E learning
คําว่า E-learning เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในยุคปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นการจัดการเรี ยนการ
สอนในระบบชั้นเรี ยนปกติ การจัดการเรี ยนการสอนด้วยระบบการเรี ยนทางไกล หรื อ การเรี ยนการสอน
ผ่านเครื อข่ายสิ่ งแวดล้อมเสมือนจริ ง นักศึกษาหรื อ ผูท้ ี่ทาํ งานในสถาบันการศึกษาหลายท่าน อาจสงสัยว่า
E-learning หมายถึง การเรี ยนในลักษณะใด การจัดทําสื่ อซีดีประกอบการเรี ยนการสอนถือเป็ น E-learning
หรื อไม่ E-learning ครอบคลุมสื่ อและวิธีการเรี ยนการสอนอย่างไร
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในนิยาม E-learning ผูเ้ ขียนจึงได้คน้ หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องนี้และนํามาสรุ ปไว้พอ
สังเขป ดังนี้
คําว่า E-learning หรื อมีการใช้ในภาษาไทยว่า การเรี ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการเรี ยนการสอน
ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่ อการเรี ยน การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และการนําส่ งการเรี ยนการสอน
ทรัพยากร หลักสู ตรและโปรแกรมการเรี ยนต่างๆ ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน สื่ อการเรี ยนที่อยูใ่ นรู ปสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีท้งั ลักษณะที่เป็ นข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง หรื อ สื่ อประสม รวมทั้งอาจมีการ
ปฏิสัมพันธ์กนั ผ่านระบบสื่ อสารโทรคมนาคมระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนและระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง
สื่ อการเรี ยนที่อยูใ่ นรู ปสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวครอบคลุมถึง สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ วิดีโอ
วีดิทศั น์ ดาวเทียม โทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซีดี คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออฟไลน์ผา่ น
สื่ อซีดีรอม สื่ อดิจิทลั คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ สื่ อดิจิทลั ที่อยูบ่ นเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์ เป็ นต้น
ปั จจุบนั สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นที่แพร่ หลายและได้รับความนิยมคือ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงด้วยระบบออนไลน์ หรื อ ผ่านสิ่ งแวดล้อมเครื อข่ายเสมือนจริ ง โดยคํานี้ เข้าไป
เกี่ยวข้องกับ การสื่ อสาร การทํางานร่ วมกันและกิจกรรมการเรี ยนที่อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมออนไลน์ ดังนั้น เมื่อ
กล่าวถึง คําว่า E-learning จึงมักหมายถึง การเรี ยนการสอนผ่านสิ่ งแวดล้อมออนไลน์ การเรี ยนผ่านเว็บไซต์
โดยมีคาํ ที่มีความหมายคล้ายคลึง ในที่น้ ี ขอแนะนําคําที่มกั พบเห็นและมีการใช้แพร่ หลายเมื่อกล่าวถึง Elearning
Virtual Learning Environment (VLE) เป็ นรู ปแบบหนึ่งของ E-learning มีองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง 2 ส่ วน ส่ วนแรกเป็ นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน การสื่ อสาร และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และส่ วนที่ 2 เป็ นการเผยแพร่ ขอ้ มูล สารสนเทศ สิ่ งพิมพ์ออนไลน์ การค้นคืนเอกสาร จาก
องค์ประกอบดังกล่าว Virtual Learning Environment (VLE) เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับตัว
ผูส้ อน หลักสู ตร ผูเ้ รี ยนและทรัพยากรที่ใช้ในการเรี ยน

Online Course เป็ นส่ วนหนึ่งของ E-learning แบบออนไลน์ Online Course เป็ นหลักสู ตร
ออนไลน์ ที่มีการนําโ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์มาใช้ในการผลิตเนื้อหา หลักสู ตร โปรแกรมต่างๆ ทั้ง
ในระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย เช่น Web CT, Blackboard, First Class,
Learnwise , Moodle เป็ นต้น
Learning Management System (LMS ) เป็ นซอฟต์แวร์ จดั ระบบที่ช่วยให้ผเู้ รี ยนและผูส้ อน
สามารถจัดการเรี ยนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ได้ มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ผูเ้ รี ยนด้วยกัน มี
การติดตามผล ประเมินผลการเรี ยน
Content Management System (CMS) เป็ นระบบการจัดการเนื้ อหาการเรี ยนไปในหลักสู ตร
ออนไลน์ โดยทัว่ ไป หมายถึง การใช้เครื่ องมือต่างๆ ที่มีให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้เพื่อเข้าไปดู ศึกษาเนื้อหา
รายวิชา เครื่ องมือดังกล่าว อยูใ่ นรู ปโปรแกรมสํานักงานที่นิยมใช้โดยทัว่ ไป เพื่อให้ผสู ้ อนสามารถ
จัดรู ปแบบเอกสาร รับเปลี่ยนเนื้อหา เช่น Word, Access , Excel, PowerPoint เป็ นตัน โปแกรมประเภทการ
จัดการแฟ้ มข้อมูลที่มีให้ผสู ้ อนสามารถใช้เพื่อนําเอกสารประกอบการสอนในรู ปแบบอื่นเข้าสู่ ระบบได้
Communication tools เป็ นระบบการสื่ อสารของ E-learning ซึ่ งอยูใ่ นรู ปทั้งการสื่ อสารแบบ
ซิ งโครนัสที่ผสู ้ ่ งกับผูร้ ับต้องสื่ อสารในเวลาเดียวกัน เช่น ห้องสนทนา เป็ นต้น และการสื่ อสารแบบอะ
ซิ งโครนัสที่ผสู ้ ่ งกับผูร้ บไม่ตอ้ งสื่ อสารในเวลาเดียวกัน เช่น กระดานสนทนา ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ เป็ น
ต้น

