การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ความเหมาะสมของการใชสื่อ
หลักการเลือกใชสื่อ
การนําสื่อมาใชในการเรียนการสอน ควรคํานึงถึงสิ่งสําคัญ 3 ประการคือ
1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการเรียนการสอน หมายความวาเมื่อเรานําเอา
เทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนแลว ทําใหผูเรียนรูตามที่เราวางจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมไวใน
แผนการสอนทุกประการ
2. ประสิทธิผล (Productivity) หลังจากจบขบวนการเรียนการสอนแลวผูเรียน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเกิดจากการเรียนรู ตามจุดมุงหมายที่วางไว
3. ประหยัด (Economy) การที่จะเอาสื่อใชในการเรียนการสอนควรไดตระหนักถึง
ขอนี้
ประเภทและคุณสมบัติของสือ่ การเรียนรูกับการนําไปใช
1. สื่อการสอนประเภทไมใชเครื่องฉาย
วัสดุ / อุปกรณ
ขอดี
ขอจํากัด
1. สิ่งพิมพตาง ๆ เชน
ก. เปนวิธีการเรียนรูที่ดีที่สุด ก. ถาจะใหสิ่งพิมพคุณภาพดี
หนังสือตําราเรียนคูมือ
วิธีหนึ่ง
จําเปนตองใชตนทุนในการ
ฯลฯ
ข. สามารถอานไดตามอัตรา
ผลิตสูง
ความสามารถของแตละ
ข. บางครั้งตองพิมพใหมเพื่อ
บุคคล
ปรับปรุงขอมูลที่ลาสมัย
ค. เหมาะสําหรับการอางอิง ค. ผูที่ไมรูหนังสือไมสามารถ
หรือทบทวน
อานเขาใจได
ง. เหมาะสําหรับการผลิตเปน
จํานวนมาก สะดวกในการ
แกไขปรับปรุงเนื้อหาใหม
2. ของจริง ของตัวอยาง
ก. แสดงภาพไดตามความ
ก. บางครั้งอาจจะลําบากใน
เปนจริง
การจัดหา
ข. ลักษณะ 3 มิติ
ข. ของบางสิ่งอาจมีขนาด
ค. สัมผัสไดดวยประสาท
ใหญเกินกวาจะนํามา

วัสดุ / อุปกรณ

ขอดี
สัมผัสทั้งหา
ค.
ง.

3. ของจําลอง หุนจําลอง
ขนาดเทาหรือขยายของ
จริง

ก.
ข.

อยูในลักษณะ 3 มิติ
สามารถจับตองและ
พิจารณารายละเอียดได
ค. เหมาะสําหรับการแสดง
ที่ไมสามารถมองเห็นได
ดวยตาเปลา (เชน
ลักษณะของอวัยวะภายใน
รางกาย)
ง. สามารถใชแสดงหนาที่
และลักษณะสวนประกอบ
จ. ชวยในการเรียนรูและการ
ปฏิบัติทักษะชนิดตาง ๆ
ฉ. หุนบางอยางสามารถผลิต
ไดดวยวัสดุทองถิ่นที่หา
ไดงาย
4. วัสดุกราฟก เชน แผน ก. ชวยในการชี้ใหเห็นความ
ภูมิ แผนภาพ โปสเตอร
สัมพันธระหวางเนื้อหา
ภาพถาย ภาพเขียน
ข. ชวยแสดงลําดับขั้นตอน
การตูน
ของเนื้อหา
ค. สามารถจัดหาไดงายจาก
สิ่งพิมพตาง ๆ

จ.
ฉ.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ขอจํากัด
แสดงได
บางครั้งของนั้นอาจมีราคา
สูงเกินไป
ปกติเหมาะสําหรับการ
เสนอตอกลุมยอย
อาจเสียหายไดงาย
เก็บรักษาลําบาก
ตองอาศัยความชํานาญใน
การผลิต
สวนมากราคาแพง
ปกติเหมาะสําหรับการ
แสดงตอกลุมยอย
ชํารุดเสียหายไดงาย
ถาทําไดไมเหมือนของจริง
ทุกประการ บางครั้งอาจ
ทําใหเกิดความเขาใจผิดได

ก. เหมาะสําหรับการเรียนใน
กลุมเล็ก
ข. งานกราฟกที่มีคุณภาพดี
จําเปนตองใชชางเทคนิค
ที่มีความชํานาญในการ
ผลิต

วัสดุ / อุปกรณ
ง.
จ.

5. กระดานดํา, กระดาน
ขาว

ก.
ข.
ค.

ขอดี
ผลิตไดงายและสามารถ
ผลิตไดจํานวนมาก
เก็บรักษาไดงายดวยวิธี
ผนึกภาพ

ตนทุนในการผลิตต่ํา
สามารถเขียนงานกราฟก
ไดหลายชนิด
ชวยในการสรางความ
เขาใจตามลําดับเรื่องราว
เนื้อหา

ค.

ก.

ข.

ค.

ง.

6. กระดานผาสําลีและ
กระดานแมเหล็ก

ก.
ข.
ค.

สามารถนํากลับมาใชไดอีก ก.
วัสดุในการผลิตหางาย
และสามารถผลิตไดอง
เหมาะสําหรับแสดงความ
เกี่ยวพันของลําดับเนื้อหา
เปนขั้นตอน

ขอจํากัด
การใชภาพบางประเภท
เชน ภาพตัดสวน
(Sectional Drawing)
หรือภาพการตูน อาจไม
ชวยใหกลุมเปาหมายเกิด
ความเขาใจดีขึ้นเพราะไม
สามารถสัมพันธกับของ
จริงได
ผูสอนตองหันหลังใหกลุม
ผูเรียนเมื่อเขียนกระดาน
ทําใหไมสามารถควบคุม
ชั้นเรียนไดดี
สามารถอานขอความบน
กระดานไดไมไกลมากนัก
ทําใหกลุมผูเรียนมีจํานวน
จํากัด
ภาพ หัวขอ หรือประเด็น
คําบรรยายตองถูกลบไม
สามารถนํามาใชไดอีก
ผูสอนตองมีความสามารถ
ในการเขียนกระดานพอ
สมควร
ไมเหมาะสําหรับผูเรียน
กลุมใหญ

วัสดุ / อุปกรณ
7. การศึกษานอกสถานที่

ง.
ก.

ข.

ค.

2. สื่อประเภทสอนใชเครื่องฉาย
2.1 ประเภทเสนอภาพนิ่ง
วัสดุ / อุปกรณ
1. เครื่องฉายภาพทึบแสง ก.

วัสดุ / อุปกรณ

2. แผนโปรงใส

ขอดี
ขอจํากัด
ชวยดึงดูดความสนใจ
ผูเรียนสามารถสังเกต
ก. เสียเวลาและคาใชจายใน
การณและมีสวนรวมได
การเดินทาง
ดวยตนเอง
ข. จัดเฉพาะผูเรียนกลุมยอย
เปดโอกาสใหผูเรียนรวม ค. ตองเตรียมการและวาง
ทํางานเปนกลุมและสราง
แผนโดยละเอียดรอบคอบ
สรรคความรับผิดชอบรวม
สามารถจูงใจเปนราย
บุคคลไดดี

ขอดี
ขอจํากัด
สามารถขยายภาพถาย/
ก. ตองใชเครื่องในหองที่มืด
ภาพเขียนหรือวัสดุทึบแสง
สนิท จึงจะเห็นภาพขยาย
ใหเปนภาพที่มองดูมีขนาด
ไดชดั เจน
ใหญได
ข. เครื่องมีขนาดใหญทําให
ขอดี
ขอจํากัด
ข. เหมาะสําหรับผูเรียนกลุม
ขนยายลําบาก
ใหญ
ค. ชวยลดภาระในการผลิต
สไลดและแผนโปรงใส
ก. สามารถใชไดในที่ที่มีแสง ก. ตองใชเครื่องในหองที่มืด
สวาง
สนิท จึงจะเห็นภาพขยาย
ข. เหมาะสําหรับผูเรียนกลุม
ไดชัดเจน
ใหญ
ข. เครื่องมีขนาดใหญทําให
ค. ผูสอนหันหนาเขาหาผูเรียน
ขนยายลําบาก
ได

วัสดุ / อุปกรณ

3. สไลด

ขอดี
ขอจํากัด
ง. ผูสอนสามารถเตรียมแผน
โปรงใสไวใชลวงหนาหรือ
สามารถเขียนลงไปพรอม
ทําการบรรยายเพื่อเสริม
สรางความเขาใจ
จ. แผนโปรงใสบางประเภท
สามารถแสดงใหเห็นการ
เคลื่อนไหวไดบาง
ก. เหมาะสําหรับผูเรียนกลุม ก. ตองฉายในหองมืดพอ
ใหญและกลุมเล็ก
สมควรยกเวนจะมีจอ
ข. ผลิตคอนขางงายและทํา
Daylight Screen
สําเนาไดงายเชนกัน
ข. การถายทําชุดสไลดที่ดี
ค. สามารถเปลี่ยนสลับรูปใน
ตองมีการวางแผนทําบท
การสอนไดตามความตอง
สคริปตการถายทํา และ
การ
การจัดภาพเปนชุด
ง. สามารถปรับเปลี่ยนรูปที่
ไมทันสมัยหรือเพิ่มรูปได
ตามความตองการของ
เนื้อเรื่อง
จ. ใชสะดวก เก็บรักษางาย
ฉ. ใชประกอบกับเครื่องบัน
ทึกเสียงในการผสม
สัญญาณเสียงและภาพ
ช. สามารถใชไดกับเครื่อง
ฉายที่ใชไฟฟาหรือ
แบตเตอรี่

วัสดุ / อุปกรณ
4. ฟลมสทริป

ก.
ข.
ค.

5. ไมโครฟลม ไมโคฟช

ก.
ข.
ค.

ง.
จ.

2.2 ประเภทเสนอภาพเคลื่อนไหว
วัสดุ / อุปกรณ
1. ภาพยนตร (8 และ 16
ก.
มม.)

วัสดุ / อุปกรณ

ขอดี
เหมาะสําหรับการเรียนเปน
กลุมเล็กหรือรายบุคคล
ผลิตเองไดงาย
สะดวกในการใชและเก็บ
รักษา
สะดวกในการเก็บรักษา
สามารถเก็บจําแนกประ
เภทไดงาย
เหมาะสําหรับการเก็บ
รักษาขอมูล สิ่งพิมพเพราะ
มีขนาดเล็ก
ตนทุนการผลิตไมสูงมาก
นัก
ขนาดเล็กหยิบใชได
สะดวก

ขอจํากัด
ก. ไมสามารถตัดตอสลับหรือ
ใชภาพกับเรื่องอื่น ๆ ได
ข. ริมหนามเตยชํารุดได

ก. ไมสามารถอานขอความได
ดวยตาเปลา ตองใชเครื่อง
อานที่มีคุณภาพดี
ข. เครื่องอานใชอานคนเดียว
มีราคาไมสูงมากนัก แต
เครื่องอานสําหรับฉายให
กลุมใหญจะราคาแพง

ขอดี
ขอจํากัด
ใหภาพที่ดูแลวเสมือนมี
ก. ตนทุนในการผลิตสูงมาก
การเคลื่อนไหวของสิ่งของ
และกรรมวิธีในการผลิต
และใหเสียงประกอบซึ่งทั้ง
ยุงยาก
ภาพและเสียงมีลักษณะ
ข. หากผลิตฟลม จํานวนนอย
ใกลเคียงความจริงมาก
มวน จะทําใหตนทุนใน
ข. เหมาะสําหรับการสอน
การผลิตสูงกวาเดิมมาก
กลุมใหญและกลุมยอย
ขอดี
ขอจํากัด
ค. ภาพยนตร 8 มม. เหมาะ ค. ตองใชไฟฟาในการฉาย
สําหรับการเรียนรายบุคคล ง. ลําบากในการเคลื่อนยาย

วัสดุ / อุปกรณ
ง.

2. โทรทัศนวงจรเปด

ก.

ข.
ค.

ง.

3. โทรทัศนวงจรปด

ก.

ขอดี
ขอจํากัด
เหมาะสําหรับใหความรูแต
อุปกรณเครื่องฉาย
ผูสอนจะตองอธิบายบาง จ. ตองฉายในที่มืด
สิ่งในภาพยนตรกอนทํา
ฉ. หากใชภาพยนตรตาง
การฉายจบแลวควรมีการ
ประเภท อาจจะไมตรงตอ
ซักถามปญหาหรืออภิปราย
ความตองการของผูใ ชจริง
รวมกันเพื่อสรุปเรื่อง
หรือผูชมอาจไมเขาใจ
เนื้อเรื่องไดเทาที่ควร
สามารถใชไดกับผูเรียน
ก. การจัดรายการที่ดีตองใช
หรือผูชมไมจํากัดจํานวน
ตนทุนสูงมากและตองใช
และสามารถถายทอดไปได
ชางเทคนิคในการผลิต
ในระยะไกล ๆ
รายการ
ชวยดึงดูดความสนใจของ ข. ตองใชไฟฟา
ผูเรียน
ค. เปนการสื่อสารทางเดียว
เหมาะสําหรับใชในการจูง
ทําใหผูเรียนไมสามารถ
ใจสรางทัศนคติและเสนอ
ถามขอสงสัยไดในทันที
ปญหาใหผูเรียนคิดหรือ
และผูสอนไมสามารถ
เสริมสรางการอภิปราย
ทราบการตอบสนองของ
รวมกัน
ผูเรียนได
ชวยลดภาระของผูสอน
ง. รายการที่เสนออาจไมตรง
คือแทนที่จะตองบรรยาย
กับตารางสอนหรือ
หลายครั้งหรือหลายแหง
บทเรียน
ในหัวขอเดียวกันตอผูเรียน
หลายกลุม ก็ใชการถาย
ทอดไปยังที่ตาง ๆ ไดใน
เวลาเดียวกัน
เหมาะสําหรับผูเรียนกลุม ก. รับภาพไดเฉพาะในบริเวณ
เล็กและกลุมใหญ
ที่กําหนดไวเทานั้น

วัสดุ / อุปกรณ
ข.

ค.
4. วีดิทัศน

ก.
ข.
ค.

3. สื่อการสอนประเภทเครื่องเสียง
วัสดุ / อุปกรณ
1. วิทยุ
ก.

ข.

ค.

ขอดี
ขอจํากัด
ใชถายทอดเหตุการณหรือ
การสอนที่ผูเรียน/ผูชมไม
สามารถรวมกันอยูในบริเวณ
ที่เรียนเรียน/ที่ชมพรอม
กันได
สามารถใชรวมกับวีดิทัศน
ในการสงภาพได
สามารถใชไดกับผูเรียน
ก. ตนทุนอุปกรณและการ
กลุมเล็กและกลุมใหญ
ผลิตสูงตองใชชวงเทคนิค
สามารถฉายซ้ําเมื่อผูเรียน
ในการผลิต/จัดรายการ
ไมเขาใจหรือเพื่อทบทวน ข. ตัวอักษรที่ปรากฏบนจอ
แสดงการเคลื่อนไหวของ
โทรทัศนมีขนาดเล็กอาน
ภาพประกอบเสียงที่ให
ยาก
ความรูสึกที่ใกลเคียงของ ค. มวนเทปเสือ่ มสภาพไดงาย
จริงมาก
ขอดี
สามารถใชกับผูเรียนกลุม
เล็กและกลุมใหญหรือ
รายบุคคล
ระยะกระจายเสียงกวาง
และถายทอดไดในระยะ
ไกล ๆ
ลดภาระของผูสอนหรือผู
บรรยายในการเดินทางไป
สอนในที่ตาง ๆ

ขอจํากัด
ก. ตองใชหองที่ทําขึ้นเฉพาะ
เพื่อการกระจายเสียง
ข. ผู ฟ ง ห รื อ ผู เ รี ย น ต อ ง
ปรับตัว
เขาหารายการเนื่องจาก
ผูบรรยายไมสามารถปรับ
ตัวเขาหาผูฟงได
ค. เปนการสื่อสารทางเดียว
ทําใหผูบรรยายไมสามารถ
ทราบปฏิกิริยาสนองกลับ
ของผูฟง

วัสดุ / อุปกรณ

2. เทปบันทึกเสียง

ขอดี
ขอจํากัด
ง. สามารถใหความรูแกผูที่
ไมสามารถอานเขียนได
เนื่องจากใชทักษะในการ
ฟงเพียงอยางเดียว
ฉ. เครื่องรับวิทยุราคาถูกและ
สามารถใชกับแบตเตอรี่ได
ช. สามารถใชกับสื่ออื่น เชน
สิ่งพิมพเพื่อประกอบการ
เรียน
ก. สามารถใชไดโดยงายไม ก. การบันทึกเสียงที่คุณภาพ
จํากัดขนาดและจํานวน
ดี จําเปนตองใชหองและ
ผูเรียน
อุปกรณที่ดีมีคุณภาพสูง
ข. เหมาะสําหรับการเรียนรู ข. ตองมีความชํานาญพอ
ดวยตนเองหรือกับกลุม
สมควรในการตัดตอเทป
ยอย
ค. ตองระมัดระวังในการเก็บ
ค. การเปด/ปด/เดินหนา/
รักษา
ยอนกลับ สามารถทําได
โดยสะดวก
ง. ตนทุนการผลิตต่ํา
จ. อุปกรณราคาถูกและ
สามารถใชกับแบตเตอรี่ได
ฉ. ใชไดหลายกรณี เชน
ใชประกอบสไลดใชบันทึก
เสียงที่ไมสามารถฟงได
ทั่วถึง เชน การเตนของ
หัวใจ เปนตน

วัสดุ / อุปกรณ
3. แผนซีดี

ก.

ข.

ค.
ง.
จ.

ขอดี
บันทึกเสียงประเภทตาง ๆ
ในระบบดิจิทัลที่ใหความ
คมชัดมาก
ไมมีการพลั้งเผลอลบเสียง
ที่ บั น ทึ ก ไว แ ล ว และไม
พรั่น
ตอสนามแมเหล็ก
เรียกคนขอมูลเสียงได
รวดเร็ว
มีอายุการใชงานนานและ
ยากแกการบุบสลาย
ขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะ
แกการพกพา

4. สื่อเชิงโตตอบ (Interactive Media)
4.1 ดานวัสดุ/อุปกรณ
วัสดุ / อุปกรณ
ขอดี
1. คอมพิวเตอร
ก. ใชงานไดหลายประเภท
เชน การคํานวณจัดเก็บ
ฐานขอมูล การจัดหนาสิ่ง
พิมพ ฯลฯ
ข. ใชแกปญหาตาง ๆ ที่
ซับซอนได
ค. เสนอขอมูลไดหลาย
ประเภท ทั้งตัวอักษร
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
และเสียง

ขอจํากัด
ก. ไมสามารถบันทึกได
ข. โดยทั่วไปแลวผูใชไม
สามารถบันทึกเสียงเองได
ตองมีการบันทึกเสียงมา
จากโรงงานผูผลิต
ค. ตนทุนการผลิตสูงกวาการ
บันทึกลงเทปเสียงแตถา
ผลิตเปนจํานวนมากจะลด
ตนทุนไดมาก
ง. เครื่องเลนมีราคาสูงกวา
เครื่องเลนเทปเสียง

ขอจํากัด
ก. มีราคาสูงพอสมควร
ข. ตองมีการบํารุงรักษาตาม
ระยะเวลา
ค. ตองใชกับโปรแกรม
ซอฟตแวรประเภทตาง ๆ
จึงจะใชงานได

วัสดุ / อุปกรณ

2. บทเรียนการสอนใช
คอมพิวเตอรชวย (CAI)

ขอดี
ขอจํากัด
ง. มีการโตตอบกับผูเรียนเพื่อ
ใหผลปอนกลับดวยความ
รวดเร็ว
จ. สามารถบันทึกขอมูลเก็บ
ไวในหนวยความจําของ
เครื่องหรือในวัสดุบันทึก
อื่น เชน จานบันทึกและ
เทปแมเหล็กได
ฉ. ใชรวมกับโมเด็มเพื่อใช
ในอินเทอรเน็ตเพื่อการ
สื่อสารขอมูลกับฐานขอมูล
อื่น ๆ ไดทั่วโลก
ช. เครื่องกระเปาหิ้วมีขนาด
เล็กเหมาะแกการพกพาไป
ใชในที่ตาง ๆ ได
ก. ผูเรียนสามารถมีการโต
ก. ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญใน
ตอบกับบทเรียนได
การเขียนโปรแกรมบท
ข. สามารถใชผลปอนกลับแก
เรียน
ผูเรียนไดในทันที
ข. โปรแกรมซอฟตแวรบาง
ค. มีรูปแบบบทเรียนใหเลือก
ประเภทมีราคาสูงพอ
ใชมากมาย เชน การสอน
สมควร
ทบทวน เกม การจําลอง
ง. เสนอบทเรียนไดทั้งลักษณะ
ตัวอักษร ภาพและเสียง
จ. ผูเรียนสามารถทบทวนเนื้อ
หาบทเรียนและทํากิจกรรม
ไดตามความสามารถของ
ตนในลักษณะการศึกษารายบุคคล

วัสดุ / อุปกรณ
3. ซีดีรอม

ก.
ข.

ค.
ง.
จ.
4. แผนวีดิทัศน
(Videodisc/Laserdisc)

ก.

ข.

ค.

ง.
จ.

ขอดี
สามารถบันทึกขอมูลได
มากถึง 680 เมกะไบต?
บันทึกขอมูลไดทั้ง
ตัวอักษร
ภาพนิ่ง ภาพกราฟก
เคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศน
และเสียง
เรียกคนขอมูลไดรวดเร็ว
และถูกตอง
มีอายุใชงานนานและยาก
แกการบุบสลาย
ขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะ
แกการพราก
บันทึกขอมูลในลักษณะตัว
อักษรภาพนิ่ง ภาพกราฟก
เคลื่อนไหว
แบงเปน 2 ชนิด บันทึก
ขอมูลไดทั้งแบบหนาละ
30 นาที และ 1 ชั่วโมง
ดูภาพนิ่งไดทีละภาพดวย
ความคมชัด หรือจะดูภาพ
ชาหรือภาพเร็วก็ไดเชนกัน
เลนเดินหนาหรือยอนกลับ
ไดดวยความรวดเร็ว
คนหาเนื้อเรื่องเปนตอน
หรือตามเวลาของการเลน
ได

ขอจํากัด
ก. ไมสามารถบันทึกทับขอมูล
เดิมได
ข. ปกติแลวผูใชไมสามารถ
บันทึกขอมูลเองได
ค. ตนทุนการผลิตสูงแตถา
ผลิตเปนจํานวนมากจะ
ลดตนทุนไดมาก
ง. ตองใชเลนรวมกับเครื่อง
คอมพิวเตอร

ก. มีเสนผาศูนยกลาง 12 นิ้ว
จึงมีขนาดใหญไมเหมาะ
ในการพกพา
ข. ผูใชไมสามารถบันทึก
ขอมูลไดเอง ตองบันทึก
มาจากโรงงานเทานั้น

4.2 ดานเทคนิควิธีการ
วัสดุ / อุปกรณ
1. สื่อหลายมิติ
(Hypermedia)

ก.

ข.

ค.

ง.

2. แผนวีดิทัศนเชิงโตตอบ
(Interactive Viodeo,
Interactive Videodisc)

ก.

ข.
ค.
ง.

จ.
3.

อินเทอรเน็ต

ก.

ขอดี
เสนอขอมูลในลักษณะไม
เปนเสนตรงทําใหสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลในที่ตาง ๆ
ไดอยางรวดเร็ว
เนื้อหาบทเรียนมีทั้งภาพ
นิ่ง ภาพกราฟกเคลื่อนไหว
ภาพวิดทัศน เสียงพูด
เสียงดนตรี
ผูเรียนสามารถโตตอบกับ
บทเรียนและไดรับผลปอน
กลับทันที
สะดวกในการใช

ก.

ข.
ค.

ง.

ขอจํากัด
ตองใชโปรแกรมซอฟแวร
ที่มีคุณภาพสูงในการผลิต
บทเรียน
ตองอาศัยเชี่ยวชาญใน
การสรางบทเรียน
ตองใชรวมรับคอมพิวเตอร
ที่มีคุณภาพสูงพอควรจึง
จะใชไดดี
การผลิตบทเรียนลักษณะ
นี้ ตองอาศัยอุปกรณรวม
หลายอยาง เชน เครื่อง
เสียง กลองวีดิทัศน เครื่อง
เลนแผนวีดิทัศน
ฯลฯ
ตองใชอุปกรณรวมในการ
ทํางานหลายอยาง
ตองเลือกเนื้อหาในแผน

ใชไดกับผูเรียนกลุมใหญ
กลุมยอย และการศึกษา
รายบุคคล

ก.

เสนอขอมูลในลักษะไม
เปนเสนตรง (Non-linear)
การเสนอเนื้อหามีทั้งภาพ
นิ่ง ภาพวีดิทัศน และเสียง
ผูเรียนสามารถโตตอบกับ
บทเรียนและไดรับผลปอน
กลับทันที
บันทึกผลการเรียนและการ
ตอบสนองของผูเรียนได
คนควาขอมูลไดทั่วทุกมุม
โลกอยางรวดเร็ว

วีดิทัศนมาประกอบบท
เรียนใหเหมาะสม ซึ่งบาง
ครั้งอาจหาไดไมตรงนัก
ค. อุปกรณตาง ๆ มีราคาสูง
จึงทําใหการเรียนแบบนี้ไม
เปนที่นิยมใชกันมากนัก

ข.

ก. ขอมูลที่ไดอาจไมถูกตอง
เนื่องจากไมมีผูใดรับรอง

วัสดุ / อุปกรณ
ข.

ค.

ง.

จ.

ฉ.
ช.
4.

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

ก.

ข.

ค.

ง.

ขอดี
ติดตามขาวสารความรู
และความเคลื่อนไหวตางๆ
ไดอยางรวดเร็ว
สนทนากับผูที่อยูหางไกล
ได ทั้งในลักษณะขอความ
และเสียง
รวมกลุมอภิปรายกับผูที่
สนใจในเรื่องเดียวกันเพื่อ
ขยายวิสัยทัศน
รับสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ
ขอความ ภาพ และเสียง
ไดรวดเร็วในราคาเยา
ถายโอนแฟมขอมูลในที่
ตาง ๆ ได
ติดประกาศขอความเพื่อ
หาผูที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
ชวยขจัดปญหาในเรื่อง
ของเวลาและระยะทางใน
การเรียน
ผูเรียนที่ไมกลาแสดงออก
ในชั้นเรียนจะไดรูสึกอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็น
เสริมบรรยากาศในการ
เรียนรูเพื่อเปดโอกาสใหมี
การถามขอของใจเปนการ
สวนตัว
ผูเรียนสามารถติดตอกันใน
การแบงปนขอมูลและ
ปรึกษารวมกันได

ขอจํากัด
ข. ตองมีการศึกษาการใชงาน
เพื่อการสืบคนขอมูล
ค. นักเรียนและเยาวชนอาจ
เขาไปดูในเว็บไซดที่ไม
เหมาะสม

ก. เปนการสื่อสารที่ผูสื่อสาร
ไมสามารถแสดงความรูสึก
ตอกันไดทําใหขาดความ
เปนธรรมชาติ
ข. อาจเกิดความสับสนในการ
อภิปรายเนื่องจากอภิปราย
ในเวลาที่ไมตอเนื่องกัน
ค. ผูเรียนตองมีความชํานาญ
ในการพิมพและเรียบเรียง
เนื้อหาจึงจะทําใหการ
อภิปรายราบรื่น

5.

วัสดุ / อุปกรณ
การสอนใชเว็บเปนฐาน,
การสอนบนเว็บ
(Web-Based
Instruction)

ก.

ข.

ค.

ง.
จ.

ขอดี
ขยายโอกาสทางการศึกษา
แกผูเรียนรอบโลกทําใหไม
ตองเสียเวลาในการเดิน
ทาง
การเรียนดวยการสื่อสาร
หลากหลายรูปแบบ ทําให
ผูเรียนรูจักการสื่อสารใน
สังคม ทําใหการเรียนมี
ชีวิตชีวายิ่งขึ้น
การเรียนดวยสื่อหลายมิติ
ทําใหเลือกเรียนเนื้อหาได
ตามสะดวกโดยไมตอง
เรียงลําดับกัน
มีหลักสูตรใหเลือกเรียน
มาก
มีการเรียนทั้งแบบประสาน
เวลาและแบบไมประสาน
เวลา

ก.

ข.
ค.

ง.

ขอจํากัด
ผูสอนและผูเรียนอาจไมพบ
หนากันเลย อาจทําใหผู
เรียนบางคนอึดอัดและไม
สะดวกในการเรียน
ผูสอนตองใชเวลาเตรียม
การสอนมาก
การตอบปญหาในบางครั้ง
อาจไมเกิดขึ้นในทันทีทําให
ผูเรียนไมเขาใจอยางถอง
แทได
ผูเรียนตองรูจักควบคุมการ
เรียนของตนเองจึงจะประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนได

ตัวอยาง
แบบประเมินความเหมาะสมของการใชสื่อ / นวัตกรรม / เทคโนโลยี / ภูมิปญญาทองถิ่น /
แหลงเรียนรู

ชั้น.....................................................วิชา...............................................................................
โรงเรียน............................................อําเภอ..................................จังหวัด................................

ที่

ชื่อ
สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีภูมิปญญาทองถิ่น/แหลงเรียนรู

ความเหมาะสม
เนื้อหาสาระ
กิจกรรม
การเรียนการสอน

หมายเหตุ/
ผูเรียน ขอควร
ปรับปรุง

1
2
3

ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน
(..............................................)
วันที.่ ..................เดือน...................................พ.ศ. ........................

(ตัวอยาง)
บันทึกการใชสื่อ / นวัตกรรม / เทคโนโลยี / ภูมิปญญาทองถิ่น / แหลงเรียนรู

ชั้น......................................................วิชา............................................................................
โรงเรียน...............................................อําเภอ....................................จังหวัด........................
รายการสื่อ
ที่ นวัตกรรม / เทคโนโลยี /
ภูมิปญญาทองถิ่น /

ครอบคลุม (ดาน)
ความรู
ทักษะ เจตคติ

ระดับผูเรียน
กลุมเกง กลุม
ปานกลาง

กลุม หมาย
อ อ เหตุ
น

แหลงเรียนรู
1
2
3

ลงชื่อ.................................................ผูประเมิน
(..............................................)
วันที่..................เดือน..................................พ.ศ. ....................

4.4.3 การประเมินผลการใชสื่อ แนวทางการดําเนินการประเมิน
(20 คะแนน)
รูปแบบการประเมิน
การประเมินสื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพนั้นควรดําเนินการประเมินในรูปคณะกรรมการ
จํานวน 3 – 5 คน ซึ่งประกอบดวยบุคคลหลาย ๆ ฝายดังนี้
1. ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาที่ ป ระเมิ น ซึ่ ง จะช ว ยพิ จ ารณาในด า นหลั ก วิ ช าของสื่ อ ที่
ประเมินถูกตองเหมาะสมมากนอยเพียงใด
2. ผูมีประสบการณในดานการสอนหรือการนิเทศ ซึ่งจะชวยตรวจในแงเนื้อหาที่
นําเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาที่ใชเหมาะสมกับระดับชั้นหรือวัยของผูเรียนมากนอยเพียงใด
3. มีความรูความเขาใจในหลักสูตรซึ่งจะเปนผูที่ชวยตรวจพิจารณาวาหนังสือเลมนั้น
มีความสอดคลองกับหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทําหรือไม
ในกรณีที่ประเมินคุณภาพสื่อเทคโนโลยีอิเลคโทรนิค องคประกอบของคณะประเมินควร
มีนักเทคโนโลยีหรือผูมีความรูในดานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อชวยตรวจพิจารณาในองคประกอบ
ด า นเทคนิ ค ต า ง ๆ สํ า หรั บ โรงเรี ย นที่ มี ข อ จํ า กั ด ด า นบุ ค ลากร โรงเรี ย นสามารถยื ด หยุ น ในการ
ดําเนินงานได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดกับการเรียนการสอน
หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู
สื่อการเรียนรูที่จะกลาวถึงเกณฑการประเมินในที่นี้มี 2 ประเภทคือ
1. สื่อสิ่งพิมพ
2. สื่อเทคโนโลยีหรือสื่ออิเลคโทรนิค
1. การตรวจประเมินคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ
สื่อสิ่งพิมพ หมายถึง หนังสือและอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ ซึ่งไดแสดงหรือจําแนกหรือ
เรี ย บเรี ย งสาระความรู ต า ง ๆ โดยใช ตั ว หนั ง สื อ เป น ตั ว เขี ย นหรื อ เป น ตั ว พิ ม พ เ ป น สื่ อ เพื่ อ แสดง
ความหมาย สื่อสิ่งพิมพมีหลายประเภท เชน เอกสาร หนังสือ ตํารา หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร
จุลสาร จดหมายเหตุ บันทึก รายงาน วิทยานิพนธ เปนตน
สื่อสิ่งพิมพที่จะนําเสนอเกณฑการประเมินคุณภาพสวนใหญเปนสื่อที่ใชในการเรียน
การสอน ไดแก หนังสือเรียน และคูมือครู สวนสื่อที่นอกเหนือจากนี้ครูผูสอนอาจนําแนวทางจาก
เกณฑที่นําเสนอไปปรับใชได

1.1 การประเมินคุณภาพหนังสือเรียน
กรมวิชาการไดจัดทําเกณฑประเมินคุณภาพหนังสือเรียนเพื่อเปนแนวทางในการตรวจ
พิจารณาคุณภาพหนังสือเรียนของสํานักพิมพเอกชน สาระสําคัญของการประเมินมี 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน เปนขอมูลเบื้องตนของหนังสือเรียน ไดแก ชื่อหนังสือ ผูแต
สํานักพิมพ ปที่พิมพ ราคาจําหนาย เปนตน
สวนที่ 2 รายการประเมิ น เป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ ใ ช เ ป น เกณฑ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพ
หนังสือเรียนซึ่งตองพิจารณาประเด็นตอไปนี้
1. เนื้อหา พิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1) มีความสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูของหลัก สูตรสถานศึ กษา
หรือไม
2) เนื้อหามีความถูกตองตามหลักวิชา ทันสมัย เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา ไมควรมี
ประเด็นโตแยงที่ทําใหผูเรียนสับสน
3)เนื้อหาไมขัดตอความมั่นคง ความสงบเรียบรอยของชาติและไมขัดตอศีลธรรมอันดี
4) เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น / ชวงชั้น
2. ภาษาที่ใช
ภาษาที่นําเสนอตองถูกตอง ชัดเจน สื่อความหมายอานเขาใจงาย ใชภาษาเหมาะสม
กับวัยของผูเรียน ใชศัพทเฉพาะถูกตอง
3. กิจกรรมประกอบบทเรียน (ถามี) พิจารณาในเรื่อง
1) สอดคลองกับจุดประสงคของบทเรียน
2) สงเสริมความรูความเขาใจในบทเรียนและนําไปปฏิบัติได
3) ใชคําสั่งหรือคําอธิบายชัดเจน งายตอการปฏิบัติตาม
4) ใชคําถามที่ทาทาย และกระตุนความคิด
5) สอดแทรกกิจกรรมไวอยางเหมาะสม
4. ภาพ ตาราง แผนภูมิ (ถามี) พิจารณาในเรื่อง
1) ถูกตอง ชัดเจนและเปนปจจุบัน
2) มีความเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหา
3) มีรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ
4) ชวยใหเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนขึ้น

สวนที่ 3 สรุปขอคิดเห็นผลการประเมิน เปนสวนที่สรุปผลในเชิงคุณภาพของสื่อวามี
คุณภาพอยูระดับใด ผานการประเมินหรือไม มีจุดเดนหรือขอบกพรองอะไรบาง
1.2 การประเมินคุณภาพคูมือครู
สาระสําคัญของการประเมินมีดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเปนสวนที่ใ หขอมู ลเบื้องต นของคูมื อครู ซึ่ งไดแ ก ชื่อ
หนังสือ ผูแตง สํานักพิมพ ปที่พิมพ
สวนที่ 2 รายการประเมินเปนสวนสําคัญที่ใชพิจารณาคุณภาพของคูมือครู ซึ่งตอง
พิจารณาประเด็นตอไปนี้
1. จุดประสงคของบทเรียน
1) สอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร
2) สอดคลองกับเนื้อหาบทเรียน
2. เนื้อหาที่เพิ่มเติมหรือขยายความจากหนังสือเรียน
1) เหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหาในหนังสือเรียน
2) ถูกตองตามหลักวิชา
3) ไมขัดตอความมั่นคง ความสงบเรียบรอยของชาติ และศีลธรรมอันดี
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
1) สอดคลองกับจุดประสงคของบทเรียน
2) สอดคลองกับเนื้อหาบทเรียน
3) มีความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติ
4. วิธีการและเครื่องมือประเมินผล
1) สอดคลองกับจุดประสงคของบทเรียน
2) ถูกตองตามหลักวิชา
5. อุปกรณและสื่อการเรียนการสอนที่เสนอแนะ มีความเหมาะสมสอดคลองกับกิจกรรมที่
เสนอแนะหรือไม
6. แหลงและหนังสือคนควาเพิ่มเติม มีความเหมาะสมหรือไม
สวนที่ 3 สรุปขอคิดเห็นผลการประเมินเปนสวนที่สรุปผลในเชิงคุณภาพของคูมือครูวา
มีคุณภาพระดับใด ผานการประเมินหรือไม มีจุดเดน หรือขอบกพรองอะไรบาง
1.2 การประเมินคุณภาพคูมือครู
สาระสําคัญของการประเมินมีดังนี้

สวนที่ 1 ขอมู ลพื้นฐานเป นสวนที่ใ หขอมู ลเบื้องต นของคูมือครู ซึ่งไดแ ก ชื่ อ
หนังสือ ผูแตง สําหนักพิมพ ปที่พิมพ
สวนที่ 2 รายการประเมินเปนสวนหนึ่งสวนสําคัญที่ใชพิจารณาคุณภาพของคูมือ
ครู ซึ่งตองพิจารณาประเด็นตอไปนี้
1. จุดประสงคของบทเรียน
1) สอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร
2) สอดคลองกับเนื้อหาบทเรียน
2. เนื้อหาที่เพิ่มเติมหรือขยายความจากหนังสือเรียน
1) เหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหาในหนังสือเรียน
2) ถูกตองตามหลักวิชา
3) ไมขัดตอความมั่นคง ความสงบเรียบรอยของชาติ และ ศีลธรรมอันดี
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
1) สอดคลองกับจุดประสงคของบทเรียน
2) สอดคลองกับเนื้อหาบทเรียน
3) มีความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติ
4. วิธีการและเครื่องมือประเมินผล
1) สอดคลองกับจุดประสงคของบทเรียน
2) ถูกตองตามหลักวิชา
5. อุปกรณและสื่อการเรียนการสอนที่เสนอแนะ มีความเหมาะสมสอดคลองกับกิจกรรมที่
เสนอแนะหรือไม
6. แหลงและหนังสือคนควาเพิ่มเติม มีความเหมาะสมหรือไม
สวนที่ 3 สรุปขอคิดเห็นผลการประเมินเปนสวนที่สรุปผลในเชิงคุณภาพของคูมือครูวา
มีคุณภาพระดับใด ผานการประเมินหรือไม มีจุดเดน หรือขอบกพรองอะไรบาง
อนึ่ง การประเมินคุณภาพสื่อสิ่งพิมพนี้อาจนําองคประกอบภายนอกมารวมในการ
ประเมินคุณภาพ ดวยได ซึ่งไดแก ปกหนังสือระบุรายวิชาชัดเจนหรือไม การออกแบบปกดึงดูดความ
สนใจขนาดตัวอักษรเหมาะสมกับผูเรียน สารบัญใหรายละเอียดชัดเจนหรือไม เปนตน
2. การประเมินคุณภาพสื่อเทคโนโลยีหรือสื่ออิเลคโทรนิค
2.1 การประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

2.1.1 ประเภทของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted instruction หรือ
CAI)
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง จุดประสงคในการผลิต
สื่ อ คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนเพื่ อ ช ว ยสอนแทนครู หื อ สอนสริ ม จากการสอนในชั้ น เรี ย นปกติ
สื่อคอมพิว เตอรชวยสอนมีห ลายประเภท แต ล ะประเภทมีวัตถุ ประสงค ใ นการสร างตางกั น การ
ออกแบบจึงแตกตางกันตามประเภทของสื่อ เชน
1) แบสอนเนื้อหา (Tutorial) สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้ จะเนน
สาระสําคัญของเนื้อหา ความรูเปนหลักลีการถามตอบระหวางบทเรียน จะคลายการเรียนการสอนใน
หองเรียน ตองอาศัยการจําลองบทบาทของครูผูสอนมาไวหนาจอ ซึ่งสรางและออกแบบใหดียาก
เพราะไมสามารถสรางโปรแกรมที่เตรียมรับมือกับนักเรียนไดทุกคําถาม โปรแกรมประเภทนี้จะอธิบาย
เนื้อหาที่ตองการสอน แลวตั้งคําถามใหผูเรียนตอบ พรอมทั้งตองวิเคราะหตอเมื่อผูเรียนตอบถูกใหเรียง
เนื้อหาใหม ถาตอบผิดตองกลับไปเรียนซ้ํา เปนตน สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้บางโปรแกรม
อาจมี Hypertext เพื่ออธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม
2) แบบฝกทักษะหรือฝกปฏิบัติ (Drill and Practice) สื่อคอมพิวเตอรชวย
สอนประเภทนี้จะเนนการฝกทักษะ โดยเชื่อวา การฝกดังกลาวจะชวยใหผูเรียนประยุกตเอาความรู
หลักการ และทฤษฎีตาง ๆ ที่เรียนมาแลวใชในการทําแบบฝกหัด หรือแกปญหาตาง ๆ จาบทเรียนที่
พบมากจะเปนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาตางประเทศ
3) แบบสรางสถานการณจําลง (Simulation) เปนสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
อีกรูปแบบหนึ่งที่ชวยสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนในบางเนื้อหาที่เขาใจยากเปนนามธรรม ให
เขาใจไดงายขึ้น เชน การอธิบายเกี่ยวกับโครงสรางอะตอม การทํางานของเครื่องยนตกลไกตาง ๆ
หรื อ อาจเป น การจํ า ลงสถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เช น จํ า ลองสถานการเลื อ กตั้ ง การทดลองทาง
วิทยาศาสตร
นอกจากสื่อความพิวเตอรชวยสอนที่กลาวมาแลว ยังมีสื่อคอมพิวเตอรชวย
สอนประเภทเกมการศึกษา (Instructional Games) สื่อประเภทนี้จะไดรับการออกแบบใหใชงาย มี
ความสนุกสนาน พลมากในทองตลาด แบบสาธิต
(Demonstration)
เปนสื่อที่มุงเนนเสนอ
กระบวนการตาง ๆ ซึ่ งมุ ง ใหผู เ รี ย นมี ค วามรูค วามใจอยา งเป น ลํ า ดับขั้ น ตอนแบบทดสอบความรู
(Testing) แบบแกปญ
 หา (Problem Solving)
2.1.2 หลั ก การของการผลิ ต สื่ อ คอมพิ ว เตรอ ช ว ยสอน การออกแบบบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนนั้นควรประกอบดวยสวนตาง ๆ ตอไปนี้ แตจะมีสวนใดบางนั้น ขึ้นอยูกับ
ประเภทของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

2.1.3 เทคนิคการออกแบบสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย 2 สวน คือ
1) การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) ซึ่งตองอาศัยหลักการ
เรียนการสอนทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ มาใชในการออกแบบ
2) การออกแบบหนาจอ (Screen Design) ซึ่งตองพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ที่
ปรากฏบนหนาจอ ไดแก
2.1) องคประกอบดานข อความ พิจารณาที่ขนาดตัวอักษร ความหนาแนน สี
ตําแหนง ความสัมพันธ ความเหมาะสมกับผูเรียน วิธีการนําเสนอ
2.2) องคประกอบดานภาพและกราฟก พิจารณาคุณภาพและการควบคุมตําแหนง
การนําเสนอ ความเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียน
2.3) องค ป ระกอบด า นเสี ย ง พิ จ ารณาคุ ณ ภาพและความเหมาะสมของเสี ย ง
ประกอบเสียงบรรยาย เสียงดนตรี
2.4) องค ป ระกอบด า นการควบคุ ม หน า จอ พิ จ ารณาการออกแบบปุ ม ควบคุ ม
หนาจอและกําหนดเสนทางเดินของบทเรียน
2.1.4 เกณฑการตรวจประเมินสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน กรมวิชาการไดจัดทําเกณฑการ
ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ การศึ ก ษา ประเภทคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนขึ้ น โดยเชิ ง
ผูทรงคุณวุฒิมารวมเปนกรรมการจัดทําเกณฑและกระทรวงศึกษาธิการไดใหความเห็นชอบในเกณฑ
ดังกลาวเรียบรอยแลว ซึ่งกรมวิชาการไดใชเปนเกณฑในการประเมินคุณภาพสื่อของสํานักพิมพเอกชน
ที่สงเข ารั บการตรวจประเมิ นเพื่อขอเครื่องหมายรับรองคุณภาพ สาระสําคัญของเกณฑ ก ารตรวจ
ประเมินคุณภาพ สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนมี 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน เปนสวนที่ใหผูประเมินกรอกรายละเอียดขอมูลเบื้องตน
และภาพรวมของสื่อ
o ชื่อสื่อ
o วิชา ใชสอนประกอบวิชาอะไร ระดับใด
o ลักษณะของสื่อที่ใชเก็บบทเรียน เก็บใน CD-ROM หรือ Diskette
o เนื้อหาสาระของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน ผลิตขึ้นตามหลักสูตรหรืออิงหลักสูตร
o เอกสารประกอบมีอะไรบาง เชน คูมือการใชโปรแกรม คูมือประกอบการเรียน
การสอน
o อุปกรณการนําเสนอบทเรียนมีอะไรบาง เชน ไมโครโฟน หูฟง
o ระบบคอมพิวเตอรที่จําเปน ตองใชกับคอมพิวเตอรรุนใด มี RAM ขนาดเทาใด

o เนื้อหาโดยยอของบทเรียน
o ลักษณะเดนของบทเรียน
o องคป ระกอบทั่ ว ไปโดยพิจ ารณาความยาก-งา ยในการติด ตั้ ง โปรแกรม ความ
เหมาะสมกับฮารดแวรในปจจุบัน
ฯลฯ
สวนที่ 2 รายการประเมิน คุณ ภาพ เปน สวนสําคัญที่ใ ช เ ป น เกณฑใ นการตรวจ
ประเมินสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งตองพิจารณาประเด็นตอไปนี้
1. ส ว นนํ า ของบทเรี ย น เร า ความสนใจ ให ข อ มู ล พื้ น ฐานที่ จํ า เป น เช น
วัตถุประสงคของบทเรียน เมนูหลัก สวนชวยเหลือเปนตน
2. เนื้อหาของบทเรียน
2.1 โครงสรางของเนื้อหาชัดเจนมีความกวาง ความลึก เชื่อมโยง ความรูเดิม
กับความรูใหม
2.2 มีความถูกตองตามหลักวิชา
2.3 สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการจะนําเสนอ
2.4 สอดคลองกับกากรประยุก ตใ ชในการเรียนการสอน มี ความสัมพัน ธ
ตอเนื่อง
2.5 ความยากางายเหมาะสมตอผูเรียน
2.6 ไมขัดตอความมั่นของชาติและคุณธรรม จริยธรรม
3. การใชภาษา
ใชภาษาถูกตอง เหมาะสมกับวัยของผูเรียน สื่อความหมายไดชัดเจน เหมาะสม
กับผูเรียน
4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน
4.1 ออกแบบดวยระบบตรรกะที่ดี เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง
4.2 สงการพัฒนาความคิดสรางสรรค
4.3 มีความยืดหยุน สนองความแตกตางระหวางบุคคล ควบคุมลําดับเนื้อหา
ลําดับการเรียนและแบบฝกได
4.4 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย / ตอนเหมาะสม
4.5 กลยุทธในการถายทอดเนื้อหานาสนใจ

4.6 มีกลยุทธการประเมินผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีความ
หลากหลายและปริมาณเพียงพอที่สามารถตรวจสอบความเจาใจบทเรียนดวยตนเองได
5. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
5.1 อกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใชสัดสวนเหมาะสมสวยงาม
5.2 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจน สวยงาม อานงาย เหมาะสมกับ
ระดับผูเรียน
5.3 ภาพกราฟกเหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับเนื้อหา และมีความสวยงาม มี
ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ และสรางภาพ
5.4 คุณภาพการใชเสียงดนตรีประกอบบทเรียน เหมาะสม ชัดเจน นาสนใจ
ชวนคิด นาติดตาม
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย สะดวก โตตอบกับผูเรียนอยาง
สม่ําเสมอ การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation) ชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑและ
สามารถยอนกลับไปยังจุดตาง ๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพการใชเมาสเหมาะสม มี
การควบคุมทิศทางความชาเร็วของบทเรียน
6.2 การใหผลปอนกลับเสริมแรงหรือใหความชวยเหลือเหมาะสมตามความจํา
เปน
สวนที่ 3 สรุปขอคิดเห็นการตรวจประเมิน เปนสวนที่สรุปผลการพิจารณาในเชิง
คุณภาพของสื่อฯ วาจะผานการตรวจประเมินหรือไม นอกจากนี่ยังเปนสวนที่ผูประเมินสามารถระบุ
ขอดี ขอเสีย เพื่อเปนขอสังเกตสําหรับผูใชและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสื่อ

ตัวอยาง
แบบประเมินผลการเรียนสําเร็จรูปสําหรับผูมีประสบการณ
กลุม...................................................ชั้น............................................
เรื่อง..............................................
คําชี้แจง

โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชองวางตรงกับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมี 5 ระดับคือ
เหมาะสมมากที่สุด
ให 5
คะแนน
เหมาะสมมาก
ให 4
คะแนน
เหมาะสมปานกลาง
ให 3
คะแนน
เหมาะสมนอย
ให 2
คะแนน
เหมาะสมนอยที่สุด
ให 1
คะแนน

ขอความ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ขนาดรูปเลม
รูปแบบ
เนื้อหา
จุดประสงคการเรียนรู
ภาษาที่ใช
ความสอดคลองกับหลักสูตร
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณภาพของบทเรียนสําเร็จรูป

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2

1

ตัวอยาง
แบบประเมินผลการเรียนสําเร็จรูปสําหรับผูมีประสบการณ
กลุม...................................................ชั้น............................................
เรื่อง..............................................
คําชี้แจง

โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชองวางตรงกับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมี 5 ระดับคือ
เหมาะสมมากที่สุด
ให 5
คะแนน
เหมาะสมมาก
ให 4
คะแนน
เหมาะสมปานกลาง
ให 3
คะแนน
เหมาะสมนอย
ให 2
คะแนน
เหมาะสมนอยที่สุด
ให 1
คะแนน

ขอความ
1. ลักษณะรูปเลม
1.1 ขนาดรูปเลมกะทัดรัดเหมาะสม
1.2 พิมพถูกตอง บวกสวยงาม
1.3 มีคําชี้แจงในการใช
1.4 มีภาพประกอบนาสนใจ
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา
2.2 ภาษาที่ใชมีความชัดเจน เขาใจ
2.3 ระบุพฤติกรรมที่ตองการวัดไดอยางชัดเจน
3. เนื้อหา
3.1 เหมาะสมกับเวลาที่ใชสอน
3.2 มีความยากงายพอเหมาะ
3.3 นาสนใจ เปนประโยชนตอนักเรียน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2

1

4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 เราความสนใจของผูเรียน
4.2 ทุกคนไดศึกษาคนควาดวยตนเองและสนุกสนาน
4.3 เรียงลําดับงายไปหายาก
ขอความ
4.4 ชวยใหเกิดความรู ความเขาใจในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น
5. การประเมิน
5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
5.2 วัดไดครอบคลุมเนื้อหา
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมนอย
เหมาะสมนอยที่สุด

ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย

4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.39
1.50-2.49
1.50-1.49

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2

1

