การบริหารจัดการการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
เรื่ อง กลยุทธ์การส่งเสริ มการสร้างองค์ความรู้ในการเรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบ Digital Content
ดร.รัชพล คชชารุ่ งโรจน์
ปัจจุบนั การแข่งขันทางสังคมค่อนข้างสูง ส่ งผลต่อการปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง
ในบริ บทของสังคม ดังนั้น การสร้างองค์ความรู ้ ( Content Knowledge) จึงเป็ นเหตุผลสาคัญของการเรี ยนรู ้
ในโลกของ Digital การจัดการ Content ที่ดีน่าสนใจเป็ นวิธีที่เหมาะสมกับยุคสมัยและเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะ
ช่วยสร้างองค์ความรู ้ในการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ยคุ สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษ
ที่ 21ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สถานศึกษายุคปัจจุบนั มีบทบาทและภารกิจมากมายในภาวะที่แตกต่างกันที่มีขอ้ จากัดต่างๆ
การบริ หารจัดการสถานศึกษา จาเป็ นต้องใช้กระบวนการ เทคนิควิธี และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้การจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ

กลยุทธ์ การส่ งเสริมการสร้ างองค์ ความรู้ ในการเรียนรู้ ด้ วยรู ปแบบ Digital Content
การใช้รูปแบบ Digital Content สาเร็ จรู ป เป็ นวิธีการหนึ่งจะช่วยแบ่งเบาภารกิจของบุคลากร
ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ ว ถูกต้อง รู ปแบบ
สวยงาม น่าสนใจ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ และประหยัด เวลาและค่าใช้จ่าย สามารถนาไปใช้ในการปรับการเรี ยน
เปลี่ยนการสอนได้ทนั ที สอดคล้องกับหลักสูตรการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 จึงขอนาเสนอในประเด็น
ต่อไปนี้
1.การปรับการเรียนเปลีย่ นการสอน ด้วย Digital Content เริ่ มต้นด้วย
1.1 การจัดห้องเรี ยนยุคใหม่ ประกอบด้วย กระดาน Active Board คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
สื่ อ Digital Content และเครื อข่าย
1.2 สื่ อ Digital Content แหล่งสื่ อ เครื อข่าย การจัดการสื่ อ
1.3 เครื่ องมือช่วย (ตัวช่วยภารกิจ) การจัดการสื่ อ Digital Content
1.4 การพัฒนาบุคลากร การฝึ กอบรม การศึกษาด้วยต้นเอง
2.การสร้ างสื่ อ Digital Content อย่ างง่ าย
สร้างองค์ความรู ้ในการเรี ยนรู ้ สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยรู ปแบบ Digital Content ด้วยวิธีการง่ายๆ
สาหรับครู และนักเรี ยน จะออกแบบสร้าง ความรู ้ และนาข้อมูล จาก Word YouTube หรื อจาก VDO เสี ยง
จากโทรศัพท์ เข้าสู่ตน้ แบบต่างๆ ที่จะเลือกใช้ให้เหมาะกับงานการเรี ยนการสอน เช่น สร้าง E-Book
มัลติมีเดีย โต้ตอบได้ มีเสี ยง ใช้ YouTube หรื อ VDO ข้อสอบ Random รายงานผลได้ ต้นแบบเกม
การศึกษา ต่างๆ แบบฝึ กหัดสาเร็ จรู ป และบันทึกเป็ นรู ปแบบมัลติมีเดีย โต้ตอบได้ ประเมินผลการ

สร้ างสื่ อ อิเล็กทรอนิกส์ อย่างง่ าย ด้ วยตนเอง จาก Word จาก YouTube
เรี ยนเป็ นคะแนน เวลา แปลงเป็
ปริ้ น A4 จัดนเก็มับลส่ งติทะเบี
มีเดียยนได้โต้ ตอบได้ รายงานผลได้
1. ทาต้นฉบับ เป็ นไฟล์ Word หรื อ YouTube หรื อ เสี ยง
1.ขั้นเตรี ยม
E-book เนื ้อหา และแบบทดสอบ

ใส่ รูป เสียง

VDO ได้
E-book

ปริน้ เป็ น A4 ได้
ทาแบบฝึ กได้

2. Template

YouTube

เนื ้อหา และแบบทดสอบ

เครื่ องมือสร้างสื่ อ

YouTube

รายงานผลได้

Test

คู่มือการ
สร้ างสื่อ
ด้ วย
ตนเอง

1.เปิ ดใช้งานเครื่ องมือสร้างสื่ อ
2.ขั้นสร้างสื่ อ
2.Copy เนื้อหา มาวางที่ เครื่ องมือ
3.นาสื่ อไปใช้

สร้างเมนู นาเสนอเนื้อหา

เรี ยน/ฝึ ก/สอบ

รายงานผลการเรี ยน

1.ครู และนักเรี ยนสามารถใช้ Word และ YouTube สร้างสื่ อ โต้ตอบได้
ปริน้ เป็ น A4 ได้
2.ครู ได้สื่อ ตรงตามหลักสูตรที่ครู ใช้สอน สามารถปรับปรุ งแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง
3. สร้างง่าย สะดวก รวดเร็ ว ใช้เวลาสร้างไม่นาน ประหยัดงบประมาณ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ

3.เครื่องมือช่ วย (ตัวช่ วยภารกิจ)
1.กลยุทธ์ ส่งเสริมการเรียนอย่ างมีคุณภาพ สาหรับนักเรี ยนในรู ปแบบ Digital Content
สาเร็ จรู ป ใช้บนั ทึก แผนการเรี ยน รายวิชา ทาให้ทราบทิศทางการเรี ยน การบันทึกจัดเก็บข้อมูลส่ งเสริ ม
การเรี ยนต่างๆ ตลอดภาคเรี ยน พร้อมทั้ง สูตรคานวณต่างๆ สนับสนุนงานวิชาการ และงานแนะแนว
บรรจุใน แฟลชไดร์ฟ ขนาด 8GB ใช้เฉพาะรายบุคคล ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมต้องแจ้งชื่อนักเรี ยน และชั้น เพื่อ
จัดข้อมูลเบื้องต้นให้ตรงกัน
2.กลยุทธ์ ส่งเสริมการสอนอย่ างมีคุณภาพ สาหรับครู ผสู้ อนในรู ปแบบ Digital Content
สาเร็ จรู ป บันทึกข้อมูล สื่ อต่างๆ แผนการสอนรายวิชา ใบงาน แบบวัดผลประเมินผล แบบ SAR ทาให้
ทราบทิศทางการสอน ตลอดภาคเรี ยนสนับสนุนงานวิชาการ และงานบุคลคล บรรจุใน แฟลชไดร์ฟ ขนาด
16 GB ใช้เฉพาะรายบุคคล ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมต้องแจ้งชื่อครู วิชา และชั้น เพื่อจัดข้อมูลเบื้องต้นให้ตรงกัน
รายละเอียด ศึกษาเพิม่ เติมด้ วยตนเองใน แหล่งเรียนรู้ Online
ที่ www.ictddd.com หรื อe-mail : best@ictddd.com หรื อ โทร 089-6700741

