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ส่วนที่ 1  
ที่มาและความส าคัญขององค์ความรู้ 

 
ที่มาและความส าคัญของการก าหนดองค์ความรู้ 

 เนื่องจากการแพร่ระบาทของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  หรือโควิค  19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน  ท าให้รัฐบาลต้องประกาศปิดการเรียนการสอนทั้งหมด  ซึ่งมีผลกระทบกับ

การเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นอย่างมาก  เพราะอยู่ในช่วงของการเปิดการเรียน  ท า

ให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอน  เพ่ือไม่ให้กระทบกับการเรียนการ

สอนของนักศึกษา  โดยใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จัดเตรียมการ

สอนออนไลน์แนวคิด  “อยู่ที่ไหนก็เรียนได”้ 

ประกอบกับปัจจุบันระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างสูง  เกือบ 

ทุกองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชน  และภาคการศึกษา ต่างให้ความส าคัญอย่างมาก  ทางเลือกหนึ่งในการ

จัดการเรียนรู้คือการพัฒนาบทเรียนโดยใช้สื่อออนไลน์  ที่สามารถท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกเวลาที่

ต้องการ  และพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ  โดยเฉพาะส่วนเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งที่จ าเป็นต้องใช้เทคนิคการ

ออกแบบที่เหมาะสม  ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  เทคนิคการออกแบบการเรียน

การสอน  ดังนั้น  การสร้างเนื้อหาในระบบการเรียนการสอน  จึงมีบทบาทอย่างยิ่ง  ท าอย่างไรจะให้

บทเรียนออนไลน์ได้ใช้งาน  แนวทางหนึ่งนั้นคือการเน้นด้านพัฒนาบุคลากร  ให้สามารถออกแบบและ

สร้างเนื้อหาบทเรียนให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  และสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ของระบบออนไลน์

สื่อสารกับผู้เรียน  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนโดยมีโปรแกรมที่จะอ านวย

ความสะดวกทั้งผู้สอนและผู้เรียนคือโปรแกรม Google Classroom,Zoom, Meet  และ  LOOM  เป็น

ต้น   

 การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยนักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนตามความสนใจ  หรืออาจารย์ผู้สอนก าหนดเนื้อหาการเรียนรู้ให้นักศึกษาเข้าถึงเนื้อหาด้วย
ตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา  ซึ่งเนื้อหาอาจประกอบด้วย  ข้อความ  รูปภาพ  เสียง  วิดีโอ  และสื่อมัลติมีเดีย
อ่ืนๆ  ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  สามารถติดต่อสื่อสาร  ปรึกษา  หรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป  ด้วยเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส  จึงปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤตและช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้ได้หลายช่องทาง 
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การก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้(Knowledge Identification)   

 การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบออนไลน์ 4 โปรแกรม 
1. การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่าน Google  Classroom 

เป็นหนึ่งใน Google Apps ที่รวบรวมบริการที่ส าคัญต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือสนับสนุน

ธุรกิจ  โรงเรียน และสถาบันต่างๆ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ  Google ได้อย่างหลากหลาย Google 

Classroom ถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ครูสร้างและลดกระดาษในการจัดเก็บ   รวมทั้งคุณสมบัติที่ช่วย

ประหยัด เ วลา เช่น  ความสามารถในการส า เนา เอกสาร  Google ให้ กับนั ก เรี ยนแต่ ละคน 

ภายใน Classroom ครูสามารถสร้างงาน  ใช้งานนั้นในชั้นเรียนต่างๆ ได้  และเลือกว่าจะให้นักเรียนท า

อย่างไร (เช่น  นักเรียนแต่ละคนจะรับส าเนาของตนเองหรือนักเรียนทุกคนจะท างานในส าเนา

เดียวกัน)  ครูสามารถติดตามว่านักเรียนคนใดท างานเสร็จแล้วบ้าง  และใครยังท างานไม่เสร็จ  ตลอดจน

แสดงความคิดเห็นกับนักเรียนแต่ละคนได้ พร้อมแสดงผลการเรียนในชั้นเรียน  

2. การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
 Zoom เป็นโปรแกรมการใช้ในการเรียนการสอนหรือประชุมออนไลน์  ในลักษณะ Video  
Conference  ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถ รองรับผู้เรียนได้ถึง  100  คน  โดยใช้โปรแกรม  
Zoom  สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียงของทั้งผู้สอนและผู้เรียน  ท าให้สามารถสนทนาโต้ตอบกันได้  
น าเสนอเอกสารต่างๆ  เช่น  Powerpoint  word  pdf  น าเสนอหน้าจอของผู้สอน  อีกทั้งยังสามารถ
บันทึกวีดีโอการสอนไปพร้อมกันได้  นอกจากนี้ยังรองรับระบบปฏิบัติการทั้ง  Windows  และ  Android 
 วิธีเข้าใช้งานโปรแกรม  Zoom  สามารถเข้าใช้งานระบบได้  3   วิธี  ได้แก่   
 1.เข้าใจงานด้วย  Gmail 
 2.เข้าใจงานด้วย  Facebook 
 3.ลงทะเบียนเข้าใช้งานทาง  เว็บไซด์  Zoom.us    
3. การจัดการาเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม  MEET 
 Meet คือ แอปพลิเคชั่นส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรมส าหรับการ
ประชุมหรือการจัดการเรียนการสอนทางวิดีโอที่ใช้ง่ายไม่มีสะดุด ช่วยให้ผู้สอนและนักศึกษาท างานร่วมกัน
แชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันได้ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าทาง Google ได้เป็นคุณสมบัติ
พิเศษให้แก่สถาบันการศึกษาโดยการประชุมหรือจัดการเรียนการสอนทางวิดีโอซึ่งสามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 250 คน  และสามารถบันทึกวีดีโอการสอนการประชุมได้คุณสมบัติที่ส าคัญได้แก่ 

1. การประชุมหรือจัดการเรียนการสอนทางวีดีโอความละเอียดสูง  รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 
คน   

2. เข้าถึงได้ง่ายเพียงแค่แชร์ลิงให้ทุกคนเข้าร่วมได้ด้วยคลิกเดียว 
3. รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน  Destop,IOS และ Andraid 
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4. สามารถแชร์หน้าจอ  รูปแบบ ไฟล์ และข้อความได้ 
 

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Google Meet 
1. ส าหรับผู้ใช้งานผ่าน  Destop สามารถใช้เว็บบราวเซอร์  Google  Chrome  โดยไม่ต้อง

ติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม 
2. ส าหรับ  Mobile  สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมจาก  Apple  store  หรือ 

Google play 
4. การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Loom 
 Loom เป็นโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการบันทึกวิดีโอการสอน  จับภาพหน้าจอ และ 
แบ่งปันวิดีโอ โดยอาจารย์หรือนักศึกษาสามารถ  Sign up  ด้วยบัญชี Google (บัญชี E- Mail ของ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  สามารถลงทะเบียนได้)  มีฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่ยาก  สามารถบันทึกหน้าจอ
ของผู้ใช้พร้อมเปิดกล้อง Webcam  ประยุกต์ใช้ในการสอนออนไลน์ได้สามารถยืนยันตัวตนของของ
นักศึกษาได้  เพราะมีทั้งหน้าจอและภาพเคลื่อนไหว 
 

วิธีการแสวงหาความรู้และแหล่งสืบค้นองค์ความรู้(Knowledge   Acquisition) 

1. แหล่งสืบค้นองค์ความรู้ (www/หนังสือ/สัมภาษณ์ภูมิปัญญา) 

https://edu.google.com/intl/th/products/classroom/ 
https://edu.google.com/intl/th_ALL/products/gsuite-for-education/ 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=t 
คู่มือการใช้ Google Classroom ส าหรับนักเรียน 
https://sites.google.com/web1.dara.ac.th/classroom/h&gl=US 
http://www.donschool.ac.th/files/MannuelClassroomV1.pdf 
 

หนังสือ Google Classroom 
หนังสือ "Google Classroom" เล่มนี้ ได้อธิบายวิธีใช้งานบริการ Google Classroom ในทุก

ขั้นตอน เพ่ือให้ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนสามารถท าตามได้แบบ Step By Step ทั้งบนคอมพิวเตอร์ และ
สมาร์ทโฟน ตั้งแต่การเตรียมพร้อมเพ่ือใช้งาน การสร้างชั้นเรียน เชิญนักเรียนเข้าชั้น หรือเชิญคุณครูท่าน
อ่ืนเข้าร่วมสอน การสอนสดด้วย Hangouts การจัดการบทเรียน การบ้าน แบบฝึกหัด หัวข้อรายงาน และ
ข้อสอบ ไปจนถึงการให้คะแนนนักเรียน สอบซ่อม และตรวจคะแนนใหม่ เพ่ือให้คุณครูสามารถสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งถูกรวบรวมอัดแน่นไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว 
แบรนด์  No Brand 
SKU  783862271_TH-1558928217 
ISBN/ISSN  9786167502816 
ผู้แต่ง   นพ มหิษานนท์ 
ผู้พิมพ์จ าหน่าย Core Function 

https://sites.google.com/web1.dara.ac.th/classroom/หนาแรก?authuser=0
https://sites.google.com/web1.dara.ac.th/classroom/
http://www.donschool.ac.th/files/MannuelClassroomV1.pdf
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ภาษา   ภาษาไทย 
 

 

1.1 สืบค้นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge)  

     1) นางสาธิยา บือซา 

     2) นายซ าซูเด็ง  มามุ 

     3) นายนิเซ็ง  จินาแว   

-แสวงหาความรู้จากตัวบุคคล  3  ท่าน 

 

 

 

1) นางสาธิยา บือซา 

ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

          ประวัติการศึกษา  ศษ.บ. (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
          ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)  สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ความเชี่ยวชาญ 
- การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
- คอมพิวเตอร์ 
- การประชาสัมพันธ์ 

 
 

 
 
 
 
 

2) นายซ าซูเด็ง  มามุ 

ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

ความเชี่ยวชาญ  การวางระบบคอมพิวเตอร์ 
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3) นายนิเซ็ง   จินาแว  

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานไอที 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ความเชี่ยวชาญ  การลงโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ 
 

      1.2 วิธีการแสวงหาความรู้ 

- จากเอกสารประกอบการใช้โปรแกรม Loom 

- จากเอกสารประกอบการใช้โปรแกรม Zoom 

- คู่มือการใช้งาน Google Classrom 

- คู่มือการใช้  Zoom  บนเครื่องโทรศัพท์ 
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