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ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ โดย…
นายกอบวิทย์   พริิยะวฒัน์
การศึกษา : - กศ.บ. (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1)
                   เอกวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

    - กศ.ม. การสอนวทิยาศาสตร์
                   มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

    - ก าลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก
            สาขาวทิยาศาสตร์ศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
ต าแหน่ง ครู คศ.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

โรงเรียนนนทรีวทิยา กรุงเทพมหานคร สพม.2 
E-mail :  magnegis@hotmail.com , teacherkobwit@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/teacherkobwit
Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com

โทรศัพท์ 0868972892
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ถึงอย่างไร…ภาษาไทยกย็งัมีความส าคัญ แล้วคุณค าศัพท์ภาษาไทยมากแค่ไหน
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ถึงอย่างไร…ภาษาไทยกย็งัมีความส าคัญ แล้วคุณล่ะอ่านภาษาไทยเก่งแค่ไหน
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3R ได้แก่ Reading, Writing และ Arithmetic
7C ได้แก่ Critical thinking & problem solving

Creativity & innovation
Cross-cultural understanding
Collaboration, teamwork & leadership
Communications, information & media literacy
Computing & ICT literacy
Career & learning skills



การจัดการเรียนการสอน
เพือ่พฒันาทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที ่21

จะสอนอะไรในห้องเรียนแห่งอนาคต
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สมัยนี้นักเรียนรับ
ความรู้จากโรงเรียนเป็นแหล่งรอง ไม่ใช่แหล่งหลัก  แหล่งหลัก
คอื เขารับจากสังคมโดยรอบ โดยเฉพาะจากส่ือมวลชน และ 
อนิเทอร์เน็ต
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 ครูเพือ่ศิษย์ต้องเปลีย่นแปลงตัวเองโดยส้ินเชิง เพือ่ให้เป็น "ครูเพือ่
ศิษย์ในศตวรรษที ่21" ไม่ใช่ครูเพือ่ศิษย์ในศตวรรษที ่20 หรือศตวรรษที ่
19 ทีเ่ตรียมคนออกไปท างานในสายพานการผลติในยุคอตุสาหกรรม   
 การศึกษาในศตวรรษที ่21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็น knowledge 
worker และเป็น learning person ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพใด 
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 มนุษย์ในศตวรรษที ่21 ต้องเป็น learning person และเป็น 
knowledge worker ชาวนาหรือเกษตรกร กต้็องเป็น learning person 
และเป็น knowledge worker
 ดังน้ัน ทกัษะส าคญัทีสุ่ดของศตวรรษที ่21 จึงเป็นทกัษะของการ
เรียนรู้ หรือ learning skills



ครูจึงต้องยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมาก”                 
คอื ในการจัดกจิกรรมต่าง ๆ ของเด็ก ครูต้องตอบได้ว่า ศิษย์ได้เรียน
อะไร และเพือ่ให้ศิษย์ได้เรียนส่ิงเหล่าน้ัน ครูต้องท าอะไร ไม่ท าอะไร 
ในสภาพเช่นนี ้ครูยิง่มคีวามส าคญัมากขึน้ และท้าทายครูทุกคนอย่าง
ที่สุดที่จะไม่ท าหน้าที่ครูผิดทาง คือ ท าให้ศิษย์เรียนไม่สนุก หรือ
เรียนแบบขาดทกัษะส าคญั
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ถึงเวลาเร่ิมต้นที่…
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บทบาทของผู้สอน
1.    วเิคราะห์ผู้เรียน วางแผนการจัดการเรียนรู้
2.    ก าหนดเป้าหมาย ด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ ความคดิรวบ

ยอด หลกัการ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
3.    ออกแบบการเรียนรู้ผู้ที ่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

และพฒันาการทางสมอง
4.    จัดบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้  ดูแลช่วยเหลอื
5.    เตรียม / เลอืกส่ือให้เหมาะสมกบักจิกรรม น าภูมปัิญญาท้องถิ่น 

เทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
6.    ประเมนิความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวธีิหลากหลาย
7.    วเิคราะห์ผลการประเมนิมาใช้ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน

ปรับปรุงการสอน
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ท่านเป็นครูประเภทใด ?
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การวเิคราะห์ผู้เรียน

วเิคราะห์เพือ่จัดกลุ่มตามวธีิการเรียนรู้

นักวเิคราะห์ นักทฤษฎี นักกจิกรรม นักปฏิบัติ

( ใช้แบบส ารวจวธีิการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล )



สรุป..

 นักเรียนส่วนใหญ่มีวธีิการเรียนรู้แบบนักปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ  55 
และนักกจิกรรมร้อยละ 25 ซ่ึงมีวธีิการเรียนรู้ทีค่ล้ายกัน

นักเรียนช้ัน นักวเิคราะห์ นักทฤษฎี นักกจิกรรม นักปฏิบัติ รวม

ม.6/1 10 3 13 24 50

ม.6/3 4 3 12 31 50

รวม 14 6 25 55 100

คดิเป็นร้อยละ 14 6 25 55 100



1.  นักเรียนกลุ่มตวัอย่างเป็นนักทฤษฎน้ีอยมาก  
     จงึควรสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตร์น้อยกว่าวธีิอืน่

2.  การจดัการเรียนการสอน จงึต้องตอบสนองวธีิการ
     เรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มใหญ่ คอืนักปฏิบตั ินักกจิกรรม 
    นักวเิคราะห์และนักทฤษฎตีามล าดบั

ข้อสังเกต



การวเิคราะห์
ผู้เรียน

วางแผน

แก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง

ท างานทีก่ าหนดเวลาส้ัน ๆ 

มคีวามเป็นผู้น า           

ชอบส่ิงท้าทาย       

กระตอืรือร้น                 

          รักงาน               

ไม่ชอบฟัง
บรรยาย

เรียนรู้ข้อมูลใหม่

ชอบ

อ่านหนังสือ

ฟังอภิปราย

ท าความเข้าใจจากแผนผงั

ชอบ
คดิอย่างเป็นระเบียบ

แนวคดิชัดเจน

อ้างหลกัการทฤษฎี

สร้างแนวคดิ

4. นักปฏิบัติ 2. นักทฤษฎี

1. นักวเิคราะห์

3. นักจัดกจิกรรม



ท างานกลุ่ม ทัศนศึกษา บทบาทสมมุติเรียนรู้จากประสบการณ์

โครงงาน

สังเกต >> สรุปหลักการ

สาธิตโดยใช้
แบบจ าลอง

จัดกลุ่มเลก็ ๆกจิกรรม
หลากหลาย

เรียนรู้จาก
การปฏิบัติ แก้ปัญหาจาก

ประสบการณ์จริง

ชุดการสอน
บทเรียนด้วยตนเอง ศูนย์การเรียน

กรณศึีกษา

นักกจิกรรม

นักวิเคราะห์

การจัดการเรียนรู้ นักทฤษฎีนักปฏิบัติ
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1 - ต้องการให้ นร. ได้ ทักษะ และ ความรู้ ที่จ าเป็น อะไรบ้าง
2 - จดัการเรียนรู้อย่างไรให้ได้ทักษะเหล่าน้ัน
3 - รู้ได้อย่างไรว่าได้
4 - ท าอย่างไร กบั นร. บางคนที่ไม่ได้
5 - ท าอย่างไรกบั นร.บางคนที่เรียนเก่งก้าวหน้าไปแล้ว

5 ค าถามหลกัส าหรับ ครู ในการออกแบบการเรียนรู้ 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ : Backward Design

1. ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้

2. ก าหนดหลกัฐานการเรียนรู้

3. วางแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน



เป้าหมาย(ระบุไว้ใน...)
มาตรฐาน ตวัชี้วดั/ผลการเรียนรู้ สมรรถนะ 
คุณลกัษณะ

หลกัฐานการเรียนรู้(ภาระงาน/ชิ้นงาน)

การปฏบิติั(ภาระงาน)
ผลผลติ(ชิ้นงาน)

สงัเกต สอบถาม สมัภาษณ ์
รายงาน แบบจ  าลอง แฟ้มสะสมงาน

การด าเนนิการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

การออกแบบการจดัการเรียนรู้
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    สอนไมท่นั เพราะมเีนือ้หา ตวัชีว้ดัมาก
คณุครจูะท าอยา่งไร?

    ล าดบัความส าคญัของความรูสู้ค่วามเขา้ใจ               
ทีย่ ัง่ยนื

ส ิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งรูต้อ้งท า     ส ิง่ทีค่วรรูแ้ละนา่รู ้



    ล าดบัความส าคญัของความรูสู้ค่วามเขา้ใจทีย่ ัง่ยนื

ความเขา้ใจทีล่กึซึง้และย ัง่ยนื
“Enduring 

understanding”

สิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งรู ้
และจ าเป็นตอ้งท า

สิง่ทีม่คีวรรูแ้ละนา่รู ้



    ล าดบัความส าคญัของความรูสู้ค่วามเขา้ใจทีย่ ัง่ยนื

เอกราชของชาตจิะด ารงอยู่
ไดถ้า้คนไทย
รูร้กัสามคัคี

สาเหตทุ ีท่ าใหเ้สยีกรงุ
ท าอยา่งไรจะไมแ่ตกความสามคัคี

เสยีกรงุเมือ่ไร 
ประกาศอสิรภาพทีเ่มอืงใด

ความเขา้ใจทีย่ ัง่ยนืในการสอนประวตัศิาสตร ์อะไร ?



ความสมัพนัธร์ะหวา่งการจดัล าดบัผลการเรยีนรูแ้ละการประเมนิ

ความเขา้ใจทีลุ่ม่ลกึและ
ย ัง่ยนื

สิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งรู ้

และท าได้

ส ิง่ทีม่คีวรรูแ้ละนา่จะรู ้
  รปูแบบการประเมนิ

 

  

 - แบบทดสอบตา่ง ๆ
    * ปรนยั
    * อตันยั

- โครงงาน/การลงมอืปฏบิตั ิ
       ในสถานการณจ์รงิ
    *  ค าถามปลายเปิด
    *  ชิน้งาน/สถานการณท์ีซ่บัซอ้น
    *  ปฏบิตังิานในสถานการณจ์รงิ 



หนังสือแนะน า ดาวน์โหลดฟรีที่ 
http://academic.obec.go.th/web/node/307
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การสอนเชิงรุก(Active Teaching and Learning)



เพราะเหตุใดจึงตอ้งใช้การเรียนการสอนแบบกระตือรอืร้น

นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

พัฒนาความเข้าใจแนวคิดมากข้ึน

กระตุ้นรูปแบบการเรียนที่หลากหลายของผู้เรียน

พัฒนาศักยภาพและทักษะส าคัญของแต่ละบคุคล

เพิ่มแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์และความสนใจ 

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้



ลักษณะของการเรยีนการสอนแบบกระตือรือร้น
 การท างานเป็นกลุ่ม

 เน้นการเรียนเรียนรูแ้บบความร่วมมือ

 การเรียนรู้แบบใชแ้หล่งเรยีนรู้เป็นฐาน

 นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

 ครูมีบทบาทเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ

 แนวคิดและการท างานเป็นของผู้เรียน

 ให้ความส าคัญกบัทักษะกระบวนการ

 ความมีวินัยในตนเอง

 ผู้เรียนมีบทบาทเป็นแหล่งความรู้และแนวคิด

 ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการเรียน

 ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรยีนอย่างกระตือรือร้น

 ใช้รูปแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย



การใชผ้งักราฟิก (Graphic Organizers)

1

หากเน้ือหาที่เป็นตวัอกัษรในแต่ละหนา้มีจ านวนมาก                                 

ท าใหไ้ม่น่าอา่นและไม่น่าสนใจ เราสามารถใชผ้งักราฟิกรูปแบบต่างๆ                 

เพือ่ช่วยในการน าเสนอเน้ือหาใหมี้ความน่าสนใจและงา่ยต่อความเขา้ใจ 

ตลอดจนใชเ้ป็นกจิกรรมงา่ยๆในการสรุปบทเรยีน โดยมีรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี



Cluster Diagram

จุดประสงค์

เพือ่จ าแนกขอ้มลูเกี่ยวกบับคุคล สิง่ของ สถานที ่หรอืเหตกุารณ ์โดย

แบ่งแยกออกเป็นประเภทและจดัระบบตามล าดบัช ัน้

ฝึกทกัษะการคดิ

 รวบรวมขอ้มลู   จ าแนกแยกแยะ จดัหมวดหมู่  จดัล  าดบั  วเิคราะห์

วธิกีารใช้

1. เขยีนหวัขอ้ทีว่งกลมตรงกลาง

2. เขยีนหวัขอ้รองทีว่งกลมต่างๆ ช ัน้ทีส่อง 

3. เขยีนหวัขอ้ย่อยทีว่งกลมต่างๆ ช ัน้ทีส่าม



Cluster Diagram



Timeline

จุดประสงค์

เพือ่จดัระเบยีบขอ้มลูเกี่ยวกบัเหตกุารณ ์หรอืลกัษณะการกระท าใหเ้ป็น

รูปแบบทีม่กีารจดัล  าดบั

โดยระบเุหตกุารณส์  าคญัและเรยีงล  าดบัตามเวลาทีเ่กิดเหตกุารณ์

ฝึกทกัษะการคดิ

ทบทวนความรูเ้ดมิ  จดัล  าดบั  สรุปความ

วธิกีารใช้

จดัระเบยีบเวลาและเหตกุารณเ์ขา้ดว้ยกนั 

จดัล  าดบัตามเวลาทีเ่หตกุารณต่์างๆ เกิดขึ้น



Timeline



Venn Diagram

จุดประสงค์

ใชแ้สดงลกัษณะความเหมอืน หรอืความแตกต่าง ระหว่างของ 2 สิง่ 

หรอืมากกว่า เกี่ยวกบัคน เหตกุารณ ์ สถานที ่หรอืความคิด

ฝึกทกัษะการคดิ

วเิคราะห ์ จดัหมวดหมู่  เปรยีบเทยีบ  ทบทวนความรูเ้ดมิ  ประเมนิ  

วธิกีารใช้

1. เขยีนหวัขอ้ทีจ่ะเปรยีบเทยีบทีด่า้นบนของวงกลมท ัง้ 2 ขา้ง

2. เขยีนคุณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนัในวงกลมแต่ละดา้นทีต่รงกบัหวัขอ้ทีก่  าหนด

3. เขยีนคุณสมบตัทิีเ่หมอืนกนัในส่วนของวงกลมทีท่บัซอ้นกนั



Venn Diagram



Webbing

จุดประสงค์

เพือ่จ  าแนกขอ้มลูเกี่ยวกบับคุคล สิง่ของ สถานที ่หรอืเหตกุารณ ์

ฝึกทกัษะการคดิ

 รวบรวมขอ้มลู   จ าแนกแยกแยะ  จดัหมวดหมู่  

วธิกีารใช้

1. เขยีนหวัขอ้ทีว่งกลมตรงกลาง

2. เขยีนหวัขอ้ย่อยทีเ่ป็นองคป์ระกอบของวงกลมตรงกลางทีว่งกลมต่างๆ                              

รอบนอก



Webbing



5Ws and 1H

จุดประสงค์

เพือ่ใชถ้ามค าถามทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนรวบรวมหรอืสรุปขอ้มลู

ฝึกทกัษะการคิด

 รวบรวมขอ้มลู   สรุปความ  วเิคราะห ์ ประเมนิ

วิธีการใช้

1. ถามและตอบเกี่ยวกบั ใคร ท าอะไร เมือ่ไร ทีไ่หน ท าไม และอย่างไร

2. เขยีนสรุปใจความส าคญัใหต้รงประเดน็ ลงในช่องแต่ละค าถาม

3. เขยีนสรุปย่อเป็นความเรยีงลงในรายการดา้นลา่ง



5Ws and 1H



KWLH

จุดประสงค์

ทบทวนความรูเ้ดมิเกี่ยวกบัเรื่องทีก่  าหนด เพือ่เชื่อมโยงกบัความรูใ้หม่ทีไ่ดร้บั 

ฝึกทกัษะการคดิ

 วเิคราะห ์ ระดมสมอง ประเมนิ   สรุปความ   ทบทวนความรูเ้ดมิ

วธิกีารใช้

1. Know :  ระดมสมองและสรุปรายการเกี่ยวกบัหวัขอ้ทีคุ่ณมคีวามรูแ้ลว้

2. Want to know: เขยีนค าถามเกี่ยวสิง่ทีคุ่ณตอ้งการเรยีนรู ้

3. Learned : ทบทวนหวัขอ้หลงัจากเรยีนรูแ้ละเขยีนสิง่ทีคุ่ณไดเ้รยีนรู ้

4. How to learn :  เขยีนวธิีการเรยีนรูว้่าคุณไดเ้รยีนรูเ้พิม่ขึ้นดว้ยวธิีการใด



KWLH



Spider Map
จุดประสงค์

เพือ่จ าแนกขอ้มลูเกี่ยวกบับคุคล สิง่ของ สถานที ่หรอืเหตกุารณ ์โดย

แบ่งแยกออกเป็นรายการ

และรายการย่อยตามล าดบัช ัน้

ฝึกทกัษะการคดิ

 รวบรวมขอ้มลู   จ าแนกแยกแยะ  จดัหมวดหมู่  สรุปความ  วเิคราะห์

วธิกีารใช้

1. เขยีนหวัขอ้ทีว่งกลมตรงกลาง

              2. เขยีนหวัขอ้รองทีเ่สน้ลาดเอยีง 

              3. เขยีนหวัขอ้ย่อยทีเ่สน้สาขาย่อย



Spider Map



The Fishbone
จุดประสงค์

เพือ่แสดงเหตแุละผลของเหตกุารณ ์หรอืเงือ่นไข ทีน่ าไปสู่สถานการณ ์                

หรอืผลทีเ่กิดขึ้น

ฝึกทกัษะการคดิ

วเิคราะห ์ ใหเ้หตผุล สบืสวน  ก าหนดปญัหา 

วธิกีารใช้

1. ก าหนดปญัหาจากสถานการณท์ีเ่กิดขึ้น และเขยีนทีห่วัปลา

2. วเิคราะหเ์หตกุารณห์รอืเงือ่นไขเพือ่หาค าตอบ หรอืหาสาเหตทุีน่ าไปสู่ผลที ่

เกิดขึ้น เขยีนทีก่า้งปลาใหญ่  ตามล  าดบัความส าคญั

3. เขยีนสาเหตยุ่อยทีก่า้งปลาเลก็



The Fishbone



Chain of Events

จุดประสงค์

เพือ่สรุปเหตกุารณ ์หรอืข ัน้ตอนการท างาน ใหเ้ป็นรูปแบบทีม่กีาร

จดัล  าดบัก่อนหลงั

ฝึกทกัษะการคดิ

ทบทวนความรูเ้ดมิ  จดัล  าดบั  สรุปความ วเิคราะห์

วธิกีารใช้

1. สรุปเหตกุารณห์รอืข ัน้ตอนการท างาน

2. จดัล  าดบัตามเวลาทีเ่หตกุารณห์รอืข ัน้ตอนการท างานเกิดขึ้น

3. เขยีนสรุปความลงในกรอบตามล าดบัก่อนหลงั



Chain of Events



การใชเ้ทคนิคการอา่นที่สง่เสรมิศกัยภาพการเรยีนรู ้

2

นอกจากการใชผ้งักราฟิก ในการน าเสนอเน้ือหาแลว้ เรายงัสามารถใช้

เทคนิคการอา่นที่สง่เสรมิศกัยภาพการเรยีนรู ้

เพือ่ช่วยในการน าเสนอเน้ือหาใหมี้ความน่าสนใจและงา่ยต่อความเขา้ใจ 

ตลอดจนใชเ้ป็นกจิกรรมงา่ยๆในการสรุปบทเรยีน โดยมีรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี
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วตัถุประสงค์ของการประเมนิ

Summative assessment
 การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

Formative assessment
 การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน

Sustainable assessment
 การประเมินเพื่อสร้างความยัง่ยนืในการเรียนรู้

Evaluate
 การประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนหรือคุณภาพผูเ้รียน

สอบหลงัเรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค

เฝ้าสังเกต สนทนาซกัถาม แอบฟัง สัมภาษณ์ ตรวจงาน

แกปั้ญหา/สถานการณ์จริง ท่ีจะตอ้งเผชิญในวยัผูใ้หญ่

การประเมินทา้ยแผน การออกเกรด O-Net GAT  PAT

สอบหลงัเรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค

เฝ้าสังเกต สนทนาซกัถาม แอบฟัง สัมภาษณ์ ตรวจงาน

แกปั้ญหา/สถานการณ์จริง ท่ีจะตอ้งเผชิญในวยัผูใ้หญ่



1. ข้อสอบแบบเลอืกตอบ  2. ช้ินงานศิลปะ 3.  ดนตรี นาฏศิลป์    

4.  เตมิค าในช่องว่าง 5. ตอบค าถามปากเปล่า 6. ข้อสอบแบบถูก-ผดิ   

7.  ระบุช่ือแผนภูมิ 8.  รายงานวจิัย 9.  สัมภาษณ์

10.  สาธิตการทดลองวทิยาศาสตร์ 11.  รายงานโครงงานวทิยาศาสตร์ 12. เรียงความหรือบทกว ี

13.  การเฝ้าสังเกต 14.  การน าเสนอปากเปล่า 15.  การเตมิค าลงในแผนภูมิ

16.  ตอบส้ัน ๆ   17.  ข้อสอบแบบจบัคู่ 18.  แฟ้มผลงานดเีด่น

1. เลอืกตอบจากหลาย
ตัวเลอืก

2. การตอบตาม
โครงสร้างส้ัน ๆ แบบ

ปลายเปิด

3. การประเมิน
ผลผลติ

(Product)

4. การประเมินการ
ปฏิบัติ(ภาระงาน)
(Performance)

ข้อสอบแบบเลอืกตอบ ช้ินงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เตมิค าในช่องว่าง



1. เลอืกตอบจากหลาย
ตัวเลอืก

2. การตอบตาม
โครงสร้างส้ัน ๆ แบบ

ปลายเปิด

3. การประเมิน
ผลผลติ

(Product)

4. การประเมินการ
ปฏิบัต(ิภาระงาน)
(Performance)

ข้อสอบแบบเลอืกตอบ  เติมค าในช่องว่าง เรียงความหรือบทกวี เรียงความหรือบทกวี

ข้อสอบแบบถูก-ผดิ ตอบค าถามปากเปล่า รายงานวจิัย ดนตรี นาฏศิลป์

ข้อสอบแบบจับคู่ ระบุช่ือแผนภูมิ รายงานโครงงาน
วทิยาศาสตร์

รายงานวจิัย

การเติมค าลงในแผนภูมิ ช้ินงานศิลปะ สัมภาษณ์

แฟ้มผลงานดเีด่น สาธิตการทดลอง
วทิยาศาสตร์

การเขียนแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนการด าเนินการ
ทดลอง

รายงานโครงงาน
วทิยาศาสตร์

การเฝ้าสังเกต

การน าเสนอปากเปล่า



1. เลอืกตอบจากหลาย
ตัวเลอืก

2. การตอบตาม
โครงสร้างส้ัน ๆ แบบ

ปลายเปิด

3. การประเมิน
ผลผลติ

(Product)

4. การประเมินการ
ปฏิบัต(ิภาระงาน)
(Performance)

ข้อสอบแบบเลอืกตอบ  เตมิค าในช่องว่าง เรียงความหรือบทกวี เรียงความหรือบทกวี

ข้อสอบแบบถูก-ผดิ ตอบค าถามปากเปล่า รายงานวจิัย ดนตรี นาฏศิลป์

ข้อสอบแบบจับคู่ ระบุช่ือแผนภูมิ รายงานโครงงาน
วทิยาศาสตร์

รายงานวจิัย

การเตมิค าลงในแผนภูมิ ช้ินงานศิลปะ สัมภาษณ์

แฟ้มผลงานดเีด่น สาธิตการทดลอง
วทิยาศาสตร์

การเขยีนแผนภูมแิสดง
ขั้นตอนการด าเนินการ
ทดลอง

รายงานโครงงาน
วทิยาศาสตร์

การเฝ้าสังเกต

การน าเสนอปากเปล่า

กิจกรรม 2

1.จงพิจารณาว่ารายการประเมินท่ีระบไุว้ในหวัตาราง รายการ
ใดบ้างท่ีเป็นการประเมินตามสภาพจริง 
…………………………………………….
2.ถ้าการประเมินสภาพจริง มีองคป์ระกอบง่าย ๆ เป็น 2 P  จง
ร่วมกนัวิเคราะหว่์า แต่ละ P เป็นอกัษรน าหน้าของข้อความใด

P1 =  ……………………….   P2 =  ……………………
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คุณครูจะประเมินผลอย่างไรกบัค าตอบของนักเรียนดังต่อไปนี้



www.themegallery.com
Company





หนังสือแนะน า

www.themegallery.com

เพิ่มเติมบรรยาย ICT/digital E-book.pdf


Generation

95



www.themegallery.com



เมื่อโลกไร้พรมแดน ด้วยการตดิต่อส่ือสารทางอนิเตอร์เน็ต
เมื่อสังคมเกดิขึน้ในโลกออนไลน์ด้วย Social Network
เมื่อความรู้ใหม่เกดิขึน้ทุกๆวนิาทบีนโลกใบนี้
เมื่อการศึกษามไิด้จ ากดัอยู่แต่ภายในห้องเรียน

เมื่อมนุษย์ใช้ ICT เป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจ าวนั
เมื่อลูกหลานของเราก้าวเข้าสู่การใช้ชีวติในศตวรรธที่ 21 



พระราชบญัญัติลขิสิทธ์ิ พ.ศ. 2537

หมวด 1 ลขิสิทธ์ิ 

ส่วนที ่6 

ข้อยกเว้นการละเมิดลขิสิทธ์ิ 
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ส่วนที ่6 ข้อยกเว้นการละเมดิลขิสิทธ์ิ 
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ทุกส่ิงเป็นเร่ืองง่าย เร่ืองได้ที ่Google
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คู่มอื

เพิ่มเติมบรรยาย ICT/google search.pdf
เพิ่มเติมบรรยาย ICT/GoogleDocsbookkmitl.pdf
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1.ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้
ในช้ันเรียน

2.ใช้เป็นส่ือน าเสนอความรู้
ความสนใจแบบออนไลน์

3.ใช้เป็นเคร่ืองมอืทาง
ปัญญาในการสร้างสรรค์
ผลงานของนักเรียน

4.ใช้น าเสนอผลงาน 
เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์

ผลงานของครู

จุดประสงค์
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กรณตีวัอย่าง:ครูกอบวทิย์  พริิยะวฒัน์



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

การส ารวจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
โดยการจัดท าแฟ้มสะสมงานนักเรียน

CLICK 

บรรยาย inpiring sci สมบูรณ์/แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์.pdf


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 
-  การน าภาพต่างๆ เช่น ภาพภูเขาไฟ  ภาพโลก  ภาพหิน มาจาก Flickr และ 
Google



การสืบค้นภาพข้ันสูง

ขนาดภาพ

อตัราส่วน

ประเภทของภาพ

ทีม่าของภาพ

สีในภาพ

สิทธ์ิในการใช้งาน

ประเภทของไฟล์

ประเทศ

GIF (Graphics Interchange Format)
 JPEG (Joint Photographic Expert Group)
PNG (Portable Network Graphic)

ประเภทของไฟล์รูปภาพ



การจับภาพหน้าจอ

Right Click ----> 
Save as

PrtScrn

SnagIt

Photoscape



Snagit



Photoscape
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ความหมายของค าว่า “วดิีโอคลปิ หรือ คลปิวดิีโอ”

www.themegallery.com

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






www.ifilm.com

www.youtube.com

video.google.com

                           ทีม่า : Wikipedia
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ความหมายของค าว่า “วดิีโอคลปิ หรือ คลปิวดิีโอ”

http://www.ifilm.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1


   ในโลกนี ้มีคลปิวดิีโอ อยู่มากมาย แต่จะมีสักกีค่ลปิที…่

ครูสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน

นักเรียนสามารถใช้ทบทวนความรู้และศึกษาเพิม่เติม

ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการเรียนการสอน พฒันาการศึกษา 

www.themegallery.com
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กจิกรรมสร้างส่ือการเรียนรู้อย่างง่ายด้วยวดีโิอกระดาษ
ค าช้ีแจง

1.รวมกลุ่มๆละ 5-6 คน

2.รับวสัดุอปุกรณ์ ได้แก่ ดินสอสี  กระดาษA4 กรรไกร

3.เลอืกหัวข้อจัดท าคลปิวดีิโอ 1 เร่ือง โดยความยาวไม่เกนิ 3 นาท ี
คดิเค้าโครงเร่ืองและถ่ายท า

4.ใช้กล้องดิจิตอล Tablet หรือ Smart Phone ถ่ายท าเป็นคลปิวดีิโอ

5.เลอืกตัวแทนน าเสนอ  
www.themegallery.com



วิธีการ Download YouTube

YouTube Downloader

130
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วธีิการ/เทคนิค การน าคลปิวดีิโอมาใช้

แบบ Online   มส่ิีงทีค่วรค านึงถึงดังนี้
- 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 านึงถึงดังนี้
- 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

วธีิการ/เทคนิค การน าคลปิวดีิโอมาใช้











วิธีการแทรกคลิปวีดิโอลงใน Powerpoint

สิ่งที่ต้องมี

1. โปรแกรมดาวน์โหลด Youtube

- Youtube Downloader

2. โปรแกรมแปลงไฟล์

- ไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลด flv ถ้าเป็น Office 2010 ใช้ได้เลย

ถ้าเป็น 2007 ลงมา ต้องแปลงจาก flv เป็น Wmv

- ใช้โปรแกรทแปลงไฟล์ หาจากกูเกิล แนะน า : Any video converter

3. เลือกคลิปที่ต้องการจาก Youtube

4, copy URL ด้านบนของคลิปมาใส่ใน Youtube Downloader แล้วเลือกดาวน์โหลด จะได้ไฟล์
นามสกุล Flv

5. แปลงไฟล์จาก FLV เป็น WMV

6. แทรกคลิป ลงใน Slide ของ Powerpoint
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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
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-แบบรับ 
: การแชร์คลปิผ่านบลอ็กหรือเวบ็ไซต์ เพือ่น าคลปิมาโพสต์ไว้โดยอาจเรียงล าดับของ
คลปิตามข้ันตอนการจัดกจิกรรมในห้องเรียน ซ่ึงครูสามารถโพสต์คลปิวดีิโอ 
ประกอบเนือ้หา ร่วมกบัการใช้ส่ือออนไลน์อื่นๆให้นักเรียนตอบค าถามได้
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www.themegallery.com

-แบบรับ 
: ต้องมีช่องทางให้นักเรียนหรือผู้ชม สามารถเข้าถึงคลปิวีดิโอได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว 
เช่น การสร้าง Channel ส่วนตัวบน Youtube



www.themegallery.com

-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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ต้องค านึง : 

- นักเรียนมีพืน้ฐานทางด้านการใช้ ICT สามารถถ่ายท า ตัดต่อวดีิโอได้

- อาจบูรณาการกบักลุ่มสาระฯอืน่ๆที่เกีย่วข้อง

- แบ่งกลุ่มนักเรียนอย่างเหมาะสม

- ก าหนดจุดประสงค์ เนือ้หาขอบข่ายชัดเจน

- มีแบบประเมินผลชัดเจนและแจ้งให้นร.ทราบ

- มีการอ้างองิ และไม่มีการละเมิดลขิสิทธ์ิ

- ครูตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมก่อนอพัโหลด

- ควรตกลงว่าจะอพัโหลดโดยผ่านบัญชีผู้ใช้ของครูหรือนักเรียนอพัโหลดเอง
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ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินผลงานคลปิวดีิทัศน์ของนักเรียน
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ตัวอย่างการจัดท า Story Board

ธรรมศาสตร์คลองหลวง/img003.jpg
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ต้องค านึง : 

- พจิารณาว่าข้อมูลได้เปิดเผยได้  เผยแพร่ได้  ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

- มั่นใจว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม ไม่ได้คัดลอกส่วนใดส่วนหน่ึงของผู้อื่นมา
โดยไม่อ้างองิ

- ยอมรับค าติชมและค าวจิารณ์ทีอ่าจตามมา



ข้อควรระวงัและส่ิงที่ควรพจิารณาก่อนอพัโหลด VDO Clip

- ความถูกต้องของเนือ้หาสาระ

- ความเหมาะสมของเนือ้หาสาระ

- การละเมิดลขิสิทธ์ิ  ข้อความ  ภาพ  เพลง   เนือ้หา

- ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ตามมา เช่น เร่ืองที่เป็นประเดน็
สังคม เป็นที่วพิากษ์วจิารณ์ถกเถยีง  ท าให้ผู้อืน่เสียช่ือเสียง
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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



เวบ็ไซต์รวมภาพสวยๆ น่ารักๆ เกีย่วกบัเนือ้หาวิทยาศาสตร์
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www.openclipart.org

http://openclipart.org/


เทคนิคในการหาภาพสวยๆ ท าปกหนังสือ หรือแบนเนอร์ หรือป้ายต่างๆ
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http://www.krujongrak.com/a_wisdom/graphic.htm


การใช้ Application ใน Chrome web Store
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http://wiki.nectec.or.th/princess-
it/RajabhatProject/RajabhatProject_Freesoftware
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http://www.linepc.in.th/
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http://www.linepc.in.th/


http://www.worldclassschoolthai.net

http://www.worldclassschoolthai.net/home


เวบ็ไซต์รวม E-Book เอกสารและต าราเรียนวชิาต่างๆ ของมหาวทิยาลัยรามค าแหง

  http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/start.html
ถ้าเป็นเร่ืองการศึกษา เลอืกหมวด E ถ้าเป็นเร่ืองการสอนวทิยาศาสตร์ เลอืกหมวด SE
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www.webcamtoy.com

www.themegallery.com



http://www.voki.com/
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http://prezi.com/
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http://prezi.com/


http://academic.obec.go.th/web/node/307
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http://academic.obec.go.th/web/node/307
http://academic.obec.go.th/web/node/307
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http://www.facebook.com/groups/teachforthailand/
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