
กลยุทธก์ารสอนและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ประเด็นการใช้ ICT และ Group Activities กับการเรียนการสอน 

ของวิทาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
 

การใช้ ICT และ Multimedia เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ใน 21th Century เพ่ือที่จะให้เหมาะกับสภาพการเรียนรู้ของเด็กสมัยใหม่ที่มีความสนใจในเทคโนโลยี และใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอย่างแพร่หลาย โดยการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT ร่วมด้วย มีการใช้ภายใต้ 
TPACK โมเดล และมีการใช้แนวคิดของ Blooms ซึ่งจะมีการผสมผสานรูปแบบแนวคิดที่หลากหลายในการจัด 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และรู้จักปรับเปลี่ยน และ พัฒนาด้านต่างๆ ของผู้เรียน     

กลยุทธ์ที่ใช้ ICT และ Multimedia ในการพัฒนาการเรียนการสอนมีหลากหลายซึ่งประกอบด้วย 
1. การใช้เครื่องมือที่เป็น web base (ฟรี) ได้แก่ todaysmeet.com ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ครูได้สร้างห้อง

สนทนา เพ่ือที่จะสามารถพูดคุยกับนักเรียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลถามตอบ -ค าถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน , 

padlet.com จะช่วยให้อาจารย์สร้างกระดานที่ท าให้ผู้เรียนได้มีการปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนและสามารถใช้เพ่ือ

ช่วยกันระดมสมองในเรื่องต่างๆโดยผู้เรียนจะสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองและศึกษาสิ่งที่เพ่ือนได้แสดง

ความคิดเห็นได้ในเวลาเดียวกันหลังจากนั้นยังสามารถท า mind map เกี่ยวกับเนื้อหาที่มีการสนทนากันอีกด้วย 

และ  mentimeter.com, vot.rs สามารถใช้ในการให้นักศึกษา vote ในเรื่องต่างๆหรือท า quiz ในห้องเรียน

ส าหรับนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มใหญ่และจะมีการประมวลผลทันทีนักศึกษาสามารถสอบถามได้ทันทีหากมีข้อสงสัย 

2. Social media ได้แก่ Face book เป็น social media ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายสามารถน ามาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างกลุ่มขึ้นมาเพ่ือใช้ในการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง

สมาชิกและบุคคลอื่นที่สนใจ รวมทั้งการส่งค าถามหรือสิ่งที่จะเรียนให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวล่วงหน้า ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน

การแลกเปลี่ยนสามารถท าได้หลากลายเช่น วีดีโอ รูปภาพ และ อ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ให้แก่บุคคลภายนอกอีกด้วย, Twitter มีประโยชน์ในการติดตามข้อมูลและกิจกรรมของบุคคลต่างๆที่อาจจะมี

ความสนใจในสิ่งเดียวกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและ update ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการน ามาพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน  และ edmodo เป็นเว็บไซด์ส าหรับคนที่ต้องการให้การสนทนาจะเน้นที่เป็นทางการมากกว่า 2 

website แรก ซึ่งนักศึกษาจะต้อง log in เมื่อใช้งานก่อน ส่วนข้อเสียคือ เว็บนี้ไซด์อาจจะได้รับความนิยมน้อยกว่า 

Face book เพราะสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 

 3. Work online จะมีการจัดท าโปรแกรมที่รองรับ data base ส าหรับให้นักศึกษาส่งงาน ท า portfolio 

หรือ สอบ การจัดท า data base ประเภทนี้จะเสียค่าใช้จ่ายในการจัดท าแต่จะช่วยลดการใช้กระดาษ การเก็บ

ข้อมูลเป็นระบบ สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



 4. Tablet and smart phone สามารถใช้ในการเพ่ิมการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียน ในด้านการเรียนการ

สอน ซึ่งจะมี application ที่หลากหลายที่สามารถท าให้เนื้อหาการเรียนน่าสนใจมากขึ้น เช่น มี digital board 

ส าหรับการพัฒนาสื่อสามารถเพ่ิม VDO รูปภาพ ข้อความต่าง ๆ ได้ ท าให้การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนมี

ความหลากหลาย (ตอนนี้ที่มีเป็นภาษา Dutch ) การใช้ web base  เช่น  socrative.com ในการจัดการเรียน

การสอนที่มี interaction เชน่ให้ vote และ ท า quiz  ซึ่งจะมีการประมวลผลทันทีท าให้ทราบค าตอบและข้อผิดก็

สามารถอธิบายได้ทันที connect.prowise.com (ไม่ฟรี), application เช่น teacher kit สามารถท า digital 

class room และ add นักเรียนเข้าไปสามารถเช็คการส่งงาน การเข้าเรียนของนักเรียนได้ นอกจากนี้ก็มี

application ที่สามารถสร้าง ที่สามารถสร้าง VDO ประกอบการเรียนการสอนได้ 

เว็บไซด์และโปรแกรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น 

 1. www.todaysmeet.com/fontysict 

 2. www.padlet.com 

 3. www.mentimeter.com 

 4. www.provise.com 

 5. www.vot.rs 

 6. www.wordle.net 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสามารถเกิดขึ้นใน 3 พ้ืนที่ท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 
 1. พ้ืนที่โล่ง (Open area) ซึ่งมีโต๊ะพร้อม เก้าอ้ี ที่วางเป็นจุด ๆ ในส่วนที่เป็นพื้นที่โล่งในอาคารนั้น มี
การใช้ฉากกั้นเป็นสัดส่วน ทั้งนี้ ฉากที่ใช้นั้นได้รับตกแต่งอย่างสวยงามและมีสีสันที่น่าจะมีผลต่อการเรียนรู้ เช่น 
สีเขียวหัวเป็ด และ สีส้ม ในส่วนที่เป็นพื้นที่โล่งนอกอาคาร มีเก้าอ้ีที่มีสีสันและน่าใช้ 
 2. ห้องประชุมกลุ่มย่อย (Cockpit) ที่เป็นรูปทรงโค้ง ซึ่งอาจใช้เป็นทั้งท่ีท างานกลุ่มชองนักศึกษา หรือ
การพบปะระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยที่ห้องท างานของอาจารย์ก้อจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพ่ือให้สะดวก
ต่อการพบกันของผู้เรียนและผู้สอน 
 3. ห้องเรียน  (Classroom) 
 
 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อแนวคิด “การเรียนรู้เกิดได้ทุกที่” ได้แก่ 
 1. ห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอน 
 2. ห้องฝึกปฏิบัติการ ซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมต่อการฝึกปฏิบัติ 
 3. สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั้งในและนอกอาคาร 
 4. เก้าอ้ีที่จัดไว้เหมือนบรรยากาศในห้องนั่งเล่น  
 5. มีสิ่งที่ตอบสนองต่อการความต้องการข้ันพ้ืนฐาน เช่น ตู้เครื่องดื่มและเครื่องท ากาแฟหยอดเหรียญ เป็น
ต้น  

http://www.padlet.com/
http://www.mentimeter.com/
http://www.provise.com/
http://www.vot.rs/


 เทคนิคที่น ามาใช้มีดังนี้คือ 
1. ICT  

– Teacher Kit App. 

– Todaymeeting.com 

– Socrative.com 
2. Group activities 

สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้จากการทดลอง กลยุทธ์การสอนและการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย กับการ
จัดการเรียนการสอน วิชาชีวสถิติ 1/2556 นักศึกษาหลักสูตร ปวศ.ส.(เทคนิคเภสัชกรรม)  

- นักศึกษามีความกระตือรอืรน้ในการเรียนมากข้ึน ไม่หลับขณะเรียน 
- จ านวนนักศึกษาที่เรียนช้าลดลงมากเนื่องจากนักศึกษาที่มาสายจะเห็นหน้าบน Monitor 
- นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน กล้าคิด กล้าแสดงออกมากข้ึน 
- คะแนนทดสอบย่อยของนักศึกษาส่วนใหญ่ดีขึ้น 
- ไม่สามารถน าเทคนิค ICT หรือกิจกรรม ไปใช้กับทุกหัวข้อในวิชานี้ 
- ห้องเรียนไม่เหมาะกับการท ากิจกรรมกลุ่ม เพราะมีเสียงรบกวนจากกลุ่มข้างเคียง อยากมีห้องที่

เหมาะส าหรับการท ากิจกรรมกลุ่ม 
- นักศึกษาอยากให้ใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลายนี้กับวิชาอ่ืน เช่น วิชาเภสัชวิทยา เพราะสนุกและไม่

ง่วง  
 


