
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



คํานํา 
 

 ดวยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดพฒันาอยางรวดเรว็ ทั้งในดานความสามารถใน
การใชงาน ความเร็วในการประมวลผล  ความเร็วในการสงขอมูลผานระบบเครือขาย  โปรแกรมในการพัฒนางานก็
มีการพัฒนาอยางรวดเร็วเชนเดยีวกัน ทําใหสามารถใชงานไดงายขึ้น  ความสามารถในการใชงานสูงขึ้น ในขณะที่
คาใชจายต่ําลง จากสมรรถนะที่โดดเดนของสื่อการเรียนการสอนในระบบเครือขายอนิเทอรเน็ตที่มีความสามารถ
ครอบคลุมสื่ออ่ืน  ๆ ไดเกือบทกุชนดิ เชน วิดโีอ สไลด  แผนใส  เทปเสยีง ฯลฯ  และยังสามารถเผยแพรในระบบ
เครือขายที่ผูเรียนสามารถเรยีนจากทีใ่ดก็ได (Any where )  เมื่อไหรก็ได (Any time)  ไมจํากดัผูเรียน (Any one)   
และที่เหนือกวานั้นคือสามารถเก็บสถิติ ผลการเรียน มีปฏิสัมพันธทั้งระหวางตวัส่ือกับผูเรียน  ระหวางผูเรียน
กับผูสอน ประหยดัคาใชจายในการทําสําเนา  ประหยดัคาใชจายในการเผยแพร ฯลฯ  ผูเขียนจึงมีความตั้งใจในการ
เขียนเอกสารเลมนี้เพื่อใชประโยชนในวงการศึกษาของประเทศไทย  โดยเผยแพรผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ใหผูสนใจสามารถนําไปศึกษาและพัฒนาสื่อไปใชในการเรียนการสอน (ยกเวนนําไปใชเพื่อการคา หรือทําผลงาน
ทางวิชาการ)  ที่  http://www.svbkk2.net/@multimedia_doc/ 
    เอกสารการพฒันาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรยีนการสอน เลมนี ้  ประกอบดวยเนื้อหาสาระหลัก  คอื 
บทที่ 1  เร่ือง หลักสูตรการพัฒนาสื่อเพือ่การเรียนการสอนและคําแนะนําทัว่ไปเกี่ยวกับชุดฝกอบรม บทที ่2  
เร่ือง ทฤษฎเีกีย่วกบัสื่อการเรยีนรูและสื่อมัลติมีเดยีเพื่อการเรียนการสอน บทที่ 3 เร่ือง วธีิการและขั้นตอนใน
การพฒันาสื่อมัลติมีเดยีเพื่อการเรียนการสอน  บทที่ 4  การใชโปรแกรมเสริมสมรรถนะในการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดยีเพื่อการเรียนการสอน   ผูนาํเอกสารเลมนีไ้ปศึกษาสามารถสงความคิดเห็นเพื่อประโยชนในการ
ปรับปรุงพฒันาในโอกาสตอไปไดที่ chanmedia@hotmail.com          
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