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จากที่กระผมได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ยุค
ใหม่ โดยใช้ Social Media จัดการเรียนรู้และศึกษาดูงาน
ด้านการน าสื่อสังคมออนไลน์มาจัดการเรียนการสอน 
ระหว่างวันที่  18 ก.พ. 2558  ถึงวันที่   20 ก.พ. 2558 ณ 
โรงแรมสีมาธานี  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นั้น  

มีวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิจากศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมให้
ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาวิชาการเชิง
ปฏิบัติการ ขอกล่าวถึงเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับ การใช้สื่อในการ
เรียนการสอนและ Social Media ในศตวรรษที่ 21 ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรุงปรัง 
(พ.ศ. 2552-2559) เกี่ยวกับการพัฒนาและน าเทคโนโลยี
สารสนเทศใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยเน้นให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียน และภายนอกห้องเรียนด้วยใจที่มุ่งมั่นขวนขวายหา
ความรู้ ใหม่อยู่ เสมอ จนผู้ เรียนสามารถใช้นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  (Smart 
Learner)  ได้อย่างเต็มตัว จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การสร้ า งนวัตกรรมใหม่  และสร้ า งสื่ อ ใหม่ๆ  เ พ่ือ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพส าหรับการเรียนการสอน มีการพัฒนาไปตามช่วง
วิวัฒนาการในการใช้งานสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ในยุค
ต่างๆ ตั้งแต่ Web ๑.๐ – ๔.๐ โดยในยุคที่ได้รับความนิยมจะ
เป็นยุคของ Web ๓.๐ – ๔.๐ ซึ่งมีเครื่องมือในการสร้างสื่อ
แบบ Social Technology อยู่มากมาย เช่น โปรแกรม 
Socrative, โปรแกรม Prezi, โปรแกรม Zaption, โปรแกรม 
Google App, โปรแกรม Aurasma, โปรแกรม Powtoon, 
โปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ Facebook, โปรแกรมแบ่งบันสื่อ
มัลติมีเดีย Youtube และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งวิทยากรได้
แนะน าวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ เหล่านี้ด้วยความตั้งใจเพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าเอาไปต่อยอดในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอนต่อไป  
 โดยพ้ืนฐานของผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการใช้สื่อในการเรียนการสอนและ Social 

     การใช้งานกระดาน RAZR Interactive 
Board สรุปได้ดังนี ้
     การใช้สื่อในการเรียนการสอนและ Social 
Media ในศตวรรษที่  21 ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรุง
ปรัง (พ.ศ. 2552-2559) เกี่ยวกับการพัฒนา
และน าเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดย
เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนภายในห้องเรียน และภายนอก
ห้องเรียนด้วยใจที่มุ่งมั่นขวนขวายหาความรู้
ใหม่อยู่เสมอ จนผู้เรียนสามารถใช้นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน (Smart Learner)  ได้อย่างเต็มตัว จาก
การประยุ กต์ ใช้ เทค โน โลยี ในกา รสร้ า ง
นวัตกรรมใหม่ และสร้างสื่อใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพส าหรับการเรียนการสอน มีการ
พัฒนาไปตามช่วงวิวัฒนาการในการใช้งานสื่อ
การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ในยุคต่างๆ 
ตั้งแต่ Web ๑.๐ – ๔.๐ โดยในยุคที่ได้รับความ
นิยมจะเป็นยุคของ Web ๓.๐ – ๔.๐ ซ่ึงมี
เครื่องมือในการสร้างสื่อแบบ  Social 
Technology อยู่มากมาย เช่น โปรแกรม 
Socrative, โปรแกรม  Prezi, โปรแกรม 
Zaption, โปรแกรม Google App, โปรแกรม 
Aurasma, โปรแกรม Powtoon, โปรแกรมสื่อ
สังคมออนไลน์ Facebook, โปรแกรมแบ่งบัน
สื่อมัลติมีเดีย Youtube และอื่นๆ อีกมากมาย 
ซ่ึงวิทยากรได้แนะน าวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ 
เหล่านี้ด้วยความตั้งใจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถน าเอาไปต่อยอดในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอนต่อไป  
 โดยพื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรมใน
ครั้งนี้ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้สื่อใน
การเรียนการสอนและ Social Media ในระดับ
ปานกลาง ได้เรียนรู้โปรแกรมสร้างสื่อการเรียน
การสอนใหม่ๆ ดังที่ ได้กล่าวมาข้างต้น ซ่ึง
โปรแกรมที่ได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมอบรม 
คือ โปรแกรม Socrative เนื่องจากโปรแกรม
ดังกล่าวนี้มีการตอบสนองส าหรับการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ภายในห้องเรียน
ได้ อย่ า งร วด เ ร็ ว  และตอบสนองแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้มากกว่า
โปรแกรมอื่นๆ  



   
Media ในระดับปานกลาง ได้เรียนรู้โปรแกรมสร้างสื่อการเรียน
การสอนใหม่ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่ งโปรแกรมที่ได้รับ
ความนิยมจากผู้เข้าร่วมอบรม คือ โปรแกรม Socrative 
เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวนี้มีการตอบสนองส าหรับการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ภายในห้องเรียนได้อย่าง
รวดเร็ว และตอบสนองแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนได้มากกว่าโปรแกรมอ่ืนๆ  
 รวมทั้งได้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการน าสื่อสังคม
ออนไลน์มาจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันศุกร์
ที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยทางศูนย์ได้จัดเตรียมสถานที่ใน
การศึกษาดูงาน ๒ ส่วน คือ ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ และ ฝ่าย
ผลิตสื่อโสตทัศน์  
 ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ ได้น าเสนอนวัตกรรมทาง
การศึกษา เช่น  

- Augmented Reality เป็นการน าเสนอ
ภาพเสมือนจริงจากการใช้อุปกรณ์สื่อสารที่รองรับ
การใช้งาน Augmented Reality ส่องไปที่พ้ืนที่ที่
ผู้สอนก าหนดให้ภาพเสมือนจริงลอยออกมาจาก
หน้ากระดาษได้  

- E-book และสื่อแบบภาพเคลื่อนไหวได้ เป็นการ
น าเสนอสื่อการสอนที่สะดวกสบาย สามารถดาว
โหลดไปอ่านได้ทุกท่ี ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่
ใช้ในปัจจุบัน เช่น หนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ธรณีวิทยา สามารถน าเสนอได้ทั้งตัวอักษรปกติ 
และสื่อแบบภาพเคลื่อนไหวได้ 

- Game เป็นการน าเสนออีกรูปแบบหนึ่งที่มีความ
สะดวก และสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับ
ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก เช่น Game ที่
เกี่ยวกับเรื่องธรณีวิทยา เน้นให้ผู้เรียนท าการเลือก
หินให้ตรงกับชื่อเรียกหินนั้นภายใน Game และ
จะได้คะแนนสะสมเมื่อตอบชื่อเรียกหินนั้นๆ 
ถูกต้อง 

- Hologram Media เป็นนวัตกรรมในการน าเสนอ
รูปแบบใหม่ ล่ าสุ ดของศูนย์ นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี  เ พ่ือน าไปใช้ ในงานการจัดการประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๘ โดยวิทยากรไม่ได้น าเสนอถึงหลักการใน
การสร้างนวัตกรรมในเชิงลึกมากนัก  
 

 รวมทั้งได้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้าน
การน าสื่อสังคมออนไลน์มาจัดการเรียนการ
สอน  ณ ศูนย์นวั ตกรรมและ เทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใน
วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยทางศูนย์
ได้จัดเตรียมสถานที่ในการศึกษาดูงาน ๒ ส่วน 
คือ ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ และ ฝ่ายผลิตสื่อ
โสตทัศน์  
 ฝ่ า ย ผลิ ต สื่ อ ค อม พิ ว เ ตอ ร์  ไ ด้
น าเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น  

- Augmented Reality  
- E-book แ ล ะ สื่ อ แ บ บ

ภาพเคลื่อนไหวได้  
- Game  
- Hologram Media  
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ ได้น าเสนอ

นวัตกรรมทางการศึกษา เช่น  
- HD TV Studio  

 
 

      



   
 ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์  ได้น า เสนอนวัตกรรมทาง
การศึกษา เช่น  

- HD TV Studio เป็นสตูดิโอผลิตวิดีทัศน์ส าหรับ
สื่อการเรียนการสอนในบางวิชาที่ต้องการบันทึก
การสอนของผู้สอนแต่ละท่านด้วยระบบความ
ละเอียดของวิดีทัศน์ในระดับ High Definition 
(HD) โดยสามารถผลิตวิดีทัศน์แบบสด 
Streaming ตามช่วงเวลาในการเรียนการสอน 
และบันทึกเป็นไฟล์วิดีทัศน์เก็บไว้เพ่ือน าไปเป็นสื่อ
ใน e-learning ได้ในครั้งต่อไป 

 
 

 
       
 
 
 

 


