
 

 

 

                        ดร.รัชพล  คชชารุ่งโรจน์ 
 

                    ปัจจุบนัการแข่งขนัทางสงัคมค่อนขา้งสูง  ส่งผลต่อการปรับตวัใหเ้ท่าทนักบัความเปล่ียนแปลง
ในบริบทของสังคม ดงันั้น การสร้างองคค์วามรู้  ( Content  Knowledge)  จึงเป็นเหตุผลส าคญัของการเรียนรู้ 
ในโลกของ  Digital   การจดัการ Content  ท่ีดีน่าสนใจเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยัและเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะ
ช่วยสร้างองคค์วามรู้ในการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนในการเรียนรู้ยคุสงัคมแห่งการเปล่ียนแปลงสู่ศตวรรษ
ท่ี 21ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
      สถานศึกษายคุปัจจุบนัมีบทบาทและภารกิจมากมายในภาวะท่ีแตกต่างกนัท่ีมีขอ้จ ากดัต่างๆ   
การบริหารจดัการสถานศึกษา จ าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการ เทคนิควิธี และกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อใหก้ารจดั
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ   

กลยุทธ์การส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ  Digital  Content   
                  การใชรู้ปแบบ Digital  Content ส าเร็จรูป เป็นวิธีการหน่ึงจะช่วยแบ่งเบาภารกิจของบุคลากร 
ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร  ครู  นกัเรียน เขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดง่้ายข้ึน  สะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง  รูปแบบ
สวยงาม น่าสนใจ ใหเ้กิดการเรียนรู้ และประหยดั เวลาและค่าใชจ่้าย  สามารถน าไปใชใ้นการปรับการเรียน
เปล่ียนการสอนไดท้นัที สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  จึงขอน าเสนอในประเดน็
ต่อไปน้ี 
 1.การปรับการเรียนเปลีย่นการสอน   ดว้ย Digital  Content   เร่ิมตน้ดว้ย     
     1.1 การจดัหอ้งเรียนยคุใหม่   ประกอบดว้ย  กระดาน Active Board  คอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์  
ส่ือ Digital Content  และเครือข่าย 
     1.2 ส่ือ   Digital Content   แหล่งส่ือ  เครือข่าย   การจดัการส่ือ 
     1.3 เคร่ืองมือช่วย (ตวัช่วยภารกิจ)  การจดัการส่ือ  Digital Content     
     1.4 การพฒันาบุคลากร  การฝึกอบรม การศึกษาดว้ยตน้เอง  
 2.การสร้างส่ือ Digital Content   อย่างง่าย   
                 สร้างองคค์วามรู้ในการเรียนรู้ สู่ศตวรรษท่ี 21 ดว้ยรูปแบบ  Digital  Content    ดว้ยวิธีการง่ายๆ
ส าหรับครู และนกัเรียน จะออกแบบสร้าง ความรู้ และน าขอ้มูล จาก Word   YouTube  หรือจาก VDO  เสียง 
จากโทรศพัท ์ เขา้สู่ตน้แบบต่างๆ ท่ีจะเลือกใชใ้หเ้หมาะกบังานการเรียนการสอน    เช่น  สร้าง E-Book 
มลัติมีเดีย โตต้อบได ้มีเสียง  ใช ้YouTube  หรือ VDO  ขอ้สอบ Random รายงานผลได ้ ตน้แบบเกม
การศึกษา ต่างๆ   แบบฝึกหดัส าเร็จรูป     และบนัทึกเป็นรูปแบบมลัติมีเดีย โตต้อบได ้ ประเมินผลการ 

                          การบริหารจัดการการศึกษาในยุคศตวรรษที ่21 
     เร่ือง  กลยทุธ์การส่งเสริมการสร้างองคค์วามรู้ในการเรียนรู้ ดว้ยรูปแบบ  Digital  Content   



เรียนเป็นคะแนน เวลา ปร้ิน A4 จดั เกบ็ส่งทะเบียนได ้   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   1.ครูและนกัเรียนสามารถใช ้Word และ  YouTube สร้างส่ือ โตต้อบได ้ 
        2.ครู ไดส่ื้อ ตรงตามหลกัสูตรท่ีครูใชส้อน สามารถปรับปรุงแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง 
        3. สร้างง่าย  สะดวก รวดเร็ว ใชเ้วลาสร้างไม่นาน   ประหยดังบประมาณ    
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

3.เคร่ืองมือช่วย (ตวัช่วยภารกจิ)   
                    1.กลยุทธ์ส่งเสริมการเรียนอย่างมีคุณภาพ   ส าหรับนกัเรียนในรูปแบบ Digital  Content      
ส าเร็จรูป   ใชบ้นัทึก แผนการเรียน รายวิชา  ท าใหท้ราบทิศทางการเรียน  การบนัทึกจดัเกบ็ขอ้มูลส่งเสริม
การเรียนต่างๆ ตลอดภาคเรียน  พร้อมทั้ง สูตรค านวณต่างๆ   สนบัสนุนงานวิชาการ และงานแนะแนว  
บรรจุใน แฟลชไดร์ฟ ขนาด  8GB  ใชเ้ฉพาะรายบุคคล  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งแจง้ช่ือนกัเรียน  และชั้น  เพื่อ
จดัขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหต้รงกนั 

                 2.กลยุทธ์ส่งเสริมการสอนอย่างมีคุณภาพ   ส าหรับครูผูส้อนในรูปแบบ Digital  Content      
ส าเร็จรูป    บนัทึกขอ้มูล ส่ือต่างๆ  แผนการสอนรายวิชา  ใบงาน  แบบวดัผลประเมินผล แบบ SAR   ท าให้
ทราบทิศทางการสอน ตลอดภาคเรียนสนบัสนุนงานวิชาการ และงานบุคลคล  บรรจุใน แฟลชไดร์ฟ ขนาด  
16 GB  ใชเ้ฉพาะรายบุคคล  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งแจง้ช่ือครู วิชา  และชั้น  เพื่อจดัขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหต้รงกนั 
 

สร้างส่ือ อเิลก็ทรอนิกส์อย่างง่าย  ด้วยตนเอง  จาก Word   จาก YouTube 

แปลงเป็น มัลติมีเดีย โต้ตอบได้ รายงานผลได้ 

1.ขั้นเตรียม  

E-book เนือ้หา และแบบทดสอบ YouTube  เนือ้หา และแบบทดสอบ 

2.ขั้นสร้างส่ือ 

1. ท าตน้ฉบบั เป็นไฟล ์Word หรือ YouTube หรือ เสียง 

2. Template  เคร่ืองมือสร้างส่ือ 

1.เปิดใชง้านเคร่ืองมือสร้างส่ือ 

2.Copy เน้ือหา มาวางท่ี เคร่ืองมือ 

สร้างเมนู น าเสนอเน้ือหา 3.น าส่ือไปใช ้

คู่มือการ

สร้างส่ือ

ด้วย

ตนเอง 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

YouTube 
E-book 

Test 

รายงานผลการเรียน 

รายงานผลได้ 

ใส ่รูป  เสียง  VDO ได้ 

 

 เรียน/ฝึก/สอบ 

  ปริน้เป็น A4 ได้ 
 

  ปริน้เป็น A4 ได้ 

    ท าแบบฝึกได้ 
 

รายละเอยีด ศึกษาเพิม่เติมด้วยตนเองใน แหล่งเรียนรู้ Online 

ที ่   www.ictddd.com  หรือe-mail :  best@ictddd.com  หรือ โทร 089-6700741 
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