การออกแบบการสอน
Beyond Simple Courseware

หลากหลายเทคนิคิ ในการสร
า งสือ่ื
ใ
จารุวัส หนูทอง
โ โ การศึกษา
สํานักสือ่ และเทคโนโลยี

สวนประกอบของกระบวนการออกแบบประกอบดวยสิ่งตอไปนี้คือ

การวิเคราะห(Analysis)
y
ขั้นตอนการวิเคราะหเปนรากฐานสําหรับขั้นตอนการออกแบบการสอน
ขั้นตอนอื่นๆในระหวางขัน้ ตอนนี้ จะตองระบุ
ขนตอนอนๆในระหวางขนตอนน
จะตองระบปปญ
ญหา,
หา ระบุ
ระบแหล
แหลงของปญหา
งของปญหา
และวินิจฉัยคําตอบที่ทําได ขั้นตอนนี้อาจประกอบดวยเทคนิคการวินิจฉัย
เฉพาะ เชน การวิเคราะหความตองการ , การวิเคราะหงาน, การวิเคราะห
ภารกิจ ผลลพธของขนตอนนประกอบดวย
ภารกจ
ผลลัพธของขัน้ ตอนนี้ประกอบดวย เปาหมาย
เปาหมาย (goal),และ
(goal) และ
รายการภารกิจที่จะสอน จะถูกนําเขาไปยังขัน้ ตอนการออกแบบตอไป

เปนกระบวนการที่เปนระบบสําหรับการพัฒนาการสอน การออกแบบการ
สอนไมไดเนนเฉพาะในเรองเทคโนโลย
แตการออกแบบ
สอนไมไดเนนเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยี และ สืสอทใชในการสอน
่อที่ใชในการสอน แต
การออกแบบ
การสอนเกี่ยวของในเบื้องตนกับสิ่งที่จะดําเนินการไปสูจุดหมายปลายทางของ
กระบวนการสอนที่สําคัญ 2 ประการคอ”ผู
กระบวนการสอนทสาคญ
ประการคือ”ผสอน” และ”ผู
และ”ผเรีรยน”
ยน”
เมื่อออกแบบรายวิชาหรือหนวยการเรียนหนวยหนึ่งๆของการสอน จะตอง
ตั้งสมมุติฐานวามีชี องวางระหวาง “สิง่ ทีี่เปนอยู” กับ “สิง่ ทีคี่ วรจะตองเปน”

การออกแบบ (Design)
ขั้นตอนการออกแบบเกี่ยวของกับการใชผลลัพธจากขั้นตอนการวิเคราะห เพื่อ
วางแผนกลยุทธสําหรับพัฒนาการสอน ในระหว
ใ
างขัน้ ตอนนีคี้ ุณจะตองกํําหนดโครงร
โ าง
วิธีการใหบรรลุถึงเปาหมายการสอน และขยายผลสารัตถะการสอน เลือกระบบการ
นําสง และจัดลําดับขั้นตอนการสอน ผลลัพธของขั้นตอนการออกแบบจะเปนขอมูล
นําเขาสําหรับขั้นตอนการพัฒนาตอไป

การพัฒนา (Development)
การพฒนา
ขั้นตอนการพัฒนาสรางขึ้นบนบนขั้นตอนการวิเคราะหและการออกแบบ
จุดมุงหมายของขั้นตอนนี้คือ สรางแผนการสอนและสื่อของบทเรียน ในระหวางขั้นตอน
นี้คุณจะตองพัฒนาการสอน และสื่อทั้งหมดที่ใชในการสอน และเอกสารสนับสนุุน
ตางๆ สิ่งเหลานี้อาจจะประกอบดวย ฮารดแวร (เชน เครื่องมือสถานการณจําลอง) และ
ซอฟตแวร (เชน
ซอฟตแวร
(เชน บทเรี
บทเรยนคอมพวเตอร
ยนคอมพิวเตอร บทเรี
บทเรยน
ยน ออนไลน
ออนไลน))

การดําเนินการใหเปนผล (Implementation)
( p
)
ขั้นตอนการดําเนินการใหเปนผล หมายถึงการนําสงที่แทจริงของการสอน
ไมวาจะเปนรปแบบชั
ไมวาจะเปนรู
ปแบบชนเรยน
้นเรียน หรื
หรอหองทดลอง
อหองทดลอง หรอรู
หรือรปแบบใช
ปแบบใชคอมพวเตอรเปนฐาน
คอมพิวเตอรเปนฐาน
ก็ตาม จุดมุงหมายของขั้นตอนนี้คือการนําสงการสอนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิ
ป ิทธิิผล ขั้ันตอนนีจี้ ะตอ งให
ใ การสง เสริิมความเขาใใจของผูเรีียนในสารป
ใ ปจจััย
ตางๆ, สนับสนุนการเรียนรอบรูของผูเรียนในวัตถุประสงคตางๆ และ เปน
หลักประกันในการถายโอนความรูของผูเรียนจากสภาพแวดลอมการเรียนไปยัง
การงานได

การประเมินผล (Evaluation)

การสรางบทเรียนที่ดี ควรจะมีสวนประกอบเพิ่มเติม ดวยอะไรบาง
• ผานกระบวนการออกแบบการสอนที่ดี
• มีสื่อการสอนที่มีคุณภาพ (Document, Presentation, Media file) และ
เหมาะสม (การเลือกใชส่ือจากแหลงขอมูลที่มีอยู และการสรางสื่อขึ้นใหม)
•นาสนใจ ไดประสบการณการเรียนใหมๆ (มากกวาการอาน หรือ e-reading)

ขัขนตอนนวดผลประสทธภาพและประสทธผลของการสอน
้นตอนนี้วัดผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสอน การประเมิ
การประเมนผล
นผล
เกิดขึ้นตลอดกระบวนการออกแบบการสอนทั้งหมด กลาว คือ ภายในขั้นตอน
ตางๆ และระหวางขั้นตอนตางๆ และ ภายหลังการดําเนินการใหเปนผลแลว
การประเมินผล อาจจะเปนการประเมินผลเพื่อพัฒนา (Formative evaluation)
หรือการประเมินผลรวม (Summative evaluation)

หลักการออกแบบเว็บเพื่อการศึกษา
แนวคิดการออกแบบสือ่ การสอน
One
Two
Three
Four

Organization
Teaching Technique
Treatment Motivation
Flexible

ใชงานงาย

เชื่อมโยงดี

หนาจอเหมาะสม
เว็บเพื่อการศึกษา

โครงสร
า งชััดเจน
โ

รวดเร็ว็

DESIGN
การออกแบบสอสาหรบยุ
การออกแบบสื
่อสําหรับยคค cyber
Design > Color Font and Photo
Design > Motion
Design > Interactive
Design > Package & Distribute

องคประกอบศิลปะ
องคประกอบศลปะ

องคประกอบศิลปะ
องคประกอบศลปะ
หมายถึง การนําสวนประกอบ (องคประกอบ)
ที่จําเปนในการสรางสรรคงานศิลปะและการ
ออกแบบตางๆ
  ั 
 มารวมเขาดวยกนอยาง
พอเหมาะลงตัว และเกดเปนผลงานขน
พอเหมาะลงตว
และเกิดเปนผลงานขึ้น ซงเรา
ซึ่งเรา
อาจจะใชองคประกอบทุุกชนิดหรือบางชนิดมา
ใชในการทํางานก็ได จุดมุงหมายเพื่อดึดดูด
ความสนใจ หรือเพื่อแสดงจุดมุงหมาย

องคประกอบศิลปะ
องคประกอบศลปะ
จุดเดนของภาพ (dominance) การเนนสวนที่สําคัญ

41%

20%

25%

14%
%

จุุดสนใจในภาพจากการมอง ((Herman F. Brandt))

ของภาพใหเปนจุดเดนมากกวาสวนอื่นๆ

การใช
ใ สีตามหลักั ทฤษฎีีสี
การใชสีไดดัดแปลงหรือดึงเอาคุุณสมบัติของสีที่เหมาะสมกับงานศิลปะจาก
ระบบสีของนักวิทยาศาสตรตางๆ มาจัดระบบใหมเปนหลักการใชสีเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกการศึกษาดานการออกแบบ การใช
ประโยชนแกการศกษาดานการออกแบบ
การใชสตามหลกการใชส
สีตามหลักการใชสี แบ
แบงออกเปน
งออกเปน 2
ประเด็นใหญๆคือ
การใช
ใ สีเพืือ่ ให
ใ สีแตล ะสีีประสานกลมกลืืนกััน
การใชสีเพื่อใหแตละสีประสานสงเสริมซึ่งกัน

การใช
ใ สีกับงานออกมานััน้ อยูทีน่ ักออกแบบมีีจุดมุงหมายใด
ใ ทีจ่ี ะสรา ง
ความสนใจ ความเราใจตอผูดู เพื่อใหเขาถึงจุดหมายที่ตนตองการ หลักของการใชมี
ดังนี้
1.การใชสีวรรณะเดียว
ความหมายของสีวรรณะเดียว คือ กลุมสีที่แบงออกเปน2 วรรณะ
วรรณะรอน (warm tone) ซึ่งประกอบดวย สีเหลือง สีสม สีแดง สีมวง สีเหลานี้ให

สึก ตนเตน
ื่  เราใจ
 ใ กระฉบกระเฉง
ั
ื  ป

ิ ิ ตอความรู
อทธพล
ถอวาเปนวรรณะรอน
วรรณะเย็น (cool tone) ประกอบดวย สีเหลือง สีเขียว สีนํา้ เงิน สีมวง สีเหลานีด้ ู
เย็นตา ใหความรูสึก สงบ สดชื่น (สีเหลืองกับสีมวงอยูไดทั้งสองวรรณะ)
การใชสีแตละครั้งควรใชสีวรรณะเดียวในภาพทั้งหมด เพราะจะทําใหภาพความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน กลมกลน
กลมกลืน มแรงจู
มีแรงจงใจให
คลอยตามไดมาก
อนหนงอนเดยวกน
งใจใหคลอยตามไดมาก

2.การใชสีตางวรรณะ
หลักการทั่วไป ใชอัตราสวน 80% ตอ 20% ของวรรณะสี คือ ถาใชสีวรรณะ รอน
80% สีวรรณะเย็นก็ 20% เปนตน ซึ่งการใชแบบนี้สรางจุุดสนใจของผููดู ไมควรใช
อัตราสวนที่เทากันเพราะจะทําใหไมมีสีใดเดน ไมนาสนใจ
3.การใชสีตรงกันขาม
สีตรงขามจะทําใหความรสกทตดกนรุ
สตรงขามจะทาใหความรู
ึกที่ตัดกันรนแรง
นแรง สรางความเดน
สรางความเดน และเร
และเราใจไดมากแต
าใจไดมากแต
หากใชไมถูกหลัก หรือ ไมเหมาะสม หรือใชจํานวนสีมากสีจนเกินไป ก็จะทําให
ใ สีตรงขา ม ในอั
ใ ตราสวน 80% ตอ20% หรือื
ความรุสึกพรามัว ลายตา ขัดแยง ควรใช
หากมีพื้นที่เทากันที่จําเปนตองใช ควรนําสีขาว หรือสีดํา เขามาเสริม เพื่อ ตัดเสนให
แยกออก จาก กันหรืออีกวิธีหนึ่งคือการลดความสดของสีตรงขามใหหมนลงไป

เทคนิคการใชเลือกใชสสี ําหรับการออกแบบ
เทคนคการใชเลอกใชสสาหรบการออกแบบ

ความสะดวกในการอาน (Legibility)
ความสะดวกในการอาน
- หลีกเลี่ยงการใชคําที่เปนตัวพิมพใหญทั้งหมด เพราะจะทําใหอานยาก และ
ลดความสะดุดตาลง
ลดความสะดดตาลง
- การใชตัวพิมพเล็กทั้งหมดในประโยค จะสรางความรูสึกไมเปนทางการ และ
แสดงถึึงความไม
ไ สมบูรณข องเนือ้ื หา
- ใชตัวพิมพใหญสําหรับตัวอักษรแรกของแตละคําในประโยค ควรใชอยางจํากัด
เพราะเปนการ รบกวนรูปแบบโดยรวมของคํา สงผลใหอานยากยิ่งขึ้น

รูปแบบตัวอักษร แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ
1 ตวอกษรทมขนาดสมพนธกบรู
1.
ั ั
ี่ ี
สั ั  ั ปราง
 หรอตวอกษรทมขนาดไมคงท
ื ั ั
ี่ ี
ไ  ี่
- ตัวอักษรแตละตัวมีพื้นที่ตามแนวนอนไมเทากัน ขึ้นกับรูปรางของตัวอักษรนั้น
- สิ่งพิมพท่ีผลิตดวยคอมพิวเตอรสวนใหญจะใชตัวอักษรนี้เพื่อใหดูเหมาะสมและอานงาย
2. ตัวอักษรที่มีขนาดคงที่
- มีพื้นที่ตามแนวนอนเทากันหมด เปนรูปแบบที่เรียบงาย คลายตัวพิมพดีด

การใชสีกับตัวอักษร
- กําหนดสีหลักสําหรับเว็บ
- ใชสีของตัวอักษรอยางมีความหมายสม่ําเสมอ
- ใชสีที่แตกตางกันในแตละสวนของขอมูล
- กาหนดสของ
กําหนดสีของ link ใหเหมาะสม
ใหเหมาะสม
คําํ แนะนําํ ในการใช
ใ ใ ต ัวอักั ษรในเว็
ใ ็บเพจ
- ไมควรใชตัวอักษรที่หายากหรือไมไดมาพรอมกับโปรแกรมตางๆ

Motion
Video File
Fl Mpg
Flv
M W
Wma
Video Server
SWU Streaming Server,
Server You Tube,
Tube Vimeo,
Vimeo My Space
Soft are Convert
Software
Con ert
Media Encoder Procoder OJOsoft FLV,, HandBrake,, etc

