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ความรูดานการจัดการความรู 

 กระบวนการในการจัดการความรู เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ Electronics – media ซ่ึง

องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู (Knowledge Process) ประกอบไปดวย 

 “คน” เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเปนแหลงความรู และเปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน 

 “เทคโนโลย”ี เปนเครื่องมือเพ่ือใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมท้ังนําความรูไปใชอยางงาย 

และรวดเร็วข้ึน 

 “กระบวนการความรู” เปนการบริหารจัดการ เพ่ือนําความรูจากแหลงความรูไปใหผูใช เพ่ือทําใหเกิดการ

ปรับปรุง และนวัตกรรม 

 องคประกอบท้ัง 3 สวนนี้ จะตองเชื่อมโยงและ บูรณาการอยางสมดุล 

 

กระบวนการในการจัดการความรู 

 การจัดการเรียนรูมีกระบวนการในการดําเนินการแบงเปน 7 ข้ันตอน ไดแก การบงชี้ความรู, การสราง

และแสวงหาความรู, การจัดการความรูใหเปนระบบ, การประมวลและกลั่นกรองความรู, การเขาถึงความรู, การ

แบงปนแลกเปลี่ยนความรู, และการเรียนรู  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาจะทําอยางไรใหองคกรบรรลุเปาหมาย โดยจะคัดเลือกวาจะใช

เครื่องมืออะไร และขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูท่ีใคร โดยอาจจะพิจารณาวาองคกรมี

วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร 

2. การสรางและแสวงหาความรู ซ่ึงสามารถทําไดหลายทาง เชน การสรางความรูใหม แสวงหาความรูจาก

ภายนอก รักษาความรูเกา กําจัดความรูท่ีใชไมไดแลว 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยาง

เปนระบบเพ่ือการเรียกใชงานไดอยางรวดเร็วและถูกตองในอนาคต 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน การปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน 

และปรับปรงุเนื้อหาใหสมบูรณและเหมาะสม 

5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวก โดยการใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือการประชาสัมพันธบน Web board 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ ซ่ึงจะแบงไดสองกรณีไดแก Explicit Knowledge 

อาจจะจัดทําใหเปนเอกสาร ฐานความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ หรือ Tacit Knowledge จัดทําเปน

ระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน 

การยืมตัว และเวทีการแลกเปลี่ยนความรู เปนตน 
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7.การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน การเรียนรูจากสรางองคความรู การนํา

ความรูไปใชใหเกิดการเรียนรูและประสบการณใหมๆ และนําความรูท่ีไดไปหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 
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ระบบและกลไกในการสรางสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับทัศนคติผูสอน 

การวางแผนการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 

การอบรมใหความรูสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ครั้งท่ี 1 

 

การทดลองใชสื่อของผูสอน 

 

การประเมินผล (ขอบกพรอง) 

การอบรมใหความรูสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ครั้งท่ี 2 

 

การทดลองใชสื่อของผูสอน 

 

การประเมินผล (ขอบกพรอง) 

การวางแผนการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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ข้ันตอนท่ี 1 การปรับทัศนคติของอาจารยผูสอน 

P :   นําเสนอวิธีการใชสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสในท่ีประชุม (ตัวอยางตางๆ เชน  Thai Mooc, การสอน

ผานโปรแกรมตางๆ 

D :   สรางสื่อการเรียนการสอนใหคณาจารยในคณะวิทยาศาสตรดู 

C :   สอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

A :   ปรบัปรุงกลยุทธในการนําเสนอสื่อการเรียนการสอนและกําหนดระบบกลไกในการสรางสื่อการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส 

ข้ันตอนท่ี 2 การวางแผนและการใชกลยุทธในการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส 

P :   นําเสนอตัวอยางท่ีทางคณาจารยรุนใหมสรางสื่อการเรียนการสอน  เชน  การใชโปรแกรม Mathematica มา

สรางกราฟ 3 มิติ, การอัดวีดีโอ, การใชภาษา Python มาสรางกราฟ 3 มิติ เปนตน 

D :   เสนอในระบบและกลไกในการสรางสือ่ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

C :   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน Facebook และมีขอเสนอแนะ 

A :   ปรับแกตามขอเสนอแนะ 

ข้ันตอนท่ี 3,4 การอบรมใหความรู การสรางส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

P :   วางแผนและกลยุทธในการใหความรูทางดานการสรางสื่อการเรียนการสอน 

D :   ผศ.ดร.กาญจน คุมทรัพย ใหความรูทางดานการสราง google classroom ผานวีดีโอคอลไลนในกลุม      

Sci PCRU member (มีคณาจารยในกลุมจํานวน 52 ทาน) และสงขอมูลในการสรางสื่อตางๆ 

C :   ประเมินความพึงพอใจ จากสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

A :   จัดทําองคความรู วิธีการสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสเผยแพรท่ีเว็บไซต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ข้ันตอนท่ี 5 คานิยมในการสรางและใชส่ือการเรียนการสอน 

P :   กระตุนใหความรูดานการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน 

D :   สงเสริมใหอาจารยผูสอนสรางสื่อการเรียนการสอน 

C :   อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอดี และขอจํากัดของการสรางสื่อและการใช 

A :   ปรับปรุงระบบกลไก และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหอาจารยผูสอน มีการพัฒนาตนเอง เชน       

การอบรมเทคนิคการสอนแบบใหม, การอบรมการสรางสื่อการเรียนการสอน เปนตน 
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ความรูดานสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

หลักการใชส่ือการเรียนการสอน 

 การใชสื่อการเรียนการสอนนั้นอาจจะใชเฉพาะข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งของการสอน หรือจะใชในทุก

ข้ันตอนก็ได ดังนี้ 

1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาท่ีกําลังจะเรียนหรือเนื้อหาท่ี

เก่ียวของกับการเรียนในครั้งกอน แตมิใชสื่อท่ีเนนเนื้อหาเจาะลึกอยางแทจริง เปนสื่อท่ีงายในการ

นําเสนอในระยะเวลาอันสั้น 

2. ข้ันดําเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เปนข้ันสําคัญในการเรียนเพราะเปนข้ันท่ีจะให

ความรูเนื้อหาอยางละเอียดเพ่ือสนองวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ตองมีการจัดลําดับข้ันตอนการใชสื่อให

เหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียน 

3. ข้ันวิเคราะหและฝกปฏิบัติ สื่อในข้ันนี้จึงเปนสื่อท่ีเปนประเด็นปญหาใหผูเรียนไดขบคิดโดยผูเรียน

เปนผูใชสื่อเองมากท่ีสุด 

4. ข้ันสรุปบทเรียน เปนข้ันของการเรียนการสอนเพ่ือการย้ําเนื้อหาบทเรียนใหผูเรียนมีความเขาใจท่ี

ถูกตองและตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ควรใชเพียงระยะเวลาสั้นๆ 

5. ข้ันประเมินผูเรียน เปนการทดสอบความสามารถของผูเรียนวาผูเรียนเขาใจในสิ่งท่ีเรียนถูกตองมาก

นอยเพียงใด สวนใหญแลวจะเปนการประเมินจากคําถามจากเนื้อหาบทเรียนโดยอาจจะมีภาพ

ประกอบดวยก็ได 

 

ส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

 สื่อการเรียนการสอนเปนตัวกลางในการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน จึงมีความหลากหลายในหลาย

ทิศทาง จึงมีผูแบงประเภทของสื่อการเรียนการสอนไวหลายดาน ท้ังนี้ในการจัดการเรียนรูนี้ จํามุงเนนไปยังสื่อการ

เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ตัวอยางสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ไดแก 

1. หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Book/Text Book) มีลักษณะเหมือนหนังสือท่ัวไป 

แตจัดเก็บอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกสอยางงายไดแก ไฟลท่ีสราง

จากโปรแกรมออฟฟศท่ัวไป ไฟลท่ีมีนามสกุล PDF สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส เราสามารถ

สรางไดจากโปรแกรมทาง Computer เชน word, power point, โปรแกรมเฉพาะดาน  เปนตน 

ตัวอยางสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ไดแก 
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2. เว็บไซตหรือเว็บเบทอินสตรัคชั่น (Website/Web bate Instruction)  มีลักษณะการนําเสนอบน

เว็บเบราเซอร โดยผูใชงานจะตองเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต จึงจะสามารถใชงานได ขอดีของสื่อ

การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสประเภทนี้ คือ มีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบท่ีหลากหลาย นาสนใจ 

สามารถเปลี่ยนแปลงดวยการ Update ขอมูลไดตลอดเวลา เปนการอัดคลิปวีดีโอ แลวอัพโหลดลงใน 

Facebook  โดยการสรางกลุม Facebook เชน กลุม Quantum mechanics  (อ.อาทิตย หูเต็ม 

สอนใหแกนักศึกษาสาขาวิชาฟสิกส ชั้นปท่ี 3),  กลุม Physics house education (อ.ศานิตย 

สวุรรณวงศ สอนวิชาฟสิกสระดับ ม.ปลาย ใหแกนักศึกษา สาขาวิชาฟสิกสชั้นปท่ี 2 และ 3) เปนตน 

 

 

การใช face book และโปรแกรม zoom 
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การใช face book และโปรแกรม กลองวิดีโอ ของ face book 
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3. Application ในการชวยสอนในยุคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 เชน Zoom, google classroom, 

meeting, Hang out, Teams เปนตน เชน  google classroom ในรายวิชา Zoology (ผู ช วย

ศาสตราจารย ดร. กาญจน คุมทรัพย  สอนใหแกนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปท่ี 2) 
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 สําหรับการใชงาน Google Classroom ในบทบาทของผูสอนนั้นสามารถทําไดดังนี้ 

1. สรางชั้นเรียนออนไลนสาหรับรายวิชานั้นๆ ได 
2. เพ่ิมรายชื่อผูเรียนจากบัญชีของ Google เขามาอยูในชั้นเรียนได 

3. สามารถกําหนดรหัสผานใหผูเรียนนําไปใชเพ่ือเขาชั้นเรียนเองได 
4. สามารถตั้งโจทย มอบหมายการบานใหผูเรียนทํา โดยสามารถแนบไฟลและกําหนดวันท่ีสงการบานได 
5. ผูเรียนเขามาทําการบานใน Google Docs และสงเขา Google Drive ของผูสอน โดยจะจัดเก็บ 

ไฟลงานใหอยางเปนระบบภายใต Folder “Classroom” 

6. สามารถเขามาดูจํานวนผูเรียนท่ีสงการบานภายในกําหนดและยังไมไดสงได 
7. ตรวจการบานของผูเรียนแตละคน พรอมท้ังใหคะแนนและคําแนะนําได 
8. สามารถเชิญผูสอนทานอ่ืนเขารวมในชั้นเรียนเพ่ือรวมกันจัดการเรียนการสอนได 
9. ปรับแตงรปูแบบของชั้นเรยีน ตามธีมหรือจากภาพสวนตัวได 
10. สามารถใชงานบนมือถือ ท้ังระบบปฏิบัติการ Android และ ios ได 
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 ข้ันตอนการสรางช้ันเรียน ดวย Google Classroom เบ้ืองตน 

1. เขาสู Google Classroom ท่ี https://classroom.google.com/ ดวย Browser Google Chrome 

2. ดําเนินการ login ดวย user ท่ีเปน @pcru.ac.th แลวกด next 

 

    
 
3. ใส password ท่ีไดจากสํานักวิทยบริการ แลวกด Sign in 

4. กดท่ีแอบ google เลือก Google Classroom 

  
 

5. เม่ือเขาสู Google Classroom ครั้งแรก จะตองดําเนินการเลือกบทบาทในการใชใชงาน โดย 

สามารถเลือกไดในสวนของ What’s your role at your school? คลิกเลือก Teacher ในกรณีเปนผูสอน

หรือผูสรางรายวิชา คลิกเลือก Student ในกรณีเปนผูเรียน เม่ือเลือกบทบาทเสร็จสิ้นใหกดปุม Submit 
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6. ปรากฏหนาตางของ Google Classroom 

 

 
 

ขอดี-ขอจํากัด 

ขอดี 

1. ขยายขอบเขตของการเรียนรูของผูเรียนในทุกหนทุกแหง  จากหองเรียนปกติไปยังบาน  และท่ีทํางาน  ทําใหไม

เสียเวลาในการเดินทาง 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหผูเรียนรอบโลกในสถานศึกษาตางๆ ท่ีรวมมือกัน ไดมีโอกาสเรียนรูพรอมกัน 

3. ผูเรียนควบคุมการเรียนตามความตองการ และความสามารถของตนเอง 

4. การสื่อสารโดยใช อีเมล กระดานขาว การพูดคุยสด ฯลฯ ทําใหการเรียนรูมีชีวิตชีวาข้ึนกวาเดิม สงเสริมให

ผูเรียนมีสวนชวยเหลือกันในการเรียน 

5. กระตุนใหผูเรียนรูจักการสื่อสารในสังคม และกอใหเกิดการเรียนแบบรวมมือ ซ่ึงท่ีจริงแลว การเรียนแบบ

รวมมือสามารถขยายขอบเขตจากหองเรียนหนึ่งไปยังหองเรียนอ่ืนๆ ไดโดยการเชื่อมตอทางอินเตอรเน็ต 

6. การเรียนดวยสื่อหลายมิติทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาไดตามสะดวกโดยไมตองเรียงลําดับกัน 

7. ขอมูลของหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาสามารถหาไดโดยงาย 

8. การเรียนการสอนมีใหเลือกท้ังแบบประสานเวลา คือเรียน และพบกับผูสอนเพ่ือปรึกษา หรือถามปญหาไดใน

เวลาเดียวกัน (Synchronous) และแบบตางเวลา (Asynchronous) คือเรียนจากเนื้อหาในเว็บ และติดตอผูสอน

ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

9. สงเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรูตลอดชีวิต เนื่องจากเว็บเปนแหลงความรูท่ีเปดกวางใหผูท่ีตองการศึกษา

ในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง สามารถเขามาคนควาหาความรูไดอยางตอเนื่อง และตลอดเวลา การสอนบนเว็บตอบสนอง
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ตอผูเรียนท่ีมีความใฝรู รวมท้ังมีทักษะ ในการตรวจสอบการเรียนรูดวยตนเอง (Meta-Cognitive Skills) ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

10. การสอนบนเว็บเปนวิธีท่ีดีเยี่ยมในการใหผูเรียนไดประสบการณของ สถานการณจําลอง ท้ังนี้เพราะสามารถใช

ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ ภาพ 3 มิติ ในลักษณะท่ีใกลเคียงกับชีวิตจริงได 

 

ขอจํากัด 

1. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นยังมีนอย เม่ือเทียบกับการออกแบบโปรแกรมเพ่ีอใชในวงการ

อ่ืนๆ ทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีจํานวน และขอบเขตจํากัดท่ีจะนํามาใชเรียนในวิชาตางๆ 

2. การท่ีจําใหผูสอนเปนผูออกแบบโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเองนั้น นับวาเปนงานท่ีตองอาศัยเวลา 

สติปญญา และความสามารถเปนอยางยิ่ง ทําใหเปนการเพ่ิมภาระของผูสอนใหมีมากยิ่งข้ึน 

3. เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรเปนการวางโปรแกรมบทเรียนไวลวงหนา จึงมีลําดับข้ันตอนในการสอนทุกอยาง

ตามท่ีวางไว ดังนั้น การใชคอมพิวเตอรชวยสอน จึงไมสามารถชวยในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนได 

4. ผูเรียนบางคนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนท่ีเปนผูใหญ อาจจะไมชอบโปรแกรมท่ีเรียงตามข้ันตอน ทําใหเปน

อุปสรรคในการเรียนรูได 

 


