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ภาคผนวก ก 

1. รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยา ใจรักษ   รองผูอํานวยการสํานักสํานักดิจิทัลเพื่อการศกึษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2.  อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ   รองผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
3.  อาจารย ดร.รัฐ ใจรักษ   หัวหนาภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
      คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

ภาคผนวก ข 

1. แบบฟอรมตารางวิเคราะหเนื้อหา 
2. แบบประเมินตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แบบสัมภาษณ ความคิดเห็นเก่ียวกับตาราง

วิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
3. ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ดานเนื้อหาของแบบสัมภาษณ ความคิดเห็น

เก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน ของอาจารยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม 

4. แบบสัมภาษณ ความคิดเห็นเก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตร
ออนไลน ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

5. แบบประเมินตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือ
การออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

6. ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ดานเนื้อหาของแบบประเมินความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวน
รวมของมหาวิทยาลัย 

7. ผลการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) แบบประเมินความพึงพอใจโดยใชสูตรสัมประสิทธิ
แอลฟา (Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

8. แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 
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1. แบบฟอรมตารางวิเคราะหเนื้อหา 
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2. แบบประเมินตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แบบสัมภาษณ ความคิดเห็นเก่ียวกับตารางวิเคราะห

เนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
“แบบสอบสัมภาษณ ความคิดเห็นเก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบ 

หลักสูตรออนไลน ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม” 
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คําชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้ใชสําหรับทานซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบวาขอคําถามในแบบ
สัมภาษณเก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน มีความสอดคลอง
กับการออกแบบ e-Learning ตามทษฤษี ADDIE Model หรือไม โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี ้

ใหคะแนน +1  หมายถึง    แนใจวาคําถามสามารถวัดหัวขอนั้นได 
ใหคะแนน  0  หมายถึง    ไมแนใจวาคําถามสามารถวัดหัวขอนั้นได 
ใหคะแนน -1  หมายถึง    แนใจวาคําถามไมสามารถวัดหัวขอนั้นได 

คํานิยาม หลักสูตรออนไลน หมายถึง เนื้อหาการเรียนรู อาจเปนทั้งรายวิชา เนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งใน
รายวิชา หรือเนื้อหาที่ใชในการอบรม สัมมนา ซึ่งมีเรียนรูผานบนระบบออนไลนและมีระบบบริหาร
จัดการเก่ียวกับผูเรียน 
 

หัวขอ คําถาม 

คะแนนประเมิน 
จากผูเชี่ยวชาญ 

ขอเสนอแนะ 

คําถามขอที ่+1 0 -1 

1. ขอมูลพื้นฐาน 

1.1 ขอมูลพื้นฐานของกลุม
ตัวอยาง  
 

1.1 เพศ     [1.1] 
1.2 อาย ุ     [1.2] 
1.3 คณะที่สังกัด     [1.3] 
1.4 ระดับการศกึษา     [1.4] 
1.5 ประสบการณดานการผลติสื่อการเรยีน
อิเล็กทรอนิกส 

    
[1.5] 

2. ทฤษฎี ADDIE Model 
2.1 การวิเคราะห 
(Analyze) ประกอบดวย 
1) วิเคราะหผูเรียน 
2) วิเคราะหสภาพแวดลอม
3) วิเคราะหเน้ือหา 
 

2.1.1 จากตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการ
จัดทําหลกัสูตรออนไลนในสวนที่ 1 สวนนํา ทาน
คิดวาครอบคลุมในสวนการวิเคราะหผูเรียน และ
วิเคราะหสภาพแวดลอม ควรปรับเพ่ิม หรือลดใน
สวนใด 

    

[2.1] 
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หัวขอ คําถาม 

คะแนนประเมิน 
จากผูเชี่ยวชาญ 

ขอเสนอแนะ 

คําถามขอที ่+1 0 -1 

2.1.2 ในความคิดเห็นของทาน ตารางวิเคราะห
รูปแบบกิจกรรมในหลักสูตรออนไลน ในสวนที่ 2 
ที่ระบุถึงวัตถุประสงคการเรียน วิธกีารวดัผล
ประเมินผล กิจกรรม รูปแบบวธิกีารนําเสนอ เวลา
รวมที่ใชเรียนของแตละหนวยการเรียน จะชวยให
ผูสอน และผูผลิตบทเรยีนสามารถผลิตไดตรงตาม
วัตถุประสงคการเรียนรู หรือไม อยางไร 

    

[2.2] 

 2.1.3 ในความคิดเห็นของทาน ทานคิดวากิจกรรม
ที่ระบุในตารางสวนที่ 2 ครอบคลมุสื่อการเรียนรู
รูปแบบออนไลน หรอืไม ควรเพิ่มหรือลดสวนใด 

    
[2.3] 

2.1.4 ในความคิดเห็นของทาน หากทานตองผลิต
หลักสูตรออนไลน ตารางวิเคราะหทีจ่ัดทําขึ้นนี้
สามารถชวยทานออกแบบและผลิตหลกัสูตร
ออนไลนไดตามวัตถุประสงคการเรียนรูไดหรือไม  
มากหรือนอยเพียงใด 

    

[2.4] 

2.2 การออกแบบ 
(Design) 

2.2.1 ทานคิดวาการระบุความยาวของสื่อที่ใชใน
กิจกรรมการเรียนรู จะชวยใหทานออกแบบ
หลักสูตรออนไลนไดเหมาะสม มองเห็นภาพรวม
ของระยะเวลาการเรยีนทั้งหมดเพื่อบรรลุตาม
วัตถุประสงค/ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรออนไลน 
หรือไม  

    

[2.5] 

2.3 การพัฒนา 
(Develop) 
 

2.3.1 ทานคิดวากิจกรรมที่ระบุในตารางวิเคราะห
จะชวยใหทานวางแผนการผลิตสื่อเพื่อใชประกอบ
ในกิจกรรมตาง ๆ ไดสะดวก เชน บางสื่อจัดทําได
เอง บางสื่อมีการติดตอพัฒนารวมกับหนวยงานอื่น 
เพื่อเปนการวางแผนระยะเวลาการพัฒนา หรือไม 

    

[2.6] 

2.4 การนําไปใช 
(Implement) 
 

2.4.1 ในหลักการออกแบบหลกัสูตรออนไลน ใน
ขั้นตอนการนําไปใช ทานมีวธิกีารเก็บขอมูลของ
ผูเรยีนในระหวางการใชงานเพื่อนาํไปปรับปรุงการ
ผลิตสื่อการเรียนในหลักสูตรออนไลนอยางไร 

    

[2.7] 

2.5 ขั้นการประเมินผล 
(Evaluation) 
 

2.5.1 ทานเห็นดวยหรือไมวาตารางวิเคราะหจะ
ชวยอาํนวยความสะดวกในการประเมินผลการใช
งาน และสามารถปรับแกไดตรงจุดเฉพาะที่พบ
ปญหา ไมตองปรับแกทั้งหลักสูตร 

    

[2.8] 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
3. ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ 

3.1 ทานคดิวาสิ่งใดเปนปจจัยที่สงผลใหไมสามารถ
ผลิตหลักสูตรออนไลนไดตามที่วิเคราะหออกแบบ
ไว และควรแกไขอยางไร 

    
[3.1] 

3.2 ทานมีความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับตาราง
วิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตร
ออนไลน หรอืไม อยางไร 

    

[3.1] 

 
ลงชื่อ      (ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ) 
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3. ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ดานเนื้อหาของแบบสัมภาษณ ความคิดเห็น

เก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน ของอาจารยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม 

คําถาม
ขอท่ี 

ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 

ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 2 

ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 3 

คะแนน
รวม 

คา IOC สรุปผล 

1.1 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
1.2 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
1.3 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
1.4 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
1.5 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.1 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.2 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.3 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.4 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.5 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.6 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.7 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.8 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
3.1 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
3.2 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
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4. แบบสัมภาษณ ความคดิเห็นเก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตร

ออนไลน ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

แบบสัมภาษณ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบ 
หลักสูตรออนไลน ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
คําชี้แจง  

1. แบบสัมภาษณนี้ใชสัมภาษณ อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพ่ือเก็บขอมูล วิเคราะห
ปญหา และศึกษาความเปนไปได ในการจัดทําตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน ในโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
หลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยตารางวิเคราะหออกแบบใหสอดคลองกับการออกแบบ 
e-Learning ตามทฤษฎีADDIE Model  

2. ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยเปนผูทําการสัมภาษณ และเก็บขอมูลดวยการบันทึกเสียงหรือจด
บันทึก 

3. ผูใหขอมูลจะไดรับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน และ
ตัวอยางการวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน เพื่อใชประกอบการให
ขอมูล 

4. แนวคําถามในแบบสัมภาษณนี้ เปนคําถามวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหผูใหขอมูลตอบบรรยาย
ตามความคิดเห็น โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้  
สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน 

ตามทฤษฎ ีADDIE Model 
สวนที่ 3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการผลิตหลักสูตรออนไลน 

 
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 

1.1 เพศ ……………………….. 
1.2 อาย ุ 
  ต่ํากวา 30 ป 
  31-40 ป 
  41-50 ป 
  51-60 ป 
  มากกวา 60 ป 
1.3 คณะที่สังกัด ……………………………………………………. 
1.4 ระดับการศึกษา ……………………………………………….. 
1.5 ประสบการณดานการผลิตสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส  
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  ไมมี 
  1-3 ป 
  4-6 ป 
  7-9 ป 
  มากกวา 9 ป 

 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน 

ตามทฤษฎ ีADDIE Model 
2.1 จากตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการจัดทําหลักสูตรออนไลนในสวนที่ 1 สวนนํา 

ทานคิดวาครอบคลุมในสวนการวิเคราะหผูเรียน และวิเคราะหสภาพแวดลอม ควรปรับเพ่ิม หรือลด
ในสวนใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ในความคิดเห็นของทาน ตารางวิเคราะหรูปแบบกิจกรรมในหลักสูตรออนไลน ในสวนที่ 
2 ที่ระบุถึงวัตถุประสงคการเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล กิจกรรม รูปแบบวิธีการนําเสนอ เวลารวม
ที่ใชเรียนของแตละหนวยการเรียน จะชวยใหผูสอน และผูผลิตบทเรียนสามารถผลิตไดตรงตาม
วัตถุประสงคการเรียนรู หรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 ในความคิดเห็นของทาน ทานคดิวากิจกรรมท่ีระบุในตารางสวนที่ 2 ครอบคลุมสื่อการ
เรียนรูรูปแบบออนไลน หรือไม ควรเพ่ิมหรือลดสวนใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.4 ในความคิดเห็นของทาน หากทานตองผลิตหลักสูตรออนไลน ตารางวิเคราะหท่ีจัดทํา
ขึ้นนี้สามารถชวยทานออกแบบและผลิตหลักสูตรออนไลนไดตามวัตถุประสงคการเรียนรูไดหรือไม 
มากหรือนอยเพียงใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5 ทานคิดวาการระบุความยาวของสื่อที่ใชในกิจกรรมการเรียนรู จะชวยใหทาน
ออกแบบหลักสูตรออนไลนไดเหมาะสม มองเห็นภาพรวมของระยะเวลาการเรียนทั้งหมดเพื่อบรรลุ
ตามวัตถุประสงค/ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรออนไลน หรือไม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.6 ทานคิดวากิจกรรมที่ระบุในตารางวิเคราะหจะชวยใหทานวางแผนการผลิตสื่อเพ่ือใช
ประกอบในกิจกรรมตาง ๆ ไดสะดวก เชน บางสื่อจัดทําไดเอง บางสื่อมีการติดตอพัฒนารวมกับ
หนวยงานอื่น เพ่ือเปนการวางแผนระยะเวลาการพัฒนา หรือไม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.7 ในหลักการออกแบบหลักสูตรออนไลน ในข้ันตอนการนําไปใช ทานมีวิธีการเก็บขอมูล
ของผูเรียนในระหวางการใชงานเพ่ือนําไปปรับปรุงการผลิตสื่อการเรียนในหลักสูตรออนไลนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.8 ทานเห็นดวยหรือไมวาตารางวิเคราะหจะชวยอํานวยความสะดวกในการประเมินผลการ

ใชงาน และสามารถปรับแกไดตรงจุดเฉพาะที่พบปญหา ไมตองปรับแกทั้งหลักสูตร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สวนที่ 3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการผลิตหลักสูตรออนไลน 

3.1 ทานคิดวาสิ่งใดเปนปจจัยท่ีสงผลใหไมสามารถผลิตหลักสูตรออนไลนไดตามที่
วิเคราะหออกแบบไว และควรแกไขอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ทานมีความคิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน 
หรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      ผูสัมภาษณ………………………………………………….. 

วันที่ …..… เดือน ………….. พ.ศ. ………. 
เวลา ..................... ถึง ....................... 
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5. แบบประเมินตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
“แบบสํารวจความพึงพอใจ ระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย” 
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 
คําชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้ใชสําหรับทานซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบวาขอคําถามแตละขอ
ในการสํารวจความพึงพอใจการใชงานระบบสารสนสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนฯ       
มีความสอดคลองกับการประเมินคุณภาพการบริการเว็บไซต (E-S-QUAL & E-RECS-QUAL) หรือไม 
โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี ้

ใหคะแนน +1  หมายถึง    แนใจวาคําถามสามารถวัดปจจัยนั้นได 
ใหคะแนน   0  หมายถึง    ไมแนใจวาคําถามสามารถวัดปจจัยนั้นได 
ใหคะแนน -1  หมายถึง    แนใจวาคําถามไมสามารถวัดปจจัยนั้นได 

คํานิยาม  
1. หลักสูตรออนไลน หมายถึง เนื้อหาการเรียนรู อาจเปนทั้งรายวิชา เนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งใน

รายวิชา หรือเนื้อหาที่ใชในการอบรม สัมมนา ซึ่งมีเรียนรูผานบนระบบออนไลนและมีระบบ
บริหารจัดการเก่ียวกับผูเรียน 

2. ระบบฯ หมายถึง ระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

 

หัวขอ คําถาม 

คะแนนประเมนิ 
จากผูเชี่ยวชาญ ขอเสนอแนะ 

คําถามขอที ่+1 0 -1 

1. ขอมูลพื้นฐาน 

1.1 ขอมูลพื้นฐานของ
กลุมตัวอยาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 เพศ     [1.1] 
1.2 อาย ุ     [1.2] 
1.3 คณะที่สังกัด     [1.3] 
1.4 ระดับการศึกษา     [1.4] 
1.5 ประสบการณดานการผลติสื่อการ
เรียนอิเล็กทรอนิกส 

    
[1.5] 

1.6 ทานมีแผนจะสรางหลักสูตรออนไลน
ภายในปการศึกษา 2564 นีห้รือไม 

    

[1.6] 
 



122 
 

 

หัวขอ คําถาม 

คะแนนประเมนิ 
จากผูเชี่ยวชาญ ขอเสนอแนะ 

คําถามขอที ่+1 0 -1 

2. การวัดคณุภาพการบริการเว็บไซต E-S-QUAL 
2.1 ประสิทธิภาพใน
การใชงาน 
(Efficiency) หมายถึง 
การใชงานงาย ความ 
รวดเร็วในการเขาถึง
ขอมูลภายในเว็บไซต 

2.1.1 การประมวลผลเพ่ือแสดงขอมูล
และการใชงานระบบฯ ในขั้นตอนตาง ๆ 
มีความรวดเร็ว 

    

[2.1.1] 
 

2.1.2 ระบบฯ ออกแบบสวนการทํางาน
เปนสัดสวน ตามลําดบัการทํางาน 
สะดวก และงายตอการใชงาน 

    

[2.1.2] 
 

2.1.3 ระบบฯ แสดงขอความแนะนําผูใช
เบ้ืองตนเพ่ือใหผูใชทราบถึงวิธีการใชงาน
และการแกไขปญหาเบื้องตน 

    

[2.1.3] 
 

2.1.4 ขอความในเมนูการทํางานใน
ระบบฯ สื่อความหมาย ตรงกับการ
ประมวลผล 

    
[2.1.4] 

 

2.2 ความพรอมของ
ระบบ (System 
availability) หมายถึง 
เวบ็ไซต จะตองอยูใน
สภาพของการใชงานได
อยูเสมอ 

2.2.1 สามารถเขาใชงานระบบฯ ได
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน (24/7) 
ผานระบบอินเทอรเนต็ 

    
[2.2.1] 

2.2.2 ระบบฯ สามารถรองรับการ
แสดงผลและการทํางานบนอุปกรณ
คอมพิวเตอร สมารทโฟน และแทบ็เล็ต 

    
[2.2.2] 

 

2.3 การทําใหบรรลุ
เปาหมาย 
(Fulfillment) 
หมายถึง ความสามารถ
ในการ ทํางานใหไดตาม
เปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1 ระบบฯ จัดลาํดับการกรอกขอมูล
เพ่ือใหผูใชทราบขั้นตอนและเตรียม
ขอมูลสําหรับการออกแบบหลักสตูร
ออนไลนไดถูกตอง 

    

[2.3.1] 

2.3.2 รายละเอียดตามหัวขอที่ออกแบบ
ไวในระบบฯ เหมาะสม ครอบคลมุ การ
วิเคราะหเนื้อหานําไปสูการผลิตหลักสูตร
ออนไลนไดจริง 

    

[2.3.2] 

2.3.3 ระบบฯ มีความยดืหยุน รองรับ
การเพิ่ม ลบ แกไข ในทุกขั้นตอน เพ่ือให
ผูใชไดออกแบบหลักสูตรออนไลนใหตรง
กับความตองการมากทีสุ่ด 

    

[2.3.3] 

2.3.4 ระบบฯ แสดงขอมลูที่มี
ความสัมพันธกัน เพ่ือชวยตรวจทาน
ความเช่ือมโยงและความเหมาะสม ในทุก
ขั้นตอน คือ วัตถุประสงคการเรยีนรู 
กิจกรรม การวัดผล และเวลาเรยีน  

    

[2.3.4] 
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หัวขอ คําถาม 

คะแนนประเมนิ 
จากผูเชี่ยวชาญ ขอเสนอแนะ 

คําถามขอที ่+1 0 -1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.5 การทํางานสวนพิมพรายวิชา โดย
แสดงภาพรวมของรายวิชาทั้งหมด ไดแก 
รายละเอียดรายวิชา หนวยการเรยีน 
กิจกรรม สื่อการเรียน วิธีการวดัผล และ
ระยะเวลาการเรียนรู มีประโยชนตอการ
นําไปใชในการผลิตหลักสตูรออนไลน
ตอไป 

    

[2.3.5] 

2.3.6 การทํางานสวนรายงาน ชวยให
สรุปขอมลูที่มีประโยชนตามระดับการใช
งานของผูใช (ระดับผูดูแลระบบ) 

    
[2.3.6] 

2.4 ความเปนสวนตัว 
(Privacy) หมายถึง 
ระดับความปลอดภัย
และการ ปกปองขอมูล
พฤติกรรมการใชงาน
ของผูใช 

2.4.1 ระบบฯ ใหสิทธิ์ความเปนสวนตัว
กับผูใช ดวยการเขาสูระบบ (Login)  

    
[2.4.1] 

2.4.2 ระบบฯ จํากัดสิทธิ์ในการเขาถึง
ขอมูลดวยการแบงระดับผูใช และแสดง
ขอความระดับผูใชงานของตนเองให
ทราบ 

    

[2.4.2] 

3. การวัดคณุภาพการบริการเว็บไซต หลังการใชงาน E-RECS-QUAL  

3.1 การตอบสนองตอ
การใชบริการ 
(Responsiveness) 
หมายถึง การจัดการ
ปญหาอยางมี 
ประสิทธภิาพและ
สามารถแกไขปญหา
ผานทางเว็บไซตได 
3.2 การติดตอ 
(Contact) หมายถึง 
ความพรอมที่จะใหความ 
ชวยเหลือลูกคาผานทาง
ชองทางอ่ืน ๆ 
3.3 การชดเชย 
(Compensation) 
หมายถึง ระบบสามารถ
ชดเชยใหกับ ผูใชไดใน
กรณีท่ีเกิดปญหาจาก
การใชงาน 
 

3.1.1 ระบบฯ จัดเตรียมชองทางการ
ติดตอผูดูแลระบบใหกับผูใช และ
สามารถติดตอไดจริง 

    
[2.5.1] 

3.1.2 ระบบฯ จัดเตรียมชองทางการ
ติดตอที่หลากหลาย ใหกับผูใช ไดแก 
เบอรโทรศัพท อีเมล และ Facebook 
Group 

    

[2.5.2] 

3.1.3 ระบบฯ มีชองทางใหความรูดาน
การใชงาน และการแกไขปญหาทีพ่บ
จากการใชงาน ในรูปแบบคูมือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส และคลิปวิดีโอสาธติ 

    

[2.5.3] 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

           

           

           

           

           

            

 

  
ลงชื่อ     (ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ) 
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6. ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ดานเนื้อหาของแบบประเมินความพึงพอใจระบบ

สารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวม

ของมหาวิทยาลัย 

คําถาม
ขอท่ี 

ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 

ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 2 

ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 3 

คะแนน
รวม 

คา IOC สรุปผล 

1.1 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
1.2 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
1.3 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
1.4 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
1.5 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
1.6 1 1 0 2 0.67 นํามาใชได 

2.1.1 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.1.2 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.1.3 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.1.4 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.2.1 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.2.2 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.3.1 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.3.2 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.3.3 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.3.4 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.3.5 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.3.6 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.4.1 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
2.4.2 1 1 0 2 0.67 นํามาใชได 
3.1.1 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
3.1.2 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
3.1.3 1 1 1 3 1.00 นํามาใชได 
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7. ผลการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) แบบประเมินความพึงพอใจโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

 
การหาคาความเชื่อมั่นของแบบแบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการ

ออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 16 ขอ กับกลุมทดลอง จํานวน 15 คน (เฉพาะสวนที่ 2 และ 3 และยกเวนขอ 2.3.6 (ระดับ
ผูดูแลระบบ)) 

จากสูตร   
 

 

22

2
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N x x
s
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N   15 

x    1,088 
2x   79,634  

แทนคา       
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จากสูตร   
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2
is      4.81 

k      16 
2
ts      51.26 

แทนคา       

 =     (1.07) (0.907) 
 =     0.97 

การพิจารณาจากเกณฑการประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค 
(ศิริชัย กาญจนวาส,ี 2544) การแปลความหมายระดับความเที่ยง อยูในระดับ ดีมาก (มากกวา 0.9) 

  

15(79,634)-(1,088) 
2 

15(15-1) 
1,194,510-1,183,744 

210 
10,766 
210 

51.26 

16 
15 

( 1-0.093 ) 
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8. แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหาร

จัดการกระบวนการผลติแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

“แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย” 

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

 
คําชี้แจง 
 แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจการ
ใชงาน     ระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิต
แบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย ตามคุณภาพการบริการเว็บไซต (E-S-QUAL & E-RECS-QUAL) 
คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิต
หลักสูตรออนไลนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตอไป 

คํานิยาม  
1. หลักสูตรออนไลน หมายถึง เนื้อหาการเรียนรู อาจเปนทั้งรายวิชา เนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งใน

รายวิชา หรือเนื้อหาที่ใชในการอบรม สัมมนา ซึ่งมีเรียนรูผานบนระบบออนไลนและมีระบบ
บริหารจัดการเก่ียวกับผูเรียน 

2. ระบบฯ หมายถึง ระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

คําถามแบงออกเปน 3 สวนไดแก 
 สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
 สวนที่ 2 ความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนฯ 
 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง       หนาคําตอบท่ีตรงกับความเปนจริง 
1.1 เพศ  ชาย  หญิง 
1.2 อาย ุ  

ต่ํากวา 30 ป 
31-40 ป 
41-50 ป 
51-60 ป 
มากกวา 60 ป 
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1.3 คณะที่สังกัด 

ครุศาสตร 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
วิทยาการจัดการ 
เทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาลัยแมฮองสอน 

1.4 ระดับการศึกษา 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

1.5 ประสบการดานการผลิตสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส 
  ไมมี 

1-3 ป 
4-6 ป 
7-9 ป 
มากกวา 9 ป 

1.6 ทานมีแผนจะสรางหลักสูตรออนไลนภายในปการศกึษา 2564 นี้หรือไม 
ม ี  ไมม ี  ไมแนใจ 
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนฯ 
คําอธิบาย โปรดใหคะแนน ในระดับคะแนนที่ตรงกับความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อ
การออกแบบหลักสูตรออนไลนฯ ตามคุณภาพการบริการเว็บไซต (E-S-QUAL & E-RECS-QUAL) 
โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจ มากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจ มาก 
  3 หมายถึง มีความพึงพอใจ พอใช 
  2 หมายถึง มีความพึงพอใจ นอย 
  1 หมายถึง มีความพึงพอใจ นอยที่สุด 
 

หัวขอการประเมินความพึงพอใจ 
ตามคุณภาพการบริการเว็บไซต (E-S-QUAL & E-

RECS-QUAL) 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

การวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต E-S-QUAL 
2.1 ประสิทธิภาพในการใชงาน (Efficiency) หมายถึง การใชงานงาย ความ 
รวดเร็วในการเขาถึงขอมูลภายในเว็บไซต 
2.1.1 การประมวลผลเพ่ือแสดงขอมูลและการใชงานระบบ
ฯ ในขั้นตอนตาง ๆ มีความรวดเร็ว 

     

2.1.2 ระบบฯ ออกแบบสวนการทํางานเปนสัดสวน 
ตามลําดับการทํางาน สะดวก และงายตอการใชงาน 

     

2.1.3 ระบบฯ แสดงขอความแนะนําผูใชเบื้องตนเพ่ือให
ผูใชทราบถึงวิธีการใชงานและการแกไขปญหาเบ้ืองตน 

     

2.1.4 ขอความในเมนูการทํางานในระบบฯ สื่อความหมาย 
ตรงกับการประมวลผล 

     

2.2 ความพรอมของระบบ (System availability) หมายถึง เว็บไซต จะตองอยูในสภาพของ
การใชงานไดอยูเสมอ 
2.2.1 สามารถเขาใชงานระบบฯ ไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
ทั้ง 7 วัน (24/7) ผานระบบอินเทอรเน็ต 

     

2.2.2 ระบบฯ สามารถรองรับการแสดงผลและการทํางาน
บนอุปกรณคอมพิวเตอร สมารทโฟน และแท็บเล็ต 

     

2.3 การทําใหบรรลุเปาหมาย (Fulfillment) 
หมายถึง ความสามารถในการ ทํางานใหไดตามเปาหมาย 
2.3.1 ระบบฯ จัดลําดับการกรอกขอมูลเพื่อใหผูใชทราบ
ขั้นตอนและเตรียมขอมูลสําหรับการออกแบบหลักสูตร
ออนไลนไดถูกตอง 
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หัวขอการประเมินความพึงพอใจ 
ตามคุณภาพการบริการเว็บไซต (E-S-QUAL & E-

RECS-QUAL) 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

2.3.2 รายละเอียดตามหัวขอที่ออกแบบไวในระบบฯ 
เหมาะสม ครอบคลุม การวิเคราะหเนื้อหานําไปสูการผลิต
หลักสูตรออนไลนไดจริง 

     

2.3.3 ระบบฯ มีความยืดหยุน รองรับการเพิ่ม ลบ แกไข 
ในทุกขั้นตอน เพ่ือใหผูใชไดออกแบบหลักสูตรออนไลนให
ตรงกับความตองการมากที่สุด 

     

2.3.4 ระบบฯ แสดงขอมูลที่มีความสัมพันธกัน เพื่อชวย
ตรวจทานความเชื่อมโยงและความเหมาะสม ในทุก
ขั้นตอน คือ วัตถุประสงคการเรียนรู กจิกรรม การวัดผล 
และเวลาเรียน 

     

2.3.5 การทํางานสวนพิมพรายวิชา โดยแสดงภาพรวมของ
รายวิชาทั้งหมด ไดแก รายละเอียดรายวิชา หนวยการ
เรียน กิจกรรม สื่อการเรียน วิธีการวัดผล และระยะเวลา
การเรียนรู มีประโยชนตอการนําไปใชในการผลิตหลักสูตร
ออนไลนตอไป 

     

2.3.6 การทํางานสวนรายงาน ชวยใหสรุปขอมูลที่มี
ประโยชนตามระดับการใชงานของผูใช (ระดับผูดูแล
ระบบ) 

     

2.4 ความเปนสวนตัว (Privacy) หมายถึง ระดับความปลอดภัยและการ ปกปองขอมูล
พฤติกรรมการใชงานของผูใช 
2.4.1 ระบบฯ ใหสิทธิ์ความเปนสวนตัวกับผูใช ดวยการเขา
สูระบบ (Login)  

     

2.4.2 ระบบฯ จํากัดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลดวยการแบง
ระดับผูใช และแสดงขอความระดับผูใชงานของตนเองให
ทราบ 

     

3. การวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต หลังการใชงาน E-RECS-QUAL 
การวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต หลังการใชงาน ประกอบดวย  
     1) การตอบสนองตอการใชบริการ (Responsiveness) หมายถึง การจัดการปญหาอยางมี 
ประสิทธิภาพ และสามารถแกไขปญหาผานทางเว็บไซตได 
     2) การติดตอ (Contact) หมายถึง ความพรอมที่จะใหความ ชวยเหลือลูกคาผานทางชองทาง
อ่ืน ๆ 
     3) การชดเชย (Compensation) หมายถึง ระบบสามารถชดเชยใหกับ ผูใชไดในกรณีที่เกิด
ปญหาจากการใชงาน 
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หัวขอการประเมินความพึงพอใจ 
ตามคุณภาพการบริการเว็บไซต (E-S-QUAL & E-

RECS-QUAL) 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

3.1.1 ระบบฯ จัดเตรียมชองทางการติดตอผูดูแลระบบ
ใหกับผูใช และสามารถติดตอไดจริง 

     

3.1.2 ระบบฯ จัดเตรียมชองทางการติดตอที่หลากหลาย 
ใหกับผูใช ไดแก เบอรโทรศัพท อีเมล และ Facebook 
Group 

     

3.1.3 ระบบฯ มีชองทางใหความรูดานการใชงาน และการ
แกไขปญหาที่พบจากการใชงาน ในรูปแบบคูมือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส และคลิปวิดีโอสาธิต 

     

  
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาระบบฯ  

           

           

           

           

           

           

           

            

ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
1. คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ

กระบวนการผลิต (CMRU Designing Online Course System) 
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การเขาสูระบบ 
 ระบบสารสนเทศเ พ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ
กระบวนการผลิต (CMRU Designing Online Course System) ใหบริการผานเว็บ
บราวเซอร สามารถเขาใชงานไดที่ http://www.designcourse.cmru.ac.th  

 
1. เขาเว็บไซต http://www.designcourse.cmru.ac.th 

2. กรอก Login Name และ Password 

3. เลือกประเภทผูใชงาน ไดแก 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัย (ใช Login Name และ Password เดียวกันกับ

ระบบสารสนเทศบุคลากร e-Personal ของมหาวิทยาลัย) 

- ไมเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดแกบุคคลภายนอกท่ีมีการทําความ

รวมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิตหลักสูตออนไลน (ใช Login Name 

และ Password ท่ีผูดูแลระบบจัดเตรยีมไว) 

4. คลิก Get Login 

1 

2 

3 

4 
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เมื่อกรอกขอมูลเขาระบบถูกตองจะปรากฏชื่อผูใชงานบนบริเวณขวาบน 

 
 
 หากกรอกขอมูลไมถูกตอง ระบบจะแจงขอความใหทราบ 

 
 
  

ชื่อผูใชงาน 
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สรางรายวิชาใหม 
 เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว ในหนาหลักจะแสดงรายการ สรางรายวิชาใหม และ
รายการรายวชิาที่ผูใชไดสรางไว เพื่อทําการปรับปรุงแกไข หรือทํางานตอจากเดิม  

 
1. คลิกการสรางรายวิชาใหม เพื่อเริ่มการกรอกขอมูลรายวิชาสําหรับการ

วิเคราะหออกแบบรายวิชาออนไลน 

2. กรอกขอมูลตามหัวขอที่ระบบออกแบบไว ประกอบดวย 

- ชื่อรายวิชา 

- เปาหมายแลวเสร็จ 

- ระดับของกลุมผูเรียน 

- คําอธิบายรายวิชา 

- วัตถุประสงครายวชิา 

- หนวยการเรียน 

3. กดบันทึกรายวิชา 

1 
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2 

3 
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เมื่อกรอกรายละเอียดในขั้นตอนการสรางรายวิชาและคลิกบันทึกรายวิชาเรียบรอย
แลว ระบบจะแสดงรายการรายวิชาที่ผูใชสรางทั้งหมด ขึ้นตอนตอไป คือ กําหนดกิจกรรม 
โดยคลิกที่ปุม กิจกรรม 

 
4. คลิก กิจกรรม เพื่อกรอกกิจกรรมในหนวยการเรียน 

5. คลิก เพิ่มกิจกรรมในหนวยนี ้

4 

5 
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6. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมประจําหนวยการเรียน เพื่อใหผูเรียนบรรลุตาม

วัตถุประสงคของหนวยการเรียนท่ีไดตั้งไว ประกอบดวย 

- ชื่อกิจกรรมการเรยีนรูประจํานวน 1 

- ประเภทของสื่อที่ใชประกอบกิจกรรม โดย 1 กิจกรรม เลือกได 1 ประเภท

เทานั้น 

- ความยาวของสื่อโดยประมาณ แนะนํา ไมควรยาวเกิน 10 นาทีตอ 1 สื่อ 

7. คลิกบันทึกหนวยการเรียน เพ่ือบันทึกกิจกรรมที่ออกแบบไว 

6 

7 
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8. ใน 1 หนวยการเรียนสามารถมีกิจกรรมไดมากกวา 1 กิจกรรม เพื่อชวยให

ผูเรียนบรรลุการเรียนท่ีผูสอนไดออกแบบไว โดยคลิกที่เมนู + เพิ่มกิจกรรมใน

หนวยนี ้ 

9. สามารถแกไข หรือลบ กิจกรรมในหนวยการเรียนได โดยคลิก แกไข หรือ ลบ 

  

8 
9 
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10. การเพ่ิมรูปแบบการวัดผล เพื่อใชในการประเมินความรูของผูเรียนประจํา

หนวย สามารถเขาไดเมนู ขั้นตอนที่ 4 การวัดผลประจําหนวย ดานลาง

หนาจอโปรแกรม หรือเมนูรายวชิาทั้งหมด และคลิกปุม การวัดผล  

10 

10 

คลิกหนาหลัก 
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11.  ระบบจะแสดงขอมูลของชื่อหนวยการเรียน วัตถุประสงค กิจกรรม ใหผูใช

ทราบเพ่ือใหผูใชออกแบบวิธีการวัดผลการเรียนรูประจําหนวย โดยสามารถ

เ ลื อ ก ไ ด 

3 รูปแบบ ไดแก แบบทดสอบ ชิ้นงาน และอื่น ๆ  

12. กรอกเวลาท่ีผูเรียนตองทํากิจกรรมวัดผลที่ผูสอนไดออกแบบไว หากมีหลาย

กิจกรรมวัดผล ใหผูใชกรอกเปนเวลารวมท้ังหมดของกิจกรรมวดัผล 

13. คลิกบันทึกการวัดผลประจําหนวย และกรอกวิธีการวัดผลในหนวยถัดไว 

11 

12 

13 
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แกไขขอมูลรายละเอียดรายวิชา 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนฯ ออกแบบใหผูใชงาน
สามารถปรับแกไขขอมูลสําหรับการวิเคราะหออกแบบเนื้อหาและออกแบบกิจกรรมการ
เรียนได เพื่อใหผูใชเกิดความคลองตัวในการออกแบบ ทบทวนความเชื่อมโยง และปรับแก
ใหเหมาะสมท่ีสุด  

 
1. คลิกหนาหลัก เพื่อแสดงรายวิชาที่ผูใชไดทําการกรอกขอมูลวเคราะหออกแบบ

ไว 

2. คลิกเลือกรายวิชาที่ตองการปรับปรุงแกไขขอมูล 

 

1 

2 
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3. คลิกปุม แกไขรายวิชา เพื่อทําการแกไขรายละเอียดรายวชิา 

 

3 
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4. ปรับแกขอมูลท่ีตองการจากนั้นคลิกปุม บันทึกรายวิชา 

  

4 
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แกไขหนวยการเรียน 

 เมื่อผูใชงานออกแบบหนวยการเรียนแลวพบวาตองการจัดลําดับหนวยการเรียน
ใหม หรือมีหนวยการเรียนแทรกระหวางหนวยอื่น ๆ ที่ไดออกแบบไวแลว สามารถทําได
ตามขั้นตอนดังนี ้

 
1. คลิกหนาหลัก เพื่อแสดงรายวิชาที่ผูใชไดทําการกรอกขอมูลวเคราะหออกแบบ

ไว 

2. คลกิเลือกรายวิชาที่ตองการจัดลําดับหรือแกไขหนวยการเรยีน 

 

1 

2 
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3. คลิกปุม หนวยการเรียน เพ่ือทําการแกไขรายละเอียดรายวิชา 

 

3 

4 
5 



148 
 

 

4. หากผูใชตองการเพิ่มหนวยการเรียน ใหคลิกปุม + เพิ่มหนวยการเรียนของ

รายวิชา เพื่อเพ่ิมหนวยการเรียนจากเดิมท่ีเคยออกแบบไว โดยหนวยที่เพิ่ม

ใหมจะไปอยูลาํดับทายสุดของรายวิชาเสมอ 

5. หากผูใชตองการแกไขขอความบางสวนในหนวยหารเรียนใหคลิกปุม แกไข

หนวย หรือหากตองการลบหนวยการเรียนออก ใหคลิกที่ปุม ลบหนวย และ

หากตองการจัดลําดับหนวยการเรียน ใหคลิกปุม เลื่อนลําดับ 
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พิมพรายวิชา 

เมื่อผูใชงานกรอกขอมูลไดแก รายละเอียดรายวิชา กิจกรรมประจําหนวย และการ
วัดผลประจําหนวยเรียบรอยแลว ผูใชจะเห็นภาพรวมรายวิชาออนไลนของตนเองในเรื่อง
ความเหมาะสมของรายะเวลาการเรียนรูในภาพรวม หรือในแตละหนวย กิจกรรมที่ผูใช
เลือกในแตละหนวย และวิธีการวัดผล เพ่ือนําไปใชในการจัดทําสื่อตามแผนท่ีไดวิเคราะห
ไว วิธกีารคือ 

 
1. คลิกรายวิชาทั้งหมด เพื่อเลือกรายวิชาท่ีตองการแสดงภาพรวมการวิเคราะห

ออกแบบรายวิชาออนไลน  

2. คลิกปุม พิมพรายวิชา 

1 

2 
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ตารางรายละเอียดรายวิชาที่แสดงนั้น จะประกอบไปดวยขอมูลที่ผูใชงานไดกรอก

กับระบบ นํามาจัดกลุม ใหผูใชงานเห็นภาพรวมของการวิเคราะหออกแบบเนื้อหา 

ระยะเวลารวมที่ใชในการเรียนรู สื่อประกอบกิจกรรม และรูปแบบการวัดผล เพื่อปรับปรุง

แกไขในแตละสวนที่เปนองคประกอบหลักของการออกแบบวิเคราะหรายวิชาออนไลน 

ไดแก วัตุประสงคการเรียนรูรายวชิา วัตถุประสงคประจําหนวย กิจกรรมประจําหนวย การ

วัดผลประจําหนวย ระยะเวลาท่ีใชในรายกิจกรรม และการวัดผล สิ่งเหลานี้เมื่อมีความ

สอดคลองและเหมาะสม จะสามารถนําไปใชผลิตสื่อไดจริง  
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สถานะการดําเนินงาน 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนฯ ออกแบบมาใหผูใชงาน
สามารถแจงสถานะการดําเนินงานแลวเสร็จในการผลิตสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
และกิจกรรมวัดผลผูเรียน เพ่ือใชเปนประโยชนในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน 

 
1. คลิกหนาหลัก เพื่อแสดงรายวิชาที่ผูใชไดทําการกรอกขอมูลวเคราะหออกแบบ

ไว 

2. คลิกเลือกรายวิชาที่ตองการปรับปรุงสถานการณดําเนินงาน 

 

1 

2 

3 
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3. ระบบจะนําเขาสู รายละเอียดรายวิชาตามท่ีได เลือกไว คลิกเลือกเมนู 

สถานะการดําเนินงาน  

 
4. ระบบจะแสดงสถานการณดําเนินงานในทุกกิจกรรมท่ีผูใชไดออกแบบไว โดย

คาเบื้องตนที่กําหนดจากระบบคือ ยังไมไดดําเนินการ เมื่อผูใชทําการผลิตสื่อ

ประกอบกิจกรรมใด ๆ แลวเสร็จ สามารถคลิกเปลี่ยนสถานะ เปน ดําเนินการ

แลว  

 
5. จากนั้นเลื่อนหนาจอมาลางสุด คลิกปุม บันทึกขอมูลการปรับปรุงสถานะ เพื่อ

บันทึกขอมูล การปรับปรุงสถานการณดําเนินการนี้ทําไดไมจํากัดจํานวนครั้ง 

4 

5 
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ผูใชสามารถเขาระบบเพ่ือปรับปรุงการดําเนินการผลติสื่อในรายวิชาออนไลนที่

ออกแบบไวใหเปนปจจุบัน 

 
6. สามารถดูการปรับปรุงสถานะการดําเนินงาน และรอยละความสําเร็จของการ

ผลิตสื่อตามรายวิชาที่ออกแบบไวไดจากเมนู พิมพรายวิชา 

 

6 
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ระบบจะแสดงเครื่องหมาย √ ในตารางสถานะ ท่ีดําเนินการแลว และคิดรอยละ
สถานะการดําเนินงานภายรวมใหผูใชไดทราบ โดยคิดจากจํานวนกิจกรรมการเรียนรู และ
การวัดผลการเรียนท้ังหมดของรายวิชา ท้ังนี้ใหนําหนักเทากันในทุกกิจกรรม 
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ติดตอ แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนฯ ไดเตรียมชองทางให
ผูใชงานติดตอ สอบถามเกี่ยวกับการใชงานระบบ รวมถึงสามารถรวมแลกเปลี่ยนวิธีการ
ประสบการณในการออกแบบและผลิตหลักสูตรออนไลน ผานชองทาง Facebook Group 
โดยคลิกที่เมนู ติดตอสอบถาม 

 

 
ตัวอยางหนา Facebook Group  

 

คลิกเพื่อเชือ่มไปยัง 
Facebook Group 
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     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รับผิดชอบงานดานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส e-learning 
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     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
    รับผิดชอบงานดานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส e-learning 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2547   ครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
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