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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

• ผูเ้รยีนสามารถอธิบายความหมายของมาตราฐาน e-Learning ได ้

• ผูเ้รยีนสามารถยกตวัอย่าง มาตราฐาน e-Learning ท่ีนิยม
แพรห่ลายได ้

• ผูเ้รยีนสามารถอธิบายความหมายของ Learning Object พรอ้ม
บอกขัน้ตอนการพฒันาได ้
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เน้ือหา 

• มาตราฐาน e-Learning 

• สื่อการสอน Learning Object  
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มาตราฐาน e-Learning 

• มาตราฐาน e-learning หรอื SCORM ย่อมาจาก Sharable 

Content Object Reference Model 

• พฒันาโดยกระทรวงกลาโหม สหรฐัอเมรกิา 

• เพื่อศกึษาปัญหาของความไมเ่ขา้ใจกนัของระบบอีเลิรน์นิ่ง และ
เนือ้หาวิชาที่มีพฒันาแตกตา่งรูปแบบ หรอืแพลตฟอรม์ (Platform) 
กนั ไมส่ามารถใชร้ว่มกนัได ้
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มาตราฐาน e-Learning 

•  เปา้หมายของการก าหนดมาตรฐานดา้น e-Learning 

 
– ก าหนดมาตราฐานของการปฏิบติังานในระบบการจดัการเรยีนการสอนที่
แตกตา่งกนั ใหส้ามารถน ามใชด้ว้ยกนัได ้(Interoperability) 
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มาตราฐาน e-Learning 

•  เปา้หมายของการก าหนดมาตรฐานดา้น e-Learning 

 
– ตอ้งการพฒันาความเป็นมาตรฐานดา้นคณุภาพ (Quality) ไดแ้ก่  

• ก าหนดคณุภาพมาตรฐานรว่มกนัและน าไปใชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
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มาตราฐาน e-Learning 

•  เปา้หมายของการก าหนดมาตรฐานดา้น e-Learning 

 
– การพฒันาใหเ้ป็นมาตรฐานสากล (Standardization) รว่มกนั และน า
มาตรฐานไปใชร้ว่มกนั ซึง่นบัว่าเป็นเรื่องที่คอ่นขา้งยากเป็นอยา่งยิ่ง 
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มาตราฐาน e-Learning 

• ตวัอย่างมาตรฐาน ไดแ้ก่ 
– SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 

by ADL (Advanced Distributed Learning) 

– IMS (EDUCAUSE Instructional Management System) 

– ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring 
and Distribution) 

– IEEE LTSC (IEEE Learning Technology Standard 
Committee) 

– AICC (Aviation Industry CBT Committee ) 

– LRN Microsoft (Learning Resources Intechange) 
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มาตราฐาน e-Learning 

• มาตรฐานดา้น SCORM 
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เป็นมาตรฐานและรายละเอียดเฉพาะของการเรยีน
การสอนในระบบ Web-based Learning 



มาตราฐาน e-Learning 

• มาตรฐานดา้น SCORM 
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การเรยีนการสอน จะมีการติดตอ่สื่อสารกนัระหว่าง
ผูเ้รยีนและผูส้อน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนดว้ยกนัเอง 

เนือ้หาของบทเรยีนอาจถกู Package ในรูปแบบ
ของ ZIP 



มาตราฐาน e-Learning 

• มาตรฐานดา้น SCORM 
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องคป์ระกอบส าคญัคือ เรื่องของ 
Sequencing-Rules เพื่อจดัการเก่ียวกบั
ล าดบัการเรยีนและประสบการณข์องผูเ้รยีน 

เทคโนโลยีของ SCORM ใช ้XML: Extensible 
Markup Language ซึง่รองรบัมาตรฐานขององคก์ร
ส าคญัไดแ้ก่ AICC, IMS ,IEEE และ ARIADNF 



มาตราฐาน e-Learning 

•  SCORM ประกอบดว้ยมาตรฐาน 3 ดา้นไดแ้ก่ 
– มาตรฐาน Content Packaging ที่ประกอบดว้ย Matadata เชน่ 
เว็บเพจ คลิปวีดิทศัน ์รูปภาพ 

– มาตรฐาน Run Time ก าหนดขอ้มลูที่สง่และกรรมวิธีการสื่อสารระหว่าง 
LMS และ SCO 

– มาตรฐาน Sequencing ก าหนดล าดบัการใช ้SCOs ตา่ง ๆ ชว่ยใหเ้รา
สามารถออกแบบเสน้ทางการเรยีนตามหลกัการสอนได ้
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มาตราฐาน e-Learning 

•    
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มาตราฐาน e-Learning 

•   ประโยชนข์องมาตรฐาน SCORM 

 
– SCORM ใชเ้ทคโนโลยี object-based approach ในการพฒันา
เนือ้หาบทเรยีน และการน าไปใชใ้นการเรยีนการสอน มีความสามารถในการ
น าไปใชใ้นสภาพแวดลอ้มของการท างานที่แตกตา่งกนัได ้ท าใหส้ะดวกตอ่การ
จดัการเรยีนการสอน 

 

 

ส่ือประกอบการสอนรายวิชา 4133215 (e-Learning) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลรัตน์ สมใจ 



มาตราฐาน e-Learning 

•   ประโยชนข์องมาตรฐาน SCORM 

 
– ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนที่ตอ้งสนองกลยทุธท์างการเรยีน
ของผูเ้รยีนรายบคุคล ตามความสามารถและความกา้วหนา้ของแตล่ะคน 
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มาตราฐาน e-Learning 

•   ประโยชนข์องมาตรฐาน SCORM 

 
– มีความสามารถในการรวมเนือ้หาและกลยทุธก์ารสอน ท าใหเ้กิดความสะดวก
ในการสง่ออก (Export) และการน าเขา้บทเรยีน (Import) ไปใชใ้น
ระบบการเรยีนการสอน หรอื LMS ระบบอื่น ๆ ที่รองรบั SCORM 
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มาตราฐาน e-Learning 

•   ประโยชนข์องมาตรฐาน SCORM 

 
– สามารถติดตามเนือ้หาของบทเรยีนได ้
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ส่ือการสอน Learning Object 

• ความหมาย Learning Object (LO) 

 

 

 
– เป็นหนทางที่น  าไปสูก่ารเป็นมาตราฐานในระดบัชาติ เป็นสิ่งที่อยูใ่นรูปแบบ
ดิจิตอลหรอืไม่ใชดิ่จิตอล สามารถถกูใชน้ ามาใชใ้หม่ได ้หรอืถกูน ามาอา้งใน
ระหว่างการสนบัสนนุการเรยีนที่ใชเ้ทคโนโลยี ที่ขยายออกไปยงัตา่งประเทศ
กวา้งขวาง    
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คณะกรรมการมาตรฐาน
เทคโนโลยีการศกึษาของ IEEE 

ไดใ้หค้  าจ  ากดัไวว้่า 



ส่ือการสอน Learning Object 

• ความหมาย Learning Object (LO) 

 

 

 
– ความหมายของ “Learning Object โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ การ
ก าหนดวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้หน่วยการเรยีนที่ผูส้อนก าหนด และประเมินได้
ตามวตัถปุระสงค ์
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L’Allier, J.J บรษัิท NETg. 
Inc ไดใ้หค้วามหมาย  



ส่ือการสอน Learning Object 

• ความหมาย Learning Object (LO) 

 

 

 
– ใชค้  าว่า “Knowledge objects” และเขียนหนงัสือในหวัขอ้ 

object-oriented ในการสอน เรยีกว่า Components of 
Instruction “องคป์ระกอบของการสอน” 
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David Merrill Li and 
Jones 



ส่ือการสอน Learning Object 

• ความหมาย Learning Object (LO) 

 

 

 
– ใหค้  าจ  ากดัความของ “learning Object” ว่าเป็นแหลง่ทรพัยากร
ดิจิตอล ที่สามารถน ามาใชใ้หม่เพ่ือสนบัสนนุการเรยีนรู ้
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David A Wiley 



ส่ือการสอน Learning Object 

• ความหมาย Learning Object (LO) 

 

 

 
– ใหค้  าจ  ากดัความของ “learning Object” ว่าเป็นหน่วยการสอนขนาด
เลก็ที่ใชใ้น e-Learning ที่มีเนือ้หาเป็นอิสระภายในตวัเอง Learning 
Object แตล่ะหน่วยจะมีสว่นประกอบของไฟลด์ิจิตอลรูปแบบตา่ง ๆ 
รวมกนัอยูใ่นหน่วยนัน้  
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กิดานนัท ์  มลิทอง 



ส่ือการสอน Learning Object 

• ความหมาย Learning Object (LO) 

 

 

 
– เป็นสื่อการสอนดิจิตอลหรอืหน่วยการสอนขนาดเลก็ ที่สามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่โดยการจดัเรยีงล  าดบัเนือ้หาใหม่ เกิดเป็นบทเรยีนเรื่องใหม่ขึน้ โดยมี
องคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้หน่วยเรยีน และ
แบบทดสอบ 
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สรุปวา่  



ส่ือการสอน Learning Object 

• ลกัษณะของ Learning Object 
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ส่ือการสอน Learning Object 

• ลกัษณะของ Learning Object 

– เป็นสื่อที่ออกแบบและสรา้งเป็นกอ้น เลก็ ๆ วตัถปุระสงคเ์พ่ือ เพ่ิมจ านวน
สถานการณ ์ ของการเรยีนรูใ้หม้ากที่สดุเทา่ที่จะมากได ้และสามารถใช้
ทรพัยากรที่มีอยูเ่พ่ือวตัถปุระสงคน์ัน้ โดย 

• สามารถใชซ้  า้ (reusablility) 

• ท างานรว่มกนั (interoperability) 

• มีความคงทน (durability) 

• และเขา้ถงึไดง้่าย (accessibility) 
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ส่ือการสอน Learning Object 

• ลกัษณะของ Learning Object 
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Learning Object เป็นส่ือขนาด
เล็กท่ีเป็นอิสระและจบภายในตวัเอง 
ประกอบดว้ยผลการเรยีนรูท่ี้คาดหวงั 
(วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤตกิรรม) เนือ้หา
บทเรยีน แบบทดสอบ ขนาดของส่ือ 

Learning object1 ขึน้อยู่กบั 1 
วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้มีความยากตัง้แต ่

2-15 นาที 



ส่ือการสอน Learning Object 

• ประเภทของ Learning Object (Learning Object 
Type) 

 

• David A wiley แบง่ประเภทของ Learning Object ดงันี ้
– Fundamental ใหเ้หน็ภาพประกอบ เชน่ ภาพเตา่ออกไข่ 

– Combined-closed มีการอธิบาย เชน่ อธิบายว่าเตา่ออกไข่ไดอ้ยา่งไร 
มี Text1 เสียงบรรยาย 
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ส่ือการสอน Learning Object 

• David A wiley แบง่ประเภทของ Learning Object ดงันี ้
– Combined-open มี Links เช่ือมโยง เชน่ เตา่แตล่ะประเภทออกไข่
อยา่งไร 

 

– Generative-presentation น าเสนอประเดน็ปัญหา เชน่ โลกรอ้น
เกิดจากอะไร ใหเ้หน็ปัญหา 

 

– Generative-instructional ตอ้งใชส้อนจรงิไม่น าเสนออยา่งเดียว 
good teaching + Learning tool 
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ส่ือการสอน Learning Object 

• ขอบเขตของ Learning Object 

– Learning Object ไม่จ  าเป็นตอ้งมีขนาดเทา่กนัทัง้หมด ในขณะที่บาง
อนัอาจจะเลก็ ควรจะรว่มเขา้สู่ LO ขนาดใหม่เพียงพอที่จะสอน 
 

– Learning Object ความคิดเหน็ของ work model ควรจะมีขนาด
ใหญ่เพียงพอที่จะสอนไดอ้ยา่งมีความหมายและท างานไดจ้รงิ มีวตัถปุระสงค์
การสอนหนึ่งวตัถปุระสงคห์รอืมากกว่า (Work Model Synthesis) 
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ส่ือการสอน Learning Object 

• ขอบเขตของ Learning Object 

 
– Learning Object  อาจมีขนาดใหญ่พอส าหรบัการสอนและการเขา้ถงึ
ความหมายและใชไ้ดจ้รงิ ขอบเขตของสิ่งของแตล่ะสิ่งเพ่ิมขึน้เม่ือระยะทาง
ของสิ่งของจกจดุเดิมบนประสบการณต์รงมีจ านวนเพ่ิมมากขึน้ 
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ส่ือการสอน Learning Object 

• ขอบเขตของ Learning Object 

 
– Learning Object  สามารถแบง่เป็น 2 ขนาด : LO ระดบัใหญ่ และ 

LO ระดบัเลก็ กลุม่ทกัษะควรจะมีขอบเขตเพ่ือเป็นกลุม่เดี่ยวที่ความยาวใน
การเรยีนตอ้งไม่เกิน 200 ชั่วโมง กลุม่เลก็ควรมีขนาดเลก็ที่จะใหผู้เ้รยีน
เริ่มตน้ฝึกปฏิบตัิอยา่งง่าย ๆ  แตท่  าใหเ้กิดผลรูปแบบของงานทัง้หมดภายใน 
2-3 วนัแรก 
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ส่ือการสอน Learning Object 

• ขอบเขตของ Learning Object 
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สรุปว่าสื่อการสอน Learning Object นัน้
ควรมีขนาดไม่ใหญ่มากนกัโดยควรครอบคลมุ 1 
วตัถปุระสงค ์1 Concept และความยาวของสื่อ

ไม่เกิน 15 นาที เทา่นัน้ 



ส่ือการสอน Learning Object 

• ขัน้ตอนการพฒันาบทเรยีน Learning Object 

 
– (1) ขัน้การออกแบบ ก าหนดวตัถปุระสงคข์องการเรยีนรู ้, เปา้หมายของ
หลกัสตูร/รายวิชา , วิเคราะหผ์ูเ้รยีน ,ก าหนดกิจกรรมการเรยีนรู ้, เขียน 
Storyboard , ก าหนดกรอบมโนทศัน ์ภาพลกัษณโ์ดยรวม , เลือก
องคป์ระกอบของสื่อที่จะใช ้, เขียน Flowchart 
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ส่ือการสอน Learning Object 

• ขัน้ตอนการพฒันาบทเรยีน Learning Object 

 
– (2) ขัน้การผลิต ทีมงานผลิตศกึษา Flowchart และ Storyboard 
ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัรูปแบบ และอาจเสนอประเดน็ปัญหาในเชิงเทคนิค 
ใหก้บันกัออกแบบหรอืหวัหนนา้ผูพ้ฒันาคอรส์เพ่ือรว่มกนัแกไ้ข 
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ส่ือการสอน Learning Object 

• ขัน้ตอนการพฒันาบทเรยีน Learning Object 

 
– (3) ขัน้ทดสอบและปรบัแกไ้ข ทีมงานทัง้หมดจดัท าการทดสอบเบือ้งตน้ทัง้
ดา้นเทคนิคและเนือ้หาเพ่ือปรบัแก ้

 

– (4) ขัน้เผยแพร ่ปรบัและตรวจสอบการใชง้านทัง้ระบบกบักลุม่ตวัอยา่ง ที่ใช้
งาน ก่อนน าสูก่ารใชง้านจรงิ 
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ส่ือการสอน Learning Object 

• การประเมินคา่ Learning Object 

– สถาบนั CLOE (The Centre for Learning and Teaching 

Through Technology University of Waterloo, 
Canada) ไดก้  าหนดมาตรฐานในการประเมินคา่ Learning Object 
ดงันี ้
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คณุภาพดา้น 
เนือ้หา 

คณุภาพดา้น 
เครือ่งมือท่ีใช ้

ในการเรยีนการสอน 

คณุภาพดา้น 
การน าไปใช ้



ส่ือการสอน Learning Object 

• การประเมินคา่ Learning Object 

 
– คณุภาพดา้นเนือ้หา 

• เนือ้หา Learning Object มีความถกูตอ้ง 
• ใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัเนือ้หา 

• น าเสนอเนือ้หาไดช้ดัเจนเป็นมืออาชีพ 

• มี Reference อา้งอิงว่าเนือ้หาน ามาจากแหลง่ใด 

• มีช่ือคณะท างาน 
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ส่ือการสอน Learning Object 

• การประเมินคา่ Learning Object 

 
– คณุภาพดา้นเครื่องมือที่ใชใ้นการเรยีนการสอน 

• มีวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรูท้ี่ชดัเจน 

• เนือ้หาตรงกบัวตัถปุระสงค ์

• ก าหนดกลุม่เปา้หมายชดัเจน 

• ตอ้งมีค าแนะน าในการใชง้านสื่อ 
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ส่ือการสอน Learning Object 

• การประเมินคา่ Learning Object 

 
– คณุภาพดา้นเครื่องมือที่ใชใ้นการเรยีนการสอน 

• เทคโนโลยีที่ใชต้อ้งท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเสรมิสรา้งทกัษะและมีทศันคติที่ดี
ตอ่การเรยีน 

• ตอ้งใหผู้เ้รยีนไดมี้โอกาส Feedback กบัเนือ้หาทัง้ภายในและ
ภายนอก Learning Object 
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ส่ือการสอน Learning Object 

• การประเมินคา่ Learning Object 

 
– คณุภาพดา้นเครื่องมือที่ใชใ้นการเรยีนการสอน 

• ผูเ้ขียนเนือ้หาไดส้รา้งประเดน็อะไรที่ท  าใหผู้เ้รยีนพฒันาเพ่ิมขึน้ 

• ถา้ผูเ้รยีนตอ้งมีพืน้ฐานดา้นใดมาก่อนตอ้งบอกไวด้ว้ย 

• Learning Object เป็น stands alone อยูไ่ดด้ว้ยตนเอง และ
ตอ้งอยูไ่ดใ้นสภาพแวดลอ้มอื่นที่แตกตา่งกนัไดด้ว้ย 
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ส่ือการสอน Learning Object 

• การประเมินคา่ Learning Object 

 
– คณุภาพดา้นการน าไปใช ้

• Learning Object ตอ้งใชง้่าย 

• ในกรณีที่มีผูใ้ชส้ื่อ Learning Object หลายรูปแบบตอ้งเขียนให้
ชดัเจนว่าจะน า Learning  Object ไปใชง้านไดอ้ยา่งไร 
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ส่ือการสอน Learning Object 

• การประเมินคา่ Learning Object 

 
– คณุภาพดา้นการน าไปใช ้

• ตอ้งบอกขอ้มลูความตอ้งการดา้นเทคนิคเพ่ือใชง้าน Learning 
Object เชน่ แจง้ไวว้่าเครื่องของผูใ้ชต้อ้งมีโปรแกรม Flash player 
7.0 ขึน้ไป จงึจะสามารถใชง้าน Learning Object ได ้
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ส่ือการสอน Learning Object 

• การประเมินคา่ Learning Object 
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การสรา้งเนือ้หาใหมี้ขนาดเลก็และจบในตวัเอง 
เป็นกระแสนิยมตามมาตราฐานทางเทคนิค    

e-Learning  
เชน่ มาตราฐาน SCORM ไดก้  าหนดใหส้รา้ง
เนือ้หาในรูป Learning Object ที่เรยีกว่า 

SCO 



ส่ือการสอน Learning Object 

• การประเมินคา่ Learning Object 
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SCO (Share Content Object) คือ 
LO (Learning Object) ตามมาตราฐาน

SCORM 



สรุป 
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• มาตราฐาน e-Learning หรอื SCORM : เพื่อศกึษาปัญหาของ
ความเขา้ใจกนั ของระบบอีเลิรน์นิ่งและเนือ้หาท่ีมีพฒันาแตกตา่ง
รูปแบบ หรอืแพลตฟอรม์กนั ไมส่ามารถใชร้ว่มกนัได ้

 

• สื่อการสอน Learning Object : เป็นสื่อการสอนดิจิตอลหรอื
หน่วยงานการสอนขนาดเลก็ท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หมโ่ดยการ
เรยีงล าดบัเนือ้หาใหม ่เกิดเป็นบทเรยีนเรื่องใหมข่ึน้  
 



ค าถามท้ายบท 

• จงอธิบายรูปแบบของการออกแบบระบบการสอน แบบใดที่เป็นนิยม
มากท่ีสดุ  พรอ้มอธิบายขัน้ตอนที่ส  าคญั ของรูปแบบการของการ
ออกแบบระบบการสอนนัน้ ๆ 

• จงอธิบายทฤษฏีการเรยีนรูด้งัตอ่ไปนี ้

– Behaviorism 

– Cognitivism 

– Consturaction 
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ค าถามท้ายบท 

• เปา้หมายการก าหนดมาตราฐานดา้นอีเลิรน์นิ่ง คืออะไร จงอธิบาย ? 

• จงยกตวัอย่างมาตรฐานดา้นอีเลิรน์นิ่ง ท่ีรูจ้กักนัแพรห่ลาย มีอะไรบา้ง ? 

• มาตราฐาน SCORM ย่อมาจากอะไร และพฒันาโดยใคร ?  

• จงอธิบายความหมายโดยสรุปของ Learning Object ว่าเป็น
อย่างไร ? 

• ขัน้ตอนการพฒันาบทเรยีน Learning Object มี 4 ขัน้ตอน คือ
อะไรบา้ง จงอธิบายพอสงัเขป ? 
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