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ค าน า 
 

องค์ความรู้ เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอน"  เล่มนี้  เกิดจากการ
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจประจ าปีการศึกษา 2562   โดยสืบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆส่งผลให้การเรียนการสอนใน
ปัจจุบันต้องพัฒนาและปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ คณาจารย์จ าเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 

ปีการศึกษา 2562คณะบริหารธุรกิจจึงได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้คณาจารย์ได้รับ
ความรู้และเทคนิคจากอาจารย์ผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และพูดคุย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ จากประสบการณ์ของท่าน  โดยทั้งนี้คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ท าการถอดองค์
ความรู้จากการจัดการความรู้ในครั้งนี้  รวมทั้งได้รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และท าการ
สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเพ่ือเผยแพร่เป็นความรู้ให้อาจารย์
ของคณะบริหารธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป  

คณะกรรมการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจหวังว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะ
เป็นประโยชน์ในต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนยิ่งขึ้น 

 
   คณะกรรมการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจ  

พฤษภาคม 2562 

 
  



ค 

 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน 
 

ผู้สอนสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ปัจจัยที่จะผลักดันให้ มีการใช้
เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า คือการที่ผู้สอนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการท ากิจกรรม ประกอบการเรียนรู้ 
เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ   ผู้สอนและผู้เรียนจัดท า ระบบ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจนั้นสามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ มาใช้ได้หลากหลาย อาทิเช่น  
 1) โปรแกรม Kahoot คือ เกมที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนโดยเป็น
เครื่องมือช่วยในการประเมินผล โดยผ่านการตอบค าถาม การอภิปราย หรือการส ารวจความคิดเห็น  Kahoot 
เป็นเกมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ค าถามปรนัย เช่นการตอบค าถาม การอภิปราย หรือการส ารวจ ค าถามจะ
แสดงที่จอหน้าชั้นเรียนและให้ผู้เรียนตอบค าถามบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ 
หรือไอแพด และน ามาใช้ประกอบการเรียการสอนท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 

2)  Google Sites เป็นโปรแกรมของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย 
ปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่างอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียว เช่น วิดีโอ ปฏิทิน 
เอกสาร อื่นๆ อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างมากในการแก้ไขหน้าเว็บปรับแตงรูปลักษณไดสามารถรวบรวม
ความหลากหลายของขอมูลไวในที่เดียว เชน วิดีโอ ปฏิทิน เอกสาร อ่ืนๆ โดยสามารถน ามาแทรกในหนาเว็บเพจ
ได ใหไดใชงานไดงาย ท าใหชวยอ านวยความสะดวกไดเปนอยางมาก 

3) โปรแกรม OBS Studio (Open Broadcaster Software Studio) จัดเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมดีๆ  
สามารถตอบโจทย์ได้ในเรื่องการจับภาพสดบนหน้าจอ ซึ่งอาจจะเป็นการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ หรือสาธิตการใช้
งานซอฟต์แวร์  โปรแกรม หรือ แอปพลิเคชัน เพ่ือท าการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube Live (บริการถ่ายทอดสด
ของยูทูป) หรือแม้แต่ Facebook Live (บริการถ่ายทอดสดของเฟสบุ๊ค) ได้เลยทันทีเช่นกัน นอกจากนั้น 
โปรแกรม OBS Studio   ยังสามารถรวมภาพและเสียงพากย์สดจากกล้องเว็บแคมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ 
การถ่ายทอดสดได้เลย   
 
ข้อควรค านึงในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
   

เป้าหมายของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอน   คือ เป็เครื่องมือ
ช่วยเพิ่มผลงาน การติดต่อสื่อสาร และความร่วมมือของผู้สอน แนวคิดในการเพ่ิมคุณค่าเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้
คือ  

1) การใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการทางปัญญา ผู้สอนอาจจัดข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาที่สอน ให้
ผู้เรียนฝึกรับรู้ แสวงหาข้อมูล น ามาวิเคราะห์ก าหนดเป็นความคิดรวบยอด และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแสดงแผนผัง
ความคิดรวบยอด (Concept Map) โยงเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ ซึ่งผู้สอนสามารถจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกการ
น ากฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์ จนสรุปเป็นองค์ความรู้อย่างมีเหตุผล บันทึกสะสมไว้เป็นคลังความรู้ของผู้เรียน
ต่อไป และ 
 2) การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสามารถ
ออกแบบแผนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสท าโครงงานแสวงหาความรู้ตามหลักสูตรเพ่ือแก้ปัญหา การ



ง 

 

เรียนรู้ลักษณะนี้จะเริ่มต้นด้วยการก าหนดประเด็นเรื่อง ตามมาด้วยการวางแผนก าหนดข้อมูลหรือสาระที่
ต้องการ ผู้สอนอาจจัดบัญชีแสดงแหล่งข้อมูล ทั้งจากเอกสารสิ่งพิมพ์และจาก Electronic Sources เช่น ชื่อของ 
Web ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นค าตอบ สร้างเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย และช่วยก ากับผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ 
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บทน า 
 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ส่งผลให้
การเรียนการสอนในปัจจุบันต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนจ าเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนและมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนของรายวิชา 

คณะบริหารธุรกิจมีคณาจารย์ที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์จ านวนหลายท่าน เพ่ือ
ช่วยเหลือให้ข้อแนะน ากับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ ในปีการศึกษา 2562 นี้  คณะบริหารธุรกิจจึงมีการจัด
ความความรู้ในเรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอน"  

 

แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 
  

  
ความเจริญอย่างรวดเร็วทางด้านวิชาการต่างๆ วิทยาการใหม่ๆ   ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการ

เปลี่ยนแปลงและปรับตัวทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิชา และส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อไปถึง
ปัญหาการเรียนการสอน  การเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน การท าความเข้าใจกับ
เนื้อหาสาระใหม่ๆ  ของผู้เรียน    จึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคโลกาภิวัตต์โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
การศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมเพ่ือให้ทันสมัยต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ควรการผลิตและการพัฒนาสื่อใหม่ๆ 
ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพ่ิมมากข้ึน เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษามี
ความส าคัญต่อการท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง   
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แผนการจัดการความรู้ 

 

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ  
ประเด็น KM: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อให้ความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการ
เรียนการสอนกับอาจารย์ผู้สอน  
การวัดผล : ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้สอนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการ
เรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น  >= 5  รายวิชา  

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งช้ี
ความรู ้

มีการประชุม 
คณะกรรมการ 
ส่งเสริมการ 
จัดการความรู้ 
เพื่อก าหนด
ประเด็น
ความรู ้
ที่สอดคล้อง 

พฤศจิ
กายน 
2562 

ประเด็น
ความรู้ด้าน
การเรยีน
การสอน 

อย่าง
น้อย 1 
ประเด็น 

คณะกรรม 
การจัดการ
ความรู ้
  

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้
  

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

2 การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู ้

แสวงหาและ
เชิญอาจารยผ์ู้
มี
ประสบการณ์
ภายในคณะ
มาเป็น
วิทยากรให้
ความรู้และ
แบ่งปัน
ประสบการณ ์

พฤศจิ
กายน 
2562 

จ านวน
อาจารย์ที่
เป็นแหล่ง
ความรู ้

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ 
4คน 

อาจารย์
คณะ
บริหารธรุกิจ 
ที่มี
ประสบการ
ณ์และ
ความรู้ใน
การ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในการเรียน
การสอน 
 
 

ประธาน
คณะกรรมการ
จัดการความรู ้
  

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ  
ประเด็น KM: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อให้ความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการ
เรียนการสอนกับอาจารย์ผู้สอน  
การวัดผล : ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้สอนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการ
เรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น  >= 5  รายวิชา  

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

3 การจัด
ความรู้ให้
เป็นระบบ 

จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรุ้และ
รวบรวมองค์
ความรู้จาก
วิทยากร 

มกรา
คม - 
กุมภา
พันธ์ 
2563 

จ านวน
คณาจารย์
คณะ
บริหารธรุกิ
จที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ 
10 คน 

คณาจารย์ที่
คณะ
บริหารธรุกิจ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้
  

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

4 การ
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู ้

พิจารณา
เนื้อหาและ
ความถูกต้อง 
ถอดความรู ้

มกรา
คม - 
กุมภา
พันธ์ 
2563 

เล่มองค์
ความรู ้

1 เล่ม คณะกรรม 
การจัดการ
ความรู ้

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

5 การเข้าถึง
ความรู ้

จัดท าเลม่
ความรู้
น าเสนอใน
ระบบคลัง
ความรู้ และ
เว็บไซตค์ณะ
บริหารธรุกิจ 

มกรา
คม - 
กุมภา
พันธ์ 
2563 

เล่มองค์
ความรู ้

1 เล่ม คณะกรรม 
การจัดการ
ความรู ้

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

6 การแบ่งปัน
แลกเปลีย่น
ความรู ้
 

 คณาจารย์
เข้าถึงความรู้
ในระบบคลัง
ความรู้ 
น าไปใช้ และ
ร่วมกันถอด
บทเรียน 

มกรา
คม - 
พฤษ 
ภาคม 
2563  

การจัด
ประชุมเพื่อ
แบ่งปัน
แลกเปลีย่น
ความรู้และ
ถอด
บทเรียน 

อย่าง
น้อย 2 
ครั้ง 

คณาจารย์
คณะ
บริหารธรุกิจ
และ 
คณะกรรม 
การจัดการ
ความรู ้

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ  
ประเด็น KM: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อให้ความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการ
เรียนการสอนกับอาจารย์ผู้สอน  
การวัดผล : ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้สอนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการ
เรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น  >= 5  รายวิชา  

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

7 การเรยีนรู ้
 

- คณาจารย์
น าความรู้
ไปใช้ในการ
ประยุกต์ใช้
ในการ
เรียนการ
สอน 

มกรา
คม - 
พฤษ 
ภาคม 
2563 

- จ านวน
รายวิชา
ที่มีการ
ประยุกต์
ใช้ในการ
เรียนการ
สอน 

อย่าง
น้อย 5 
รายวิชา 

อาจารย์
คณะ
บริหารธรุกิจ  

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

 
ผู้อนุมัติ :  ………………………………………………..….  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์  เกษม)  
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คณะกรรมการด าเนินการ 

 
 
คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 
1. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ       ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา    รองประธานกรรมการ 
4. อาจารย์ ดร. ปัทมาวรรณ   จินดารักษ์   กรรมการ 
5. อาจารย์ศิริพร   วิษณุมหิมาชัย   กรรมการ 
6. อาจารย์ธนาภรณ์  พันธุ์จิรา    กรรมการ 
7. อาจารย์รมย์ชลี  ชูไทย    กรรมการ 
8. อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีค าหน้อย   กรรมการ 
9. อาจารย์คมกฤต  วงศ์นาง    กรรมการ 
10. อาจารย์พลยุทธ  ตัณฑจ ารูญ   กรรมการ 
11. อาจารย์ทศพล  บุญศิร ิ    กรรมการ 
12. อาจารย์ทรวงชนก  รักษ์เจริญ   กรรมการ  
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 

 
การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้  
องค์ความรู้ด้านการวิจัย :  การเขียนและส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ" 
ผู้ถ่ายทอดความรู้ :  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 
 1.  อาจารย์ ดร. สุวรรณา  พลอยศรี 
 2.  อาจารย์ทรวงชนก  รักษ์เจริญ 
 3.  อาจารย์รัตน์กมล    ปวรวรรฒน์ 
 3.  อาจารย์จิรัฏ   ค าบุญเรือง  
 4.  อาจารย์ทศพล  บุญศิริ 
 
ประเด็น : เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอนของ

คณะบริหารธุรกิจ 
  
นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบ

ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนแบบมีส่ วน
ร่วมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีสอนจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา
จัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน ตัวอย่าง นวัตกรรมสื่อการสอน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  
มัลติมีเดีย (Multimedia)  การประชุมทางไกล (Teleconference)  ชุดการสอน ( Instructional 
Module) และวีดีทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Video) นอกจากนั้นแล้วยังมีนวัตกรรมทางด้าน
การประเมินผล เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการวัดผลและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ท าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการวัดผล ประเมินผลของ
อาจารย์ผู้สอนตัวอย่าง นวัตกรรมทางด้านการประเมินผล ได้แก่ การพัฒนาคลังข้อสอบ การลงทะเบียน
ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต  การใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดเกรด เป็นต้น 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูล ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็น
ระเบียบแบบแผน เพ่ือการน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจนั้นสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ มาใช้ได้หลากหลาย อาทิเช่น  
 1) โปรแกรม Kahoot คือ เกมที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน
โดยเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผล โดยผ่านการตอบค าถาม การอภิปราย หรือการส ารวจความ
คิดเห็น Kahoot เป็นเกมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ค าถามปรนัย เช่นการตอบค าถาม การอภิปราย 
หรือการส ารวจ ค าถามจะแสดงที่จอหน้าชั้นเรียนและให้ผู้เรียนตอบค าถามบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ
ตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือไอแพด และน ามาใช้ประกอบการเรียการสอนท าให้ผู้เรียนมีความ
สนใจในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
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 เรียนการสอนมากข้ึน Kahoot ประกอบไปด้วย 
 การสร้างค าถามที่น่าสนใจ โดยน ามาใช้ก าหนดค าถามให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม และน าไปใช้ในการสอบ Pretest เพ่ือทดสอบความรู้พ้ืนฐานก่อนเรียนในหัวข้อนั้น รูปแบบของ
ตัวเลือกเป็นสีและสัญลักษณ์ เป็นตัวช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นการฝึกทักษะของ
การจดจ า และการใช้สมองสั่งการเชื่อมโยงความรู้กับสีและสัญลักษณ์ของตัวเลือกแต่ละตัว เพ่ือเลือก
ค าตอบให้ถูกต้อง 

 ระบบการจับเวลาของ Kahoot ในแต่ละข้อค าถาม ท าให้ผู้เรียนท ามีความมุ่งมั่นในการคิด
และตอบค าถามให้ถูกต้อง เพราะคนที่ตอบเร็วที่สุดจะได้คะแนนมากที่สุด ผู้เรียนรู้สึกสนุกและตื่นเต้นรอ
คอยค าถามแต่ละข้อ เมื่อค าถามปรากฎผู้เรียนจะรีบคิดและตัดสินใจ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญาฝึกคิด 
ฝึกตัดสินใจ 

 การรวมคะแนนเป็นรายข้อท าให้ผู้เรียนเห็นล าดับคะแนนของตนเอง และมีความพยายามที่
จะเร่งท าคะแนนให้สูงขึ้นในข้อถัดไป ฝึกให้เกิดการวางแผนและเร่งลงมือท าให้ส าเร็จ 

 
ประโยชน์ส าหรับการน าโปรแกรม Kahoot มาใช้ส าหรับการเรียนการสอน มีดังนี้ 
1. สามารถท าเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เพ่ือช่วยในการประเมินผลการเรียนของ

ผู้เรียนในหัวข้อที่จะสอนทั้งก่อนและหลังสอน   
2. ท าให้ผู้เรียนสนุกสนาน ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนและอาจารย์มีส่วนร่วมในชั้นเรียน จะเห็นได้ว่าสามารถสร้างกิจกรรมการเรียน

การสอนกับนักศึกษา และนักศึกษาตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการทดสอบและโดยเฉพาะการแข่งขัน ซึ่ง
เหมาะกับการเรียนการสอนในยุคนี้ 
 

 2)  Google Sites เป็นโปรแกรมของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี สามารถสร้าง
เว็บไซต์ได้ง่าย ปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่างอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่
เดียว เช่น วิดีโอ ปฏิทิน เอกสาร อ่ืนๆ อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างมากในการแก้ไขหน้าเว็บปรับแตง 
รูปลักษณไดสามารถรวบรวมความหลากหลายของขอมูลไวในที่เดียว เชน วิดีโอ  ปฏิทิน  เอกสาร อ่ืนๆ 
โดยสามารถน ามาแทรกในหนาเว็บเพจได ใหไดใชงานไดงาย ท าใหชวยอ านวยความสะดวกไดเปน 
อยางมาก 

จุดเดนของ Google Sites คอื  ใหบริการฟรี ไมเสียคาใชจาย พื้นที่จัดเก็บขอมลูมีพ้ืนที่ให
บริการ 10 GB.  มี Gadget มากมาย   สามารถเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน และเปนความรู หรือ
บทเรียน อะไรอีกหลายๆอยางไดในSITE ได   เปนระบบที่ครอบคลุม เอามาใชดวยกันไดเลย เชน อีเมล 
(Gmail) ปฏิทิน (Calendar) เอกสาร (Documents) ยูทูบ (YouTube) อัลบั้มภาพ (Picasa) แผนที่ 
(Map) ฯลฯ 
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ขอเสียของ Google Sites คือยังใชเทมเพลตที่ออกแบบเองไมไดไมสามารถใชเปนเว็บฐาน 
ขอมูลไดปรับแตงไดเทาที่กูเก้ิลไซตมีให  เว็บไซตเปนของเราแตอยูภายใตการดูแลของกูเกิ้ลจึงท าใหชื่อยาว 
ใชงานรวมกับ CSS ที่ออกแบบเองไมได ยังมีปญหาเรื่องการใชงานรวมกับ script อ่ืนๆ ท าไดเฉพาะเมื่อ 
ตออินเตอรเน็ตเทานั้น 
 3) โปรแกรม OBS Studio (Open Broadcaster Software Studio) จัดเป็นอีกหนึ่ง
โปรแกรมดีๆ  สามารถตอบโจทย์ได้ในเรื่องการจับภาพสดบนหน้าจอ ซึ่งอาจจะเป็นการเล่นเกมส์
คอมพิวเตอร์ หรือสาธิตการใช้งานซอฟต์แวร์  โปรแกรม หรือ แอปพลิเคชัน เพ่ือท าการถ่ายทอดสดผ่าน 
YouTube Live (บริการถ่ายทอดสดของยูทูป) หรือแม้แต่ Facebook Live (บริการถ่ายทอดสดของ
เฟสบุ๊ค) ได้เลยทันทีเช่นกัน นอกจากนั้น โปรแกรม OBS Studio   ยังสามารถรวมภาพและเสียงพากย์สด
จากกล้องเว็บแคมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดสดได้เลย   
 

++++ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สาธิตและฝึกปฏิบัติทดลองใช้โปรแกมร่วมกัน +++ 
 

สรุปประเด็น 
 
ผู้สอนสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ปัจจัยที่จะผลักดันให้ มีการใช้

เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า คือการที่ผู้สอนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการท ากิจกรรม ประกอบการ
เรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ   ผู้สอนและผู้เรียนจัดท า 
ระบบแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจนั้น
สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ มาใช้ได้หลากหลาย อาทิเช่น  
 1) โปรแกรม Kahoot คือ เกมที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน
โดยเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผล โดยผ่านการตอบค าถาม การอภิปราย หรือการส ารวจความ
คิดเห็น Kahoot เป็นเกมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ค าถามปรนัย เช่นการตอบค าถาม การอภิปราย 
หรือการส ารวจ ค าถามจะแสดงที่จอหน้าชั้นเรียนและให้ผู้เรียนตอบค าถามบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ
ตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือไอแพด และน ามาใช้ประกอบการเรียการสอนท าให้ผู้เรียนมีความ
สนใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

2)  Google Sites เป็นโปรแกรมของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี สามารถสร้างเว็บไซต์
ได้ง่าย ปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่างอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียว เช่น 
วิดีโอ ปฏิทิน เอกสาร อ่ืนๆ อ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างมากในการแก้ไขหน้าเว็บปรับแต ง 
รูปลักษณไดสามารถรวบรวมความหลากหลายของขอมูลไวในที่เดียว เชน วิดีโอ ปฏิทิน เอกสาร อ่ืนๆ  
โดยสามารถน ามาแทรกในหนาเว็บเพจได ใหไดใชงานไดงาย ท าใหชวยอ านวยความสะดวกไดเปน 
อยางมาก 

3) โปรแกรม OBS Studio (Open Broadcaster Software Studio) จัดเป็นอีกหนึ่งโปรแกรม
ดีๆ  สามารถตอบโจทย์ได้ในเรื่องการจับภาพสดบนหน้าจอ ซึ่งอาจจะเป็นการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ หรือ
สาธิตการใช้งานซอฟต์แวร์  โปรแกรม หรือ แอปพลิเคชัน เพ่ือท าการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube Live 
(บริการถ่ายทอดสดของยูทูป) หรือแม้แต่ Facebook Live (บริการถ่ายทอดสดของเฟสบุ๊ค) ได้เลยทันที
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เช่นกัน นอกจากนั้น โปรแกรม OBS Studio   ยังสามารถรวมภาพและเสียงพากย์สดจากกล้องเว็บแคม
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดสดได้เลย   

  
  
ประเด็น :  ข้อควรค านึงในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 

 
 เป้าหมายของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอน  คือ เป็น
เครื่องมือช่วยเพิ่มผลงาน และการติดต่อสื่อสาร และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอนจะมีความส าคัญ ก็ต่อเมื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหา และ
พัฒนาความคิดวิเคราะห์  ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ เพ่ือไขปัญหาที่ซับซ้อน และพัฒนาความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งส าหรับเรื่องท่ีสนใจ  แนวคิดในการเพ่ิมคุณค่าเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้คือ 
 1) การใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการทางปัญญา ผู้สอนอาจจัดข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาที่
สอน ให้ผู้เรียนฝึกรับรู้ แสวงหาข้อมูล น ามาวิเคราะห์ก าหนดเป็นความคิดรวบยอด และใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยแสดงแผนผังความคิดรวบยอด (Concept Map) โยงเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ ซึ่งผู้สอนสามารถจัด
สถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกการน ากฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์ จนสรุปเป็นองค์ความรู้อย่างมีเหตุผล 
บันทึกสะสมไว้เป็นคลังความรู้ของผู้เรียนต่อไป และ 
 2) การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
สามารถออกแบบแผนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสท าโครงงานแสวงหาความรู้ตามหลักสูตรเพ่ือ
แก้ปัญหาการเรียนรู้ลักษณะนี้จะเริ่มต้นด้วยการก าหนดประเด็นเรื่อง ตามมาด้วยการวางแผนก าหนด
ข้อมูลหรือสาระที่ต้องการ ผู้สอนอาจจัดบัญชีแสดงแหล่งข้อมูล ทั้งจากเอกสารสิ่งพิมพ์และจาก 
Electronic Sources เช่น ชื่อของ Web ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นค าตอบ 
สร้างเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย และช่วยก ากับผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ 
 

 
  

 
 สรุปประเด็น 

เป้าหมายของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอน  คือ เป็เครื่อง
มือช่วยเพิ่มผลงาน การติดต่อสื่อสาร และความร่วมมือของผู้สอน แนวคิดในการเพ่ิมคุณค่าเทคโนโลยีช่วย
การเรียนรู้คือ  

1) การใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการทางปัญญา ผู้สอนอาจจัดข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาที่
สอน ให้ผู้เรียนฝึกรับรู้ แสวงหาข้อมูล น ามาวิเคราะห์ก าหนดเป็นความคิดรวบยอด และใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยแสดงแผนผังความคิดรวบยอด (Concept Map) โยงเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ ซึ่งผู้สอนสามารถจัด
สถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกการน ากฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์ จนสรุปเป็นองค์ความรู้อย่างมีเหตุผล 
บันทึกสะสมไว้เป็นคลังความรู้ของผู้เรียนต่อไป และ 
 2) การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
สามารถออกแบบแผนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสท าโครงงานแสวงหาความรู้ตามหลักสูตรเพ่ือ
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แก้ปัญหาการเรียนรู้ลักษณะนี้จะเริ่มต้นด้วยการก าหนดประเด็นเรื่อง ตามมาด้วยการวางแผนก าหนด
ข้อมูลหรือสาระที่ต้องการ ผู้สอนอาจจัดบัญชีแสดงแหล่งข้อมูล ทั้งจากเอกสารสิ่งพิมพ์และจาก 
Electronic Sources เช่น ชื่อของ Web ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นค าตอบ 
สร้างเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย และช่วยก ากับผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ 
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ภาคผนวก 

 
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
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ประมวลภาพการจัดคณะกรรมการจัดการความรู้และคณาจารย์ร่วมกันถอดบทเรียน 

กิจกรรมการจัดการความรู้ 
เรื่อง  "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอน" 

 
 

 
 


