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รายงานการพฒันาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โรงเรียนไกรภกัดีวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2564 

 
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาสื่อการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์  
ชื่อผู้พัฒนา    นางพนมนุช  ศิริภูล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รายวิชา    การสื่อสารและการน าเสนอ    รหัสวิชา     IS2 30202     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่อง     การน าเสนอโดยใช้สื่อสงัคมออนไลน ์
1. ชื่อสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ บนฐานวิถีชีวิตใหม่ รายวิชา  การสื่อสารและการ
น าเสนอ  โดยการน าเสนอเป็นสื่อการสอนผ่านการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ (Web-Based Learning) ด้วยเว็บไซต์   
http://sites.google.com/view/kpw-computer-lab-2-2564/หนาแรก 

2. แนวทางการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 
  การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนข้ึนใหม่ 
  ปรบัปรุงหรือพฒันาต่อยอดจากทีเ่คยมีผูส้ร้างหรือท าไว้แล้ว 
3. ประเภทสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 
  สื่อเทคโนโลย ี
  สื่อสิง่ประดิษฐ ์
  สื่อสิง่พิมพ ์
  ชุดกิจกรรม/ชุดการเรยีน 
  เอกสารประกอบการสอน 
  แบบฝกึทักษะ 
  อื่น ๆ ระบุ....................... 
 
4. วัตถุประสงค์ของสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน (โปรดระบุเป็นข้อ ๆ) 

4.1 เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีปฏิสัมพันธ์/การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนด าเนินไปโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

4.2 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยกระตุ้น สร้างความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
แก่ผู้เรียน 

4.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญ 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

4.4 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  
รายวิชาวิทยาการค านวณ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนไม่คลอบคลุมตาม 
เนื้อหาการเรียนรู้ของครผูู้สอน 
 
 

 

 



5. วิธีการสรา้ง/ขั้นตอนในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 

บทเรียนออนไลน์ รายวิชา การสื่อสารและการน าเสนอ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 1. ลักษณะของบทเรียนออนไลน์รายวิชาวิทยาการค านวณ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีลักษณะเป็น
บทเรียนทีม่ีการน าเสนอเนื้อหาในรปูแบบบทเรียนบนเว็บไซต์ เพื่อให้ผูเ้รียนเข้าไปศึกษาและมีปฏิสมัพันธ์กับบทเรียน
ด้วยตนเอง หน้าแรกของเว็บไซต์จะแสดงช่ือรายวิชาวิทยาการค านวณ 1 ที่หมวดหมู่อย่างชัดเจน บทเรียนภายใน
เว็บไซต์น าเสนอเนือ้หาจะเป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผู้เรียนต้องมีการวัดและประเมินผลด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียนควบคู่ไปพร้อม ๆ กับเนื้อหาการเรียน การสร้างปฏิสัมพันธ์ในบทเรียนจะเน้นความส าคัญในด้าน
การโต้ตอบกับบทเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นข้ันตอน ซึ่งใช้เวลาในการสอน 18 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ช่ัวโมง รวม 36 ช่ัวโมง มี
เนื้อหาแบง่ออกเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ดังแสดงในตารางที ่1 
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการแบ่งหน่วยการเรียนรู้ 
 
หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วย จ านวนชั่วโมง 

1 ฝึกซ้อมเขียนโครงร่าง 6 
2 สร้างผลงานเขียน 18 
3 เพียรน าเสนอ 12 
4 Show and Share 4 

 
หน้าเว็บไซต์ส าหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ 

 2. การสรา้งและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการค านวณมีรายละเอยีดในการสร้าง
และหาประสิทธิภาพ ดังนี ้
  1. ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหาวิชา การสื่อสารและการน าเสนอ ที่จะน ามาให้นักเรียนได้เรียนรูโ้ดย
ศึกษาจากเว็บไซต์ https:// ananyakijrangsri.wixsite.com/isroom/is-1  
 
 

ตัวอย่างหน้าต่างเว็บไซต์ 
 

 
 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรูของบทเรียน เพื่อน าไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ 

3. ก าหนดแนวคิดในการออกแบบบทเรียนออนไลน์ มี 9 ข้ันตอน 
ขั้นท่ี 1 การเร้าความสนใจให้พร้อมเรียน ครูผู้สอนจัดรูปแบบบทเรียนออนไลน์ให้ดึงดูความสนใจ 

ด้วยการใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบบทเรียน ชุดค าสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ บทเรียนวิดีโอ  
ขั้นท่ี 2 การแจ้งสาระส าคัญของบทเรียน ครูผู้สอนแจ้งสาระส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึง

สาระส าคัญของบทเรียนล่วงหน้า ช่วยท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตรงตามสาระส าคัญของบทเรียนที่ได้
ก าหนดไว้ดังแสดงในตารางที่ 2 

 



ตารางท่ี 2 แสดงวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
หน่วยการเรียนรู ้ สาระส าคัญของบทเรียน 

1.ฝึกซ้อมเขียนโครงร่าง 1. แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมินความส าคัญของปัญหา แยกแยะส่วน 
ที่เป็นสาระส าคัญที่จ าเป็นต้องใช้แก้ปัญหา ออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ 

2.สร้างผลงานเขียน 1. การแก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เพียรน าเสนอ 1. การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร 

2. การออกแบบและเขียนโปรแกรมแบบมีการวนซ้ า 
3. การออกแบบและเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก 
4. การออกแบบอัลกอรทิึม เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย 
อาจใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 
5. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น  Basic , java , c 

4.Show and Share 1. การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม Scratch ในการเรียนรู้การ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาบล็อก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

 

  ขั้นท่ี 3 ทบทวนความรู้เดิม ครูผู้สอนจัดท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยการเลือกใช้กิจกรรมน าเข้าสู่
บทเรียน รายวิชา การสื่อสารและการน าเสนอ รหัสวิชา IS2 เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐาน เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
เนื้อหาใหม่ 
  ขั้นท่ี 4 น าเสนอเน้ือหาใหม่ ครูผู้สอนน าเสนอเนื้อหาใหม่ของบทเรียนออนไลน์ ซึ่ งประกอบด้วย 4 
หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยที่ 1 ฝึกซ้อมเขียนโครงร่าง หน่วยที่ 2 สร้างผลงานเขียน หน่วยที่ 3 เพียรน าเสนอ หน่วย
ที่ 4 Show and โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะน าเสนอเนื้อหาด้วยข้อความที่เป็นการสรุปเนื้อหามาอย่างกระชับ เข้าใจ
ง่าย มีรูปภาพประกอบที่ชัดเจน และวิดีโอการสอนที่น่าสนใจ http:/ sites.google.com/view/kpw-computer-lab-
2-2564/a-ม-51-วชา-การสอสารและการน าเสนอ 
 

ภาพสื่อการเรียนการสอนในเว็บไซต์ 

      
 



  ขั้นท่ี 5 ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ ครูผู้สอนจัดท าข้อแนะน าการใช้งานบทเรียนออนไลน์ไว้ที่หน้าแรก
ของบทเรียนออนไลน์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดเช่ือมโยงว่าควรจะปฏิบัติสิ่งไหนก่อนหลังเมื่อได้ศึกษา 
  ขั้นท่ี 6 กระตุ้นการตอบสนอง ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ได้แก่ 
กิจกรรมระหว่างเรียนบทเรียน  
  ขั้นท่ี 7 ให้ข้อมูลป้อนกลับ ครูผู้สอนสร้างบทเรียนออนไลน์มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ  
  ขั้นท่ี 8 ทดสอบความรู้ใหม่ ครูผู้สอนประเมินผลผู้เรียนด้วยการใช้แบบทดสอบหลังเรียนรายวิชา
วิทยาการค านวณ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ของตนเอง และวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ได้
ก าหนด เพื่อประเมินพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ขั้นท่ี 9 การสรุป ครูผู้สอนได้พัฒนาบทเรียนให้มีการน าเสนอข้อมูล และบทสรุปของเนื้อหาที่ได้เรียน
ให้แก่ผู้เรียน  
 
 
 



แบบประเมินสื่อการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เรื่อง  ฝึกซ้อมเขียนโครงร่าง 
วิชา  การสื่อสารและการน าเสนอ  รหัสวิชา IS2  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบแบบประเมินออนไลน์ โดยมรีะดับการประเมินดังนี ้

ระดับการประเมิน 4 หมายถึง ดีมาก 
ระดับการประเมิน 3 หมายถึง ด ี
ระดับการประเมิน 2 หมายถึง พอใช้ 
ระดับการประเมิน 1 หมายถึง ปรับปรงุ 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 
ความสมบรูณ์ของสื่อการสอน     
สื่อการสอนอ่านแล้วเข้าใจง่าย     
ตัวหนังสือมีความเหมาะสม     
อ่านง่าย สบายตา     
 
 

แบบประเมินสื่อการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2   เรื่อง  สร้างผลงานเขียน 
วิชา  การสื่อสารและการน าเสนอ  รหัสวิชา IS2  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบแบบประเมินออนไลน์ โดยมรีะดับการประเมินดังนี้ 

ระดับการประเมิน 4 หมายถึง ดีมาก 
ระดับการประเมิน 3 หมายถึง ด ี
ระดับการประเมิน 2 หมายถึง พอใช้ 
ระดับการประเมิน 1 หมายถึง ปรับปรงุ 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 
ความสมบรูณ์ของสื่อการสอน     
สื่อการสอนอ่านแล้วเข้าใจง่าย     
ตัวหนังสือมีความเหมาะสม     
อ่านง่าย สบายตา     
 



แบบประเมินสื่อการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เรื่อง  เพียรน าเสนอ 
วิชา  การสื่อสารและการน าเสนอ  รหัสวิชา IS2  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบแบบประเมินออนไลน์ โดยมรีะดับการประเมินดังนี้ 

ระดับการประเมิน 4 หมายถึง ดีมาก 
ระดับการประเมิน 3 หมายถึง ด ี
ระดับการประเมิน 2 หมายถึง พอใช้ 
ระดับการประเมิน 1 หมายถึง ปรับปรงุ 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 
ความสมบรูณ์ของสื่อการสอน     
สื่อการสอนอ่านแล้วเข้าใจง่าย     
ตัวหนังสือมีความเหมาะสม     
อ่านง่าย สบายตา     
ความดังและความคมชัดของเสียง     
 



6. สรุปผลการประเมินสื่อการสอน/นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 

สรุปผลการประเมินสื่อการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง ฝึกซ้อมเขียนโครงร่าง 
วิชา  การสื่อสารและการน าเสนอ  รหัสวิชา IS2  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

 
 

สรุปผลการประเมินสื่อการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง สร้างผลงานเขียน 
วิชา  การสื่อสารและการน าเสนอ  รหัสวิชา IS2  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

 
 

สรุปผลการประเมินสื่อการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง  เพียรน าเสนอ 
วิชา  การสื่อสารและการน าเสนอ  รหัสวิชา IS2  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

 

 หน่วยที่ 1 ส่ือการสอน PowerPoint 

 สื่อการสอน  เว็บไซต์ 

 สื่อการสอน วิดีโอ (Video) 



7. รูปภาพกิจกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภายในห้องเรียน 

 
 

 
 

 
 
 
    ลงช่ือ.....................................................ผู้รายงาน                  ลงช่ือ................................. .................... 
                 (นางพนมนุช  ศิริภูล)         (นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น) 
                       ครูผู้สอน                                      หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
ลงช่ือ.....................................................    ลงช่ือ..................................................... 
           (นางสมพร  นาคถมยา)                 (นางกิษรา  เทสันตะ) 
     รักษาการ รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 


