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การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยงิ่เทคโนโลยีที่
เกีย่วข้องกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเพมิ่ประสิทธิภาพของการจดัการข้อมูลและเวลาน้นัเป็นสงิ่
ทีจ่าำ เป็น ในยคุต้นๆของการประยกุต์ใช้งาน มีการนำาระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เข้ามาใช้
ในการแลกเปลีย่นข้อมูล มีการนำาเทคโนโลยีทีเ่กีย่วกบัเว็บ มาเพอื่เพมิ่ทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีเหล่านี้ได้มีการพฒ
ั นาอย่างต่อเนอื่งเพอื่ทำาให้เป็นอีกทางเลือกหนงึ่ในการติดต่อระหว่างกนั เช่น
ระหว่างผู้ผลิตกบัผู้ใช้ ผู้ให้บริการกบัผู้รบับริการ ตวัอย่างการประยกุต์ใช้งาน ได้แก่ e-commere e-banking
และ e-service ในภาคเอกชน หรือในรูปของ e-government ในภาครฐับาลเป็นต้น
ในด้านการศึกษา ได้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้คร้งัแรก ในช่วง คศ. 1950 ในยคุแรกๆ
จะเป็นการใช้งานในรูปของการช่วยให้ผู้สอนท้งัในรูปของการช่วยสอน (Computer Assisted Instruction
[CAI] ) และในรูปของการจดัการข้อมูลต่างๆทีเ่กีย่วกบัการเรียนการสอน ต่อมาได้มีการจดัทำาเอกสารในรูป
สอื่ต่างๆ เช่น CD VCD และ DVD เพอื่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่จำากดัเวลาและสถานที่ แต่อย่างไร
ก็ตามการเรียนวิธีนี้ ผูเ้ รียนกบัผู้สอนยงัไม่มีการปฎิสมัพนัธ์กนั เมอื่เทคโนโลยีเกีย่วกบั เครือข่ายคอมพิวเตอร์
มีการพฒ
ั นาเพมิ่ขี้น จึงได้มีการนำาเทคโนโลยีทางด้านนี้มาประยกุต์เพอื่สนบัสนนุแนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้
โดยไม่จาำ กดัเวลาและสถานที่ โดยทีผ่เู้ รียนและผูส้ อนมีการปฏิสมัพนัธ์กนัท้งัในเวลาเดียวกนัและต่างเวลากนั
ขณะเดียวกนัก็รองรบัการจดัการข้อมูลต่างๆทีเ่กีย่วกบัการเรียนการสอนด้วย เช่น ผู้เรียน, หลกัสูตร เป็นต้น
การพฒ
ั นาระบบสนบัสนนุเพอื่ใช้ในด้านการศึกษานี้ จึงเป็นทีม่าของการเรียนรู้ในรูปแบบของ e-Learning

1. e-Learning คืออะไร
e-Learning มาจากการรวมกนัของ Electronic กบั Learning เป็นการนำาอปุกรณ์, เทคนิคทีเ่กีย่ว
กบัการจดัการข้อมูลเข้ามาประยกุต์ใช้ในการเรียนรู้ ทำาให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ e-learning เป็นคำาที่
มีความหมายกว้าง มีนกัวิชาการหลายกลุ่มได้นิยาม คำาจำากดัความของ e-learning ไว้ต่างๆกนัดงันี้
“e-learning is a means of becoming literate involving new mechanisms for
communication: computer networks, multimedia, content portals, search engines,
electronic libraries, distance learning and Web-enabled classrooms. E-learning is
characterized by speed, technological transformation and mediated human interaction. ”
by Peter J. Stokes: executive vice president of eduventures.com
หรือ
"e-learning คือการเรียนเนื้อหา หรือสารสนเทศสำาหรบัการสอนหรือการอบรมซงึ่ใช้การนำาเสนอ
ด้วยตวัอกัษร ภาพนงิ่ผสมผสานกบัการใช้ภาพเคลอื่นไหว วิดีทศัน์และเสียง โดยอาศยัเทคโนโลยี
ของเว็บ ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมท้งัใช้เทคโนโลยีการจดัการคอร์สในการบริหารจดัการงานสอน
ต่างๆ" โดย ผศ. ดร. ถนอมพร เลาหจรสัแสง
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การเรียนแบบ e-Learning ที่จะกล่าวถึงในระบบ LearnSquare เป็นการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายเป็นสอื่กลาง มีการติดต่อเกีย่วข้องกนัระหว่างผู้เรียนและผูส้ อน ซงึ่เนื้อหาบทเรียนน้นัถูก
กำาหนดจากจดุประสงค์ของการเรียนรู้โดยผู้สอนผ่านทางสอื่ต่างๆมีท้งัข้อความ ภาพ เสียง ซงึ่ระบบมีการ
ออกแบบเพอื่สนนัสนนุให้ผู้เรียนสามารถเรียนตามความสนใจท้งัทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้รว่ มกบัผู้ทเ่ี กีย่วข้องในการเรียนได้ และมีระบบการจดัการต่างๆเกีย่วกบัข้อมูลสำาหรบัการเรียน
การสอน
e-Learning เป็นการเรียนการสอนทีม่ีลกัษณะคล้ายกบัระบบการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบ
อนื่ ๆ เช่ น Computer Assisted Instruction, Computer Based Training และ Web Based Learning
เป็นต้น
Computer Assisted Instruction (CAI) หรื อ Computer Based Training (CBT) แตกต่ า งจาก
e-Learning เนอื่ งจาก CAI และ CBT เป็ น การเก็ บ สอื่การสอนและแบบฝึกหดั อยู่ ในรูป แบบของแผ่น
ดิสก์หรือแผ่นซีดี ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนทีม่ี โดยไม่มีการปฎิสมัพนัธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน CAI
หรือ CBT โดยทว่ัไปถูกใช้เป็นการเรียนเสริมการสอนในระบบปกติ
ในอีกทางหนงึ่ e-Learning มีลกัษณะคล้ายกบั Web Based Learning คือมีการรบัเนื้อหาการเรียน
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเหมือนกนั แต่ e-Learning มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ระบบ ติดตามการใช้งาน
และการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน ซงึ่ใน Web Based Learning ไม่มีการจดจำาผู้เข้าเรียน เป็นเพียงการนำา
เสนอเนือ้ หาผ่านทาง Web Browser เท่าน้นั
ในระบบ Learnsquare ระบบสามารถจดัการกบัข้อมูลต่างๆเกีย่วกบัการเรียนการสอนตามความ
หมายของ e-learning ระบบสามารถเก็บข้อมูลเกีย่วกบัผู้เรียนทีผู่้สอนต้องการทราบ เช่น รายชอื่ของผู้ทีล่ง
ทะเบียนเรียนวิชาหนงึ่ จำานวนคร้งัในการเข้าสู่ระบบเพอื่เรียนเนือ้ หาวิชาส่วนต่าง ๆ คะแนนทีไ่ด้จากการสอบ
แต่ละคร้งั เป็นต้น นอกจากนี้ ยงัมีการจดัการข้อมูลอนื่ ๆ เกีย่วกบัผู้ใช้ และมีสิ่งอำานวยความสะดวกเพอื่ให้
การเรียนบนระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ระบบยงัสามารถจดัการสอบผ่านทางเครือข่าย เมอื่ผู้เรียน
ทำาข้อสอบเสร็จแล้ว ระบบสามารถตรวจคำาตอบและรายงานผลคะแนนได้ทนัที

2. ประโยชน์ของ e-Learning
เนอื่งจาก e-Learning เป็นการจดัการเรียนการสอนทีอ่ยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำาให้ลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในการเรียนระบบปกติได้ โดยลกัษณะทีเ่ป็นข้อได้เปรียบของระบบมีอยู่ 2 ประการสำาคญ
ั คือ
• ประการทีห
่ นงึ่ การเรียนทาง e-Learning ไม่ต้องมีสถานทีใ่ห้ผู้เรียนและผู้สอนมาพบปะกนั ทำา
ให้เกิดผลดีคือ
1. ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนอื่งจากผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องเดินทาง
เพอื่มาอยู่ในทีเ่ดียวกนัอยู่
2. ผู้เรียนและผูส้ อนสามารถเลือกสถานทีเ่รียนและทำางานได้ดว้ ยตวัเอง
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3. มีความเป็นตวัเองสูง ความเขินอายลดน้อยลง ส่งผลทำาให้ผู้เรียนกล้าออกความคิดเห็น
และซกัถามเพมิ่มากขึ้นด้วย
4. สามารถรบัจำานวนผู้เรียนในระบบได้ไม่จำากดั เนอื่งจากเป็นการเรียนผ่านทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จึงไม่มีข้อจำากดัเกีย่วกบัสถานที่
ประการทีส่อง สอื่การสอนและเนือ้ หาบทเรียนถูกเก็บไว้ในระบบ ทำาให้มีข้อดี คือ
1. มีความสะดวกสบาย ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนไหร่ก็ได้ จึงไม่จำาเป็นต้องงดเว้นภารกิจ
อนื่
2. เนื้อหาการเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกนั

3. ระบบ LearnSquare คืออะไร
LearnSquare เป็ น โปรแกรมที เ่ ปิ ด เผยรหสั การทำ า งาน(Open Source Software) ที พ่ ฒ
ั นาโดย
โปรแกรมเมอร์ ค นไทย ทำ า งานเพอื่ การจดั การการเรี ย นการสอนบนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต กล่ า วคื อ
LearnSquare เป็นระบบการจดัการ e-Learning นน่ัเอง
เนอื่ งจาก LearnSquare เป็ น โปรแกรมที เ่ ปิ ด เผย Source Code แบบ GNU General Public
License (GNU GPL) ผู้ทีส่นใจสามารถนำาไปใช้งานได้โดยไม่ต้องซื้อ และยงัสามารถดดัแปลง แก้ไขรหสั
การทำางานของระบบให้เป็นไปตามทีต่้องการเองด้วย

4. ส่วนประกอบของระบบ LearnSquare
ระบบ LearnSquare สามารถแบ่งการทำางานออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ นน่ัคือ การจดัการผู้ใช้ การ
จดัการเกีย่วกบัหลกัสูตร และ ระบบสนบัสนนุการเรียน
1. การจดัการผู้ใช้ ระบบ LearnSquare ได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้หลกัเป็น 4 กลุ่ม นน่ัคือ ผูเ้ รียน ผู้สอน ผู้
ดูแลระบบ และผูช้ ่วยสอน
• ผเู้รี ยน ทำ า หน้ า ที เ่ ข้ า เรีย น ซง
ึ่ ต้องลงทะเบียนเรียน เข้าเรียน และเข้าสอบตามวนัที่
กำาหนด
• ผส
ู้ อน ทำาหน้าทีส่ ร้างหลกัสูตรการสอน กำาหนดช่วงเวลาเรียนของวิชาทีส่ร้างขึ้น เป็นผู้
สอนวิชาต่าง ๆ และในวิชาทีเ่ป็นผูส้ อนจะเป็นผู้ตดัสินว่าผู้เรียนคนใดสอบผ่าน
• ผด
ู้ ูแลระบบ ทำาหน้าที่เพมิ่บญ
ั ชีผู้ใช้ จดัการต้งัค่าและรูปแบบต่าง ๆ ของระบบ และมี
ความสามารถสร้างหลกัสูตรการสอน และกำาหนดช่วงเวลาเปิดเรียนของวิชาได้เหมือน
กบัผู้สอน แต่ไม่สามารถเป็นผู้สอนได้
• ผช
ู้ ่วยสอน ทำาหน้าทีเ่ข้ามาในระบบเพอื่ ให้ความช่วยเหลือผู้สอน เช่น อาจตอบคำาถาม
ทีผู่้เรียนสงสยัได้ หรือเป็นทีป่รึกษาของผู้เรียน เป็นต้น สำาหรบัลกัษณะการใช้ งาน
ระบบทีไ่ม่ต้องการผู้ช่วยสอน ก็ไม่จำาเป็นต้องมีผใู้ ช้ในกลุ่มนี้ได้
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การจดัการหลกัสูตร ระบบจะแบ่งวิชาทีเ่ปิดสอนออกเป็นกลุ่มของวิชา (Schools) มีผสู้ อนและผู้
ดูแลระบบเป็นผู้สร้างหลกัสูตร โดยเนื้อหาการสอน และข้อสอบของแต่ละวิชาจะถูกเก็บไว้ใน
ระบบ สร้างหลกัสูตรและกำาหนดช่วงเวลาเรียนของวิชาน้นั ผู้เรียนจะเข้ามาลงทะเบียนและเข้า
เรียนได้
3. ระบบสนบัสนนุการเรียน ได้แก่ หอ้งสนทนา กระดานข่าว การรบั-ส่งขอ้ความ สมุดบนัทึก และ
ตารางนดัหมาย
• หอ
้ งสนทนา มีลกัษณะเป็นการคยุกนัระหว่างผูเ้ รียนวิชาหนงึ่ทีก่ำาลงั online ขณะน้นั
• กระดานข่าว ทำาให้ผู้เรียนสามารถทิ้งข้อความหรือประกาศไว้ ซง
ึ่ ทกุคนสามารถเข้าไปดู
ข้อความของวิชาทีเ่รียนได้
• รบ
ั -ส่งขอ้ความ เป็นการส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail) ระหว่างผู้ใช้ระบบ
• สมุดบน
ั ทึก ผู้ใช้สามารถทำาการจดบนัทึกข้อความเก็บในแฟ้มและสามารถจดัข้อความให้
เป็นหมวดหมู่ได้ตามทีต่้องการ
• ตารางนด
ั หมาย เป็นส่วนทีร่ะบบให้ผู้ใช้ได้จดัการนดัหมายต่าง ๆ ได้ดว้ ยตวัเอง
2.

5. ขัน้ ตอนกำรเรียนด้วยระบบ LearnSquare
ด้วยคณ
ุ สมบตัิและความสามารถของ LearnSquare ทำาให้การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ดำาเนินไปได้คล้ายกบัระบบการเรียนการสอนแบบปกติ ในรายละเอียดของแต่ละลำาดบัข้นัจะมี
ความแตกต่างกนัอยู่บ้าง การเรียนการสอนปกติในวิชาหนงึ่เรมิ่ต้นด้วยการเปิดสอนวิชาน้นั ก่อนการสอนผู้
สอนต้องเตรียมการสอนและสอื่การสอนสำาหรบัการสอนแต่ละคร้งั เมอื่ถึงวนัเข้าเรียน ผู้สอนจะต้องเข้าสอน
หน้าห้องเรียน เมอื่มีการทดสอบ ก็ต้องตรวจให้คะแนนสลบักบัการเข้าสอนไปจนจบหลกัสูตร ถ้าต้องการ
เปิดสอนวิชานี้อีกคร้งั การทำางานจะเป็นขบวนการเดิม และผูส้ อนยงัคงต้องเข้าสอนอยู่ทกุคร้งั
ผู้สอนในระบบ LearnSquare ต้องเตรียมสอื่การสอนและข้อสอบไว้ก่อนการเปิดเรียน เสร็จแล้วจึง
เปิดการสอนวิชาน้นั เมอื่ถึงกำาหนดเปิดเรียนผู้สอนไม่ต้องเข้าสอนเหมือนในการเรียนปกติ เพียงแต่เข้าระบบ
มาให้ผเู้ รียนได้ซกัถาม ให้คาำ แนะนำา และให้การบ้านแก่นกัเรียนได้ โดยใช้อปุกรณ์ทีร่ะบบเตรียมไว้ให้
การเข้าเรียนของผู้เรียนในระบบการเรียนปกติกบัการเรียนใน LearnSquare อาจมีข้อแตกต่างของ
ลำาดบัข้นัไม่มากนกั แต่จะแตกต่างกนัในลกัษณะของการเข้าเรียนในระบบ LearnSquare ผู้เรียนและผูส้ อน
จะเข้ามาเจอกนัในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ในระบบปกติผู้เรียนและผูส้ อนจะต้องมาเจอกนัในห้องเรียนจริง
ในเวลาเดียวกนั
ใน LearnSquare ก่อนเข้าเรียนผูเ้ รียนต้องลงทะเบียนวิชาทีส่นใจ ในระหว่างทีเ่รียนอาจมีการบ้านที่
ผู้สอนมอบหมายให้ หรืออาจมีการสอบ ผู้เรียนสามารถเพิกถอนวิชาทีไ่ม่ต้องการเรียนต่อไปได้ เมอื่เรียนจบ
วิชาจะได้รบัการประเมินผลการเรียนจากผู้สอน
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คูม่ ือการใชง้านระบบ LearnSquare

บทนำา

รูปที่ 1.1 ข้นัตอนการเรียนดว้ยระบบ LearnSquare

6. สรุป

ระบบ LearnSquare เป็นระบบจดัการการเรียนการสอนผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีแ่บ่งผู้ใช้
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผูเ้ รียน ผู้สอน ผู้ดูแลระบบ และผู้ช่วยสอน เนอื่งจากการใช้งานระบบของผู้ช่วยสอนมี
เพียงการเข้าสู่ระบบเพอื่ตอบคำาถาม เป็นทีป่รึกษา ให้แก่ผู้เรียนในวิชาทีไ่ด้รบัมอบหมาย เนื้อหาในคู่มือ
ฉบบันี้จะกล่าวในรายละเอียดแยกตามประเภทของผู้ใช้งาน โดยในบทที่ 2 จึงจะกล่าวถึงการใช้งานของผู้
เรียน ในบทที่ 3 กล่าวถึงการใช้งานของผู้สอน และในบทที่ 4 กล่าวถึงการใช้งานของผู้ดูแลระบบ สำาหรบัผู้
ช่วยสอน ผู้ใช้ระบบสามารถดูได้จาก หวัข้อทีเ่กีย่วข้อง ในการใช้งานของผู้เรียน และ การใช้งานของผูส้ อน
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