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1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา
Critical Thinking, and problem solving

2. การคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม
Creativity, and innovation

3. ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า
Collaboration, teamwork and leadership

4. การสื่อสาร การรู้สารสนเทศและสื่อ
Communication, information and media literacy

5. คอมพิวเตอร์ และการรู้เทคโนโลยี
Computer, and ICT literacy

6. ความเข้าใจในความแตกต่างและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Cross-cultural understanding

7. วิชาชีพและการพึ่งพาตนเอง
Career, and learning self-reliance

ทักษะทางปัญญา
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ทักษะการท างาน

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการท างาน

ทักษะชีวิต

ทักษะการท างาน+ชีวิต
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พัฒนาการการเรียนรู้จากศตวรรษที่ 20 สู่ศตวรรษที่ 21

เรียนรู้ตามหลักสูตร
เรียนรู้ในเวลา

ใช้รูปแบบเดียวกับทั้งหมด
เน้นการแข่งขัน

เรียนรู้ในชั้นเรียน
เรียนรู้จากต ารา

ประเมินผลหลังเรียน
เรียนเพื่อรู้

เรียนรู้ตามความต้องการ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา
ตอบสนองการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และโลกกว้าง
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ประเมินผลระหว่างเรียน
เรียนเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิต



การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
Active Learning การเรียนรู้เชิงรุก



แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้แบบน าตนเอง Self-directed learning

การเรียนรู้ร่วมกัน Collaborative learning

การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning

การเรียนแบบผสมผสาน Blended learning

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ Performance-based learning

การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดระดับสูง Higher order thinking

การจัดการความรู้ส่วนบุคคล Personal knowledge management



การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการ
คิดระดับสูง

การเรียนรู้
แบบน า
ตนเอง

การเรียน
ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

การเรียน
แบบผสม

ผสาน

การเรียนรู้
จากการ
ปฏิบัติ

การจัดการ
ความรู้

ส่วนบุคคล

เมตาคอคนิชั่น
(Metacognition)

การก ากับตนเอง
(Self-regulation)

การรับรู้ความ
สามารถของตนเอง
(Self-efficacy)

การเรียนแบบร่วมมือ
(Cooperative)

การเรียนรู้ร่วมกัน
(Collaborative)

การเรียนผ่านสื่อ
(Computer-mediated)

การเรียนผ่านเว็บ
(Web-based learning)

การเรียนทางไกล
(Distance learning)

ชั้นเรียน
แบบหมุน

(Rotation)

ชั้นเรียน
แบบพลิก
(Flipped)

เรียนรู้จากปัญหา
(Problem-based)

เรียนรู้จากโครงงาน
(Project-based)

เรียนรู้จากการวิจัย
(Research-based)

เรียนรู้จากงาน
(Task-based)

คิดวิเคราะห์
(Analysis)

คิดสังเคราะห์
(Synthesis)

คิดสร้างสรรค์
(Creative)

คิดแก้ปัญหา
(Problem-solving)

คิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical)

การประมวลสารสนเทศ
(Information processing)

การจัดการความรู้
(Knowledge Management)

การคิดอย่างเป็นระบบ
(Systematic)

การเรียน
แบบผสม

(Blended)

แนวทาง
การจัดการเรียนรู้
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การเรียนแบบ
ร่วมมือรวมพลัง



แนวทาง
การจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษ
ที่ 21

1. เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม สอดคล้องกับเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
2. จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. เน้นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดระดับสูงของผู้เรียน
5. เรียนรู้จากทั้งในและนอกชั้นเรียน
6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
7. ใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
8. ค านึงถึงพัฒนาการ ลักษณะการเรียนรู้ และความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคน
9. ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ เชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ คิดบวก
10. มีการออกแบบการสอนที่ดีและเตรียมพร้อมก่อนสอน 



เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
(Technological & Educational Innovation)



ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา
AECT, 1994

การพัฒนา การใช้

การจัดการ

การประเมิน

การออกแบบ

Learner Characteristics



นวัตกรรมทางการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง สิ่งใหม่ๆ ที่น ามาใช้

ในบริบทของการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเดิม ตอบสนองต่อเป้าหมายของการจัดการศึกษา

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีขอบข่ายดังนี้ 
1. นวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาหรือระบบการเรียนการสอน
2. นวัตกรรมด้านรูปแบบหรือวิธีการจัดการศึกษา
3. นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4. นวัตกรรมด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทางการศึกษา
6. นวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา



นวัตกรรมการเรียนการสอน
หมายถึง การน าเอาสิ่งใหม่ๆ ทั้งที่เป็นแนวคิด ระบบ วิธีการ รูปแบบ สื่อและเทคโนโลยี การบริหาร

จัดการและการวัดประเมินผลแบบใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบหรือเฉพาะในชั้นเรียน 
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายและจุดประสงค์การเรียนรู้ระดับต่างๆ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน

ตัวอย่างนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้แก่  
- รูปแบบการเรียนรู้รายบุคคล
- การเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
- การเรียนแบบร่วมมือ / การเรียนรู้ร่วมกัน (ร่วมมือรวมพลัง) 
- การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
- การเรียนแบบโครงงาน 
- การเรียนแบบศูนย์การเรียน 
- การใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- การเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การเรียนผ่านเว็บ การเรียน

แบบผสมผสาน การเรียนรู้กลับด้าน เป็นต้น 



เทคโนโลยี หมายถึง 
วัสดุ อุปกรณ์ ระบบ วิธีการ หรือส่งต่างๆ ที่น ามาใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน

เทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง
วัสดุ อุปกรณ์ ระบบ วิธีการ หรือสิ่งต่างๆ ที่น ามาใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา 



นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี

มักอยู่ในรูปของ ระบบ – เครื่องมือ – สื่อ - วิธีการ 

- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer-Assisted Instruction)
- สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia)
- การประชุมทางไกล (Tele Conference)
- วีดิทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media/Video)
- บทเรียนส าเร็จรูป (Lesson Programed Instruction)
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
- เครื่องช่วยสอน (Teaching Machine)
- วิทยุและโทรทัศน์ช่วยสอน (Teaching By Radio and TV)
- ชุดการสอน (Learning Packages)
- ระบบจัดการบทเรียน (LMS : Learning Management System)
- แหล่งเรียนรู้ในระบบออนไลน์ (Online Resources)
- กลยุทธ์การเรียนการสอน (Instructional Strategies) รูปแบบการสอน วิธีการสอน 

เทคนิคการสอน
- ฯลฯ





สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21



Mass medium Print 1500: หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร1st

2nd

3rd

medium Recording 1890: ดนตรี เกม ภาพยนตร์

medium Cinema 1910: ภาพยนตร์

medium Radio 1920: วิทยุ

5th

6th

medium TV 1950: โทรทัศน์

medium Internet 1995: อินเตอร์เน็ต

4th

7th medium Mobile 2000: อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_mass_media



พัฒนาการของการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน



สื่อนวัตกรรมการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21



สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่อที่ผลิตขึ้นและน าเสนอด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     

ค าที่เกี่ยวข้อง
สื่อเทคโนโลยี – สื่อที่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการพัฒนา
สื่อคอมพิวเตอร์ – สื่อที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา/และใช้งาน
สื่อ ICT - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเข้าถึง
สื่อออนไลน์ - สื่อที่สามารถส่งผ่านทางระบบออนไลน์
สื่อดิจิทัล - สื่อที่ผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งให้สัญญาณระบบดิจิทัล



1. สื่อคอมพิวเตอร์กราฟิก 
(Computer Graphic) คือ ภาพกราฟิกที่ผลิต
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์  มีลักษณะเป็นภาพ
2 มิติ แต่สามารถสร้างให้เห็นลวงตาว่ามี 3 มิติ

ได้แก่ ข้อความ (Text) ภาพ (Images) แผนภาพ (Chart) แผนผัง (Plan) แผนภูมิ (Graph) 
แผนที่ (Map) ผังความคิด (Mind Map) ผังความสัมพันธ์ (Semantic Map)  และกราฟิกสรุปข้อมูล 
(Infographic)



2. สื่อผสม (Multimedia) สื่อที่ประกอบด้วยสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 
ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดีโอ 
(Video) พัฒนาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อสื่อความหมายเรื่องราวไปยังผู้รับชม

VIDEO

ANIMATION

file:///D:/E-learning Project/PRC_Animation/Scene002.swf
https://www.facebook.com/photo.php?v=274730222651531&set=vb.100003436659206&type=2&theater


3. สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction: CAI) เป็นสื่อที่
พัฒนามาจากบทเรียนส าเร็จรูป (Lesson program) ที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จึงเปรียบเสมือนผู้ช่วยสอนของครู การออกแบบสื่อ CAI จะมีกระบวนการค่อนข้าง
ซับซ้อน และมักจะให้มีส่วนของการทดสอบร่วมด้วยในตอนท้ายของบทเรียน

องค์ประกอบที่ส าคัญ
- ส่วนแนะน า
- ส่วนเนื้อหา
- ส่วนทดสอบ

http://media.prc.ac.th/Art01/Art01.htm
http://202.129.0.134/courses/137/Astro_learning/astro_learn.swf


4. สื่อออนไลน์ คือ สื่อที่อยู่ในระบบออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ และสื่อที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึง
สื่อที่ผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถน าเสนอหรือส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต สื่อเหล่านี้อาจถือเป็น
“แหล่งเรียนรู้” ด้วย

http://www.thaiteachers.tv/
http://www.merlot.org/merlot/index.htm


5. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Network) เป็นระบบโปรแกรมส าหรับติดต่อและส่งข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้ในวงกว้างอย่างไร้ขีดจ ากัด ทั้งระหว่าง บุคคลและ
ระหว่างกลุ่ม



6. ระบบจัดการบทเรียน (Learning Management System: LMS) เป็นโปรแกรมระบบที่ใช้
สร้างรายวิชา (Courseware) ในระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ ปฏิบัติงาน มี 
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนคนอื่นๆ และท าแบบทดสอบ  จึงมักเรียกกันว่า ห้องเรียนเสมือน 
(Virtual Classroom) หรือ มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual University)  



7. โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน (Software Application) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้งาน เฉพาะอย่าง 
ได้แก่ 

7.1 โปรแกรมใช้งานทั่วไป เช่น โปรแกรมจัดท าเอกสาร โปรแกรมสร้างกราฟิก โปรแกรม 
สร้างมัลติมีเดีย โปรแกรมเล่นเพลง โปรแกรมเล่นวีดีโอ โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ เป็นต้น

http://kttpud.wix.com/myweb-kttpud


7.2 โปรแกรมเฉพาะทาง เช่น AutoCAD, Sketchpad, Painter, Stellarium, Google Earth, 
Free Mind เป็นต้น



Cloud Computing

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะของการท างานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่าน
อินเตอร์เน็ต ที่มีผู้ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากรให้กับผู้
ต้องการใช้งานนั้น การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะที่พัฒนาขึ้นต่อมาจากความคิดและ
บริการของ Virtualization และ Web service โดยผู้ใช้งานนั้นไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ในเชิง
เทคนิคส าหรับพื้นฐานการท างานนั้น

โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่
ที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่

ใช้งานได้ทุก Platform

ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

ไม่ต้องบ ารุงรักษาเอง

อัพเกรดอยู่เสมอ
ใช้บริการได้ตลอดเวลา

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

คิดค่าใช้จ่ายตามที่ใช้งาน
ไม่มีค่าใช้จ่าย



Cloud Computing

โปรแกรมเก็บข้อมูล
Dropbox
OneDrive
Google Drive

โปรแกรม Office
Google Docs
Google Sheets
Google Slides

สื่อสังคมออนไลน์
Facebook
My Space
Hi-5
Line
Twitter

โปรแกรมท าเว็บไซต์
Wix.com
Word Press

โปรแกรมกราฟิก
Adobe Cloud

เว็บเมล์
Hotmail
Yahoo
Gmail

FREE SERVICE

บริการข้อมูล
YouTube
Flickr
Dictionary Online
Google Translate
Google Earth
Google Map



Augmented Reality “ภาพเสมือนในโลกที่เป็นจริง”



Augmented Reality
Augmented Reality หรือ  AR เป็น
เทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็น
จริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) ซึ่ง
จะท าให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 
มิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง และก าลังพลิกโฉม
หน้าให้สื่อโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตไปสู่ความ
ตื่นเต้นเร้าใจแบบใหม่ของการที่ภาพสินค้า
ลอยออกมานอกจอคอมพิวเตอร์ สร้างความ
ตื่นเต้นเร้าใจในรูปแบบ Interactive Media 
โดยแท้จริง

เพียงแค่ภาพสัญลักษณ์ที่ตกแต่งเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ แล้วน าไปท ารหัส 
เมื่อตีพิมพ์บนวัตถุต่างๆ แล้วไม่ว่าจะเป็นบนผ้า แก้วน้ า กระดาษ หน้าหนังสือ
หรือแม้แต่บนนามบัตร แล้วส่องไปยังกล้องเว็บแคม หรือ การยกสมาร์ทโฟน
ส่องไปข้างหน้า ที่มี Reality Browser Layer เราอาจเห็นภาพโมเดลของ
อาคารขนาดใหญ่ หรือเห็นสัญลักษณ์ของร้านค้าต่างๆ รูปสินค้าต่างๆ รวมไปถึง
รูปคนเสมือนจริงปรากฏตัวและก าลังพูดผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

ภาพเสมือนในโลกที่เปน็จริง



Augmented Reality



Cognitive Tools : เครื่องมือทางปัญญา

“การน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ หรือ พัฒนาเป็นเครื่องมือส าหรับผู้เรียนในสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทางปัญญาหรือการคิดระดับสูง โดยเครื่องมือดังกล่าวจะ
ช่วยลดข้อจ ากัดทางความคิดของผู้เรียน ช่วยขยายและต่อเติมกรอบความคิด รวมทั้งปรับเปลี่ยน
โครงสร้างวิธีการคิดให้กับผู้เรียน” (ณัฐกร  สงคราม, 2553)

ใจทิพย์ ณ สงขลา (2550) ให้ความหมายว่า “เครื่องมือทางปัญญาเป็นทั้งความคิดและเครื่องมือ
ทางคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยขยายต่อเติมหรือจัดองค์ประกอบความรู้ใหม่ ช่วยให้ผู้เรียนก้าวพ้นขอบ
จ ากัดของความคิด และช่วยสนับสนุนการรื้อโครงสร้างวิธีการคิดของผู้เรียนได้ใหม่ รวมทั้งช่วย
สนับสนุนกระบวนการทางปัญญาของผู้เรียนด้วยจัดการงานที่ซ้ าซากน่าเบื่อแทนผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนมีอิสระและเวลามากพอที่จะมุ่งกับความคิดขั้นสูง ช่วยผู้เรียนในการสร้างสมมติฐานและ
ทดสอบในบริบทของการแก้ปัญหา” 



ประเภทของเครื่องมือทางปัญญาจ าแนกตามหน้าที่การท างาน (Lajoie, 1993) 

1) เครื่องมือช่วยแบ่งเบาภาระทางปัญญา (Cognitive Load) ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Database) และระบบ
ค้นหา (Search  Engine)  การนําฐานข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บเฉพาะขอ้มลูต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบค้นหาที่มี
ประสิทธิภาพเข้ามาช่วยสนับสนุนผู้เรียนจะช่วยแบ่งเบาภาระทางปัญญาของผูเ้รียนโดยเฉพาะความจํา (Memory) และเพิ่ม
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

2) เครื่องมือสนับสนุนกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Processes) โดยจะช่วยผู้เรียนในการรวบรวมและจัดระบบ
ข้อมูล เช่น โปรแกรมสมุดบันทึก (Notebook) ที่ช่วยผู้เรียนในการจัดเก็บความรู้สําคัญที่เป็นประโยชน์ การใช้ความคิดในการ
จัดระบบข้อมูลเพื่อบันทึก เช่น โปรแกรมเขียนแผนผงัหรือไดอะแกรม (Map Tools) ที่ช่วยผู้เรียนสร้างแบบจําลองผังความคดิ
ของตน ช่วยให้เห็นภาพผังความคิดได้อย่างชัดเจนแล้ว ยังสะดวกการวางแผนและปฏิบัติงาน

3) เครื่องมือช่วยผู้เรียนในกิจกรรมที่เข้าถึงได้ยาก (Out-of-reach  Activities)  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความยุ่งยากมากถ้า
หากลงมือปฏิบัติในโลกแห่งความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น โปรแกรมสร้างต้นแบบ (Probe Builder) สําหรับให้ผู้เรียนสร้าง
แบบจําลองเครื่องมือหรือสิ่งประดิษฐ์ โปรแกรมห้องปฏิบัติการเสมือน (Virtual  Lab) ซึ่งปราศจากอันตราย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และทดลองได้ซ้ําแล้วซ้ําอกี

4) เครื่องมือช่วยผู้เรียนในการทดสอบสมมติฐาน  (Hypothesis  Testing) ที่ผู้เรียนสามารถสามารถป้อนขอ้มลูเพื่อทดสอบ
สมมติฐานหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตนค้นคว้า เช่น โปรแกรมวิเคราะห์การแก้ปัญหา (Solution  Form) ซึ่งจะคํานวณและ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา ช่วยแสดงแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้เรียนเขา้ใจได้
อย่างชัดเจน



1) เครื่องมือค้นหาข้อมูล (Information Seeking Tools) เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนผูเ้รียนในการค้นหา และเรียกใช้ข้อมูลที่
มีประโยชน์ต่อการนํามาใช้งาน โดยมีรูปแบบการค้นหาข้อมูลที่หลากหลายสาํหรับผู้เรียนที่มลีักษณะหรือความต้องการแตกต่าง
กัน เช่น  เครื่องมือค้นหาด้วยคําสําคัญ (Keyword Search) เครื่องมือค้นหาขั้นสงู (Advance Search) เป็นต้น 

2) เครื่องมือน าเสนอข้อมูล (Information Presentation Tools) เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนผูเ้รียนในการคัดเลือกข้อมลูที่
ค้นพบ โดยจัดโครงสร้างและรูปแบบการนําเสนอที่เอื้อต่อการตัดสินใจและตีความ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางปัญญา 
(Cognitive Load) ของผู้เรียนโดยนําเสนอเฉพาะข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและคัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไป  
เช่น   ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia Database) เป็นต้น 

3) เครื่องมือจัดระบบความรู้ (Knowledge Organization Tools) เป็นเครื่องมือทีช่่วยสนับสนุนผู้เรียนในการสร้างกรอบ
แนวคิดของความรู้ โดยช่วยผู้เรียนในการจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ค้นพบ เพื่อให้ง่ายต่อกระบวนการจัดการ
และขจัดความซับซ้อนของงานที่ไม่มีความจําเป็น รวมทั้งสนับสนุนความสามารถทาง Metacognitive ของผู้เรียน เช่น เครื่องมือ
สร้างผังความคิด (Concept Map) เครื่องมือจดบันทึก (Notebook Tools) เป็นต้น 

4) เครื่องมือมือบูรณาการความรู้ (Knowledge Integration Tools) เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนผูเ้รียนในการเชื่อมโยงความรู้
ใหม่กับความรู้เดิมที่มีและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยการช่วยผู้เรียนสร้างและทดสอบสมมติฐานที่ใช้ในการแก้ปัญหา  
เช่น  เครื่องมือจําลองสถานการณ์ (Simulation Tools) เป็นต้น

5) เครื่องมือสร้างความรู้ (Knowledge Generation Tools) เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนผูเ้รียนในการสะท้อนกระบวนการ
และกลยุทธ์การสร้างความรู้ของตนเอง ผ่านการนําเสนอความรู้ใหม่ที่ได้รับในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและมีความหมาย  เช่น เครื่องมือ
สร้างงานนําเสนอ (Presentation Generation Tools) เป็นต้น 

ประเภทของเครื่องมือทางปัญญาจ าแนกตามกระบวนการประมวลสารสนเทศ (Iiyoshi & Hannafin, 1996) 



Figure 1. The Roles of Cognitive Tools, Examples, and Specific Technologies: The image (adapted from Bazluki, Chamberlain, Martin, 
Mitchell, 2012) lists the 5 roles of cognitive tools followed by examples and specific technologies that demonstrate each role.



กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์, 2558

สรุป



การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ



สื่อการเรียนการสอน (Instructional Media)
สื่อ (Media) หมายถึง  ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือน าข้อมูลในลักษณะต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับ

เพื่อให้รับรู้และเข้าใจความหมายได้ตรงกัน ในการเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางน าความรู้ใน
กระบวนการสื่อสาร ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเรียกว่า สื่อการเรียนการสอน

ในทางการศึกษามีค าที่มีความหมายแนวเดียวกันกับสื่อการเรียนการสอน เช่น สื่อการสอน 
(Instructional Media or Teaching Media) สื่อการศึกษา (Educational media) อุปกรณ์ช่วยสอน 
(Teaching Aids) เป็นต้น ในปัจจุบันนักการศึกษามักจะเรียกการน าสื่อการเรียนการสอนชนิดต่างๆ มารวมกัน
ว่า เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ซึ่งหมายถึง การน าเอาวัสดุอุปกรณ์และวิธีการมา
ใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน



การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน

“ไม่ควรตัดสินใจเลือกสื่อ ก่อนการวิเคราะห์การสอน”

การตัดสินใจเลือกสื่อ ควรท าหลังจากการวิเคราะห์บริบทของการเรียน
การสอนและการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน จากนั้นจึงค่อย
พิจารณาสื่อที่เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละสถานการณ์ของการเรียน

Smith and Regan (1999)

“ความเหมาะสมของส่ือขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์”

ไม่มีสื่อชนิดใดที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับทุกสถานการณ์การเรียนรู้ และไม่มี
สื่อใดๆ ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้โดยไม่ค านึงถึง ภาระงาน ลักษณะผู้เรียน 
องค์ประกอบของการเรียน เนื้อหา หลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้



การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน

“ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกสื่อการเรียนการสอน”

1. ภาระงานและเงื่อนไข  – ภาระงาน (Task) ที่มอบหมายให้กับผู้เรียนพร้อม
กับเงื่อนไข (conditions) ของการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้เกิดการ
เรียนรู้ 

Smith and Regan (1999)

2. ผู้เรียน – ลักษณะของผู้เรียน (Characteristics and learning styles)

3. บริบท – บริบท / สภาพแวดล้อมของการเรียนและการปฏิบัติอื่นๆ ที่มีผล
ต่อการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม

4. คุณสมบัติของสื่อ – สื่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (ตามปัจจัยที่ 1-3) 



หลักการพิจารณาเลือกสื่อมาใชใ้นการเรียนการสอน 

การเลือกใช้สื่อในการเรียนการสอน เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด จ าเป็น
จะต้องมีหลักในการเลือก ดังนี้  

1. สื่อนั้นต้องสัมพันธ์กับจุดประสงค์ เนื้อหาบทเรียน ภาระงาน เงื่อนไข และกลยุทธ์ 
ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

2. เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ ประสบการณ์ ลักษณะการเรียนรู้และ
ความพร้อมของผู้เรียน

3. เป็นสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย 
4. เป็นสื่อที่มีความจ าเป็นและส่งผลต่อการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ในวิชานั้นๆ ได้ดี และเป็นล าดับขั้นตอน
5. เป็นสื่อที่สะดวกในการใช้ และมีวิธีใช้ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป
6. เป็นสื่อที่มีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตที่ดี มีความชัดเจน น่าสนใจ
7. อยู่ในงบประมาณที่เหมาะสม หรือถ้าผลิตเองควรคุ้มกับเวลาและการลงทุน
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กรอบแนวคิดในการใช้สื่อการเรียนการสอน

กลยุทธ์การเรียนการสอน

สื่อและวัสดุการเรียนการสอน

การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาวิชา

ภาระงาน + เงื่อนไข

มาตรฐานและตัวชี้วัด
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กิจกรรมการเรียนการสอน

หลักสูตร
การเรียน
การสอน

สภาพแวดล้อม
ของการเรียนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้



การใช้สื่อในกระบวนการเรยีนการสอน

เราใช้สื่อในช่วงใดบ้าง ?

ขั้นน า - เตรียมความพร้อม
- กระตุ้นความสนใจ
- ทบทวนความรู้เดิม
- ทดสอบก่อนเรียน

ขั้นสอน - น าเสนอเนื้อหา
- แนะน าการปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติ
- ทดสอบระหว่างเรียน

ขั้นสรุป - สรุปเนื้อหา
- การถ่ายโยงความรู้
- การบันทึกความรู้

ขั้นประเมิน - ทดสอบหลังเรียน

- แปลก ใหม่ เร้าความสนใจ 
- สัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับความรู้เดิม

- ตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา 
- ถูกต้อง และ ชัดเจน
- สวยงาม และ เรียบง่าย
- แสดงกระบวนการ / ขั้นตอน
- แสดงภาพรวม / รายละเอียด
- เพียงพอ เหมาะสมกับผู้เรียนและ

บริบทของการเรียน
- ส่งเสริมทักษะที่ส าคัญและจ าเป็น 

- บูรณาการความรู้เดิม+ความรู้ใหม่
- การตรวจสอบความรู้
- การถ่ายโยงความรู้
- การจัดระบบความรู้
- การประยุกต์ใช้ความรู้ 



การใช้สื่อในกระบวนการเรียนการสอน 
1. เตรียมตัวผู้สอน เป็นการเตรียมความพร้อมของตัวผู้สอนในการใช้สื่อการสอน โดย

การท าความเข้าใจในเนื้อหาที่มีในสื่อ ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการใช้สื่อ เป็นต้น
2. เตรียมจัดสภาพแวดล้อม เช่น สถานที่ ห้องเรียน ห้อง Lab วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 

และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ
3. เตรียมตัวผู้เรียน ให้มีความพร้อมที่จะเรียน อาจมีการทดสอบ มีการอธิบายวิธีการ 

ใช้สื่อ-อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ บอกวัตถุประสงค์ แนะน าหรือให้ความคิดรวบยอดของเนื้อหา
ในสื่อนั้นๆ เป็นต้น

4. ใช้สื่อให้เหมาะกับขั้นตอนและวิธีการตามที่เตรียมไว้ ก ากับ ดูแล และควบคุมการ
น าเสนอสื่อ และการใช้สื่อของผู้เรียน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น

5. ติดตามผล (Follow Up) หลังจากใช้สื่อการสอนแล้ว ควรมีการติดตามผลเพื่อเป็น
การตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจบทเรียนและเรียนรู้จากสื่อที่น าเสนอไปนั้นอย่างถูกต้อง
หรือไม่ เช่น ให้ผู้เรียนตอบค าถาม อภิปราย ท ารายงาน เป็นต้น เพื่อหาข้อบกพร่องน าไปแก้ไข
ปรับปรุงส าหรับการสอนครั้งต่อไป 



การประเมินคุณภาพสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
การประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน ทั้งสื่อที่เลือกน ามาใช้ในการเรียนการ

สอน (ไม่ได้ผลิตเอง) และสื่อที่พัฒนาขึ้นเอง มีวิธีการดังนี้
1. ประเมินความเหมาะสมเบื้องต้นก่อนน ามาใช้ในการเรียนการสอน และเป็น

การตรวจสอบคุณภาพก่อนการใช้งาน ด้วยการวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 
ตรงตามจุดประสงค์ และเนื้อหาที่ก าหนด เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน และความสะดวก
ในการใช้ รวมถึงทดสอบการใช้งานหลายๆ ครั้ง ในหลายๆ สถานการณ์ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจก่อนการใช้งาน

2. ประเมินระหว่างการเรียนการสอน โดยการสังเกตว่า ผู้เรียนมีความสนใจ
มากน้อยอย่างไร และทดสอบว่าสื่อที่ใช้สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้หรือไม่ 
อย่างไร การใช้สื่อมีข้อติดขัดหรืออุปสรรคปัญหาอย่างไรบ้าง และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
สื่อที่น ามาใช้อย่างไร 

3. ประเมินหลังเรียน โดยการทดสอบความรู้หลังเรียนเปรียบเทียบกับก่อนเรียน
และ/หรือ เปรียบเทียบคะแนนระหว่างเรียนกับหลังเรียนเพื่อประเมินประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ (E1 : E2) ซึ่งอาจก าหนดไว้ที่ 80 : 80 หรือ 90 : 90  



แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
ที่เกี่ยวข้องกับ

การออกแบบสื่อการเรียนการสอน



ระบบ หมายถึง กลุ่มของสิ่ งต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันและมีเป้าหมายร่วมกัน โดยที่แต่ละส่วนมีหน้าที่ของตน 
และต่างส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ระบบประกอบด้วย

1. องค์ประกอบของระบบ (Components)
2. กระบวนการของระบบ (Process)

ทฤษฎีระบบ (System theory) 

Input Process Output

System Environment



ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละส่วนในสภาพแวดล้อมของของระบบมีความส าคัญ เพื่อที่จะให้ระบบ
คงอยู่ ในแต่ละส่วนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบซึ่งกันและกัน มีการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและ
ส่วนอื่น ๆ ของระบบ กระบวนการเหล่านี้จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทั้งระบบและสภาพแวดล้อมของ
ระบบ ผลก็คือ หลังจากการมีปฏิสัมพันธ์แต่ละส่วนจะเป็นกระจกที่สะท้อนภาพซึ่งกันและกัน 



การคิดเชิงระบบ (Systemic) คือ การคิดในภาพรวมของระบบทั้งหมด ที่ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกันและเกี่ยวข้องกับระบบอื่น

การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic) คือ การคิดอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ตั้งแต่
เริ่มต้นไปจนจบครบกระบวนการ

วิธีระบบ (System approach) คือ การด าเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย 
ส่วนน าเข้า(Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) โดยโครงสร้างของ
ระบบจะเป็นตัวก าหนดหน้าที่ (Function)

ทฤษฎีระบบ (System theory) 

Input Process Output

System Environment



นักเรียน
ครู-บุคลากร

อาคาร-สถานที่และสภาพแวดล้อม
หลักสูตร

สื่อ-วัสดุ-อุปกรณ์
การบริหารจัดการ

งบประมาณ
ศักยภาพของครูผู้สอน
ศักยภาพของบุคลากร
ศักยภาพของผู้บริหาร

การยอมรับ/การสนับสนุน
ฯลฯ

การบริหารหลักสตูรและ
การจัดการเรียนการสอน

การอบรมบ่มนิสัย
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร

งาน / โครงการ / กิจกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือ

การพัฒนาครู-บุคลากร
การจัดสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการ
การจัดสวัสดิการ

ฯลฯ

คุณภาพผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลการสอบระดับชาติ
อันดับของโรงเรียน
อัตราการศึกษาต่อ

การยอมรับของสังคม
เกียรติยศ-รางวัล

ชื่อเสียงของโรงเรียน
ผลประกอบการ

ค่าตอบแทนครู-บุคลากร
ฯลฯ

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์

ตัวอย่าง : ระบบของโรงเรียน

ทฤษฎีระบบ (System theory) 



ระบบการจัดการเรียนการสอน (Instructional System) 

Input ผู้เรียน (ความพร้อม โอกาส ลักษณะ) 
ผู้สอน (ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู) 
หลักสูตร (สาระและมาตรฐานการเรียนรู้) / เป้าหมายการจัดการเรียนการสอน
ทรัพยากร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ สภาพแวดล้อม เวลา 
นโยบายและการสนับสนุน

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ / กระบวนการคิด / กระบวนการปฏิบัติ
การเลือกใช้กลยุทธ์การเรียนการสอน / การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ / การจัดการช้ันเรียน
การวัดประเมินผลการเรียนการสอน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตร / เป้าหมายฯ 
ความรู้ / ความคิด / ทักษะ / เจตคติ
ผลงานของนักเรียน
ความสามารถในการแข่งขัน
ผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติ

Process

Input

สมรรถะส าคัญตาม
หลักสูตรและทักษะส าคัญใน
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การใช้สื่อในระบบการเรียนการสอนบนพื้นฐานของวิธีระบบ

Branch, 1996



ข่าวสารสญัญาณ สญัญาณข่าวสาร

ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication theory)
“การสื่อสาร หมายถึง การส่งผ่านข้อมูลจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หนึ่ง” 

องค์ประกอบของการสื่อสาร
1. ผู้ส่งสาร (Sender/Transmitter) หรือแหล่งข้อมูลท่ีส่งสาร (Source) 
2. สาร (Massage) คือ ข้อมูลที่ถูกแปลงและส่งไปในรูปแบบต่างๆ 
3. ช่องทาง (Channel) คือ วิธีการหรือรูปแบบการน าส่งสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
4. ผู้รับสาร (Receiver) คือ ผู้ที่เป็นผู้รับสารที่ส่งมาจากผู้ส่งสาร
5. จุดหมายปลายทาง (Destination) คือ เป้าหมายที่สารน้ันจะถูกส่งไป
6. สิ่งรบกวน (Noise) คือ ตัวแปรแทรกซ้อนที่จะท าให้การสื่อสารไม่ราบรื่น

ผู้ส่งสาร
แหล่งข้อมูล

เครื่องส่ง
ตัวถ่ายทอด

ช่องทาง
ผู้รับ

เครื่องรับ
จุดหมาย
ปลายทาง

สิ่งรบกวน

การสื่อสารมีทั้ง ทางเดียว - สองทาง
One-way / two-way communication

เข้ารหัส
(Encoding)

ถอดรหัส
(Decoding)

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อ



ค าสั่งประมวลผล

Encoding

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อ

ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (Information Processing theory) เป็นแนวคิดที่น ามาจากการท างาน
ของสมอง เน้นเพื่อให้เข้าใจการท างานของสมอง และสามารถควบคุมอัตราความเร็วของการเรียนรู้ 
จัดระบบข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลได้

Working
(Short term)

memory

Sensory
memory

Long term
memory

กระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ

Sensory
input

Output

Retrieval

Attention

ประสาทสัมผัส

ความจ าระยะสั้น

ความจ าระยะยาว

หน่วยความจ าท างาน
การรับรู้

การเข้ารหัส การเรียกทวน

ข้อมูลส่งออก

½ วินาทีส าหรับการเห็น
3 วินาที ส าหรับการได้ยิน

15-30 วินาที - ไม่เกิน 20 นาที
จ าได้ครั้งละ  7+ 2 อย่าง

Sensory register

การท่องจ า
การบันทึก

การจัดระบบ
การฝึกฝน

การถ่ายโยง
ฯลฯ

ข้อมูลน าเข้า





ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบสื่อ ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning theory)



ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อ





สื่อผสม (Multimedia)



สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction: CAI)

1. แบบสอนเนื้อหา 
2. แบบฝึกทักษะ 
3. แบบสถานการณ์จ าลอง
4. แบบเกมการสอน
5. แบบทดสอบ







1. แบบสอนเนื้อหา (Tutorial instruction)

Introduction
Information
Presentation

Question &
Response

Closing or
Summary

Feedback or
Remediation

Response 
Judging



2. แบบฝึกทักษะ (Drills & Practice)

Closing or
Summary

Feedback or
Remediation

Response 
Judging

Introductory
Section

Select  item
Question &
Response



3. แบบสถานการณ์จ าลอง (Simulations)

Closing or
Summary

System
Updates

Student
Acts

Introductory
Section

Present
Scenario

Action
Required



4. แบบเกมการสอน (Instructional games)

Closing or
Summary

System
Updates

Student  Acts

Introductory
Section

Present
Scenario

Action
Required

Component  Reacts



5. แบบทดสอบ (Test)

• Computer as an aid to construct the test

•Use computer to administer test





กระบวนการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

A D D I E



การวิเคราะห์

การออกแบบ

การพัฒนาการใช้

การประเมิน

กรอบแนวคิดในการพัฒนา



กระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

A

D

D

I

E

วิเคราะห์ - แผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ
- ผู้เรียน  ผู้สอน  บริบทและสภาพแวดล้อม ความพร้อม ฯลฯ 

ออกแบบ - ก าหนดเป้าหมาย / คัดเลือกเนื้อหา / เลือกชนิดของสื่อ 
- ก าหนดวิธีการใช้ / กิจกรรมการเรียนรู้ / วิธีการผลิต / เทคโนโลยีที่น ามาใช้ 

พัฒนา - พัฒนาสื่อ-วัสดุ-อุปกรณ์และเทคโนโลยี (ต้นแบบ-Prototype)
- ตรวจสอบคุณภาพ / ทดลองใช้ / ปรับปรุง
- พัฒนาสภาพแวดล้อมของการเรียน แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ประกอบ (ถ้าม)ี 

การใช้  - เตรียมความพร้อมก่อนการสอน
- น าสื่อไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน (ในชั้นเรียน - นอกชั้นเรียน) 

ประเมิน - วัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ก าหนด
- ประเมินผลการใช้สื่อ
- สรุปผลการประเมิน น าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน



1. การวางแผนการผลิตที่ดี
1.1 การวิเคราะห์และก าหนดเป้าหมาย
1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา และภาระงาน
1.3 การก าหนดรูปแบบและวิธีการเรียนรู้
1.4 การเลือกชนิดของสื่อวิธีการผลิต
1.5 การวางแผนการผลิต

2. มีการออกแบบสื่ออย่างเหมาะสม
2.1 การจัดท าโครงสร้างหรือแบบร่างของสื่อ
2.2 การออกแบบสื่อ
2.3 การผลิต / การติดตั้ง

3. มีการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพในทุกขั้นตอน
3.1 การตรวจสอบ / การทดสอบ
3.2 การประเมินเพื่อหาสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้
3.3 การประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องในการใช้งาน
3.4 การปรับปรุงแก้ไข 

กระบวนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ



1. การวางแผนการผลิตที่ดี
1.1 การวิเคราะห์และก าหนดเป้าหมาย
1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา และภาระงาน
1.3 การก าหนดรูปแบบและวิธีการเรียนรู้
1.4 การเลือกชนิดของสื่อวิธีการผลิต
1.5 การวางแผนการผลิต

2. มีการออกแบบสื่ออย่างเหมาะสม
2.1 การจัดท าโครงสร้างหรือแบบร่างของสื่อ
2.2 การจัดท าสตอรี่บอร์ด
2.3 การผลิต / การติดตั้ง

3. มีการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพในทุกขั้นตอน
2.4 การทดสอบ / การทดสอบ
3.1 การประเมินเพื่อหาสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้
3.2 การประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องในการใช้งาน
3.3 การปรับปรุงแก้ไข 

Analysis

Design

Develop

Implement

Evaluate

P

D

C

A

กระบวนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ



กระบวนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

1.1.1 การวิเคราะห์
1. สภาพปัจจุบันและปัญหาของการใช้สื่อ ...........................................
2. ลักษณะและความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนรู้จากสื่อ .................
3. บริบทของการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ / การสนับสนุน ...................
4. ศักยภาพในการผลิต การใช้ และทักษะทางเทคโนโลยีของครู .........
5. นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา (ชาต/ิท้องถิ่น/โรงเรียน) .......

1.1.2 การก าหนดเป้าหมาย
ระบุเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาในด้านต่างๆ

- ระดับความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะของผู้เรียน ...........
- สภาพแวดล้อมของการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ........................
- ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ..............................................
- ศักยภาพในการพัฒนางานของครู .............................................       

1.1 การวิเคราะห์และก าหนดเป้าหมาย

สภาพปัญหา /
ความต้องการ /
ความจ าเป็น /

โอกาสในการพัฒนา

เป้าหมาย
ในการพัฒนา



วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจ าเป็น

สภาพปัจจุบันและ
ปัญหาของการใช้สื่อ

ลักษณะและความ
พร้อมของผู้เรียน

ในการเรียนรู้จากสื่อ

บริบทของการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อ
และการสนับสนุน

ศักยภาพในการผลิต
การใช้และทักษะทาง
เทคโนโลยีของครู 

นโยบายและจุดเน้น
การจัดการศึกษา

(ชาติ/ท้องถิ่น/โรงเรียน)

ระดับความรู้ 
ความสามารถและ

คุณลักษณะของผู้เรียน

สภาพแวดล้อม
ของการเรียนที่

เอื้อต่อการเรียนรู้

ลักษณะการจัด
การเรียนการสอน

ศักยภาพในการ
พัฒนางานของครู

การก าหนด
เป้าหมาย

สภาพแวดล้อม
ที่มีปัญหาและ
ส่งผลต่อการ
เรียนการสอน

การสนับ
สนุนจาก
โรงเรียน

สภาพของ
การใช้สื่อ
ในปัจจุบัน

ปัญหาใน
การผลิต

และ
การใช้

ความ
พร้อม
ของผู้
เรียน

ระดับ
ความ

สามารถ
ของ

ผู้เรียน

ลักษณะ
ของ

ผู้เรียน

ความ
พร้อม
ของครู

ทักษะ
ด้าน IT
ของครู

ทักษะ
การผลิต
สื่อของ

ครู

นโยบาย
จุดเน้น

เป้าหมาย
การจัดการ

ศึกษา

สังเกต – สอบถาม – สัมภาษณ์ – วิเคราะห์ SWOTวิเคราะห์เอกสาร / ข้อมูล / คะแนนผลสัมฤทธิ์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการจ าเป็น



วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจ าเป็น

ลักษณะและความ
พร้อมของผู้เรียน

ในการเรียนรู้จากสื่อ

บริบทของการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อ
และการสนับสนุน

ศักยภาพในการผลิต
การใช้และทักษะทาง
เทคโนโลยีของครู 

นโยบายและจุดเน้น
การจัดการศึกษา

(ชาติ/ท้องถิ่น/โรงเรียน)

ระดับความรู้ 
ความสามารถและ

คุณลักษณะของผู้เรียน

สภาพแวดล้อม
ของการเรียนที่

เอื้อต่อการเรียนรู้

ลักษณะการจัด
การเรียนการสอน

ศักยภาพในการ
พัฒนางานของครู

การก าหนด
เป้าหมาย

สภาพแวดล้อม
ที่มีปัญหาและ
ส่งผลต่อการ
เรียนการสอน

การสนับ
สนุนจาก
โรงเรียน

สภาพของ
การใช้สื่อ
ในปัจจุบัน

ปัญหาใน
การผลิต

และ
การใช้

ความ
พร้อม
ของผู้
เรียน

ระดับ
ความ

สามารถ
ของ

ผู้เรียน

ลักษณะ
ของ

ผู้เรียน

ความ
พร้อม
ของครู

ทักษะ
ด้าน IT
ของครู

ทักษะ
การผลิต
สื่อของ

ครู

นโยบาย
จุดเน้น

เป้าหมาย
การจัดการ

ศึกษา

สภาพปัจจุบันและ
ปัญหาของการใช้สื่อ

สังเกต – สอบถาม – สัมภาษณ์ – วิเคราะห์ SWOTวิเคราะห์เอกสาร / ข้อมูล / คะแนนผลสัมฤทธิ์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการจ าเป็น



สภาพปัจจุบันและปัญหา ระดับการประเมิน
1 2 3 4 5

1.1 ด้านผู้เรียน
1.1.1 ความรู้ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนในรายวชิานี้
1.1.2 ทักษะเฉพาะที่เป็นพื้นฐานของการเรียนในรายวิชานี้
1.1.3 ทักษะทั่วไป / ทักษะในการเรียน 
1.1.4 ทักษะด้านเทคโนโลยี
1.1.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยของภาคเรียนกอ่นหน้านี้
1.1.5 เจตคติและความพร้อมในการเรียนในรายวิชานี้
1.5.6 สิ่งที่คาดว่าจะเป็นปญัหาเกี่ยวกับผู้เรียน ..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
1.2 ด้านสภาพแวดล้อมของชั้นเรียน 

1.2.1 ห้องเรียนมีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
1.2.2 สิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน (ระบุ) ........................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

1.3 ด้านสื่อและอุปกรณ์ในชั้นเรียน 
1.3.1 วัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสมและพียงพอ
1.3.2 วัสดุอุปกรณ์สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อต่างๆ ได้
1.3.3 ระบุปัญหาและวิธีการแก้ไข .................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................................

ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น  ให้ครูระบุสภาพปัญหาและความต้องการ โดยการศึกษาจากข้อมูลเดิมและ
สอบถามผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาของท่าน (เฉพาะที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และคาดหมายว่า
สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาได้ด้วยตนเองหรือได้รับการสนับสนุนตามสมควร) 



1.4 ด้านผู้สอน
1.4.1 ผู้สอนมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอน
1.4.2 ผู้สอนมีทักษะในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
1.4.4 ผู้สอนมีโอกาสใช้สื่อนวัตกรรมในชั้นเรียน
1.4.5 ผู้สอนมีโอกาสส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้นอกชั้นเรียน
1.4.3 ผู้สอนต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมอย่างไรบ้าง ......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
1.5 การสนับสนุนจากทางโรงเรียน

1.5.1 มีการสนับสนุนด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์
1.5.2 มีการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
1.5.3 มีการสนับสนุนด้านทรัพยากรในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
1.5.4 สถานศึกษามีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรม
1.5.5 สิ่งที่คาดว่าสถานศึกษาสามารถสนับสนุนได้ ............................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................

ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (ต่อ) 



สภาพปัญหา วิธีการแก้ไข
ด้านผู้เรียน ...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

ด้านสภาพ

แวดล้อมของ

การเรียน

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

ด้าน

การจัดการเรียน

การสอน

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

ด้านผู้สอน ...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

สรุปปัญหาส าคัญและระบุวิธีการแก้ไข ทั้งน้ีให้ระบุวิธีการแก้ไขที่ครูสามารถด าเนินการ
ได้ด้วยตนเองหรือได้รับการสนับสนุนตามสมควร



เป้าหมาย วิธีด าเนินการ
ด้านผู้เรียน

ความรู้ความเข้าใจ
ทักษะเฉพาะในรายวิชา
เจตคติ
ทักษะเพิ่มเติม

ด้านสภาพแวดล้อม
สภาพชั้นเรียน
วัสดุอุปกรณ์ในชั้นเรียน
บรรยากาศของชั้นเรียน

ด้านการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
สื่อการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้

ด้านครูผู้สอน
ทักษะการสอนของครู
ทักษะการจัดการชั้นเรียน
ทักษะด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
ทักษะด้านเทคโนโลยี

ใบงานที่ 2 ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาการเรียนการสอน   จากการวิเคราะห์และสรุปสภาพปัจจุบันและปัญหาทีพ่บให้
ครูก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูในรายวิชาที่ครูรับผิดชอบอยู่ โดยเลือกเป้าหมายที่มีความส าคัญที่สดุ
และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมากที่สดุ และสามารถด าเนินการด้วยตนเองให้บรรลุผลส าเร็จได้มากทีสุ่ด



หลังจากขั้นตอนนี้ ให้ครูเลือกเนื้อหาในรายวิชาของท่าน ที่เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การเลือกเนื้อหาดังนี้

1. เป็นเนื้อหาที่เข้าใจยาก เป็นนามธรรม ผู้เรียนมักมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน 
ไม่ชัดเจน  

2. สื่อที่มีใช้อยู่เดิมในเนื้อหานั้นไม่สามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจหรือทักษะ 
ของผู้เรียนให้บรรลุตามจุดประสงคไ์ด้ดีพอ หรือยังไม่เคยมีสื่อส าหรับเนื้อหานี้

3. เนื้อหานั้นมีความส าคัญ จ าเป็นและเป็นพื้นฐานของการศึกษาเนื้อหาอื่นๆ 
ต่อไป

4. เนื้อหานั้นเหมาะส าหรับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน



1.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหา
1. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ...............................
2. จัดท าโครงสร้างเนื้อหา ............................................
3. จัดล าดับเนื้อหาการสอน .........................................
4. เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ................................

1.2.2 ก าหนดภาระงานและวิธีการประเมิน
1. ก าหนดภาระงานที่มอบหมายให้ผู้เรียน ..................
2. ก าหนดเงื่อนไขตามภาระงาน .................................
3. ก าหนดวิธีการประเมินภาระงาน .............................
4. ก าหนดเกณฑ์การประเมินภาระงาน .......................

1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหาและภาระงาน

จุด
ประสงค์

การ
เรียนรู้

เนื้อหา

โครงสร้างเนื้อหา

ล าดับเนื้อหา

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(ความรู้ - ทักษะ – เจตคติ)

ภาระงาน / เงื่อนไข

วิธีการและเกณฑ์ประเมิน

มาตรฐานและตัวชี้วัด

กระบวนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ



มาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นปี เนื้อหา

มาตรฐานที่ .............. ตัวชี้วัด 1

………………………………………………………….

………………………………………………………….

เนื้อหาหลัก ..............................................

เนื้อหาย่อย ...............................................

เนื้อหาย่อย ...............................................
ตัวชี้วัด 2

………………………………………………………….

………………………………………………………….

เนื้อหาหลัก ..............................................

เนื้อหาย่อย ...............................................

เนื้อหาย่อย ...............................................
ตัวชี้วัด 3

………………………………………………………….

………………………………………………………….

เนื้อหาหลัก ..............................................

เนื้อหาย่อย ...............................................

เนื้อหาย่อย ...............................................

ใบงานท่ี 3 ก าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา  
ให้ครูวิเคราะห์และก าหนดเนื้อหา โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตร

รายวิชาของท่าน 
ใบงาน 3.1 ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดและก าหนดเน้ือหา (ส าหรับ 1 เนื้อหา)



ใบงาน 3.2 จัดท าโครงสร้างเนื้อหา



บทเรียน 1 บทเรียน 2 บทเรียน 3 บทเรียน 4

ทฤษฎีสี

โครงสร้างเน้ือหา : เชิงมโนทัศน์
(Conceptual Structure)

แม่สี
วัตถุธาตุ

แม่สี
ของแสง

จิตวิทยาเกี่ยวกับสี

สารจาก
ธรรมชาติ

สาร
สังเคราะห์

แสง

พืช สัตว์ แร่ธาตุ

สีเอกรงค์ สีส่วนรวม ความเข้ม
ของสี

สี
ตัดกัน

สีร้อน
สีเย็น

ความเป็นมาของสี แม่สี คุณลักษณะของสี
1 2 3 4

1.1 1.2 1.3

1.2.1 1.2.2 1.2.3

2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

โครงสร้างเนื้อหาเชิงมโนทัศน์ (Conceptual structure) 
1. แสดงเนื้อหาที่มีความสัมพนัธ์กันตามล าดับจาก เนื้อหาหลัก (superordinate) เนื้อหารอง (coordinate) และ เนื้อหาย่อย 

(subordinate) ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์กันในแนวตั้ง ทิศทางจากบนลงล่าง และจากซ้ายไปขวา
2. แสดงเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้อยา่งเป็นล าดับขัน้ตอน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กันในแนวนอน

1 2 3 4

พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ตัวอย่าง



เป้าหมาย

โครงสร้างเน้ือหา : เชิงกระบวนการ
(Procedural Structure)

ขั้นตอนย่อย
2.3

ขั้นที่ 4

ขั้นตอนย่อย
2.1

ขั้นตอนย่อย
2.2

ทักษะย่อย 1.1 ทักษะย่อย 1.3

ทักษะพื้นฐาน 1.2

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3

ทักษะย่อย 2.2.1 ทักษะย่อย 2.2.2

ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 6

โครงสร้างเน้ือหาเชิงกระบวนการ (Procedural structure) 
แสดงล าดับความสัมพันธ์ระหวา่งขัน้ตอนในกระบวนการ โดยเริ่มต้นจากทักษะย่อย และทักษะพื้นฐานที่ต้องมีก่อนเรียน  ไปสู่

ขั้นตอนหลัก และไปสู่ขั้นตอนต่อไป บางขั้นตอนอาจมีขัน้ตอนย่อยที่ต้องปฏิบัติก่อนไปยงัขัน้ตอนต่อไป ซึ่งในแต่ละขั้นตอนย่อย อาจมี
ทักษะย่อยอื่นๆ ด้วย ทิศทางจะเริ่มจากล่างขึ้นบนและจากซ้ายไปขวา

ทักษะที่ต้องมีมาก่อน
การเรียนในเนื้อหานี้

พัฒนาทักษะ-การปฏิบัติ

ตัวอย่าง
(Dick, Carey and Carey, 2009 p.84)



โครงสร้างเน้ือหา : เชิงกระบวนการ
(Procedural Structure)

สอดแม่แรง
เข้าใต้
ท้องรถ

ใส่ยาง

4

ก าหนดวิธี
การใช้
แม่แรง

หาจุดยก
เพื่อสอด
แม่แรง

เตรียมยางดี
และเครื่องมือ

1

ยกรถ

2

ถอดยาง

3

เอารถลง

5

การเปลี่ยนยางรถยนต์

ยกรถ
ด้วย

แม่แรง

บล็อคยาง
ทั้งหน้า
และหลัง

คลาย
น็อต

แม่แรง

ดูว่ารถ
และแม่แรง

มั่นคง

ใช่

ไม่

3

ถอด
น็อต

ใส่
น็อต

ถอด
ยาง

ใส่
ยาง

พัฒนาทักษะ-การปฏิบัติ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สามารถเปลี่ยนยางรถยนต์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ภาระงาน / เงื่อนไข หลังจากการเรียน ผู้เรียนสามารถเปล่ียนยางรถยนต์ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน มีความปลอดภัย และจัดเก็บ
อุปกรณ์ที่ใช้ได้อย่างเรียบร้อย ภายในเวลาไม่เกิน 20 นาที

ตัวอย่าง
(Dick, Carey and Carey, 2009 p.87)



ใบงานที่ 4 เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและก าหนดภาระงาน 
เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม / ภาระงาน / เงื่อนไข / วิธีวัด (ส าหรับ 1 เนื้อหา)

ตัวชี้วัด เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ ภาระงาน / เงื่อนไข วิธีประเมิน



1.3.1 เลือกรูปแบบการสอน ..................................................
1.3.2 เลือก / กลยุทธ์การสอน .............................................. 
1.3.3 เลือกเทคนิคการสอน ...................................................

1.3 การก าหนดรูปแบบและวิธีการเรียนรู้
รูปแบบการเรียนการสอน

กลยุทธ์การสอน

กระบวนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

1.4 การเลือกชนิดของสื่อและวิธีการผลิต

1.4.1 เลือกชนิดของสื่อ ................................
1.4.2 ก าหนดรูปแบบการใช้งาน ...................

- วิธีการใช้ ..........................................
- ขั้นตอนการใช้ ..................................
- เงื่อนไขการใช้  ..................................   

1.4.3 ประเมินศักยภาพในการผลิต / การสนับสนุน
และโอกาสในการเข้าถึงของผู้เรียน .......

เทคนิค
การสอน

เทคนิค
การสอน

เทคนิค
การสอน

สื่อการเรียนการสอน

รูปแบบการใช้งาน

โอกาสในการเข้าถึง

ศักยภาพในการผลิต

การสนับสนุน



ใบงานที่ 5 ก าหนดชนิดของส่ือและวิธีการใช้
ระบุสื่อ / ชนิด / เหตุผล / วิธีการใช้ (ส าหรับ 1 เนื้อหา)

มาตรฐาน ระบุมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดชั้นปี ระบุตัวชี้วัดชั้นปี
เนื้อหา ระบุเนื้อหาหลัก / เนื้อหาย่อย
จุดประสงค์การเรียนรู้ ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นรายข้อ
ภาระงาน / เงื่อนไข ระบุภาระงานที่มอบหมายผู้เรียน และเงื่อนไขตามภาระงาน
วิธีประเมิน ระบุวิธีประเมินภาระงาน ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
สื่อ ระบุชื่อสื่อ 
ชนิดของสื่อ ระบุประเภทของสื่อตามขอบข่าย

(ตามจุดมุ่งหมาย / ลักษณะการใช้งาน / ลักษณะทางกายภาพ / สถานที่ใช้งาน)
เหตุผลที่เลือก ระบุเหตุผลส าคัญที่เลือกสือ่ชนิดนี้ (เขียนเป็นข้อๆ )
วิธีการใช้สื่อ ระบุขั้นตอนและวิธีการน าสื่อไปใช้ (เขียนเป็นข้อๆ )

1. ...................................................................................................

2. ...................................................................................................

3. ...................................................................................................

4. ...................................................................................................

5. ...................................................................................................

6. ...................................................................................................



1.5.1 ศึกษาคุณสมบัติของสื่อการเรียนการสอน .....................
1.5.2 ศึกษาหลักการออกแบบสื่อการเรียนการสอน ...............
1.5.3 ก าหนดองค์ประกอบของสื่อการเรียนการสอน ..............
1.5.4 ก าหนดขั้นตอนของการผลิต ........................................
1.5.5 ก าหนดระยะเวลาในการผลิต .......................................
1.5.6 จัดเตรียมทรัพยากรในการผลิต ....................................

- เนื้อหา / ข้อมูล ....................................................
- แหล่งทรัพยากร ...................................................
- วัสดุ / อุปกรณ์ / เครื่องมือ ..................................
- ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ช่วยเหลือ ....................................
- งบประมาณ .........................................................

1.5.7 การควบคุมคุณภาพของการผลิต .................................

1.5 การวางแผนการผลิต

กระบวนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

คุณสมบัติเฉพาะของสื่อ

แนวคิด / ทฤษฎี / หลักการ

องค์ประกอบของสื่อ / การใช้สื่อ

กระบวนการควบคุมคุณภาพ

แผนการผลิต
กระบวนการ / ขั้นตอน

ระยะเวลา
ทรัพยากร



ชื่อสื่อการเรียนรู้

ชนิดของสื่อ
ชั้น
องค์ประกอบของสื่อ .....................................ระบุองค์ประกอบที่ส าคัญของสื่อ........................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
ขั้นตอนการผลิตสื่อ .......................................ระบุขั้นตอนการผลิตตามล าดับขั้น......................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต ..................................................ระบุทรัพยากรที่ใช้ .................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

ระยะเวลาการผลิต

ใบงานที่ 6 การวางแผนการผลิต
องค์ประกอบ / กระบวนการและขั้นตอนการผลิต



องค์ประกอบของสื่อ Power
Point

Info
graphic

E-book Video CAI Animation Web
site

LMS

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2. หัวข้อ - เนื้อหา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3. รายละเอียดเนื้อหา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4. โครงสร้างสื่อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5. บทบรรยาย (Script)    ✓  ✓  

6. แบบร่าง (Story board) ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. ภาพ (Image file) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8. ข้อความ (Text file) ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓

9. เสียง (Audio file)   ✓ ✓ ✓   

10. สื่อประกอบ Video file   ✓  ✓   

11. สื่อประกอบ Flash file   ✓  ✓ ✓  

12. การเชื่อมโยง (Hyperlink)   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓

13. ค าแนะน าการใช้   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

14. ค าถาม / ข้อสอบ   ✓  ✓  ✓ ✓

15. แทรกแหล่งข้อมูล / อ้างอิง ✓  ✓  ✓  ✓ ✓

16. แบบทดสอบด้วยตนเอง     ✓  ✓ ✓

17. การแจ้งผลป้อนกลับ     ✓  ✓ ✓

18. กระดานสนทนา Web board       ✓ ✓

19. ห้องสนทนา Chat       ✓ ✓

20. บันทึก CD-ROM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

21. ส่งผ่านทางระบบออนไลน์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

22. ใช้สอนในชั้นเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

23. ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

24. การเปลี่ยนแปลง / re-design / re-product ✓      ✓ ✓

25. การติดต่อแบบประสานเวลา (Synchronous)       ✓ ✓

ตารางแสดงองค์ประกอบและคุณสมบัติของสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้

✓ = ต้องม,ี ควรมี     = มีหรือไม่มีก็ได้    = ไม่มี, ไม่ต้องมี



2.1 การจัดท าโครงสร้างหรือแบบร่างของสื่อ
2.1.1 จัดล าดับการน าเสนอเนื้อหา-ข้อมูล .............................
2.1.2 จัดท าโครงสร้าง / แบบร่างของสื่อในภาพรวม ............
2.1.4 เขียนรายละเอียดเนื้อหา-ค าบรรยาย (Script) ของ 

แต่ละส่วน (หน้า) .......................................................
2.2 การออกแบบสื่อ 

2.2.1 ก าหนดรูปแบบโดยรวม (Theme) .............................
2.2.2 ออกแบบการจัดวางเนื้อหาข้อมูลแต่ละหน้า 

(Storyboard) ...........................................................
2.2.3 ก าหนดรายละเอียดและองค์ประกอบของแต่ละหน้า

เพิ่มเติม ......................................................................
2.2.4 ก าหนดการน าทาง / การเชื่อมโยง (เฉพาะ)

2. มีการออกแบบสื่ออย่างเหมาะสม

กระบวนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

โครงสร้างสื่อ

Storyboard



ใบงานที่ 7 โครงสร้างและรายละเอียดของสื่อ

เขียนโครงสร้างของสื่อ

โครงสร้างสื่อ



ตัวอย่าง โครงสร้าง หรือ แบบร่างสื่อ – สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลปะ



Basic Website Layout

Storyboard

ตัวอย่าง โครงสร้าง หรือ แบบร่างสื่อ – สื่อเว็บไซต์



7.2 การเขียนสตอรี่บอร์ด / รายละเอียด
1. สตอรี่บอร์ดส าหรับ PowerPoint / E-Book / CAI 

ชื่อสื่อการสอน: ล าดับที่   

ค าอธิบาย สื่อที่ใช้

พื้นหลัง

ข้อความ

ภาพ

ภาพเคลื่อนไหว

วีดีโอ

เสียง

เทคนิคการน าเสนอ การนําทาง / การเชื่อมโยง



ตัวอย่าง สตอรี่บอร์ด – สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) (นลินี คลังทอง, 2556)



ชื่อสื่อการสอน ……………………………………………………………………………..…………              ความยาว ..............................

Scene .…  Shot .… เวลา...........-............... Scene .…  Shot .… เวลา...........-............... Scene .…  Shot .… เวลา...........-...............

รายละเอียด ……………………………………………

…………………………………………..…………………

รายละเอียด ……………………………………………

…………………………………………..…………………

รายละเอียด ……………………………………………

…………………………………………..…………………
การเปลี่ยนฉาก (Transition) การเปลี่ยนฉาก (Transition) การเปลี่ยนฉาก (Transition)

Scene .…  Shot .… เวลา...........-............... Scene .…  Shot .… เวลา...........-............... Scene .…  Shot .… เวลา...........-...............

รายละเอียด ……………………………………………

…………………………………………..…………………

รายละเอียด ……………………………………………

…………………………………………..…………………

รายละเอียด ……………………………………………

…………………………………………..…………………
การเปล่ียนฉาก (Transition) การเปลี่ยนฉาก (Transition) การเปล่ียนฉาก (Transition)

2. สตอรี่บอร์ดส าหรับวีดีโอหรือ หรือ อะนิเมชั่น





2.3 การผลิต / การติดตั้ง
2.3.1 จัดวางเนื้อหา-ข้อมูลตามแบบ (Storyboard) ............ 
2.3.2 จัดวางองค์ประกอบอื่นๆ .............................................  
2.3.3 ก าหนดการเชื่อมโยง (เฉพาะ) .....................................
2.3.4 พิจาณา / ตรวจสอบ / แก้ไข ......................................
2.3.5 บันทึกงาน / แปลงไฟล์ให้สามารถน าเสนอได้

ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ ........................................
2.3.6 ติดตั้งลงในระบบ / น าเสนอบนเว็บไซต์ 

/ บันทึกลง CD / น าส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย ................     

2. มีการออกแบบสื่ออย่างเหมาะสม

กระบวนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ด าเนินการผลิตสื่อ

ทดสอบ / แก้ไข / ปรับปรุง

บันทึก / แปลงไฟล์

เว็บไซต์

CD

E-mail

ระบบ
LMS

น าเสนอ
ในช้ันเรียน

http://202.129.0.134/courses/137/Astro_learning/astro_learn.swf


กระบวนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ระหว่างการผลิต

หลังการผลิต

ระหว่างการใช้งาน

3.1 การตรวจสอบ / การทดสอบ
3.1.1 ทดสอบระหว่างการผลิต ..............................................
3.1.2 ทดสอบหลังการติดตั้งลงในระบบ ................................
3.1.3 ทดสอบใช้งานต่างรูปแบบ (Platform) .......................
3.1.4 ทดสอบการใช้งานก่อนใช้สอน .....................................

3.2 ประเมินเพื่อหาสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้
3.2.1 ประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1 : E2) .................
3.2.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ..................................

3.3 ประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องในการใช้งาน
3.3.1 สอบถามความพึงพอใจและปัญหาจากผู้ใช้ .................
3.3.2 บันทึกการใช้งานแต่ละครั้ง ..........................................

3.4 การปรับปรุงแก้ไข
3.4.1 ปรับปรุงแก้ไข / พัฒนาผลงาน ...................................
3.4.2 เผยแพร่ แบ่งปัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ..............

3. มีการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพในทุกขั้นตอน

หลังการใช้งาน

ปรับปรุง / พัฒนา

เผยแพร-่แบ่งปัน



การประเมินคุณภาพสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
การประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน ทั้งสื่อที่เลือกน ามาใช้ในการเรียนการ

สอน (ไม่ได้ผลิตเอง) และสื่อที่พัฒนาขึ้นเอง มีวิธีการดังนี้
1. ประเมินความเหมาะสมเบื้องต้นก่อนน ามาใช้ในการเรียนการสอน และเป็น

การตรวจสอบคุณภาพก่อนการใช้งาน ด้วยการวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 
ตรงตามจุดประสงค์ และเนื้อหาที่ก าหนด เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน และความสะดวก
ในการใช้ รวมถึงทดสอบการใช้งานหลายๆ ครั้ง ในหลายๆ สถานการณ์ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจก่อนการใช้งาน

2. ประเมินระหว่างการเรียนการสอน โดยการสังเกตว่า ผู้เรียนมีความสนใจ
มากน้อยอย่างไร และทดสอบว่าสื่อที่ใช้สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้หรือไม่ 
อย่างไร การใช้สื่อมีข้อติดขัดหรืออุปสรรคปัญหาอย่างไรบ้าง และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
สื่อที่น ามาใช้อย่างไร 

3. ประเมินหลังเรียน โดยการทดสอบความรู้หลังเรียนเปรียบเทียบกับก่อนเรียน
และ/หรือ เปรียบเทียบคะแนนระหว่างเรียนกับหลังเรียนเพื่อประเมินประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ (E1 : E2) ซึ่งอาจก าหนดไว้ที่ 80 : 80 หรือ 90 : 90  



ลักษณะการประเมิน สิ่งที่ประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ
ประเมินก่อนการใช้สื่อ ความเหมาะสมและความสอดคล้องกับจุดประสงค์

-เนื้อหา-กิจกรรม-ผู้เรียน ฯลฯ
วิเคราะห์ / ดูความสอดคล้อง ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์

ความสอดคล้องและเกณฑ์

คุณภาพของสื่อและวิธีการใช้สื่อ ทดสอบ / ทดลองใช้ เกณฑ์พิจารณา
สภาพแวดล้อมของการใช้สื่อ วิเคราะห์ ตรวจสอบ เกณฑ์พิจารณา
ความพร้อมในการใช้สื่อ วิเคราะห์ ตรวจสอบ เกณฑ์พิจารณา

ประเมินระหว่างการใช้สื่อ ความสนใจของผู้เรียน สังเกต แบบสังเกต / บันทึกการสอน
ความรู้ความเข้าใจ-ทักษะ-เจตคติของผู้เรียน
จากการเรียนรู้จากสื่อ

ทดสอบความรู-้ วัดทักษะ
สังเกตพฤติกรรม

แบบฝึก / แบบสอบ / แบบวัด /
บันทึกการสอน 

สภาพแวดล้อมของการใช้สื่อ สังเกต / วิเคราะห์ บันทึกการสอน
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อ สังเกต / วิเคราะห์ บันทึกการสอน

ประเมินหลังเรียน ความพึงพอใจของผู้เรียน สังเกต / สอบถาม แบบสอบถาม / สัมภาษณ์
ความรู้ความเข้าใจ-ทักษะ-เจตคติของผู้เรียน
จากการเรียนรู้จากสื่อ

ทดสอบความรู-้ วัดทักษะ
สังเกต / วัดพฤติกรรม

แบบสอบ / แบบวัด 

ประสิทธิภาพของสื่อตามเกณฑ์ที่ก าหนด
(Pre-Post) (เกณฑ์ประสิทธิภาพ E1 : E2)

เปรียบเทียบผลระหว่างก่อนเรียน-
ระหว่างเรียน-หลังเรียน

คะแนนก่อนเรียน-ระหว่างเรียน-
และหลังเรียน

คุณค่าของสื่อต่อพัฒนาการของการใช้นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน / การยอมรับนวัตกรรม

สังเกต / สอบถาม / วิเคราะห์ แบบสอบถาม / สัมภาษณ์

ความตระหนัก การรับรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีของ
ครูและนักเรียน

สังเกต / สอบถาม / วิเคราะห์ แบบสอบถาม / สัมภาษณ์

การประเมินสื่อการเรียนการสอน



ใบงานที่ 8 การประเมินการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

รายการประเมินการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ระดับคุณภาพ
1 2 3 4 5

1. การประเมินระหว่างการผลิต
1.1 มีการตรวจสอบ / ทดสอบระหว่างการผลิต
1.2 การทดสอบหลังการติดตั้งลงในระบบ
1.3 การทดสอบใช้งานต่างรูปแบบ (Platform)
1.4 การทดสอบการใช้งานก่อนใช้สอน 
1.5 มีการวิเคราะห์ และวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ

2. ประเมินเพื่อหาสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้
2.1 การประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1 : E2) 
2.2 การประเมินระหว่างเรียน
2.2 การประเมินเปรียบเทียบก่อนเรียน - หลังเรียน
2.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องในการใช้งาน
3.1 การสอบถามความพึงพอใจและปัญหาจากผู้ใช้ 
3.2 ประสิทธิภาพการใช้งานสื่อในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง 
3.3 ปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานสื่อในการเรียนการสอน

4. การปรับปรุงแก้ไข
4.1 มีการปรับปรุงแก้ไข / พัฒนาผลงานอยู่เสมอ 
4.2  มีการเผยแพร่ แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.3 สื่อการเรียนการสอนสามารถใช้งานได้ในหลากหลายบริบท / สถานที่



1. น าเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
2. น าเสนอผ่านเว็บไซต์ของตนเอง / สื่อสังคมออนไลน์
3. น าเสนอผ่านทางระบบจัดการบทเรียน (LMS)
4. น าเสนอให้กับคณะศึกษาดูงานจากภายนอก
5. น าเสนอในการประชุมกลุ่มสาระฯ / ระดับการศึกษา
6. น าเสนอในการแสดงผลงานวิชาการของครู ประจ าปีการศึกษา 
7. น าเสนอ / เผยแพร่ให้กับเพื่อนครูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
8. น าไปใช้ในการเรียนการสอนและอนุญาตให้ผู้เรียนน าไปเผยแพร่ได้
9. น าเสนอบทคัดย่อทางสิ่งพิมพ์ของโรงเรียน
10. น าเสนอในการประชุมวิชาการภายนอกในรูปแบบของงานวิจัย
11. ส่งสื่อนวัตกรรมเข้าร่วมในการประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
12. น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

การเผยแพร่ผลงานสือ่นวัตกรรมการเรียนการสอน


