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สรรสาระ รรสารรสาระ 

การพัฒนาบุคลากรด�านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดย e-learning

*นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ส�านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ลัดดาวัลย์		เยียดยัด*

	 e-learning	 (Electronic	 Learning)	 คือ	 รูปแบบหนึ่ง

ของการเรียนรู้		โดยอาศัยส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวกลางในการถ่ายทอด

เนื้อหา	 เช่น	 ซีดีรอม	 (CD-ROM)	 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 (Internet)	

อินทราเน็ต	(Intranet)	เอ็กซ์ทราเน็ต	(Extranet)		สัญญาณโทรทัศน์

ด้วยสายเคเบิล	(Cable	television)	สัญญาณดาวเทียม	(Satellite)	

ซ่ึงรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองการเรียนในลักษณะ

ทางไกล	 (Distance	 Learning)	 ที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่จ�าเป็นต้องอยู่

ในท่ีเดียวกัน	 ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา	 ช่วยลดข้อจ�ากัดด้านเวลา

และสถานที่ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน	 ท�าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้

ตามความต้องการได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา	

	 ปัจจุบันหน่วยงานท่ีให้บริการด้านการศึกษาหรือหน่วยฝก

อบรมได้น�า	 e-learning	 มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับการเรียนกาสอน

หรือการฝกอบรมกันอย่างแพร่หลาย		แม้แต่ด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ก็สามารถพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบ	 e-learning	 ได้	 มีการน�าเสนอใน

รูปแบบต่างๆ	 ท่ีผู้เรียนจะได้รับความรู้เหมือนกับได้เรียนหรือฝกอบรม

ในห้องเรียนจริง

ความส�าคัญของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส�าคัญ

ของการพัฒนาประเทศ	 ประเทศที่พัฒนาแล้วและมีความมั่นคงทาง

ด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่	 มักเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทาง

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ประเทศไทยแม้จะอุดมสมบูรณ์ไป

ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ	 แต่การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมายังด�าเนินไป

ไม่เต็มท่ี	สถาบันการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ท่ีส�าคัญของโลก	ท้ังสถาบันการจัดการนานาชาติ	(InternationalInstitute 

for	Management	Development	 :	 IMD)	 และการประชุมเวที

เศรษฐกิจโลก	 (World	 Economic	 Forum	 :	 WEF)	 มีข้อสรุป

ตรงกันว่า	ประเทศไทยยังมีความอ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 โดยส�านักพัฒนาศักยภาพ

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ	 มีภารกิจหลักในการพัฒนาบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ที ่มุ ่งเน้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบสอบเทียบและวิจัย	 ให้สอดคล้อง

กับการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	 17025	 จึงได้เปิด

ให้บริการฝกอบรมในรูปแบบ	e-learning	นอกเหนือจากการฝกอบรม

ปกติ	และมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	
(e-courseware)	
	 หลักสูตรฝกอบรมในรูปแบบ	 e-learning	 หรือบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์	 ท่ีพัฒนาข้ึนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน	SCORM	(Shareable 
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Content	Object	Reference	Model)		ซ่ึงถือว่าเป็นมาตรฐานของ	e-learning	ท่ีถูกยอมรับมากท่ีสุดในปัจจุบัน	การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์		

สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสาขาวิชา	ส�าหรับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ัน	สามารถพัฒนาบทเรียนท่ีผู้เรียนไม่รู้สึกแตกต่างจากการเรียน

ในห้องเรียน	 	 สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้มากข้ึน	ท�าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพ	 	 เช่น	 	 บทเรียนส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ	การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมคือการทดลองใช้เคร่ืองมือต่าง	ๆ	ปัจจุบันบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกแบบและพัฒนาข้ึนมา

ให้มีห้องปฏิบัติการเสมือน	 (Visual	 Lab)	 ซึ่งผู้เรียนจะได้ท�าการทดลองใช้เคร่ืองมือต่าง	 ๆ	 เหมือนได้ฝกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง	 	 ซ่ึงจะเป็น

ส่วนท่ีจะกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้อยากเรียน	 และลดความน่าเบื่อของการเรียน	 เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ง่ายขึ้น	 และสามารถน�า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

     

ภาพที่	1	ห้องปฏิบัติการเสมือน	หลักสูตรการสอบเทียบเครื่องชั่ง

✤	 ด้านการควบคุมคุณภาพ
	 o	 หลักการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

	 o	 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการ	

	 	 ชั่งน�้าหนัก

	 o	 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการ	

	 	 ไทเทรต

	 o	 การค�านวณค่าสถิติส�าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ	1

	 o	 การค�านวณค่าสถิติส�าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ	2

	 o	 สถิติส�าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย

	 o	 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

	 o	 การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ

	 o	 การควบคุมคุณภาพส�าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบน�้าด้าน	

	 	 จุลชีววิทยา

✤	 ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
	 o	 ข้อก�าหนด	ISO/IEC	17025

การให้บริการฝกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ		
	 	 ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 มีหลักสูตรฝกอบรมใน

รูปแบบe-learning	 ส�าหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ	 และสอบเทียบ	 แบ่งออกเป็น		

5		ด้าน	ได้แก่	

✤ ด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
	 o	 การใช้	Gas	Chromatography	ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

	 o	 Flame	Atomic	Absorption	Spectroscopy	(FAAS)	

	 o	 เทคนิคการใช้พีเอชมิเตอร์ส�าหรับห้องปฏิบัติการ

	 o	 เทคนิคการใช้เครื่องแก้ววัดปริมาตร

✤	 ด้านการสอบเทียบเครื่องมือ
	 o	 การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์

	 o	 การสอบเทียบเครื่องชั่ง

	 o	 การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

✤	 ด้านเทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐาน
	 o	 เทคนิคการเตรียมสารละลาย

	 o	 เทคนิคพื้นฐานส�าหรับนักจุลชีววิทยา	



DSSกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 63 ฉบับที่ 197 มกราคม 2558 
Department of Science Service, Ministry of Science and Technology 49

	 	 	 กรมวิทยาศาสตร์บริการมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่	 ๆ	

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	 และในป	

2558	 มีการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นภาษาองักฤษ		 เพ่ือรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน		รวมทัง้

การพฒันาสือ่การเรียนรูแ้บบ	 e-learning	 ทีร่องรบัการเรยีนผ่าน

อุปกรณ์เคลื่อนที่	 เช่น	 โทรศัพท์มือถือ	 แท็บเล็ต	 หรือท่ีเรียกว่า

m-learning	 (Mobile	 Learning)	 ผู้เข้ารับการฝกอบรมที่ผ่าน

ตามเกณฑ์การประเมินผลที่ก�าหนด	 จะได้รับประกาศนียบัตร

อิเล็กทรอนิกส์	(e-certificate)	จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 

	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	 ส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ

คือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	 โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี		รวมทั้งในการด�าเนินงานต่าง	ๆ	นั้น	การลดเวลา

และค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยหน่ึงที่ต้องค�านึงถึง	 ดังน้ันการฝกอบรม

ในรูปแบบ	 e-learning	 สามารถตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าวได้		

ซึง่ปัจจบุนันีม้ผีูใ้ห้บรกิาร	 e-learning	 จ�านวนไม่น้อยทีเ่ปิดให้บรกิาร

ฝกอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	จึงเป็นทางเลือกในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากของประเทศทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ

ภาคการผลติในการน�าความรูไ้ปใช้ในการพฒันาประเทศ	 ส่งผลให้

ประเทศมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและเกิดความยั่งยืนได้

ต่อไป	รวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อโลกยุคการสื่อสารไร้พรมแดน

หรือยุคสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี	

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝกอบรมได้ที่

	http://www.e-learning.dss.go.th
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