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บทที่ 15
การเรียนรู ผ  านสื่ออิ เล็กทรอนิกส 

ความหมายของ e-Learning ถกูตคีวามตางกนัไปตามประสบการณของแตละคน แตมสีวนที่
เหมอืนกนั คอื ใชเทคโนโลยเีปนเครือ่งมอืในการเรยีนรู โดยมกีารพฒันาตลอดเวลา ตามความกาวหนา
ของเทคโนโลย ีสําหรับผูเขียนใหความหมายของ e-Learning วาเปน “การใชเทคโนโลย ีโดยเฉพาะ
อนิเทอรเนต็เขามาสงเสรมิการเรยีน การสอน ใหเกดิประสทิธผิล”

คาํวา E นัน้ยอมาจาก Electronic สวนคาํวา learning มคีวามหมายตรงตวัวาการเรยีนรู เมือ่นาํมา
รวมกนั หมายถงึ การเรียนรูโดยใช electronic หรือ internet เปนสื่อ คําที่มีความหมายใกลเคียง เชน
คอมพวิเตอรชวยสอน (CAI = Computer Assisted Instruction) หรอื การสอนบนเวบ็
(WBI = Web-Based Instruction)

เนือ่งจากอาจารยเยาวลกัษณ งามแสนโรจน (yaowalak@yonok.ac.th)
มปีระสบการณในการทาํเรือ่งของ e-Learning เพราะอานและคนความามากพอ
สมควร เพือ่ใชทาํโครงงานกอนจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ รุนที่ 2 ผูเขียนจึงขอเธอมาชวยปรับปรุง
เนือ้หาในบทนีใ้หเหมาะสม และยงัไดรบัคาํแนะนาํอกีหลายเรือ่ง เชน การใชศพัท
ภาษาไทยอยางถกูตอง และการอางองิขอมลูจากราชบณัฑติยสถาน (http://www.royin.go.th) ซึง่ผูเขยีน
มกัเขยีนผดิบอย เชน อนิเตอรเนต็ ควรสะกดเปนคาํวา อนิเทอรเนต็ เปนตน
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Introduction to Webmaster

15.1  องคประกอบของ e-Learning
ในทางทฤษฎ ีไดกาํหนดองคประกอบของ e-Learning ไว 4 องคประกอบ (คํายอ MCCE)
1.  ระบบจัดการการศึกษา (Management Education System)
ไมวาระบบใดในโลกกต็องมกีารจดัการ เพือ่ทาํหนาทีค่วบคมุ และประสานงานใหระบบดาํเนนิไปอยาง

ถกูตอง องคประกอบนีส้าํคญัทีส่ดุ เพราะทาํหนาทีใ่นการวางแผน กาํหนดหลกัสตูร ตารางเวลา แผนดาน
บคุลากร แผนงานบรกิาร แผนดานงบประมาณ แผนอปุกรณเครอืขาย แผนประเมนิผลการดาํเนนิงาน
และทาํใหแผนทัง้หมด ดาํเนนิไปอยางถกูตอง รวมถึงการประเมินและตรวจสอบกระบวนการตาง  ๆ
ในระบบ และหาแนวทางแกไข เพื่อใหระบบดําเนินตอไปดวยดี และไมหยุดชะงัก

2.  เนื้อหารายวิชา เปนบท และเปนขั้นตอน (Contents)
หนาทีข่องผูเชีย่วชาญทีไ่ดรบัมอบหมายใหเปนผูสอน คอื การเขยีนคาํอธบิายรายวชิา วางแผน

การสอนใหเหมาะสมกบัเวลา ตรงกบัความตองการของสงัคม สรางสือ่การสอนทีเ่หมาะสม แยกบทเรยีน
เปนบท มกีารมอบหมายงานเมือ่จบบทเรยีน และทาํสรปุเนือ้หาไวตอนทายของแตละบท พรอมแนะนาํแหลง
อางองิเพิม่เตมิใหไปศกึษาคนควา

3.  สามารถสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอน หรือระหวางผูเรียน (Communication)
ทกุคนในชัน้เรยีนสามารถตดิตอสือ่สารกนั เพือ่หาขอมลู ชวยเหลอื แลกเปลีย่นความคดิเหน็

หรอืตอบขอซกัถาม เพือ่ใหการศกึษาไดประสทิธผิลสงูสดุ  สือ่ทีใ่ชอาจเปน E-mail, โทรศพัท, Chat board
WWW board หรอื ICQ เปนตน

ผูสอนสามารถตรวจงานของผูเรยีน พรอมแสดงความคดิเหน็ตองานของผูเรยีนอยางสมํา่เสมอ
และเปดเผยผลการตรวจงานเพือ่ใหทกุคนทราบวา งานแตละแบบมจีดุบกพรองอยางไร เมือ่แตละคนทราบ
จดุบกพรองของตน จะสามารถกลบัไปปรบัปรงุตวั หรอือานเรือ่งใดเพิม่เตมิเปนพเิศษได

4.  วัดผลการเรียน (Evaluation)
งานทีอ่าจารยมอบหมายหรอืแบบฝกหดัทายบท จะทาํใหผูเรยีนมปีระสบการณ และเขาใจเนือ้หา

วชิามากขึน้ จนสามารถนาํไปประยกุตแกปญหาในอนาคตได แตการจะผานวชิาใดไป จะตองมเีกณฑมาตรฐาน
เพือ่วดัผลการเรยีน ซึง่เปนการรบัรองวาผูเรยีนผานเกณฑจากสถาบนัใด ถาไมมกีารสอบกบ็อกไมไดวา
ผานหรอืไม เพยีงแตเขาเรยีนอยางเดยีว จะไมไดรบัความเชือ่ถอืมากพอ เพราะเรยีนอยางเดยีว ผูสอนอาจ
สอนด ีสอนเกง สือ่การสอนยอดเยีย่ม แตผูเรยีนนัง่หลบั หรอืโดดเรยีน กไ็มสามารถนาํการรบัรองวาเขา
เรียนนั้นได มาตรฐาน  เพราะผ านการอบรม มิใช ผ านเกณฑมาตรฐานจากการสอบ
ดงันัน้การวดัผลการเรยีน จงึเปนการสรางมาตรฐานทีจ่ะนาํผลการสอบไปใชงานได ดงันัน้ e-Learning
ทีด่คีวรมกีารสอบวาผานเกณฑ มาตรฐานหรือไม
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15.2  ประโยชนของ e-Learning
     ดานผูสอน

1. จดัทาํระบบวเิคราะหขอสอบงาย และนาํไปใชไดอยางมปีระสทิธภิาพ
2. ปรบัปรงุสือ่การสอนไดสะดวก ใหทนัสมยัตลอดเวลา กวาระบบเอกสารมาก
3. มเีวลาคดิคาํตอบ กอนตอบคาํถามของนกัเรยีน ไดละเอยีดรอบคอบกวา
4. ไมตองตอบคาํถามซ้ํา เพราะสามารถสรางเวบ็เพจสาํหรบัคาํถามทีถ่กูถามบอย

     ดานผูเรียน
1. เรยีนทีไ่หน (Any where) เมือ่ไรกไ็ด (Any time) แลวแตศกัยภาพของผูเรยีน
2. หลกัสตูรทนัสมยั เพราะผูสอนสามารถปรบัปรงุไดตลอดเวลา
3. คาใชจายตํา่กวาการเรยีนในภาคปกติ
4. สงเสรมิใหนกัเรยีนรูจกัเรยีนรูดวยตนเอง
5. อางอิงขอมูลเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ตไดงาย

15.3  ขอจํากัดของ e-Learning
     ดานผูสอน

1. การประเมินผลไมนาเชื่อถือ ผูเรียนอาจทุจริตได ถาไมใชระบบเดิม (นั่งในหองสอบ)
2. บางระบบมแีตคาใชจายไมมรีายรบัจากผูเรยีน
    ทําใหขาดแรงจูงใจสําหรับผูสอนที่จะดูแลนักเรียน
3. ผูสอนบางกลุม ไมมพีืน้ฐานดานคอมพิวเตอรที่ดีพอ
4. ตนทนุดานบคุลากร และการสรางบทเรยีนสูง

     ดานผูเรียน
1. คลงัขอสอบอาจถกูคดัลอก และนาํไปเผยแพรไดงาย ทาํใหการเรยีนไมสมัฤทธิผ์ล
2. นกัเรยีนตองมคีอมพวิเตอร และมคีวามรูขัน้พืน้ฐานเกีย่วกบั Internet
3. ไมสงเสริมใหเกิดการพัฒนา EQ (Emotional Quotient)

15.4 ระดับการนํา e-Learning ไปใช
การนํา e-Learning ไปใชประกอบกับการเรียนการสอน สามารถทําได 3 ระดับ ดังนี้
1. สือ่เสรมิ (Supplementary) หมายถงึ สราง e-Learning ไวเสรมิการสอนตามปกต ิผูสอน
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เพยีงตองการจดัหาทางเลอืกใหมอกีทางหนึง่ สาํหรบัผูเรยีนในการเขาถงึเนือ้หา เพือ่ใหประสบการณ
พิ เศษเพิ่มเติมแก ผู  เรียนเท านั้น  เช น ตัวอย างข อสอบ แบบฝกหัด  เนื้อหาสําคัญ
เนื้อหาที่ไมมีในหองเรียน แนะนําเว็บไซตที่เกี่ยวของกับเนื้อหา  หรือสรุปบทเรียน เปนตน

2. สื่อขนาน (Complementary) หมายถึง สราง e-Learning ไวชวยการสอนในหองเรียน
ตามปกต ิเชน นอกจากการบรรยายในหองเรยีน ผูสอนยงัออกแบบเนือ้หาใหผูเรยีนเขาไปศกึษาเนือ้หา
ควบคูจาก e-Learning ทาํใหสามารถทบทวนเนือ้หาทีม่ใีนหองเรยีนไดสะดวกขึน้ บางชัว่โมงทีข่าดเรยีน
ไมตั้งใจเรียน สามารถไปศึกษา หรือหารายละเอียดเพิ่มเติมจาก e-Learning ได

3. สื่อทดแทน (Comprehensive Replacement) หมายถึง สราง e-Learning เพื่อใชแทน
ทีก่ารบรรยายในหองเรยีน ผูเรยีนจะตองศกึษาเนือ้หาทัง้หมดแบบออนไลน ไมจาํเปนตองเขาหองเรยีน
เพือ่ฟงอาจารยบรรยายหนาชัน้อกีตอไป แตระบบนีต้องมคีวามสมบรูณ มอีงคประกอบดานการจดัการ ราย-
ละเอยีดเนือ้หา การสือ่สาร และการประเมนิทีค่รบถวน

15.5  วิธีสรางเนื้อหาวิชาใน e-Learning
ทกุวชิาในโลกนีส้ามารถนาํเขาสูกระบวนการของ e-Learning ไดทัง้นัน้ แตจะไดผลเพยีงใดนัน้

ขึน้อยูกบัลกัษณะของเนือ้หาวชิา ยกตวัอยางเชน วชิาวายนํา้ หรอืวิง่ กส็ามารถนาํมาสอนใน Internet ได
แตการประเมนิผลภาคปฏบิตัคิงทาํไดยากกวาวชิากฎหมาย หรอืภาษาองักฤษ การจดัทาํสือ่การสอนกจ็ะ
แตกตางกนัไปตามเนือ้หาวชิา  สือ่ทีม่กีารใชใน Internet แมจะหลากหลายในรปูแบบแฟม แตโดยพืน้ฐาน
กส็ือ่ไดเพยีงภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว และเสยีงเทานัน้
     การสรางเนือ้หาวชิา ทาํไดหลายวธิี
     วิธีที่หนึ่ง มแีบบไหนสงเขาเวบ็แบบนั้น

ใช Microsoft Word พิมพเนื้อหาการสอน แยกเปนวัน เปนชั่วโมงคนละแฟม
กําหนดชื่อแฟมให เขาใจไดงาย เชน ENGL0101.DOC  ซึ่งหมายถึง ภาษาอังกฤษสัปดาหแรก
และชัว่โมงแรกเปนตน หรอือาจ ใช Sound recorder ทีอ่ยูใน Windows อดัเสยีงผูสอน ใหไดแฟมแบบ
WAV เพื่อใหผู  เรียนไดฟงเสียงของ ผู สอน จากนั้นก็ส งแฟมทั้งหมดที่มีให กับผู ดูแล
หนาทีข่องผูดแูลเพยีงแตนาํแฟมเหลานีส้งขึน้ไปในเครือ่งใหบรกิาร เมือ่ผูเรยีนมาเปด กเ็พยีงแต Click
แฟมตาง ๆ  ทีผู่สอนจดัทาํขึน้ กจ็ะแสดงทีห่นาจอคอมพวิเตอร ของผูเรยีน หรอืไดยนิเสยีงผูสอนทนัที
     วิธีที่สอง ปรบัสิง่ทีม่อียู ใหแสดงผลในเว็บไดอยางเหมาะสม
ใช Microsoft Word, Frontpage, Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่น ชวยสรางเว็บหรือสื่อการสอน
ซึง่แฟมทีไ่ดอาจมรีปูแบบเปน HTML, SWF, PDF หรอื AVI เปนตน จากนัน้กส็งใหผูดแูลดาํเนนิการ
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บางครั้งผูสอนสามารถจัดการบริหารขอมูลในสวนของตนก็ได  เพราะไมใชระบบที่ยุงยากซับซอน
ผู ดูแลระบบ  อาจทําหนาที่ดูแลภาพรวม  หรือดูแลเฉพาะเว็บหนาหลัก
แลวทําหนาที่จัดทําจุดเชื่อมในเว็บตาง ๆ  เขากับเว็บ ของผูสอนเทานั้น
     วิธีที่สาม ใหผูดแูลเขาไปชวยเหลือในการวางระบบ และจัดทํา

นาํขอมลูทีเ่ปนเอกสารสงเขาระบบฐานขอมลู ทีอ่อกแบบเพือ่เปน Courseware ทีเ่ชือ่มระบบ
ทัง้หมดเขาหากนัอยางสอดคลอง ผูสอนเพยีงแตทาํความเขาใจระบบ แลวทาํตามขัน้ตอน กจ็ะไดระบบ
e-Learning ทีส่มบรูณ สวนเรือ่งของระบบ Multimedia จะมขีอกาํหนดในแตละแบบ วาใชรูปแบบใด
ขัน้ตอนการผลติสือ่ตองดาํเนนิการอยางไร โดยปกติตองใหผูดูแลเขามาชวยดําเนินการในการจัดทํา
รวมกบัผูสอน เพราะโดยปกตผิูสอนมใิชนกัคอมพวิเตอรทัง้หมด

15.6  e-Learning แบบเผยแพรขอมูล
ไมจําเปนตองทํา e-Learning แบบสื่อทดแทน (Comprehensive Replacement) เสมอไป

เคยพบ หลายสถาบันพัฒนาเว็บไซต   e-Learning แบบสื่อเสริม (Supplementary)
ดวยการสรางบทเรียนแยกเปน บท มีแบบฝกหัดทายบท มีกระดานขาวเพื่อตอบขอซักถาม
ซึ่งมีความสมบูรณในระดับหนึ่ง  แตถ าสถาบัน  การศึกษา  สามารถรวบรวมอาจารย
เพื่อสร างบทเรียนให ได มาก  มีความหลากหลาย ตัวอาจารย ใช อินเทอร- เน็ตเปน
และสามารถตอบขอซักถามผูเรียนไดอยางตอเนื่องทันที ก็จะทําใหการสอนโดยใช e-Learning
แบบสือ่ทดแทน เกดิประสทิธผิลตามเปาหมายยิ่งขึ้น

แต e-Learning แบบสือ่เสรมิ (Supplementary) มกัไมมรีะบบสมาชกิให Login หรือ Signin
ไมมกีารประเมนิผล หรอืตรวจการบาน ผูเรยีนไมทราบความกาวหนาของตนเอง อาจารยไมทราบจาํนวน
หรอืพฤตกิรรมของนกัเรยีนแตละคน เพราะสวนใหญไมมรีะบบสมาชกิ ไมมตีารางเวลาเปดปดหลกัสตูร
ไมมรีะบบการบรหิารที่ด ีและไมมีรายรับจากนักเรียน มาเปนคาใชจายใหอาจารย เราจึงเห็นเว็บ e-
Learning แบบนีก้าวไปไดไมไกล เพราะจะกาวไปได ผูทําตองเปนผูให และเปนผูใหเพียงอยางเดียว
เนื่องจากเว็บไซตไม มีรายรับถามีก็น อยมาก ยกเว นจะไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน
หรอืหนวยงานภาครฐัอยางจรงิจงั ผูบรหิารเหน็ความสาํคญัและเอาใจใส  จงึดาํเนนิการไดอยางตอเนือ่ง
จนผูเรยีนไดรบัประสทิธผิลทางการเรียน อยางแทจริง
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15.7  e-Learning แบบไมมีเนื้อหาวิชา ของผูเขียน
จากประสบการณของผูเขยีน ปญหาในการสราง e-Learning ทีใ่หญทีส่ดุ คอื การสรางเนือ้หา

ทีม่คีณุภาพ อาจารยทกุคนในประเทศ มภีาระงานสอนอยูแลว แตการทาํเนือ้หาเขาไปในเวบ็ใหสมบรูณ
คอืงานทีใ่หญกวาเขยีนตาํราขึน้อกี 1 เลม (แมจะมอียูแลวกเ็หมอืนเขยีนใหม) ถานาํเสนอเนือ้หาผานเวบ็ไซต
แบบตวัอกัษร และภาพ กต็องมคีวามรูเรือ่งการพฒันาเวบ็ การวางแผนการสอน และการสรางระบบดชันี
ทีส่มบรูณ แตจะหนกักวานัน้อกีหลายเทา ถามกีารนาํเสนอเนือ้หาในแบบ multimedia เชน Macromedia
Flash หรือ MPEG เปนตน ผูเขียนเคยเห็นตัวอยางการนําเสนอบทเรียน ในเว็บที่ทํา e-Learning
เชิงธุรกิจ ซึ่งสมบูรณมาก

เพื่อใหเขาใจ e-Learning ในทางปฏิบัติมากขึ้น จึงไดพัฒนาเว็บ กําหนดชื่อโปรแกรมนี้วา
elearning 4 เพือ่ทดสอบเปดใหบรกิารนกัศกึษาในวชิาทีผู่เขยีนดแูล พรอมเปดให download โปรแกรม
และขอมลูทัง้หมด เปาหมายของโปรแกรมคอื การนาํมาเสรมิการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน ระบบนีจ้ะให
นักเรียนสมัครสมาชิกทุกครั้ง ที่ใชงานจะตองระบุรหัสสวนตัวเพื่อเขาใช จึงสามารถตรวจสอบไดวา
นักเรียน เขาเว็บนี้บอยหรือไม ในโปรแกรมชุดนี้มี 2 สวนที่มอบหมายใหนักศึกษาทําคือ
สรางขอสอบแบบ 4 ตัวเลือก และเขียนบทความที่ได จากอินเทอรเน็ตในหัวขอที่สอดคลองกับวิชา
เมื่อไดขอสอบที่นักศึกษาเปน ผูออกแบบ ก็จะใหนักเรียนเขาไปทําขอสอบที่ตนและเพื่อนสรางขึ้น
สามารถทําที่ไหน เมื่อไรก็ได ขอสอบทุกขอระบุเลขขอ และชื่อผูทําเสมอ นักเรียนสามารถ
เลือกทําเฉพาะสวนของตนเอง หรือเฉพาะของเพื่อน คนใดคนหนึ่ง ผลการทําขอสอบ
แตละครั้งถูกจัดเก็บ ทั้งคะแนนและวันเวลาที่ทํา เพื่อใหอาจารยเขาไปดู ความกาวหนา
และถาอาจารยจํานักเรียนไมได ก็สามารถเขาไปดูขอมูล และรูปภาพ(ใหนักศึกษากรอกใหครบ)
สําหรับสวนของบทความ นํามาใชเสริมเนื้อหา ที่ยังไมมีในระบบนี้ (เพราะอาจารยไมมีเวลาสราง)
ใหนกัเรยีนเขาไปอานหรอืจะสบืคนรายชือ่บทความ โดยใช keyword สงเขาไปสืบคนจากฐานขอมูลที่
ทกุคนสงเขาไป เพราะมบีทความมากมายในฐานขอมูล

ระบบทีส่รางขึน้ เขยีนดวย ASP + MDB เปดให download จาก http://www.thaiall.com/
e-learning ระบบยังไมสมบูรณตามความตองการของทุกคนในโลก แตตองการใหนําไปทดสอบใช
หรือพัฒนา ตอ ขอมูลในขณะ upload มี 4 ชุดวิชา และสามารถเพิ่มวิชาไดโดยงาย
เมือ่นาํไปใชสามารถพฒันาตอ ใหเปนระบบ e-Learning ที่สมบูรณ เพื่อการศึกษาของคนไทย
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     รายละเอียดของระบบ e-Learning แบบที่ผูเขียนออกแบบ
1. ไมเปนสมาชกิ แตสามารถเขาทาํขอสอบหรืออานบทความไดไมจํากัด
2. ประโยชนของสมาชกิ คอื เกบ็ประวตักิารทาํขอสอบ เพิม่ขอสอบ และเพิม่บทความใหมได
3. สุมขอสอบของสมาชิก เฉพาะคนใดคนหนึ่งก็ได มาสรางชุดขอสอบใหทําได
4. บรกิารสบืคนบทความทีส่มาชกิเพิม่เขาไปได โดยเรยีงตามเวลา หรอืหวัเรือ่งใหคนไดงาย
5. สามารถคดัลอกฐานขอมลู และโปรแกรมทัง้หมดไปพัฒนาตอได
6. แสดงชื่อผูออกแบบขอสอบ ประจําขอสอบทุกขอ

15.8  การสรางขอสอบในเว็บเพจแบบตรวจทันที
นอกจากการสรางบทเรยีน ทีผู่สรางตองมคีวามรูความเขาใจในเนือ้หา เพือ่สรางหลกัสตูรวางแผน

การสอน สิง่หนึง่ทีข่าดไมได คอื การประเมนิความเขาใจของนกัเรยีน ซึง่เปนเรือ่งทีย่ากสาํหรบัอาจารยหรอื
ครูที่ไมชํานาญดานคอมพิวเตอร จึงนําเสนอตัวอยางการสรางขอสอบออนไลนในเว็บเพจอยางงาย
สําหรับรูปแบบอื่น  ๆ สามารถเข าไปศึกษา   และคัดลอกโปรแกรมไดจากเว็บไซต
ของผูเขยีนทีร่วมขอมูลเกี่ยวกับขอสอบออนไลน ที ่http://www.thaiall.com/quiz
     ตัวอยางนี้ใช Javascript ตรวจคําตอบ และแจงผลใหทราบวาทําถูก หรือผิด
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     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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5.9  แนะนําเว็บไซต
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
5. http://learning.ricr.ac.th/datacomm/ สอน Data communication
6. http://niwat.siamu.ac.th/155322.htm สอน Data communication
7. http://rbu.rb.ac.th/~network/ สอน e-Learning
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 ไทยไอทสีาํหรบัคนไทย
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 ของจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
15.http://www.cpc.ku.ac.th/emagazine/emag.htm นติยสารรออนไลนของม.เกษตรศาสตร
16.http://www.dec.ait.ac.th Distributed Education Center
17.http://www.eotoday.com/e-learning/ บรกิาร 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/ โฮมเพจรายวชิา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
21.http://www.learn.com บรกิาร e-Learning ของตางประเทศ
22.http://www.learn.in.th Learn online
23.http://www.learn2.com บรกิาร e-Learning ของตางประเทศ
24.http://www.nectec.or.th/courseware/ NECTEC’s Web Based Learning
25.http://www.np.co.th สอนเขยีนเวบ็โดย 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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28.http://www.ru.ac.th/e-learning e-Learning ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
29.http://www.spu.ac.th/subject_homepage/ โฮมเพจรายวชิา
30.http://www.testbyonline.com ทาํเวบ็ไซตเพือ่นักเรียน
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 สือ่การเรยีนการสอนบนระบบเครือขาย
35.http://www.training.in.th ศนูยอบรม On-line
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 แนะนาํการสรางสือ่การสอน
39.http://th.i-tutor.net e-Learning สําหรับเด็กประถม
40.http://www.thai.net/compsci/ สอน Data communication
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