interactive Online Course เปน Multimedia ที่นําเอา

ขอความ (Text) ภาพน่ิง (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) สายธารเสียง (Streaming Audio) 

สายธารวีดิทัศน (Streaming Video) มาผสมผสานใหเปนส่ือการเรียน ซ่ึงถึงแมส่ือดังกลาวจะมี

คุณภาพและข้ันตอนการผลิตที่ซับซอนนอยกวาส่ือชนิด High Quality Online Course แตก็มีขอดีคือ 

ใชเทคนิคการผลิตไมสูงมากนัก ผลิตไดในเวลาอันรวดเร็ว และมีตนทุนการผลิตตํ่าเม่ือเทียบกับการ
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จางใหหนวยงานภายนอกผลิต เมื่อไดดําเนินการผลิตเสร็จเรียบรอยจะตองตรวจสอบบทเรียนที่ผลิต

ขึ้น เพ่ือหาขอบกพรองและขอผิดพลาด พรอมทําการปรับปรุงแกไข กอนนําบทเรียนขึ้นเคร่ืองแมขาย 

(Server) เพื่อแสดงผลจริง 

 5.6 ดําเนินการถายทอดการเรียนรูผานเครือขาย เปนขั้นตอนที่เก่ียวของกับการกําหนด

กรอบปฏิบัติและวิธีการใหเจาหนาท่ีของกรมฯ ไดเขามาใชงานระบบ ซ่ึงไดแก การประกาศคุณสมบัติ

ของผู ท่ีมีสิทธิจะเขามาใชระบบ การประกาศรายช่ือบทเรียนออนไลนที่จะเปดสอบผานระบบ           
e-Learning ใหเจาหนาที่ของกรมฯ ไดทราบ การกําหนดชองทางใหลงทะเบียนเรียนผานระบบ

อินเตอรเน็ต การกําหนดวิธีการเขาเรียน กิจกรรมการเรียนและรูปแบบปฏิสัมพันธส่ือสารกันระหวาง

วิทยากรหรือผูรวมเรียนในวิชาเดียวกัน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นและประสบการณหรือ

ซักถามเรื่องที่ตนเองไมเขาใจผานชองทางส่ือสารอิเล็กทรอนิคส รวมถึงวิธีการทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียนเพ่ือประเมินความสามารถและทักษะของผูเรียนแบบ Online เปนตน 

 5.7 วัดผลการเรียน (Evaluation) เปนการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนจะใช

หลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ดวยการทดสอบผูเรียนในสภาพ

การเรียนรูเชนเดียวกับที่ผูเรียนไดมีการลงมือปฏิบัติจริง การทดสอบจะใชขอสอบในรูปแบบตางๆ 

อาทิ True/False, Multiple Choice, Multiple Response, Fill- in-Bank, Match Item, Ordered 

Object เปนตน เพ่ือทดสอบความรูความเขาใจจากท่ีไดศึกษาเน้ือหาการเรียนรู และหาเกณฑดาน

ความกาวหนาทางการเรียนที่ทําใหผูเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงการวัดผลการเรียนจะ

เปนการประเมินใน 2 สวนดวยกัน คือ 
      1) สวนท่ีเปนการประเมินกอนเรียน เปนการสํารวจหรือประเมินความรูเดิมที่เก่ียวกับ

เน้ือหาท่ีนักศึกษาจะเรียนในแตละหนวย 

      2 ) สวนที่เปนการประเมินหลังเรียน เปนการประเมินความกาวหนาของผูเรียนเม่ือเรียนจบ

แตละหนวยแลว 

   

  

   



 

คูมือการพัฒนาบุคลากร

ผานเครือขายดิจิทัล  

(e-Learning) 

 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-01-009-003

การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

สวนนวัตกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

หนาที่ : 6 จาก 7

 

 

การดําเนินการ สํารวจปญหาและความตองการ

พัฒนาหลักสูตร

กําหนดขอบเขตระบบงาน

คัดเลือกเทคโนโลยีสําหรับพัฒนาระบบ

ถายทอดการเรียนรูผานเครือขาย

ผลิตบทเรียนออนไลน

วัดผลการเรียน

ข้ันตอนการปฏิบัติงานในกรณีการพัฒนาบุคลากรผานเครือขายดิจิทัล

(e-Learning)

      

6. เอกสารอางอิง 
 - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชจายในการฝกอบรม จัดงาน และการประชุม

ระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 



 

คูมือการพัฒนาบุคลากร

ผานเครือขายดิจิทัล  

(e-Learning) 

 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-01-009-003

การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

สวนนวัตกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

หนาที่ : 7 จาก 7

 

 

7. แบบฟอรมที่ใช 
- 

  

8. เอกสารบันทึก 

 

 
 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

แผน/โครงการพัฒนา

บุคลากรผานเครือขายดิจิทัล 

(e-Learning) 

 

นักทรัพยากร

บุคคล 

สวนนวัตกรรม

การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  

สํานักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

1- 3 ป  เรียงตามวันท่ี


	ปกคู่มือ_8_
	_8_การพัฒนาบุคลากรผ่านเครือข่ายดิจิทัล

