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บทคัดย่อ  
  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดบริการ TSU i-Classroom @Library ข้ึนมาโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมบทบาทของห้องสมุดในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
และพฤติกรรมของผู้เรียนและผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 
และการปรับกระบวนการและสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้และห้องเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียนและการศึกษาเน้ือหาด้วยตนเองนอกช้ันเรียน โดยห้องสมุดได้มีการจัด
และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของห้องสมุด 
รวมถึงการนํา TSU Google Apps for Education ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและไม่มีค่าจ่ายมาใช้กับ
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน TSU i-Classroom @Library ได้ถูกนํามาใช้ใน 5 
รายวิชากลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงมีผู้เรียนจํานวนท้ังหมด 516 คน โดยมีผลของการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (X�=4.55) และเมื่อพิจารณาด้านผู้เรียนและผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X�=4.61) 
และ (X�=4.56) ตามลําดับ นอกจากน้ี บริการทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์และห้องเรียนของห้องสมุดได้รับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X�=4.49) 

 
คําสําคัญ: บทบาทของห้องสมุด, TSU i-Classroom @Library, การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21, 

               ห้องสมุดกับการเรียนการสอน 

 
ABSTRACT  
 Thaksin University Library has provided TSU i-Classroom @Library service with the 
purpose of increasing the library role to support teaching and learning management conforming to 
the requirements and behavior of 21st Century student and teachers. The new service supports a 
type of blended learning or “Flipped Classroom” that focuses on “Active Learning” in classrooms 
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and provides or deliveries online instructional content for student self-learning outside of the 
classroom. TSU i-Classroom @Library leads to the arrangement and improvement of library services, 
learning environment, resources, facilities and librarians. Moreover, it adopts TSU Google Apps for 
Education to support 21st Century teach and learning management especially for “Active Learning” 
and “Flipped Classroom”. Hence, the assessment results from 516 users in 5 subjects showed that 
the overall satisfaction was at the highest level (X�=4.55). Considering in some specific aspects, it 
was found that 1) the satisfaction of the students and teachers was at the highest level, (X�=4.61) 
and (X�=4.56) respectively  2) the satisfaction of library services, resources, librarians and classrooms 
was at a high level, (X�=4.49). 

 
Keyword:  Role of Library, TSU i-Classroom @Library, 21st Century Learning and Teaching 

                 Library and Teaching 

 
บทนํา 
 ปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเช่ือมโยงระบบและข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางสังคม
ท่ีก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีการดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างท่ัวถึง ใน 3 ด้าน
หลัก คือ 1) ด้านสังคมท่ีเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ จากสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง จากสังคมเมือง
กลายเป็นสังคมประเทศหรือสังคมโลก ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีการเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งและก่อให้เกิดปัญหาการแข่งขันในสังคมและเรียกร้องสิทธิมนุษยชนมากข้ึน 2) ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสังคมยุคดิจิทัล (Digital Society) มีการประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม และ 3) ด้านเศรษฐกิจ จากระบบเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันเป็นระบบทุนเสรีนิยมมากข้ึน โดยมีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอํานาจในการต่อรองและความได้เปรียบทาง
เศรษฐกิจท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  เป็นระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ เน้นการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการ
แข่งขันมากข้ึน การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงแต่ต้นทุนการผลิตต่ําส่งผลให้ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว (สภาพร 
พฤฑฒิกร, 2560, น. 38)   
 จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21  ท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจนในด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาถือเป็น
นัยยะสําคัญท่ีจะต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถอยู่รอด และเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น
สังคมแห่งยุคดิจิทัล ซ่ึงเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า ทําให้มีความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร การ
ส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ต่าง ๆ ทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทุกท่ีและ
ตลอดเวลา (สุกัญญา แช่มช้อย, 2560, น. 14) 
  ดังท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557, น. 61) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนและการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาท่ีกําลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากสถานศึกษาท่ีมีห้องเรียนหรือมีการสอน
แบบดั้งเดิม เป็นการเรียนรู้ ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของการใช้
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เทคโนโลยี  ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีสําคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 สําหรับการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  ซ่ึงวิจารณ์ พานิช (2555, น. 15-16) ได้กล่าวถึงการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้เพ่ือให้ได้ “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยผู้สอน
จะออกแบบการเรียนรู้ เปลี่ยนบทบาทของตนเอง จากผู้สอนเป็นโค้ช (Coach) ในการให้คําแนะนํา ช้ีแนะและ
อํานวยความสะดวก (Facilitator) เน้นการเรียนรู้ แบบ PBL (Problem-Based Learning) ให้ผู้เรียนฝึกฝนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญ มี 4 ด้านด้วยกัน คือ 1) ความรู้ในวิชาหลัก (Core 
Subjects) คือความรู้สหวิทยาการ (Interdisciplinary) และความรู้รอบตัวอ่ืน ๆ  2) ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
(Life and Career Skills) 3) ทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ (Learning and Innovation Skills) และ 4) 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Prensky (2012, น. 17-20) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้เรียนในยุคดิจิทัล ในฐานะเป็นหุ้นส่วนการเรียนรู้โดยมี
คุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ 1)  นักวิจัย โดยท่ีครูไม่จําเป็นต้องบอกความรู้ให้ผู้เรียนมากนัก แต่จะปล่อยให้ผู้เรียนหา
คําตอบด้วยตนเอง แล้วนําความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ และครู ซ่ึงมีการบอกความรู้หรือการบรรยาย
นอกจากจะไม่เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนในยุคดิจิทัลแล้ว ยังเป็นการทําให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ         
2) ผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ผู้เรียนในยุคดิจิทัลจะมีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เรียน
จะสนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้ผ่านทางวิดีโอ เกมส์ บล็อก (Blog) และการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ เป็นการสร้าง
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน  3) นักคิดและนักสื่อความคิด ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดให้มีเหตุผล และคิดวิเคราะห์
ให้มากข้ึน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังการพูดและการเขียนผ่านบล็อก (Blog) หรือ สื่อสังคมออนไลน์  4) ผู้
เปลี่ยนโลก การท่ีผู้เรียนได้ใช้ความรู้ท่ีได้ไปในทางสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือยิ่งใหญ่ ความรู้
น้ันก็สามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้ 5) ครูของตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การอ่านหนังสือ การค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต การสอบถามข้อมูลหรือแนวทางจากเพ่ือนและการ
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญในเรื่องน้ัน ๆ 
 ด้วยเหตุน้ี สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซ่ึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 จึงจําเป็นต้องปรับบทบาท
การดําเนินงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนยุคใหม่ ด้วยการ
จัดบริการ TSU i- Classroom @Library ท่ีรองรับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  เพ่ือ
รองรับความต้องการของมหาวิทยาลัยและผู้เรียนยุคใหม่ โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อม และการเพ่ิมบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและวิจัยท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ผู้สอน และ
บรรณารักษ์ในการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน  ซ่ึงสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ปรับปรุงเละพัฒนาใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 2) ด้านบริการ และ                         
3) ด้านบรรณารักษ์ ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคศตวรรษท่ี 21 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือเพ่ิมบทบาทและจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกับเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
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             2. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ผู้สอน และบรรณารักษ์ในการจัดการเรียนการสอนด้วย             
TSU i-Classroom @Library  
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 

 
 
            
 
 
   

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานพัฒนา TSU i-Classroom @Library 
 

 จากภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานในการพัฒนาบริการ TSU i-Classroom 
@Library โดยมีข้ันตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
 1) การศึกษาข้อมูล โดยมีการศึกษาข้อมูลสําคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.1) ข้อมูลผู้เรียน             
ยุคใหม่ ในด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และความต้องการและพฤติกรรมของผู้เรียน  1.2) ข้อมูลด้าน    
การศึกษา 4.0 ประกอบด้วย 1.2.1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียนและวิธีการเรียนการสอน  และ 
1.2.2) ข้อมูลมหาวิทยาลัย 4.0 1.3) ข้อมูลห้องสมุด 4.0 แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ                     
ด้านบริการ และด้านบรรณารักษ์  1.4) ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และอนาคตท่ีรองรับการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 และ 1.5) ข้อมูลการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 มาดําเนินงาน โดยเลือกใช้ Google Classroom เพราะไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้
งานง่ายและมีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่   
                      2) การวิเคราะห์และพัฒนาบริการ TSU i-Classroom @Library โดยมีการวิเคราะห์จากการ
ดําเนินงานดังน้ี  
  2.1) การวิเคราะห์ด้วย SWOT 
   S = Strength (จุดแข็ง) บรรณารักษ์และบุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้ มีใจรักงาน
บริการและมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือลดรอบการทํางานอย่างต่อเน่ืองและมีทรัพยากร
สารสนเทศท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

1.1) ผู้เรียนยุคใหม่ 
- ทักษะการเรียนรู้ 
- ความต้องการและพฤติกรรม 
1.2)  การศึกษา 4.0       
- กระบวนการจัดการเรียนรู้  
- มหาวิทยาลัย 4.0 
1.3) ห้องสมุด 4.0  
1.4) เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
1.5) การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. การศึกษาข้อมูล 

2.1 SWOT Analysis 
2.2 KM 
 

3. การนําไปใช้ประโยชน์ 

3.1 TSU i-Classroom @Library 

4.1) กระบวนการเรียนการสอน 
      4.1.1 ) ผู้เรียน  
      4.1.2)  ผู้สอน   
      4.1.3)  หอ้งสมุด      

4. วิเคราะห์และประเมินผล    

2. การวิเคราะห์และ
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  W = Weakness (จุดอ่อน) เครื่องคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียน
การสอนของผู้ใช้บริการมีจํานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ใช้บริการกลุ่มใหญ่ 
  O = Opportunity (โอกาส) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอ้ือต่อการพัฒนา
บริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการและไม่มีค่าใช้จ่าย 
  T = Threat (อุปสรรค) พฤติกรรมของผู้ใช้บริการในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมี
ความต้องการท่ีหลากหลาย และมีงบประมาณท่ีจํากัด                                                                                                  
  2.2) การวิเคราะห์จากผลการศึกษาบทความ เรื่องบทบาทของห้องสมุดต่อการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ของ เสาวภา เพ็ชรรตัน์ (2560, น. 1-18)  
                         2.3)  กรอบแนวคิด ผลจากการวิเคราะห์ได้นํามาพัฒนากรอบแนวคิด TSU  i-Classroom 
@Library แสดงดังภาพท่ี 2   

 
                               เรียน                                                     จัดสอน 
  ทํากิจกรรม                          0y            0yf     จัดกิจกรรม 

 
 
 
  

 
 

 
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดของ TSU i-Classroom @Library 
 

TSU i-Classroom @Library ผู้สอน ผู้เรียน 

                  ห้องสมุด 

ทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์ ห้องเรียน บริการ 
การสนับสนุนการเรียนการสอนของห้องสมุด 

การเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Flipped  Classroom 
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ภาพท่ี 3 องค์ประกอบหลักของ TSU i-Classroom @Library 
 
                        จากภาพท่ี 3 แสดงองค์ประกอบหลักของ TSU i-Classroom @Library ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ี
สําคัญ  4 ส่วน คือ 
  3.1) ห้องสมุด (Library) แบ่งเป็น 2.3.1) TSU i-Classroom ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์
สําหรับสอน ระบบบันทึกการสอน จอภาพและปากกาทัชสกรีน เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์  
2.3.2) TSU i-Library ประกอบด้วย ทรัพยากรสารสนเทศ (Resource) บริการ (Service)  เว็บไซต์ TSU i-Library 
และบรรณารักษ์ (Librarian) 
  3.2) เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา (Educational Technology) ใช้ TSU 
Google Apps For Education เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ Google Classroom, Google Drive, 
Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Site และ Google Hangout 
  3.3) ผู้ใช้ (User) คือ ผู้ใช้บริการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ผู้สอน (Instructor) และ 
บรรณารักษ์ (Librarian) และ 2) ผู้เรียน (Student) 
  3.4) 21 st Century Learning  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) และการเรียนแบบกลับหัวกลับหาง 
(Flipped Classroom) 
 4) การนําไปใช้ประโยชน์ สํานักหอสมุดได้จัดบริการ TSU i-Classroom @Library พร้อมจัด
ห้องเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้องสําหรับผู้เรียน ผู้สอน และบรรณารักษ์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
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การสอนแบบ Active Learning และห้องเรียนแบบ Flipped Classroom โดยมีข้ันตอนดําเนินการให้บริการดัง
แสดงในภาพท่ี 4 
 

 
 
ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ TSU i-Classroom @Library 
 
 จากภาพท่ี 4  แสดงข้ันตอนการดาํเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ TSU i-Classroom 
@Library ซ่ึงมีการดําเนินงาน 3 ข้ันตอนหลัก คือ  
                   4.1) ขั้นตอนการเตรียมชั้นเรียน เก่ียวข้องกับ 
        4.1.1) ผู้สอน คือ อาจารย์ผู้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 
Learning และ Flipped Classroom ซ่ึงเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพ่ือให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ได้ ตลอดจนผู้สอนเป็นผู้เตรียม
เน้ือหาและส่งคําร้องพร้อมเน้ือหาและกิจกรรม ให้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ซ่ึงเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุด  
       4.1.2) ผู้ดูแลระบบ คือ บรรณารักษ์ผู้ดูแลระบบ TSU i-Classroom @Library 
โดยรับคําร้องและเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนจากผู้สอน และดําเนินการสร้างออกแบบใส่เน้ือหาและ
กิจกรรมของช้ันเรียนด้วยTSU i- Classroom @Library โดยใช้ TSU Google Classroom นอกจากน้ีบรรณารักษ์
สร้างเว็บไซต์ TSU i-Library โดยใช้ TSU Google Site เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนผ่าน TSU  i-
Classroom @Library  ซ่ึ งประกอบด้ วย  3 เ ม นูหลั ก คื อ  1)  Search & Find   2)  Service ไ ด้ แ ก่  Borrow, 
Research/Seminar และ Group Study Room และ 3) ติดต่อสอบถาม ซ่ึงจะนําลิงก์ของเว็บไซต์แขวนในช้ันเรียน
รายวิชาต่าง ๆ ของผู้สอนตลอดจนเผยแพร่ให้บริการบนเมนูบริการอ่ืน ๆ ในหน้าเว็บไซต์ของสํานักหอสมุด 
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ภาพท่ี 4 หน้าหลักของเว็บไซต์ TSU i-Library  แสดงผลบนจอภาพของ PC และ Smart Phone 
 
 นอกจากน้ีสํา นักหอสมุดได้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่ องการสร้าง ช้ันเรียนออนไลน์                        
TSU i-Classroom @Library ด้วยแอปพลิเคชัน TSU Google Classroom ให้แก่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีของ
สํานักหอสมุดท้ังหมด เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ TSU Google Classroom และสามารถนําความรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานและถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนผู้สอนได้ 
 

 
 
ภาพท่ี 5  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างช้ันเรยีนด้วยแอปพลิเคชัน TSU Google Classroom 

 
  4.2) ขั้นตอนการเรียนรู้ เก่ียวข้องกับ 
      ผู้เรียน คือ นิสิตผู้เข้าใช้งานเพ่ือการเรียนการสอนผ่าน TSU i-Classroom @Library ซ่ึง
ผู้เรียนสามารถเข้าช้ันเรียนได้ 2 วิธี คือ การใส่รหัสเข้าช้ันเรียนและผู้สอนเชิญผู้เรียนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Mail) ซ่ึงผู้สอนจะสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน 
                         4.3) ขั้นตอนหลังจบการเรียนรู้ ผู้สอนตรวจช้ินงาน ให้คะแนนและตัดเกรดผู้เรียน ส่วน
ผู้เรียนสามารถเข้ามาดูคะแนนในช้ันเรียนได้ตลอดเวลา 
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ภาพท่ี 6 ตัวอย่างหน้าจอช้ันเรียน TSU i-Classroom @Library วิชา 0215324 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 

 
5) การวิเคราะห์และประเมินผล โดยมีการดําเนินงานท่ีสําคัญดังต่อไปน้ี 

 5.1) การเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการวิเคราะห์และประเมินผลดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1    5 รายวิชากลุ่มเป้าหมาย ช้ันเรียน TSU i-Classroom @Library 
 

 
 5.2 การสร้างชั้นเรียน  สําหรับ 5 รายวิชา กลุ่มเป้าหมายสร้างช้ันเรียนด้วยแอปพลิเคชัน 

TSU Google Classroom ซ่ึงเก่ียวข้องกับบรรณารักษ์และผู้สอน ดําเนินการใส่เน้ือหาท่ีสําคัญดังน้ี   
 5.2.1) บรรณารักษ์  
 1) ใส่ม.คอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
  2) ใส่แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ คือ เว็บไซต์สํานักหอสมุด และเว็บไซต์ TSU i-

Library 
 5.2.2) ผู้สอน  
 1) แนบไฟล์เน้ือหาและใบงาน  โดยไฟล์เน้ือหาประกอบด้วย เอกสารประกอบการ

สอน และคลิปการบรรยาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ก่อนเข้าช้ันเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
      2) สร้างใบงานเดี่ยว หรือใบงานกลุ่มสําหรับผู้เรียน โดยระบุช่ืองานและคําอธิบาย

ของงาน ระบุคะแนน วันท่ีครบกําหนดส่ง และเพ่ิมไฟล์เน้ือหาในแต่ละบทลงในช้ันเรียนท่ีบรรณารักษ์สร้างไว้ให้  
  3) เพ่ิมผู้เรียนเข้าช้ันเรียน โดยเพ่ิมผู้เรียนด้วยการเชิญผู้เรียนผ่านทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 

 
ที่ 

 
รายวิชา 

ระ
ดับ

กา
รศึ

กษ
า/

ชั้น
ปี จํา
นว

น  
ผู้สอน 

1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ป.ตรี/3 10 อ.ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท 

2. การสืบค้นทางวิชาการและสรุปบทความ ป.ตรี/4 84 อ.ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว 

3. ICT 3  การสืบค้นข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและสัมมนา ป.ตรี3-4 259 บรรณารักษ์ 

4. ICT 4 การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรม ป.ตรี3-4 64 บรรณารักษ์ 

5. ICT Graduate การค้นคืนสารเทศสําหรบันิสิตปริญญาโท ป.โท  99 บรรณารักษ์ 
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  5.2.3) การจัดเตรียมห้องเรียน คอมพิวเตอร์สําหรับสอน ระบบบันทึกการสอน จอภาพ
และปากกาทัชสกรีน เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์สําหรับการเรียนการสอนผ่าน TSU i-
Classroom @Library 

 5.3 การเรียนการสอน ผู้สอนดําเนินการสอนผ่าน TSU i-Classroom @Library โดยให้
นิสิตเข้าช้ันเรียน 2 วิธี คือ 1) เพ่ิมผู้เรียนโดยการเชิญผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และ 2) ผู้เรียนใส่
รหัสเข้าช้ันเรียนด้วยตนเอง หลังจากน้ันผู้สอนจะแนะนํา 1) รายละเอียดของรายวิชา ม.คอ.3  2) บริการและแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด และ 3 ) สอน และให้นิสิตทํากิจกรรมแบบฝึกหัด ทดสอบการเรียนรู้และให้
คะแนน จากน้ันนิสิตสามารถดูผลการเรียนผ่าน TSU Google Classroom ได้ 

 5.4 การติดตามและประเมินผลการดําเนินการ เมื่อสิ้นสุดการเรียนในช้ันเรียนผู้สอนจะให้ 
ผู้เรียนกรอกแบบประเมินออนไลน์จากในระบบ TSU i-Classroom @Library และกรอกแบบฟอร์มลงช่ือเข้าช้ัน
เรียน TSU i-Classroom @Library 
 

              
 
ภาพท่ี 6 บรรยากาศการเรยีนการสอนด้วย TSU i-Classroom @Library  
 
 5.5 การประชาสัมพันธ์บริการ TSU i- Classroom @Library ผ่านทางเว็บไซต์และ 
เฟซบุ๊กของสํานักหอสมดุ 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์

 สรุปผล 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดําเนินงานเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี โดยได้เพ่ิมบทบาทของ

ห้องสมุดในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ผ่านระบบTSU i-Classroom @Library ซ่ึงผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนด้วย TSU i-Classroom @Library ประจําปีการศึกษา 
2562 จํานวนผู้ตอบแบบประเมินออนไลน์ 516 คน ผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน พบว่า ความพึงพอใจใน
ภาพรวมท้ัง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X�=4.55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผู้เรียนความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วย TSU i-Classroom อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X�=4.61) รองลงมา คือ ด้านผู้สอนความพึงพอใจต่อ
รูปการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X�=4.56) และด้านห้องสมุดความพึงพอใจต่อบริการ ทรัพยากรสารเทศ 
บรรณารักษ์ และห้องเรียนความพึงอยู่ในระดับมาก (X�=4.49) 
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  อภิปรายผล 
 การเรียนการสอนด้วย TSU i-Classroom @Library สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

และผู้สอนท่ีช่วยเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพราะมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Flipped 
Classroom ซ่ึงมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน คือ 1) TSU i-Classroom ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์สําหรับ
สอน ระบบบันทึกการสอน จอภาพและปากกาทัชสกรีน เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)  และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์                         
2) TSU i-Library ประกอบด้วย ทรัพยากรสารสนเทศ (Resource)  บริการ (Service)  เว็บไซต์ i-Library และ 
บรรณารักษ์ (Librarian)  และ 3) Educational Technology ได้แก่ Google Classroom, Google Drive, Google 
Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Site และ Google Hangout เพ่ือรองรับกระบวนการการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 สําหรับผู้เรียน ผู้สอน และบรรณารักษ์  TSU i-Classroom @Library  เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายต่ํามาก เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและน่าสนใจ 
ตลอดจนสํานักหอสมุดเอง ได้จัดห้องท่ีรองรับการเรียนการสอนสมัยใหม่ และมีแหล่งทรัพยากรสารสนเทศและมี
บรรณารักษ์ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ของช้ันเรียนได้  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2557, น. 61) ท่ีกล่าวไว้ว่า การสอนและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาท่ีกําลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จากสถานศึกษาท่ีมีห้องเรียนหรือมีการสอนแบบดั้งเดิม เป็นการเรียนรู้ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน 
มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของการใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ โดยทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญ คือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดห้องเรียนให้มีคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอและมีระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพและมี

ความเสถียร 
 2. ควรจัดคอมพิวเตอร์และโต๊ะเรียนท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เพ่ือรองรับการทํากิจกรรม

ในรูปแบบ Active Learning  
 3. บรรณารักษ์และผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 

21 และมีทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ในระยะต่อไปอาจมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการเรียนแบบ

ห้องเรียนปกติกับห้องเรียน TSU i-Classroom @Library  
 5. หากต้องการส่งเสริมให้อาจารย์ ช่วยกันผลิตราย วิชาสําหรับการเรียนแบบ TSU                      

i-Classroom @Library อาจมีการกําหนดค่าตอบแทน เช่น รายวิชาละ 5,000  บาท เป็นต้น 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 

             1. สําหรับผู้สอน พัฒนาทักษะผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ                     
Flipped Classroom และช่วยให้ผู้สอนประหยัดเวลาและมีเวลาในการสอนมากข้ึน เพราะสามารถตั้งโจทย์ 
มอบหมายการบ้านให้ผู้เรียนทํา และสามารถแนบไฟล์และกําหนดวันท่ีส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย ตรวจการบ้านของ
ผู้เรียนแต่ละคน พร้อมท้ังให้คะแนนและคําแนะนําตลอดจนสามารถเชิญผู้สอนท่านอ่ืน ๆ เข้าร่วมในช้ันเรียนเพ่ือ
ร่วมกันจัดการเรียนการสอนได้ 
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   2. สําหรับผู้เรียน พัฒนาทักษะของผู้เรียนด้วยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Google Classroom 
และเกิดทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองจากรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ Active Learning และ Flipped Classroom 

 3. สําหรับบรรณารักษ์ พัฒนาทักษะบรรณารักษ์ในการใช้เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นบริการเชิงรุกส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด  

 4. สําหรับห้องสมุด มีนวัตกรรมและเป็นต้นแบบของห้องสมุดของวิทยาเขตและเป็นต้นแบบให้
ทางคณะวิชาท่ีสนใจนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนช่วยให้ห้องสมุดประหยัด
ค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องซ้ือซอฟต์แวร์และสร้างห้องเรียนออนไลน์ท่ีมีราคาสูงมากได้  
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