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ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

15

บทที่
การเรี ย นรู  ผ  า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส

ความหมายของ e-Learning ถูกตีความตางกันไปตามประสบการณของแตละคน แตมสี ว นที่
เหมือนกัน คือ ใชเทคโนโลยีเปนเครือ่ งมือในการเรียนรู โดยมีการพัฒนาตลอดเวลา ตามความกาวหนา
ของเทคโนโลยี สําหรับผูเขียนใหความหมายของ e-Learning วาเปน “การใชเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
อินเทอรเน็ตเขามาสงเสริมการเรียน การสอน ใหเกิดประสิทธิผล”
คําวา E นัน้ ยอมาจาก Electronic สวนคําวา learning มีความหมายตรงตัววาการเรียนรู เมือ่ นํามา
รวมกัน หมายถึง การเรียนรูโดยใช electronic หรือ internet เปนสื่อ คําที่มีความหมายใกลเคียง เชน
คอมพิวเตอรชว ยสอน (CAI = Computer Assisted Instruction) หรือ การสอนบนเว็บ
(WBI = Web-Based Instruction)
เนือ่ งจากอาจารยเยาวลักษณ งามแสนโรจน (yaowalak@yonok.ac.th)
มีประสบการณในการทําเรือ่ งของ e-Learning เพราะอานและคนความามากพอ
สมควร เพือ่ ใชทาํ โครงงานกอนจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ รุนที่ 2 ผูเขียนจึงขอเธอมาชวยปรับปรุง
เนือ้ หาในบทนีใ้ หเหมาะสม และยังไดรบั คําแนะนําอีกหลายเรือ่ ง เชน การใชศพั ท
ภาษาไทยอยางถูกตอง และการอางอิงขอมูลจากราชบัณฑิตยสถาน (http://www.royin.go.th) ซึง่ ผูเ ขียน
มักเขียนผิดบอย เชน อินเตอรเน็ต ควรสะกดเปนคําวา อินเทอรเน็ต เปนตน
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ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

15.1 องคประกอบของ e-Learning

ในทางทฤษฎี ไดกาํ หนดองคประกอบของ e-Learning ไว 4 องคประกอบ (คํายอ MCCE)
1. ระบบจัดการการศึกษา (Management Education System)
ไมวา ระบบใดในโลกก็ตอ งมีการจัดการ เพือ่ ทําหนาทีค่ วบคุม และประสานงานใหระบบดําเนินไปอยาง
ถูกตอง องคประกอบนีส้ าํ คัญทีส่ ดุ เพราะทําหนาทีใ่ นการวางแผน กําหนดหลักสูตร ตารางเวลา แผนดาน
บุคลากร แผนงานบริการ แผนดานงบประมาณ แผนอุปกรณเครือขาย แผนประเมินผลการดําเนินงาน
และทําใหแผนทัง้ หมด ดําเนินไปอยางถูกตอง รวมถึงการประเมินและตรวจสอบกระบวนการตาง ๆ
ในระบบ และหาแนวทางแกไข เพื่อใหระบบดําเนินตอไปดวยดี และไมหยุดชะงัก
2. เนื้อหารายวิชา เปนบท และเปนขั้นตอน (Contents)
หนาทีข่ องผูเ ชีย่ วชาญทีไ่ ดรบั มอบหมายใหเปนผูส อน คือ การเขียนคําอธิบายรายวิชา วางแผน
การสอนใหเหมาะสมกับเวลา ตรงกับความตองการของสังคม สรางสือ่ การสอนทีเ่ หมาะสม แยกบทเรียน
เปนบท มีการมอบหมายงานเมือ่ จบบทเรียน และทําสรุปเนือ้ หาไวตอนทายของแตละบท พรอมแนะนําแหลง
อางอิงเพิม่ เติมใหไปศึกษาคนควา
3. สามารถสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอน หรือระหวางผูเรียน (Communication)
ทุกคนในชัน้ เรียนสามารถติดตอสือ่ สารกัน เพือ่ หาขอมูล ชวยเหลือ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
หรือตอบขอซักถาม เพือ่ ใหการศึกษาไดประสิทธิผลสูงสุด สือ่ ทีใ่ ชอาจเปน E-mail, โทรศัพท, Chat board
WWW board หรือ ICQ เปนตน
ผูส อนสามารถตรวจงานของผูเ รียน พรอมแสดงความคิดเห็นตองานของผูเ รียนอยางสมํา่ เสมอ
และเปดเผยผลการตรวจงานเพือ่ ใหทกุ คนทราบวา งานแตละแบบมีจดุ บกพรองอยางไร เมือ่ แตละคนทราบ
จุดบกพรองของตน จะสามารถกลับไปปรับปรุงตัว หรืออานเรือ่ งใดเพิม่ เติมเปนพิเศษได
4. วัดผลการเรียน (Evaluation)
งานทีอ่ าจารยมอบหมายหรือแบบฝกหัดทายบท จะทําใหผเู รียนมีประสบการณ และเขาใจเนือ้ หา
วิชามากขึน้ จนสามารถนําไปประยุกตแกปญ
 หาในอนาคตได แตการจะผานวิชาใดไป จะตองมีเกณฑมาตรฐาน
เพือ่ วัดผลการเรียน ซึง่ เปนการรับรองวาผูเ รียนผานเกณฑจากสถาบันใด ถาไมมกี ารสอบก็บอกไมไดวา
ผานหรือไม เพียงแตเขาเรียนอยางเดียว จะไมไดรบั ความเชือ่ ถือมากพอ เพราะเรียนอยางเดียว ผูส อนอาจ
สอนดี สอนเกง สือ่ การสอนยอดเยีย่ ม แตผเู รียนนัง่ หลับ หรือโดดเรียน ก็ไมสามารถนําการรับรองวาเขา
เรี ย นนั้ น ได ม าตรฐาน เพราะผ า นการอบรม มิ ใ ช ผ  า นเกณฑ ม าตรฐานจากการสอบ
ดังนัน้ การวัดผลการเรียน จึงเปนการสรางมาตรฐานทีจ่ ะนําผลการสอบไปใชงานได ดังนัน้ e-Learning
ทีด่ คี วรมีการสอบวาผานเกณฑ มาตรฐานหรือไม
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บทที่ 15 : การเรียนรูผานสืออิเล็กทรอนิกส

15.2 ประโยชนของ e-Learning

ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

ดานผูสอน
1. จัดทําระบบวิเคราะหขอ สอบงาย และนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงสือ่ การสอนไดสะดวก ใหทนั สมัยตลอดเวลา กวาระบบเอกสารมาก
3. มีเวลาคิดคําตอบ กอนตอบคําถามของนักเรียน ไดละเอียดรอบคอบกวา
4. ไมตอ งตอบคําถามซํา้ เพราะสามารถสรางเว็บเพจสําหรับคําถามทีถ่ กู ถามบอย
ดานผูเรียน
1. เรียนทีไ่ หน (Any where) เมือ่ ไรก็ได (Any time) แลวแตศกั ยภาพของผูเ รียน
2. หลักสูตรทันสมัย เพราะผูส อนสามารถปรับปรุงไดตลอดเวลา
3. คาใชจา ยตํา่ กวาการเรียนในภาคปกติ
4. สงเสริมใหนกั เรียนรูจ กั เรียนรูด ว ยตนเอง
5. อางอิงขอมูลเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ตไดงาย

15.3 ขอจํากัดของ e-Learning

ดานผูสอน
1. การประเมินผลไมนาเชื่อถือ ผูเรียนอาจทุจริตได ถาไมใชระบบเดิม (นั่งในหองสอบ)
2. บางระบบมีแตคา ใชจา ยไมมรี ายรับจากผูเ รียน
ทําใหขาดแรงจูงใจสําหรับผูสอนที่จะดูแลนักเรียน
3. ผูส อนบางกลุม ไมมพี นื้ ฐานดานคอมพิวเตอรที่ดีพอ
4. ตนทุนดานบุคลากร และการสรางบทเรียนสูง
ดานผูเรียน
1. คลังขอสอบอาจถูกคัดลอก และนําไปเผยแพรไดงา ย ทําใหการเรียนไมสมั ฤทธิผ์ ล
2. นักเรียนตองมีคอมพิวเตอร และมีความรูข นั้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับ Internet
3. ไมสงเสริมใหเกิดการพัฒนา EQ (Emotional Quotient)

15.4 ระดับการนํา e-Learning ไปใช

การนํา e-Learning ไปใชประกอบกับการเรียนการสอน สามารถทําได 3 ระดับ ดังนี้
1. สือ่ เสริม (Supplementary) หมายถึง สราง e-Learning ไวเสริมการสอนตามปกติ ผูสอน

ปรับปรุง : มิถุนายน 2546

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

121

>>>

ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร
เพียงตองการจัดหาทางเลือกใหมอกี ทางหนึง่ สําหรับผูเ รียนในการเขาถึงเนือ้ หา เพือ่ ใหประสบการณ
พิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม แก ผู  เ รี ย นเท า นั้ น เช น ตั ว อย า งข อ สอบ แบบฝ ก หั ด เนื้ อ หาสํ า คั ญ
เนื้อหาที่ไมมีในหองเรียน แนะนําเว็บไซตที่เกี่ยวของกับเนื้อหา หรือสรุปบทเรียน เปนตน
2. สื่อขนาน (Complementary) หมายถึง สราง e-Learning ไวชวยการสอนในหองเรียน
ตามปกติ เชน นอกจากการบรรยายในหองเรียน ผูส อนยังออกแบบเนือ้ หาใหผเู รียนเขาไปศึกษาเนือ้ หา
ควบคูจ าก e-Learning ทําใหสามารถทบทวนเนือ้ หาทีม่ ใี นหองเรียนไดสะดวกขึน้ บางชัว่ โมงทีข่ าดเรียน
ไมตั้งใจเรียน สามารถไปศึกษา หรือหารายละเอียดเพิ่มเติมจาก e-Learning ได
3. สื่อทดแทน (Comprehensive Replacement) หมายถึง สราง e-Learning เพื่อใชแทน
ทีก่ ารบรรยายในหองเรียน ผูเ รียนจะตองศึกษาเนือ้ หาทัง้ หมดแบบออนไลน ไมจาํ เปนตองเขาหองเรียน
เพือ่ ฟงอาจารยบรรยายหนาชัน้ อีกตอไป แตระบบนีต้ อ งมีความสมบูรณ มีองคประกอบดานการจัดการ รายละเอียดเนือ้ หา การสือ่ สาร และการประเมินทีค่ รบถวน

15.5 วิธีสรางเนื้อหาวิชาใน e-Learning

ทุกวิชาในโลกนีส้ ามารถนําเขาสูก ระบวนการของ e-Learning ไดทงั้ นัน้ แตจะไดผลเพียงใดนัน้
ขึน้ อยูก บั ลักษณะของเนือ้ หาวิชา ยกตัวอยางเชน วิชาวายนํา้ หรือวิง่ ก็สามารถนํามาสอนใน Internet ได
แตการประเมินผลภาคปฏิบตั คิ งทําไดยากกวาวิชากฎหมาย หรือภาษาอังกฤษ การจัดทําสือ่ การสอนก็จะ
แตกตางกันไปตามเนือ้ หาวิชา สือ่ ทีม่ กี ารใชใน Internet แมจะหลากหลายในรูปแบบแฟม แตโดยพืน้ ฐาน
ก็สอื่ ไดเพียงภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว และเสียงเทานัน้
การสรางเนือ้ หาวิชา ทําไดหลายวิธี
วิธีที่หนึ่ง มีแบบไหนสงเขาเว็บแบบนั้น
ใช Microsoft Word พิ ม พ เ นื้ อ หาการสอน แยกเป น วั น เป น ชั่ ว โมงคนละแฟ ม
กําหนดชื่อแฟมให เขาใจไดงาย เชน ENGL0101.DOC ซึ่งหมายถึง ภาษาอังกฤษสัปดาหแรก
และชัว่ โมงแรกเปนตน หรืออาจ ใช Sound recorder ทีอ่ ยูใ น Windows อัดเสียงผูส อน ใหไดแฟมแบบ
WAV เพื่ อ ให ผู  เ รี ย นได ฟ ง เสี ย งของ ผู  ส อน จากนั้ น ก็ ส  ง แฟ ม ทั้ ง หมดที่ มี ใ ห กั บ ผู  ดู แ ล
หนาทีข่ องผูด แู ลเพียงแตนาํ แฟมเหลานีส้ ง ขึน้ ไปในเครือ่ งใหบริการ เมือ่ ผูเ รียนมาเปด ก็เพียงแต Click
แฟมตาง ๆ ทีผ่ สู อนจัดทําขึน้ ก็จะแสดงทีห่ นาจอคอมพิวเตอร ของผูเ รียน หรือไดยนิ เสียงผูส อนทันที
วิธีที่สอง ปรับสิง่ ทีม่ อี ยู ใหแสดงผลในเว็บไดอยางเหมาะสม
ใช Microsoft Word, Frontpage, Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่น ชวยสรางเว็บหรือสื่อการสอน
ซึง่ แฟมทีไ่ ดอาจมีรปู แบบเปน HTML, SWF, PDF หรือ AVI เปนตน จากนัน้ ก็สง ใหผดู แู ลดําเนินการ
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บางครั้งผูสอนสามารถจัดการบริหารขอมูลในสวนของตนก็ได เพราะไมใชระบบที่ยุงยากซับซอน
ผู  ดู แ ลระบบ
อาจทํ า หน า ที่ ดู แ ลภาพรวม
หรื อ ดู แ ลเฉพาะเว็ บ หน า หลั ก
แลวทําหนาที่จัดทําจุดเชื่อมในเว็บตาง ๆ เขากับเว็บ ของผูสอนเทานั้น
วิธีที่สาม ใหผดู แู ลเขาไปชวยเหลือในการวางระบบ และจัดทํา
นําขอมูลทีเ่ ปนเอกสารสงเขาระบบฐานขอมูล ทีอ่ อกแบบเพือ่ เปน Courseware ทีเ่ ชือ่ มระบบ
ทัง้ หมดเขาหากันอยางสอดคลอง ผูส อนเพียงแตทาํ ความเขาใจระบบ แลวทําตามขัน้ ตอน ก็จะไดระบบ
e-Learning ทีส่ มบูรณ สวนเรือ่ งของระบบ Multimedia จะมีขอ กําหนดในแตละแบบ วาใชรูปแบบใด
ขัน้ ตอนการผลิตสือ่ ตองดําเนินการอยางไร โดยปกติตองใหผูดูแลเขามาชวยดําเนินการในการจัดทํา
รวมกับผูส อน เพราะโดยปกติผส ู อนมิใชนกั คอมพิวเตอรทงั้ หมด

15.6 e-Learning แบบเผยแพรขอมูล

ไมจําเปนตองทํา e-Learning แบบสื่อทดแทน (Comprehensive Replacement) เสมอไป
เคยพบ หลายสถาบั น พั ฒ นาเว็ บ ไซต e-Learning แบบสื่ อ เสริ ม (Supplementary)
ดวยการสรางบทเรียนแยกเปน บท มีแบบฝกหัดทายบท มีกระดานขาวเพื่อตอบขอซักถาม
ซึ่ ง มี ค วามสมบู ร ณ ใ นระดั บ หนึ่ ง แต ถ  า สถาบั น การศึ ก ษา สามารถรวบรวมอาจารย
เพื่ อ สร า งบทเรี ย นให ไ ด ม าก มี ค วามหลากหลาย ตั ว อาจารย ใ ช อิ น เทอร - เน็ ต เป น
และสามารถตอบขอซักถามผูเรียนไดอยางตอเนื่องทันที ก็จะทําใหการสอนโดยใช e-Learning
แบบสือ่ ทดแทน เกิดประสิทธิผลตามเปาหมายยิ่งขึ้น
แต e-Learning แบบสือ่ เสริม (Supplementary) มักไมมรี ะบบสมาชิกให Login หรือ Signin
ไมมกี ารประเมินผล หรือตรวจการบาน ผูเ รียนไมทราบความกาวหนาของตนเอง อาจารยไมทราบจํานวน
หรือพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน เพราะสวนใหญไมมรี ะบบสมาชิก ไมมตี ารางเวลาเปดปดหลักสูตร
ไมมรี ะบบการบริหารที่ดี และไมมีรายรับจากนักเรียน มาเปนคาใชจายใหอาจารย เราจึงเห็นเว็บ eLearning แบบนีก้ า วไปไดไมไกล เพราะจะกาวไปได ผูทําตองเปนผูให และเปนผูใหเพียงอยางเดียว
เนื่ อ งจากเว็ บ ไซต ไ ม มี ร ายรั บ ถ า มี ก็ น  อ ยมาก ยกเว น จะได รั บ การสนั บ สนุ น จากสถาบั น
หรือหนวยงานภาครัฐอยางจริงจัง ผูบ ริหารเห็นความสําคัญและเอาใจใส จึงดําเนินการไดอยางตอเนือ่ ง
จนผูเ รียนไดรบั ประสิทธิผลทางการเรียน อยางแทจริง
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ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

15.7 e-Learning แบบไมมีเนื้อหาวิชา ของผูเขียน

จากประสบการณของผูเ ขียน ปญหาในการสราง e-Learning ทีใ่ หญทสี่ ดุ คือ การสรางเนือ้ หา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อาจารยทกุ คนในประเทศ มีภาระงานสอนอยูแ ลว แตการทําเนือ้ หาเขาไปในเว็บใหสมบูรณ
คืองานทีใ่ หญกวาเขียนตําราขึน้ อีก 1 เลม (แมจะมีอยูแ ลวก็เหมือนเขียนใหม) ถานําเสนอเนือ้ หาผานเว็บไซต
แบบตัวอักษร และภาพ ก็ตอ งมีความรูเ รือ่ งการพัฒนาเว็บ การวางแผนการสอน และการสรางระบบดัชนี
ทีส่ มบูรณ แตจะหนักกวานัน้ อีกหลายเทา ถามีการนําเสนอเนือ้ หาในแบบ multimedia เชน Macromedia
Flash หรือ MPEG เปนตน ผูเขียนเคยเห็นตัวอยางการนําเสนอบทเรียน ในเว็บที่ทํา e-Learning
เชิงธุรกิจ ซึ่งสมบูรณมาก
เพื่อใหเขาใจ e-Learning ในทางปฏิบัติมากขึ้น จึงไดพัฒนาเว็บ กําหนดชื่อโปรแกรมนี้วา
elearning 4 เพือ่ ทดสอบเปดใหบริการนักศึกษาในวิชาทีผ่ เู ขียนดูแล พรอมเปดให download โปรแกรม
และขอมูลทัง้ หมด เปาหมายของโปรแกรมคือ การนํามาเสริมการเรียนการสอนในชัน้ เรียน ระบบนีจ้ ะให
นักเรียนสมัครสมาชิกทุกครั้ง ที่ใชงานจะตองระบุรหัสสวนตัวเพื่อเขาใช จึงสามารถตรวจสอบไดวา
นั ก เรี ย น เข า เว็ บ นี้ บ  อ ยหรื อ ไม ในโปรแกรมชุ ด นี้ มี 2 ส ว นที่ ม อบหมายให นั ก ศึ ก ษาทํ า คื อ
สรางขอสอบแบบ 4 ตัวเลือก และเขียนบทความที่ได จากอินเทอรเน็ตในหัวขอที่สอดคลองกับวิชา
เมื่อไดขอสอบที่นักศึกษาเปน ผูออกแบบ ก็จะใหนักเรียนเขาไปทําขอสอบที่ตนและเพื่อนสรางขึ้น
สามารถทํ า ที่ ไ หน เมื่ อ ไรก็ ไ ด ข อ สอบทุ ก ขอระบุเลขขอ และชื่อผูทําเสมอ นักเรียนสามารถ
เลื อ กทํ า เฉพาะส ว นของตนเอง หรื อ เฉพาะของเพื่ อ น คนใดคนหนึ่ ง ผลการทํ า ข อ สอบ
แต ล ะครั้ ง ถู ก จั ด เก็ บ ทั้ ง คะแนนและวั น เวลาที่ ทํ า เพื่ อ ให อ าจารย เ ข า ไปดู ความก า วหน า
และถาอาจารยจํานักเรียนไมได ก็สามารถเขาไปดูขอมูล และรูปภาพ(ใหนักศึกษากรอกใหครบ)
สําหรับสวนของบทความ นํามาใชเสริมเนื้อหา ที่ยังไมมีในระบบนี้ (เพราะอาจารยไมมีเวลาสราง)
ใหนกั เรียนเขาไปอานหรือจะสืบคนรายชือ่ บทความ โดยใช keyword สงเขาไปสืบคนจากฐานขอมูลที่
ทุกคนสงเขาไป เพราะมีบทความมากมายในฐานขอมูล
ระบบทีส่ รางขึน้ เขียนดวย ASP + MDB เปดให download จาก http://www.thaiall.com/
e-learning ระบบยังไมสมบูรณตามความตองการของทุกคนในโลก แตตองการใหนําไปทดสอบใช
หรื อ พั ฒ นา ต อ ข อ มู ล ในขณะ upload มี 4 ชุ ด วิ ช า และสามารถเพิ่ ม วิ ช าได โ ดยง า ย
เมือ่ นําไปใชสามารถพัฒนาตอ ใหเปนระบบ e-Learning ที่สมบูรณ เพื่อการศึกษาของคนไทย
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รายละเอียดของระบบ e-Learning แบบที่ผูเขียนออกแบบ
1. ไมเปนสมาชิก แตสามารถเขาทําขอสอบหรืออานบทความไดไมจํากัด
2. ประโยชนของสมาชิก คือ เก็บประวัตกิ ารทําขอสอบ เพิม่ ขอสอบ และเพิม่ บทความใหมได
3. สุม ขอสอบของสมาชิก เฉพาะคนใดคนหนึ่งก็ได มาสรางชุดขอสอบใหทําได
4. บริการสืบคนบทความทีส่ มาชิกเพิม่ เขาไปได โดยเรียงตามเวลา หรือหัวเรือ่ งใหคน ไดงาย
5. สามารถคัดลอกฐานขอมูล และโปรแกรมทัง้ หมดไปพัฒนาตอได
6. แสดงชื่อผูออกแบบขอสอบ ประจําขอสอบทุกขอ

15.8 การสรางขอสอบในเว็บเพจแบบตรวจทันที

ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

บทที่ 15 : การเรียนรูผานสืออิเล็กทรอนิกส

นอกจากการสรางบทเรียน ทีผ่ ส ู รางตองมีความรูค วามเขาใจในเนือ้ หา เพือ่ สรางหลักสูตรวางแผน
การสอน สิง่ หนึง่ ทีข่ าดไมได คือ การประเมินความเขาใจของนักเรียน ซึง่ เปนเรือ่ งทีย่ ากสําหรับอาจารยหรือ
ครูที่ไมชํานาญดานคอมพิวเตอร จึงนําเสนอตัวอยางการสรางขอสอบออนไลนในเว็บเพจอยางงาย
สํ า หรั บ รู ป แบบอื่ น ๆ สามารถเข า ไปศึ ก ษา และคั ด ลอกโปรแกรมได จ ากเว็ บ ไซต
ของผูเ ขียนทีร่ วมขอมูลเกี่ยวกับขอสอบออนไลน ที่ http://www.thaiall.com/quiz
ตัวอยางนี้ใช Javascript ตรวจคําตอบ และแจงผลใหทราบวาทําถูก หรือผิด
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ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร
ตัวอยาง HTML code ที่ใชสรางขอสอบออนไลน (Online)
<html><head><title>quiz</title>
<script language= “JavaScript”>
function chk(value) {
if(value==1) {
alert(‘Right’) } else {
alert(‘Wrong’)
}
return true;
}
</script>
</head><body bgcolor=#ffffdd><font size=0 face= “ms sans serif”>
<form>
1. What is the animal?
<br><input type=radio onclick=chk(1)>table
<br><input type=radio onclick=chk(0)>cat
<br><input type=radio onclick=chk(0)>rat
<br><input type=radio onclick=chk(0)>bat
</form>
<form>
2. 1+1=?
<br><input type=radio onclick=chk(0)>5
<br><input type=radio onclick=chk(0)>3
<br><input type=radio onclick=chk(1)>2
<br><input type=radio onclick=chk(0)>10
</form>
</body></html>
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บทที่ 15 : การเรียนรูผานสืออิเล็กทรอนิกส

1. http://classroom.psu.ac.th
Virtual classroom
2. http://course.yonok.ac.th/yaowalak
สอน Network
3. http://cmuonline.chiangmai.ac.th
CMU Online
4. http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/datacom/index.htm
Data communication
สอน Data communication
5. http://learning.ricr.ac.th/datacomm/
6. http://niwat.siamu.ac.th/155322.htm
สอน Data communication
สอน e-Learning
7. http://rbu.rb.ac.th/~network/
8. http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet1.htm สอน e-Learning
9. http://course.yonok.ac.th/yaowalak
สอน Network
10.http://www.aboutthaiit.com
ไทยไอทีสาํ หรับคนไทย
11.http://www.aemlearning.com
AEM@Learning IQ Center
12.http://www.ajarnonline.com
Easy way to create E-Classroom
13.http://www.aluminiumlearning.com
WebPage Assisted Instruction for Aluminium
14.http://www.chulaonline.com
e-Learning ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15.http://www.cpc.ku.ac.th/emagazine/emag.htm นิตยสารรออนไลนของม.เกษตรศาสตร
16.http://www.dec.ait.ac.th
Distributed Education Center
17.http://www.eotoday.com/e-learning/
บริการ e-Learning ที่ดูทันสมัย สําหรับวัยรุน
18.http://www.iknow.co.th
The Learning Service Provider
19.http://www.krunoi.com ระบบการเรียนการสอนแบบยืดหยุน และตลอดชีพ
20.http://www.ku.ac.th/ED/course/
โฮมเพจรายวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
21.http://www.learn.com
บริการ e-Learning ของตางประเทศ
22.http://www.learn.in.th
Learn online
23.http://www.learn2.com
บริการ e-Learning ของตางประเทศ
24.http://www.nectec.or.th/courseware/
NECTEC’s Web Based Learning
25.http://www.np.co.th
สอนเขียนเว็บโดย Nakornpathom Internet
26.http://www.onlinetraining.in.th
Learn Anywhere Anyplace Anytime
27.http://www.pec9.com
P.E.C. (Physics Entrance Center)
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ตอนที่
2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร

5.9 แนะนําเว็บไซต

>>>

ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

28.http://www.ru.ac.th/e-learning
e-Learning ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
29.http://www.spu.ac.th/subject_homepage/ โฮมเพจรายวิชา
ทําเว็บไซตเพือ่ นักเรียน
30.http://www.testbyonline.com
31.http://www.thai2learn.com
NSTDA Online Learning Project
32.http://www.thaiall.com/e-learning
Quiz & Article online for free member
33.http://www.thaied.com
Vision In Classroom Your Style
34.http://www.thaiwbi.com
สือ่ การเรียนการสอนบนระบบเครือขาย
ศูนยอบรม On-line
35.http://www.training.in.th
36.http://www.zeemee.net/klochan/e_learn.htm e-Learning โดย ผศ.กลชาญ นันตสมบูรณ
37.http://www24.brinkster.com/bunjong/menu.html
Web for e-Learning (Flash)
38.http://supervisory.ge.go.th/inno
แนะนําการสรางสือ่ การสอน
39.http://th.i-tutor.net
e-Learning สําหรับเด็กประถม
40.http://www.thai.net/compsci/
สอน Data communication
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