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หัวข้อนําเสนอ 

• e-Learning 
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• e-Book 
• m-Learning 
• MOOC 
• Report ผลการดําเนินงาน MCU 4.0  
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ระบบ e-Learning 
 

 
 

Learn for All : Anyone  Anywhere  Anytime 
 

Instructor

• Contents
• Teaching

LMS

• Contents 
Management

Learner

• Learning
• Evaluate
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 e-Learning คืออะไร 
 

e-Learning มาจากคำวา Electronic 
Learning เปนการเรียนรูแบบออนไลนผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ผูเรียนกับผูสอน หรือเพื่อน
สามารถโตตอบกันได สามารถนำเสนอแบบ
มัลติมีเดีย หรือการแสดงขอมูลเปนรูปภาพ 
กราฟ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได โดยท่ี
ผู เรียนและผูสอนไมตองมาเห็นหนากันใน
หองเรียน ไมตองเสียเวลาเดินทาง เปนการ
เรียนรู ดวยตนเอง (Self-Learning) มีอิสระ
ในการเรียนมากข้ึน  
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❀ คุณลักษณะของ e-Learning 

    e-Learning เปนการเรียนรู ด วย
ต ั ว เอ ง  ผ ู  เ ร ี ยนจะ ได  เ ร ี ย น ต า ม
ความสามารถและความสนใจของตน 
โ ด ย เ น ื ้ อ ห า ข อ ง บ ท เ ร ี ย น ซึ่ ง
ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง 
วิดีโอ และมัลติมีเดียอื่น ๆ  จะถูกสงไป
ย ังผ ู  เร ียนผ าน Web Browser โดย
ผูเรียน ผูสอน และเพื่อนรวมชั้นเรียน
ท ุ กคน  ส ามารถต ิ ดต  อ  ปร ึ กษา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการ
ติดตอสื่อสารทาง web-board หรือ chat จึงเปนการเรียนสำหรับทุกคน เรียนไดทุกเวลา และทุกสถานท่ี 

(Learn for all : Anyone Anywhere Anytime)    
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❀ องค์ประกอบของระบบ e-Learning 
 

      องคประกอบของระบบ e-
Learning  ประกอบดวย 
๑. ระบบบร ิหารการเร ียน 
(LMS) 
LMS ย  อ ม า จ า ก  Learning 
Management System ท ำ
หนาที ่ เป นศูนย กลางในการ
ติดตอสื ่อสารและการกำหนด

ลำดับของเนื้อหาในบทเรียน แลวนำสงผานเครือขายคอมพิวเตอรไปยังผูเรียน รวมถึงการประเมินผล 
ควบคุม และสนับสนุนการใหบริการท้ังหมดแกผูเรียน LMS จะทำหนาท่ีต้ังแตผูเรียนเร่ิมเขามาเรียน โดย
จัดเตรียมบทเรียนผาน web browser จากนั้นระบบจะบันทึกงาน รายงานกิจกรรมและผลการเรียนของ
ผูเรียนในทุกหนวยการเรียนอยางละเอียด จนกระท่ังจบหลักสูตร 
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2. ผูสอน (Instructor)  สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียมประกอบดวย 
 ๑) เน้ือหา (Contents) ต้ังแตคำอธิบายรายวิชา แผนการสอน สื่อการสอน แยกบทเรียนเปนบท 
มีการมอบหมายงานเมื่อจบบทเรียน และสรุปเนื้อหาไวตอนทายของแตละบท พรอมแนะนำแหลงอางอิง
เพิ่มเติมใหไปศึกษาคนควา 
 ๒) การสอนหรือติดตอสื่อสาร (Teaching / Communication) เปนการติดตอสื่อสารระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน หรือเพื่อนในหองเรียน ท้ังการสอน พูดคุย สอบถาม ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน วิธีการติดตอสื่อสารอาจแบงเปน ๒ ลักษณะคือ 
     - ชวงเวลาเดียวกัน (synchronous) ไดแก chat 
     - ชวงเวลาตางกัน (asynchronous) ไดแก web-board, e-mail 
๓. ผูเรียน (Learner)  ผูเรียนจะมีสวนเกี่ยวของกับการเรียน (Learning) และการสอบหรือการวัดผล
การเรียน (Evaluate) บางวิชาจำเปนตองวัดระดับความรูกอนสมัครเขาเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียน
ในบทเรียน หลักสูตรที่เหมาะสมกับตนมากที่สุด ซึ ่งจะทำใหการเรียนที่จะเกิดขึ ้นเปนการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเรียนจบก็ตองสอบยอยทายบท และการสอบใหญกอนท่ีจะจบหลักสูตร 
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❀ e-Learning กับการเรียนการสอน 

 ๑. ใชเปนสื่อหลัก (comprehensive 
replacement) เปนการนำ e-Learning ไป
ใชในลักษณะแทนท่ีการบรรยายในหองเรียน 
ผูเรียนจะตองศึกษาเนื้อหาท้ังหมดออนไลน 

 ๒ . ใช เป นส ื ่อเสร ิม (supplementary) 
นอกจากเน ื ้อหาท ี ่ปรากฏในล ักษณะ e-
Learning แลว ผูเรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหา
เดียวกันนี้ในลักษณะอื่น ๆ เชน จากเอกสาร
ประกอบการสอน เปนตน การใช e-Learning 

ในลักษณะนี้ผูสอนเพียงตองการใหผูเรียนมีทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับการเขาถึงเนื้อหา 
 ๓. ใชเปนสื่อเติม (complementary) ผูสอนออกแบบเนื้อหาใหผูเรียนเขาไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม
จาก e-Learning  
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❀ ข้อดีและข้อจํากัดของ e-Learning 

ขอดี ขอจำกัด 
1. เปนการศึกษาดวยตนเอง สามารถปรับแตงความ

ตองการเฉพาะแตละคนไมซ้ำกัน 
๒. ประหยัดเวลาและงบประมาณในการทำสื่อการเรียน

การสอน 
๓. สามารถเขาเรียนไดรวดเร็ว ไมจำกัดเวลา สถานที่ 

และบุคคล 
๔. ผูเรียนและผูสอนไมตองการเรียนและสอนในเวลา

เดียวกัน 
๕. ผูเรียนและผูสอนไมตองมาพบกันในหองเรียน 
๖. ลดเวลาในการออกขอสอบ ตรวจขอสอบ หรือการ

ทดสอบและประเมินผลของผูสอน 
๗. ผู เร ียนสามารถถามผู สอนหรือเพื ่อนทาง e-Mail, 

Web-board, Chat, ไดอยางอิสระ 

1. ไมเหน็หนากัน จึงไมสามารถรับรูความรูสึก ปฏิกิริยา
ที่แทจริงของผูเรียนและผูสอน 

2. ผู สอน ผู เร ียน ไมมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร 
อินเทอรเน็ต และอุปกรณเกี่ยวของ 

๓. ผูเรียนบางคน หรือเน้ือหาบางเรื่องไมสามารถศึกษา
ดวยตนเองได ตองมีผูแนะนำ 

๔. เนื้อหามากเกินไป อาจทำใหผูเรียนสับสน และเบื่อ
หนาย 

๕. เน้ือหานอยเกินไป ไมเพียงพอตอการเรียน 
๖. เน้ือหา หรือวิธีการไมตรงตามเปาหมายที่วางไว 
๗. อินเทอรเน็ตชา อุปกรณไมดีพอ ทำใหการเรียนรูไม

สะดวก 



รายงานการดำเนินงาน MCU 4.0 | 10 

❀ แอพพลิเคชั่นสําหรับ e-Learning 

MOODLE 
Moodle ย  อ ม า จ า ก  Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment  เปนซอฟตแวรเสรีเพื่อจัดการสภาพแวดลอมการศึกษาผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส อาจเรียกวา Learning Management System หรือ Virtual 
Learning Environment : VLE) ในเด ือนต ุลาคม พ.ศ.2555 ม ีฐานผ ู  ใช
ประกอบไปดวย 70,793 เว็บไซตท ี ่ลงทะเบียนและตรวจสอบแลว ซึ่ง
ใหบริการแกผูใช 63,204,814 รายในกวา 6.7 ลานวิชา และผูสอนกวา 1.2 
ลานคน Moodle เดิมทีไดพัฒนาโดย Martin Dougiamas มีจุดประสงคเพื่อ
ชวยคุณครูหรือผูที่ทำงานดานการศึกษาใหสามารถสรางบทเรียนออนไลนได 
ความสามารถของ Moodle เนนไปที่การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเน้ือหา

และการรวมกันพัฒนาเน้ือหาบทเรียน รุนแรกเปดตัวเมื่อ 20 สิงหาคม 2545 ปจจุบันยังคงพัฒนาเรื่อยมา Moodle 
ไดกลายมาเปนช่ือของโครงการและบริษัทมากมายที่เกี่ยวของกับซอฟตแวร 
 Moodle Partner network เ ป  นกล ุ  มท ี ่ ช  วยสน ับสน ุน เง ินบร ิ จาคให  แก   Moodle Pty Ltd (ท ี ่ มา 
https://th.wikipedia.org/wiki/มูเดิล)  
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 MOOC 
 MOOC ยอจาก Massive Open Online 
Course เปนคอรสออนไลนที่เนนการมีสวนรวม
และการเขาถึงอยางไมจำกัดผานทางเว็บไซต
นอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ MOOC จะ
เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษา อาจารย 
และผูชวยสอนเปนหลัก MOOC เร่ิมเปนท่ีรูจักใน
ป 2551 และเริ ่มเปนท่ีนิยมในป พ.ศ. 2555 
เปนตนมา ในชวงเริ่มเตนเนนหลักในการเขาถึง
เนื้อหาแบบเปด ที่เนนการนำสื่อการเรียนการสอนมาใชซ้ำและเผยแพรออนไลน ตอมาไดมีการเนนการ
ปฏิสัมพันธมากข้ึนเพื่อใหมีการพัฒนาความรูตอยอดกันอีกตอหนึ่ง (ท่ีมา https://th.wikipedia.org/มูก) 
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดพัฒนาระบบ Thai MOOC ข้ึนเพื่อเปนแหลงการ
เรียนรูระดับชาติ และสงเสริมใหสถาบันการศึกษา ครู อาจารยจากท่ีตาง ๆ เขาไปใชไดฟรี ดูรายละเอียด 

https://thaimooc.org    
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 Google Classroom 
Google Classroom เ ป น
ร ะ บบจ ั ด ก า รช ั ้ น เ ร ี ย น
อ อ น ไ ล น  ท ี ่  Google 
ใหบริการฟรีสำหรับโรงเรียน 
องคกรการกุศล และทุกคนท่ี
มีบัญชี Google สวนบุคคล 

โดยจะชวยใหผูเรียนและผูสอนเชื่อมตอกันไดงายท้ังในและนอกโรงเรียน นอกจากนี้ยังชวยประหยัดเวลา
และลดการใชกระดาษ และสามารถสรางชั้นเรียน แจกจายงาน สื่อสาร และจัดการสิ่งตาง ๆ ใหระเบียบ
ตลอดเวลาไดอยางงายดาย 
 สำหรับผู สอนและผูใชที ่มีบัญชี gmail อยูแลวสามารถใชงานไดทันที เพียงแตเขาที ่เว็บไซต 
https://classroom.google.com/h แลวก็สมัครเขาชั้นเรียนในฐานะผูสอน หรือผูเรียน และทำกิจกรรม
ตาง ๆ ไดทันที ถาใชบนเคร่ือง Tablet หรือมือถือ ก็ติดต้ังแอพพลิเคชั่น Google Classroom ไดเชนกัน  
ดังตัวอยางหองเรียน Google Classroom 
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 ตัวอยางหองเรียนออนไลน ในระบบ Google Classroom 
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e-Testing 

 

No Paper, No Examiner No Classroom, No Cost 
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 e-Testing คืออะไร 
 การทดสอบ เปนการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูอยางหนึ่งท่ีผูสอนนำมาวัดและประเมินผล
การเรียนรูกับผูเรียน การทดสอบทำไดหลายวิธี ในท่ีนี่จะนำเสนอการทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ท่ี
อาจจะรวมอยูในระบบ e-Learning หรือแยกจากกันก็ได  มีรายละเอียดตอไปนี ้

e-Testing คือ การสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ท่ีผูสอบทำแบบทดสอบผานคอมพิวเตอร แทน
การทำแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบ หรือการทำแบบทดสอบดวยวิธีการอื่น ๆ 

ระบบ e-Testing ทำงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จึงรองรับการทดสอบหลากหลายรูปแบบ เชน 
แบบเลือกตอบ แบบจับคู แบบเติมคำ แบบอธิบาย เปนตน และสามารถใชสื่อประสม(Multimedia) ท้ัง
ภาพ เสียง วิดีโอ หรือเหตุการณจำลองตาง ๆ มาใชเพื่อการทดสอบได และสามารถรูผลการทดสอบ
หลังจากทำขอสอบเสร็จทันที 
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ตัวอยางแหลงเรียนรูระบบ e-Testing 
 

 
http://www.niets.or.th/th/catalog/view/310 

 
http://www.testing.in.th 

 
http://onlinetesting.ipst.ac.th  

http://beta-e-service.ru.ac.th 

 
http://www.atc.chula.ac.th/index2.html 

 
https://www.mju.ac.th/etesting 

 
www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-
EPT/Info.htm 

 
http://testing.mcu.ac.th 
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 e-Testing ทํางานอย่างไร 
    ระบบ e-Testing  แบงการทำงานออกเปน 
๒ ฝ ง คือ  ฝง Server มีอาจารยผู สอนเปนผู
ออกขอสอบ และนำขอสอบขึ้นไปไวบริการใน 
server โดยมีเจาหนาที ่แผนกไอทีคอยใหการ
สนับสนุนดานเทคนิคตาง ๆ ซึ่งฝงของ Server 
จะมีค ุณสมบัต ิโดยสร ุป ได แก  การรองรับ
แบบทดสอบหลายรูปแบบ การสุมคำถาม และ
คำตอบจากคล ังข อสอบ  สน ับสน ุนการใช
มัลติมีเดียเพื ่อเปนคำถามหรือคำตอบ  การ
ประมวลผลในเวลาจริง  การสั ่งเปดหรือปด

ขอสอบตามเวลาที่กำหนด  และการใหบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง  อีกฝงคือ Client ไดแกฝงของ User 
หรือ Student ก็คือนักเรียน นักศึกษา ผูท่ีจะตองเขาทำการทดสอบในรายวิชาท่ีกำหนดไว โดยผูใชตอง
สมัครเขาระบบ หรือใหอาจารยนำเขาก็ได 
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เครื่องมือและอุปกรณที่ใชทดสอบ ก็ใชไดทั้งเครื่องแบบ PC, Notebook, Tablet และ Smart 
phone ที่เชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต ที่คอนขางเสถียรภาพ  ไมติดขัดจนสามารถทำขอสอบไดครบ
ตามเวลาที่กำหนดให  ซึ่งผูใชนั้นจะไดรับคำถามหลากหลายรูปแบบตามที่ผู ออกขอสอบใหทำ  และ
ขอสอบจะมีการสุมท้ังคำถามและคำตอบโดยไมซ้ำกัน  ซึ่งผูตอบก็สามารถเขาทำขอสอบท่ีไหน เมื่อไรก็ได  
แตเมื่อเขาไปทำแลวตองทำใหเสร็จตามเวลาท่ีต้ังไว (Source: Dr. Kasem Saengnont, 2018) 
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 ทดสอบได้หลากหลายรูปแบบ 
 รูปแบบการทดสอบท่ีระบบรองรับได ๙ รูปแบบ ดังนี ้

• แบบเลือกตอบ  (Multiple choice) 

• แบบถูก / ผิด  (True/False) 

• แบบจับคู  (Matching) 

• แบบเติมคำ  (Short answer) 

• แบบเชิงตัวเลข  (Numerical) 

• แบบเรียงความ  (Essay) 

• แบบคำนวณ  (Calculated) 

• แบบลากและวางลงในขอความ, ลงใน
เครื่องหมาย, ลงบนภาพ (Drag and drop) 

• และแบบเลอืกคำที่ขาดหายไป (Random 
short-answer matching) 
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และสามารถกําหนดคุณลักษณะแบบทดสอบได้ ดังนี้ 
๑. กำหนดวันท่ี เวลา ในการเร่ิมตนและสิ้นสุดในการสอบได 
๒. ต้ังคาเวลาเฉพาะชวงได เชน ใหทำขอสอบ ๒ ชั่วโมง 
๓. กำหนดรูปแบบการแสดงขอสอบ เชน ใหแสดงหนาละกี่ขอ และใหแสดงหรือไมแสดงการ

เลือกตอบในหนาท้ังหมด 
๔. การแสดงคะแนน และขอผิด/ถูก เชน แสดงขณะสอบ, หลังสอบ, และหลังการสงขอสอบเสร็จสิน้ 
๕. ระบบสามารถสุมคำถาม และสลับคำตอบของคำถามนั้นจากคลังขอสอบได 
๖. ผูสอบทำการทดสอบไดทุกท่ี ทุกเวลา ทำไดท้ังบน PC, Notebook, Tablet หรือ Smartphone 
๗. ระบบมีความเสถียรภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได 
๘. ระบบสามารถชวยลดคาใชจายในการจัดสอบแตละคร้ัง เชน คาถายเอกสารขอสอบ และใบตอบ 

คาตอบแทนผูคุมสอบ รวมถึงคาน้ำ-ไฟ เปนตน ไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 
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 e-Testing สอบอย่างไร 
 

    การสอบผานระบบ e-Testing ทำไดหลายแนวทาง เชน จัดสอบ
พรอมกัน ตามเวลาท่ีกำหนด ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ท้ังนี้เพื่อ
ความสะดวกในการจัดสอบของเจาหนาที ่ ซึ ่งจะทำเชื่อมั ่นในความ
ปลอดภัย และพรอมเพรียงของการสอบ แตจะมีขอเสียคือสิ้นเปลือง
บุคลากรและงบประมาณเตรียมสอบและคาแรง 
     สวนอีกแนวทางหนึ่ง คือการเปดใหสอบตามชวงเวลาที่กำหนดให 
เชน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง วันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น. โดยผูสอบจะใชเครื่องอะไร อยูที่ไหน เขา

สอบเวลาใดภายในชวงเวลาดังกลาวก็ได แตเมื่อเร่ิมสอบแลวตองทำใหเสร็จตามเวลาการสอบ เชน ใหทำ
การสอบภายใน ๒ ชั่วโมง ก็ตองทำใหเสร็จในเวลานี้ การสอบแบบนี้อาจจะใชกับกลุมขนาดเล็ก มีความ
เชื่อมั่นในความซื่อสัตยของผูสอบ ทำใหประหยัดคาใชจายตาง ๆ อุปกรณก็ใหแตละบุคคลเตรียมเอง ท่ีมี
คุณลักษณะ (Specification) ท่ีนิยมใชท่ัวไป ท่ีอินเทอรเน็ตท่ีเสถียรภาพ ไมหลุดในขณะทำแบบทดสอบ 
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 e-Testing  มีประโยชน์อย่างไร 
 

ระบบ e-Testing  สามารถทำไดดังนี้ 
๑. สะดวก  สามารถทำการทดสอบ

ไดทุกท่ี ทุกเวลา ทำไดท้ังบน pc, notebook, 
tablet หร ื อ  Smart phone  อย  า ง ไ ม  มี
ขอจำกัด 

๒. วองไว สามารถทำสถิติดานเวลา
ในการสอบไดอยางรวดเร็ว ถาผูสอบมีความ

พรอมก็ไมจำเปนตองรอใคร เมื่อสอบเสร็จก็สามารถรายงานผลสอบทันที ผูสอบจะรูผลสอบทันที 
๓. ยุติธรรม ระบบจะแสดงผลอยางยุติธรรม ตรงไปตรงมา สะทอนใหเห็นวาผูสอบไดเตรียมตัวมา

ดีเพียงใด เพราะระบบทำงานแบบ Random คือสุมท้ังคำถามและคำตอบจากคลังข้ึนมาใหสอบ ผูสอบไม
สามารถถามหรือลอกคำตอบกันไดถาไมไดศึกษามาอยางดี แมผูสอบจะนั่งอยูขางๆ กัน แตจะไดรับ
ขอสอบท่ีไมเหมือนกัน 
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๔. เสถียรภาพ ระบบมีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได การโกงขอสอบทำไดยาก ผูดูแลระบบจะ
เปด-ปดไดตลอดเวลาถารูสึกไมปลอดภัย ปญหาสวนใหญเกิดจากผูใชมากกวา เชน เขาระบบไมเปน อาน
ขอความบนจอภาพไมสะดวก คลิกเมาสไมถนัด หรือเขาระบบแลวแตไมทำการสอบภายในเวลาท่ีกำหนด 

๕. ประหยัด การสอบแตละครั้งโดยทั่วไป จะตองมีคาใชจายเสมอ เชน คาถายเอกสารขอสอบ
และใบตอบ  คาเบี้ยเลี้ยงคุมสอบ  คาตรวจขอสอบ รวมถึงคาน้ำ-ไฟ  คาพาหนะผูนำขอสอบ  เปนตน 
ระบบ e-Testing  จะชวยใหประหยัดงบประมาณ  บุคลากร  และทรัพยากรในการจัดสอบอยางชัดเจน  
อาจไดมากกวา  ๕๐ ถึง ๑๐๐ เปอรเซ็นต 

๖. พัฒนาสูสากล คำวา สากล ในท่ีนี่มีสองลักษณะคือ ระบบ  e-Testing  โดยท่ัวไปมีความเปน
มาตรฐานสากล สามารถรองรับการทดสอบรูปแบบตาง ๆ ในระดับนานาชาติได ขึ้นอยูกับขอมูลและ
บุคลากรท่ีสามารถใชงานครบทุกฟงกชั่น อีกอยางคือ ความเปนสากลของคน หมายถึง คนท่ีเกี่ยวของกับ
ระบบทั้งผูสอน ผูเรียน ใชงานไดเหมือนกัน มีใหใชอยางทั่วถึงกัน จึงเปนโอกาสในการพัฒนานิสิต หรือ
บุคลากรใหใชงานเต็มระบบ ลดความแตกตางระหวางสวนกลาง กับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ ที่ตั้งอยูใน
สวนภูมิภาค หรืออยูตางประเทศ และอาจนำไปใชเพื่อการบริการวิชาการแกสวนราชการ เอกชน หรือ
คณะสงฆ เชน การสอบนักธรรม ธรรมศึกษา และภาษาบาลี เปนตน 
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m-Learning 

 
Anyone Anywhere Anytime Any mobile 
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❀ m-Learning คืออะไร 
     m-Learning มาจากคำวา Mobile Learning 
เปนการผสานกันระหวางเทคโนโลยีของอุปกรณ
พกพาตาง ๆ นับตั ้งแต Notebook Tablet หรือ 
Smart Phone กับระบบ e- Learning หรือแหลง
ความรูทั่วไปที่อาจไมไดเปนระบบนัก จนทำใหเกิด
การเรียนรู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การพัฒนา
ความรู ความสามารถของบุคคลใหมีประสิทธิภาพดี
ข้ึน รวมไปถึงกระบวนการสรางความเขาใจและการ

ถายทอดประสบการณท่ีเปนประโยชนตอบุคคล   
m-Learning เปนชองทางใหมที่จะกระจายความรูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนทางเลือกเสริมให
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ผูใชโทรศัพทมือถือท่ัวโลกเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู
ไดทุกท่ี ทุกเวลา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาตนเองไดอยางไมจำกัด 
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 ลักษณะของ m-Learning 

เนื ่องจากเวลา สถานที่ ที ่ไมตรงกันระหวางครูและนักเรียน วิธีการเรียนรู ตาง ๆ ยอมเกิดข้ึน 
นักเรียนไมจำเปนตองไปรอนั่งเรียนในชั้นเรียนอีกแลว การเรียนรูตลอดชีวิต (life-long learning) ผาน
อุปกรณพกพาตาง ๆ ที่มีราคาถูกลง อินเทอรเน็ตที่เร็วขึ้น สื่อการเรียนรูก็เขาถึงไดอยางทั่วถึง มากมาย 
ไมมีขอจำกัด ลวนเปนปจจัยสงเสริมใหคำวา m-Learning สำคัญย่ิงข้ึน สามารถแบงประเภทของอุปกรณ
คอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อการเรียนรูแบบ m-Learning  เปน 3 กลุมใหญ ดังนี้ 
 1. กลุม PDAs (Personal Digital Assistant) คือ คอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก ที่รู จ ักกัน
ทั ่วไปไดแก Pocket PC, Palm, PDA Phone รวมถึงคอมพิวเตอรขนาดเล็กอื ่น ๆ เช น Laptop, 
Notebook, iPad และ Tablet รุนตาง ๆ 
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2. กลุม Smart Phones คือ 
โ ท ร ศ ั พ ท  ม ื อ ถ ื อ ท ี ่ น ำ เ อ า
คุณลักษณะของ PDA เขาไปดวย
สามารถลง Applications เพิ่มเติม
ได  ข อด ีค ือม ีขนาดเล ็ก พกพา

สะดวก ประหยัดไฟและราคาไมแพงมากนัก เชน Smart phone ของ Samsung  และ iPhone ของ 
Apple เปนตน 

3. กลุม Multimedia Player คือ เครื ่องเลนสื ่อผสมแบบพกพา เชน iPod เครื ่องเลน MP3, 
MP4 สามารถรับขอมูลทางสาย USB, Flash drive, Bluetooth บางรุนมี Hard disk ในตัวเก็บขอมูลสื่อ
ได 64 GB. 500 GB หรืออาจถึง 1TB และมีชอง Output เพื่อสงไปยังหนาจอขนาดใหญทำใหดู ฟง อาน 
เขียน เรียนรูไดสะดวก ทั้งอาจมีเกมส
หรือโปรแกรมใหเลือกเลนไดดวย 
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 ข้อดี และข้อจํากัดของ M-Learning 

ข้อด ี ข้อจํากัด 
- ผูเรียนมีอิสระเลือกเรียนรู และรับรูจากขอมูลที่ไดรับ 
- ลดขอจำกัดดานเวลา สถานที่ในการเรียนรู ลดคาใชจาย 

และเสียเวลาในการเดินทาง 
- สรางแรงจูงใจตอการเรียนรู สนุกสนาน มีสื ่อและการ

ทดลองครบ สรางไอเดียใหมได 
- ไมตองพกหนังสือ หรือสื่อขนาดใหญ น้ำหนักมากมาเรียน 
- เปลี่ยนวิธีการเรียนเปนเครือขายที่มีปฏิสัมพันธรอบดานทั้ง

ผู สอนกับผู เร ียน ผู เร ียนดวยกัน หรือผู เชี ่ยวชาญจาก
ภายนอกก็เขามาใหคำปรึกษาได 

- ผูสอนสามารถเตรียมสื่อ โปรแกรม และการทดสอบ ไวได
ตลอดอยูภายในเครื่องเดียว 

- ลดความสิ้นเปลืองสื่อกระดาษ หรือหองปฏิบัติขนาดใหญ 

- ความถนัดการใชงานอุปกรณของผู เร ียนและ
ผูสอนที่ยังไมคุนเคย 

- หนวยความจำไมเพียงพอ หรือจอทำใหการอาน 
พิมพ ไมสะดวก 

- อินเทอรเน็ตบางพื ้นที ่ไมเสถียร ราคาคาเชา
คลื่นสัญญาณยังแพง 

- ราคาเคร ื ่องยังแพงสำหรับอุปกรณดี ๆ ที ่มี
หนวยความจำมาก ๆ 

- ผูสอนไมชำนาญในการผลิตสื่อดวยตนเอง ทำให
ไมอยากใชงาน 

- นโยบายสถานศึกษาไมชัดเจน ข้ึนกับความรูและ
ประสบการณของผูบริหาร 

 



รายงานการดำเนินงาน MCU 4.0 | 29 

 การพัฒนาสื่อ m-Learning 

    เนื่องจาก m-Learning เนนที่อุปกรณพกพา จึงใชสื่อ
ไดหลากหลายท่ีสำเร็จรูปมาแลว ท้ังท่ีเปนภาพ เสียง วีดีโอ 
หรือ Application ถามีแหลงขอมูลแลว ก็ไมจำเปนตอง
ผลิตเอง หรือถาผลิตเองก็ทำไดงาย ๆ เชน การแปลงไฟลให
เปน Pdf แลวนำไปเปดดวยโปรแกรม Pdf Reader เชน 
iBook, Acrobat Reader, Foxit Reader, หรือสงเขาไปอยู
ในแอพพลิเคชั ่น e-Book แลวนำอานผานหนารานนั้นๆ 
เชน MEB e-Book, e-Book Thai, Se-Ed Book เปนตน 
    สำหรับภาพ และวีดีโอ ก็สามารถสงเขาอุปกรณนั้นผาน
ทางโปรแกรม Line หรือดาวนโหลดจากแหลงตาง ๆ มาลง
ไวในเครื ่องไดทันที สวนแอพพลิเคชั ่นตาง ๆ ก็สามารถ

ติดต้ังไดจาก App Store หรือ Play Store ตามท่ีตองการได   
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e-Book 
 

 
 

No paper  No Weight No area  No cost 
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❀ e-Book คืออะไร 
    e-Book มาจากคำวา Electronic Book หมายถึง หนังสือที่

สร างข ึ ้นด วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม ีล ักษณะเป นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส สามารถอานผานทางหนาจอคอมพิวเตอรทั้งในระบบ 
Offline และ Online มีคุณลักษณะสามารถเชื่อมโยงไปยังสวนตาง 
ๆ ของหนังสือ เว็บไซต มีปฏิสัมพันธโตตอบกับผูเรียนได สามารถ
แทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ สั่งพิมพเฉพาะหนาที่
ตองการ และสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา 
  มีผูใหคำนิยามเกี่ยวกับ e-Book  ไว โดยแบงเปน 3 ลักษณะ คือ 

1. ในลักษณะที่เปนซอฟทแวร e-Book หมายถึง หนังสือเลมที่ถูก
ดัดแปลงใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส ผูอานสามารถอานขอมูลไดจากจอคอมพิวเตอร มีลักษณะขาวสารเปนแบบพลวัต 
หากตองการปรับปรุงขอมูลก็สามารถทำไดโดย Download มาจากอินเทอรเน็ต หรือซีดีรอม e-Book สามารถทำ 
hypertext คนหาขอความ ทำหมายเหตุประกอบ และทำสัญลักษณความสำคัญ (พิชญ วิมุกตะลพ, 2538:214) 

2. ในลักษณะที่เปนฮารดแวร ไดมีผูใหคำนิยามไวใน Tech Encyclopedia (1999 : 1) กลาววา e-Book 
เปนอุปกรณฉบับกระเปาซึ่งสามารถแสดงขอมูลที่อยูในรูปอิเล็กทรอนิกสได สามารถจัดทำสำเนาได ทำบุคมารค และ
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ทำหมายเหตุประกอบได “Electronic Book – Webopedia Definition” (1999 : 1) ไดกลาวถึง e-Book ในฐานะ
ที ่เปนฮารดแวรไวในทำนองเดียวกับ Tech Encyclopedia โดยไดแบง e-Book ออกเปน 2 รูปแบบคือ Rocket 
Ebook ของนูโวมีเดีย เปน e-Book ฉบับกระเปา พกพาสะดวกดวยน้ำหนักเพียง 22 ออนซ เก็บขอมูลไดถึง 4,000 
หนากระดาษ การเปดพลิกหนาร็อกเก็ตอีบุคใหความรูสึกใกลเคียงกับการเปดหนังสือจริงสามารถทำแถบสวาง 
(Highlight) ทำหมายเหตุประกอบ คนหาคำ และสรางบุคมารคได หากตองการปรับปรุงขอมูลก็สามารถติตอไปยังราน
หนังสือหรือเครือขายอินเทอรเน็ต สำหรับรูปแบบที่ 2 คือ Softbook ของ Softbook Press มีลักษณะคลายกับร็อค
เก็ตบุค มีความจุต้ังแต 1,500 ไปจนถึง 1 ลานหนากระดาษ 

3. ในลักษณะที่เปนทั้งซอฟทแวรและฮารดแวร ไดมีผูใหความหมายดังน้ี “What is an E-Book (1999 : 1) 
วา e-Book เปนหนังสือทั้งที่มแีละไมมีตัวจรงิ โดยมีรูปแบบการอาน 3 แนว คือ ดึงขอมูลออกมาและพิมพโดยผูใชงาน
,อานโดยตรงจากจอคอมพิวเตอร และใชอานโดยเครื ่องมืออิเล็กทรอนิกสอื่นไดแก Librius Millennium Ebook 
Reader, Rocket Book เปนตน 

สรุปวา e-Book คือหนังสือท่ีอยูในรูปของอิเล็กทรอนิกส สำหรับอานบนหนาจอคอมพิวเตอร ท่ีมี
คุณลักษณะสามารถใสขอมูลสื่อตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ ได และสามารถตอบโตกับ
ผูอานได (interactive) มีการเชื่อมโยงแบบลิงค ทำบุคมารกคำสำคัญ หมายเหตุประกอบได โดยอาศัย
พื้นฐานของหนังสือเลมเปนหลัก 
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 ข้อดี และข้อจํากัดของ e-Book 

ขอดี ขอจำกัด 
๑. มีความเปนศูนยรวมสื่ออักษร ภาพ แสง เสียง วิดีโอ และ

การมีปฏิสัมพันธกับผูใช 
๒. ไมส้ินเปลืองกระดาษ วัสดุการผลิต ชวยอนุรักษส่ิงแวดลอม 
๓. แกไข ปรับปรุง ใหถูกตอง หรือทันสมัยไดตลอดเวลา 
๔. กระจายหรือเผยแพรไดรวดเร็วทั้ง online และ offline 
๕. ลดปญหาการจัดเก็บเอกสาร หรือหองสมุดขนาดใหญ ไป

อยูใน tablet ของทุกคน 
๖. ชวยรักษาส่ือ หนังสือ ใบลาน ที่หายาก ไมใหสูญหาย 
๗. ผูเขียนประหยัดคาใชจายในการพิมพ เผยแพรผลงานได

รวดเร็ว อางอิงทางวิชาการได 
๘. ผูอานสะดวกในการพกพา อาน ฟง เขียน ศึกษาเรียนรูได

ทุกที่ ทุกเวลา 

๙. ทำใหการเรียนรู การฝกปฏิบัติ การทบทวน การและการ
ประเมินผลสะดวกยิ่งขึ้น 

๑. คนสวนใหญยังคุ นเคยกับส ื ่อกระดาษมากกวา 
เพราะการหยิบ จับ พับ เขียน สะดวก 

๒. ถาไฟลสื ่อใน e-Book มีขนาดใหญ จะทำใหการ
เปลี่ยนหนาจอมีความลาชา 

๓. การสราง e-Book ที่มีประสทิธิภาพดี ผูสรางตองมี
ความรู และความชำนาญในการใช โปรแกรม
คอมพิวเตอรและการสรางสื่อดีพอสมควร 

๔. ผูใชสื่ออาจจะไมใชผูสรางสื่อ ฉะน้ันการปรับปรุงสื่อ
จึงทำไดยากหากผู สอนไมมีความรู ดานโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

๕. ใช  เวลาผล ิตมาก เพราะต องใช ท ักษะในการ
ออกแบบอยางดี เพื่อใหไดสื่อที่มีคุณภาพ 
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 ความแตกต่างของ Book/e-Book 

e-Book กับหนังสือทั่วไป จะแตกตางอยูที่รูปแบบ การผลิต การใชงาน ดังตารางตอไปน้ี 
หนังสือท่ัวไป (Text Book) หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) 

- ใชกระดาษ 
- มีขอความและภาพประกอบ 
- แกไขปรับปรงุยาก 
- สรุปจบภายในเลม 
- ตนทุนการผลิตสูง 
- มีขีดจำกัดในการจัดพมิพ 
- เปดอานจากเลม 
- อานได ขีดเขียนได 
- อานได 1 คนตอ ๑ เลม 
- พกพาลำบาก กินพื้นที่ มีน้ำหนัก 
- สิ้นเปลอืงทรัพยากร ทำลายสิ่งแวดลอม 
- เก็บรักษายาก ใชพื้นที่มาก เสื่อมคุณภาพ 

- ไมใชกระดาษ 
- มีภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ และแบบทดสอบ 
- แกไขปรับปรงุขอมลู (update) งาย 
- สรางการเช่ือมโยง (links) ไปหาขอมลูภายนอกได 
- ตนทุนในการผลิตหนังสือต่ำ 
- ไมมีขีดจำกัดในการจัดพมิพ ทำสำเนาไดงาย 
- ใชโปรแกรม ผานทางหนาจอคอมพิวเตอร 
- อาน ขีดเขียน สั่งพิมพ (print) และคัดลอกได 
- 1 เลม อานพรอมกันไดจำนวนมาก 
- พกพาสะดวก ไมกินพื้นที่ น้ำหนักเบา 
- ไมสิ้นเปลอืงทรัพยากรในการผลิต 
- เก็บใน hard drive หรือ server, cloud 
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 วิธีอ่านและซื้อ e-Book 
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สรุปการดําเนินงาน MCU 4.0 
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 MCU e-Learning 
 

 

เขาสูระบบที่น่ี 
http://elearning.mcu.ac.th 

 
• ดำเนินการมาต้ังแต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• จัดทำสถิติจำนวนรายวิชาของอาจารยแยกเปนรายบุคคล 

• สถิติของรายวิชาอาจารยแยกเปนคณะ หนวยงาน และรายวิชาท่ีใชจัดสอบแบบเปนทางการ 

• มียอดผูเขาเรียนในระบบ ๘๓,๖๖๘ ครั้งตอ ๑ User ตอวัน (ขอมูลยอนหลัง ๖ เดือน) 
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• มีวิชาในระบบ e-learning จำนวน ๖๑๘ รายวิชา  (ขอมูล ณ วันท่ี ๐๔/๐๓/๒๕๖๓) 

• มีอาจารยผูสรางรายวิชา จำนวน ๒๔๙ รูป/คน 

• สมาชิกบนระบบ จำนวน ๖,๓๔๒ รูป/คน 
 

การปรับปรุงและพัฒนาตอเนื่อง 
รายงานการประเมินผล ปญหา และแนวทางการปรับปรุงการใหบริการ จำนวน ๖ รูปแบบ ดังนี้ 

• สรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบ e-Learning (สำหรับผูสอน) 

• สรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบ e-Learning (สำหรับนิสิต) 

• สรางแบบฟอรมขอเปดรายวิชาในระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน MCU e-Learning 

• ปรับปรุงคูมือการใชงานระบบการเรียนการสอนออนไลน e-learning สำหรับผูสอน 

• ปรับปรุงคูมือการใชงานระบบการเรียนการสอนออนไลน e-learning สำหรับนิสิต 

• ปรับปรุงคูมือการใชงานระบบการสอบออนไลน e-testing 
 
 



รายงานการดำเนินงาน MCU 4.0 | 40 

ตัวอยางรายวิชาที่ใชระบบ MCU e-Learning 
 

   ส 
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❀ MCU e-Testing 
 

 

เขาใชงานระบบท่ีนี่ 

http://testing.mcu.ac.th 

 

• ดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

• มีวิชาในระบบ e-Testing  จำนวน ๖๒ รายวิชา (ขอมูล ณ วันท่ี ๐๔/๐๓/๒๕๖๓) 

• หนวยงานท่ีมีการอบรมและใชงานระบบ  จำนวน ๒๐  หนวยงาน 
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ผลการใชงานระบบ  (การใชสอบจริง เม่ือ  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑) 
 สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับภาควิชาบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร โดยอาจารย ดร.เกษม แสงนนท ใชระบบ MCU e-Testing จัดสอบออนไลน
รายวิชาการเมืองการปกครองของไทย กับนิสิตคณะครุศาสตร ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกที่ ๒ ปการศึกษา 
๒๕๖๐ จำนวน ๗๔ รูป/คน (การสอนพระพุทธศาสนา ๑๐, สังคมศึกษา ๒๕, การสอนภาษาไทย ๒๕, การสอน

ภาษาอังกฤษ ๑๔) เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  และนำผลการจัดสอบออนไลนดังกลาวมาวิเคราะห
ปญหา/อุปสรรค และสรุปเปนแนวทางปรับปรุงเพื่อตอยอดการจัดสอบออนไลนในรายวิชาอื่น ๆ ตอไป 
ซึ่งพอสรุปได ดังนี้ 
 ๑. รูปแบบการสอบและเงื่อนไขของระบบ 
 ๑)  ขอสอบในฐานขอมูลท้ังหมดจำนวน  ๒๐๐ ขอ เปนแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก 

๒)  ระบบจะสุมขอสอบจากฐาน ๒๐๐ ขอ มาใหทำเพียง ๑๒๐ ขอ 
๓)  ระบบจะสุมทั้งคำถามและคำตอบโดยอัตโนมัติ ผูสอบแตละคนจะไดขอสอบและคำตอบ

ภายในขอนั้นแตกตางกัน 
๔)  ผูสอบสามารถเลือกทำขอสอบปจจุบัน ยอนหลัง หรือลวงหนาได 
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๕)  เปดใหทำการสอบภายในระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง (๒ วัน) ผูสอบอยูท่ีใดก็ทำขอสอบได แตเมื่อ
พนกำหนดแลว หองสอบจะปดไมสามารถเขาทำการสอบไดอีก 

๖)  เมื่อเร่ิมเขาทำการสอบ (Login) ระบบจะใหเวลา ๒ ชั่วโมง (๑๒๐ นาที)  เมื่อหมดเวลาจะไม
สามารถเขาหองสอบไดอีก 

๗)  ระบบจะจำคาการสอบปจจุบันของนิสิต ในกรณีที่ระบบเกิดขัดของ หรือมีปญหาทางดาน
อินเทอรเน็ต และยังไมกดสงเสร็จสิ้นการทำแบบทดสอบ  นิสิตสามารถดำเนินการสอบตอได แตตองอยู
ภายในระยะเวลา ๒ วัน (๔๘ ชม.) ท่ีไดกำหนดไว  

๘)  การ login เขาหองสอบ ใชรหัสนิสิตเปน User และ Password 
๙)  ระบบคำนวณผลการสอบอัตโนมัติ สามารถทำใหรูผลสอบทันทีหรือรอประกาศภายหลัง 

 ประโยชนท่ีไดรับ 

 การพัฒนาระบบ MCU e-Testing  ไดรับประโยชน ดังนี้ 
 ๑.  มีระบบการทดสอบผานระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได และสามารถ
ใชไดทุกรายวิชา ทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ 
 ๒.  อาจารยผูสอนและนิสิตสามารถทำการทดสอบออนไลนไดสะดวก รวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา 
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 ๓.  ทำใหประหยัดทรัพยากร  เวลา  และลดคาใชจายในการจัดสอบอยางชัดเจน 
 

 ปญหาและอุปสรรค 
 จากการใชงานท่ีผาน มีปญหาอุปสรรคท่ีพอสรุปได ดังนี้ 
 ๑. นิสิตขาดความรูและเขาใจระบบ MCU e-Testing ทำใหมีบางรูป/คนทำขอสอบไมเสร็จหรือ
ทำขอสอบไมทัน (มีจำนวน ๓ รูป/คน) 
 ๒. การทดสอบการสอนออนไลนครั้งนี้ เปนการเปดอิสระใหนิสิตสามารถเขาหองสอบไดจากทุก
อุปกรณ จากทุกสถานที่ โดยเปดใหทำภายใน ๔๘ ชั่วโมง (แตถาเขาระบบแลวตองทำภายในเวลา ๒ 
ชั่วโมง) ทำใหไมสามารถพิสูจนตัวตนนิสิตท่ีทำการสอบได 

 แนวทางปรับปรุงแกไขและพัฒนา 
 มีแนวทางในการปรับปรุงแกไข และพัฒนาย่ิงข้ึน โดยสรุป ดังนี้ 
 ๑. จัดทำคูมือ และแผนพับแนะนำวิธีการสอบออนไลนแกนิสิต กอนทำการสอบทุกคร้ัง 
 ๒. ปรับปรุงระบบใหสามารถพิสูจนตัวตนนิสิตได หรือจัดใหมีการสอบพรอมกันในสถานที่ท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 
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 ๓. ควรมีการประชุมกับสวนงานจัดการศึกษาและสวนงานที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดแนวทางการ
ปรับปรุงระบบการสอบออนไลน รูปแบบ และวิธีการจัดสอบออนไลนตอไป 
 ๔. ประกาศใชเปนทางเลือกในการจัดทำขอสอบออนไลนสำหรับวิชาที ่มีความพรอมและ
เหมาะสมในหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  วิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ หรือหนวยงานในสังกัด 
 ๕. ขยายการบริการสำหรับการเรียนการสอน การสอบ พระปริยัติธรรมแผนกธรรมหรือบาลี ของ
คณะสงฆ หรือเปนแหลงการเรียนรูและการทดสอบสำหรับประชาชนท่ัวไป 
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ทีมงานไดมีการทดสอบ ปรับปรุง พัฒนา และอบรมเผยแพรความรูตอเนื่อง 
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สรุปจำนวยการใชงาน e-Learning  และ  e-Testing  (ขอมูล ณ ๔ มี.ค. ๖๓) 
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วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย ใชสอบภาคการศึกษาท่ี ๒ / ๒๕๖๒  จำนวน ๙ รายวิชา 
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 ก้าวต่อไปคือ MCU MOOC 
 

 
https://mooc.mcu.ac.th 

 
 
 - ดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 - มีปจจัยพ้ืนฐาน Website, Server, Mini Studio ผลิตสื่อรายวิชา) 
 - จำนวนวิชา  ๘  รายวิชา 
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 ระบบ  e-Book 
 

 
http://ebook.mcu.ac.th 

 

 
o เร่ิมดาํเนินการ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

o มีหนังสือจาํนวน  ๖๐  เล่ม 

o ยังไม่มี Application โดยเฉพาะ 

o ยังไม่สามารถขายได้ และป้องกัน copy ไม่ได ้
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 ระบบ M-Learning 
การนำ Mobile Device, Application, e-Book และ Multimedia มาประยุกตใชกับการเรียนการ
สอน (ใชกับ ป.ตรี-โท-เอก คณะครุศาสตร มาหลายปแลว) 
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 ไดอบรม พัฒนา และใหบริการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางตอเน่ือง  
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