ชุมชนนักปฎิบัตสิ ตูดิโอ (Studio Media)
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อเรื่อง/แนวปฎิบัติดี

การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

ชื่อนาม-สกุลผู้นาเสนอ นายกิตติ แย้มวิชา/น.ส.มัณฑนา ตุลยนิษกะ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์

02-6653777 ต่อ 2903

e-mail address

Studio_Media@hotmail.co.th

บทสรุปผู้บริหาร
กลุ่ มพั ฒ นานวัต กรรมและเทคโนโลยี การศึก ษา ส านั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ รั บ
มอบหมายให้ดูแลระบบ Smart Classroom ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบ Smart Classroom เป็นการนาเอา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสื่อการเรียนรู้อิเล็ กทรอนิกส์มาผสมผสานกัน ที่นามาสนับสนุนการเรียนการสอนภายใน
มหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้จัดทาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
ที่มีทั้งหมด 9 ห้องเรียน ประกอบด้วย ศูนย์เทเวศร์ มีจานวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศูนย์โชติเวช มีจานวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์พณิชยการพระนคร มีจานวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ
และคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีจานวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่ น ศู น ย์ พระนครเหนื อ มี จ านวน 2 ห้ อ งเรีย น ได้ แ ก่ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง
เนื้อหาสาระของบทเรียน และสามารถคิดวิเคราะห์และประมวลผลได้ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนอีก
ด้วย
ประวัติหน่วยงาน
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Office of Academic Resource and Information
Technology) เริ่ ม ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง เป็ น โครงการจั ด ตั้ ง ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีนายนิวัตร จารุวาระกูล เป็นประธานโครงการจัดตั้งสานักวิทยบริการและ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 (ตึกบ่อปลา) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เทเวศร์ต่อมาในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดาเนินการจดโดเมน
ใหม่ เป็ น rmutp.ac.th เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ ลั ก ษณะขององค์ก ร เมื่ อวั นที่ 15 ตุล าคม พ.ศ. 2548 ได้ มีก าร
ดาเนิ นการ เรื่ อง โครงการจั ดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มทร.พระนคร [ RMUTP Net ]
ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาเขตเทเวศร์ , วิทยาเขตโชติเวช, วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้มีกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้เป็นสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสานักงานชั่วคราว
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 (ตึกบ่อปลา) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ และมีศูนย์วิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 4 แห่ง ได้แก่ สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร สาขาชุม พรเขตรอุดมศักดิ์
และสาขาพระนครเหนือ
การดาเนินงานในอดีต
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเดิมไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากอิทธิพลของความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปรับกลยุทธ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีรู ปแบบต่างๆ จึงมี
ความสาคัญและจาเป็นในการนามาปรับและประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับปัจจุบันสื่อ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ เข้ามามีบ ทบาทส าคัญ ต่อการจัด การเรียนการสอนเป็นอย่ างมาก เนื่องจากสื่ อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นตัวช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้
หลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อผลักดันและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ ภาพ จึงเกิดเป็นห้องเรียน
อัจฉริย ะ (Smart Classroom) ที่มีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยนักศึกษาสามารถ
ทบทวนบทเรียนในห้องเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนได้
แนวทางการดาเนินงานตามหลัก (PCDA)
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายของการจัดทาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) คือ นักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนในห้องเรียนได้
1.2 ประชุมคณะทางาน
1.3 มอบหมายงาน ให้บุคลากรที่ควบคุมดูแลระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
2. ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do)
อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับห้อง Smart Classroom มีดังนี้
1. หน้าจอ smart board
2. ปากกาที่ใช้สาหรับ touch screen
3. เครื่องฉายภาพ 3D (Visualizer)
4. ไมโครโฟน (Microphone)
5. โปรเจคเตอร์
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6. เครื่องบันทึกวิดีโอ (B7)
7. กล้อง Camera Auto Tracking
8. คอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการทา
เริ่ ม ต้น จากการติ ด ต่อ ประสานงานกับ อาจารย์เ กี่ ยวกั บ วัน เวลาในการใช้ ห้ องเรีย นอั จฉริ ยะ (Smart
Classroom) และประสานเจ้ าหน้ าที่ ป ระจาห้ อ ง ในการเปิด อุป กรณ์ ต่า งๆภายในห้ องเรีย นอั จฉริ ยะ (Smart
Classroom) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ Smart Classroom มีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าไปทีW
่ ebsite http://smartclass.rmutp.ac.th/
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2. ทาการ Login เข้าสู่ระบบ Smart Classroom

3. เมื่อทาการ Login แล้ว จะมีห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จานวน 9 ห้อง
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4. แล้วคลิ๊ก Administration

5. เลือกห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ที่ต้องการ Record

-6-

6. จากนั้นไปที่แถบเมนูด้านซ้าย Files แล้วคลิ๊กห้องที่ต้องการดู

7. คลิ๊ก Play
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8. เมื่อคลิ๊กที่ Play แล้ว จะปรากฏหน้าจอ 3 จอ ประกอบด้วย จอที่อาจารย์สอนหน้าห้อง จอจากเครื่อง
Visualizer จอจากเครื่องคอมพิวเตอร์

3. ขั้นตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check)
หลั ง จากการด าเนิ น งานควบคุม ดู แ ลระบบ Smart Classroom ประเมิ น ผลการด าเนิน งานมี ปั ญ หา
อะไรบ้าง เช่น กล้องที่บันทึกภาพการสอนไม่ได้มุมมองที่เหมาะสม, เมื่อต่อกับโน๊ตบุ๊คแล้วภาพไม่ขึ้น, เมื่อห้องเรียน
Smart Classroom หลุดออกจากระบบ เป็นต้น
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4. ปรับปรุงแก้ไข (Act)
ปัญหาที่เกิดขึ้น
วิธีการปรับปรุงแก้ไข
1. กล้องที่บันทึกภาพการสอนไม่ได้มุมมองที่ 1. ปรับที่ตัวกล้องให้ได้มุมมองที่ต้องการ
เหมาะสม
2. เมื่อต่อกับโน๊ตบุ๊คแล้วภาพไม่ขึ้น
2. ตรวจสอบสายสั ญ ญาณภาพและ
ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับโน๊คบุ๊ค
3. เมื่ อ ห้ อ งเรี ย น Smart Classroom หลุ ด 3. ติ ด ตามเจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นเทคนิ ค ของ
ออกจากระบบ
บริษัท
ผลการดาเนินงาน
- ด้านประสิทธิภาพ การใช้ระบบ Smart Classroom มีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น
- ด้านประสิทธิผล มีอาจารย์และรายวิชาในระบบ Smart Classroom เพิ่มมากขึ้น
- ด้านความพึงพอใจ นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
1. เป็นการใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา ทาให้นักศึกษาสามารถทบทวน
บทเรียนที่เรียนในห้องเรียนได้ โดยมีทั้งภาพและเสียง
2. เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการเรียน โดยการปรับรูปแบบมุมมองของการจั ดการศึกษาจาก
รูปแบบเดิมหรือแบบบรรยาย ไปเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เป็นการสร้างรูปแบบทางการ
เรียนสาหรับผู้เรี ยนหรือสื่อการเรียนที่เหมาะสมกับ บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมี การปรับเปลี่ยนเป็น
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
3. เป็นการใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนเชิงปฏิสัมพันธ์ การจัดสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนรู้ โดยอิทธิพลของสื่อเทคโนโลยีซึ่งอาจประกอบไปด้วยสื่อหลักที่สาคัญ เช่น
ระบบการจัดเก็บข้อมูลนาเสนอ เป็นห้องเรียนเทคโนโลยีที่สร้าง หรือจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการนาเสนอใน
การจัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบของสื่อภาพและเสียง เป็นต้น
4. การเข้าถึงบทเรียน ทาได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
มีจานวนอาจารย์ใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เพิ่มขึ้น
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Smart Classroom
2. ขาดการประชาสัมพันธ์เห็นถึงความสาคัญ
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
3. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom)

แนวทางการแก้ไข
1. จัดการอบรมและแนะนาอุปกรณ์ในการใช้งาน
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
2. กระตุ้นในด้านประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom) ไปตามคณะต่างๆ
3. มอบประกาศนี ย บั ต รให้ กั บ อาจารย์ ที่ เ ข้ า ใช้
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

