
www.themegallery.com
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มาบูรณาการในการจัดการศึกษา 
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                   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

      ก าลงัศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
              สาขาวทิยาศาสตร์ศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
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พระบรมราโชวาท

   “...การพยายามศึกษาวทิยาการและเทคโนโลยี
อันก้าวหน้าทุกสาขาจากทั่วโลก แล้วเลือกสรร
ส่วนทีส่ าคัญเป็นประโยชน์   น ามาปรับปรุงใช้
ให้พอดีพอเหมาะกับสภาพและฐานะของ
ประเทศเรา เพือ่ช่วยให้ประเทศของเราสามารถ
น าเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้พัฒนางานต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส้ินเปลอืง...”
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ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท
ในโอกาสเสดจ็พระราชด าเนินเปิดงานพระจอมเกล้าลาดกระบังนทิรรศน์ ๒๖

ณ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า วทิยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
วนัที ่๑๖ มถุินายน ๒๕๒๖
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ท าความรู้จักกนัก่อน
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ท าความรู้จักกนัก่อน



ท าไม ?



เมื่อโลกไร้พรมแดน ด้วยการตดิต่อส่ือสารทางอนิเตอร์เน็ต
เมื่อสังคมเกดิขึน้ในโลกออนไลน์ด้วย Social Network
เมื่อความรู้ใหม่เกดิขึน้ทุกๆวนิาทบีนโลกใบนี้
เมื่อการศึกษามไิด้จ ากดัอยู่แต่ภายในห้องเรียน

เมื่อมนุษย์ใช้ ICT เป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจ าวนั
เมื่อลูกหลานของเราก้าวเข้าสู่การใช้ชีวติในศตวรรธที่ 21 



แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 
ได้วิเคราะห์สภาวการณ์และแนวโน้มบริบทสังคมโลกและ

สังคมไทยที่มีผลต่อการศึกษา ไว้ว่า สภาวการณ์โลกก าลังเคลื่อนจาก                 
ยุคข้อมูลข่าวสาร ผ่านยุคสารสนเทศเข้าสู่ยุคสังคมใหม่ในคลื่นของ          
โลกาภิวัตน์ที่ไร้พรมแดน คลื่นดังกล่าวได้พัดพามนุษย์จากยุคหน่ึง
ไปสู่ยุคหน่ึงก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกนี้ได้ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โลกในยุคโลกาภิวัตน์ มีพลโลกที่มีวิธีปฏิบัติ
เรียนรู้วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมกันมากขึ้น โลกก าลังจะกลายเป็น
แบนราบด้วยความเจริญทางเทคโนโลยแีละการส่ือสาร



การรวมตัวของประชาชาติในอาเซียน  ซ่ึงไทยเป็น 1 ใน 10 
ประเทศภาคีสมาชิก ซ่ึงมีความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมอืง การปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการส่ือสาร เหล่านี ้
ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในยุคโลกาภิวัตน์ทั้งส้ิน ประเทศไทย
เป็นสังคมย่อยสังคมหน่ึงในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ย่อมได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชากรในประเทศจะต้อง
สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ ร่วมในโลกใบนี้ได้อย่างชาญฉลาด            
ด้วยกลไกของการศึกษา



แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555
– 2559) ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน ไว้ประการหน่ึงว่า การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยัง่ยนืจะต้องให้ความส าคัญกบัการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง
และมีพลังเพยีงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการ
พัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุค
ศตวรรษที่ 21 และ การเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของคนทั้ง     ในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคม ให้เข้มแข็ง สามารถ
เป็นภูมิคุ้มกนัการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2552 – 2556 ได้ก าหนดให้การพฒันา ICT  มเีป้าหมายเชิงพฒันา
สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ คือ
“ประเทศไทยเป็นสังคมอดุมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT”



“สังคมอดุมปัญญา” ในทีน้ี่หมายถงึสังคมทีม่ีการพฒันาและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างชาญฉลาด โดยใช้แนว
ปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความ
เฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information Literacy) 
สามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม                  
มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน ก่อให้เกดิประโยชน์แก่ตนและสังคม มีการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มีธรรมาภิบาล
(Smart Governance) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและ         
สังคมฐานความรู้และนวัตกรรมอย่างยัง่ยนืและม่ันคง”



 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มีต่อ
การจัดการศึกษา ท าให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักเป็นวาระส าคัญ          
ดังในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553      
หมวด  9 เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา

มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต  และผู้ใช้
เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา  เพือ่ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การผลิต รวมทั้ งการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม  มีคุณภาพ  และ
ประสิทธิภาพ

 



มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพฒันาขีดความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพือ่การศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้  เพือ่ให้มีความรู้
และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ

มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา  การผลิต
และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา  รวมทั้ งการติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อให้
เกดิการใช้ทีคุ้่มค่าและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของคนไทย



ส านักงานรับรองรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ซ่ึงเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการรับรองรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา ได้ก าหนด ตัวบ่งช้ี
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ส าหรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในตัวบ่งช้ีที่   3.1 ผู้ เ รียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและ              
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู         
ได้ก าหนดประเด็นครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้มีการประเมินการจัดเตรียมและใช้ส่ือให้เหมาะสม
กับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการ
จัดการเรียนการสอน ของครูทุกคน



กระทรวงศึกษาธิการ  ไ ด้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา พ .ศ . 2554-2556                                         
และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การส่ือสาร เพือ่การศึกษา ไว้  4 ประการ คอื

1. สร้างก าลงัคนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม 
วจิารณญาณ และรู้เท่าทัน รวมทั้งเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย

 
 



2. สนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของ
ประเทศไทย

3. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เพือ่สนับสนุนด้านการศึกษาของประเทศไทย

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา ซ่ึงจะเอื้อต่อการสร้าง              
ธรรมาภิบาลของสังคม

 
 



หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551         
มุ่งให้ ผู้ เ รียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ โดยมีสมรรถนะ                           
ทีเ่กีย่วกบัการใช้เทคโนโลย ี1 สมรรถนะ คอื

ความสามารถในการใ ช้ เทคโนโลยี  เ ป็นความสามารถ               
ในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการ      
ทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้                                           
การส่ือสารการท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง 
เหมาะสม และมคุีณธรรม





นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาเยาวชน                            
ของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม 
รักความเป็นไทย ให้มทีกัษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมโลกได้อย่างสันติ 

 
 



www.themegallery.com

ค าจ ากดัค าง่าย ๆ ของค าว่า 
ส่ือออนไลน์ กค็ือส่ือของสังคม 
ทีเ่ปิดโอกาสให้ไม่ว่าใครกส็ามารถ
น าเสนอข่าวสารและข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่ให้บุคคลอืน่ๆ ได้รับรู้ 
ซ่ึงมีอยู่ในหลากหลายรูปแบบเช่น     
เวบ็บลอ็ค เวบ็บอร์ด YouTube, Hi5, 
Facebook, Twister, My Space 
วทิยุออนไลน์ ทวีอีอนไลน์ etc.

ส่ือออนไลน์ คืออะไร?

ซ่ึงในทีนี่จ้ะขอกล่าวถึง
เฉพาะคลปิวดีิโอออนไลน์



เมื่อพูดถงึ “คลปิ”

 คุณนึกถงึอะไร ?
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ยกตัวอย่างค าอะไรกไ็ด้ที่ขึน้ต้นด้วยค าว่า “คลปิ”
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ความหมายของค าว่า “วดิีโอคลปิ หรือ คลปิวดิีโอ”
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วดิีโอคลปิ หรือ คลปิวดิีโอ คอื 

ไฟล์คอมพวิเตอร์ทีบ่รรจุเนือ้หาเป็นภาพยนตร์ส้ัน 

มักจะตัดตอนมาจากภาพยนตร์ทั้งเร่ืองซ่ึงมีขนาดความยาวปกติ 

คลปิมักจะเป็นส่วนทีส่ าคัญ หรือต้องการน ามาแสดง มีความขบขัน หรืออาจ
เป็นเร่ืองความลบัทีต้่องการน ามาเผยแพร่ จากต้นฉบับเดิม 

แหล่งของวดิีโอคลปิ ได้แก่ ข่าว ข่าวกฬีา มิวสิกวดิีโอ รายการโทรทัศน์ หรือ
ภาพยนตร์ 

ปัจจุบันมีการใช้วดิีโอคลปิแพร่หลาย เน่ืองจากไฟล์คลปินี้มีขนาดเลก็ 
สามารถส่งผ่านอเีมล หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ได้สะดวก 

ในประเทศตะวนัตก เรียกการแพร่หลายของวดิีโอคลปินีว่้า วฒันธรรมคลปิ 
(Clip Culture)                                                     ทีม่า : Wikipedia

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5
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   ในโลกนี ้มีคลปิวดิีโอ อยู่มากมาย แต่จะมีสักกีค่ลปิที…่

ครูสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน

นักเรียนสามารถใช้ทบทวนความรู้และศึกษาเพิม่เติม

ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการเรียนการสอน พฒันาการศึกษา 
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รูปแบบ/วธีิการ   
น าส่ือการเรียนรู้ออนไลน์

มาบูรณาการในการจัดการศึกษา 

www.themegallery.com



www.themegallery.com



www.themegallery.com

1.ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้
ในช้ันเรียน

2.ใช้เป็นส่ือน าเสนอความรู้
ความสนใจแบบออนไลน์

3.ใช้เป็นเคร่ืองมอืทาง
ปัญญาในการสร้างสรรค์
ผลงานของนักเรียน

4.ใช้น าเสนอผลงาน 
เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์

ผลงานของครู

จุดประสงค์
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ใช้น าเข้าสู่บทเรียน  
      ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ครูผู้สอนอาจน าภาพ ดิจิทลั (Digital) จาก Google  
, Flickr , Picasa หรือ VDO จาก Youtube หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ใดๆ ทีเ่กีย่วกบั
เร่ืองทีจ่ะสอนมาให้นักเรียนดูและสนทนาเกี่ยวกบัเร่ืองทีไ่ด้รับชมเพือ่กระตุ้น
ความสนใจให้กบัผู้เรียนโดยไม่จ าเป็นต้องให้นักเรียนดูทั้งหมดของเร่ืองทีน่ ามา
เสนอ สร้าง   เร้าความสนใจในบทเรียนของนักเรียน สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนอาจออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาศัยการจัดการในระบบ 

LMS โดยอาศัย Software ให้นักเรียนเลือกศึกษาความรู้จากการออกแบบของ
ครูผู้สอนให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยอาศัยส่ืออื่นประกอบ เช่น 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)      E-Book, LOs, Courseware, VDO 
ผู้สอนจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า และพิจารณาเนื้อหาที่สอน
มาให้นักเรียนศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือให้เลือกส่ือให้นักเรียนเรียนรู้จากส่ือ
โดยตรง



ใช้ขยายความรู้ การปฏบัิติกจิกรรมการเรียนรู้
ในข้ันตอนนีค้รูผู้สอนต้องพิจารณาความรู้ความสามารถความพร้อมใน

การใช้ E-learning และ Social Media ของผู้ เรียนมาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้และให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้ เช่น
 - ค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต โดยใช้ Search Engine เช่น ค้นหา
ข้อมูลเนื้อหา รูปภาพ แผนที่จาก Google ค้นเร่ืองราวข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องจาก 
youtube ในลกัษณะรายการโทรทศัน์

- น าความรู้ที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นความรู้ของตนเอง 
และจัดท าเป็นเอกสารด้วย MS Word ส่ง E-mail ให้ครู หรือ แชร์ในกลุ่ม 
Facebook



-  สร้าง เป็น E-Book, Webpage หรือรายการโทรทัศน์ แล้วอพัโหลดผ่านทาง 
Facebook
-  ให้นักเรียนท า ปฏิทิน ค านวณหาค าตอบทางคณติศาสตร์ด้วย MS Excel 
-  ท าบัตรอวยพร บัตรเชิญ หรือ แผ่นภาพสรุปความรู้ ด้วย MS Power point 
แล้ว Save เป็น .jpg แล้วอพัโหลดส่งครูผ่าน Facebook
-  เปิดกระดานสนทนา (Web board) ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกัน
-  สร้างเป็นกลุ่มสนใจ   เช่น Web Blog, Social Network ขยายความรู้ในกลุ่ม
ด้วย hi5, Face book, twitter 



ใช้สรุปเนือ้หา
ในการสรุปเนื้อหาซ่ึงเป็นอีกข้ันตอนหน่ึงที่ครูจะใช้ในข้ันตอนสุดท้าย

ของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคร้ัง หรือแต่ละช่ัวโมงครูอาจออกแบบน า 
Social Media มาให้นักเรียนท าการสรุปในลกัษณะต่างๆ เช่น 
- ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มาน าเสนอและจัดท าด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยเช่ือมโยงกับการใช้ Social  Media เช่น การใช้ Mindmeister ท า Mind map 
ออนไลน์ แล้วแบ่งปันเพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้กนั เป็นต้น
- น าส่ือ LO เกม หรือเพลงที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาให้
นักเรียนท ากจิกรรมเพือ่ทบทวนความรู้และสรุปความรู้จากการเรียนรู้
- น า VDO จาก Youtube มาให้นักเรียนสรุปความรู้และประยุกต์ใช้ ในชีวติประจ าวนั



กรณตีวัอย่าง:ครูกอบวทิย์  พริิยะวฒัน์



แนวคดิในการใช้ Social Media  ในการจัดการเรียนรู้ของผม คือ
การสร้างบล็อก  http://teacherkobwit2010.wordpress.com เพื่อเป็น
ศูนย์กลางส าหรับการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยรวบรวมแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ แบบ E-Learning มาเป็น Link ไว้ในบลอ็ก  ตลอดจนให้นักเรียนเข้า
มาแนะน าตนเอง  ตอบค าถาม  แสดงความคิดเห็นผ่านการ Comment 
ตลอดจนมีเอกสารประกอบการเรียน  Powerpoint ประกอบการสอน    
คลิปวีดิโอ  และบทความ ให้นักเ รียนได้เข้ามาศึกษาตามอัธยาศัย       
นอกจากจากนี้ยังได้ใช้ Facebook และ Twitterในการติดต่อส่ือสาร          
แจ้งข้อมูลข่าวสารและให้ค าปรึกษานักเรียน อีกด้วย ทั้งนี้ได้ด าเนินการ   
ตามขั้นตอนดงันี้

http://teacherkobwit2010.wordpress.com/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/




1. จัดท าเค้าโครงการสอน (Crouse Syllabus) โดยบูรณาการ
การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ เพือ่เป็นการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้อย่างคร่าวๆ  ตลอดจนช้ีแจงรายละเอียดการเรียนการ
สอน  ข้อตกลงในการเรียน และภาระงานให้นักเรียนรับทราบ  



2. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้       
ที่บูรณาการการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ Social Media น้ันจะเน้น        
การทีค่รูก าหนดประเด็นทีน่่าสนใจ ซ่ึงอาจเป็นภาพข่าว  ข้อความ หรือ
คลิปวิดีโอ โดยใช้การตั้ งค าถามกระตุ้นความคิด ที่มีการน าเสนอ                                        
ในบลอ็กของครู และให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลในประเด็นทีเ่กีย่วข้องแล้ว
มาตอบค าถามในเชิงการแสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวคิดซ่ึงกันและกัน ที่มีครูเป็นผู้คอยส่งเสริม  สนับสนุนและ
ตรวจสอบความรู้ของนักเรียนให้มคีวามถูกต้องตามหลกัวชิาการ



ทั้งนี้ในการเข้าสอนคร้ังแรกได้ให้นักเรียนท า “แบบส ารวจ
ผู้เรียน ด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ Social 
Media” เพื่อน าผลจากการแบบส ารวจผู้เรียน ด้านการใช้เทคโนโลย ี
เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ Social Media ของผู้เรียนมาวิเคราะห์
และประเมินผล เพื่อปรับปรุงการออกแบบการจัดการเรียนรู้และ                                
การมอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกบัศักยภาพผู้เรียนต่อไป



การน ากิจกรรมที่มีการใช้ E-Learning และ Social Media แทรกไปใน
แผนการจัดการเรียนรู้ จะวิเคราะห์ตัวแผนทั้งหมด และปรับแก้หรือเพิ่มเติม
อย่างน้อยใน 2 ประเด็นหลัก คือ เร่ือง “ส่ือ  แหล่งการเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์” 
และให้ความส าคัญใน เร่ือง “กิจกรรมการเรียนรู้” ซ่ึงมีการจัดองค์ประกอบ
แตกต่างกันหลายรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรมที่นิยมใช้จะเป็น กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4 ขั้น มีล าดับขั้นตอน ดังนี้

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ใช้การเกร่ินน า และท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นกจิกรรม เป็นการให้ความรู้ ค้นหาความรู้ อภิปรายและรายงานผล 
ข้ันสรุป ส่งรายงาน สรุปประเด็นต่างๆ และสรุปความส าคัญของหน่วย 
ขั้นน าไปใช้ ท าการทดสอบหลงัเรียน หรือน าไปใช้ในชีวติประจ าวนั



3. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางแผน
และออกแบบไว้ โดยบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 3 ลกัษณะ คอื
1)  ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน เช่น 
-  การน าคลิปวิดีโอจาก Youtube มาสร้างความสนใจในการน าเข้าสู่บทเรียน
และประกอบการอธิบาย ซ่ึงอาจใช้ผ่านเว็บไซต์โดยตรงแบบ ออนไลน์ หรือ 
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ไว้ นอกจากนี้ยังสามารถน ามารวบรวมไว้ใน Wordpress
ส าหรับให้นักเรียนเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง หรือมอบหมายงานให้
นักเรียนอภิปรายความรู้จากคลิปวิดีโอ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้อัพโหลดไฟล์
วดิีโอขึน้ไว้ใน Youtube แล้วน ามาแสดงไว้ใน Wordpress อกีด้วย 



1)  ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน เช่น 
-  อพัโหลดไฟล์วดิีโอขึน้ไว้ใน Youtube แล้วน ามาแสดงไว้ใน Wordpress



1)  ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน เช่น 
-  การน าภาพต่างๆ เช่น ภาพภูเขาไฟ  ภาพโลก  ภาพหิน มาจาก Flickr และ 
Google



1)  ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน เช่น 
-  การอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน  Presentation  ใบงาน ขึ้นไว้ใน 
Slideshare   และ Scribd ตลอดจนการน า เอกสารต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง  ใน 
Slideshare และ Scribd มาใช้ประกอบการสอน



1)  ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน เช่น 
-  การน าเสนอข้อมูล  เนื้อหา แหล่งเรียนรู้ออนไลน์  รายละเอียดที่น่าสนใจ                 
ผ่านทาง Wordpress ให้นักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย 
และมีปฏิสัมพนัธ์ในการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลีย่นเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั



2)  ใ ช้ติดต่อส่ือสารระหว่างผู้สอนกับผู้เ รียน  ผู้เ รียนกับผู้เรียน 
ตลอดจนผู้ทีส่นใจ เช่น การใช้ Facebook Twitter Wordpress ในการ
แจ้งข่าวสาร แจ้งภาระงาน ตลอดจนการเชิญชวนและประชาสัมพันธ์
เข้าไปศึกษาเยีย่มชมในบลอ็กของครู



3)   ใ ช้ในการมอบหมายงาน แสดงความคิดเห็น  แบ่งปันและ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ ระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน  ผู้เรียนกบัผู้เรียน ตลอดจน
ผู้ทีส่นใจ ผ่านการ Comment ในบทความ



ทั้งนี้ในการมอบหมายงาน ครูจะด าเนินการสร้างบทความที่มีการน า
เนื้อหาข่าว  รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ มาน าเสนอ พร้อมกับการตั้งค าถามที่เน้น
การกระตุ้นให้นักเรียนน าความรู้จากที่ เ รียนมาในห้องเรียน มาคิดเพื่อ                                  
ตอบค าถาม ในเชิงวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น เพราะฉะน้ันนักเรียนจะมี
ค าตอบทีไ่ม่ซ ้ากนัและไม่สามารถลอกกันได้  ซ่ึงบางคร้ังอาจก าหนดให้มีการท า
โพลล์ เพื่อส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนด้วย พร้อมกันนี้ได้จัดหาแหล่ง
เรียนรู้ แหล่งข้อมูล และแสวงหาส่ือการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการส่งเสริม                                        
การจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ

นอกจากการเรียนการสอนแล้ว ยังได้ใช้ Wordpress ในการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม ตลอดจนสาระน่ารู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียน  ครูและผู้ทีส่นใจอกีด้วย 



4. ขั้นประเมนิผล
หลงัจากทีไ่ด้จัดกจิกรรมการเรียนการสอนแล้ว จะต้องมีการวัด

และประเมินผล ตรวจงานและประเมินผลจากการตอบค าถาม                          
แสดงความคิดเห็นของนักเรียนต่อสถานการณ์ที่ครูก าหนดเป็น
บทความผ่านทาง http://teacherkobwit2010.wordpress.com และ
การท างานภายในห้องเรียนอย่างต่อเน่ือง  ทั้งนีค้รูอาจใช้ Social Media 
ที่หลากหลายในการประเมิน เช่น Google Doc, Springnote หรือการ
ท าโพลล์ เป็นต้น ซ่ึงในการประเมินครูควรก าหนดเป็น RuBric Score 
ทีชั่ดเจน

http://teacherkobwit2010.wordpress.com/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/


ตัวอย่างการประเมนิผลโดยการท าโพลล์



www.themegallery.com

ตัวอย่างของการใช้คลปิวดีิโอเป็นส่ือการเรียนรู้ในช้ันเรียน

การจัดการเรียนรู้ เร่ือง น า้อดัลมสยาม

การจัดการเรียนรู้ เร่ือง คนล่าฝน

การจัดการเรียนรู้ เร่ือง แผ่นดินไหว

ตัวอย่างแผน

ตัวอย่างแผน

ตัวอย่างแผน

ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ โดย ครูกอบวทิย์

Episode1_Thai/ThaiSoda1_Thai.ppt
บรรยาย inpiring sci สมบูรณ์/Rmaker1_Thai.ppt
2)แผ่นดินไหว/สอน quake.ppt
Episode1_Thai/Thaisoda1TG_Thai.doc
บรรยาย inpiring sci สมบูรณ์/Rmaker1TGuide_thai.doc
2)แผ่นดินไหว/รายงานการใช้ Social  media  ในการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์.docx
บรรยาย inpiring sci สมบูรณ์/แผนการจัดการเรียนรู้ ว21101 ปี 2555 inspiring Science new.doc
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แบบ Online   มส่ิีงทีค่วรค านึงถึงดงันี้

- เปิดใช้งานได้โดยตรง ผ่านเวบ็ไซต์

- ควรค านึงถึงความเร็วของอนิเตอร์เน็ต ในการดาวน์โหลด เพราะอาจท าให้ใช้
เวลานาน ท าให้เสียเวลา การสอนไม่ต่อเนื่อง

- ครูต้องวางแผนการจดัการเรียนรู้เป็นอย่างดว่ีาช่วงใดจะเปิดคลปิใด ซ่ึงครูอาจต้อง
น า URL ของคลปิทีต้่องการใช้มาเรียงไว้ในไฟล์หนึ่ง ของแทรกไว้ในแผนการ
จดัการเรียนรู้ เพือ่ความสะดวก รวดเร็วและต่อเนื่อง 

- ครูจะสอนเร่ืองใด ต้องเปิดดูก่อนล่วงหน้า เพือ่ตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมของเนือ้หา ไม่ควรเข้าไปค้นหาทนัท ีขณะทีก่ าลงัสอนอยู่และเปิดให้
นักเรียนดูเลย

- อาจตั้งค่าใน Youtube ว่า เมือ่คลปิทีเ่ลอืกจบแล้ว ก าหนดให้ไม่มกีารสุ่มคลปิที่
ใกล้เคยีงขึน้มาอกี



www.themegallery.com

แบบ Offline   มส่ิีงทีค่วรค านึงถงึดงันี้

- ดาวน์โหลดไฟล์วดีโิอ มาเกบ็ไว้ทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ ซ่ึงมข้ีอดทีีไ่ม่ต้องกงัวล
ปัญหาอนิเตอร์เน็ตว่าจะดาวน์โหลดช้า

- ครูวางแผนในการจดัการเรียนรู้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ว่าช่วงใดจะเปิดคลปิใด                
ซ่ึงสามารถเปิดไฟล์จากโฟลเดอร์โดยตรง หรือสร้าง Hyperlink บทสไลด์ใน
Powerpoint หรือแทรกคลปิให้เล่นบน Powerpoint ได้เลย ซ่ึงอาจต้องแปลงไฟล์
เป็นนามสกลุ .wmv ก่อน

- ต้องเลอืกใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดคลปิวดีโิอทีเ่หมาะสม ใช้งานง่าย  เช่น 
Youtube Downloager , flash get ฯลฯ

- ต้องมโีปรแกรมเล่นไฟล์ ทีร่องรับไฟล์ได้หลายๆนามสกลุ เช่น Gom Player                      
ถ้าแปลงไฟล์ได้ด้วยจะดมีาก
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-แบบรับ 
: ต้องมีช่องทางให้นักเรียนหรือผู้ชม สามารถเข้าถึงคลปิวีดิโอได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว 
เช่น การสร้าง Channel ส่วนตัวบน Youtube
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-แบบรับ 
: การแชร์คลปิผ่านบลอ็กหรือเวบ็ไซต์ เพือ่น าคลปิมาโพสต์ไว้โดยอาจเรียงล าดับของ
คลปิตามข้ันตอนการจัดกจิกรรมในห้องเรียน ซ่ึงครูสามารถโพสต์คลปิวดีิโอ 
ประกอบเนือ้หา ร่วมกบัการใช้ส่ือออนไลน์อื่นๆให้นักเรียนตอบค าถามได้

http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B

8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8

4%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/

http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
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http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
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-แบบรุก : ต้องมีเครือข่ายของนักเรียนหรือผู้ชมเป็นช่องทางในการส่งคลปิวดีิโอที่
ต้องการไปถึงสมาชิกโดยตรง เช่น การแชร์คลปิผ่านเฟซบุค  การแชร์บนบลอ็ก       
การแชร์ผ่านอเีมลกลุ่ม หรือน าไปโพสต์แปะไว้ในเวบ็ต่างๆ
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-แบบรุก : การแชร์คลปิผ่านเฟซบุค อาจท าได้ทั้งในลกัษณะของ
- แชร์บนเฟซบุคส่วนตัวของครู ซ่ึงมีนักเรียนเป็นเพือ่น 

(แบบนีไ้ม่แน่ใจว่านักเรียนจะได้ดูหรือเปล่า)
- แชร์บนเฟซบุคของกลุ่มทีค่รูสร้างขึน้และมีนักเรียนเข้ามาเป็นสมาชิก

(แบบนีแ้นะน า เพราะไม่ต้องอยู่กบัเฟซบุคส่วนตัวและนักเรียน
                             ทุกคนทราบจากอเีมลว่า ครูส่งคลปิมาให้ดู)

- แชร์บนแฟนเพจของครูทีส่ร้างขึน้มาแล้วให้นักเรียนเข้า Click Like
- สามารถให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์จากการดูคลปิได้ทนัท ีเช่น 

                 การ Click Like และโพสต์ข้อความตอบ
 - การโพสต์คลปิทุกคร้ัง ครูควรโพสต์ค าช้ีแจงทีชั่ดเจนหรือค าถามด้วยเสมอ
                ไม่ควรโพสต์แต่คลปิอย่างเดียว
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การส ารวจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
โดยการจัดท าแฟ้มสะสมงานนักเรียน

CLICK 

-แบบรุก :
- เพือ่ให้นักเรียนเข้าไปชมวดีิทศัน์ ครูอาจต้องมอบหมายงาน ให้นักเรียนเข้า

ไปดูคลปิแล้วตอบค าถามให้คะแนน 
- ทั้งนี ้ครูควรค านึงถึงความพร้อมและศักยภาพของนักเรียนด้านการใช้

เทคโนโลย ีเพือ่ไม่ให้เกดิปัญหาตามมา

บรรยาย inpiring sci สมบูรณ์/แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์.pdf


ตวัอย่างในการใช้กบันักเรียน
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http://www.youtube.com/watch?v=cbE5JqnxPxM&feature=player_embedded#!

http://www.youtube.com/watch?v=cbE5JqnxPxM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=cbE5JqnxPxM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=cbE5JqnxPxM&feature=player_embedded


ตวัอย่างในการใช้กบันักเรียน
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http://www.krutubechannel.com/index.php?page=video_view&vid_id=628

http://www.krutubechannel.com/index.php?page=video_view&vid_id=628
http://www.krutubechannel.com/index.php?page=video_view&vid_id=628
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เพลงกรด-เบส



www.themegallery.com

เพลงสถานะของสาร
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ผลจากการการเผยแพร่นวัตกรรม โดยคลิปวดีโิอ

สู่การแลกเปลีย่นเรียนรู้เพือ่พฒันาการศึกษา

และสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครอกีหลายๆคน
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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1
   เร่ือง การถ่ายโอนพลงังานความร้อน โดยวธีิการพาความร้อน

ชุด “คู่มอืประยุกต์ใช้โทรทศัน์ครูและแรงบันดาลใจจากโทรทศัน์ครู
ตอนที่ 22 แรงดลบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : พ่อมดกอบวทิย์ พริิยะวฒัน์ สอนเร่ืองสถานะของสาร

จดัท าโดย
นางสาวปารณีย์    แก้วเซ่ง

รหัสนักศึกษา 5111134068     กลุ่มเรียน 5111134.02
คณะครุศาสตร์    หลกัสูตรวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช

www.themegallery.com

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้แรงบันดาลใจโทรทัศน์ครู ตอนพ่อมดกอบวิทย์.pdf
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 ต้องค านึง : 

- นักเรียนมพีืน้ฐานถ่ายท า ตดัต่อวดีโิอได้

- อาจบูรณาการกบักลุ่มสาระฯอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง

- แบ่งกลุ่มนักเรียนอย่างเหมาะสม

- ก าหนดจุดประสงค์ เนือ้หาขอบข่ายชัดเจน

- มแีบบประเมนิผลชัดเจนและแจ้งให้นร.ทราบ

- มกีารอ้างองิ และไม่มกีารละเมดิลขิสิทธ์ิ

- ครูตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมก่อนอพัโหลด

- ควรตกลงว่าจะอพัโหลดโดยผ่านบัญชีผู้ใช้ของครูหรือนักเรียนอพัโหลดเอง

www.themegallery.com



สาระน่ารู้

การใช้ ICT เป็นเคร่ืองมือทางปัญญา
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ระบบนิเวศ 3.mpg


ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินผลงานคลปิวดีิทัศน์ของนักเรียน
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-นักเรียนศึกษาคลปิวดีีโอ ทีค่รูแชร์ไว้บนบลอ็กและตั้งค าถามให้นักเรียนได้คิดและ
อภิปรายตอบค าถามไว้ 



ตวัอย่าง Best Practice

ของครูที่ใช้ VDO Clip ในการจัดการเรียนรู้
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ต้องค านึง : 

- พจิารณาว่าข้อมูลได้เปิดเผยได้  เผยแพร่ได้  ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

- มั่นใจว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม ไม่ได้คัดลอกส่วนใดส่วนหน่ึงของผู้อื่นมา
โดยไม่อ้างองิ

- ยอมรับค าติชมและค าวจิารณ์ทีอ่าจตามมา
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ตวัอย่างคลปิ
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คลปิครูดใีนดวงใจ
ตวัอย่างคลปิ

ครูดีในดวงใจ (2).mpg
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ตวัอย่างคลปิถ่ายทอดประสบการณ์ศึกษาดูงาน



ข้อควรระวงัและส่ิงที่ควรพจิารณาก่อนอพัโหลด VDO Clip

- ความถูกต้องของเนือ้หาสาระ

- ความเหมาะสมของเนือ้หาสาระ

- การละเมิดลขิสิทธ์ิ  ข้อความ  ภาพ  เพลง   เนือ้หา

- ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ตามมา เช่น เร่ืองที่เป็นประเดน็
สังคม เป็นที่วพิากษ์วจิารณ์ถกเถยีง  ท าให้ผู้อืน่เสียช่ือเสียง
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แล้วเรามช่ีองทางใดบ้าง
ในการเผยแพร่คลปิวดีโิอของเรา



www.themegallery.com



www.themegallery.com



www.themegallery.com



www.themegallery.com



www.themegallery.com



www.themegallery.com



www.themegallery.com



http://www.facebook.com/photo.php?pid=576927&id=100000539852258


Company LOGO

การน า Social media 
ไปใช้ในการจดัการสอนวชิาต่างๆ

เพือ่เป็นส่ือการเรียนการ
สอน ช่วยส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ เช่น Youtube, 

Scribd Slideshare

เพือ่การน าเสนอ
เนือ้หาสาระ ข้อมูล
ต่างๆ และรวบรวม
แหล่งเรียนรู้ต่างๆโดย

ใช้ Blog

เพือ่การสืบค้นข้อมูล
ออนไลน์ผ่าน Search 

engine ต่างๆ เช่น 
google

เพือ่การติดต่อ ส่ือสาร 
แบ่งปันข้อมูล แจ้ง

ข่าวสาร
เช่น Facebook , Twitter 

, Skype

เพือ่การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน เช่น 

Googledoc, Monkey
survey,

เพือ่การดูแลช่วยเหลอื
ติดตาม พฤติกรรม
ของนักเรียน เช่น 

Facebook , Twitter 

เพือ่การอพัโหลดและ
แชร์รูปภาพ/คลิป

วดีโิอ
เช่น Facebook , 
Picasa, youtube

เพือ่การเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ผลงาน 
ของครูและนักเรียน เช่น 

Facebook , Twitter , 
Blog 

เพือ่สร้างเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้

เช่น Facebook , Twitter 
, Blog 

เพือ่เป็นส่วนหนึ่งใน
การจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ เช่น Blog
Mindmeister , 

googledoc













สร้างเอกสารบนอินเทอร์เน็ต (Docs, Presentation, 
Spreadsheet) 

สร้างฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ง่าย

เกบ็เอกสาร ไฟล์งานต่างๆ 



































“ครูไทย หัวใจแบ่งปัน”
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Company LOGO


