
แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
เร่ืองการจัดการเรียนการสอนผ'านห)องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 

๑.ความเป5นมาของป7ญหา 
 ๑.๑ รร.นร.เป�นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบเน�นผู�เรียนเป�นศูนย�กลาง มีการพัฒนา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนอย%างต%อเน่ือง  เช%น การเรียนผ%านระบบอินเตอร�เน็ต การใช� E – Learning  
รวมท้ังการเรียนผ%านส่ือต%าง ๆ ควบคู%กับการเรียนการสอนแบบเดิมคือครูยืนบรรยายอยู%หน�าห�อง เป:ด Power 
point บ�าง Youtube บ�าง  แต%ส่ิงเหล%าน้ีก็ยังไม%บอกไม%ได�ชัดเจนว%าน่ีคือรูปแบบของการเรียนการสอนแบบผู�เรียน
เป�นศูนย�กลางอย%างแท�จริง  และยังมีนํ้าหนักค%อนไปทางครูเป�นศูนย�กลางอีกด�วย 
 ๑.๒ การจัดการเรียนการสอนแบบท่ีเป�นอยู%ใน รร.นร. ไม%สามารถตอบสนองต%อการเปล่ียนแปลงอย%าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศในปHจจุบัน ท่ีมี application หลากหลายให�เลือกใช�ตามบริบทของแต%ละวิชา  
และยังไม%สามารถจูงใจ นนร.ที่เป�น Digital Native ท่ีใช�ชีวิตอยู%ท%ามกลางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปล่ียนแปลงไป
อย%างรวดเร็ว (Disruptive) ให�เกิดความสนใจในเน้ือหาวิชาท่ีตัว นนร.เอง ก็สามารถหาความรู�ได�ด�วยตนเอง
ตลอดเวลาอยู%แล�ว   ดังน้ัน ความรู�จึงไม%เป�น first Priority อีกต%อไปสําหรับคนรุ%นใหม% ซึ่งส่ิงท่ีสําคัญกว%าความรู� คือ
ทักษะที่จําเป�นสําหรับผู�เรียนยุคศตวรรษที่ ๒๑ ที่ประกอบด�วย  
 ๑.๓ ประเด็นความแตกต%างระหว%าง Generation ของครู กับ 
นนร. ทําให�ครูต�องเปล่ียนบทบาทของตัวเอง จากครู เป�นโค�ช และ
สอนให�น�อยลง เรียนให�มากข้ึน หรือ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู�” ดังน้ัน
หากรูปแบบการสอนของครู และความต�องการการเรียนรู�ของ นนร. ท่ี
ไม%สอดคล�องต�องกันย%อมมีผลให�ผู�เรียนไม%สนใจการเรียน ถึงขนาดทําให�
เครียดไปจนถึงล�มเหลวในการเรียนรู�ของผู�เรียน ก็เป�นได�   ความสมดุล
ระหว%างรูปแบบการสอนของครู-อาจารย� และการเรียนของ นนร.จึง
เป�นส่ิงสําคัญ   และสถานการณ�จะย่ิงแย%ลงหากในห�องเรียนมีความ
แตกต%างกันในเรื่องความสามารถในการเรียนรู�  เมื่อเป�นเช%นน้ัน การ
ปรับกลยุทธ�ทางการเรียนการสอนโดยการเน�นกระบวนการเรียนรู�เป�น
รายบุคคล โดยใช�ระบบการเรียนรู�ที่ทันสมัยของห�อง Smart 
Classroom จึงเป�นโอกาสท่ีดี ที่เป:ดโอกาสให�ผู�เรียน มีทางเลือกในการ
เรียนรู�ได�หลายทาง  และเกิดการพัฒนาตนเองได�ง%ายข้ึน 
 ๑.๔ จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กําหนดผล
การเรียนรู� (Domains of Learning) ๕ ด�าน ได�แก% ด�านคุณธรรม จริยธรรม  ด�านความรู�  ด�านทักษะทางปHญญา   
ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว%างบุคคลและความรับผิดชอบ  และด�านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให�เห็นว%ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ไม%สามารถทําให�เกิดผลการ
เรียนรู�ครบทั้ง ๕ ด�านได� 
 ๑.๕  จากวิสัยทัศน�ด�านการพัฒนาการศึกษาของ รร.นร.ให�มีความทันสมัยตามแนวทางการพัฒนา
กองทัพเรือ ๔.๐  พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ� ผบ.ทร (อดีต ผบ.รร.นร.) ได�เล็งเห็นถึงความจําเป�นต�องปรับเปล่ียนวิธีการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช�เทคโนโลยีเป�นเครื่องมือสําคัญ จึงได�พัฒนาปรับปรุงห�องเรียนให�มีลักษณะเป�น
ห�องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และริเริ่มโครงการในช%วงเวลาท่ีท%านดํารงตําแหน%ง ซึ่งห�องเรียนดังกล%าวได�
สร�างแล�วเสร็จเมื่อปd งป.๕๙ และ ผบ.รร.นร.ท%านต%อๆ มาก็ได�สานต%อนโยบายด�านการพัฒนา Software จนแล�ว 
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เสร็จในปdงบประมาณน้ี และ พล.ร.ท.สุชา เค่ียมทองคํา ผบ.รร.นร. จึงมีนโยบายให� ฝศษ.รร.นร.จัดการเรียนการ
สอน เพื่อให�เกิดการใช�ห�องเรียน Smart Classroom  ได�อย%างคุ�มค%า เกิดประสิทธิผลแก% นนร. อย%างแท�จริง 
 ๑.๖  ปHจจุบัน รร.นร.นอกจากจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือแล�ว ยังมี
การฝhกท%ามือบุคคลและท%าอาวุธของหน%วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค�  ท่ีต�องปฏิบัติควบคู%กับ
หลักสูตรการศึกษาของ รร.นร. กอรปกับ รร.นร.มีกิจกรรมจํานวนมากอยู%แล�ว ดังน้ัน รร.นร.ต�องทบทวนการบริหาร
จัดการงานสําคัญ ๆ ภายใต�เง่ือนไขต%าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย%างลงตัว เพื่อยังคงไว�ซึ่งประสิทธิภาพในภารกิจที่รับผิดชอบ  
จึงเป�นโจทย�สําคัญที่ทําให�มีการพิจารณา นําไปสู%การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนขนานใหญ% เพื่อให�
ภารกิจต%าง ๆ ของ รร.นร.บรรลุเปkาหมาย และสามารถนําพา รร.นร.ไปสู%วิสัยทัศน�ได�ตามที่แผนยุทธศาสตร�ของ 
รร.นร.กําหนดไว�  
 การจัดการความรู�เรื่องห�องเรียนอัจฉริยะจึงเป�นคําตอบสุดท�ายในเวลาน้ี เพราะนอกจากจะสนับสนุน
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผู�เรียนเป�นศูนย�กลางแล�ว ยังถือเป�นนวัตกรรมการศึกษาท่ีได�นําเทคโนโลยีมาเป�น
ส%วนหน่ึงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑  มีลักษณะของการบูรณาการความต�องการของ
ผู�เรียนยุคดิจิทัล เข�ากับกระบวนการเรียนการสอน โดยการทํางานของระบบห�องเรียนน้ี เน�นเรื่องของการมี
ปฏิสัมพันธ�ทางการเรียนร%วมกันกับเทคโนโลยีที่หลากหลายของส่ือในรูปแบบต%าง ๆ ที่ก%อให�เกิดเป�นการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ผู�เรียนสามารถแสวงหาความรู� มีปฏิสัมพันธ�และเกิดวิธีคิดตามกระบวนการสร�างองค�
ความรู� และหลักการทางวิทยาศาสตร� อีกทั้งยังช%วยให�ผู�เรียนเกิดการคิดวิเคราะห� การคิดแก�ปHญหา การเรียนรู�
ค�นคว�าด�วยตนเอง การคิดเชิงสร�างสรรค� การปฏิบัติงานจริง และสามารถประมวลผลข�อมูลความรู�น้ันได�ด�วยตนเอง 
พร�อมท้ังช%วยส%งเสริมทักษะการเรียนรู� ทักษะการส่ือสาร และทักษะการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อัน
เป�นทักษะท่ีจําเป�นของคนในยุคศตวรรษที่ 21 ท่ีต�องมีชีวิตต%อไปท%ามกลางการเป�นแปลงแบบ Disruptive 

๒. ลักษณะสําคัญของวิธีปฏิบัติที่ดี  
 การใช�ห�องเรียน Smart Classroom เป�นการปรับรูปแบบมุมมองของการจัดการเรียนการสอนจากวิธีการ
แบบเดิมหรือแบบบรรยาย ไปเป�นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม% เป�นการสร�างรูปแบบทางการเรียน 
หรือส่ือการเรียนที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการปรับเปล่ียนเป�นห�องเรียน Smart 
Classroom ส%งผลต%อการปรับใช�ในรูปแบบการเรียนต%อไปน้ีเช%น 
 - การเรียนโดยใช�ปHญหาเป�นฐาน ( Problem Based Learning : PBL ) 
 - การเรียนการสอนแบบเพื่อนช%วยเพื่อน ( Peer Instruction ) 
 - การเรียนการสอนแบบโครงงาน ( Project Based Instruction : PBI ) 
 ห�องเรียนอัจฉริยะของ รร.นร. เป�นระบบห�องเรียนท่ีมีการใช�ระบบการเช่ือมต%อแบบโครงข%ายเฉพาะ (Van 
Network) ร%วมกับระบบสารสนเทศท่ีใช�การเช่ือมต%ออินเตอร�เน็ตของ รร.นร.และโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการ
สอนช่ือเฟ:ร�สคลาส (First Class) เพื่อใช�เป�นห�องเรียนที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน นนร. ให�มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  สอดคล�องกับวิสัยทัศน�ของ รร.นร.คือ “โรงเรียนนายเรือจะเป�นสถาบันผลิต
นายทหารเรือท่ีเป�นเลิศในภูมิภาคอาเซียน” 

 
 
 
 



-๓- 

๓. วัตถุประสงคA 
 ๓.๑ วัตถุประสงค� 
 ๓.๑.๑ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก%นักเรียนนายเรือ โดยใช�
ห�องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 
 ๓.๑.๒ เพื่อปรับเปล่ียนกระบวนทัศน�ทางการเรียนการสอน (Learning Paradigm Shift) 
 ๓.๒ เปkาหมาย (เชิงปริมาณ) 
 องค�ความรู�ห�องเรียนอัจฉริยะ อย%างน�อย ๗ กลุ%มงาน 

๔. กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินการ วิธีการ และนวัตกรรมที่เป5น Best Practice 
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 ๔.๑ วางแผนงานและเตรียมการ 
 ๔.๑.๑ ปรับปรุงช%องทางการเช่ือมต%อระบบอินเตอร�เนตของห�องเรียนฯ ของเดิม ท่ีใช�ระบบวงแลน
ของ ทร. (สําหรับใช�งานภายในของ รร.นร.) เข�ากับระบบอินเตอร�เน็ตไวไฟ ของบริษัททีโอที ทําให�สามารถเช่ือมต%อ
ระบบเว็บไซต�ภายนอกได� 
 ๔.๑.๒ พัฒนาเว็บไซต�ห�องเรียนอัจฉริยะโดยการเพิ่มเติม content ของกองวิชาต%างๆ ครบทุกกองวิชา 
และพัฒนาฟHงก�ช่ันการใช�งานของห�องเรียนอัจฉริยะมาใช�ประโยชน�จนกระทั่งเกิดเป�นองค�ความรู�ใหม%ที่มีการตกผลึก
แล�วการศึกษาการทํางานของฟHงก�ช่ันต%าง ๆ ในระบบ และนํามาปรับใช� ต%อยอดในภารกิจ จนกระท่ังเกิดเป�นองค�
ความรู�ในการใช�งาน โดยแบ%งออกเป�น ๗ กลุ%มงาน ดังน้ี 
 ๔.๑.๒.๑ กลุ%มการใช�งานแบบถ%ายทอดสด Live Streaming 
  - การถ%ายทอดสดจากการจัดการเรียนการสอนภายในระบบห�องเรียนอัจฉริยะ 
  - การถ%ายทอดสดการประชุมสัมมนานอกสถานท่ีทั้งหน%วยงานภายใน และภายนอก
กองทัพเรือ เช%น การประชุมของกองทัพเรือ และการถ%ายทอดสดระหว%าง  ผบ.ทร.กับ  นนร. เป�นต�น  
  - การถ%ายทอดสดกิจกรรมหรือการปฏิบัติสําคัญๆ ของหน%วยงานเฉพาะกิจ  หรือ
คณะกรรมการต%างๆ เช%น กตจ. สร�างเรือดํานํ้า และ กตจ. สร�างเรือตรัง เป�นต�น 
 ๔.๑.๒.๒ กลุ%มการใช�งานระบบสารสนเทศ 
  - การใช�ส่ือการสอนจากแหล%งต%างๆ  ท่ัวโลกผ%านระบบบริการทางอินเตอร�เน็ต 
เช%น YouTube และเว็บไซต�วิชาการต%าง ๆ เป�นต�น 
  - การใช�โปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมีการแชร�แบบไม%มีค%าใช�จ%าย เช%น 
โปรแกรม simulation การถ%ายเทความร�อน การวัดระบบไฟฟkาแบบออนไลน�  และส่ือการสอนวิชาต%างๆ เป�นต�น 
  - การสืบค�นข�อมูลประกอบการเรียนการสอน   การค�นหาข�อมูลเพื่อขยายความ
และตอบข�อสงสัยระหว%างท่ีทําการเรียนการสอน เป�นต�น 
  - สนับสนุน นนร. ให�เพิ่มความชํานาญในวิชามากข้ึน เช%น การทําแบบฝhกหัด
ออนไลน�จากเว็บไซต�ต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง เป�นต�น 
 ๔.๑.๒.๓ กลุ%มใช�ส่ือการสอน 
 - วิชาต%างๆ สามารถสืบค�นส่ือการสอนออนไลน�ท่ีมีการแบ%งปHนการใช�งานฟรี    มา
ประกอบการเรียนการสอนร%วมกับทฤษฎีและหลักการต%างๆ  เช%น ส่ือการสอนด�านไฟฟkา และแบบทดสอบทดลอง
ออนไลน�ต%างๆ เป�นต�น 
 - สร�างส่ือการสอนทางด�านวิชาชีพทหารเรือ     โดยการบันทึกเทปที่จะนํามาใช�
ประกอบการสอนเพื่อให�นักเรียนนายเรือสามารถเห็นภาพจากส่ือโดยตรง เปรียบเสมือนการมีส%วนร%วมในกิจกรรมน้ันจริง  ๆเช%น 
การสอนเก่ียวกับการปฏิบัติงานในห�องศูนย�ยุทธการภายในเรือรบ  การประชุมวางแผนการซ%อมสร�างเรือ การฝhกต%าง ๆ ของการ
ฝhกภาคปฏิบัติของ นนร. 
 - จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร�รวมทั้งโปรแกรมส่ือการสอนที่สอดคล�องกับวิชาต%าง  ๆ   มา
ติดต้ังเพิ่มเติมในระบบ และสามารถแบ%งปHนการใช�งานร%วมกัน เช%น โปรแกรม Matlab  โปรแกรมแผนท่ีเดินเรือ และโปรแกรม
การออกแบบเรือ เป�นต�น 
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 ๔.๑.๒.๔ กลุ%มบริหารการจัดการเรียนการสอน 
  - ช%วยแก�ปHญหาการสอนชดเชยในกรณีที่อาจารย�ติดราชการไม%สามารถมาทําการสอนได� 
โดยอาจารย�สามารถทําการส่ือสารผ%านระบบ Line หรือ Skype ผ%านช%องทางส่ือสารเข�าระบบอินเตอร�เน็ตภายในห�องเรียน
อัจฉริยะได� แล�วนัดสอนพิเศษในช่ัวโมงว%างของนักเรียนนายเรือ 
  - การเรียนการสอนในแต%ละวิชา ระบบจะทําการบันทึกไว�ในระบบสารสนเทศของห�องเรียน
อัจฉริยะ ซึ่ง นนร. สามารถอัพโหลดไฟล�จากที่อาคารนอนหรือท่ีบ�าน เพื่อนําไปทบทวนเองได� 
  - ครูอาจารย�สามารถดําเนินการเรียนการสอนได�อย%างต%อเน่ืองทุกช่ัวโมงการสอน แม�กระทั่ง
ในกรณีท่ี นนร. ติดราชการ หรือทํากิจกรรมจนขาดช่ัวโมงเรียนเป�นจํานวนมาก เน่ืองจากระหว%างการสอนระบบจะบันทึกข�อมูล
เก็บไว�ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร�เครือข%ายของห�องเรียนอัจฉริยะแต%ละห�อง  หลังเสร็จส้ินการสอนอาจารย�สามารถมอบไฟล�การสอน
ผ%านระบบสารสนเทศ รร.นร.หรือให�กับ นนร.ท่ีขาดช่ัวโมงเรียน เพื่อนําไปศึกษาเพิ่มเติมเองได� 
  - สร�างระบบฐานข�อมูลเก็บรวบรวมการเรียนการสอนของรายวิชาในแต%ละปd
การศึกษา เพื่อใช�เป�นแหล%งค�นคว�าและศึกษาเพิ่มเติมของ นนร. 
 ๔.๑.๒.๕ กลุ%มเสริมสร�างประสบการณ�ในการเรียนรู�นอกบทเรียน 
  - การดูงานหน%วยงานของ ทร.ในพื้นท่ีห%างไกลจาก รร.นร.  เช%น สํานักงานผู�ช%วยทูต
ทหารเรือต%างประเทศ และคณะกรรมการตรวจการจ�างสร�างเรือต%างประเทศ เป�นต�น  สามารถดําเนินการได�โดยผ%านระบบ
สารสนเทศของ รร.นร. หรือเคร่ืองมือส่ือสาร (ผ%านโปรแกรมการส่ือสาร) โดย นนร. สามารถถามตอบข�อสงสัยกับผู�ปฏิบัติงานได�
โดยตรง เป�นการเป:ดโลกทัศน�ในการปฏิบัติงานจริงกับการเรียน 
  - การแลกเปล่ียนการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหมอ่ืน  ๆ เช%น 
รร.จปร.  และ รร.นอก.  เป�นต�น เป�นการเป:ดโอกาสทางวิชาการให�กับ นนร.และครูอาจารย�โดยผ%านระบบสารสนเทศของ
ห�องเรียน ฯ 
 ๔.๑.๒.๖ กลุ%มการเรียนรู�ด�านวิชาชีพ 
 - บันทึกการสอนวิชาชีพในช%วงเวลาฝhกหัดศึกษา 
 - บันทึกการฝhกวิชาชีพในเรือ  แล�วนํามาทบทวนหรือเตรียมความพร�อมก%อนการ
ฝhกภาคทะเล 
 ๔.๑.๒.๗ กลุ%มการจัดการเรียนการสอนแบบ Student Center และ Active Learning 
 - ระหว%างท่ีทําการเรียนการสอน นนร. สามารถรับ- ส%งการบ�าน/งานมอบ ผ%านทางระบบ
สารสนเทศของห�องเรียน 
 - นนร. สามารถถามตอบกับครูผู�สอนผ%านระบบของห�องเรียนได� 
 - อาจารย�สามารถนําผลงานท่ี นนร. ได�ทําเสร็จแล�วมาแสดง  แล�วให� นนร. ร%วมกันวิเคราะห�
หรือช%วยกันแสดงเหตุผลทางวิชาการร%วมกันในห�อง 
 - นนร. สามารถสืบค�นข�อมูลระหว%างท่ีทําการเรียนการสอน เพื่อแสดงความคิดเห็นท้ังเชิง
เห็นด�วยหรือเชิงขัดแย�งได� เป�นการตอบสนองแบบ Two Ways Communications ได�เป�นอย%างดี 
 - นนร. สามารถใช�โปรแกรมการสอนได�ท่ีห�องเรียนในการเสริมสร�างทักษะ เพื่อนําไปใช�ใน
การปฏิบัติงานในอนาคต เช%น การเรียนรู�แผนที่ต%าง ๆ  จากโปรแกรมแผนท่ีเดินเรือ การจัดทําโครงงานโดยใช�โปรแกรม Matlab 
ในการเขียนคําส่ังด�วยภาษาคอมพิวเตอร�ช้ันสูงในการใช�งานฟHงก�ช่ันบอร�ดอิเล็กทรอนิกส� เช%น Arduino เป�นต�น 
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 - นนร. สามารถใช�ระบบสารสนเทศของห�องเรียนในการเช่ือมต%อผ%านเว็บไซต�พัฒนา ALC 
เพื่อใช�ในการพัฒนาตนเองในช%วงเวลาว%าง เช%น ช่ัวโมงงานมอบ เป�นต�น ผ%านเครื่องคอมพิวเตอร�ทุกเคร่ืองในห�องเรียน 
 ๔.๒ การจัดทําระบบ 
  ๔.๒.๑ บริหารเว็บไซด�ห�องเรียนออกเป�น ๒ ส%วน คือ ส%วนที่ใช�สําหรับรวบรวมข�อมูลการเรียนการสอนภายใน
แต%ละกองวิชา นนร. สามารถ download ไฟล�การเรียนการสอนและใช�งานเว็บไซด�ได�เฉพาะภายใน รร.นร.เท%าน้ัน 
(http://182.52.140.3/lms/) และส%วนท่ีเผยแพร%ข�อมูลการเรียนการสอนออกภายนอก ให� นนร.สามารถ download ไฟล�การ
เรียนการสอนที่มีการตรวจสอบแล�วจากภายนอกได� (http://182.52.140.3/rtna/vdo/) 
  ๔.๒.๒ ติดต้ังโปรแกรม Matlab เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟkา และการทําโครงงานของ 
นนร. จํานวน ๒๗ licenses 
  ๔.๒.๓ ติดต้ังโปรแกรม Microsoft word 2019 จํานวนอย%างน�อย ๑๗ license เพื่อใช�สนับสนุนการสอนของ ครู 
– อาจารย� 
  ๔.๒.๔ ติดต้ังโปรแกรมการใช�งานแผนที่เดินเรือ Ecdis เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาการ
เดินเรือ 
  ๔.๒.๕ ติดต้ังระบบห�องสมุดอัตโนมัติ (E-library) สําหรับการสืบค�นหนังสือ 
  ๔.๒.๖ ติดต้ังโปรแกรม Line พร�อมกล�องเว็บแคม  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการส่ือสาร
ระหว%าง นนร. กับผู�เช่ียวชาญเฉพาะทางภายนอกเพื่อให�ข�อมูลเพิ่มเติมในการเรียนการสอน 
 ๔.๓ การประชุมช้ีแจงการใช�ระบบและทดลองใช�ตามคู%มือ 
  ๔.๓.๑ จัดอบรมการใช�งานของแอดมินห�องเรียนฯ ของกองต%างๆ จํานวน ๓ ครั้ง 
  ๔.๓.๒ รณรงค�ให� ครู – อาจารย�ของ กววศ.ฯ และอาจารย�ช%วย ให�ใช�ห�องเรียนฯ ได�ประมาณ ๗๐ 
เปอร�เซ็นต�จากวิชาที่มีการเรียนการสอนของ กววศ.ฯ 
  ๔.๓.๓ รณรงค�ให�กองวิชาต%างๆ มาทดลองใช�ห�องเรียนฯ ในการเรียนการสอน เช%น กองวิชา
คณิตศาสตร� เป�นต�น 
  ๔.๓.๔ จัดอบรมการใช�งานระบบการเรียนการสอนของห�องเรียนฯให�กับครู – อาจารย� ก%อนเริ่มทํา
การสอน และจัดเจ�าหน�าที่ช%วยเหลือคอยให�คําแนะนําการใช�งาน และแก�ไขข�อขัดข�องต%างๆ  รวมท้ังยังจัดฝhกอบรม
ครู – อาจารย� เพิ่มเติม อย%างน�อย ๒ ครั้งต%อปd 
 ๔.๔ การประเมินผลและปรับปรุง 
  ๔.๗.๑ เพิ่มขีดความสามารถในการ download ข�อมูลการเรียนการสอนได�พร�อมกันจาก ๔คน เป�น 
๑๓ คนโดยความเร็วไม%ลดลง   
  ๔.๗.๒ ปรับปรุงระบบการเช่ือมต%อระหว%างอินเตอร�เน็ตของ รร.นร. และระบบอินเตอร�เน็ตไวไฟ ของ 
ทีโอที ให�มีความเสถียรข้ึน 
 ๔.๗.๓ ทําการปรับแต%งเครื่องคอมพิวเตอร�ทุกเครื่องให�เช่ือมต%ออินเตอร�เน็ตแบบ Fix IP เพื่อความ
สะดวกในการแก�ไขปHญหาการเช่ือมต%อระบบอินเตอร� และทําให�การ download แล upload มีความเร็วและ
เสถียรมากข้ึน 
 ๔.๗.๔ พัฒนา Content โดยเพิ่มเติมรายวิชาให�มากข้ึน 
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๕. ผลการดําเนินการ /ผลสัมฤทธ์ิ/ประโยชนAที่ได)รับ 
 ๕.๑ ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค� 
  รร.นร. มีระบบงานห�องเรียนอัจฉริยะ ท่ีสามารถใช�เพื่อปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
กระบวนทัศน�ทางการเรียนได� 
  ๕.๒ ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
  รร.นร. มีระบบงานห�องเรียนอัจฉริยะท่ีสามารถส%งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให�มีความสะดวก
มากข้ึนทั้งผู�สอนและนักเรียน และจากผลการทดลองใช�ระบบเบ้ืองต�น พบว%านักเรียนมีความสนใจในบทเรียนมาก
ข้ึน เน่ืองจากส่ือการสอนที่มีหลากหลายรูปแบบ และนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได�ด�วยตนเองตามท่ีต�องการ
เหมือนกําลังน่ังเรียนในห�องเรียน 
 ๕.๓ ประโยชน�ท่ีได�รับ 
  ๕.๓.๑ ห�องเรียนอัจฉริยะ ถูกใช�เป�นเครื่องมือช%วยสอนในแบบท่ีมีผู�เรียนเป�นศูนย�กลางได� 
  ๕.๓.๒ นักเรียนสมารถทบทวนบทเรียนได�ตลอดเวลา ในขณะที่สามารถปฏิบัติภารกิจของหน%วยทหาร
ราชวัลลภรักษาพระองค� หรือกิจกรรมทางราชการอ่ืนๆ ได� 

๖. ป7จจัยแห'งความสําเร็จ 
 ๖.๑ วิสัยทัศน� และนโยบายอันกว�างไกลของผู�บังคับบัญชา 
 ๖.๒ อาจารย�ผู�พัฒนาระบบ 

๗. บทเรียนที่ได)รับ 
 ๗.๑ การเชื่อมต'อระบบอินเตอรA 
  ป7ญหา การเช่ือมต%อระบบห�องเรียนอัจฉริยะเข�ากับระบบอินเตอร�เนตภายในของ รร.นร. ความเร็ว
อินเตอร�เนตค%อนข�างช�ามาก ในการดาวโหลดข�อมูลจากเว็บไซต�ของห�องเรียนจะช�ามาก และมีจํานวน นนร.ที่ใช�งาน
พร�อมกันได�ประมาณ 3- 5 คน จึงเป�นอุปสรรคในการนําบทเรียนที่อัพโหลดไว�บนเวปไซไปใช�งานได�ไม%ดี 
  การแก)ไขป7ญหา เน่ืองจาก รร.นร.ได�มีการเช%าสัญญาณอินเตอร�เน็ตความเร็วสูงแบบ Wifi จากบริษัท
ทีโอที เพื่อการเรียนการสอนของ นนร. ซึ่งจะมีความเร็วในการดาวโหลดและอัพโหลด ประมาณ 100/50 Mbps 
(ปHจจุบัน 150/100 MBps) ผบ.รรนร.จึงมีดําริให� หน.ฝศษ.รร.นร. (ผอ.ศูนย�คอมพิวเตอร�) หาแนวทางเช่ือมต%อ
ระบบอินเตอร�เน็ตฯ ของทีโอที เข�ากับระบบห�องเรียนฯ ผลการดําเนินการสามารถเช่ือมต%อระบบเข�าด�วยกัน
เรียบร�อย และเกิดประโยชน� ดังน้ี 
   - ทําให�การดาวโหลดข�อมูล/อัพโหลด ข�อมูลจากหน�าเว็บไซต�มีความรวดเร็วและสามารถใช�งาน
ดาวโหลดข�อมูลในเวลาเดียวกันประมาณ 20 คน ด�วยความความเร็วตามขีดความสามารถของเซิฟร�เวอร�ของ
ห�องเรียน 
   - เพิ่มความเร็วในการใช�ระบบสารสนเทศเพื่อสืบค�นข�อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร�ภายในห�องเรียน
ทั้งในส%วนของครูอาจารย� และ นนร.ในระหว%างการเรียนการสอนเป�นไปอย%างรวดเร็ว 
   - สามารถใช�งานระบบการสนทนาผ%านระบบ Application ที่นํามาใช�ประกอบการเรียนการสอน
ได�อย%างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป�นแบบ real time 
 



-๘- 

   - การใช�โปรแกรมวิดีโอออนไลน� เช%น Youtube เพื่อประกอบการเรียนการสอนเป�นไปอย%าง
ราบรื่น ไม%มีการสะดุด 
   - นนร.สามารถใช�ระบบสารสนเทศในห�องเรียนระหว%างท่ีมีการเรียนการสอนในเวลาเดียวกันได�ทุกคน 
   - จัดเตรียมการถ%ายโอนระบบเช%าอินเตอร�เน็ตจากของบริษัทบอนแอลฯ (หมดสัญญาส้ินปd งป.๖๒) 
มาใช�อินเตอร�ไวไฟของ ทีโอที แบบ Fix IP  
 ๗.๒ การติดต้ังโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  ป7ญหา การจัดหาโปรแกรมที่ใช�สนับสนุนในการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากโปรแกรมเดิมที่ไม%เพียงพอ 
เช%น การไม%มีโปรแกรม Microsoft word โปรแกรมอ%าน PDF ไฟล� เป�นต�น 
  การแก)ไขป7ญหา  
   - ติดต้ังโปรแกรม Microsoft Office 2019 ในส%วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร�ท่ีใช�ในการเรียนการ
สอนของอาจารย�จํานวน ๒ เคร่ือง ทําให�อาจารย�สามารถนําไฟล�ประเภท Power Point  และไฟล�แบบ PDF มาใช�
ในการเรียนการสอน นนร. ได�อย%างสะดวกและรวดเร็ว 
   - ติดต้ังโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอน Matlab 2018 เพื่อใช�ในการสนับสนุนการเรียนการ
สอนเก่ียวกับวิชาทางวิศวกรรมไฟฟkา และการทําโครงงานของ นนร. จํานวน ๒๗ licenses และติดต้ังเพิ่มเติมในปd 
งป.๖๒ เพิ่มเติมอีก ๒๐ licenses 
   - ติดต้ังโปรแกรมการการใช�งานแผนที่เดินเรือ Ecdis เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาการเดินเรือ 
   - ติดต้ังระบบห�องสมุดอัตโนมัติ (E-library) สําหรับการสืบค�นหนังสือประเภทไฟล�อิเล็กทรอนิกส� 
 ๗.๓ การปรับปรุงการจัดวางเรียงโตPะ – เก)าอ้ี นนร.ภายในห�องเรียนฯที่อาคารเรียน กววศ.ฯ ให�มีความ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
  ป7ญหา การจัดวางโต�ะ – เก�าอ้ีภายในห�องเรียนในลักษณะเป�นกลุ%ม ๆ มีผลทําให�  
   - นนร.บางส%วนไม%สามารถมองหน�าจอคอมพิวเตอร�ของอาจารย�ได�สะดวก 
   - นนร.หันหน�าเข�าหากันเอง ดังน้ันการแสดงปฏิสัมพันธ�ระหว%างผู�เรียนกับอาจารย�ผู�สอนจึงมีน�อยมาก 
  การแก)ไขป7ญหา 
  - จัดวางโต�ะ – เก�าอ้ี ในลักษณะหันหน�าของหาจอคอมเตอร�ของอาจารย� ทําให� นนร.ทุกคนสามารถ
ห�องเห็นอาจารย� และเน้ือหารการเรียนการสอนท่ีจอคอมพิวเตอร�ของอาจารย�ได�ทุกคน  
  - การจัดวางโต�ะ – เก�าอ้ี สามารถปรับให�เป�นแบบกลุ%มได�ง%าย 
  - จัดวางระบบเดินสายไฟฟkาของเครื่องคอมพิวเตอร�ของ นนร.ให�มีความเรียบร�อยและสะดวกกับการใช�งาน 
 ๗.๔ รณรงคAให)ครูอาจารยAมาทําการเรียนการสอนภายในห)องเรียนให)มากข้ึน 
  ป7ญหา เน่ืองจากจํานวนครูอาจารย�มาใช�งานห�องเรียนฯยังมีจํานวนน�อยเน่ืองจาก 
   - เกิดความกังวลว%าการเรียนการสอนอาจจะต�องมีการเรียนรู�เพิ่มเติม และอาจมีความยุ%งยากใน
การใช�งานเน่ืองจากระบบมีความทันสมัยมาก 
   - ไม%เข�าใจประโยชน�ของโปรแกรม First class ท่ีนํามาใช�ในการเรียนการสอน 
   - ยังคงชอบระบบการเขียนกระดานแบบเดิมว%ามีความสะดวกและง%าย 
   - วิชาที่สอนอาจจะไม%เหมาะสมกับการใช�งานของระบบห�องเรียน 
   - ไม%สามารถบูรณการในการนําระบบสารสนเทศมาใช�ประกอบการเรียนการสอนได� 
 



-๙- 

   - ไม%มี จนท.ให�คําแนะนําการใช�งานระบบที่มีความรู�และความเข�าใจ เมื่อเกิดข�อสงสัยหรือ
ข�อขัดข�องไม%สามารถดําเนินการแก�ไขได� จึงทําให�การเรียนการสอนต�องเป�นอุปสรรค 
   - ความเร็วอินเตอร�เน็ตในการใช�งานระบบสารสนเทศในการเรียนการสอนค%อนข�างช�ามาก  
   - ไม%มีโปรแกรมสนับสนุนการสอน เช%น Microsoft Office โปรแกรมอ%าน PDF ไฟล� ทําให�ไม%
สามารถนําส่ือการสอนอิเลล็กทรอนิกส�มาใช�ในการเรียนการสอนได�อย%างสะดวก 
  การแก)ไขป7ญหา 
   - ปรับปรุงระบบ Admin ดูแลระบบจากเดิมให�ศูนย�คอมพิวเตอร� รร.นรเป�นผูดูแลระบบห�องเรียน
ทั้ง ๕ ห�องใหม% เป�นแบ%งความรับผิดชอบออกเป�น ๖ ส%วน คือ  แอดมินกลาง ทําหน�าท่ีในการดูแลระบบทั้งหมด ๑ คน 
แอดมินประจําห�องแต%ละห�อง  ๕ ห�องเรียน โดยกําหนดมอบหมายให�กองวิชาต%างๆ ทําหน�าที่แอดมินประจํา
ห�องเรียน 
   - จัดการอบรมความรู�ให�กับแอดมินท้ังหมดเพื่อให�เกิดความรู�และความชํานาญเพียงพอในการ
แก�ไขปHญหาระหว%างการใช�งาน โดยเชิญ จนท.จากบริษัท บอนแอล จํากัดหมาชนมาเป�นวิทยากร โดยปd งป.๖๑ 
จัดการอบรมจํานวน ๔ ครั้ง 
   - มอบหมายให�แอดมิน แนะนําการใช�งานระบบห�องเรียนแต%ละห�องให�กับอาจารย�ในแต%ละกอง
วิชาและอาจารย�ภายนอกให�เข�าใจและสามารถใช�งานระบบของห�องเรียนได� 
   - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติโดย คณะกรรมการจัดการความรู�และศูนย�คอมพิวเตอร�ให�กับอาจารย�ท่ีมี
ความสนใจและต�องการใช�ห�องเรียนฯในการเรียนการสอน 
   - เช่ือมต%อระบบอินเตอร�เน็ตความเร็วสูงระหว%างอินเตอร�เน็ตฯทีโอที เข�ากับระบบห�องเรียนฯ 
   - ติดต้ังโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมอ%าน PDF ไฟล� ลงในระบบห�องเรียน กววศ.ฯ 
อย%างน�อยจํานวน ๒ License เพื่ออํานวยความสะดวกให�กับครูอาจารย�ในการนําไฟล�อิเล็กทรอนิกส�มาใช�ในการ
เรียนการสอน และจะเพิ่มเติมใน งป. ๖๒ ให�ครบทุกห�องเรียนฯ 
   - เชิญชวนและประชาสัมพันธ�ให�ครูอาจารย�ของ กองวิชาต%างๆมาทดลองใช�ระบบห�องเรียนฯให�มากข้ึน 
 ๗.๕ พัฒนาเว็บไซตAห)องเรียนอัจฉริยะโดยการเพ่ิมเติม Content ของกองวิชาต'างๆ ครบทุกกองวิชา 
  ป7ญหา การจัดทํา Content ของเว็บไซต�ห�องเรียนฯมีจํานวนน�อยไม%ครอบคลุมวิชาต%างๆ เน่ืองจาก 
   - การสร�าง Content ของรายวิชามีความยุ%งยาก และใช�เวลาในการดําเนินการนาน 
   - ผู�รับผิดชอบในการทํา Content ของรายวิชายังมีความรู�และความเข�าใจในข้ันตอนการทําท่ีไม%
เพียงพอ 
   - ผู�ที่ รับผิดชอบในการทํา Content ของรายวิชาจะมีภาระงานประจําท่ี ดังน้ันการจัดทํา 
Content จึงเป�นภาระงานเพิ่มเติม จึงไม%สามารถดําเนินการได�เต็มท่ี มีผลให�การทํา Content มีความล%าช�า ไม%
สอดคล�องกับการสอนของครูอาจารย� 
   - การตัดต%อไฟล�วิดีโอของบันทึกการสอนของครูอาจารย�ต�องใช�เวลานานมาก เน่ืองจากขนาดไฟล�
ของรายวิชาจะมีขนาดใหญ%มากในการอัปโหลดไฟล�จะใช�เวลาในการดําเนินการนานมากจึงต�องมีการตัดต%อไฟล�ให�มี
ขนาดเล็กลง ก%อนท่ีจะดําเนินการอัปโหลดได� 
  การแก)ไขป7ญหา 
   - จัดให�มีการอบรมเชิญปฏิบัติงานให�เฉพาะแอดมินท้ังหมด  จนกว%าจะมีปฏิบัติงานได�อย%างชํานาญ
และสามารถผ%านการประเมินผลในระดับที่ดี 



   - จัดทําแผนการอบรมความรู�เก่ียวกับการใช�งานห�องเรียนฯให�ครูอาจารย�อย%างน�อยปdละ ๑ ครั้ง 
โดยเริ่มปdงป.๖๒ 
   - จัดทําการบันทึกไฟล�วิดีโดการสอนให�เป�นไฟล�ท่ีมีขนาดเล็กลงโดยการปรับต้ังระบบให�ทําการ
บันทึกแบบต%อเน่ืองในช%วงเวลาที่ส้ัน 
   - เสนอแผนการจัดทํา Content และข�อขัดข�องในการประชุม นขต.ฝศษ.รร.นร.อย%างต%อเน่ือง 
   - รณรงค�ให� นนร. เข�าใช� Content ของเว็บไซต�ให�มากข้ึน  ตามแนวทางท่ีเหมาะสม 
   - สําหรับรายวิชาท่ีแอดมินไม%สามารถจัดทําการตรวจพิสูจน�ไฟล�วิดีโอการสอนได�ในช%วงเวลาที่
เหมาะสม  จะแนะนําและอํานวยความสะดวกให�  นนร. สามารถนําเครื่องบันทึกไฟล�วิดีโอ เช%น Flash drive เป�น
ต�นมา ทําการดาวโหลดไฟล�จากตัวเซิพเวอร�ของแต%ห�องเรียนโดยตรง   
   - จัดทําเว็บไซต�สําหรับห�องเรียนฯ ออกเป�น ๒ ส%วน คือ  
      ๑) ส%วนท่ีใช�สําหรับรวบรวมข�อมูลการเรียนการสอนภายในแต%ละกองวิชา  (http://182.52.140.3/lms/)  
นนร.สามารถ download ไฟล�การเรียนการสอนและใช�งานเว็บไซต�ได�เฉพาะภายใน รร.นร.เท%าน้ัน เพื่อใช�สําหรับ
การอัปโหลดไฟล�การเรียนการสอนที่ยังไม%มีการตรวจพิสูจน�  
     ๒) ส%วนที่เผยแพร%ข�อมูลการเรียนการสอนออกภายนอก ให� นนร.สามารถ download ไฟล�การเรียนการ
สอนที่มีการตรวจสอบแล�วจากภายนอกได� (http://182.52.140.3/rtna/vdo/) 
 ๗.๖ หน'วยความจําของ Server ของห)องเรียนฯ ไม'สามารถจัดทํา Big Data ของการเรียนการสอนได) 
  ป7ญหา ไม%สามารถจัดทํา Big Data ในการเก็บรวบรวมไฟล�การเรียนการสอนของแต%ละ Content 
ทั้งหมดได� เน่ืองจาก 
   - ขนาดหน%วยความจําเซิฟเวอร�ของแต%ละห�องเรียนฯ ออกแบบมาเพื่อรองรับไฟล�บันทึกการสอน
ได�ประมาณ ๒ ภาคการศึกษาเท%าน้ัน เมื่อหน%วยความจําเต็มจะเป�นการบันทึกข�อมูลทับซ�อนข�อมูลเดิม 
   - ไม%มีเซิฟเวอร�สํารองที่ใช�ในการรวบรวมไฟล�การเรียนการสอนเพื่อจัดทํา Big Data ได� 
   - การออกแบบระบบจะกําหนดให�แต%ละห�องมีเซิฟเวอร�แยกจากกัน ดังน้ันในกรณีที่เชิฟเวอร�เกิด
การชํารุดเสียหายห�องเรียนฯจะไม%สามารถใช�งานได�ทันที 
  แนวทางการแก)ไขป7ญหา 
   - จัดทําแผนการจัดหาเซิฟเวอร�สําหรับจัดเก็บข�องมูลการเรียนการสอนแบบ Big Data ให�
ครอบคลุมทุกรายวิชา 
   - ศึกษาแนวทางพัฒนาขีดความสามารถระบบให�เซิฟเวอร�แต%ละห�องเรียนฯให�สามารถทํางาน
ทดแทนกันในกรณีที่เซิฟเวอร�ตัวใดตัวหน่ึงชํารุดได� 
 
 


