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Clicker เป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง โดยใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้สอนในการน าเข้าสู่บทเรียน  วัดผลความเข้าใจ       

ในบทเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (Formative Assessment) หรือวัดผลการเรียนรู้        

รวบยอด (Summative Assessment)  นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถใช้ระบบ Clicker        

เป็นเครื่องมือเสริมกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมระดมสมอง (Brainstorming) หรือกิจกรรมแบบ

เพื่อนสอนเพื่อน (Peer Instruction) และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนประเมิน

ผู้เรียนด้วยกันเอง (Peer Evaluation) รวมทั้งเก็บข้อมูลผู้เข้าเรียน   

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พิจารณาน าอุปกรณ์ Clicker มาใช้ในการเรียนการสอน

เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมกระบวน       

การเรียนรู้ของนิสิตซึ่งเหมาะส าหรับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง       

ด้วยการปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็น

รูปแบบ Active Learning โดยใช้แนวคิดการสอนให้น้อยลง เ รียนรู้ให้มากขึ้น        

(Teach less,   Learn more) ด้วยการน าศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น

ตัวกระตุ้นในการจัดการเรียนการสอนในฐานะที่เป็น Technology-driven Learning  

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวข้างต้นจะมิได้ลดเนื้อหาความรู้ให้น้อยลง        

แต่ผู้สอนจะต้องท าการวิเคราะห์เนื้อหาและปรับวิธีการสอนโดยน าเนื้อหาที่สามารถเรียน

ด้วยตนเองไปไว้บนเครือข่ายเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาก่อนเข้าห้องเรียน  ทั้งนี้อาจารย์จะได้ใช้

เวลาในห้องเรียน ในการอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนเพิ่มขึ้น  โดยปรับ

กระบวนการสอนในห้องเรียนให้เป็น Active Teaching ดว้ยการเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่ม

ในกระบวนการเรยีนรู ้ มปีฏสิมัพนัธ์กับผู้สอนและผู้เรียน  

การน า Clicker มาใช้ในการเรียนการสอน 
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การท างานของอุปกรณ์ Clicker 

ส าหรบัการท างานของระบบ Clicker จะประกอบดว้ยอปุกรณ์
หลกั 2 อยา่ง คอื อปุกรณ์ Clicker ซึง่ท าหนา้ทีเ่ปน็ตวัสง่ขอ้มลูและ
โปรแกรม Clicker ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวสร้างค าถามและรับข้อมูล
จากอุปกรณ์ Clicker  โดยผู้สอนสามารถเก็บข้อมูลค าตอบของ
ผู้เรียนโดยผ่านโปรแกรมควบคุมระบบ เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับการเตรียมการเรียนการสอนในหัวข้อถัดไป  หรือน าไปใช้
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 

โปรแกรม 
Clicker 

อุปกรณ์ Clicker และ USB 

การใช้งานอุปกรณ์ Clicker 

จอภาพ  
 แสดงหมายเลขเครื่องหรือรหัสนิสิต /

โหมดการคีย์/แบตเตอรี่/ค าตอบหรือ
ข้อความที่คีย์ 

 เมื่อกดส่งค าตอบจะปรากฏค าว่า  OK  
ในเครื่องหมายวงกลมประมาณ 3 วินาที 

ปุ่มลูกศรเลื่อนซ้าย 

ปุ่ม Backspace 

ปุ่มลูกศรเลื่อนขวา 

ปุ่ม Enter/ส่งค าตอบ 

ปุ่มเครื่องหมาย/สญัลักษณ ์
กดปุ่มหลายๆ ครั้งเพื่อเปลี่ยนเครื่องหมาย/ 
สัญลักษณ์ตามต้องการ : . , 2  + - วรรค  
( ) x y — > < ≥ ≤ | √ ^ @ 

ปุ่ม “เปิด/ปิด” เครื่อง 
 กดปุ่มเพื่อเปิดเครื่อง 
 กดปุ่มค้าง 2 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง 

ปุ่มเปลี่ยนโหมดการคีย ์
   กดปุ่มแต่ละครั้งเพื่อวนเปลี่ยนรูปแบบการ
คีย์ข้อมูลเป็น ตัวอักษร/ตัวเลข/ข้อความสั้นๆ 
ซ่ึงจะมีภาพปรากฏบนหน้าจอ 

ปุ่มคีย์ตวัอักษร/ตัวเลข/ข้อความสั้นๆ 

ปุ่มเมน ู
 กดปุ่มเพื่อเข้าถึงเมนูหลัก 
 กดปุ่มลูกศรเลื่อนซ้ายขวาเพื่อเปลี่ยน 
 ชนิดของเมนู 
 กดปุ่ม Enter เพื่อเลือกชนิดของเมนู 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 

เปิดเครื่อง เมื่อเปิดอุปกรณ์ Clicker นิสิตจะเห็นค าว่า eInstruction และหมายเลข 
Serial ของเครื่องบนหน้าจอ  จากนั้นจะมีค าทักทายปรากฏขึ้น  และ
อุปกรณ์จะค้นหาชั้นเรียนเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน นิสิตจะต้องใส่หมายเลขช่องสัญญาณ  จากนั้นกดปุ่ม Enter/ส่ง หรือ
ไม่ เช่นนั้นก็ให้กดปุ่มเมนู  กดเลือกไปที่ชนิดเมนู Join และกดปุ่ม         
Enter/ส่ง  กรณีที่ผู้สอนน าข้อมูลนิสิตที่เข้าเรียนไว้ล่วงหน้า อุปกรณ์จะ
แสดงหน้าจอ Stand by โดยอัตโนมัติ 

เปลี่ยนรูปแบบการคีย์ค าตอบ นิสิตสามารถตอบค าถามได้หลายแบบโดยจะตอบเป็นแบบปรนัยที่มี
ค าตอบถูกค าตอบเดียวก็ได้  ตอบแบบจริง/เท็จ  ตัวเลข ปรนัยที่มีค าตอบ
หลายค าตอบ  จัดเรียงล าดับ  ข้อความสั้นๆ  ตามแต่รูปแบบค าถามที่
อาจารย์ผู้สอนก าหนด  อุปกรณ์ Clicker จะเปลี่ยนรูปแบบตอบค าถามให้
มีการคีย์ค าตอบที่เหมาะสมเมื่ออาจารย์ผู้สอนเร่ิมถามค าถาม 

ตอบค าถาม 1. เลือกรูปแบบการคีย์ข้อมูลหรือค าตอบที่เหมาะสม 
 2. กดปุ่มเพื่อตอบค าถาม หากต้องการแก้ไขค าตอบก่อนส่ง ให้ใช้ปุ่ม 

 Backspace 
 3. กดปุ่ม Enter/ส่ง เพื่อส่งค าตอบ 
 สัญลักษณ์ Enter/ ส่ง จะกระพริบปรากฏบนจอภาพ และค าว่า OK      

ก็จะแสดงขึ้นเมื่อค าตอบส่งไปส าเร็จแล้ว หากอาจารย์ผู้สอนได้ระบุ
ค าตอบที่ถูกไว้ก่อนหน้านี้ สัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ 

ปิดเครื่อง เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ Clicker กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
จนกว่านิสิตจะเห็นข้อความ Powering Down ปรากฏบนหน้าจอ 

เปลี่ยนค าตอบ  หากใส่ค าตอบแล้ว แต่ยังไม่ได้กดปุ่ม ENTER/ส่ง สามารถเปลี่ยนค าตอบกี่
ครั้งก็ได้ตามต้องการ  โดยการกดปุ่ม BACKSPACE แล้วใส่ค าตอบใหม่ลงไป 
แต่ถ้ากดส่งค าตอบแล้ว  หากอาจารย์ผู้สอนก าหนดให้สามารถเปลี่ยน
ค าตอบได้หลังส่งค าตอบเข้าฐานข้อมูลแล้ว ก็สามารถส่งค าตอบใหม่เข้าไป
ได้เหมือนกับการส่งข้อมูลค าตอบตามปกติ 
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ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Clicker 

1.  ใส่แผ่น CD แล้วรอสักครู่ 

2. จากนัน้ให ้Double Click ทีไ่ฟล ์Flow Installer เพือ่ตดิตัง้โปรแกรม Flow > กด Next 

3.  จะพบหน้าต่างเง่ือนไขการใช้โปรแกรม ให้เลือก “I accept the terms in the license 
agreement” เพื่อด าเนินการต่อไป  จากนั้นให้กด Next 

1 

2 
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4.  จากนั้นให้เลือกพื้นที่จัดเก็บไฟล์  > กด Next > กด Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม 

5. ระบบจะใช้เวลาเวลาสักครู่ในการติดตั้งโปรแกรม 
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การเชื่อมต่อและน าเข้าข้อมูลเพ่ือใช้งานอุปกรณ์ Clicker 

6.  เมื่อขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้กด Finish (หากต้องการเริ่มการ 
ใช้งานทันทีให้กด Launch Flow ก่อนแล้วจึงกด Finish) 

สามารถท าได้ 2 วิธี  ดังนี ้

1. การน าข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติ 

เหมาะส าหรับช้ันเรียนที่มีขนาดใหญ่  โดยที่ผู้สอนมีข้อมูลรายช่ือนิสิตอยู่แล้ว (หากเป็น
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ  สามารถ Download รายชื่อ-รหัสประจ าตัวนิสิต
จากส านักงานการทะเบียนได้)  ระบบจะน ารายชื่อเข้าฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ 
Clicker  เมื่อนิสิตเปิดเครื่อง  Clicker แล้ว  อุปกรณ์จะท าการเช่ือมต่อกับ  USB           
โดยอัตโนมัติ  มีขั้นตอนดังน้ี 
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1.1)  เปิดโปรแกรม Flow > Click ที่เมนู “Manage participants” 

1.2)  เลือก Load from CSV file > เลือกไฟล์ที่เราตั้งค่าข้อมูลและรหัสประจ าตัวของผู้เรียน 
ซึ่งเป็นไฟล์นามสกุล CSV > กด Open 
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1.3)  เมื่อเลือกไฟล์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะท าการประมวลผล “Preparing CPS         
Devices” และแสดงข้อมูลรายชื่อนิสิตทั้งหมด  จากนั้นท าการปิดหน้าต่าง  

1.4)  เมื่อเปิดอุปกรณ์ Clicker โปรแกรมจะท าการเช่ือมต่อ
อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ  เมื่อการเช่ือมต่อส าเร็จตัวเลข
จ านวน Participants บนโปรแกรม Flow จะเพิ่มขึ้น 
ตามจ านวนอุปกรณ์ Clickers ที่เปิดใช้งาน 
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2. การเชื่อมต่อผ่านช่องสัญญาณ 

วิธีนี้ผู้สอนจะต้องท าการก าหนดช่องสัญญาณและแจ้งให้ผู้ เรียนกดหมายเลขของ
ช่องสัญญาณเพื่อเช่ือมต่ออุปกรณ์ก่อนการเริ่มชั้นเรียน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.2) เมื่ อ  Click ที่  icon       จะปรากฏหน้าต่ า ง  eInstruction Device Manager         
ให้ Double Click ที่รูป USB ที่เป็นเครื่องหมายถูก 

2.1) ไปที่ Taskbar ของหน้าจอคอมพิวเตอร์  ให้ Click ที่สัญลักษณ์        ซึ่งจะปรากฏใน
แถบเมนูด้านล่างขวาของหน้าจอ  (กรณีที่มีการใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ระบบจะซ่อน 
icon ไว้  ให้ค้นหาโดยการ Click ที ่icon รูป        ดังรูป 
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2.3) หลังจากนั้นให้สังเกตที่ค าว่า Base Channel ในเมนู RF Receiver Options  ส่วนนี้
เป็นการก าหนดหมายเลขสัญญาณ  ซึ่งสามารถก าหนดหมายเลขใดๆ ก็ได้ตั้งแต่ 01-99  
(ในที่น้ีเป็นเลข 21) 
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การสร้างค าถาม 

ในขั้นตอนการสร้างค าถาม  ผู้ใช้งานจะต้องเปิดโปรแกรม Flow และท าการเชื่อมต่อกับ
อปุกรณ ์Clicker เพือ่เปน็การจ าลองหอ้งเรยีนจงึจะสามารถสรา้งค าถามได ้ โดยมขีัน้ตอนดงันี ้

1. ต่อ USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ > เปิดโปรแกรม Flow  

2. เปิดอุปกรณ์ Clicker  อุปกรณ์จะสอบถามช่องสัญญาณ  ให้กรอกเลข 2 หลักที่ปรากฏ
ในแถบสีเขียวบนโปรแกรม Flow “CRS RF(Pulse)” > กด Enter 

     (เลขสัญญาณเป็นการก าหนดค่าเพื่อท าให้อุปกรณ์กับระบบเช่ือมต่อกัน เช่น เลข 21) 

Jo in : - -  
d…  E n t e r  C l  

 

Join : - - 
 

Enter 

 

CPS RF(Pulse) 21 
vPad: 127.0.0.1 

 

Participants: 0 

21 

Join : - - 
Enter 
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3.  เมื่อการเช่ือมต่อส าเร็จ  ตัวเลขจ านวนผู้เข้าร่วม “Participants” จะเปลี่ยนเป็น 1 และ 
ที่หน้าจออุปกรณ์ Clicker จะปรากฏข้อความ Q : _ เพื่อเตรียมกรอกค าตอบ 

5.  จากนั้นเปิดไฟล์ PowerPoint เลื่อนไปยังหน้าสไลด์ที่ต้องการตั้งค าถาม > กด icon     
เพื่อเรียกโปรแกรม  

4. สามารถกดเครื่องหมาย  (ด้านขวาบนของหน้าต่าง) เพื่อย่อหน้าต่างโปรแกรมชั่วคราว 
โดย icon ทีย่อ่ลงมาจะสามารถเคลือ่นยา้ยไปไวต้ าแหนง่ใดๆ บนหนา้จอคอมพวิเตอรก์ไ็ด ้

 - 

 

CPS RF(Pulse) 21 
vPad: 127.0.0.1 

 

Participants: 1 

 

CPS RF(Pulse) 21 
vPad: 127.0.0.1 

 

Participants: 1 1 
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6.  Click ที่ +More > เลือก Flow Question Editor เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการตั้งค่า 

 

CPS RF(Pulse) 21 
vPad: 127.0.0.1 

 

Participants: 1 

 

CPS RF(Pulse) 21 
vPad: 127.0.0.1 

 

Participants: 1 
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1. Set up your question   

Type  เป็นรูปแบบของค าถาม มีทั้ งหมด       

5 รูปแบบ  ดังนี ้

-  True/False  ส าหรับตั้ งค าถาม         
ที่มีค าตอบให้เลือกแบบ “ถูก/ผิด” 

-  Multiple Choice  ส า ห รั บ      
ตั้ งค าถามที่ มี ตั ว เลือกค าตอบ         
โดยมีค าตอบที่ถูกต้องเพียง 1 ข้อ       
ซึ่ ง โ ปรแกรมสามา รถรอ งรั บ
ตัวเลือกได้สูงสุด 6 ข้อ 

- Multiple Answers ส าหรับตั้ ง
ค าถามที่มี ตั ว เลือกค าตอบที่มี
ค าตอบท่ีถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ   

-  Short text  ส าหรับตั้ งค าถาม
แบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้เรียนพิมพ์
ค าตอบสั้นๆ โดยโปรแกรมรองรับ
ข้อความไม่ เกิน 144 ตัวอักษร 
(พมิพไ์ดเ้ฉพาะภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

- Numeric  ส าหรับตั้ งค าถามที่
เ ป็นการค านวณที่ ให้ ผู้ ใ ช้ งาน         
ตอบค าถามท่ีเป็นตัวเลข 

Id   ส าหรับใส่หมายเลขของข้อค าถามที่ก าลังสร้าง 

Title  ส าหรับใส่ช่ือหัวข้อค าถามเพื่อเตือนความจ าของผู้สอนว่าค าถามของข้อดังกล่าว  
ถามเกี่ยวกับเรื่องใด 

7. ในเมนู Flow Question Editor จะปรากฏหัวข้อต่างๆ ส าหรับใช้ในการสร้างค าถาม 
ดังนี ้
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Value   ส าหรับก าหนดค่าคะแนนในกรณีที่ผู้ สอนต้องการให้ค าถามนั้นมีคะแนน        
(สามารถก าหนดค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 0 จนถึง  )  

Penalty   ส าหรับก าหนดสัดส่วนในการลดคะแนนกรณีตอบค าถามผิด   

ตัวอย่าง   ค าถามก าหนดคะแนน (Value) = 5 คะแนน  โดยค าตอบที่ถูกต้องคือ 
ข้อ A  เมื่อก าหนด Penalty = 50% (มีตัวเลือก 0%, 10%,  20%, 
25%, 33%, 50%, 75% และ 100%)  กรณีที่ตอบข้อ B, C หรือ D 
โปรแกรมจะค านวณคะแนนเป็น –2.5 คะแนน  

Time   ส าหรับก าหนดเวลาในการตอบค าถามแต่ละข้อ  โดยโปรแกรมจะก าหนดเวลา      
ให้เป็น “นาที : วินาที” 

Answer   ส าหรับก าหนดตัวเลือกค าตอบที่ถูกต้องของแต่ละค าถาม  ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบของค าถามที่ก าหนดไว้ใน Type  (กรณีที่เลือกรูปแบบ Short text  
โปรแกรมจะก าหนดให้กรอก Keyword ของค าตอบในช่องว่าง  และกรณีที่เลือก
รูปแบบ Numeric โปรแกรมจะก าหนดให้กรอกตัวเลขค าตอบที่ถูกต้อง  แต่เรา
สามารถเพิ่มลดค าตอบได้ตามโดยอยู่ท่ีว่าเราต้องการให้เพิ่มลดได้เท่าใด) 

กรณีที่เลือกรูปแบบค าถามเป็น Multiple choice ในการตั้งค่าต าตอบว่า
ค าตอบข้อใดคือค าตอบที่ถูกต้อง  แนะน าให้Clickเอาเครื่องหมาย  ในช่อง 
Use letters for answers ออก เพื่อก าหนดตัวเลือกค าตอบเป็นตัวเลข 1 2 3 4  
จะสะดวกในการใช้งานมากท่ีสุด 

2. Customize it 

ส่วนนี้เป็นการก าหนดค่า Clip Art ส าหรับน าไปวางในไฟล์ PowerPoint 
โดยจะก าหนดรูปแบบสัญลักษณ์จากเมนู Show question as  ซึ่งจะมีให้เลือก 
ด้วยกัน 5 รูปแบบ 
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9.  กลับไปที่โปรแกรม PowerPoint  จากนั้น Click ขวาและเลือก Paste (หรือใช้วิธี            
กดแป้นพิมพ์ Ctrl และ V พร้อมกัน) เพื่อวาง Clip Art ค าถามที่สร้างไว้  โดยสามารถ      
น า Clip Art ไปวางบนสไลด์ในต าแหน่งใดก็ได้  ซึ่ง Clip Art ที่วางไว้จะท าหน้าท่ีเป็น link 
ในการเรียกโปรแกรม Flow เพื่อเริ่มใช้งาน Clicker 

8. เมื่อตั้งค่าค าถามเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม Generate question (อยู่ทางด้านล่าง
ของหน้าต่างโปรแกรม)  เมื่อ Click แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างระบุว่าการตั้งค่าของ
การสร้างค าถามนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว  จากนั้นให้กด OK 
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การใช้ Clicker ในการเรียนการสอน 

ในการใช้อุปกรณ์ Clicker  ผู้ใช้ต้องเปิดโปรแกรม Flow ก่อนทุกครั้ง  จากนั้น       
ให้เปิดไฟล์ PowerPoint ที่มีการสร้างค าถามไว้แล้ว  เมื่อถึงสไลด์ที่มีการสร้างค าถามให้
ด าเนินการดังนี ้

1.  เมื่อถึงสไลด์หน้าที่เป็นค าถามให้น า Mouse ไปวางบนรูป Clip Art จะปรากฏสัญลักษณ์
รูปมือ        > Click 1 ครั้ง จะปรากฏหน้าต่างแสดงเวลานับถอยหลังเพื่อให้ผู้เรียน    
กดตอบค าถาม 

3. เมื่อผู้เรียนกดตอบค าถามโปรแกรมจะค านวณสัดส่วน
แสดงเป็น %  

2.  เมื่อเวลาใกล้หมด แต่ยังมีผู้เรียนที่ยังไม่ได้ตอบค าถาม  
ผู้สอนสามารถกดเพิ่มเวลาได้ที่เครื่องหมาย    เพื่อเพิ่ม
เวลาครั้งละ 10 วินาที 

+ 

 ผู้สอนสามารถอนุญาตให้ผู้ เรียนเปลี่ยนค าตอบได้     
หากยังไม่หมดเวลา แต่หากหมดเวลาแล้วจะไม่สามารถ
เปลี่ยนค าตอบได้ 

10.  ตั้งค่าตามข้อ 7-9 ซ้ ากับสไลด์ที่ต้องการสร้างค าถาม  เมื่อตั้งค่าโปรแกรมเสร็จแล้ว           
ให้กด Save ข้อมูลไฟล์ PowerPoint ตามปกติ   
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5.  ผู้สอนสามารถแสดงสถิติของการกดตอบค าถามแบบ  Real time ได้โดยกดที่ เมนู 
“Question statistics” โปรแกรมจะแสดงผลทางสถิติได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กราฟ
วงกลม (Pie)  กราฟแท่งเฉพาะข้อที่ตอบ (Bars) กราฟแท่งทั้งหมด (Histogram) เป็นต้น 

4.  ในระหวา่งทีผู่เ้รยีนตอบค าถาม  ผูส้อนสามารถดขูอ้มลูการตอบไดโ้ดยกดทีเ่มน ู“Response 
grid” (ต้องกดในขณะที่เวลาก าลังเดินอยู่ ) หน้าต่างจะแสดงหมายเลขอุปกรณ์ Clicker 
ทัง้หมด  โดยหมายเลขเครื่องที่ยงัไมไ่ด้กดส่งค าตอบจะแสดงเป็นแถบสีส้ม  สว่นหมายเลข
เครือ่งทีก่ดสง่ค าตอบแลว้จะแสดงเปน็แถบสเีขยีว   

02 01 04 03 
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การบันทึกข้อมูล 

เมื่อจบการบรรยาย  ผู้สอนสามารถบันทึกข้อมูลการใช้อุปกรณ์  Clicker            
เพื่อน าไปใช้ในการเตรียมการสอนส าหรับหัวข้อถัดไปหรือน าไปใช้ในการปรับการเรียน      
การสอนในช้ันเรียนในครั้งถัดไปได้  ส าหรับขั้นตอนมีดังนี้ 

6. กรณีที่ผู้เรียนตอบครบทุกคนแต่เวลายังไม่หมด  ผู้สอนสามารถกดเพื่อหยุดการรับค าตอบ
ได้โดยกดที่เมนู “End question” 

7. เมื่อจบค าถามให้กดเครื่องหมาย  -  (ด้านขวาบนของโปรแกรม Flow) เพื่อย่อหน้าต่าง
โปรแกรม  โดยผู้สอนสามารถใช้ PowerPoint บรรยายสไลต์ต่อไป  เมื่อถึงสไลด์ค าถาม
ถัดไปให้ท าตามข้อ 1 ท าเช่นนี้ทุกครั้งท่ีมีการใช้ Clicker 
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1.  กด เ มนู  “Session results” จ ะ ปร าก ฏ
หน้าต่างใหม่ดังรูป 
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2.  กดปุ่ม Save results (ด้านมุมล่างซ้ายของหน้าต่าง) > เลือก Export Excel report >       
เลอืกพืน้ทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลู > กด Save 

3.  เมื่ อบันทึกข้อมูลส า เร็ จ ระบบจะปรากฏหน้าต่างดั งรูป   หากผู้ สอนต้องการ           
ให้แสดงผลจากไฟล์ Excel ในทันทีให้กดปุ่ม Yes 
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4. เมื่อเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมา โปรแกรมจะแสดงข้อมูลทั้งหมดโดยแบ่งเป็น Sheet ต่างๆ ดังน้ี 

  - Summary 

  - Detailed grades 

  - Detailed answers 

  - Question…. (แสดงตามจ านวนของค าถามที่มีการใช้ Clicker) 
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Summary แสดงผลรวมของขอ้มลูทัง้หมด ไดแ้ก ่จ านวนผูเ้รยีน  จ านวนค าถาม  คะแนนสงูสดุ  
คะแนนเฉลีย่ โดยแสดงผลจ าแนกตามรายช่ือผูเ้รยีน 

Detailed grades   แสดงผลคะแนนในการตอบค าถามแต่ละข้อ โดยจ าแนกตามรายชื่อผู้เรียน 
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Detailed answers   แสดงผลค าตอบในการตอบค าถามแต่ละข้อ  โดยจ าแนกตามรายชื่อผู้เรียน 

Question.…   แสดงข้อมูลของการตอบค าถามจ าแนกรายข้อ  ได้แก่  ค าตอบที่ถูกต้อง  
คะแนน  สัดส่วนคะแนนกรณีตอบผิด  จ านวนผู้ตอบค าถามทั้งหมด  คะแนน
เฉลี่ยทั้งหมด  และจ านวนผู้ตอบค าถามซึ่งจะจ าแนกตามตัวเลือก 



รายช่ือเอกสารของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

LIC01  :   ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (แนะน าภารกิจและกิจกรรมหลักของศูนย์) 

LIC02  :   การน า e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน 

LIC03  :   คู่มือการใช้งานระบบ Blackboard Version 9 (การใช้งานเบื้องต้น) 

LIC04  :   คู่มือการจัดท า e-Portfolio ด้วยระบบ Blackboard 

LIC05  :   โครงการ CU e-book 

LIC06  :   การบันทึกการสอนด้วย Echo Personal Capture 

LIC07  :   คู่มือการใช้งานระบบ Blackboard Version 9.1 

LIC08  :   โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 
 2556-2559 

LIC09  :   โครงการพัฒนาคอร์สแวร์ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
 คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

LIC10  :   ถอดบทเรียน (Lesson Learn)…โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้วยต้นแบบ
 เรียนรู้ที่พัฒนาความคิดขั้นสูง : ความคิดวิเคราะห์ 

LIC11  :   Guideline to Teaching with iPad   

LIC12  :   e-Portfolio แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์   

LIC13  :   คู่มือการจัดท า e-Portfolio ด้วยระบบ Blackboard V.9.1 

LIC14  :   คู่มือการใช้งาน Echo 360 
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