
 

บันทึกแนวทางการปฏิบตัทิี่ด ี
ชื่อผลงาน  : เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
1.เจ้าของผลงาน   1) อาจารย์มนตรี  ธรรมพัฒนกุล   (พื้นที่พิษณุโลก)  
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงค์  ท างาน  (พื้นที่เชียงใหม่) 
2.สังกัด      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
3.ชุมชนนักปฏิบัติ       ด้านการผลิตบัณฑิต 
     ด้านการวิจัย 
     ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู้  (สรุปลักษณะผลงานที่ประสบความส าเร็จ) 
 แนวทางการใช้ “เทคนิคการใช้สื่ออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์” มีประเด็นดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การเลือกใช้สื่อออนไลน์ในการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษา โดยค านึงถึงสิ่งต่างๆ 
ต่อไปนี้ 

1. ความถนัดและความสนใจ  
2. ประเด็นที่ก าลังนิยมในสังคม 
3. การน าไปปรับใช้ในวิชาชีพ 

 ประเด็นที่ 2 ให้นักศึกษาท างานมอบหมายส่ง โดยใช้สื่อออนไลน์ที่เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ให้ใช้ฟรี   
เพ่ือที่นักศึกษาได้ฝึกทักษะและน าไปใช้ประโยชน์ในงานอื่นๆ ได้ 

 ประเด็นที่ 3 รวบรวมปัญหาและข้อจ ากัดทั้งทางเทคนิคและทางส่วนบุคคลของนักศึกษา เช่น การเข้า 
Microsoft form ไม่ได้, ระบบปฏิบัติการในโทรศัพท์มือถือของนักศึกษา เป็นต้น เพ่ือหา   
แนวทางช่วยเหลือและแก้ไข 

 จากประเด็นดังกล่าวผู้สอนต้องมีการวางแผนการด าเนินงานในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ซึ่ง
ผู้สอนต้องศึกษารูปแบบวิธีการสอนในแบบต่างๆ โดยมีรูปแบบที่ส าคัญและน ามาใช้ คือ รูปแบบ ADDIE 
MODEL และ TPACK FRAMWORK   

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบการสอน ADDIE (ADDIE MODEL) 



 
 

ADDIE MODEL คือการออกแบบระบบการเรียนการสอน  สรุปเป็นขั้นตอนได้ 5 ขั้น ประกอบไปด้วย 
1.  Analysis (การวิเคราะห์)  

           ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นรากฐานส าหรับขั้นตอนการออกแบบการสอนขั้นตอนอ่ืน ๆ ซึ่งจะต้อง
ระบุปัญหา ระบุแหล่งของปัญหา และวินิจฉัยค าตอบที่ท าได้ เช่น การวิเคราะห์ความต้องการ  (ความ
จ าเป็น) การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ภารกิจ ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้มักประกอบด้วย เป้าหมาย และ รายการ
ภารกิจที่จะสอน ผลลัพธ์เหล่านี้จะถูกน าเข้าไปยังขั้นตอนการออกแบบต่อไป 

2. Design (การออกแบบ)  
           ขั้นตอนการออกแบบเกี่ยวข้องกับการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนการวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนกลยุทธ์
ส าหรับพัฒนาการสอน ในขั้นตอนนี้จะต้องก าหนดโครงร่างวิธีการให้บรรลุถึงเป้าหมายการสอน และขยายผล
การสอน เช่น การออกแบบบทเรียน, แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน, สื่อ, กิจกรรม, วิธีการน าเสนอ เป็นต้น 

3.  Development (การพัฒนา) 
           ขั้นตอนการสร้าง/ผลิตแผนการสอนและสื่อของบทเรียน ในระหว่างขั้นตอนนี้จะต้องพัฒนาการ
สอน และสื่อทั้งหมดที่ใช้ในการสอน รวมทั้งเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้อาจจะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ 
(เช่น เครื่องมือสถานการณ์จ าลอง) และซอฟต์แวร์ (เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน)  

4.  Implementation (การน าไปใช้) 
          ขั้นตอนการน าไปใช้เป็นขั้นตอนการด าเนินการให้เป็นผล จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือ สอนอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องให้การส่งเสริมความเข้าใจของผู้เรียน สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
วัตถุประสงค์ต่างๆ ตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียน หลังจากนั้นจึงท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะ
น าไปใช้สอนจริง 

5.  Evaluation (การประเมินผล) 
          ขั้นตอนการประเมินผล  คือ การเปรียบเทียบผลการเรียนการสอน และแปลผลคะแนนที่ได้ สรุป
เป็นประสิทธิภาพของการสอน การประเมินผลเกิดขึ้นตลอดกระบวนการออกแบบการสอนทั้งหมด กล่าวคือ 
ภายในขั้นตอนต่างๆ ทั้งระหว่างขั้นตอนต่างๆ และภายหลังการด าเนินการให้เป็นผลแล้ว ซึ่งการประเมินผลมี 
2 แบบ ดังนี้ 

 การประเมินผลเพ่ือพัฒนา (Formative evaluation)  ด าเนินการภายในและระหว่างขั้นตอน
ต่างๆ เพื่อปรับปรุงการสอนก่อนที่จะน าแบบฉบับขั้นสุดท้ายไปใช้ให้เป็นผล 

 การประเมินผลรวม (Summative evaluation) โดยปกติเกิดขึ้นภายหลังการสอน การ
ประเมินผลประเภทนี้จะประเมินประสิทธิผลการสอนทั้งหมด เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอน  
 
 
 
 

 



            
 

รูปแบบการสอน  TPACK MODEL 
 

กรอบแนวคิดของ TPACK มีการน า 3 ส่วนเป็นความรู้ที่ส าคัญ ซึ่งจะต้องบูรณาความรู้ทั้ง 3 ด้าน    
มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 

1.  ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological Knowledge) หรือ TK 
 ความรู้ด้านเทคโนโลยี หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สื่อ

อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ทั้งในเรื่องของซอฟต์แวร์ (Software) และ ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) ต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง (peripherals) เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนที่มี
ความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและผู้เรียน  

2.  ความรู้ด้านวิธีการสอน (Pedagogical Knowledge) หรือ PK 
 ความรู้ด้านวิธีการสอน หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้สอนที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนว

ทางการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน หรือที่เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนรวมไปถึงกลยุทธ์ หรือ
กระบวนการ การปฏิบัติ หรือวิธีการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน ในส่วนนี้ไม่ร่วมถึงทฤษฎีการศึกษา 
(Educational theories) และวิธีการประเมิน (Assessment methods) เช่น 

- การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based 
Learning: PBL) 

- วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based Learning: PBL) 
- การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นหลัก (Brain – Based Learning) 
- วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method) 
- การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) 
- วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study Method) เป็นต้น 

3.  ความรู้ด้านเนื้อหา (Content Knowledge) หรือ CK  
 ความรู้ด้านเนื้อหา หมายถึง สาระ, ข้อมูล, แนวคิด, หลักการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการที่

ต้องการที่จะถ่ายทอดไปยังผู้เรียน  
 



ปัจจุบันมีการส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ โดยเล็งเห็นความส าคัญในการ
ส่งเสริม และผลักดันให้ครูสามารถน าเอาเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการ
เรียนรู้ ให้เกิดเป็นเครือข่าย และเกิดความร่วมมือกันระหว่างครูกับครู นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียน
ด้วยกัน โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา และสถานที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด (ส านักเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน, 2552) นับเป็นยุคเว็บ 2.0 ที่ มีการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน และอนาคตอย่าง
หลีกเลี่ยงมิได้ (Jeff Dunn, 2011)  โดยเครื่องมือที่แนะน าให้น าไปปรับใช้ ได้แก่  

1. Facebook คือ เว็บไซต์ส าหรับให้ผู้สอน และผู้เรียนสามารถสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันได้ โดยการตั้งกลุ่มรายวิชา เพ่ือการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียน
กับผู้เรียน 

2. WordPress คือ เว็บไซต์ส าเร็จรูป หรือบล็อก ที่นักเรียน และผู้สอนสามารถสร้างบล็อกส่วนตัว 
หรือในแต่ละรายวิชา ส าหรับเผยแพร่บทเรียนในแต่ละรายวิชา หรือสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ 

3. YouTube คือ เว็บไซต์ที่ใช้ในการแบ่งปันไฟล์วิดีโอ สามารถอัปโหลด ลด และเผยแพร่วิดีโอการ
สอนผ่านเว็บไซต์นี้ได้ ใช้วิดีโอที่มีอยู่บนเว็บไซต์เป็นสื่อในการเรียนการสอน และผู้เรียนสามารถเผยแพร่ผลงาน
ของตนเองให้เพ่ือนๆ และผู้สอนได้แสดงความคิดเห็น 

4. Twitter คือ เว็บไซต์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อความสั้นๆ โต้ตอบกันอย่างรวดเร็ว 
5. Slide share คือ เว็บไซต์ที่ใช้ในการแบ่งปันเอกสารต่างๆ 
เครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่อย่างหลากหลายบนอินเตอร์เน็ตนั้น มีประสิทธิภาพส าหรับการใช้งานที่

แตกต่างกัน โดยจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยที่ผู้สอนสามารถดึงเครื่องมือเหล่านี้ไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืน (ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน, 2554) 
  
5. ความเป็นมา  (ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย) 
  ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน รวมถึงด้านการศึกษาจ าเป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคสารสนเทศด้วย ประกอบ
กับในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จึงต้องมีการปรับรูปแบบให้เน้นการจัดการเรียนการ
สอนทางออนไลน์ในสถานการณ์นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับที่ 1) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , 2563) เพ่ือลดการ
รวมกลุ่มของนักศึกษา และลดเคลื่อนย้ายของบุคคลให้มากที่สุดเพราะมีโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสดังกล่าว  

เมื่อต้องเปลี่ยนแปลงจากการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม (On-Site) เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ 
ออนไลน์ (On-line) ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และน าสื่อออนไลน์มาใช้ พร้อมทั้งค้นหาเทคนิคการใช้สื่อ
ออนไลน์นั้นๆ ด้วย เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการเรียนรู้ และผู้เรียนได้รับความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงเกิดแนวทางการปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการ 

 



 
 
 
 
 
 
สอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา พื้นที่ พิษณุโลก 
 
6. แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้) 

 วิธีการ/กระบวนการด าเนินการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
1) ระยะก่อนการสอน 

แบ่งข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1.1 ออกแบบวิธีการสอน (วิเคราะห์เนื้อหา/ก าหนดเนื้อหา/ก าหนดวิธีการสอน) 
1.2 ออกแบบสื่อการเรียนการสอน (ออกแบบสื่อ/เลือกเครื่องมือในการผลิตสื่อ/สร้างสื่อ) 
1.3 ออกแบบเป้าหมายของการเรียน (ก าหนดคะแนนการวัดผล/เลือกเครื่องมือในการวัดผล/

สร้างวิธีการวัดผล (ข้อสอบออนไลน์, ชิ้นงาน, แบบฝึกหัด) ระยะเวลาการจัดท า, เกณฑ์การ
ให้คะแนน เป็นต้น) 

2) ระยะระหว่างการสอน 
ขัน้ตอนในการปฏิบัติการสอนออนไลน์  
2.1 สร้างการดึงดูดใจในการเข้าชั้นเรียน/Motivation/Attention 
2.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเรียน/การวัดผลในการเรียนรู้/เครื่องมือในการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
2.3 ทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน  
2.4 ให้ความรู้ตามกิจกรรม/วิธีการที่ก าหนด ประกอบสื่อที่ผลิตขึ้นในแต่ละหน่วยเรียน 
2.5 สร้างปฏิสัมพันธ์การโต้ตอบการรับรู้-เล่นเกม-ท าแบบฝึกหัด 
2.6 แนะน าแหล่งความรู้เพ่ิมเติมในหน่วยเรียนนั้น จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนในระบบออนไลน์ 
2.7 ให้ผู้เรียนประเมินการเรียนการสอนในสัปดาห์นั้น (ประเมินผู้สอน-ประเมินสื่อการสอน-

ข้อแนะน าการเรียนการสอนในครั้งต่อไป) 
2.8 สรุปผลการเรียนรู้ในหน่วยเรียนนั้นๆ  

3) ระยะหลังการสอน 
3.1 วัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

3.1.1 การสอบในแต่ละหน่วยเรียน (pre-test, post-test)  
3.1.2 การวัดผลจากการปฏิบัติงานเป็นแบบฝึกหัด 
3.1.3 การวัดผลจากชิ้นงาน  
3.1.4 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  

 



3.2 ประเมินผลการเรียนการสอน จัดท า AAR (After Action Review) 
ขั้นตอนที่ 1: สิ่งที่วางแผนไว้ ระบุจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยเรียน รูปแบบ

กระบวนการสอน สื่อการสอนที่ใช้ และเกณฑ์การวัดผล 
ขั้นตอนที่ 2: สิ่งที่เกิดขึ้นจริงหลังจากสอนไปแล้ว ระบุกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยเรียน 

ผลการใช้รูปแบบกระบวนการสอน ผลการตอบรับในการใช้สื่อการสอน และผลเกณฑ์การวัดผล 
ขั้นตอนที่ 3: สิ่งที่ท าได้ดีทบทวนเหตุการณ์/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการท ากิจกรรมที่ท า

ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ขั้นตอนที่ 4: สิ่งที่ท าพลาดไปทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในการท ากิจกรรมแล้วได้ผลลัพธ์ไม่ดีเท่าที่ควร

จะเป็น หรือไม่ควรให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก ท าแล้วส่งผลให้กิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ขั้นตอนที่ 5: ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปเราจะมีการปรับเปลี่ยน/เพ่ิมเติม เนื้อหาหน่วยเรียน  

ปรับรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ปรับปรุงสื่อการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและสภาพการณ์ปัจจุบัน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน 
1) ระบบการสอน (MS-Teams)  
2) โปรแกรมการผลิตสื่อ 

2.1 โปรแกรม Microsoft Office 
2.1.1 Microsoft Word (docx, pdf)  
2.1.2 Microsoft PowerPoint 

- Slide (pptx, pdf) 
- Infographic (jpg, png, gif) 
- Motion Graphic (mp4) 
- VDO (mp4) 

2.1.3 Microsoft Excel 
2.2 PDF reader (Fox it reader) 
2.3 Canva.com 

2.3.1 Slide  

2.3.2 VDO 
2.3.3 Poster 

2.4 Blog 
2.4.1 Blogger 
2.4.2 WordPress 

2.5 Davinci resolve / Recorder 
2.5.1 OBS Studio 
 
 
 
 

Open Broadcaster Software Studio 
(OBS Studio)



 
               2.6  E-book 
               2.7  Online applications 
                      2.7.1 Miro 
                      2.7.2 Krisp 
                      2.7.3 Powtoon 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Search Engine (Google)  
4) Media player 
5) โปรแกรมการจัดท าแบบทดสอบ 

5.1 Microsoft-form 
- จัดเก็บข้อมูลคะแนนไว้ที่ OneDrive สามารถตรวจสอบดูได้โดยตรงที่ MS-Team 

5.2 Google Form 
- จัดเก็บข้อมูลคะแนนไว้ที่ Google Drive สามารถแชร์ Link ในการเข้าถึงข้อมูลได้ 

5.3 Office-online (Link-from Mail) 
5.4 Google Drive (Share data) 
5.5 Kahoot 
5.6 Quizizz 
5.7 Moodle 

        6.  โปรแกรมการสื่อสาร 
 6.1  E-mail 
 6.2 Line Group 
 6.3 Facebook 
 6.4 Mobile Phone 
 7.   โปรแกรมสนับสนุนการการสอน 

7.1 Kidhaina.com 
7.2 Notability 
7.3 Weelofnames.com 
7.4 PEN MOUSE WACOM  (พร้อม Hardware ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได้รับ การเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ) 

- เนื่องจากผู้สอนสามารถให้เนื้อหาเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
- ท ำให้เกิดควำมใกล้ชิดระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียนมำกยิ่งขึ้น  เนื่องจากมีช่องทางการติดต่อที่

หลากหลาย 
- ผู้เรียนเกิดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ เนื่องจำกมีสื่อที่น่ำสนใจ 
- มีช่องทำงให้นักศึกษำสำมำรถส่งผลงำนและติดตำมงำนได้ด้วยตนเอง 

 

 
 

เชิงปริมาณ 
- ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ครบถ้วน  
- มีผลคะแนนที่ดีข้ึน จากการที่ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง 
- กำรสอนรูปแบบออนไลน์สำมำรถลดปริมำณกระดำษในกำรจัดเก็บงำนมอบหมำย, กำรสอบ, 

เนื้อหำส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
- นักศึกษำสำมำรถทรำบคะแนนทุกครั้งที่มีกำรเก็บคะแนน 

 

Weelofn



 
 
การวัดและประเมินผล (ประสิทธิภาพการสอน, การมีส่วนร่วมของนักศึกษา) ก่อนและหลังการใช้ 

จากการสังเกตจากผู้สอบ พบว่า นักศึกษำกล้ำแสดงควำมคิดเห็น  และมีส่วนร่วมเพ่ิมมำกขึ้น ท ำให้
เกิดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ โดยนักศึกษาให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน การท าแบบฝึกปฏิบัติ 
งานมอบหมาย รวมถึงการวัดผลประเมินเป็นอย่างดี อาจมีความกังวลเมื่อไม่สามารถสอบถามผู้สอนได้ต่อหน้า 
แต่เมื่อผู้สอนสามารถให้นักศึกษาสื่อสารกับมายังผู้สอนได้หลายช่องทาง พบว่ามีนักศึกษาเข้ามาสอบถามเป็น
ระยะ หากมีข้อค าถามใดที่มีนักศึกษาสอบถามหลายราย ผู้สอนจะน ามาอภิปรายในการเรียนครั้งต่อไป 
 
8. ปัจจัยความส าเร็จ  (สรุปเป็นข้อๆ) 
ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการใช้ “เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผล
สัมฤทธิ์” แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านผู้สอน และด้านผู้เรียน 
ด้านผู้สอน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการน าส่งสาร/สาระการเรียนรู้/ข้อมูล ไปสู่ผู้เรียน โดยผู้สอนต้อง 

1. รู้ถึงเป้าหมายในการเรียนรู้ในรายวิชา(วิเคราะห์เนื้อหารายวิชา /ก าหนดวิธีการสอนที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับเนื้อหา/ กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน) 

2. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือในการผลิตสื่อออนไลน์ อย่างละเอียด 
3. ศึกษารูปแบบสื่อการสอน ในแต่ละแบบอย่างละเอียดและท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง   
4. สร้างสื่อการสอนให้เหมาะสมกับวิธีการสอน (การสอนแบบบรรยาย-สไลด์, การสอนปฏิบัติ-สื่อสาธิต,  

การสอนปฏิบัติ-แสดงวิธีการ, การสอนแบบมีการแสดงขั้นตอนกลไกกระบวนการ-โมชันกราฟิก) 
5. สร้างสื่อการสอนให้เป็นต้นแบบ (การน าภาพ ข้อความ ของผู้อื่นมาประกอบ ต้องมีการแสดงแหล่งที่มาหรือ

เจ้าของผลงานด้วย) 
6. ใช้สื่อการสอนอย่างเหมาะสม  
7. มีการประเมินสื่อการสอนนั้นทุกครั้งหลังการสอน เมื่อพบข้อผิดพลาดต้องปรับปรุงแก้ไข 

ด้านผู้เรียน ซึ่งเป็นผู้รับสาร/สาระการเรียนรู้/ข้อมูล จากผู้สอน โดยผู้เรียนต้อง 
1. มีอุปกรณ์ในการเรียนที่มีความพร้อม เช่น แบตเตอรี่ สัญญาณอินเทอร์เน็ต โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน เป็นต้น 
2. ต้องอยู่ในสถานที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

 
 



9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อผิดพลาดในการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอนที่พบบ่อย 
1. การใช้ Font  เช่น ไฟล์ในรูปแบบ ppt เมื่อน าเสนอในระบบออนไลน์เกิด Error เช่น กลายเป็น

ฟอนต์ต่างดาว, เปลี่ยนเป็นฟอนต์ในระบบ, ขนาดตัวอักษรเกินสไลด์ เป็นต้น) 
2. สื่อการสอนในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถแสดงผลได้ (ไฟล์เสีย, ไม่ใช่เวอร์ชั่น เป็นต้น) 
3. ใช้เวลาในการโหลดไฟล์สื่อที่ต้องการน าเสนอนาน (ขนาดไฟล์ใหญ่, การสร้างสื่อมีรูปแบบการ

ตกแต่งที่มากเกิน, เครื่องคอมพิวเตอร์ที่น าเสนอสมรรถนะต่ า, สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร เป็นต้น) 
ข้อแนะน าในการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนควรใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์สรรถนะสูง และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น กล้อง ไมโครโฟน  

ปากกาเเท็ปเล็ต เพลตส าหรับการเขียน Mouse Pen เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ส าหรับการน าเสนอสื่อต่าง 
ๆ ในรูปแบบออนไลน์ (ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือส าหรับการออนไลน์ในการน าเสนอสื่อ) 

2. ผู้สอนควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในระหว่างการสอน  
- สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร, ไฟฟ้าดับ -> ควรมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค และ

อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่สามารถกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ 
- ไม่สามารถอ่านหรือเปิดไฟล์สื่อการสอนได้ -> ส าเนาไฟล์สื่อการสอนไว้ในอุปกรณ์หลายชนิด 

เช่น External Harddisk, Flash Drive 
3. ผู้สอนควรผลิต/ใช้สื่อการสอน ที่สร้างด้วยความละเอียดที่เหมาะสมในปัจจุบัน (ความละเอียด

ของไฟล์ภาพต่างๆ ไม่ควรต่ ากว่า 720 px, อัตราส่วนการน าเสนอในจอภาพ ไม่ต่ ากว่า 16:9 ) 
4. ผู้สอนต้องมีการสร้างสื่อการสอนส าหรับออนไลน์ที่เหมาะสมการน าเสนอ (รูปแบบการน าเสนอ, 

การใช้ข้อความ, รูปภาพ, ภาพประกอบ, เสียงบรรยาย เป็นต้น) 
5. ผู้สอนควรมีการสร้างไฟล์ส ารองของสื่อการสอนในรูปแบบ Format อ่ืนๆ ไว้ด้วย 
6. ผู้สอนควรมีการสร้างพ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บไฟล์สื่อการสอนไว้ส าหรับผู้เรียนได้ดาวน์โหลดน าไป

ศึกษาเพ่ิมเติม/ทบทวน ได้ภายหลังจากการเรียน (สร้างกลุ่มของข้อมูล-หัวข้อของไฟล์-หัวข้อเนื้อหา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพประกอบการจัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี (KM)  
ในหัวข้อ “เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 





 

 


