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คู่มือการจัดการความรู้ 



 

ค าน า 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ประชุมเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต ในหัวข้อการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ในแบบตลาดวิชา และได้จัดท า

คู่มือการจัดการความรู้ โดยมีความมุ่งหวังให้คณาจารย์จากทุกภาควิชาในคณะ

ศึกษาศาสตร์และต่างคณะ ได้เข้าถึงความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และน าไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

คณะกรรมการการจัดการความรู้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดการ

ความรู้ด้านการผลิตบัณฑติจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และผู้สนใจในการน าไปใช้

ประโยชน์ต่อไป  

  

   คณะกรรมการการจัดการความรู ้
            คณะศึกษาศาสตร์  
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การส่ ง เ ส ริมการใช้ เ ทค โนโลยีและการสื่ อสาร 
เพื่ อการจั ดการ เ รี ยนรู้ ในแบบตลาด วิชา 

ปัจจุบันเทคโนโลยไีด้เขา้มามีบทบาทต่อการเรยีนการสอนในปัจจุบันเป็น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยุค ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่
เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเ่ศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม โดยเฉพาะทิศทาง
ทางการศึกษา โดยการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรูค้วามสามารถและมีทักษะใน
การเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่ Problem Based 
Learning  
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา ท่ีเน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ โดยไม่บังคับให้นักศึกษาเขา้ช้ันเรียน แต่มีช้ันเรียน และมสีื่อการสอนหลาย
รูปแบบให้นักศึกษาได้ศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและก้าวทันเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี
เปลี่ยนไป 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ เห็นถึงความส าคัญของการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร เพ่ือตอบรับกับบริบททางด้านการศึกษา และเพ่ือส่งเสริม
ให้คณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ ได้ใช้เทคโนโลยีสื่อสารด้านการเรียนการสอน
กับนักศกึษา จงึได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังกล่าว โดยจ าแนกได้เป็นหัวข้อ
ดังต่อไปนี ้
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ความหมายของ เทคโนโลยี   

เทคโนโลย ีเป็นการน าเอาแนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี 
กระบวนการ ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านสิ่งประดิษฐ์และวิธีปฏิบตัิมา
ประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลีย่นแปลงในการท างานให้ดียิ่งขึ้นและ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น  

การน าเทคโนโลยมีาใช้กับงานในสาขาใดสาขาหนึ่งนั้น เทคโนโลยจีะมีส่วน
ช่วยส าคัญ 3 ประการ และถือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาน าเทคโนโลยีมาใช้ด้วย คือ 

1. ประสิทธิภาพ (Efficiency ) เทคโนโลยีจะช่วยให้การท างานบรรลผุล
ตามเป้าหมายได้อย่างเที่ยงตรงและรวดเร็ว 

2. ประสิทธิผล (Productivity ) เป็นการท างานเพื่อให้ไดผ้ลผลติออกมา
อย่างเต็มที่มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด 

3. ประหยดั (Economy ) เป็นการประหยดัทั้งเวลาและแรงงานในการ
ท างานด้วยการลงทุนน้อยแตไ่ดผ้ลมากกว่าท่ีลงทุนไป 
 

ความหมายของ เทคโนโลยี ก าร ศึกษา  

เทคโนโลยีการศึกษา ในปัจจบุันการด าเนินกิจการงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้
บรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจะใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเป็นสว่นใหญ่ 
เทคโนโลยีจึงมีความเกี่ยวข้องกับระบบงานด้านต่าง ๆ ในทุกแขนง ถ้าน าไปใช้
แก้ปัญหาในแขนงใด จะเรยีกเทคโนโลยีในด้านนั้น เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีทางการอุตสาหกรรม เป็นต้น ในวงการศึกษาก็
เช่นเดียวกัน มีปัญหาต่าง ๆ มากมายที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขจึงเกิดเทคโนโลยีทาง
การศึกษาข้ึน 
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จึงกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การน าความรู้ แนวคิด 
กระบวนการและผลผลติทางวิทยาศาสตร์มาใช้ร่วมกันอยา่งมีระบบ เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาการศึกษาให้กา้วหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(http://www.kmutt.ac.th/av/HTML/techno/note.htm) 

ขั้ นตอนการจั ดการ เ รี ยนการสอนแบบตลาด วิชา  

ตามที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้จัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา 
ที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อนักศึกษาในหลายรูปแบบ โดย
นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาวิชาที่อาจารย์บรรยายได้ด้วยตนเอง โดยการใช้
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ทางคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้
ตระหนักถึงความส าคญัของขั้นตอนดังกล่าว จึงไดเ้สนอแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนแบบตลาดวิชา โดยเสนอการใช้เทคโนโลยีที่มีการใช้งาน ในแต่ละด้านดังต่อไป 

1. กลุม่นักศกึษาที่เข้าชัน้เรียน 
เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์ เป็นคณะที่ผลิตบคุลากรด้านการศึกษา การเข้า

ช้ันเรียน การส่งงานตรงเวลา การฝึกสอน จึงมีความส าคญั ขั้นตอนการจัดการเรยีน
การสอนจึงจ าแนกเป็น 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 

ขั้น 1 

การน าแนะ

รายวิชา / ท า

ขั้น 2 

การสร้างแรงจูงใจ 

ในการเรียนการสอน 

ขั้น 4 

การสรุปผล 

จากผู้เรยีน 

ขั้น 5 

การติดตาม 

ขั้น 3 

การทดลอง

เรียนรู ้
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ในแต่ละขั้นตอน สามารถน าเทคโนโลยไีปใช้ในแต่ละด้าน ได้แก ่

ขั้นที่ 1 การน าแนะรายวิชา / ท าความรู้จักนักศึกษา 
- การใช้สื่อ Powerpoint แสดงเนื้อหา 
- การสร้าง Website แสดงเนื้อหาวชิา 

ขั้นที่ 2 การสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน 
- การใช้บทเพลงจาก Youtube ให้นักศึกษาได้ร้องเพลง  

ก่อนการบรรยาย 
- การใช้ Applications Line จากสมาร์ทโฟน ในการสื่อสาร เช่น 

อาจารยผ์ู้สอนสร้างกลุม่ในช้ันเรียน โดยให้หัวหน้าห้อง โพสต์ภาพ   
จากการเรียนการสอนที่อาจารย์ก าหนด ลงในกลุ่ม การโพสต์ตัวอยา่ง
การบรรยาย เป็นต้น 

ขั้นที่ 3 การทดสองเรียนรู้ 
- การใช้เว็บไซตโ์ปรแกรมถามตอบออนไลน์ พร้อมสรุปผลคะแนน 

เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมตอบค าถาม เช่น https://kahoot.it/ 
 

 
ภาพ 2 เว็บไซต์ Kahoot 
ที่มา: https://kahoot.it/ 
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- การใช้เว็บไซต์ สื่อการสอน Mentimeter Interactive Program เปน็
เว็บไซต์ทีส่ร้าง Presentation โดยมีรูปแบบท่ีใหผู้้เรยีนมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
แสดงความคดิเห็น โต้ตอบในห้องเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผูส้อนสามารถวัดความเข้าใจของ
ผู้เรยีนหรือใช้ส าหรับท ากิจกรรมโต้ตอบในห้องเรียน 

 

ภาพ 3 เว็บไซต์ Mentimeter 
ที่มา: https://www.mentimeter.com/ 

 
- การใช้เว็บไซต ์สื่อการสอน Poll everywhere  

Poll everywhere เป็น Applications ประเภท Audience 
Respond System ที่ใช้ส าหรับการสร้างค าถามเพื่อส ารวจความคิดเห็น ทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ และเก็บ feedback โดยมีจุดเด่นในด้าน การสรา้งรูปแบบค าถาม
ที่หลากหลาย บันทึกผลอย่างเป็นระบบ น าเสนอผลโหวตได้ สามารถใช้กับห้องเรียน
ขนาดใหญ่ได ้  
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ภาพ 4 เว็บไซต์ poll everywhere 
ที่มา: https://www.polleverywhere.com/ 

 
ขั้นที่ 4 การสรุปผลจากผู้เรียน 

- การแจ้งผลการประเมินผ่าน Facebook, Website ประจ ารายวิชา 
ขั้นที่ 5 การติดตาม 

- การใช้ Weblogs เพื่อให้นักศึกษาแสดงความคดิเห็น 
 
2. กลุม่นักศกึษาที่ไม่เข้าชัน้เรียน 
 นักศึกษาที่ไม่เข้าช้ันเรียน สามารถศึกษาด้วยตนเอง จากหลายช่องทางที่
ทางมหาวิทยาลัยรามค าแหงจัดใหก้ับนักศึกษา ได้แก ่
- วีดีโอบรรยายการสอน จากส านกัเทคโนโลยีการศึกษา 
- e-book (http://e-book.ru.ac.th/) 
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ภาพ 5 e – books มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ที่มา: http://e-book.ru.ac.th/ 

- e – learning จากสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์  
- e – testing จากสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส ์

ภาพ 6 เว็บไซต์สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มา: http://www.easi.ru.ac.th/web/index.php 
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