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การจัดการความรูเ รือ่ ง”การใชสอ่ื และสารสนเทศในการเรียนการสอน”
เนื่องดวยการเรียนรูในศตวรรษที่21 กระบวนการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลง โดย
ผูเรียนจะเรียนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได
อยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีปญหาที่สืบเนื่องมาจากจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นตอหองเรียนจนทําให
วิธีการสอนแบบเดิมๆ ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ สื่อที่แสดงมีขนาดใหญไมเพียงพอสําหรับ ผูเ รียนที่
อยูหลังหอง ความจดจอกับผูสอนถูกเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมและสภาพแวดลอมในชั้นเรียนขนาดใหญ
ผูเรียนมีการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาสืบคนความรูในชั้นเรียน และถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าจารย
กําลังสอน หรือนําขอมูลเหลานั้นมาพูดคุย โดยที่อาจารยตอบไมได หรือไมเคยรูมากอน เมื่อเปนเชนนี้
อาจารยจึงตองพรอมที่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองใหเทาทันเทคโนโลยีอยูเสมอ และตองมีความ
กระตือรือรนที่จะพัฒนาทักษะและวิทยาการใหทันสมัย เพื่อใหเกิดการเรียนรูเทคนิควิธีการเรียนการ
สอนแบบใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพ ทําใหไดเด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สังคมไทยและสังคม
โลกตองการ อีกทั้งทางวิทยาลัยฯไดตระหนักถึงความสําคัญในการใชสื่อตางๆ รวมทัง้ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น จึงมีการแชรความรูใน
เรื่องของการใชสื่อสมัยใหม โดยรวมรวมไดเปนองคความรูของการใชสื่อสารสนเทศในหองเรียน โดย
แบงออกเปน 11 รูปแบบดวยกัน ดังตอไปนี้
1. Google Site
Google Sitesเปน โปรแกรมออนไลนที่ทําใหการสรางเว็บไซตใหงายขึ้นเหมือนกับการแกไข
เอกสาร ธรรมดาๆดวย Google Sites สามารถรวบรวมความหลากหลายของขอมูลในที่เดียว เชน
รวมวิดีโอ ปฏิทิน การนําเสนอ เอกสารหรือสิ่งที่แนบ และขอความ อํานวยความสะดวกใหรวมกันดู
หรือแกไขหนาเว็บ จะเปนกลุมเล็กๆ หรือทั้งองคกร สื่อตัวนี้เหมาะที่จะนํามาใชในการเรียนการสอน
เนื่องจากสามารถทําหนาเว็บเพจของตัวเองอะไรก็ไดขึ้นมา โดยเนนที่ความงาย มี app. ใหใชอยาง
สะดวกโดยไมจําเปนตองรูเรื่อง html สามารถเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน และเปนความรู หรือ
บทเรียน อะไรอีกหลายๆอยางไดใน site ได มีพื้นที่ใหบริการเยอะถึง 100 เมกะไบต ตอ site และ

สามารถทําในรูปแบบที่เราตองการได มีรูปแบบ site ดูเปนแบบมาตรฐานของเว็บไซตทั่วไปพัฒนาได
งาย ปรับปรุงรูปแบบ ปรับแตงขอมูลแบบออนไลน และยังสามารถที่จะเก็บไฟลภาพ หรือไฟลชนิด
ตางๆ ไวใน site ของเราได ทํา link ภายในและภายนอกของ site ได เหมาะแกการตั้งคาสําหรับการ
เขาถึงและใชขอมูลรวมกันระหวางอาจารยและนิสิต นอกจากนี้ยังเปนที่รวมเขากับเครื่องมืออื่น ๆ
ของ Google เพื่อใหคุณสามารถแบงปนวิดีโอภาพถายงานนําเสนอและปฏิทิน โดยผูใชงานซึ่งคือ
อาจารยและนิสิตสามารถตั้งกระทูหรือแสดงความคิดเห็นตางๆได รวมทั้งสามรถสงงานโดยมี time
stamp ที่เปนเวลาสากลทําใหการเช็คการตอบสนองหรือการมีสวนรวมในชั้นเรียนไดอยางดี
2. Facebook
เฟสบุคเปนสือ่ อิเล็กทรอนิค ที่มีความสะดวกในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการติดตอสือ่ สาร
ระหวางอาจารยและนิสิต สามารถตั้งเปนกลุมผูเรียนในวิชาเดียวกันและถึงแมวาอาจารยบางทานอาจ
ไมอยากเพิ่มเพื่อน (Add Friend) กับนิสิตเพราะถือวา Facebook เปนพื้นที่สวนตัวก็ยังสามารถใช
กลุม facebook ไดโดยไมตองเพิ่มเพื่อน หากแตตองมี admin คอยเชิญ (Invite) อาจารยและเพื่อน
นิสิตดวยกันเขากลุมได สามารถใชในการถกปญหาเรื่องการเรียนการสอนในชองตอบกลับ (Reply)
หรือแมกระทั่งการสงงานเขาไปในชองทางนี้ และเนื่องจากสามารถเปนโปรแกรมแอพพลิเคชั่นในมือ
ถือได จึงเปนชองทางที่ถือไดวารวดเร็วมากในการติดตอระหวางกันในหองเรียน และนิสิตสวนใหญใน
ยุคปจจุบันก็มีความคุนเคยและใชแอพพลิเคชั่นของ facebook ในชีวิตประจําวันอยูแลว
3. A-Tutor
การสรางระบบเรียนรูแบบออนไลน (E-Learning) เปนระบบตัวชวยที่ใชงาย สามารถแยกผูใชงาน
เปนสามสวนคือสวนผูดูแลระบบ สวนอาจารย และสวนนักศึกษา นับเปนระบบ LCMS ที่ไดรับความ
นิยมอยูในอันดับตนๆ สวนมาก Tool ตัวนี้ไดรับความนิยมอยูในแวดวงการศึกษา เปนระบบที่ใชงาน
งาย มีเครือ่ งมือพื้นฐานสําหรับผูดูแลระบบ ผูสอน และ ผูเรียน ซึง่ ชวยใหการจัดสภาพแวดลอม
ทางการเรียนการสอนผานเว็บ เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูสอนสามารถสรางและปรับปรุงเนื้อหา
ชุดวิชาในรูปแบบของเว็บ (web-based content) เพื่อถายทอดสูผูรียนไดโดยสะดวก และสามารถใช

เครื่องมือชวยในการจดักิจกรรมอื่น ๆ เชน การทดสอบแบบ ออนไลน การติดตอสื่อสารระหวางผูสูอน
และผูเ รียนในชุดวิชานั้น รวมทั้งการติดตามพฤติกรรมของ ผูเรียนในการเขาเนื้อหาและทํากิจกรรม
ภายในเว็บชุดวิชานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. Line (Real Time)
ในการใชสื่อโปรแกรม Line เหมาะสําหรับอาจารยที่มีคอมพิวเตอรเปนของตนเอง เนื่องจากตอง
เชื่อมระหวางคอมพิวเตอรกับโทรศัพทของตนเองเพื่อเปดโปรแกรมดังกลาว แตขอดีคือ รวดเร็ว
และสามารถโตตอบไดในขณะที่มีการเรียนการสอน ณ ขณะเวลานั้นๆทันที หากนิสิตตองการสง
รูปภาพหรือวิดิโอ เพื่ออภิปรายในชั้นเรียน
5. E-Mail
เปนชองทางที่ใชติดตอสื่อสารระหวางอาจารยและนิสิต เปนลักษณะสวนตัว ซึ่งโดยมาก
คณาจารยใ นวิ ทยาลัย ฯ จะใช เปน ชอ งทางเพื่อใหนิ สิตส งงาน ที่ไม ไดมี ความจุ มากนัก เช น
โปรแกรม Word หรือ Excel แตจะไมเหมาะในการสงขอมูลลักษณะที่เปนรูปภาพหรือไฟลวิดิโอ
เนื่องจากมีความจุที่มากเกินไป ทําใหไมสามารถสงได
6. Google Drive
Google
Drive เป น บริ ก ารจาก Google ที ่ทํ า ให เ ราสามารถนํ า ไฟล ต า ง ๆ ไปฝากไว
กับ Google ซึ่งทําใหเราสามารถใชไฟลเหลานั้นที่ไหนก็ไดที่มีอินเตอรเน็ต ไมเพียงแคฝากไฟลได
เทานั้น อาจารยและนิสิตยังสามารถแบงปนไฟลกับคนที่ตองการ และสามารถแกไขรวมกันไดจาก
อุปกรณทุกประเภท การใชสารสนเทศประเภทนี้มีขอจํากัดในเรื่องความจุ ซึ่งไดแค 5 GB เทานั้น
7. Window One Drive
OneDrive เปนพื้นที่เก็บขอมูลทางออนไลนฟรีที่มาพรอมกับบัญชี Microsoft เหมือนกับฮารด
ไดรฟเสริมที่พรอมใชงานจากทุกอุปกรณทีใ่ ช โดยไมจําเปนตองสงไฟลทางอีเมลใหตัวเองหรือพกพา

แฟลชไดรฟ USB ไดท่ัวทุกที่ (และเสี่ยงตอการสูญหาย) ไมวาอาจารยและนิสิตจะอยูบนแล็ปท็อป
และทํางานกับงานนําเสนองานของนิสิต ดูรูปถายจากแท็บเล็ต หรือตรวจสอบรายการตางๆบน
โทรศั พ ท อี ก ทั ้ง ยั ง สามารถเข า ถึ ง ไฟล ใ น OneDrive การเริ ม่ ต น ใช ง าน OneDrive เป น เรื ่อ งง า ย
สามารถเพิ่มไฟลบนพีซีไปยัง OneDrive ดวยการคัดลอกไฟลหรือยายจากพีซี เมื่อบันทึกไฟลใหม
สามารถเลือกทีจ่ ะบันทึกไปยัง OneDrive ดังนั้นจึงสามารถเขาใชไดจากทุกอุปกรณ และแบงปนกับ
คนอื ่น ๆ และหากพี ซี สามารถบั น ทึ ก สํ า เนารู ป ภาพในกล อ งที ่บั น ทึ ก โดยเฉพาะผู ใ ช ใ นสาขา
ภาพยนตร ไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ เพื่อใหมีขอมูลสํารองอยูเสมอ
8. Edmodo
เปนสื่อสารสนเทศที่เปนเครือขายสังคมออนไลนสําหรับอาจารย นิสิต หรือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา ที ่มี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย สามารถติ ด ต อ สื ่อ สาร ทํ า งานร ว มกั น แบ ง ป น เนื ้อ หา
สามารถเข า ถึ ง แบบฝ ก หั ด / ข อ สอบ โดยเป า หมายสํ า คั ญ ของ Edmodo
คื อ
การใชประสิทธิภาพของเครือขายสังคมออนไลน เพื่อชวยใหอาจารยสามารถจัดการหองเรียนและ
จัดการนิสิตทุกคนได โดยกอนที่นิสิตจะสรางบัญชี Edmodo นั้นนิสิตจะตองมีรหัสที่เรียกวา Group
Code ซึ่งเปนเลข 6 หลัก จากอาจารยื นิสิตมีรหัสดังกลาวแลว จะสามารถเขาเว็บ Edmodo.com
ได และคลิกปุม I’m student จากนี้นิสิตจะสามารถปอนรหัส Group Code ที่อาจารยกําหนดให
แลวกรอกขอมูลการสมัครใหครบถวน แลวคลิกปุม Sign up โดยระบบนี้ไมมีคาใชจาย แจกฟรี
สําหรับ อาจารย และสถานศึกษา แตเนื่องจากระบบนี้คอนขางซับซอน ตองมีการศึกษาที่คอนขาง
ละเอียด จึงยังไมคอยแพรหลายนัก จะมีอาจารยแค1 เปอรเซนตในวิทยาลัยฯที่ใชระบบนี้
9. หองสมุดภาพยนตร ของวิทยาลัยฯ
ในสวนนี้ อาจารยภาพยนตรรวมกับหนวยบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ ไดทําการรวมรวมหนังที่
ควรดู เปนจํานวน 77 เรื่อง เพื่อนิสิตสามารถนํามายืมเพื่อการศึกษาไดตลอดเวลา และอาจารยใน
ทุกสาขาสามารถยืมออกไปใชในการเรียนการสอนไดดวย
10. คลังรวบรวม thesis ของนิสิตวิทยาลัยฯ

เปนการเก็บรวมรวมสื่อ Thesis ของนิสิตทั้ง 9 สาขา 3 หลักสูตร อยูในหนวยบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนคลังความรูใ นอีกรูปแบบหนึ่ง เก็บเปนหมวดหมูสําหรับผูท ี่ตองการคนหาในเรื่อง
นั้นๆ และเช นเดีย วกัน หากอาจารยประจํา วิชาใดตอ งการใช เปนตั วอย างในการเรีย นการสอน
สามารถมาไดที่คลังหนวยนี้

รายชื่อคณะผูจัดทําองคความรูดานการบริหาร
1

ผศ.นพดล อินทรจันทร

ผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ/อาจารย

2

อ.ปรวัน แพทยานนท

รองคณบดีฝายวิชาการ

3

อ.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

รองคณบดีฝายบริหาร

4

อ.เสาวลักษณ พันธบุตร.

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

5

อ.ปรัชญา เปยมการุณ.

รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

6

อ.ชนญญา ชัยวงศโรจน.

หัวหนาหนวยวิจัยและพัฒนา

7

อ.ปลันลน ปุณญประภา.

หัวหนาหนวยบริหารวิชาการ

8

อ.จารุวัส หนูทอง.

หัวหนาหนวยบริหารสื่อ

9

อ.ชัชฎา. อัครศรีวร นากาโอคะ

หัวหนาหนวยบริการวิชาการ

10 อ.สิทธิชัย วรโชติกําจร

หัวหนาหนวยบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ผศ.สามมิติ สุขบรรจง

อาจารย

12 ผศ.กฤชนัท แสนทวี

อาจารย

13 อ.พิชัยวัฒน แสงประพาฬ

อาจารย

14 อ.รินบุญ นุชนอมบุญ

อาจารย

15 อ.พัชราภรณ วรโชติกําจร

อาจารย

16 อ.มล.อุสุมา สุขสวัสดิ์

อาจารย

17 อ.ฉัตรเมือง เผามานะเจริญ

อาจารย

18 อ.ยุคลวัชร ภักดีจักริวุฒิ์

อาจารย

19 อ.ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล.

อาจารย

20 อ.กิติศักดิ์ เยาวนานนท

อาจารย

21 อ.ไกรวิน วัฒนะรัตน

อาจารย

22 อ.เอกลักษณ โภคทรัพยไพบูลย

อาจารย

23 อ.ปริญญ โสภา

อาจารย

24 อ.ธิมาพร ธัญญเฉลิม

อาจารย

25 อ.อธิป เตชะพงศธร

อาจารย

26 อ.อภิรพีร เศรษฐรักษ ตันเจริญวงศ

อาจารย

27 นณัฏฐนันท สุวงศษา.ส.

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิจัย

28 นชุลีพร นุกูลวุฒิโอภาส.ส.

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานวิชาการ

29 นายสิทธิพัทธ ไหลทวมทวีกุล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานโสตทัศนูปกรณ

