รูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยบทเรียน e-Learning
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานัก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก ารอนุมัติใ ห้ส ถาบัน พัฒ นาครู
คณาจารย์แ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ดาเนิน งานโครงการสร้างรูปแบบการพัฒ นาครูและบุค ลากร
ทางการศึกษาด้วยบทเรียน e-Learning โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นคณะทางาน
มีหน้าที่ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยในขั้นตอนแรก
ของการดาเนินงานโครงการฯ คือ การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือ
การฝึกอบรมด้วยบทเรียน e-Learning จากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และนาข้อมูล
ที่ได้มาสร้างรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยบทเรียน e-Learning ของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์แ ละบุค ลากรทางการศึก ษา โดยรูป แบบฯ นี้ แบ่ง เป็น 2 ส่ว นคือ ระบบการจัด การเรีย น
การสอน (Learning Management System) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียน e-Learning
เอกสารฉบับ นี ้ เ ป็น การกาหนดวิธ ีก ารอย่า งเป็น ระบบในการจัด ทารูป แบบการพัฒ นาครู
และบุค ลากรทางการศึก ษาด้ว ยบทเรีย น e-Learning นับ แต่ก ารออกแบบระบบสารสนเทศภายใต้
ทรัพยากรที่ห น่ว ยงานมีอยู่ไปจนถึงการกาหนดกิจ กรรมต่า ง ๆ เพื่อให้ส ามารถพัฒ นาเนื้อหารายวิช า
วิธีก ารสอนและสื่อการเรียนการสอนที่เ หมาะสม โดยมีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ปรับ เปลี่ยนวิธีก ารฝึก อบรม
และพัฒ นาครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาที ่ อ ยู ่ห่ างไกล ภายใต้การจัดสภาพแวดล้ อมทางการเรียน
ที่เรี ย กว่า สิ่ งแวดล้ อมเสมือน (Virtual Environment) โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตเป็ น
เครื่ องมือส าหรั บ การดาเนิ น กิจ กรรมการฝึ กอบรม อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนของการออกแบบและพั ฒนา
การสอนเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบที่เหมาะสมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่มีความสาคัญยิ่งต่อ
การจัดฝึกอบรมออนไลน์ และไม่มีรูป แบบใดที่เ หมาะกับ การสอนในทุกเนื้อ หาบทเรีย นเนื่อ งจากแต่ล ะ
บทเรียนมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้ กลุ่มผู้สอนซึ่งเป็นเจ้าของรายวิชาจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ทักษะและวิธีสอนของตนเองจากในชั้นเรียนเป็นการใช้ ทักษะการสอนออนไลน์ หรือ ePedagogy รวมถึง
ต้องปรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เคยใช้ในชั้นเรียนปกติ ให้เป็นกิจกรรมแบบออนไลน์โดยอาศัยเครื่องมือ
การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้สอนจะต้องเรียนรู้และฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้
เพื่อให้สามารถดาเนินการสอนหรือการพัฒนาได้ตามจุดประสงค์ของรายวิชา ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ดูแล
ระบบก็จะต้องมีการทบทวนและตรวจสอบระบบการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้างระบบ
ที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ได้อย่างแท้จ ริง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณในการพัฒ นาทั้งในส่วนของระบบบริห ารจัดการ
และเนื้อหารายวิชา ในการพัฒนาต่อยอดนั้นจาเป็นต้องมีกรอบแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนในรูปแบบ
ของแผนพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยบทเรียน e-Learning ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
1. ระบบการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS)
1.1 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet network)
สถาบัน พัฒ นาครู คณาจารย์แ ละบุค ลากรทางการศึก ษา มีก ารเชื ่อ มต่อ เครือ ข่า ย
อินเทอร์เน็ตใน 2 ลักษณะคือ
1) เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE net) ซึ่งให้บริการ
สาหรับสถาบัน พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ต (speed net)

ที่ 10/10 Mbps โดยผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เ น็ต MOE net คือ บุคลากรบางกลุ่มที่ปฏิบัติงานในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น เจ้าหน้าที่งานการเงิน
บัญชีและพัสดุ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เป็นต้น

ภาพประกอบที่ 3.1 แสดงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE net)

2) เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่เช่าใช้บริการเครือข่ายจากบริษัท CAT
Telecom จานวน 3 เส้น ที่ความเร็ว แตกต่างกัน คือ 100/25 Mbps, 50/5 และ lease line 6 Mbps
ส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต แก่ บุ ค ลากรภายในจ านวนกว่ า 80 คน และบุ ค ลากรภายนอกจ านวน
กว่า 2,000 คนในแต่ละปี โดยการเช่าใช้บริการดังกล่าวใช้งบประมาณของหน่วยงานสนับสนุน

ภาพประกอบที่ 3.2 แสดงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของบริษัท CAT Telecom

1.2 เครื่องบริการแม่ข่าย (Server)
ปัจจุบันสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีเครื่องบริการแม่ข่าย
จานวน 3 เครื่อ ง โดยแต่ล ะเครื่อ งมีก ารจัด เก็บ ฐานข้อ มูล ระบบบริห ารจัด การต่า ง ๆ ที่ไ ด้พัฒ นาขึ้น
เพื่อใช้ส นับ สนุน การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่ว ยงาน โดยฐานข้อมูบแต่ล ะระบบจะจัดเก็บ ข้อ มูล
ผู้ใช้งาน(user & password) ของระบบแยกออกจากกันต่างหาก เนื่องจากสถาบันฯ ยังไม่มีเครื่องบริการแม่
ข่ายสาหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานภายในโดยเฉพาะ หรือที่เรียกว่า LDAB Server
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า สถาบันฯ มีการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากหน่วยงาน
ภาคเอกชนเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บริษัท
CAT Telecom จากัด ได้จัดสรรพื้นที่ 50 GB ในระบบ Cloud Computing ให้สถาบันฯ สาหรับจัดเก็บ
ข้อมูล โดยไม่ เสี ย ค่ า ใช้จ่ ายเพิ่ มเติ ม ซึ่งพื้นที่ นี้ จะถูกใช้ในการจัด เก็บ ระบบการจั ด การเรีย นการสอน

(Learning Management System : LMS) ที่ จ ะท าการพั ฒ นาเพื่ อ รองรั บ บทเรี ย น e-Learning ของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการป้องกันปัญหาอินเทอร์เน็ตล่มในกรณีที่มีผู้ใช้งานภายนอกเข้าใช้งาน
พร้อมกันเป็นจานวนมากแล้ว ยัง เป็นวิธีการลดความเสี่ยงต่อการติดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการถูกคุกคาม
จากภายนอก เนื่องจาก Cloud Computing อยู่ในความดูแลของ CAT Telecom โดยบุคลากรสถาบันฯ
เป็นเพียงผู้ดูแลระบบที่ติดตั้งไว้เท่านั้น

ภาพประกอบที่ 3.3 แสดงแผนผังเครื่องบริการแม่ขา่ ยของ สคบศ.

1.3 ระบบการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS)
กลุ่ มเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ได้พัฒ นาระบบการจัด การเรียนการสอน
(Learning Management System) ขึ้ น โดยความช่ ว ยเหลื อ อย่ า งดี ยิ่ ง ของผู้ เ ชี่ ย วชาญหลายท่ า นจาก
มหาวิทยาลัยบูรพาในการติดตั้งโปรแกรม Moodle ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบการจัดการเรียนการสอนที่ ทุก
หน่วยงานสามารถนามาใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Freeware) การเตรียมการในส่วนของระบบการจัดการเรียน
การสอน ได้มีการออกแบบระบบสาหรับผู้ใช้งานทั้งในส่วนของผู้สอนและผู้เรียน ดังนี้

ภาพประกอบที่ 3.4 แสดงระบบการจัดการเรียนการสอน KHURU Online

สาหรับโปรแกรม Moodle ที่จะนามาใช้งานในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยบทเรียน e-Learning ในครั้งนี้ เป็นเวอร์ชั่น 2.9 โดยใช้ชื่อระบบนี้ว่า KHURU Online
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียน e-Learning
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผู้บริหารสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ได้กาหนดแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Learning ซึ่งในเบื้องต้นมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มผู้พัฒนาเนื้อหารายวิชาหรือหลักสูตร
เป็นบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งข้าราชการครู
และข้าราชการพลเรือน ที่มีความพร้อมที่จะนาเนื้อหารายวิชาหรือหลักสูตรที่เคยจัดฝึกอบรมในชั้นเรียน
หรือที่เรียกว่า In class มาจัดทาเป็นสื่อบทเรียน e- Learning โดยบุคลากรในกลุ่มนี้จะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมและได้รับการพัฒนาตามลาดับดังนี้
1) กิจกรรม ร่วมการประชุมเตรียมศึกษาดูงาน ณ สานักการจัดการศึกษาออนไลน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมดอกบัว
ผลลัพ ธ์ที่ไ ด้ กลุ่ม ผู้พัฒ นาเนื้อ หารายวิช าหรือ หลัก สูต รได้รับ ข้อ มูล เบื้อ งต้น ของ
หน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงาน รวมถึงประเด็นที่ควรให้ความสาคัญเพื่อนาความรู้มาพัฒนางานต่อไป
2) กิจกรรม ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาออนไลน์ ณ สานัก การจัดการศึกษาออนไลน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ผลลัพธ์ที่ได้ กลุ่มผู้พัฒนาเนื้อหารายวิชาหรือหลักสูตรได้รับประสบการณ์ตรง
จากการศึกษาดูงานและการตอบข้อซักถามของวิทยากร ซึ่งน่าจะสามารถสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
บทเรียน e-Learning ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

3) กิจกรรม เตรียมเนื้อหารายวิชาที่จะนามาพัฒนาเป็นบทเรียน e-Learning โดย
กลุ่มผู้พัฒนาเนื้อหารายวิชาหรือหลักสูตร กาหนดการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรระหว่างวันที่ 8-10
กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผลลัพธ์ที่ได้ รายละเอียดของเนื้อหารายวิชาหรือหลักสูตร ที่จะนามาพัฒนาเป็น
บทเรียน e-Learning ประกอบด้วย
3.1) เนื้ อหารายวิช าที่จะสร้างเป็นบทเรียน e-learning จัด พิมพ์เป็นเอกสาร
ไฟล์ MS Words ให้ครบถ้วนในแต่ละรายวิชา หรืออย่างน้อยให้เตรียมเนื้อหาสาหรับการสอนในเวลา 3 ชั่วโมง
3.2) สร้างสื่อนาเสนอ (PowerPoint) จานวน 40-60 เฟรม จากเนื้อหารายวิชา
ในข้อ 3.1)
3.3) จัดทาคาชี้แจง วัตถุประสงค์ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์/แบบทดสอบ
ก่อนและหลัง ของเนื้อหารายวิชาที่จะสร้างบทเรียน e-learning
3.4) เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบทเรียน e-Learning
ครบถ้วนทั้ง 5 ระยะตามที่กาหนดไว้
2.2 กลุ่มผู้ดูแลระบบการจัดการเรียนการสอน
เป็นบุคลากรกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายให้พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย จึงมีการเตรียมความพร้อม
และดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) กิจกรรม ศึกษาดูงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ โดยกาหนดประเด็นใน 2 ด้านคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการ
ระบบการจัดการเรียนการสอน
ผลลัพธ์ที่ได้ มีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและระบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่าง
กันตามบริบทของหน่วยงาน สาหรับใช้ในการกาหนดรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยบทเรียน e-Learning ของสถาบันฯ ต่อไป
2) กิจกรรม พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและออกแบบส่วนต่ อประสานกับ
ผู้ใช้ (user interface) เพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มผู้พัฒนาเนื้อหารายวิชาหรือหลักสูตร
ผลลัพธ์ที่ได้ มีระบบการจัดการเรียนการสอน KHURU Online ประกอบด้วย
เครื่องมืออานวยความสะดวกทั้งกับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ รวมถึงสามารถเก็บบันทึกข้อมูล
กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนาไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลใน
รายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) กิจกรรม ดาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียน e-Learning ให้บุคลากร
กลุ่มผู้พัฒนาเนื้อหารายวิชาหรือหลักสูตร ในเนื้อหาสาระ ดังนี้
3.1) การสร้าง Content
3.2) การทา story board และ script
3.3) Instruction Design
3.4) การนาสื่อต่าง ๆ เช่น clip video, flash
3.5) ฝึกปฏิบัติตามที่หลักสูตรกาหนด

แผนพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยบทเรียน e-Learning
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ในการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึ กอบรมออนไลน์นั้น ผู ้ส อนซึ่ง เป็น
เจ้าของรายวิชาจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนทักษะและวิธีสอนของตนเองจากในชั้นเรียนเป็นการใช้ ทักษะ
การสอนออนไลน์ หรือ ePedagogy รวมถึงต้องปรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เคยใช้ในชั้นเรียนปกติ ให้เป็น
กิจกรรมแบบออนไลน์โดยอาศัยเครื่องมือการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้สอนจะต้องเรียนรู้และฝึกทักษะ
ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อให้สามารถดาเนินการสอนหรือการพัฒนาได้ตามจุดประสงค์ของรายวิชา
ในขณะเดียวกันผู้ดูแลระบบก็จะต้องมีการทบทวนและตรวจสอบระบบการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างระบบที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒ นา
ความสามารถได้อย่างแท้จริง ซึ่งหมายถึงบุคลากรทั้ง 2 กลุ่มจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้
แผนการพัฒนาที่ชัดเจนสามารถนาสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
เนื้อหาสาระในบทที่ 4 นี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกาหนดแผนงานด้านบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งของ
ขั้นเตรียมการ (Preparation Stage) ซึ่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาควรนามาใช้
เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้
1. การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนา
2. แผนงานพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการผลิตและพัฒนา
3. แผนงานพัฒนาบุคลากรผู้ใช้งานระบบ
1. การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนา
1.1 การคัดเลือกบุคลากรในองค์กร
เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อค้นหาผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ย วข้องกับการผลิตและพัฒ นา Courseware ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ
(Project Manager), ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านเนื้ อ หา (Content Specialist), นั กออกแบบการสอน (Instruction
Designer), ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นการออกแบบเว็บ ไซต์ (Web Specialist), นัก ออกแบบกราฟิก (Graphic
Designer), ผู้ ควบคุมระบบ (Administrator), นักเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technologies)
และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล (Test Specialist)
บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงหรือใกล้เคียงกับความต้องการ จะได้รับการพัฒนารายบุคคล
โดยการศึกษาเพิ่มเติมหรือศึกษาดูงาน ตลอดจนการเข้ารับการฝึกทักษะเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ
เชี่ยวชาญในแต่ล ะสาขาวิช า ผลจากการพัฒ นารายบุค คลจะนาเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเพื่อกาหนด
ตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นหัวหน้าและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนของการผลิตและ
พัฒนาต่อไป

ฐานข้อมูลบุคลากร
- วุฒิ/สาขาการศึกษา
- ความสามารถพิเศษ
- ประสบการณ์การทางาน
- สภาพร่างกาย
- คุณลักษณะรายบุคคล

บุคลากรภายในองค์กร
ตรวจสอบ
ข้อมูล
บุคลากรผู้ผา่ นการคัดเลือก
แผนพัฒนารายบุคคล (ID-Plan)

ผลการพัฒนารายบุคคล
ตาม ID-Plan

คัดกรอง
บุคลากรที่เป็นทีมพัฒนา

ภาพประกอบที่ 4.1 แสดงขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรในองค์กร

การคัดเลือกบุคลากรจากภายในองค์ก ร ช่ว ยให้องค์กรสามารถประหยัดงบประมาณ
ด้านค่าตอบแทนได้ส่วนหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางให้บุคลากรที่มีอยู่เดิมได้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองได้ตรงกับความรู้ความสามารถเดิมที่มีอยู่ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี
1.2 การสรรหาบุคลากรจากภายนอก
เมื่อผ่านขั้นตอนของการคัดเลือกบุคลากรจากภายในแล้ว อาจพบว่ายังมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบางอย่างที่ไม่มีอยู่ในองค์กร ในขั้นตอนนี้จาเป็นต้องใช้วิธีการสรรหาจาก
ภายนอกโดยการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กร

ข้อมูลบุคลากร
- วุฒิการศึกษา
- ความสามารถพิเศษ
- ประสบการณ์การทางาน
- สภาพร่างกาย

เปิดรับสมัครบุคลากร
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

- การทดสอบการปฏิบัติงาน
- การสัมภาษณ์

คัดกรอง
บุคลากรที่เป็นทีมพัฒนา
ภาพประกอบที่ 4.2 แสดงการสรรหาบุคลากรจากภายนอก

การสรรหาบุคลากรจากภายนอก เป็นขั้นตอนที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชื่อมั่นในองค์กร พร้อมที่จะปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานที่ยากและท้าทาย การสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรจึงเป็น
สิ่งสาคัญที่ต้องทาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งทางด้านกายภาพ
จิตภาพ และสังคมภาพ เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่เดิมในองค์กรและที่สรรหาเพิ่มเติมมีความเป็น
น้าหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. แผนงานพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการผลิตและพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการสาคัญที่ต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยทั่วไป
แล้วแผนพัฒนาบุคลากรผู้ผลิตและพัฒนา Courseware เกี่ยวข้องกับปัจจัยสาคัญ 2 ประการคือ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2.1 การประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนทางไกล
เป็นการกาหนดแผนพัฒนาบุคลากรโดยการนาผลการประเมินระบบการจัดการเรียน
การสอน (LMS), ผลการประเมิน ผลการประเมินตนเองของผู้สอนและผู้ดูแลระบบฯ, ผลการประเมิน
จากหัวหน้ากลุ่ม/ภาค/ศูนย์ที่เป็นผู้สอนและผู้ดูแลระบบฯ และผลการประเมินจากผู้เรียนผ่านระบบฯ
มาเป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
การกาหนดช่วงเวลาของการประเมินสามารถกาหนดให้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง โดยใน
ครั้งแรกเป็นการประเมินเพื่อการตรวจสอบ กากับ ดูแลและปรับปรุงการปฏิบัติงานระหว่างปี จากนั้น
จึงทาการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติงานภายหลังที่มีการปรับปรุงไปแล้ว
และนาข้อมูลที่ได้มาเป็นกรอบในการกาหนดวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานต่อไป
การประเมินครั้งที่ 1

การประเมินครั้งที่ 2

ประเมินระบบ
การจัดการเรียน
การสอนทางไกล

ประเมินระบบ
การจัดการเรียน
การสอนทางไกล

รายกลุม่

ผลการประเมิน
ตนเองของผู้สอนและ
ผู้ดูแลระบบฯ

แผนพัฒนา
บุคลากร

ผลการประเมิน
ตนเองของผู้สอนและ
ผู้ดูแลระบบฯ
ผลการประเมินจาก
หัวหน้าผู้สอนและ
ผู้ดูแลระบบฯ
ฯ
ผลการประเมินจาก
ผู้เรียนผ่านระบบฯ

ตรวจสอบ
กากับ ดูแล
ปรับปรุง
แก้ไข

ผลการประเมินจาก
หัวหน้าผู้สอนและ
ผู้ดูแลระบบฯ
ฯ
ผลการประเมินจาก
ผู้เรียนผ่านระบบฯ

ภาพประกอบที่ 4.3 แสดงการกาหนดแผนพัฒนาบุคลากรจากผลของการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

รายบุคคล

2.2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและพัฒนา
การพัฒ นาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม
ออนไลน์ ทาให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ,
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ แผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้ดูแลระบบการจัดการเรียนการสอน
จึงเป็นการกาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้
และเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิ บัติงานได้มากยิ่ง ขึ้น
แผนงานพัฒ นาบุค ลากรด้า นเทคโนโลยีจึงมีส่วนสาคัญในการผลักดันให้ระบบการจัดการเรียนการสอน
ผ่านอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายตัวสู่ผู้เรียนได้ในระดับกว้างด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี
และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในการคัดเลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสนอแนะ
ในการจัดซื้อหรือสรรหาและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าให้แก่องค์กร นอกจากนี้ ควรมีการวางแผน
เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาจากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงานและการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อการวางแผน
และขอจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง
เพื่อเพิ่ม ศัก ยภาพด้า นการปฏิบัติง านให้มากขึ้น แล้ว การศึก ษาดูงานยังเป็นอีก วิธีก ารหนึ่งที่ เหมาะสม
สาหรั บ การพัฒ นาบุ คลากร โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ในการจั ด การเรีย นการสอนทางไกล สถาบันการศึกษา
ควรดาเนินการในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ในลักษณะของ
เครือข่ายพันธมิตร เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการ, เทคนิค, อุปกรณ์, เครื่องมือ ฯลฯ
ระหว่างองค์กรและบุคลากรผู้ ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึง
ผู้บริหารระบบการเรีย นการสอนทางไกล นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาอาจดาเนินการในการเทีย บวัด
(Benchmarking) กับหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติ
ที่ดีกว่า (Better Practices) กับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงการเรียนการสอนทางไกลของสถาบันเพื่อให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากลต่อไป
- ผลการปฏิบัติงาน
- เทคโนโลยี

แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร

เครือข่ายพันธมิตร

พัฒนาการปฏิบัติงาน

- ศึกษาดูงาน
- Benchmarking
- Better Practices

ภาพประกอบที่ 4.4 แสดงภาพรวมของการกาหนดแผนพัฒนาบุคลากร

การเตรียมการในขั้นตอนของการผลิตและพัฒนา การเตรียมความพร้อมในการคัดเลือก
และสรรหาบุคลากร ตลอดจนการวางแผนพัฒนาบุคลากร เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญยิ่งต่อประสิทธิภาพของ
ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่หน่วยงานควรให้

ความสาคัญไม่น้อยไปกว่าสิ่งที่กล่าวไปแล้วข้างต้น คือ การพัฒนาผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ ผู้สอน และผู้เรียน
ให้สามารถใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล มีศักยภาพ
เทียบเท่ากับผู้ที่เรียนในชั้นเรียนปกติ
3. แผนงานพัฒนาบุคลากรผู้ใช้งานระบบ
3.1 ผู้สอน (Instructor) เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็นต้องใช้ในการจัดการฝึกอบรม
ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนี้
3.1.1) บทเรียน (Courseware)
ผู้สอนคือผู้ที่กาหนดเนื้อหา (content) หรือสาระรายวิชา เป็นองค์ประกอบที่
จาเป็นของบทเรียน (Courseware) ซึง่ ถูกเชื่อมโยงเข้ากับวิธีการเรียนหรือกลยุทธ์การสอนผ่านสื่อที่สร้างขึ้น
เพื่อให้ผลการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ในการพัฒนาบทเรียน e-Learningให้เหมาะสม
กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย ผู้ ส อนจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะการสอนออนไลน์ หรื อ ePedagogy
เพื่อกระตุ้นจูงใจผู้เรียนให้ทากิจกรรมให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในรายวิชา ซึ่งทักษะการสอนออนไลน์นี้
เป็นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กล่าวได้ว่าทักษะการสอนออนไลน์เป็นประสบการณ์ตรง
ของผู้สอนที่จะต้องเข้าใจและปรับใช้กลยุทธ์การสอนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม อย่างไรก็ตาม
ในภาพรวมของการจัดทาเนื้อหาเพื่อพัฒนาบทเรียน e-Learning มีส่วนประกอบสาคัญอย่างน้อย 5 ส่วน คือ
1.1) เนื้อหาสาระที่ต้องการให้ข้อมูล
1.2) วัตถุประสงค์ของการเรียน
1.3) การเรียน/วิธีการในการสอน
1.4) สื่อที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์
1.5) การออกแบบโครงสร้างของเนื้อหาและกิจกรรมที่มีการวางแผนและลาดับ
ขั้นตอนในการเรียนที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระที่กาหนดไว้ในแต่ละขั้นตอน
รวมถึงการทากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในรายวิชาได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
Objective

Content
Architecture
Learning
Methods

Media

ภาพประกอบที่ 4.5 แสดงองค์ประกอบของบทเรียน (Courseware components)

3.1.2 เทคโนโลยี
เป็ น การเตรี ย มความพร้อมส าหรับผู้ ส อนในการใช้งานระบบการจัดการเรียน
การสอน KHURU Online เพื่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต หรือ Communication Tools เช่น Facebook หรือ Instagram ในการสื่อสารและ
ทากิจกรรมร่วมกัน, ผ่านสนทนารายบุคคลและกลุ่มด้วยโปรแกรม Skype, การตั้งกระทู้และตอบคาถามบน

เว็บ บอร์ด เป็น ต้น ทักษะเหล่านี้จาเป็น ต้อ งทาการฝึก อบรมและพัฒ นาทัก ษะเพื่อให้ผู้สอนสามารถใช้
ช่องทางในระบบเพื่อการติดต่อ พูดคุย ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้เรียนได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียน
3.2 ผู้เรียน (learner)
เป็นการให้ความรู้และขั้นตอนการปฏิบัติสาหรับ ผู้เรียนในการใช้งานระบบการจัดการเรียน
การสอน KHURU Online เพื่อ ให้ผู้เ รีย นสามารถเข้า ถึง เนื้อ หา, ทากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
รายวิชา รวมถึงทดสอบบทเรียน โดยดาเนินการทุกขั้นตอนผ่านอินเทอร์เน็ต การฝึกอบรมอาจจัดในลักษณะ
ของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นในหน่วยงานเครือข่ายของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ หรือการจัดทาคู่มือผู้เรียน
ที่มีขั้นตอน วิธีการเรียน ที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้การเปิดช่องทางสาหรับผู้เรียนในการสอบถาม
ข้อมูล ปัญหาต่าง ๆ ในการเรีย น โดยทางโทรศัพ ท์ หรือ อีเมล์ จะช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน
มากยิ่งขึ้น
แผนงานพัฒนาผู้ใช้งานระบบนี้ จะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรผู้ผลิตและพัฒนา Courseware
ในแง่ที่ว่า หากมีการนาเครื่องมือหรือโปรแกรมใหม่ ๆ มาใช้ในระบบ เมื่อมีการพัฒ นาบุคลากรที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานแล้วจะต้องดาเนินการพัฒนาผู้ใช้งานระบบควบคู่กันไปด้วย การพัฒนาในลักษณะคู่ขนานเช่นนี้
จะทาให้ครูผู้สอนมีความเชื่อมั่น และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ อันเป็นการพัฒนา
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรในองค์กรได้อีกแนวทางหนึ่ง

