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คํานํา
ดวยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ไดจัดตั้งโครงการพัฒนาหองเรียนเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหเปนแหลงการเรียนรู

ในรูปแบบ Smart Classroom โดยมีความแตกตางจากหองเรียนโดยท่ัวไป เพ่ือใชสําหรับเสริมสรางการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงการฝกอบรม
วิชาการ และความรูในดานตางๆ โดยมีการเรียนการสอนของอาจารยและนิสิตนักศึกษารวมกัน ในรูปแบบ Smart Classroom ท่ีหลากหลายท้ังสื่อการเรียน
การสอนในระบบภาพและระบบเสียงท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูการสอนอยางเหมาะสม ท้ังสถานท่ีหองเรียน โตะ เกาอ้ี ท่ีเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนตางๆ ภายในหองเรียน ไมวาจะเปนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการรวมกลุม และการแบงเปนกลุมยอยตามการเรียนการ
สอน ตามโครงงานการนําเสนอภายในหองเรียน ทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู เพ่ือตอบสนองความตองการเรียนรูเปน
รายบุคคล และการมีสวนรวมในการเรียนของนิสิตนักศึกษา และอาจารยผูสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ                         

การบริการดานการเรียนการสอนของนิสิตพยาบาลเปนภารกิจท่ีสําคัญ และมีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยี ระบบ
ภาพและระบบเสียงดิจิทัล และรองรับการถายทอดสัญญาณในการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมการประชุมของสถาบัน เปนภารกิจท่ีสําคัญ 
ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาระบบเพ่ือความพรอมในการสนับสนุนภาระงานดังกลาว 

ปจจุบันหองเรียนในรูปแบบ Smart Classroom ไดดําเนินการโครงการสําเร็จลุลวงเปนท่ีเรียบรอยแลว ทางหนวยเทคโนโลยีการศึกษา ฝาย
บริการการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการใชงานหองเรียน Smart Classroom (หองเรียนอัจฉริยะ) จะ
เปนประโยชนตอผูใชงานระบบไมมากก็นอย ท้ังนี้เพ่ือการใชงานอยางเต็มประสิทธิภาพของหองเรียน Smart Classroom และตอบสนองการใชงานท่ี
หลากหลายตามพันธกิจของสถาบัน

วรัญญา พอยะ

(12 มกราคม 2564)
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บทที่ 1: บทนํา

หองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) คือหองเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู (Learning Environment) อยางเหมาะสม ท้ังสถานท่ีตั้งหองเรียน

โตะ เกาอ้ี ระบบไฟฟา เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ท่ีเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนตางๆ ในหองเรียน ไมวาจะเปนกิจกรรมกลุมยอย (Small Group) การ

บรรยาย (Lecture) โครงงาน (Project Work) นําเสนอหนาชั้นเรียน (Presentation) เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู (Learning Skill)

และทักษะการเรียนรูจากการสืบคน (Research Skill) ไดดวยตนเอง เพ่ือตอบสนองความตองการเรียนรูเปนรายบุคคลของผูเรียน และการมีสวนรวมในการเรียน

(Collaborative Learning) ของผูเรียน และผูสอนไดอยางเต็มศักยภาพ

ความหมายอีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวา หองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หมายถึงหองเรียน หรือแหลงการเรียนรูท่ีจัดทําข้ึนในลักษณะพิเศษเฉพาะ

ท่ีแตกตางจากหองเรียนโดยท่ัวไป เพ่ือใชสําหรับการเสริมสรางประสบการณทางการเรียนการสอน การฝกอบรม รวมท้ังการฝกทักษะ ความรูในดานตาง ๆ โดยมี

จุดเนนการสรางปฏิสัมพันธทางการเรียนรวมกันจากเทคโนโลยีท่ีหลากหลายท้ังส่ือในระบบภาพและเสียง กอใหเกิดการเรียนท้ังในระบบช้ันเรียนปกติและนอกช้ัน

เรียนเพ่ือการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ

หอง Smart Classroom ในสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย แตละหองสามารถรองรับระบบภาพและเสียงดิจิทัล มีหองเรียนแบบ Smart 
Classroom ท่ีสามารถรองรับการใชงานไดถึง 4 หอง โดยแตละหองเรียนรองรับการรวมกลุม (รวมได 96 ท่ีนั่ง) และรองรับการแยกกลุมยอยได 4 กลุมยอย (รองรับ
นิสิตนักศึกษาได 24 คนตอหนึ่งหองเรียน) โดย 1 กลุมยอยสามารถรองรับได 6 คนตอ 1 กลุม เพ่ือใหสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนไดอยางอิสระ โดย
สามารถเขาถึงเนื้อหาไดงายข้ึน

ท้ังนี้ระบบสามารถทําการแยกการใชงานไดในแตละหอง และสามารถรองรับการเรียนการสอนแบบรวมเปนหนึ่งหองเรียนได โดยรองรับการเขียนโตตอบ
ระหวางอาจารยผูสอนและนิสิตนักศึกษา รองรับการแสดงความคิดเห็น พูดคุยและสอบถาม โดยอาจารยและนิสิตนักศึกษาสามารถนําภาพ จากหนาจอคอมพิวเตอร 
โทรศัพทมือถือ (Android, iOS) และแท็ปเล็ต (Android, iOS) มาแสดงภาพท่ีเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอรและสมารททีวีของแตละกลุม เพ่ือทําการวิเคราะหและแสดง
ความคิดเห็นได 

นอกจากนี้ระบบสามารถรองรับการบันทึกเนื้อหาการเรียนการสอนของแตละหองเรียน โดยระบบสามารถบันทึกไดท้ังอาจารยผูสอน หรือเจาหนาท่ี 
ท่ีรับผิดชอบไดโดยตรงจากหองควบคุม เพ่ือเก็บบันทึกเนื้อหาการเรียนการสอนท่ีสําคัญไวใชประโยชนตอไปได
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บทที่ 2 : ทําความรูจักหอง Smart classroom

หองเรียนอัจฉริยะ หรือ หองเรียน Smart Classroom ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ท่ีตั้งอยูท่ี ชั้น 6 อาคารสิรินธรา-
นุสรณ ๖๐ พรรษา มีหองเรียนท้ังหมด 4 หองเรียน ไดแก หอง 601 / 601A / 605 / 605 A โดยมีท่ีนั่งของผูเรียนหองละ 24 ท่ีนั่ง เม่ือนําพาทิชั่นท่ีก้ันหอง
ออกหองเรยีนสามารถรวมเปนหอง 48 ท่ีนั่งได โดยใชหองเรียนหมายเลข 601 รวมกับหอง 601A และหองเรียนหมายเลข 605 รวมกับหอง 605A
ตามภาพแผนผังหองเรียนดังนี้

601 605

601A 605A
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แผนผังหองเรยีน Smart Classroom (หองเรียนยอย 24 ที่นั่ง)

จอ Smart TV (จอหลัก)โตะผูสอน

จอ Smart TV

Group 3

จอ Smart TV

Group 1

จอ Smart TV

Group 4

จอ Smart TV

Group 2
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ตัวอยางรูปแบบการจัดโตะหองเรียน (แบงกลุมๆ ละ 2 คน)

จอ Smart TV

Group 3

จอ Smart TV

Group 1

จอ Smart TV

Group 4

จอ Smart TV

Group 2

จอ Smart TV (จอหลัก)โตะผูสอน

7



ตัวอยางรูปแบบการจัดโตะหองเรียน (แบงกลุมๆ ละ 3 คน)

จอ Smart TV (จอหลัก)โตะผูสอน

จอ Smart TV

Group 3

จอ Smart TV

Group 1

จอ Smart TV

Group 4

จอ Smart TV

Group 2
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บทที่ 3 : สื่อโสตทัศนูปกรณ

หองเรียนอัจฉริยะ หรือหองเรียน Smart Classroom ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีสื่อโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัยและ
จําเปนตอการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน โดยใน 1 หองเรียนยอยมีรายการสื่อโสตทัศนูปกรณดังนี้

• 1. คอมพิวเตอรตั้งโตะ + เมาสและคียบอรดไรสาย จํานวน 1 ชุด

• 2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) จํานวน 1 เครื่อง

• 3. จอแสดงภาพขนาด 85 นิ้ว (จอหลัก) จํานวน 1 จอ

• 4. จอแสดงภาพขนาด 48 นิ้ว (จอกลุมยอย) จํานวน 4 จอ

• 5. จอสัมผัสสําหรับควบคุม จํานวน 1 จอ

• 6. ไมโครโฟนแบบสาย จํานวน 5 ตัว

• 7. ชุดไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 2 ชุด

หอ้งเรียน Smart Classroom 
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บทที่ 4 : การเชื่อมตออุปกรณอิเล็คทรอนิกส

การเชื่อมตอ Wi-Fi ภายในหองเรียน สามารถเชื่อมตอไดกับ Computer / Notebook / Smartphone / IPAD / Tablet / ซ่ึงไดท้ังระบบ iOS และ 
Android โดยมีข้ันตอนการเชื่อมตอดังนี้

1. เปด Wi-Fi ในอุปกรณท่ีตองการเชื่อมตอ

2. เลือกชื่อ Wi-Fi ท่ีตรงกับหองเรียน ตัวอยางเชน มีจัดการเรียนการสอนท่ีหองเรียน 601 ใหเลือกชื่อ Wi-Fi ท่ีชื่อ 601 เปนตน

3. พิมพรหัส Wi-Fi คือ qwertyuiop (q - p)

ระบบ iOS

1. สัมผัสมุมขวาบน กดเลือก Screen mirror หรือสะทอนหนาจอ

2. เลือกชื่อหอง เชน room 601_teacher

3. กดรหัสท่ีกําหนด คือ qwertyuiop (q - p)

การใช Tablet หรือ Smartphone ท่ีมีฟงกช่ันการทํางานของปากกาทัชสกรีนมาใชรวมกับการเรยีนการสอนในหองเรียน Smart Classroom ผูใชงาน
จะมีความสะดวกในการนําเสนองานมากกวาการใชอุปกรณอ่ืน เพราะผูใชงานสามารถเขียนหรอื Comment ตางๆ บนหนาจอของ IPad ไดเลย
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การเชื่อมตออุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ระบบ Android

1. เลือกชื่อหอง เชน room 601 แลวกดรหัสท่ีกําหนด qwertyuiop (q - p)

2. Download และติดตั้ง Application “Kramer VIA” ใน google Play Store

3. พิมพเลข IP address (Room Name) ที่ปรากฏบนจอ Smart TV ของแตละ
กลุม ในชอง Enter Room Name (ในแตละกลุมจะมีเลข IP ไมเหมือนกัน)
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ระบบ Android

4. กดปุมสีเขียว เพ่ือเริ่มการนําเสนอหนาจอ

การเชื่อมตออุปกรณอิเล็กทรอนิกส
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ระบบปฏิบัติการ Windows

1. Download โปรแกรม Kramer VIA ท่ีเว็บไซต 
https://k.kramerav.com/support/download.asp?f=53367 หรือคนหาคําวา 
Kramer VIA ใน Google

2. ติดตั้งโปรแกรม Kramer VIA 

Kramer Wireless Presentation VIA PAD

VIA Pad เปนอุปกรณเสริมท่ีเปนลักษณะ Touch Pad ซ่ึงใชงานควบคูไปกับสินคา

ตระกูล VIA ท่ีสามารถชวยให Laptop ของ User เขาใชงานไดงายมากข้ึนและ

สามารถท่ีจะนําภาพแสดงข้ึนโดยแตะแคเพียงครั้งเดียว.
อาจารยผูสอนสามารถยืม VIA PAD (ตามภาพดานบน) ไดท่ี

หนวยเทคโนโลยีการศึกษา นํามาเช่ือมตอกับ Notebook 
เพ่ือชวยสงสัญญาณโดยไมตองลง Application

ภาพหนาจอเว็บไซตสําหรบัดาวนโหลด Kramer VIA

3. เลือกสัญญาณ Wi-Fi ชื่อหอง เชน room 601 แลวพิมพรหัส Wi-Fi คือ 
qwertyuiop (q - p)

4. ปอนชื่อหองเรียน  (Room Name) ใหตรงตามตัวเลขที่ปรากฏบนจอ Smart 
TV ของแตละกลุม

5. กดปุม Login 

6. เร่ิมทําการนําเสนอหนาจอ

ภาพหนาตาง Login Kramer VIA

การเชื่อมตออุปกรณอิเล็กทรอนิกส
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ฟงกชั่นการใชงานใน Application

เมนู Features

แสดงไฟลวิดีโอท่ีบันทึกไวในอุปกรณ

แสดงรูปภาพท่ีบันทึกไวในอุปกรณ

เขาเว็บไซตท่ีตองการ (ระบบ Internet ของหองไมรองรับ)

เพื่อเร่ิมการใชงานกระดานอัจฉริยะ (Whiteboard)

เก็บไฟล PDF ท่ีบันทึกไวหลังจากการใชงาน Whiteboard

ใชสนทนาโตตอบระหวางผูสอนกับผูเรียน

16



บทที่ 5 : การใชงานอุปกรณภายในหองเรียน

หนาจอสัมผัสเพ่ือควบคุมการเรียนการสอน (สําหรับอาจารย)

17

1. สัมผัสบนหนาจอ

หนาจอหลัก เชื่อมตออุปกรณเสริม

เชน IPAD
Visualizer Notebook ของอาจารย



การใชงานอุปกรณภายในหองเรียน

การนําเสนองานของนักศึกษาแตละกลุม

กดปุม “Startup discuss” เม่ือตองการใหนักศึกษานําเสนองาน

ของตนเอง โดยแบงเปน 4 กลุม (Student Group 1 – 4) โดยอาจารย

กดปุมบนหนาจอสัมผัสเพ่ือเลือกกลุมท่ีตองการใหนําเสนอ 

Ex. กดปุม “Student Group 1 ” เม่ือตองการให

นักศึกษาท่ีอยูกลุมท่ี 1 นําเสนองานของตนเอง

18



การใชงานอุปกรณภายในหองเรียน

หนาจอสัมผัสสําหรับผูเรียน

19

เม่ืออาจารยกดปุมบนจอควบคุมเพ่ือเลือก Group ผูเรียนท่ีตองการนําเสนองาน เชนอาจารยเลือกใหกลุมท่ี 3 นําเสนอ หนาจอของกลุมท่ี 3 ก็จะปรากฏบน

จอหลักท่ีหนาหองเรียนดวย (ผูเรียนแตละกลุมตองเชื่อมตออุปกรณตามวิธีทําในบทท่ี 4 ไวลวงหนา)

กดปุมนี้บนจอสัมผัสเม่ือตองการแสดงเครื่องมือ 

Whiteboard เพ่ือ Discuss หรือโตตอบระหวาง

ผูสอนกับผูเรียน

หนาจอ Whiteboard แบบสัมผัส



การใชงานอุปกรณภายในหองเรียน

หนาจอสัมผัสสําหรับผูเรียนและผูสอน

20

เม่ืออาจารยกดปุมบนจอควบคุมเพ่ือเลือก Group ผูเรียนท่ีตองการนําเสนองาน เชนจากภาพดานลาง อาจารยเลือกใหกลุมท่ี 2 นําเสนอ หนาจอของกลุมท่ี 2 

ก็จะปรากฏบนจอหลักท่ีหนาหองเรียนดวย (ผูเรียนแตละกลุมตองเชื่อมตออุปกรณตามวิธีทําในบทท่ี 4 ไวลวงหนา)



การ Download ไฟล

การใชงานอุปกรณภายในหองเรียน

1. กดเลือกเมนู Features

2. กดเลือก Cloud

3. กด Icon รูป Share file ท่ีตองการ โดยไฟลจะถูกเก็บเขาไปยังท่ีจัดเก็บของอุปกรณท่ีเชื่อมตอไว
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Note…
22



การท่ีหองเรียนธรรมดาหองหนึ่งจะถูกปรับแตง พัฒนาข้ึนมาจนเรียกไดวาเปนหองเรียนอัจฉริยะ ตองมีองคประกอบหลายๆ อยาง เชน กระดาน
อัจฉริยะ ซอฟแวร ฮารดแวร Application อุปกรณสําหรับนักเรียน กลองสําหรับบันทึก เปนตน ซ่ึงทุกสิ่งลวนมีท้ังขอดีและขอเสียในตัวของตัวเอง ฉะนั้นหองเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom) จึงมีท้ังขอดีและขอเสียเชนกัน

บทที่ 6 : ขอดีและขอเสีย ของหองเรียนอัจฉริยะ

23

ขอดีของ หองเรียนอัจฉริยะ

• ชวยใหการสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอนทําไดงายข้ึน

• ทําใหนักเรียนหรือผูสอน สามารถเขารวมเนื้อหาในหองเรียนไดสะดวกข้ึน

• ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาการเรียนไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน

• เปนการเปดโลกเทคโนโลยีแบบใหม

• พัฒนาการรับรู และความคิดสรางสรรค

• สรางประสบการณการเรียนการสอนท่ีดีข้ึน

• บรรยากาศในหองเรียนไมนาเบื่อหรือจําเจ ตางไปจากหองเรียนแบบเดิมๆ

• มีการวางระบบใหใชงานงาย และเขาถึงได

ขอเสียของ หองเรียนอัจฉริยะ

• การสราง Presentation, Video หรือ โปรแกรมตางๆ อาจทําไดยากใน

ครั้งแรกๆ

• มีคาใชจายท่ีสูง และการติดตั้งท่ีซับซอน

• คาบํารุงรักษาท่ีสูง

• อุปกรณคอมพิวเตอร, Digital Board และอ่ืนๆ มีวันเสื่อมสลาย

• ตองพ่ึงระบบไฟฟา

• ตองพ่ึงระบบอินเตอรเน็ตหรือ Wi-Fi

• ในบางสวน ตองอาศัยผูชํานาญในการติดตั้งอุปกรณ



เนื้อหาเพ่ิมเติม (สําหรับเจาหนาที่)

การเปด / ปด หอง Control (ในหอง Lab)

สับคัทเอาทท่ีอยูดานหลัง

ตูคอนโทรล ข้ึน
1

เสียบปลั๊กท่ีอยูดานหลัง

ตูคอนโทรล
2

การเปดระบบทั้งหมด

สับคัทเอาทท่ีอยูดานหลัง

ตูคอนโทรล ลง

1

ถอดปลั๊กท่ีอยูดานหลัง

ตูคอนโทรล2

การปดระบบทั้งหมด

สับคัทเอาทท้ังหมด ท่ีอยู

ในหองเรียนข้ึน
3

สับคัทเอาทท้ังหมด ท่ีอยู

ในหองเรียนลง

3
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เนื้อหาเพ่ิมเติม (สําหรับเจาหนาที่)

กรณีระบบมปีญหา

กดปุมนี้บนจอสัมผัส1

กดปุม Reboot VIA บนจอสัมผัส 

เพ่ือ Reset ระบบใหมอีกครั้ง

2
กดปุม Power OFF บนจอสัมผัส 

เพ่ือปดระบบท้ังหมด
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