
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

ชื่อผลงาน การผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ระบบ Obec Content Center ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(EPUB) เรื่อง รูปเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ 

ผู้เสนอผลงาน นายชัยชนะ  เชื่อคำ  

ตำแหน่ง คร ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านฝาง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
            การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Mathematics 

for All) เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มีค่า มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพ่ือจะได้เป็น

กำ ลังของชาติ ( Man Power ) สืบไป การสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 นี้ จำ เป็นจะต้องอาศัยครูผู ้รู้

คณิตศาสตร์ เพ่ือจะได้ถ ่ายทอดความร ู ้น ั ้นมาพัฒนาเยาวชนให้เป็นผ ู ้ร ู ้คณิตศาสตร์  (Mathematics 

Literacy) อย่างสมสมัย ทันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนไปอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ 

นอกจากนี้การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21นี้ จะต้องเป็นการจัดการศึกษาที่ช่วยเพิ่มพูนคุณภาพ

ชีวิตให้สงบสุข มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ที่เจริญรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

             การสอนคณิตศาสตร์ในยุคนี้ จำเป็นต้องให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะความรู้

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มากพอเพียง และสามารถนำ ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้ นอกจากนี้การ

สอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ยังจะต้องเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเยาวชน เพื่อให้รับกับ

การศึกษาในระดับมัธยมที่สูงขึ ้น ในศตวรรษที่  21 นี้ เยาวชนไทยจะได้รับการศึกษามัธยมเป็นอย่างตํ่า 

เนื่องจากการศึกษาภาคบังคับจะขยายไปถึงมัธยมศึกษา ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

จะต้องปรับปรุงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของตนเองให้สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษ

ที่ 21 จำ เป็นที่ครูผู ้สอนจะต้องเป็นผู้ที ่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง ครูผู ้สอนจะต้องเป็นผู้ที ่มี

ความสามารถ รู้จักดัดแปลงตัวอย่างกิจกรรมแบบฝึกหัด ตลอดจนหาสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน เพื่อช่วยให้

ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง การสอนให้เยาวชนรู้จักคิดเป็น ทำ เป็น แก้ปัญหาเป็นนั้นเป็นสิ่ง

สำคัญ นอกจากนั้นยังจำ เป็นต้องฝึกให้เยาวชน รู ้จัก พูด แสดงความคิดอย่างชัดเจน สมเหตุสมผล มี

วิจารณญาณ ฝึกให้เยาวชนเป็นผู้รู้จริง ใฝ่แสวงหาความรู้ กล้าแสดงความรู้ และความคิด เป็นผู้เสียสละเพ่ือ

ส่วนรวม เป็นผู้มีนํ ้าใจ และสามารถทำ งานร่วมกับผู้อื ่นได้ การจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ในระดับ

ประถมศึกษานี้ ยังมีความจำ เป็นที่ครูผู้สอน จะต้องหาสื่ออุปกรณ์  ( Manipulative Objects ) มาประกอบ 

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ฝึกการทำ งาน

ร่วมกัน ( Co-operative Learning ) นั ้น จะมีประโยชน์ต่อเด็กเพราะจะเป็นการเตรียมเยาวชนให้เป็น

ทรัพยากรที่มีค่า ( Productive Citizens ) ในยุคข่าวสารสนเทศและยุคไร้พรมแดนต่อไป 

          ดร.ปานทอง กุลนาถศิริ, ผู้เชี่ยวชาญ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



           การเร ียนรู ้แบบออนไลน์ หรือ e-Learning เป็นการศึกษาเรียนรู ้ผ ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต( Internet) หรืออินทราเน็ต( Intranet) เป็นการเร ียนรู ้ด ้วยตัวเอง ผู ้ เร ียนจะได้เรียนตาม
ความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ
และมัลติมีเดียอ่ืน ๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนทุกคน 
สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัย
เครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย (e-mail, web-board, chat) จึงเป็นการเรียนสำหรับทุกคน, เรียนได้ทุก
เวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) 

การนำ e-Learning ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนสามารถทำได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1. สื่อเสริม (supplementary) นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะ e-Learning แล้ว ผู้เรียนยังสามารถ 

ศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้ในลักษณะอื่น ๆ เช่น จากเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น การใช้ e-Learning ใน
ลักษณะนี้ผู้สอนเพียงต้องการให้ผู้เรียนมีทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับการเข้าถึงเนื้อหา 

2. สื่อเติม (complementary) ผู้สอนออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจาก e- 
Learning 

3. สื่อหลัก (comprehensive replacement) เป็นการนำ e-Learning ไปใช้ในลักษณะแทนที่การ 
บรรยายในห้องเรียน ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน์ 
 เนื้อหาของ e-learning สามารถแบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

1. ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (text online) เนื้อหาจะอยู่ในรูปของข้อความเป็นหลัก ซึ่งมีข้อดีคือเป็น 
การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อหาและการบริหารจัดการรายวิชาโดยผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ
เนื้อหาสามารถผลิตได้ด้วยตนเอง 

2. ระดับรายวิชาออนไลน์เชิงโต้ตอบและประหยัด (low cost interactive online course) เนื้อหาจะ 
อยู่ในรูปตัวอักษร ภาพ เสียง และวีดีทัศน์ ที่ผลิตขึ้นมาอย่างง่าย ๆ ซึ่งควรมีการพัฒนา LMS ที่ดี เพื่อช่วย
ผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในการสร้างและปรับเนื้อหาให้ทันสมัยได้ด้วยตนเอง 

3. ระดับรายวิชาออนไลน์คุณภาพสูง (high quality online course) เนื้อหาจะอยู่ในรูปของมัลติมีเดียที่ 
มีลักษณะมืออาชีพ การผลิตต้องใช้ทีมงานในการผลิตที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (content 
experts) ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการสอน (instructional designers) และผู้เชี่ยวชาญการผลิตมัลติมีเดีย 
(multimedia experts) เนื้อหาในระดับนี้ต้องมีการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมเฉพาะสำหรับการผลิตและ
เรียกดู เช่น Macromedia Flash หรือ Flash Player เป็นต้น 
ข้อดีของ e-Learning 

1. e-Learning ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะการถ่ายทอดเนื้อหาผ่าน 
มัลติมีเดียที่ได้รับการออกแบบและผลิตอย่างมีระบบจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการเรียนจากสื่อข้อความเพียงอย่างเดียว 

2. e-Learning ช่วยให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้อย่าง 
ละเอียดและตลอดเวลา 

3. e-Learning ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลใดก่อน 
หรือหลังก็ได้ ตามพ้ืนฐานความรู้ ความถนัด และความสนใจของตน ทำให้ได้รับความรู้และมีการจดจำที่ดีข้ึน 



4. e-Learning ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน และกับเพ่ือน ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ  
มากมาย 

5. e-Learning เป็นการเรียนที่ผู้เรียนแต่ละคน จะได้รับเนื้อหาของบทเรียนเหมือนเดิมทุกครั้ง 
6. e-Learning ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ รวมทั้งเนื้อหามีความทันสมัย และตอบสนอง 

ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันได้อย่างทันที 
7. e-Learning ทำให้เกิดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนในวงกว้างขึ้น เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอด 

ชีวิต 
ข้อที่ควรคำนึงถึงของ e-Learning 

1. ความสำคัญของ e-Learning อยู่ที่การออกแบบ ดังนั้นแม้ว่าเนื้อหา วิธีการ ที่มีอยู่จะส่งผ่านระบบ 
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม แต่ถ้ารูปแบบไม่น่าสนใจ ไม่สามารถดึงความสนใจของผู้เรียนไว้ได้ ก็
ทำให้ผู้เรียนไม่อยากเรียน ก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาหาความรู้ การนำ e-Learning ไปใช้ นอกจาก
จะไมป่ระสบความสำเร็จแล้วยังทำให้เพ่ิมค่าใช้จ่ายและเสียเวลาอีกด้วย 

2. การใช้ e-Learning ต้องมีการลงทุนในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ 
พร้อมด้วยอุปกรณ์มัลติมีเดีย และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ท่ีต้องเข้ากันได้ดี และต้องคำนึงถึงการเตรียม
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการติดต่อสื่อสารทั้งระหว่างผู้เรียน ผู้สอนอีกด้วย 
           การเรียน การอบรมสัมมนาแบบ e-learning ออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่ง
สำคัญก็คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากกันและกัน และท่ี
สำคัญอีกประการคือ ผู้สอนเองจะต้องมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบทันควันให้กับผู้เรียน เพื่อทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกโดด
เดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง และจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศให้เกิดการแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไรก็ตามผู้เรียน
จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง มีวินัยและมีการวางแผนระบบการเรียนให้เหมาะสมกับรูปแบบชีวิต
ของตนเอง จึงทำให้ e-learning เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เอกสารอ้างอิง : http://www.e-learning.dss.go.th/ppt/e-learning.html 
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โปรแกรมท ี ่ รวบรวมเน ื ้อหา
อิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมองค์
ความรู ้ด ้านการศึกษาสำหรับ 
น ั ก เ ร ี ย น , น ั กศ ึ กษ า , ครู , 

อาจารย์, ศึกษานิเทศก์, บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปไว้มากที่สุด ประกอบด้วยสื่อการเรยีนรู้
คุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบว่าเหมาะสมสำหรับการเผยแพร่จำนวน 8 ประเภท ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
วิดีทัศน์ รูปภาพ เสียง สื่อมัลติมีเดีย ข้อสอบ สื่อประเภทแฟลช รวมถึง เทมเพลต โดยผู้ใช้งาน สามารถดาวน์
โหลดแอพพลิเคชั่นทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพ่ือทำการติดตั้งและใช้งานได้ทันที โดยสามารถ
เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่
บ้าน และทุกท่ีๆ ต้องการอย่างไร้ขีดจำกัด ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

 ทำความรู้จัก Authoring Tool 

โปรแกรมสร้างสรรค์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับอ่านบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่าง

ง่ายดาย ด้วย Authoring Tool (AT)  เครื่องมือสร้างสื่อยุค 4.0 

ประกอบด้วย “โปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์” ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานผลิตสื่อการ

เรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ EPUB เวอร์ชั่น 3.0 ได้สะดวก รวดเร็ว มาพร้อม “โปรแกรม 

EPUBReader” สำหรับใช้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถ

อัปโหลดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของตัวเอง ไปจัดเก็บไว้บน คลังเนื้อหา

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ OBEC Content Center เพ่ือเผยแพร่สู่นักเรียน ครู และผู้ใช้งานทั่วประเทศได้ทันที 

      Kittapon.s , บทความ Obec Content Center แหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ไว้มากท่ีสุด , สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ , 21 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 



วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาสื่อจากระบบ OBEC Content Center (Authoring Tool)  เรื่อง รูปเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ  

2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถะทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์  

3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิต 2 มิติและ3 มิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
        1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จำนวน 90 คน บอกลักษณะของรูปเรขาคณิต

สามมิติชนิดต่างๆ 

        2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จำนวน 90 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต 2 มิติและ3 มิติ และการประเมินระดับชาติ (O-net) ที่สูงขึ้น 

     เชิงคุณภาพ 
        1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ร้อยละ 60 มีทักษะการจำแนกลักษณะของ

รูปเรขาคณิตแบบต่างๆ ได้ ในระดับ ดีมาก 

        2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

รูปเรขาคณิต 2 มิติและ3 มิติ ในระดับ ดีมาก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

           การผลิตสื่อและพัฒนาสื่อบทเรียนใช้การออกแบบโดยอ้างอิง ADDIE Model เป็นกระบวนการพัฒนา

รูปแบบการสอนที่นักออกแบบการเรียนการสอนและนักพัฒนาการฝึกอบรมนิยมใช้กัน ซึ่ง  ADDIE Model มี

ลำดับการพัฒนาเป็น 5 ขั้น ซึ่งประกอบด้วย  

การวิเคราะห์  (Analysis)  
การออกแบบ (Design)  
การพัฒนา (Development)  
การนำไปใช้  (Implemen tation)  
และ การประเมินผล (Evaluation)  
ซึ่งแต่ละขั้นตอนเป็นแนวทางที่มีลักษณะที่ยืดหยุน่เพื่อให้

สามารถนำไปสร้างเป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ที่มาของภาพ 

https://www.globish.co.th/blog/corporate-training/addiemodelpdblog-03082021 

 

https://www.globish.co.th/blog/corporate-training/addiemodelpdblog-03082021


             ADDIE Model  เป็นระบบการออกแบบการสอน การออกแบบรูปแบบการสอนส่วนมากในปัจจุบัน

เป็นลักษณะที่เปลี่ยนแปลงมาจาก ADDIE Model รูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็น Dick & Carey, Kemp ISD 

Model สิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในการปรับปรุงรูปแบบคือการใช้หรือเริ่มจากรูปแบบดังเดิม ซึ่งนี้เป็น

แนวคิดท่ียอมรับกันมาอย่างต่อเนื่องหรือเป็นข้อมูลสะท้อนที่ได้รับเพ่ือการพัฒนารูปแบบในขณะที่วัสดุการสอน

ถูกสร้างข้ึน รูปแบบนี้พยายามทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยการเข้าใจปัญหาที่ต้องการแก้ไข 

            ทฤษฎีการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการออกแบบวัสดุ  หรือสื่อการเรียนการสอน 

ตัวอย่างเช่นทฤษฎี Behaviorism, Constructivism, social learning และ Cognitivism ทฤษฎีเหล่านี้ช่วย

ในการสร้างรูปแบบและกำหนดสื่อการสอน ใน ADDIE model แต่ละข้ันตอนจะมีผลลัพธ์ที่จะนำไปสู่ขั้นตอน

ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นที ่1 ขั้นวิเคราะห์ (Analysis Phase) 

             ศึกษาหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือทำความเข้าใจปัญหาการเรียนการสอน 

เป้าหมายของรูปแบบการสอนและวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างข้ึนตลอดจนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และความรู้

พ้ืนฐานและทักษะของผู้เรียนที่จำเป็นต้องมี โดยพิจารณาจากคำถามเพ่ือการวิเคราะห์ดังนี้ 

                         - กลุ่มเปา้หมาย  

                         - พฤติกรรมใหม่ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

                         - มีข้อจำกัดในการเรียนรู้ที่มี  

                         - ทางเลอืกสำหรับการเรียนรู้ที่มี 

                         - หลักการสอนที่พิจารณา  

                         - ช่วงเวลาการพัฒนา  

ขั้นที ่2 การออกแบบ (Design Phase) 
             ขั้นตอนการออกแบบประกอบด้วย การสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้ กำหนดเครื่องมือวัดประเมินผล 

แบบฝึกหัด เนื้อหา วางแผนการสอน และเลือกสื่อการสอน ขั้นตอนการออกแบบควรจะทำอย่างเป็นระบบและ

มีเฉพาะเจาะจง โดยความเป็นระบบนี้หมายถึงตรรกะ มีระเบียบแบบแผนของการจำแนก การพัฒนา และการ

ประเมินแผนยุทธวิธีที่วางไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย สำหรับความเฉพาะเจาะจงหมายถึงแต่ละองค์ประกอบของ

การออกแบบรูปแบบการสอนจะต้องเอาใจใส่ทุกรายละเอียด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

              - จำแนกเอกสารของการออกแบบการสอนให้เป็นหมวดหมู่ทั้งด้านเทคนิคยุทธวิธีในการออกแบบ

การสอนและสื่อ 

              - กำหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่คาดหวังในแต่ละกลุ่ม

(cognitive, affective, psychomotor) 

               - สร้างสตอรีบอร์ด 

                - ออกแบบ User interface และ User Experiment 



                - สร้างสื่อต้นแบบ 

ขั้นที ่3 ขั้นการพัฒนา (Development Phase) 
             ขั้นตอนการพัฒนาคือขั้นที่ผู้ออกแบบสร้างส่วนต่างๆ ที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นของการออกแบบซึ่ง

ครอบคลุมการ สร้างเครื่องมือวัดประเมินผล สร้างแบบฝึกหัด สร้างเนื้อหา และการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสื่อ

การสอน เมื่อเรียบร้อยทำการทดสอบเพ่ือหาข้อผิดพลาดเพ่ือนำผลไปปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นที ่4 ขั้นการนำดำเนินการ (Implementation Phase) 
             ในขั้นตอนการดำเนินการนี้ หมายถึงขั้นของการสอนโดยอาจจะเป็นรูปแบบชั้นเรียน การฝึกอบรม 

หรือห้องทดลอง หรือรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ โดยจุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือการสอน

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องให้การส่งเสริมความเข้าใจของผู้เรียนสนับสนุนการเรียนรอบรู้ของ

ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ต่างๆที่ตั้งไว้ 

ขั้นที ่5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation Phase) 
             ขั้นการประเมินผลประกอบด้วยสองส่วนคือการประเมินผลรูปแบบ  (Formative) และการประ เมิน

ผลในภาพรวม (Summative) การประเมินผลรูปแบบคือการนำเสนอในแต่ละขั้นของ ADDIE Process ซึ่งเป็น

การประเมินผลเพ่ือพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมจะทำเม่ือการสอนเสร็จสิ้นเพ่ือประเมินผล

ประสิทธิผลการสอนทั้งหมดข้อมูลจากการประเมินผลรวมโดยปกติมักจะถูกใช้เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบ

การสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาของภาพ http://elearningdad.com/addie-model/ 

ที่มาของข้อมูล https://sites.google.com/site/prae8311/hlak-kar-xxkbaeb-khxng-addie-model 

 

 

 

http://elearningdad.com/addie-model/
https://sites.google.com/site/prae8311/hlak-kar-xxkbaeb-khxng-addie-model


ผลการดำเนินงาน 
         จากการแนะนำสื่อที่พัฒนาได้ระยะแรก ทดลองให้ครูผู้สอนได้ทดลองใช้เพ่ือจัดการเรียนรู้ วิชา 

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 เรื่อง รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ ตัวชี้วัด ค 2.2.3 บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ

ชนิดต่างๆ โดยใช้สื่อที่สร้างจาก Authoring Tool มีดังนี้ 

 

1. ผลที่เกิดนักเรียน 
          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 90 คน ให้ความสนใจและสามารถตอบปัญหาจากสื่อ และ

อธิบายเพิ่มเติม พร้อมทั้งบอกลักษณะของรูปเรขาคณิต 3 มิติชนิดต่างๆได้  และเชื่อมโยงไปยังสิ่งของใน

ชีวิตประจำวันที่มีการออกแบบ และสร้างเป็นรูปเรขาคณิต 3 มิติ   

 

2. ด้านสถานศึกษา 
          ทำให้ครูมีการนำสื่อที่หลากหลาย และนำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

ครูมีการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นักเรียมีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีผลการเรียนรู้ที่ดีข้ึน 

 

3. ด้านครูผู้สอน 
          ครูมีสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ และอยากเรียนรู้การผลิตสื่อด้วย Authoring Tool เพ่ือใช้สร้างสื่อที่

ตรงตามความต้องการ และยังสามารถพัฒนาตนเองอีกหนึ่งช่องทาง  

 

4. ด้านชุมชน 
           ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีผล 

การเรียนที่ดีขึ้น สนใจเรียนมากข้ึน 

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
            จากการผลิตสื่อ โดยใช้ Authoring Tool มาใช้ทำให้นักเรียนมีความสนใจเรียน เรียนรู้ ครูก็มี

ช่องทางพัฒนาสื่อและการเผยแพร่ผลงานทางวิชการ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีสื่อการเรียนการสอนทีมี

คุณภาพในการนำมาจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะทางการเรียน 

ตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

 



6. บทเรียนที่ได้รับ 
            1. สื่อที่ผลิตออกมาใช้ครั้งแรกมักมีจุดที่ยังไม่สมบูรณ์ จะต้องผ่านการใช้งานจริงในห้องเรียน หรือการ

ใช้เรียนด้วยตนเองของผู้เรียน จึงจะสามารถประเมิน ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและความน่าสนใจ ที่สามารถ

นำพาผู้เรียน เรียนรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ ที่วางไว้ 

           2. นักเรียนใช้สื่อแล้วสามารถบอกส่วนที่ควรเพิ่มเติม และส่วนที่เป็นข้อจำกัดของ โปรแกรมที่ใช้

พัฒนาสื่อ  

           3. การจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งข้ึน 

 

7. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
           1. โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง มีความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ และ

ระบบอินเทอร์เน็ต ที่เพียงพอ และมีส่งเสริมให้ครู นักเรียน ได้ใช้สื่อที่ผลิตขึ้น 

           2. ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู มี

การให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักเรียน 

          3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content 

Center) เป็นช่องทางเผยแพร่ผลงาน ทำให้ครูได้รับการยอมรับ และการใช้เครื่องมือที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และ

ง่ายต่อการพัฒนาผลงานต่อไป ทำให้ครูผู้สอนมีความพร้อมและความตั้งใจที่นำประสบการณ์การทำงานมา

พัฒนา ปรับปรุงระบบการทำงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

         4. มีการเผยแพร่สื่อ และเกิดผลงานเชิงประจักษ์ ทั้งต่อตัวครูผู้สอน และนักเรียน 

 

8. การเผยแพร่ 
เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ OBEC Content Center สื่อประเภท หนังสือ จากระบบคลังสื่อ OBEC Content 

Center ลิงค์ หนังสือ https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/book/85486 
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