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ผลงานท่ีสำคัญ

ชุมชนออนไลนเพื่อการจัดการความรู GotoKnow.org

ชุมชนออนไลนเพื่อการเรียนการสอน Learners.in.th

โอเพนซอรสซอฟทแวรเพื่อการจัดการความรูในระดับ

องคกร KnowledgeVolution

เว็บไซตศูนยรวมขอมูลสุขภาวะ Healthy.in.th

ระบบเว็บไซตศูนยรวมขอมูล Portal.in.th
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E-learning

Lecture & Discussion

Synchronous tools

videoconferencing and chat

Asynchronous tools

e-mail and discussion boards
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เหตุผลในการพัฒนา Class.in.th

นักเรียนนักศึกษา 15 ลานคน (2552)

ครูโรงเรียน 700,000 คน (2551)

โรงเรียนในสังกัดสพฐ. 31,508 โรง (2553)

รัฐบาลใชงบการศึกษา 400,000 ลานบาท (2553)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำมาก (สสค.)

ทุกปมีเยาวชนกวา 3 ลานหายจากระบบการศึกษา (สสค.)
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เหตุผลในการพัฒนา Class.in.th

ขอมูลจากแผนแมบท ICT เพื่อการศึกษาของกระทรวงฯ 

2550-2554

ระบบการสอนดวย ICT ขาดเอกภาพและประสิทธิภาพ

การพัฒนาและการใช ICT ไมไดรับการสงเสริมอยาง

เปนระบบ

การบูรณาการและการใชทรัพยากรรวมกันยังไมเปน

เอกภาพ
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เหตุผลในการพัฒนา Class.in.th

บุคลากรไดรับการพัฒนาไมทันการเปลี่ยนแปลงของ ICT

งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาการใช ICT เพื่อการ

ศึกษามีจำกัด

ขาดแคลนบุคลากรดาน ICT ท่ีมีคุณภาพในภาพรวมของ

ประเทศ

การสงเสริมการผลิตและการใช ICT เพื่อการศึกษาใน

ภาพรวมขาดเอกภาพและความตอเนื่อง
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ตัวบงชี้การใช E-learning ของสถาบัน

สกอ. สมศ. ก.พ.ร.

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสำคัญ

มี 7 ขอ วัด 3 ระดับ
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ (เฉพาะบางขอ)

มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสำคัญทุกหลักสูตร

มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริม

การเรียนรูทุกหลักสูตร

มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยึดหยุนและหลากหลายท่ีจะ

สนองตอบตอความตองการของผูเรียน

มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยาง

ตอเนื่องทุกหลักสูตร
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สถิติการใชงาน Class.in.th

เริ่มพัฒนาข้ึนเมื่อ มค. 2554

เปดใหบริการท่ัวประเทศ 25 กค. 2554

ปจจุบันเว็บไซตอันดับท่ี 1,500

จำนวนผูใช 2,700 คน

จำนวนชั้นเรียน 400 ชั้นเรียน

จำนวนไฟล 2,800 ไฟล
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จุดเดนของ Class.in.th

ลดการขาดดุลทางการคาในดานซอฟแวร

ตอบสนองการเรียนการสอนท่ีเหมาะกับวัฒนธรรม สังคม 

และส่ิงแวดลอมของไทย

ใชงานฟรี ไมมีตนทุน แคสมัครสมาชิกก็ใชไดเลย 

ไมจำกัดพื้นท่ีขอมูล ไมจำกัดขนาดไฟล ไมจำกัดปริมาณไฟล

ไมจำกัดจำนวนชั้นเรียนท่ีสอน ไมจำกัดจำนวนชั้นเรียนท่ีเรียน

ไมจำกัดจำนวนนักเรียนในชั้น 
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จุดเดนของ Class.in.th

รองรับปริมาณการใชจำนวนมากไดพรอมๆ กันอยาง

มีประสิทธิภาพ

ใชงานงาย เรียนรูงาย เนนพัฒนาเพื่อผูใชเปนสำคัญ

ไมตองติดต้ังและดูแลเว็บไซตและเครื่องแมขายเอง 

เขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา

ทีมพัฒนาเปนมืออาชีพ
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ทรัพยากรเพื่อใหบริการเว็บไซต

การใหบริการซอฟตแวร หรือ Software as a Service (SaaS) 

คือ จะใหบริการการประมวลผลแอปพลิเคชันและซอฟตแวรท่ีเก่ียวของ

ท่ีเครื่องแมขายของผูใหบริการ

Cloud computing แบบมืออาชีพ

บริษัท Heroku, Inc. และ Amazon Web Services, LLC

ทําใหไดรับความสะดวกในการใหบริการเว็บไซตแกสมาชิกเปนอยางยิ่ง 

ลดเวลาในการดูแลจัดการเครื่องแมขายไดอยางมาก
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http://aws.amazon.com/s3/
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http://Heroku.com
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Class.in.th สนับสนุนการเรียนรูหลายแบบ

สนับสนุนการเรียนรูแบบกระตือรือรน (Active learning)

อธิบายซักถาม แกปญหา ระดมสมอง เรียนรูไดเอง

สนับสนุนการเรียนรูแบบรวมกัน (Cooperative learning)

สงเสริมการทำงานกลุม แตละคนมีบทบาทความรับผิดชอบ

สนับสนุนการสอนและเรียนรูแบบอุปนัย (Inductive 

teaching and learning)

โครงงาน, ปญหาเปนฐาน, กรณีศึกษา
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Class.in.th สนับสนุนการเรียนรูโดยยึดผู

เรียนเปนศูนยกลาง

สรางปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางผูเรียนและผูสอนท้ังนอก

และในหองเรียน

กิจกรรมการเรียนรูยืดหยุนได

ทำความเขาใจแผนการเรียนการสอนกันกอน

เนื้อหาเปนไปตามลำดับตามแผน

มีส่ือการเรียนการสอนใหหลากหลาย

ปฏิบัติตอผูเรียนแตละคนแตกตางกันดวยปจจัยท่ีแตกตางกัน
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Class.in.th สนับสนุนการเรียนรูโดยยึดผู

เรียนเปนศูนยกลาง

ใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาในการเรียนรูไดสะดวกรวดเร็ว

ติดตามความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน

สงเสริมการทำงานเปนกลุมของผูเรียน

จัดทำแฟมประวัติขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อการ

พิจารณาและตอบสนองศักยภาพของผูเรียนเปนรายๆ

ประเมินผลการสอนไดตลอดเวลา

มีการติดตามผลการประเมินผูเรียนไดอยางตอเนื่อง

19



กลุมผูใช Class.in.th

ผูสอน

ผูชวยสอน

ผูเรียน

สมาชิกสามารถมีบทบาทเปนไดท้ังผูสอน

หรือผูเรียน
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ความสามารถของระบบ Class.in.th
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ขอมูลสมาชิก

สมัครสมาชิก

สมาชิกแกไขขอมูลได

สมาชิกแกไขรูปประจำตัวได

ผูสอนดูขอมูลเต็มของผูเรียนใน

ชั้นเรียนของตนเองได
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ชั้นเรียน

ผูสอนสรางชั้นเรียนได

ผูสอนแกไขขอมูลชั้นเรียนได เชน ชื่อชั้น

เรียน คำอธิบายชั้นเรียน สถานศึกษา

ผูเรียนอานขอมูลเหลานี้ได
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ผูชวยสอน

ผูสอนเพิ่มลบผูชวยสอนในชั้นเรียนได

ผูชวยสอนทำไดเหมือนผูสอน
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เขารวมชั้นเรียน

ผูสอนเพ่ิมผูเรียนในชั้นเรียนได

ผูเรียนขอเขารวมชั้นเรียนได

ผูสอนอนุมัติ/ปฏิเสธการเขารวมชั้นเรียนได

ผูสอนลบผูใชออกจากชั้นเรียนได
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กลุมผูเรียนเพื่อทำงานกลุม

ผูสอนสรางกลุมผูเรียนในชั้นเรียนได

ผูสอนลบและแกไขกลุมผูเรียนได
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ขาวประกาศ

ผูสอนสรางขาวประกาศของชั้นเรียนได

ผูสอนแกไขขาวประกาศนั้นๆ ได

ผูเรียนอานขาวประกาศของชั้นเรียนได
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เอกสารการสอน

ผูสอน upload เอกสารการสอนของชั้น

เรียนนั้นๆ ได

ผูสอนแกไขหรือลบเอกสารการสอนได

ผูเรียน download เอกสารการสอนได
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กระดานขอความ

ท้ังผูสอนและผูเรียน post ขอความลงในกระดาน

สนทนาของชั้นเรียนได

ท้ังผูสอนและผูเรียน comment ได

ท้ังผูสอนและผูเรียน attach files ในขอความ

สนทนาได

ผูสอนปดขอความการสนทนาได
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แบบฝกหัด

ผูสอนสรางแบบฝกหัดในชั้นเรียนได

ผูสอนแกไขหรือลบแบบฝกหัดได

ผูสอนกำหนดวันสงแบบฝกหัดได

ผูสอนเปลี่ยนแปลงวันสงได

ผูสอนกำหนดเปนงานเด่ียว/งานกลุมได

ผูเรียนสงงานไดท้ังเปนไฟลแนบหรือเขียนตอบในระบบ
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ใหคะแนน

ผูสอนใหคะแนนงานเด่ียวหรือการกลุมได

ผูสอนแกไขคะแนนได

ผูเรียนดูคะแนนได
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บันทึกการเรียนรู

ท้ังผูสอนและผูเรียนสามารถเขียนบันทึกการเรียนรู

ได

สามารถแกไขหรือลบบันทึกได

รายงานความกาวหนาการเรียนรู

ประเด็นท่ีเรียนรูไปแลว กำลังเรียนรู อยากเรียนรู
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ความสามารถของระบบท่ีจะพัฒนา

การใหคะแนนท่ีสมบูรณแบบยิ่งข้ึน

Student-Teacher-Parent Relationship 

Management system (STP-RM)

อยากให class.in.th เอื้ออำนวยการเรียนการ

สอนในรูปแบบใด สามารถแจงมาไดท่ี 

support@class.in.th
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