
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2561 



ค ำน ำ 

 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดไว้ว่า

ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความส าคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร
เก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
วิธีการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้ง
ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็นจ านวนมากจึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Sharing)  

ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน คร้ังที่ 2 เรื่อง เทคนิคการท าสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ วันศุกร์ที่ 24 
พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบุคลากร
ในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน และสามารถน า
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 

หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการท าสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ   

วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 24 พฤษภาคม 2562 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ชื่อ – นามสกุล        : ดร.ภคมน  โภคะธีรกุล 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 089-2045599 

E-mail Address       : pakamon999@hotmail.com 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

 เทคนิคทั่วไปในการท าสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ   

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 

1. การสอนในวิชาบรรยาย ควรใช้วิธีการที่หลากหลายทั้งการบรรยายโดยอาจารย์ผู้สอนเอง การใช้สื่อวีดี

ทัศน์จากเหตุการณ์จริงประกอบการบรรยาย ให้นักศึกษาได้ท าการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง จากการ

ชมวีดีทัศน์แล้ว ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน หรือน าเสนอหน้าห้องเรียน 

2. การสอนในวิชาที่ต้องฝึกทักษะ  ควรให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงให้มาก 

3. ควรตั้ง หรือยกตัวอย่างจากสิ่งที่ง่ายไปยาก หรือจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม 

4. การสอนในวิชาปฏิบัติ อาจารย์จะต้องเตรียมขั้นตอนการด าเนินงานไว้ให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบ

ด้วยตนเองว่าด าเนินงานได้ถึงขั้นตอนใดแล้ว  มีข้ันตอนใดที่ตนเองยังท าไม่ได้ก็ให้นักศึกษาท าความเข้าใจหรือ

ทบทวนการด าเนินงานขั้นตอนนั้น ๆ ให้เข้าใจ จดจ า แล้วจึงไปฝึกปฏิบัติ ท ากระบวนการเช่นนี้ซ้ า ๆ จนมั่นใจ

และปฏิบัติได้จริง 

5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกทักษะท้ายบทและให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกันท างานเพ่ือตรวจค าตอบ 

6. อาจารย์ผู้สอนควรแทรกความรู้ด้านจริยธรรมวิชาชีพ  ไม่ใช่แค่ความรู้ทางทฤษฎี ซึ่งสามารถน าไปปรับ

ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

7.  



2 

 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 

1. อาจารย์ผู้สอนควรสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจประเด็นเนื้อหาสาระในระหว่างเรียน 

2. ท าการสอบย่อยทุกครั้งก่อนการสอนเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนที่เรียนผ่านมา  แล้วให้นักศึกษา

ตรวจสอบความถูกต้องและให้คะแนนด้วยตนเองก่อน  อาจารย์ท าการตรวจสอบอีกครั้ง และท าการอธิบายใน

ส่วนที่ยังมีข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล ท าให้นักศึกษามั่นใจในตนเองมากข้ึน และสามารถวิเคราะห์และอธิบาย

ข้อผิดพลาดได้ ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านั้นก็จะ ลดน้อยลง หรือไม่เกิดขึ้นอีก 

3. ท าแบบบันทึกคะแนนเพ่ือความสะดวกในการรวมคะแนนอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ลดความผิดพลาดใน

การค านวณคะแนนและค่าระดับคะแนนของนักศึกษาแต่ละคน 

4. ควรให้นักศึกษาเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้  โดยให้เขียนภายหลังการสอนเป็นช่วง ๆ ว่า เขาได้เรียนรู้

อะไร  ต้องการเรียนรู้อะไรเพ่ิมเติม หรือมีปัญหาในด้านใด ต้องการอะไร เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 

หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการจัดท าสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 24 พฤษภาคม 2562 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ชื่อ – นามสกุล        : อาจารย์ ดร.ชัชวาล  แสงทองล้วน 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 080-2545256 

E-mail Address       : ajarn_wal@hotmail.com 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

 เทคนิคการน าวงจร PDCA (Deming Cycle) มาช่วยในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ และการน าวงจร PDCA และ มคอ.3  มาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาใด

วิชาหนึ่ง 

  

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 

 ศึกษารายละเอียดความหมายของวงจรเดมมิ่งว่า "PDCA" แต่ละตัวมีความหมายอย่างไรเพ่ือที่จะได้

น าไปประยุกต์ใช้ และศึกษาตัวอย่างในกรณีท่ีมีการการน าเอาวงจร เดมม่ิงว่า "PDCA"มาใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 

1.วงจร Deming Cycle ประกอบด้วย "PDCA" 

 กระบวนการ PDCA มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. การวางแผน ( Plan - P ) 

 การวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องจัดท าเป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบเพื่อจะท างานให้

ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายแนวทางการด าเนินงานผู้รับผิดชอบ

งานก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรที่จะต้องใช้เพ่ือท างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการตามแผนการ

ส่งเสริมและพัฒนาแผนปฎิบัติการประจ าปี แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแผนงบประมาณซึ่งแผน

ต่างๆ ต้องมีความเชื่อมโยงกับนโยบายและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนด้วย 
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2. การปฏิบัติตามแผน (Do - D) 

 เมื่อวิทยาลัยได้วางแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วบุคลากรก็ร่วมกันด าเนินการตามแผนที่จัดท า

ไว้โดยระหว่างการด าเนินงานผู้บริหารทุกระดับจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท างาน  

อย่างมีความสุข ดังนี้     

   2.1 จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้ภาคปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเพียงพอ 

   2.2 ก ากับ ติดตาม ทั้งระดับรายบุคคล / สาขาวิชา เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตาม

แผน 

  2.3 ให้การนิเทศในระหว่างการปฏิบัติงาน 

 ผู้อ านวยการหลักสูตรต้องก ากับและติดตามว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่ก าหนดไว้หรือมีปัญหา

หรือไม่หากไม่เป็นไปตามแผนหรือมีปัญหาจะได้ให้การนิเทศเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการก ากับและติดตามการ

ปฏิบัติงานมีหลายวิธี เช่น ผู้บริหารอาจติดตามด้วยการสอบถามเป็นรายบุคคลจัดประชุมกลุ่มสาขาวิชาหรือให้

แต่ละบุคคลรายงานความก้าวหน้าของการท างานเป็นรายสัปดาห์หรือ รายเดือนซึ่งอาจเป็นการรายงานปาก

เปล่าหรือจัดท ารายงานเสนอเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฎิบัติงานต่อไป ผู้บริหารควรให้การนิเทศ

ติดตามเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินตนเองและทักษะในด้านต่างๆโดยผู้บริหารให้การนิเทศเองหรือเชิญวิทยากร เช่น  ผู้เชี่ยวชาญแต่ละ

ด้านมาให้การนิเทศ หรือส่งบุคคลไปฝึกอบรม เป็นต้น 

3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check - C) 

 การประเมินผลเป็นกลไกส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพราะจะท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ  ที่จะ

สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใดต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง

ผู้บริหารและอาจารย์ที่เข้าใจระบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะตระหนัก

ถึง ความส าคัญของการประเมินผลไม่กลัวการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินตนเอง ซึ่งเป็นการประเมินที่

มุ่งเพ่ือพัฒนา ไม่ใช่การตัดสิน ถูก-ผิดไม่ใช่การประเมินเพ่ือประเมินและไม่ใช่เรื่องที่ท ายาก ไม่ต้องคิดเครื่องมือ

หรือแบบประเมินมากมายแต่เป็นการประเมินในงานที่ท าอยู่เป็นประจ าเครื่องมือที่ใช้อาจเป็นเครื่องมือที่มีอยู่

แล้วโดยไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ เช่น สถิติที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของฝ่ายวิชาการ ผลงานหรือการบ้านตลอดจน

การทดสอบย่อยของผู้เรียนในชั้นเรียนซ้ าเป็นข้อมูลที่อาจารย์มีอยู่แล้วเพียงจัดเก็บให้เป็นระบบมากขึ้น

เท่านั้น    
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        ในระหว่างที่วิทยาลัย ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการควรมีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะๆ  เพ่ือ

พิจารณาการด าเนินการเป็นไปในทิศทางที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายหรือมาตรฐาน   และตัวบ่งชี้ที่

ก าหนดในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการหรือไม่เพียงใด มีจุดอ่อน จุดแข็งประการใดมีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุง 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ก าหนดมากที่สุดและเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษาก็

จะต้องมีการประเมินสรุปความเพ่ือน าผลมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง การด าเนินการในระยะต่อไป 

4. การพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข (Action - A) 

 เมื่อบุคลากร อาจารย์แต่ละคน /สาขา มีการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งผลให้กับ

คณะกรรมการที่รับผิดชอบซึ่งจะต้องรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวม

ทั้งหมดแล้วน าเสนอผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าวิชา รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิชาการผู้อ านวยการ  เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองต่อไป การเผยแพร่ผลการประเมิน อาจ

ใช้วิธีจัดประชุมหรือจัดท ารายงานผลการประเมินฉบับย่อแจกอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

 

 2. การน าวงจร PDCA และมคอ.3 (ค าอธิบายรายวิชา) มาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

 - P (Planning) การวางแผน ในการเลือกสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียน

การสอนนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบในการเลือกสื่อได้แก่ จุดมุงหมายของการสอน รูปแบบและ

ระบบของการเรียนการสอนลักษณะของผู้เรียน เกณฑ์เฉพาะของสื่อ วัสดุอุปกรณ์และตลอดจนสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่มีอยู่นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของสื่อกับคุณสมบัติเฉพาะและ

จุดประสงค์ของการเรียนการสอน ในการเลือกสื่อด้วยวิธีระบบนั้น กูดแมน ได้เสนอวิธีการเลือกไว้ตามล าดับ

ดังนี้ 

 1. พิจารณาดูว่าในจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ก าหนดให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมโดยการดู การฟัง 

หรือการกระท า 

        2. พิจารณาดูคุณลักษณะของผู้เรียน (อายุ ระดับชั้น ระดับสติปัญญา พัฒนาการทางการอ่านลักษณะ

ทางร่างกาย พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น) จะบ่งบอกได้ว่าสามารถใช้สื่อกับเด็กคนนั้นหรือกลุ่มนั้น

ได้บ้าง 

 3. พิจารณาดูว่ามีสื่ออะไรบ้าง ที่จะสามารถน ามาใช้เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ และใช้กับ

กลุ่มผู้เรียนที่มีลักษณะตามท่ีต้องการดังกล่าวแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุด  



6 

 

 - Doing (การลงมือปฏิบัติ) มีวิธีการพิจารณาที่จะน าลงมือปฏิบัติหรือน าเสนอท่ีจะใช้ได้อย่าง

เหมาะสม และในการน าเสนอนั้นมีสื่ออะไรบ้าง จะต้องเตรียมเครื่องมือประเภทใดในการน าเสนอครั้งนั้น  

       -.น าเสนอเครื่องมือ โดยการส ารวจดูว่าเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษาที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์

ส าหรับการเรียนครั้งนี้ที่มีอยู่ในสถานศึกษาหรือไม่ ถ้าไม่มีจะซื้อหรือหามาด้วยวิธีใด  

       -.การวิเคราะห์สื่อและส ารวจสื่อที่ต้องการ โดยการวิเคราะห์สื่อในสถานศึกษาว่ามีอะไรบ้างที่เหมาะสม

ส าหรับการเรียนการสอนเนื้อหานั้น ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้  

       -.วิเคราะห์ขีดความสามารถของหน่วยงานผลิตสื่อที่ไม่ให้บริการหรือไม่มีขายได้หรือไม่ ถ้าผลิตเองได้ต้อง

วิเคราะห์ต่อไปอีกว่ามีงบประมาณที่จะใช้ในการผลิตหรือไม่และได้มาจากไหน  

       -.พิจารณาดูว่าสื่อต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้กับวิธีการน าเสนอนั้น ๆ มีความเหมาะสมทั้งในแง่คุณภาพและ

ราคาเพียงใดแล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญส าหรับการเลือก  

       -.เลือกวิธีการและสื่อที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเลือกตัวเลือกที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม  

       -.เลือกสื่อหรือผลิตสื่อที่ต้องการ ในขั้นนี้ ผู้ใช้จะได้สื่อที่ต้องการ แต่ถ้าสื่อนั้นไม่มีจะน าไปผลิตด้วยวิธีการ

ระบบ จะเห็นได้ว่า ในกระบวนการใช้วิธีการระบบในการเลือกสื่อ จะมีขั้นตอนที่ผูกพันกับการผลิตสื่ออยู่ด้วย  

การเลือกและจัดหาสื่อการเรียนการสอน  

 - การประเมินผล (Check - C) เป็นกลไกส าคัญท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพราะจะท าให้ได้ข้อมูล

ย้อนกลับที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด 

ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้างผู้บริหารและอาจารย์ที่เข้าใจระบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนที่เหมาะสมจะตระหนักถึง  

 -  การพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข (Action - A) เมื่อบุคลากร อาจารย์แต่ละคน /สาขา มีการประเมินผล 

(ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน) เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งผลให้กับ

คณะกรรมการที่รับผิดชอบซึ่งจะต้องรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวม

ทั้งหมดแล้วน าเสนอผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง  

 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 

 จากการจัดการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ รหัสวิชา

รหัสวิชา RBA 1104  ซ่ึง  

 (1) Planning การวางแผน ผู้สอนได้ท าการน าเอาข้อมูลใน มคอ .3 ตรงอธิบายรายวิชา และ

วัตถุประสงค์ของรายวิชามาท าการวางแผน(Panning) ถึง ขอบเขตเนื้อหาในรายวิชานี้ได้มีขอบเขตเนื้อหา
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อะไรบ้าง และมีวัตถุประสงค์การเรียนเพ่ือให้นักศึกษาได้อะไรบ้างจากการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เพ่ือที่

ผู้สอนจะได้มาก าหนดการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (ในหมวดที่ 4 มคอ.3) และหมวดที่ 5  แผนการสอน

และการประเมินผล (มคอ.3 , มคอ.5) หลังจากท่ีมีการก าหนดแผนการสอนในแต่ละครั้ง  

 (2) การลงมือปฏิบัติ (Doing)จะมีการประยุกต์ที่จะใส่สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ (Doing) การสอน

หรือการประเมินผล เช่นการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน หรือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็น ศูนย์กลาง (Doing) ซึ่งตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนไม่จ าเป็นต้องใช้แต่วัสดุหรือเครื่องมือเท่านั้น 

บางครั้งจะต้องใช้เทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ ควบคู่กันไป โดยเน้นที่เทคนิคและวิธีการเป็นส าคัญ เพ่ือช่วยให้

ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนมากที่สุด เช่นการทดลอง การสาธิต บทบาทสมมุติ  

 โดยการให้นักศึกษาหลักสูตร M.B.A. แบ่งเป็นกลุ่มๆ แล้วมีการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน ด้วยการ

วิเคราะห์เรื่องต้นทุนการผลิต และมีการสาธิตการปฏิบัติจริง โดยมีหัวข้อให้นักศึกษาเลือกผลิตสินค้าหรือ

บริการชนิดใดชนิดหนึ่งมากลุ่มละ 1 ชนิดแล้วมีการวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น มีอะไรบ้าง รายรับ

จากการด าเนินธุรกิจประมาณ 1 เดือน และท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ก าไร (ก าไรในทาง

เศรษฐศาสตร์) /ขาดทุน จากการวิเคราะห์ และมีปัจจัยอะไรที่ท าให้ประสบความส าเร็จของการประกอบธุรกิจ

ดังกล่าว ฯ 

 (3) การประเมินผลลัพธ์ (Check-C)ของการน าเสนอของนักศึกษาในกลุ่มต่างๆมีส่วนร่วมในการ

น าเสนอ (ความรู้) จริยธรรม การตรงต่อเวลา การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการน ารายงาน และที่ส าคัญนักศึกษา

ได้มีวิเคราะห์ ด้วยการ น าสินค้า/บริการ จริงๆมา สาธิตให้เห็นภาพเพ่ือให้เห็นภาพจริงของวัตถุดิบ ปัจจัยการ

ผลิต ต้นทุน รายรับ และก าไร นักศึกษามีความสุขกับการน าเนอและมีรูปแบบการน าเสนอที่ ไม่น่าเบื่อ มี

ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  น าเสนอ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียน

การที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.3และ มคอ.5 

 (4) การพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข (Action - A) 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในราวิชาที่ผู้สอนได้น ามาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ก็จะต้องมา

วิเคราะห์ สังเคราะห์ถึง การประเมินผลของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาท าการ

ประเมินความพึงพอใจในรายวิชา และให้นักศึกษามีเสรีภาพในการบอกถึงสิ่งที่ต้องการจะปรับปรุง / แก้ไข /

พัฒนา ในรายวิชาดังกล่าวให้ดีขึ้น หรืออาจะวิเคราะห์จาก ปัจจัยอื่นๆเช่น การทวนสอบ อีกรอบหนึ่งก็ได้  
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 

ประเด็นความรู้        :  ด้านการเรียนการสอน 

หัวข้อการจัดการความรู้       :  เทคนิคการจัดท าสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 24 พฤษภาคม 2562 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ชื่อ – นามสกุล        : ดร.สุภาพร  เพ่งพิศ 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 081-751-7884 

E-mail Address       ajn.supaporn@gmail.com 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

 เทคนิคการใช้นวัตกรรมและสื่อการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

 นวัตกรรมและสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  เป็นบทบาทของบุคลากรทางการศึกษาที่ ต้องมี

การพัฒนาสื่อการสอนให้มีความทันสมัย เป็นที่สนใจ และสามารถครอบคลุมความรู้ต่าง โดยผ่านเทคโนโลยีที่

ทันสมัย โดยการน านวัตกรรมมาช่วยในการท างานให้มีประสิทธิภาพที่ดี นวัตกรรมที่นิยมใช้ในการจัดการเรียน

การสอน มี อยู่ 6 ประเภท ได้แก่ (1) ห้องปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง (2) โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการค านวณ

ทางวิทยาศาสตร์  (3) การจัดการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (4) การจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(5) วิทัศน์ตามต้องการ และ (6) เครือข่ายสังคมออนไลน์  

 สื่อการสอนที่ใช้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการน าสื่อวัสดุกราฟิก สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็ทรอ

นิกส์ และสื่อวิธีการ มาใช้จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์  สื่อการสอนที่ใช้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

ครอบคลุ่ม (1) สื่อการสอนประเภทวัสดุ (2) สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ (3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ (4) สื่อ

การสอนประเภทวีธีการ  ซึ่งการประยุกต์ใช้สื่อการสอนต้องเน้นการใช้สื่อการสอนที่ให้ผู้เรียนเรี ยน รู้เนื้อหา

และมีการฝึกปฏิบัติงาน สื่อการสอนประเภทวิธีที่นิยมใช้ในการจัดการ  ซึ่งแนวคิดในการจัดการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วยทักษะ 7 ด้าน คือ  (1) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 

(critical thinking and problem solving) (2) ด้ า น ก า ร สื่ อ ส า ร ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ ก า ร รู้ เท่ า ทั น 

(communication, information, and media literacy)  เป็นการสื่อสารอย่างซับซ้อนและประเมินความ

mailto:ajn.supaporn@gmail.com
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น่าเชื่อถือของสื่อต่าง ๆ  (3) ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, teamwork 

and leadership)  (4) ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (creativity and innovation) เป็นการใช้จิตนาการ 

การประยุกต์ และการประดิษฐ์  ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เรื่องใหม่ (5) ด้านคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี

สารสนเทศ (computing and ICT literacy) มีความรู้แหล่งสารสนเทศและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 

สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศและสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สร้างสรรค์ (6) ด้านการเรียนรู้ และการพ่ึงตนเอง (career and learning self-reliance) มีความสามารถใน

การจัดการ การท างานและเรียนรู้อย่างอิสระ (7) ด้านความเข้าใจนต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (cross-

cultural understanding)  การเรียนรู้ จึงมีการพัฒนาเนื้อหาวิชา และใช้สื่อการเรียนการสอน เพ่ือเป็น

สื่อกลางให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เครื่องมือการสอนท าให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ 

สร้างความน่าสนใจ สามารถจดจ าเรื่องราวในการเรียนได้ดียิ่งขึ้น  

ความหมายของนวัตกรรม  

 นวัตกรรม หมายถึง การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนา

ดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้  จะช่วยให้ประสิทธิภาพ

ในการท างานมีมากกว่าเดิม  ช่วยในการประหยัดเวลาและแรงงาน ด้วย 

 นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน หมายถึง  การปฏิบัติ การประดิษฐ์สื่อการสอนที่ไม่เคยน ามาใช้มา

ก่อน น ามาใช้ เป็นสื่อการสอน โดยน าเทคโนโลยี  ช่วยท าให้ผู้ เรียนได้ เกิดการเรียนรู้  เชื่อมโยงกับ

โทรศัพท์เคลื่อนที่  การท างานบน online  ต่าง ๆ  

นวัตกรรมการสอนแบบใหม่ 

 นวัตกรรมและสื่อการสอนเพ่ือการจัดการการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  สามารถน ามาใช้แนะน าให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การอ่านและการเขียน Weblog  โปรแกรมค้นหา (Search engine) 

ห้องเรียนออนไลน์ (Quipped School)  การเรียนใน กูเกิ้ล (Google Classroom)  ห้องเรียนในยุค 4.0 

(Smart Classroom 4.0) เป็นต้น  สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 การอ่านและการเขียน Weblog เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง โดยมีการแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุด

ไว้แรกสุด  โดยมีการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ไว้ โดยปกติประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงก์ ในบล็อกอาจ ภาพ  

เพลง วิดีโอรูปแบบต่าง ๆ โดย เจ้าของบล็อกเขียนข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ การเผยแพร่ผลงาน หรือเรื่องราวที่

เป็นลักษณะเฉพาะของเจ้าของบล็อก  และเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้าย

ข้อความด้วยได้  
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โปรแกรมค้นหา (Search engine) เป็นโปรแกรมในการสืบค้น  การหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  

สามารถหาข้อมูล ได้ทั้งเป็นข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เพลง รูปภาพ แผนที่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข่าวสาร การซื้อ

ขาย และอีกมากมายในโลกออนไลน์ต่าง ๆ การค้นหาจะใช้ข้อมูลจากค าส าคัญ (Keyword) ที่ต้องการ เพ่ือให้

ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลได้เป็นอย่างดี 

ห้องเรียนออนไลน์ (Quipped School)  เป็นแพลตฟอร์ออนไสน์ ส าหรับผู้สอน และส าหรับผู้เรียน  

เป็นการจัดห้องเรียนออนไลน์  สามารถติดตามการเรียน  การสอน ตรวจสอบการส่งงาน บทเรียนและ

แบบฝึกหัด ที่ครอบคลุมในรายวิชา  การส่งการบ้าน  สามารถโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้สอน และผู้เรียน ผู้สอนสา

มารแก้ไขเนื้อหารายงานต่าง ๆ ได้ สามารถวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน อัตราการส่งการบ้าน  เสมือนเป็น

การเรียนในห้องเรียน  

การเรียนใน กูเกิ้ล (Google Classroom)  หมายถึง การเรียนในห้องเรียนที่ทุกคนสามารถใช้ 

Google Apps for Education เป็นการเรียนรู้ที่ เพ่ิมประสิทธิภาพ เป็นสื่อการสอนโดยการสืบค้น และ

ให้บริการฟรีที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึง ประกอบด้วย เอกสาร Gmail การแปลภาษา ที่สามารถน ามาออกแบบ

เพ่ือให้ผู้สอนได้สามารถสร้างแผนการสอน สื่อการสอน ในการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลได้อย่างดี การ

ออกแบบสื่อสารสอนท าให้ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ  ประหยัดเวลา ท าให้ผู้เรียนสามารถจัดการสื่อการสอนโดย

อาศัยนวัตกรรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการอย่างเป็นระบบ 

ห้องเรียนในยุค 4.0 (Smart Classroom 4.0)   ส าหรับยุคของการศึกษาของประเทศไทยนั้น เป็นยุค

ที่เรียกว่า Education 4.0 เป็นยุคที่ต้องสร้างนักนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียน เป็นนักคิดนักสร้าง

นวัตกรรม และกระตุ้นให้คนที่เข้าเรียนวิทยาศาสตร์ มุ่งหวังที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนวัตกรรมด้วยตัวเอง และ

ร่วมมือกับเอกชนจัดการเรียนรู้ หรือประสานความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับภาคเอกชน เช่น ใช้

สถานที่ท างานของภาคอุตสาหกรรมในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน และผู้สอนเรียนรู้และท างาน

ร่วมกับเอกชน ร่วมมือในการพัฒนา สร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ส าหรับผู้สอนจะเป็นศูนย์กลาง ให้ค าปรึกษา เสริม

ความรู้ สร้างนักคิด   ส าหรับผู้เรียนนั้นได้สร้างแนวคิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมส าหรับการศึกษายุคนี้

จะเน้นวิธีกาคิด ท างานร่วมกัน การสร้างวัตกรรม โดยมีแหล่งข้อมูลการศึกษาแบบเปิดและสื่อนวัตกรรมที่

พัฒนาตนเอง ที่สามารถเชื่อมโยงเพ่ือให้ได้ความรู้ที่ต้องการสร้างอย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่ง แนวคิดของ 

Smart Classroom ช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางการเรียนการสอน ไม่จ ากัดด้วยเวลาและสถานที่ โดยมีการน าเอา

นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น อินเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ่ง (Internet of Things: IOT) การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) และข้อมูลขนาด

ใหญ่ (Big Data) เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวก ลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งตอบสนองความต้องการต่าง ๆ อีก
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มากมาย ผู้สอนจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการการสอน และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยออกแบบ แก้ปัญหา

การเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสภาพแวดล้อม  การเรียนรู้ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความร่วมมือ 

แรงจูงใจ ตรงตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เรียนและเป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะช่วย

เพ่ิมประสิทธิภาพของเนื้อหาความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่มีอยู่ Smart Classroom อาจมีรูปแบบที่

แตกต่างกันไปตามบริบทของโรงเรียน และผู้เรียนด้วย 

      ส าหรับบริบทของไทย นักการศึกษา (อนุศร หงษ์ขุนทด , 2557) ได้อธิบายไว้ว่า Smart Classroom 

มีความหมายโดยภาพรวมคือ ห้องเรียนที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ 3 สิ่งด้วยกัน คือ ผู้สอน 

(Teacher) ผู้เรียน (Learner) และสื่อ (Media) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) โน้ตบุค (Notebook) 

แท็ปเล็ต (Tablet) สมาร์ทโฟน (Smart Phone) สมาร์ทบอร์ด (Smart Board) เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 

(Projector) อินเทอร์เน็ต (Internet) ระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi)  โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

(Learning Environment) ให้เหมาะสม ทั้งสถานที่และการเข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน ไม่

ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group) การบรรยาย (Lecture) โครงงาน (Project Work) น าเสนอหน้า

ชั้นเรียน (Presentation) เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ (Learning Skill) และ

ทักษะการเรียนรู้จากการสืบค้น (Research Skill) ได้ด้วยตนเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการเรียนรู้เป็น

รายบุคคลของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียน (Collaborative Learning) ของผู้เรียน และผู้สอนได้

อย่างเต็มศักยภาพ 

 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 

 นวัตกรรมและสื่อการสอนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลนั้น สามารถด าเนินการให้กับผู้เรียนยุค

ใหม่ได้ โดยนวัตกรรมที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่นิยมใช้  6 ประเภท ได้แก่ (1) ห้องปฏิบัติการทดลอง

เสมือนจริง (2) โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการค านวณทางวิทยาศาสตร์  (3) การจัดการเรียนรู้ผ่ าน
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ (4) วิดิโอจากการเรียนรู้ (5) โทรทัศน์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (6) เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็น

ต้น 

 ขั้นตอนในการสนับสนุนให้มีการใช้นวัตกรรมและสื่อการสอนในยุคดิจิทัล โดยให้ผู้เรียนได้รับข่าวสาร

และมีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ IoT (Internet of Thing) โดยให้ได้รับทราบสื่อการสอนทางดิจิทัล ตาม

ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 

- การได้รับเอกสารประกอบการเรียนการสอน ทางไลน์กลุ่ม  (Line group) 

- การติดตามข่าวสารจาก จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  ได้แก่ เฟชบุ๊ก 

(Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) บล็อก (Blog) 

- การติดต่อสื่อสารผ่าน e-mail  

- การเรียนการสอนผ่านระบบ VDO หรือ Youtube 

- การส่งรายงาน การน าเสนอ โดยใช้เครื่องมือทาง เทคโนโลยี ต่าง ๆ การใช้ โปรแกรมซอฟแวร์

ส าเร็จรูป  แอพพลิเคชั่น (Application)  

- การสืบค้นข้อมูล ในผ่านห้องเรียนอัจฉริยะต่าง ๆ เช่น Google  

- การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic learning)  หรือ E-Leaning 

สื่อการสอนที่ใช้มีหลายรูปแบบจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ท าให้สามารถจัดการเรียนรู้

ได้หลายรูปแบบ  ได้แก่ สื่อการสอนประเภทวัสดุ เช่น สื่อการสอนประเภทวัสดุกราฟิก แผนภูมิ (Charts) สถิติ 

(Graph) การ์ตูน (Cartoon) ภาพถ่าย (Picture) สื่อการสอนประเภทสื่อสิงพิมพ์  สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ 

เช่น เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) เครื่องฉายแอลซีดี (LCD Projector) การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 

การสาธิต (Demonstration) การศึกษานอกสถานที่ (Field Trip) การจัดท าโครงงาน (Project) เป็นต้น 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 

  การจัดการเรียนการสอนโดยการน านวัตกรรมในปี 2019 เข้ามาใช้ในด้านต่าง ๆ ท าให้ได้รับความ

สนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน    เป็นสิ่งที่ผู้เรียนได้ใช้ในชีวิตประจ าวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีเครื่องมือต่าง 

ๆ ที่สะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ ผลของการเรียนที่ใช้นวัตกรรมช่วยจัดการ

ให้สื่อการสอนในยุคดิจิทัลนั้นท าให้ ประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากรต่าง ๆ  เป็นการเพ่ิมศักยภาพให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้สื่อต่าง ๆ และได้มีการเชื่อมโยงทั้งในชีวิตประจ าวัน การเรียน การท างาน ได้อย่างกลมกลืน และมี

ประโยชน์ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีผลต่อการเรียนรู้ สามารถในไปใช้ในการท างานได้ทันที  สร้างความ

พึงพอใจให้กับผู้ เรียน และเป็นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนยุคใหม่ ที่สถาบันการศึกษาต้องให้

ความส าคัญและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ดีมีความทันสมัยที่ครบครัน เพ่ือพร้อมส าหรับการจัดการเรียน

การสอนที่มีคุณภาพในยุคดิจิทัล 
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วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 24 พฤษภาคม 2562 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ชื่อ – นามสกุล        : ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 081-8262345 

E-mail Address       : korbkul@gmail.com  

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

 เทคนิคการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 

 สื่อการเรียนการสอน (Instructional Media) เป็นการรวมค าส าคัญ 2 ค ามาใช้ร่วมกัน ได้แก่ ค าว่า 

สื่อ (Media) ซึ่งหมายถึง ตัวกลางที่ใช่ถ่ายทอดหรือน่าความรู้ ในลักษณะต่าง ๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับให้เข้าใจ 

เมื่อน ามารวมกับการเรียนการสอน จึงหมายถึงสื่อที่ใช้เป็นตัวกลางน าความรู้ในกระบวนการสื่อความหมาย

ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเรียกว่าสื่อการเรียนการสอน 

 ในทางการศึกษามีค าที่มีความหมายแนวเดียวกันกับสื่อการเรียนการสอน เช่น สื่อการสอน 

(Instructional Media or Teaching Media) สื่ อก ารสอน  (Educational media) อุ ป ก รณ์ ช่ ว ยสอน 

(Teaching Aids) เป็นต้น ในปัจจุบันนักการศึกษามักจะเรียกการน าสื่อการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆ มา

รวมกันว่า เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational) ซึ่งหมายถึงการน่าเอาวัสดุอุปกรณ์และวิธีการมาใช้ร่วมกัน

อย่างมีระบบในการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอน 

 สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เป็นบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการ ซึ่งเป็น

ตัวกลางท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

เป็นเครื่องมือและตัวกลางซึ่งมีความส าคัญในกระบวนการเรียนการสอนมีหน้าที่เป็นตัวน าความต้องการของครู

ไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียน
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การสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นักการศึกษาเรียกชื่อการสอนด้วยชื่อต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การสอน 

โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอนสื่อการศึกษา เป็นต้น 

สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  
 สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  จึงมีความหลากหลายใน
หลายทิศทาง จึงมีผู้แบ่งประเภทของสื่อการเรียนการสอนไว้หลายด้าน ทั้งนี้ในการจัดการเรียนรู้นี้จะมุ่งเน้นไป
ยังสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
 ลักษณะส าคัญของสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ คือ มีลักษณะในการสร้าง การน าเสนอ การ
จัดเก็บ ตลอดจนการจัดการข้อมูลในด้านอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะของ Software 
ประเภทต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยการแปลงข้อมูลในรูปแบบอ่ืนๆ ให้เป็นข้อมูลดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้สามารถจัดการกับ
ข้อมูลดังกล่าวได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายและสามารถน่าไปสร้างสื่อการเรียนการสอนประเภท
อ่ืนๆ ได ้ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  
 1. หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book/Text Book) มีลักษณะเหมือนหนังสือทั่วไป
แต่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายได้แก่ ไฟล์ที่สร้างจาก
โปรแกรมออฟฟิตทั่วไป ไฟล์ที่มีนามสกุล PDF จนถึงหนังสือหรือเอกสารที่มีรูปแบบสวยงามเหมือนหนังสือ
จริงๆ และสามารถเชื่อมโยงทั้งในเอกสารและภายนอกเอกสารในรูปแบบ Online และ Offline  
 

 

 

 

 2. เว็บไซต์หรือเว็บเบทอินสตัคชั่น (Website/Web bate Instruction) มีลักษณะการน าเสนอบนเว็บ
เบราว์เซอร์ โดยผู้ใช้งานจะต้องเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงจะสามารถใช้งานได้ ข้อดีของสื่อการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ คือ มีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ สามารถเปลี่ยนแปลง
ด้วยการ Update ข้อมูลได้ตลอดเวลา ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อกันได้ทั้งในลักษณะการฝากข้อความ
และ Real Time  
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 3. งานน าเสนออิเล็กทรอนิกส์ นิยมสร้างจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint แต่ทั้งนี้ยังมีอีกหลาย
โปรแกรมที่สามารถสร้างงานประเภทนี้ได้ เช่น Notzy และ Prezi สื่อการเรียนการสอนเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้
จะมีลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว คือ ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาฝ่ายเดียว ผู้เรียนไม่สามารถโต้ตอบกลับได้ 
นิยมใช้ในการประกอบการบรรยายเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ก็สามารถน่า Upload เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการน าเสนอ
เนื้อหาผ่านเว็บไซต์ได ้ 
 4. Application เป็นสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้งานกับอุปกรณ์ประเภท 
Mobile Device เป็นหลัก โดยผู้สร้างสื่อการเรียนการสอนประเภทนี้ต้องมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีากกว่าการ
สร้างสื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และงานน่าเสนออิเล็กทรอนิกส์ ข้อดีของ
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้จะสร้างขึ้นเพ่ือใช้งานกับผู้เรียนที่เฉพาะเจาะจง จึงตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน  
 

 

 

 

 

 

 5. เออาร์หรือความเป็นจริงเสมือน  (AR = Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเพ่ือ
น าเสนอเนื้อหาที่มุ่งเน้นการน าเสนอความน่าสนใจของเทคโนโลยีซ้อนทับกับสภาพแวดล้อมจริง ผู้สร้างเออาร์
จะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ซับซ้อน  โดยเออาร์อย่างง่ายจะเพียงซ้อนภาพเทคโนโลยีบน
สภาพแวดล้อมจริง แต่เออาร์ที่มีความสามารถสูงขึ้นจะสามารถเชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนที่ซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจ่าเป็นต้องใช้ต้นทุนในการสร้างและเวลาที่สร้างที่มากขึ้นตามล าดับ  
 การเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอนควรเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายและสะดวกมากที่สุดแล้วจึงพัฒนาสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น แต่การใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุด คือ การใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลาย โดยมีผู้สอนสนับสนุนการเรียนรู้ต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 

  กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่ก าลังจะเรียนหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในครั้ง

ก่อน แต่มิใช่สื่อที่เน้นเนื้อหาเจาะลึกอย่างแท้จริง เป็นสื่อที่ง่ายในการน าเสนอในระยะเวลาอันสั้น สามารถให้

ความรู้เนื้อหาอย่างละเอียดเพ่ือสนองวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการจัดล าดับขั้นตอนการใช้สื่อให้เหมาะสมและ
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สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน และสามารถเน้นย้ าเนื้อหาบทเรียนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและตรง

ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ได ้

 เนื้อหาของสื่อการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาและครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ได้จริง  มี

ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ ต่อยอดองค์ความรู้ได้จากสื่อการสอน คุณภาพของสื่อการสอน มีความถูก

ต้อง ครบถ้วน ชัดเจน มีความทันสมัย เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ใช้ภาษาที่ถูกต้อง ความน่าสนใจ  การ

น าสื่อการเรียนการสอนไปใช้ประโยชน์ในการสร้างกิจกรรม ให้กับผู้เรียนได้หลากหลาย  ท าให้การด าเนินการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ มีผลกับการเรียนรู้ เพื่อการจดจ า และสามารถเพ่ิมศักยภาพใน

การค้นหา ได้จากสื่อต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะการจัดหาความรู้จากสื่อการสอนออนไลน์ต่าง ๆ ที่ก าลังด าเนินเข้าสู่

ยุคดิจิตอลท าให้การเรียนรู้ไม่ได้ยากกว่าที่คิด สร้างประโยชน์ให้ผู้ศึกษาสามารถค้นคว้าได้อย่างต่อเนื่อง 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู้       : เทคนิคการจัดท าสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 24 พฤษภาคม 2562 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 0840048448 
E-mail Address       : mac12942@gmail.com 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 เทคนิคการสร้างสื่อการสอนจากแรงจูงใจกับการเรียนรู้นอกสถานที่ 
  ในเทอมที่แล้ว อาจารย์ได้มีโอกาสพานักศึกษาไปดูงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของวิชา RIF1304 เทคนิคการระดมทุนและการสื่อสารกับนักลงทุน ในการเรียนรู้นอกสถานที่ครั้ง
นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการลงทุนและได้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน เช่น 
นักศึกษาได้ทดลองวิเคราะห์การลงทุนผ่านระบบจ าลองการลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์ นักศึกษาได้ตื่นตาตื่นใจ
กับกิจกรรมและเกมต่างๆที่ทางพิพิทธภัณฑ์การลงทุน นอกจากนักศึกษาจะได้สนุกสนานกับการเล่นเกมแล้ว 
นักศึกษายังได้ความรู้ควบคู่กันไปด้วย  
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
  จัดไปดูงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงเช้ามีการเข้าไปพิพิทธภัณฑ์การเงิน ซึ่งใน
นั้นจะมีการจ าลองการลงทุนและเกมส์จ าลองต่างๆให้นักศึกษาได้เรียนรู้ พร้อมทั้งยังมีวิทยากรจากตลาด
หลักทรัพย์บรรยายตลอดทาง มากไปกว่านั้นอาจารย์ยังเสริม สอดแทรกความรู้และมีการแบ่งปันประสบการณ์
เพ่ิมเติมให้กันและกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ หลังจากนั้นพักทานอาหารกลางวัน ในช่ วงบ่าย ได้พา
นักศึกษาเข้าชมห้องสมุดมารวยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นห้องสมุดสาธารณะ คนภายนอก
สามารถมาอ่าน ค้นคว้า หาความรู้ทางด้านการเงินได้จากท่ีนี่ หลังจากนั้นเราจะมีการอภิปราย สรุปผลที่ได้จาก
การมาดูงานวันนี้ โดยมีการสรุปผลทั้งการพูดคุยและให้สรุปผลมาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยการให้นักศึกษาแต่
ละคนจัดท ารายงานสรุปผล 
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ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
 สุดท้ายหลังจากสรุปผล นักศึกษาแต่ละคนสรุปผลได้ดี ซึ่งระหว่างอภิปรายก็ค้นพบว่านักศึกษามี
แรงจูงใจในการเรียนรู้ อยากที่จะหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตัวเอง และมีแรงจูงใจในการลงทุน โดยการน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการลงทุนจริงของตนเอง ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่นักศึกษาหาไม่ได้จากห้องเรียน หรือแม้กระทั่งอาจารย์ก็สอน
ไม่ได ้
ภาพประกอบ (ที่มา https://www.facebook.com/rcim.rmutr/) 

 

 

https://www.facebook.com/rcim.rmutr/
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