
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาดานการศึกษาเปน
อยางมาก ดังจะเห็นไดวารัฐบาลไทยไดมีการกําหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 2010) ซ่ึง
มีเปาหมายในการสรางความพรอมของทรัพยากรมนุษย เพื่อชวยกันพัฒนาประเทศใหเกิดสังคม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการและแนวทางท่ีจะยกระดับครูใหมี
ทักษะดานไอที เรงผลิต ฐานความรู เชน เนื้อหา สาระ ส่ือการสอน สรางเครือขายการศึกษาท่ีมี
ระบบการจัดการท่ีดี 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศไทยไดมีการนําระบบอีเลิรนนิ่ง การเรียนการ
สอนผานระบบอินเทอรเน็ต เขามาชวยในการบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน 
จุดเดนของการเรียนรูแบบอีเลิรนนิ่ง คือ นักศึกษาสามารถที่จะเรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลาและทุก
สถานท่ี  นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถคนควาหาขอมูล ตลอดจนเช่ือมโยงไปหาแหลงความรูอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวของไดท่ัวโลก ทําใหเกิดประโยชนจากการใชทรัพยากรตางๆ รวมกัน รวมถึงการแบงปน
แลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นระหวางกันดวย 

ในการพัฒนาระบบอีเลิรนนิ่ง ไดมีการนําเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการรายวิชา เขามาใช
เพื่อชวยในการจัดเตรียมเนื้อหาและจัดการในดานการเรียนการสอน เชน การจัดการประกาศขาว
แจงเตือน การจัดการกําหนดการเรียนการสอน การจัดการรายละเอียดกระบวนวิชา การจัดการ
ขอมูลเอกสารประกอบการศึกษา การจัดการขอมูลงานมอบหมายงาน การจัดการขอมูลแบบฝกหัด 
การจัดการชองทางการติดตอส่ือสารระหวางผูเรียนกับผูสอนและผูเรียนดวยกัน ซ่ึงสามารถท่ีจะทํา
ในลักษณะออนไลนไดท้ังหมด ผูสอนเองก็สามารถใชระบบบริหารจัดการรายวิชานี้ในการ
ตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน รวมท้ังการตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนจากการทํา
แบบทดสอบหรือแบบฝกหัดท่ีไดจัดไว 
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ เขามาพัฒนาระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
อาจารยและนักศึกษา ดังนั้นการคนควาแบบอิสระน้ี จึงไดมุงเนนในการพัฒนาเคร่ืองมือในการ
บริหารจัดการระบบกระบวนวิชาออนไลนเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการใชงานกระบวนวิชา
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 
 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

(1) ไดระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(2) ไดความรูและแนวทางในการวิเคราะห ออกแบบพัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวน

วิชาออนไลน 
(3) อาจารยสามารถที่จะเขามาจัดการในดานการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถท่ีจะเขา

มาเรียนรูผานระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน ไดทุกเวลา ทุกสถานที่  ท่ีมี
ความพรอมดานการเช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ต  

 
1.4 แผนดําเนินการ ขอบเขตการศึกษา 

(1) แผนการดําเนินการ 
1) เก็บรวบรวมขอมูลจากผูดูแลระบบ อาจารยและนักศึกษา ท่ีจําเปนตองใชในการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน 
2) วิเคราะหและออกแบบระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน  
3) สรางฐานขอมูลและจัดทําโปรแกรม 
4) ติดต้ังและทดสอบการใชงานระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน 
5) ประเมินผลการใชงานโดยใหผูดูแลระบบ อาจารย และนักศึกษาไดเขามาทดลอง

ใชงาน 
6) แกไข ปรับปรุง ขอผิดพลาดของระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน 
7) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระและคูมือการใชงานระบบบริหาร

จัดการกระบวนวิชาออนไลน 
(2)  ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือชวยในการจัดการกระบวนวิชาออนไลนจะมี
รายละเอียด ดังตอไปนี ้
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1) พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดการขอมูลขาวประกาศแจงเตือน โดยอาจารยจะ
สามารถประกาศแจงเตือนขอมูลสําคัญใหแกนักศึกษาไดรับทราบผานทางเว็บ
เพจ เชน การประกาศวันและเวลา หองท่ีใชในการสอบ 

2) พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดการขอมูลรายละเอียดของกระบวนวิชา 
ประกอบดวย ขอมูลลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค ช่ือผูสอน การวัดผล
การศึกษาและการประเมินผล  

3) พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการจัดการขอมูลกําหนดการและหัวขอท่ีสอนในแตละ
วัน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขามาตรวจสอบตารางเรียนและหัวขอท่ีเรียนในแต
ละวันได 

4) พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการจัดการเอกสารประกอบการสอนของอาจารย โดย
อาจารยสามารถอัพโหลด ไฟลขอมูลเอกสารท่ีใชในการเรียนการสอนข้ึนไปบน
เว็บ และสามารถแสดงลิงคไปยังเว็บเพจ แหลงขอมูลเพิ่มเติมอ่ืนท่ีนักศึกษา
สามารถเขาไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมได 

5) พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการสรางและจัดการงานมอบหมาย รวมทั้งจัดเก็บงาน
มอบหมายของนักศึกษาท่ีทําการสงผานระบบในรูปแบบของไฟลขอมูลเอกสาร
หรือขอความ โดยท่ีอาจารยสามารถเขามาตรวจสอบงานมอบหมายท่ีนักศึกษา
ทําการสงและใหคะแนนผานระบบได 

6) พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการสรางและจัดการแบบฝกหัดออนไลน ระบบนี้จะ
จัดเก็บคะแนนและสถิติผลการทําแบบฝกหัดของนักศึกษาและรายงานผลให
อาจารยทราบ 

7) พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นกัน
ระหวางอาจารยและนักศึกษา  

8) พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการพบปะพูดคุยออนไลนระหวางอาจารยและนักศึกษา 
9) พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการจัดการและแสดงรายช่ือผูมีสิทธิเขามาใชงาน

กระบวนวิชา คืออาจารยผูสอนและนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 
10) พัฒนาเครื่องมือท่ีผูใชงานสามารถเขามาทําการแกไขขอมูล ช่ือ นามสกุล 

รหัสผาน และ อีเมลแอดเดรส ของตนเองได  
11) พัฒนาเครื่องมือท่ีใชจัดเก็บขอมูลสถิติและรายงานการเขาใชงานในแตละ

กระบวนวิชา 
12) พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการจัดการระบบ 
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12.1 เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูล ผูใชระบบ 
12.2 เพิ่ม แกไข ลบ สิทธิผูใชระบบ 
12.3 สราง แกไข ลบ กระบวนวิชา 

 
1.5 สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

(1) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  บัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัย 
 5เชียงใหม 
(3) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
1.6 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ท่ีใชสําหรับติดตั้งระบบ 
1) ฮารดแวรท่ีใชในเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รุน อินเทล ซีออน 3.06 กิกะเฮิรตซ  
2. หนวยความจําหลัก (RAM) 30 กิกะไบต 
3. หนวยความจําสํารอง (Hard disk) 70 กิกะไบต 
4. จอภาพ (Monitor) 17 นิ้ว 

2) ซอฟตแวรท่ีใชในเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  
1. ระบบปฏิบัติการลีนุกซสแลคแวร เวอรชัน 8.1  
2. โปรแกรมท่ีทําหนาท่ีเปนเว็บเซิรฟเวอร คือ โปรแกรมอาปาเช เวอรชัน

1.3.33 
3. โปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาระบบ คือ โปรแกรมพีเอชพี เวอรชัน 4.3.11 
4. โปรแกรมท่ีใชในการจัดการระบบฐานขอมูล คือ โปรแกรมมายเอสคิว

แอล เวอรชัน 4.0.18 
5. โปรแกรมที่ใชในการจัดการระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล  คือ 

โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน เวอรชัน 2.3.0 
(2) เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) ท่ีใชในการศึกษาและพัฒนา

ระบบ 
1) ฮารดแวรท่ีใชในเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รุน เพนเทียมโฟร 2.4  กิกะเฮิรตซ 
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2. หนวยความจําหลัก (RAM) 256 เม็กกะไบต 
3. หนวยความจําสํารอง (Hard disk) 80 กิกะไบต 
4. จอภาพ (Monitor) 17 นิ้ว 
5. เคร่ืองพิมพ (Printer) 

2) ซอฟตแวรท่ีใชในเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
1. ระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพีโปรเฟสช่ันนอล 
2. โปรแกรมท่ีใชในการจําลองเคร่ืองคอมพิวเตอรใหเปนเว็บเซิรฟเวอร คือ 

โปรแกรมแอปเซิรฟ เวอรชัน 2.4.1 
3. โปรแกรมท่ีใชในการออกแบบสรางเว็บไซต คือ โปรแกรมมาโครมีเดีย 

ดรีมวีฟเวอรเอ็มเอ็กซ 
4. โปรแกรมท่ีใชในการอัพโหลดขอมูลข้ึนบนคอมพิวเตอรแมขาย คือ 

โปรแกรมเอฟซีเคียวไคเอนท เวอรชัน 5.3 
5. โปรแกรมสนับสนุนอ่ืนๆ  เชน ไมโครซอฟทออฟฟศเอ็กซพี อโดบีโฟ

โตชอปซีเอส  
 

1.7 นิยามศัพท 
 อีเลิรนนิ่ง คือ การศึกษา เรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต(Internet) หรือ
อินทราเน็ต(Intranet) เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความสนใจ
ของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซ่ึงประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอ่ืนๆ 
จะถูกสงไปยังผูเรียนผานเวบบราวเซอร โดย ผูสอน ผูเรียน และเพื่อนรวมช้ันเรียนทุกคน สามารถ
ติดตอ ปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในช้ันเรียนปกติ โดย
อาศัยเคร่ืองมือการติดตอ ส่ือสารท่ีทันสมัย (e-mail, web-board, chat) จึงเปนการเรียนท่ีทุกคน
สามารถ เรียนไดทุกเวลา และทุกสถานท่ี (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) 
(ดร. สุรสิทธ์ิ วรรณไกรโรจน , http://www.thai2learn.com) 
 
 
 

http://www.pharmacy.cmu.ac.th/download/fssh53b15t.exe
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