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1. วัตถุประสงค  

 

เพ่ืออธิบายขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรการเรียนในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย

สอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เพ่ือใชเปนส่ือประกอบการสอนและส่ือเสริมการเรียนรู 

2. ขอบเขต 

 

ครอบคลุมกระบวนการเตรียม การออกแบบ การสรางส่ือ การประเมินผล และการเผยแพร

โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน  

 

3. คําจํากัดความ 
 

 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) หมายถึง 

ประยุกตนําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพ่ือนําเสนอเน้ือหาใน

รูปแบบตาง ๆ เชน การเสนอแบบติวเตอร (Tutorial) แบบจําลองสถานการณ (Simulations) หรือแบบ

การแกไขปญหา (Problem Solving) เปนตน การเสนอเน้ือหาดังกลาวเปนการเสนอโดยตรงไปยังผูเรียน

ผานทางจอภาพหรือแปนพิมพ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม วัสดุทางการสอนคือโปรแกรมหรือ 

Courseware ซ่ึงปกติจะถูกจัดเก็บไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเคร่ืองพรอมที่จะเรียกใชได

ตลอดเวลา การเรียนในลักษณะน้ี ในบางครั้งผูเรียนจะตองโตตอบ หรือตอบคําถามเครื่องคอมพิวเตอร

ดวยการพิมพ การตอบคําถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร และจะเสนอแนะขั้นตอนหรือระดับในการ

เรียนขั้นตอ ๆ ไป กระบวนการเหลาน้ีเปนปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร [ที่มา :      

ศิริชัย สงวนแกว. “แนวทางการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน” วารสาร Computer review, 

78 (สิงหาคม 2534), 173-176.] 
 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

 นักทรัพยากรบุคคล ศึกษาวิเคราะห เตรียมการออกแบบ การสรางส่ือ การประเมินผล 

และการเผยแพรโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 
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5. ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เปนกระบวน      

การเรียนการสอนโดยใชส่ือคอมพิวเตอรในการนําเสนอเน้ือหาเร่ืองราวตางๆ มีลักษณะเปนการเรียน

โดยตรงและเปนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive) คือ สามารถโตตอบระหวางผูเรียนกับ

คอมพิวเตอรได โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม ดังน้ี 

 5.1 ขั้นตอนการเตรียม 

      5.1.1 วิเคราะหกลุมเปาหมาย เปนการวิเคราะหสภาพปญหา และความตองการของ

กลุมเปาหมาย เพ่ือใหผูสรางสามารถออกแบบสื่อไดสอดคลองเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยคํานึงถึง

ลักษณะทั่วไป และลักษณะเฉพาะของกลุมเปาหมายลักษณะท่ัวไป ไดแก อายุ ระดับความรู สังคม 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของกลุมเปาหมาย สําหรับลักษณะเฉพาะไดแก ทักษะท่ีมีมากอน ทักษะการเรียน 

ทักษะในการเรียน และทัศนคติของกลุมเปาหมาย 
      5.1.2 รวบรวมขอมูล  เปนการเตรียมพรอมทางดานทรัพยากรสารสนเทศ 

(Information Resources) ทั้งหมดที่เก่ียวของกับการผลิต ท้ังในสวนเน้ือหา (Materials) การพัฒนา

และการออกแบบบทเรียน (Instruction Development) และส่ือในการนําเสนอบทเรียน (Instructional 

Delivery Systems) ไดแก ตํารา หนังสือ วารสารทางวิชาการ หนังสืออางอิง สไลด ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 

เสียง วีดีโอตางๆ ระบบคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ ระบบการจัดเก็บและเผยแพรส่ือ โปรแกรม

คอมพิวเตอรหลักและโปรแกรมเสริมที่เก่ียวของกับการผลิตส่ือชนิดตางๆ และอุปกรณตอพวง เปนตน 

 5.2 ขั้นตอนการออกแบบ 
      5.2.1 กําหนดวัตถุประสงค เปนการต้ังเปาหมายวาเม่ือผูใชศึกษาจนจบ ผูใชจะได

ความรูในเรื่องอะไรบาง นอกจากน้ีวัตถุประสงคยังเปนตัวชวยใหผูสราง สามารถออกแบบ กิจกรรม

และเลือกหัวขอท่ีเหมาะสม เลือกวิธีการนําเสนอที่เหมาะสมไดเปนตน 

      5.2.2 การออกแบบเน้ือหา ดวยการกําหนดรูปแบบวิธีนําเสนอ เพ่ือใหเกิดการเรียนรู

ไดเปนอยางดี 

      5.2.3 การเขียนผังงาน (Flow Chart) ชุดของสัญลักษณตางๆ ซ่ึงอธิบายขั้นตอนการ

ทํางานของโปรแกรม การเขียนผังงานเปนส่ิงสําคัญ ท้ังน้ีก็เพราะส่ือเพ่ือการศึกษาท่ีดีจะตองมีปฏิสัมพันธ
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อยางสม่ําเสมอ และปฏิสัมพันธน้ีจะถูกถายทอดออกมาไดอยางชัดเจนท่ีสุดในรูปของสัญลักษณ ซ่ึง

แสดงกรอบการตัดสินใจและกรอบเหตุการณ 

      5.2.4 การเขียนสตอรี่บอรด (Storyboard) เปนขั้นตอนของการเตรียมการนําเสนอ

ขอความ ภาพ รวมทั้งส่ือในรูปของมัลติมีเดียตางๆ ลงในกระดาษ เพ่ือใหการนําเสนอ ขอความและส่ือ

ในรูปแบบตางๆ เหลาน้ีเปนไปอยางเหมาะสมบนหนาจอคอมพิวเตอรตอไป 

 5.3 ขั้นตอนการสรางส่ือ   เปนกระบวนการเปล่ียนสตอรี่บอรดใหกลายเปนส่ือ   โดยนํา 
สตอรี่บอรดที่ไดมาแยกประเภทของสื่อ เชน ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง วิดีโอ เปนตน แลวจัดการ

สรางหรือแปลงส่ือใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถนํามาใชในคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมชวยสร างส่ือเพื่อ

การศึกษา 

 5.4 ขั้นตอนการประเมินผล เปนการประเมินคุณภาพตัวส่ือดวยการกําหนดตัวบงช้ี   

เกณฑและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับส่ือและการกําหนดประเด็นองคประกอบหรือหัวขอการประเมิน

จะตองพิจารณาจากส วนสําคัญ 3 สวน ไดแก คุณภาพดานการออกแบบการสอน การออกแบบหนาจอ

และการใชงานตารางการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลคุณภาพตัวส่ือ 

 5.5 ขั้นตอนการเผยแพรขอมูล เปนการสงผานขอมูล หรือเน้ือหาบทเรียนใหแกผูเรียน 

ผูสอนจะตองทราบเทคนิคการเลือกใชส่ือชนิดตางๆ ใหเหมาะสมกับเน้ือหา โอกาส และขอจํากัดของ

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีมีอยู เพ่ือใหสัมฤทธิ์ผลการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตองจัดทํา

อีกโครงการหนึ่งเปนโครงการตอเน่ือง เพ่ือนําส่ือคอมพิวเตอรไปเผยแพรและใชในลักษณะของการ

ฝกอบรมทางไกล โดยสามารถใชรวมในลักษณะของ Web Based Training 
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6. เอกสารอางอิง 
 - แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมสรรพสามิต 
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

7. แบบฟอรมที่ใช 
- 

  

8. เอกสารบันทึก 

 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

โครงการจัดทําโปรแกรม

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
นักทรัพยากร

บุคคล 
สวนนวัตกรรม

การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

สํานักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

1- 3 ป   เรียงตามวันท่ี
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