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ค าน า 
            

 ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการด าเนินการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน การจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “กลยุทธ์การ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” เป็นการรวบรวมเทคนิคการสอนจากองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติจริง ที่ได้จาก
ประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการที่เป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ 
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละท่าน 

 คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการทุกท่านที่มีส่วนร่วม ให้ความ
ร่วมมือจนด าเนินการจัดการความรู้ครั้งนี้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนตามระยะเวลาที่ก าหนด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
การจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “กลยุทธ์การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” จะเป็นแนวทาง
ให้คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการและผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

 
1.  ความเป็นมาของกลุ่มความรู้ 

การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและโลกของการท างาน รวมทั้งปัญหาในการท างานในปัจจุบัน 
ผลักดันให้องค์กรต้องมีการค้นหา สร้าง รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บ ความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้บุคลากรที่ 
ต้องการใช้เข้าถึงความรู้นั้นได้ตลอดเวลา บุคลากรทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารก็จะต้องมีการเรียนรู้ มีการสร้าง
และใช้ความรู้ในการท างานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงจะช่วยให้องค์กรอยู่รอดปลอดภัยในโลกที่
เปลี่ยนแปลงเร็วและมีการแข่งขันสูง ยังมีความเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอีกด้วย 
 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เห็นถึงความส าคัญของการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้  (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพ่ือใช้ในการ
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการ    
พัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   โดยการจัดการให้มีการ
ค้นหา สร้าง รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บความรู้ต่างๆ ให้เป็นระบบ โดยในปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565) คณะวิทยาการจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต มีหน้าที่จัดท า
แผนการจัดการความรู้ระดับคณะ ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนคณาจารย์
จากหลายๆ สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 13 ท่าน และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะวิทยา    
การจัดการ เป็นคณะกรรมการในต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการอีก 4 ท่าน ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามประเด็น และปฏิทินที่ไดก้ าหนดร่วมกัน  
 และในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้มีมติร่วมกันในการเลือกประเด็นการ
จัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คือ “กลยุทธ์การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” โดยมีประเด็นย่อย 
คือ 1) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อ Online 2) เทคนิคการเรียนการสอนผ่าน Google Application 
เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาการจัดการ โดยมีเป้าหมายใน
การจัดการความรู้ คือ คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งสาเหตุที่ทางคณะ
กรรมการฯ ได้ก าหนดประเด็นนี้เนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด (ไวรัส COVID-19) ที่เข้ามาเป็นตัวแปร
ส าคัญ ท าให้ผู้เรียนต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีของ New Normal เริ่มใช้วิธีการเรียนออนไลน์ที่บ้าน (Study 
From Home) การเรียนออนไลน์ (e-Learning) เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการเรียน
การสอนแบบเดิม โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานร่วมกัน เช่น อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์สื่อสาร แพลตฟอร์ม
การเรียน เพ่ือสร้างห้องเรียนเสมือนจริง โดยผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้นี้ได้อย่างทั่วถึง และ
สะดวกรวดเร็ว โดยขจัดอุปสรรคด้านสถานที่และเวลา 
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 การท าความเข้าใจของผู้สอนต่อการสอนแบบออนไลน์ เป็นสิ่งส าคัญเบื้องต้นในการด าเนินการสอน
ออนไลน์ ซึ่งจากความเคยชินของการจัดการเรียนการสอนที่มีมาแต่เดิม คือ การสอนที่เป็นการเผชิญหน้า 
(face-to-face) ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ในสถานที่เดียวกัน ซึ่งปกติก็คือ ห้องเรียน การเรียนการสอน จึงเป็น
การเรียนการสอนในชั้นเรียน ( in-class teaching-learning) ซึ่งในระดับอุดมศึกษา ห้องเรียนจะเป็นขนาด
ใหญ่ที่มีผู้เรียนมากกว่าขนาด 40-50 คน และตัวผู้สอน คือ อาจารย์ ก็จะนิยมสอนด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่เป็นการบรรยาย (Lecture-Based) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งโอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) จะมีน้อย 
เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องเวลา และการบรรจุเนื้อหาลงไปในการบรรยายด้วยการมุ่งให้ได้คุณภาพ ผู้เรียนส่วน
ใหญ่จึงเป็นฝ่ายตั้งรับ (Passive Learners) จนทั้งสองฝ่าย คือผู้สอนและผู้เรียนเกิดความเคยชินว่า การเรียนรู้
จะประกอบไปด้วย การบรรยาย การเข้าชั้นเรียน การเช็คชื่อและเวลาเรียน การสอบวัดความรู้จากการบรรยาย 
ที่ไม่สามารถจะบอกได้ว่า จะน าไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยหรือไม่อย่างไร ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนจึง
มุ่งไปที่คะแนน เกรด ล าดับชั้น และการจัดล าดับที่เป็นผลของ IQ (Intelligence Quotient) แต่เพียงอย่าง
เดียว  

ในวงการศึกษาทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ผู้เรียนผู้สอนก็จะตกเข้า
ไปอยู่ในวังวนของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเดียวกัน การพัฒนาเครื่องช่วยสอนและอุปกรณ์ในการเรียนรู้ก็จะเป็น
การเรียนรู้ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Computer-based Learning) ซึ่งมีการพัฒนาเรื่อยมาอย่างรวดเร็ว จน
เป็นระบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า ออนไลน์ (Online Learning System) ณ ปัจจุบัน และจะทวีความส าคัญขึ้น
เรื่อย ๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) อย่างไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อใด การเรียนการสอนซึ่งจะต้องด าเนินต่อไปนั้น จะต้องมีการ
ปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ปลอดภัยจากการระบาด นั่นคือ จะต้องสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น 
โดยผู้เรียนผู้สอนสามารถติดต่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะให้กันได้โดยก าหนดระยะห่างทางสังคม (Social 
distancing) ในการนี้ โดยเฉพาะผู้สอนจะต้องปรับตัวและเตรียมตัวในการสอนออนไลน์ให้ได้ 
 ทั้งนี้ ผู้สอนต้องเข้าใจว่าในการสอนออนไลน์เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนการสอน  (New 
Paradigm of Teaching – Learning) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการสอนที่ว่าการเรียนรู้จากการบรรยาย
ของผู้สอน และผู้เรียนที่ตั้งรับ ไปสู่การที่ผู้เรียนผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ และความร่วมมือในการร่วมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้มากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นเครือข่าย , เว็บไซต์, อินเตอร์เน็ต, ระยะห่างทางสังคม แต่
สื่อสารกันได้ (Communicative Social Distancing) ดังนั้นการสอนออนไลน์จึงต้องค านึงว่าผู้เรียนจะได้รับ
การเสริมพลังในการคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้เรียนเชิงรุกไม่ใช่เชิงรับเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งการเรียนรู้ที่เรียกว่า
แบบร่วมสร้างนี้ ผู้สอนออนไลน์จะท าความเข้าใจ ใน 4 ประเด็น คือ 
 1. การสอนออนไลน์เป็นการสอนแบบโครงสร้างนิยม (Constructivism) คือเป็นการสอนที่เป็นการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยที่ผู้เรียนไม่ต้องมาค านึงถึงเฉพาะความรู้จากผู้สอน
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และเน้นการวัดความรู้ที่ได้จากผู้สอนฝ่ายเดียว ดังนั้นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจถึงบริบทของผู้เรียน 
จะต้องมีการเน้นย้ า ดังนี้  
   1.1 ความสนใจและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนรายบุคคล  
    1.2 ความเชื่อมโยงวัฒนธรรมและภูมิหลังของผู้เรียนโดยตัวผู้สอน  
   1.3 ผู้เรียนจะแสดงความรับผิดชอบในการเรียนรู้มากขึ้น  
   1.4 ความส าเร็จของการเรียนการสอนอยู่ที่ผลงานไม่ใช่คะแนนสอบแต่เพียงอย่างเดียว  
   1.5 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยการความสะดวกให้ผู้เรียนได้สามารถพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาการสอน  
   1.6 การเรียนรู้ต้องเป็นกระบวนการทางสังคมและเชิงรุก  
   1.7 ปฏิสัมพันธ์แบบพลวัตระหว่างผู้เรียนผู้สอนกับงานที่ท าร่วมกัน  
 2. การสอนออนไลน์ คือ การสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการสร้างนิยม (Constructionism) โดยที่เมื่อ
ผู้เรียนได้มีการสร้างองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานร่วมกันกับผู้สอนจะท าให้เกิดความเข้าใจ ความรู้ที่
ลึกซึ้ง และสามารถแสดงออกและถ่ายทอดความคิดของตนได้อย่างเป็นนวัตกรรม เนื่องจากได้คิดจากความคิด
ของตนเอง ดังนั้น การสอนออนไลน์จึงเน้นการแสดงหรือสร้างผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์  หรือนวัตกรรม ที่ไม่ใช่
การวัดผลที่เป็นคะแนนสอบอย่างเดียว  
  3. การสอนออนไลน์  คือ การสอนที่ เป็นความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ร่วมกัน  
(Collaboration) ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ทั้งสองฝ่ายจึงเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนในขณะเดียวกัน  เนื่องจาก
ความร่วมมือคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ให้กันและกัน ผู้สอนจึงไม่ใช่เป็นแหล่งเรียนรู้ฝ่ายเดียว แต่
จะเป็นผู้ชี้แนะและเป็นต้นแบบ ในการแสวงหาความรู้ และเมื่อผู้เรียนน าเสนอความคิด เขาก็จะท าหน้าที่เป็น
ผู้สอนไปในตัวด้วย สิ่งที่เป็นปัญหาส าหรับผู้สอนก็คือ การท าใจและการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าที่
เคยชินมาในอดีต  
  4. การสอนออนไลน์ คือ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ (Computerization) ซึ่งหมายถึงการจัดเตรียม 
จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกัน ในปัจจุบันมือถือนับเป็นเครื่องมือส าคัญและมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในเรื่องของระบบ
เครือข่าย การสร้างและการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานในการใช้หรือสร้างเว็บไซต์ระบบ Internet หรือ 
Intranet ที่จะท าให้การสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงต้องท าความรู้จักเข้าใจวิธีใช้ วิธีสร้างเนื้อหาและ
บทเรียนจากระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งโดยปกติการฝึกอบรมในความรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทางหน่วยงานหรือองค์กร
จะเป็นผู้สนับสนุนอยู่แล้วเพียงแต่ผู้สอนจะต้องรู้จักเลือกใช้ประเภทและคุณลักษณะของเทคโนโลยีให้เหมาะสม 
โดยที่ผู้สอนควรจะเรียนรู้วิธีและการใช้ ระบบการจัดการคอมพิวเตอร์ให้ได้ก่อนเริ่มปฏิบัติการ โดยอาจจะตอบ
ค าถามให้ตนเอง เช่น  
   4.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Desktop, Notebook, IPad, มือถือ ใช้ที่บ้านหรือที่ท างานที่ 
เข้าถึงระบบ Internet ได้หรือไม ่ 
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   4.2 มีความพร้อมและความเต็มใจที่จะ Upgrade อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ได้ใช้งาน
ได้หรือไม ่ 
   4.3 สามารถและมีเวลาใช้ E-Mail หรือใช้ Web ด้วย Browser ได้หรือไม ่ 
   4.4 รู้วิธี Download ข้อมูลจาก File ใน Web and Save ในเครื่องเป็นหรือไม ่ 
   4.5 รู้วิธีในการส่งเอกสารทาง E-Mail ได้ดีหรือไม ่

  การสอนออนไลน์อาจมีหลายแบบที่ไม่ใช่การบรรยายอย่างเดียว ผู้เรียนอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารจาก 
การออกแบบของผู้สอน เช่น 1. วีดิทัศน์ที่ผู้สอนสร้างขึ้น (video platforms) เช่น การให้ความรู้เป็นต้น        
2. การคุยแบบโต้ตอบทันที ที่เรียกว่า Live Chats เช่น การตอบ-ถาม 3. การสร้าง Line group เช่น การส่ง
รายงาน การตอบการบ้าน 4. โปรแกรม FaceTime, Skype ที่ผู้สอนสามารถใส่ไว้ใน power point ในกรณี
ต้องการ สื่อสารทันที ฯลฯ 
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2. คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 คณะกรรมการด้านการผลิตบัณฑิต 
  1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะน ี   ประธาน   
   2.   รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน   รองประธาน 
    3.   อาจารย์พวัสส์     อัครพัฒน์ก าชัย  รองประธาน 
  4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน   กรรมการ 
  5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม   กรรมการ 
  6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์   สาธุนุวัฒน์  กรรมการ 
  7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์  กรรมการ 
  8.   อาจารย์ ดร.กิติมา  ทามาลี   กรรมการ 
  9.   อาจารย์ ดร.ภาวินีย์  ธนาอนวัช  กรรมการ 
  10. อาจารย์ ดร.วีรพล  น้อยคล้าย  กรรมการ 
  11. อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  ศรีวิไลย   กรรมการ 
  12. อาจารย์ ดร.สวิตา  อยู่สุขขี   กรรมการ 
  13. อาจารย์กันยารัตน์  คงพร   กรรมการ 
  14. อาจารย์รุ่งเรือง   ทองศร ี   กรรมการ               
  15. อาจารย์เสาวลักษณ์  ชาติศรีสัมพันธ์  กรรมการ 
  16. อาจารย์สุดารัตน์     เกลี้ยงสอาด  กรรมการ 
  17. อาจารย์ชุติมา   นิ่มนวล   กรรมการ 
  18. อาจารย์สุรารักษ์   สุพัฒนมงคล  กรรมการ 
  19. อาจารย์ชาญชัย   เมธาวิรุฬห์  กรรมการ 
  20. อาจารย์ชาลีวัฒน์   จิตต์โสภา  กรรมการ 
  21. อาจารย์ณัฐรดา   ไหมมาลา  กรรมการ 
   22. อาจารย์ทรรศิกา   ธานีนพวงศ์  กรรมการ 
  23. อาจารย์พัฒน์กมล  อ่อนส าลี  กรรมการ 
  24. อาจารย์มนภัทร   บุษปฤกษ ์  กรรมการ 
  25. อาจารย์มรุต   กลัดเจริญ  กรรมการ 
  26. อาจารย์ฤดี   เสริมชยุต  กรรมการ 
  27. อาจารย์วรรณิภา   ใจดี    กรรมการ 
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  28. อาจารย์สุฑามาศ   ยิ้มวัฒนา  กรรมการ 
  29. อาจารย์สุภลัคน์   จงรักษ ์   กรรมการ 
  30. อาจารย์สุวรรณา   สิทธนาวิวัฒน์  กรรมการ 
  31. นางจุฑามาศ   เจริญใจ    เลขานุการ 

 หน้าที ่
1. เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยตามปฏิทินที่คณะ

ก าหนด  
2. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ  
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

 
3. คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 

1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะนี   ประธาน 
  2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี  กรรมการ 
  3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา  พูลผล   กรรมการ 

4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  เกตุสมบูรณ ์  กรรมการ 
5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร   อินทสนธิ์  กรรมการ 
6.   อาจารย์ณัฏฐ์พล   จงพิทักษ์สกุล  กรรมการ 

  7.   อาจารย์กันทิมา   มั่งประเสริฐ  กรรมการ 
8.   อาจารย์ ดร.วรปภา  มหาส าราญ  กรรมการ 

  9.   อาจารย์ฉัตรชัย   นิยะบุญ   กรรมการ 
  10.  อาจารย์อมรา   ดอกไม ้   กรรมการ 
  11.  อาจารย์ก าธร   แจ่มจ ารัส  กรรมการ 
  12.  อาจารย์สรพล   ขัตติยาสุวรรณ  กรรมการ 
  13.  อาจารย์นฤมล   ญาณสมบัติ  กรรมการและเลขานุการ 
  14.  นางสาวอณิสา   บุญธรรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  15. นางสาวเจนจิรา   พัสศร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   16. นายภาณุพันธ์   พันธ์รัมย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   17. นางจุฑามาศ   เจริญใจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที ่
 1.  ด าเนินงานตามนโยบาย และแผนการจัดการความรู้ ตามประเด็นความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ 

2.  ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ 
3.  พิจารณาสรุปประเด็น ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ที่เข้าร่วมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย เพ่ือน าไปประกอบการจัดท าเอกสารเล่มคู่มือการ
จัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ  
  4.  ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ 

5.  จัดท าเอกสารเล่มคู่มือการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย คณะวิทยาการ
จัดการ 
  6. เผยแพร่เอกสารเล่มคู่มือการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย คณะวิทยาการ
จัดการ ผ่านช่องทางต่างๆ  
  7.  ประสานงาน และด าเนินงานตามประเด็นการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
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ส่วนที่ 2 
การด าเนินการจัดการความรู้ 

การด าเนินการจัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน 
1.  การบ่งชี้ความรู้ 
 1.1  รายละเอียดการด าเนินงาน 
 คณะวิทยาการจัดการ แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารคณะ ตัวแทน
คณาจารย์จากหลาย ๆ สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะวิทยาการจัดการ 
เป็นคณะกรรมการในต าแหน่งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการการจัดการความรู้ได้ประชุม
ร่วมกันเพ่ือก าหนดการบ่งชี้ความรู้และประเด็นความรู้ที่จ าเป็นในการประชุม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564          
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting ในเรื่องกระบวนการการจัดการความรู้ เพ่ือร่วมก าหนดการบ่งชี้
ความรู้และประเด็นความรู้ที่จ าเป็นนั้น คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมกันเสนอ
หัวข้อการบ่งชี้ความรู้และประเด็นความรู้ที่จ าเป็นได้ประเด็นดังนี้คือ “กลยุทธ์การเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์” ประเด็นย่อย คือ 1) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อ Online 2) เทคนิคการเรียนการสอนผ่าน 
Google Application เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในคณะ
วิทยาการจัดการ ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  โดยมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ 
คือ คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
 1.2  เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 

- เอกสารเล่มรายงานการจัดการความรู้ KM ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “กลยุทธ์การเรียนการ
สอนผ่านระบบออนไลน์” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 2.1  รายละเอียดการด าเนินงาน 
 ในการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยในช่วงที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ท าให้คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ บางท่านจ าเป็นต้องแลกเปลี่ยนผ่าน
ระบบ Google form และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting ในประเด็น “กลยุทธ์การเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์” ประเด็นย่อย คือ 1) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อ Online 2) เทคนิคการเรียนการ
สอนผ่าน Google Application โดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้พูดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบออนไลน์       
ของอาจารย์แต่ละท่าน โดยให้เวลาในการพูดท่านละ 3 นาที โดยฝ่ายเลขานุการเป็นคนจับเวลาในการพูด    
โดยประธานเป็นผู้ควบคุมการพูดของอาจารย์แต่ละท่าน และเลขานุการท าหน้าที่ในการพิมพ์บันทึกที่อาจารย์
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แต่ละท่านพูด ทั้งนี้ ประธานจะเป็นผู้สรุปประเด็นหรือหัวข้อที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง คณะ
ได้สร้างและแสวงหาองค์ความรู้ทั้งหมด 6 ครั้ง  
 2.2  เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 

- เอกสารเล่มรายงานการจัดการความรู้ KM ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “กลยุทธ์การเรียนการ
สอนผ่านระบบออนไลน์” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3.  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
 3.1  รายละเอียดการด าเนินงาน 
 ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้ “กลยุทธ์
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” ประเด็นย่อย คือ 1) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อ Online        
2) เทคนิคการเรียนการสอนผ่าน Google Application สรุปประเด็นทั้งหมดจากการแสวงหาองค์ความรู้
ทั้งหมด 6 ครั้ง เสนอต่อประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ เพ่ือพิจารณาสรุปประเด็นที่ต้องการน าไป
จัดท าเป็นเอกสารเพ่ือเผยแพร่ 
 3.2  เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 

- เอกสารเล่มรายงานการจัดการความรู้ KM ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “กลยุทธ์การเรียนการ
สอนผ่านระบบออนไลน์” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4.  การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
4.1 รายละเอียดการด าเนินงาน 
ฝ่ายเลขานุการจัดท าคู่มือ “กลยุทธ์การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” ของคณะวิทยาการ

จัดการ ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดเสนอต่อประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้เพ่ือพิจารณา 
 4.2  เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 

- เอกสารเล่มรายงานการจัดการความรู้ KM ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “กลยุทธ์การเรียนการ
สอนผ่านระบบออนไลน์” 

5.  การเข้าถึงความรู้ 
5.1 รายละเอียดการด าเนินงาน  
คณะเผยแพร่คู่มือ“กลยุทธ์การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” ของคณะวิทยาการจัดการและ

สรุปองค์ความรู้ตามช่องทางต่อไปนี้  
 1.  จัดส่งเล่มคู่มือ “กลยุทธ์การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ให้กับประธานบริหารหลักสูตร จ านวน 1 เล่ม 
 2.  เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ 
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 5.2  เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 
- เอกสารเล่มรายงานการจัดการความรู้ KM ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “กลยุทธ์การเรียนการ

สอนผ่านระบบออนไลน์” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
6.1  รายละเอียดการด าเนินงาน 

 น าความรู้ที่ได้จัดท าเป็นคู่มือ และน าขึ้นเว็บไซต์ และคณะจะด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
คณาจารย์ในคณะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือด้านการผลิตบัณฑิต “กลยุทธ์การเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์” ของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงคู่มือให้มีความสมบูรณ์ 

6.2  เอกสารและหลักฐานอ้างอิง 
- ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “กลยุทธ์การเรียนการสอน

ผ่านระบบออนไลน์” ผ่านระบบ Google form และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting 

7.  การเรียนรู้ 
 7.1  รายละเอียดการด าเนินงาน  

คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการคัดเลือกประเด็นด้านการผลิตบัณฑิตร่วมกัน คือ “กลยุทธ์การ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” ซึ่งหลังจากที่คณะด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
ดังกล่าวข้างต้น โดยมีอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าร่วมรับฟังองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือน าไป
ปรับใช้ในช่วงการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงภาคการศึกษาที่ 2/2564 เพ่ือให้การเรียนการสอนที่เป็นความ
ร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ทั้งสองฝ่ายจึงเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนใน
ขณะเดียวกัน เนื่องจากความร่วมมือคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ให้กันและกัน ผู้สอนจึงไม่ใช่เป็น
แหล่งเรียนรู้ฝ่ายเดียว แต่จะเป็นผู้ชี้แนะและเป็นต้นแบบ ในการแสวงหาความรู้ และเมื่อผู้เรียนน า เสนอ
ความคิด ก็จะท าหน้าที่เป็นผู้สอนไปในตัวด้วย สิ่งที่เป็นปัญหาส าหรับผู้สอนก็คือ การท าใจและการปรับเปลี่ยน
ความคดิและการกระท าที่เคยชินมาในอดีต  

หลังจากท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ จากอาจารย์ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในประเด็นดังกล่าว โดยมีอาจารย์หลายท่านที่น าเทคนิคไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ในช่วงภาคการศึกษาที่ 
2/2564 หลังจากที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถติดต่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ทักษะให้กันได้โดยก าหนดระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนต้องปรับตัว 
เตรียมตัวส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ให้ได ้ 
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          7.2  เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
-  เล่มรายงานการจัดการความรู้ KM ด้านการผลิตบัณฑิตเรื่อง “กลยุทธ์การเรียนการสอน

ผ่านระบบออนไลน์” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือการจัดการความรู้ด้านการผลติบัณฑติ 

กลยุทธ์การเรียนการสอนผา่นระบบออนไลน ์

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2564 15 

 

ส่วนที่ 3  
ผลผลิตและผลลัพธ์ 

1.  ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ได้รวบรวมประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยมีหัวข้อหลักส าคัญคือ “กลยุทธ์การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” และสามารถกลั่นกรองความรู้  
ระดมสมองของอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการสอนมาแลกเปลี่ยน และได้
รวบรวมองค์ความรู้ “กลยุทธ์การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” เพ่ือเผยแพร่แก่อาจารย์ในคณะ
วิทยาการจัดการ และผู้ที่สนใจดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 COVID-19 เป็นหนึ่งในตัวเร่งส าคัญที่ท าให้ทุกองค์กร รวมถึงภาคการศึกษาจ าเป็นต้อง พ่ึงพา
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือท างานหลัก ในเมื่อจ าเป็นต้องปรับรูปแบบการสอนเป็นออนไลน์ คณาจารย์หลายท่าน
ก็ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนแบบออนไลน์ พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่ดี
แก่ลูกศิษย์ตามความมุ่งหวังของรายวิชาหรือหลักสูตร โดยมีเคล็ดลับในการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้ 

1.1 เตรียมแผนการเอาไว้ล่วงหน้า ส าหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 
             ในการเรียนการสอนที่เราไม่คุ้นชินย่อมสามารถเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือปัญหาต่าง  ๆ ที่ไม่
คาดคิด ไม่ว่าจะด้วยความไม่พร้อมของอุปกรณ์ หรือเครือข่าย ความไม่พร้อมทางด้านสื่อการสอน ไม่มีภาพ ไม่
มีเสียง ท าให้เสียเวลาในการเรียนการสอน  
            ดังนั้นการท าความเข้าใจถึงปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ล่วงหน้าและเตรียมแผนการรองรับกับ
ปัญหา เป็นสิ่งจ าเป็นยิ่ง ซึ่งอาจารย์ผู้สอนทุกท่านคงทราบดีว่าการเสียเวลาส ารหับแก้ไขปัญาหาต่าง ๆ นั้น
สามารถท าให้แผนที่วางเอาไว้ล่าช้าออกไป ซึ่งการนัดผู้เรียนมาเรียนใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียน 

1.2 แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการจดจ่อของผู้เรียน 
            ในการเรียนการสอนมีเนื้อหาที่เข้มข้นตลอดทั้งคาบเรียน แต่เมื่อต้องท าการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ซึ่งปัญหาที่มักพบคือไม่สามารถควบคุมบรรยากาศภายในห้องเรียนได้ และผู้เรียน ๆ มักจะเกิดอาการ
สติหลุดลอยอยู่บ่อยครั้ง และวิธีแก้ที่ได้ผลดีคือ การแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ 
            ซึ่งอาจารย์ผู้สอนอาจจะต้องท างานหนักเพ่ือจัดสรรหัวข้อเรียบเรียงเนื้อหากันเสียใหม่ และช่วง
ระยะเวลาที่เหมาะสมของแต่ละหัวข้อนั้นอยู่ที่เวลาประมาณ 20-25 นาท ี
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1.3 ใช้เสียงสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
             ผู้สอนอาจเคยควบคุมบรรยากาศภายในห้องเรียนได้ด้วยอวัจนภาษาต่าง ๆ โทนเสียงนั้นก็เป็นส่วน
ส าคัญอย่างมาก แต่ยิ่งเมื่อต้องมาสอนในชั้นเรียนออนไลน์แล้ว เสียงนั้นกลับยิ่งทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้นไปอีก 
เพราะเมื่อทุกท่านอยู่หลังหน้าจอ อวัจนภาษาต่าง ๆ ก็แทบจะหมดความส าคัญ ดังนั้นส่วนที่เป็นคีย์เวิร์ดหรือ
เนื้อหาส าคัญที่ต้องการเน้นย้ า ผู้สอนควรลองพูดให้ช้าลง หรือพูดหลายๆ ครั้ง 

1.4 เสริมสร้างการเรียนรู้เชิงรุกนอกชั้นเรียน 
            หากเทียบกับการเรียนการสอนในรูปแบบปกติแล้ว การเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นควบคุมได้ยาก
กว่ามาก จึงมักพบเห็นผู้เรียนไม่เข้าร่วมชั้นเรียน ดังนั้นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์
ประสบผลส าเร็จคือการเรียนรู้เชิงรุกนอกห้องเรียน ซึ่งมีวิธีการหลากหลาย เช่น แบบฝึกหัด หรือมอบหมาย
งาน เป็นต้น 

1.5 บูรณาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
            ในการเรียนการสอนรูปแบบปกติ การสนทนาโต้ตอบกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนคงเป็นเรื่องปกติ แต่
ส าหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้น ถือเป็นเรื่องที่ยาก ด้วยข้อจ ากัดของการแทรกซ้อนของเสียงที่จะท า
ให้บรรยากาศภายในห้องเรียนดูปั่นป่วนไปหมด เพ่ือเป็นการแก้ปัญหา ทางสถานศึกษาควรจัดแบ่งการเรียน
การสอนออกเป็นสองระยะ หนึ่งคือการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบออนไลน์ 
            ในส่วนของการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้น ผู้เรียนมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการอ่านเนื้อหามาก่อนล่วงหน้า 
เพ่ือให้ได้ทราบว่าผู้เรียนมีความไม่เข้าใจตรงส่วนใดของเนื้อหา เมื่อทางผู้สอนทราบได้ถึงปัญหาความไม่เข้าใจ
ต่าง ๆ พวกท่านจึงจะสามารถออกแบบการเรียนการสอนในส่วนเนื้อหาวิชานั้นได้ถูกต้องโดยเน้นไปในส่วนที่
เกิดความสงสัยมากที่สุด เรียกได้ว่าจากที่เคยถามถึงความสงสัยในเนื้อหาหลังคาบเรียน เปลี่ยนเป็นอ่านมาก่อน
แล้วหากสงสัยตรงไหนจึงค่อยสอบถามมา 

 1.6 การเรียนการสอนผ่าน Google Application 
  Google Apps คือ แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google เพ่ือให้บริการทางด้านการบริหาร
จัดการภายในองค์กร ซึ่งได้มีการรวมแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ถือว่ามีความจ าเป็นต่อองค์กรในปัจจุบันอัน  
  แอปพลิเคชันมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการน าแอปพลิเคชันมาเป็นส่วนหนึ่ง ของการเรียน
การสอนมากขึ้น ซึ่งช่วยเพ่ิมความสะดวก ความสนุกสนานในการเรียนการสอน รวมถึงช่วยให้ผู้สอนกับผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสอนมากขึ้นด้วย 
 
 
 



 
คู่มือการจัดการความรู้ด้านการผลติบัณฑติ 

กลยุทธ์การเรียนการสอนผา่นระบบออนไลน ์

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2564 17 

 

2. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2.1 ภายในหน่วยงาน  
 กระบวนการในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการจัดการความรู้ประเด็น “กลยุทธ์
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” 
 สรุปองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กลยุทธ์การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
ตามที่คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ คือ อาจารย์ 
ดร.ศิริพล  แสนบุญส่ง  จากคณะครุศาสตร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจ าคณะวิทยาการจัดการ โดยมีรายละเอียดจากการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

  
  



 
คู่มือการจัดการความรู้ด้านการผลติบัณฑติ 

กลยุทธ์การเรียนการสอนผา่นระบบออนไลน ์

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2564 18 

 

แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดกิจกรรมเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนการสอน 
ผ่านสื่อ Online 

เทคนิคการเรียนการสอน
ผ่าน Google 
Application 

ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข 

1.1  อัดคลิป และอัพขึ้นบน YouTube 
นักศึกษาไม่ได้เข้าเรียน หรือไม่ทันใน
ชั้นเรียน สามารถไปดูย้องหลังได้และ
เช็กยอดวิวจากคลิปที่อัพ YouTube 
1.2  ให้นักศึกษา ได้ศึกษาเนื้อหาก่อน
ล่วงหน้า และสัปดาห์ถัดไปจะต้องมี
การถาม – ตอบ เพื่อให้นักศึกษาได้มี
การ เตร ียมความพร ้อม กระตุ ้น ให้
นักศึกษาตื่นตัว 
1.3  เมื่อมีการตอบค าถาม แต่เมื่อใคร
จะพูดจะต้องเปิดกล้อง และเพื ่อเป็น
การเช็คช่ือไปในตัว 
1.4 นักศึกษาต้องเปิดกล้องขณะเรียน 
มีการเช็คชื่อระหว่างการเรียนการสอน 
โดยการ เ ร ียกตอบค าถามท ีละคน 
เพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัว และตื่นตัว
ตลอดเวลา 
1.5  ให้นักศึกษาเปิดต าราที่สแกนไว้ใน 
โปรแกรม Zoom share 
1.6  ใช้ Case study ข้อม ูลข่าวสาร
ต ่าง ๆ ให ้น ักศ ึกษาพยากรณ์ด ู ค ิด 
วิเคราะห์ แล้วใส่ scenario   
1.7 จะใช้โปรแกรม Zoom เป็นหลัก 
โดยมีสัญลักษณ์ใน PowerPoint เช่น 
ร ูปล าโพง  ความหมายค ือ อาจารย์
ผู้สอนจะให้นักศึกษาช่วยตอบ 
1.8 นักศึกษาที่เรียนออนไลน์ ส่วนใหญ่
จะไม่เปิดกล้อง อาจารย์ผู ้สอนจึงใช้
ว ิธ ีการถ้าใครไม่เปิดกล้องจะโดนสุ ่ม
ถาม 

2.1 Google Classroom 
2.2 Google form 
2.3 Google meet 
2.4 Google sheet 
2.5 YouTube 
2.6 Program Zoom 
2.7 Program Wonder 
Glow  
2.8 Program Bingo 
2.9 Program kahoot 
2.10 Program word wall 
2.11 Program sound 
Plant  
2.12Program ahasides 
2.13 App Quiz  
 

3.1 นักศึกษาบางคนจะปิด
กล้อง อาจารย์ไม่สามารถรู้
ได้ว่านักศึกษาตั้ งใจเรียน  
จริง ๆ หรือไม่  
3.2 ปัญหาส่วนใหญ่ เป็น
เรื่องสัญญาณ Internet 
3.3 การส่งงานใน Google 
Classroom มีเพียง 10%–
20% จะไม่สนใจ และจะส่ง
งานแค่ก่อนสอบเท่านั้น 
3.4 ข้อเสียของการออนไลน์
ผ ่าน Google Meet จะไม่
เห็นหน้านักศึกษาทุกคนใน
ขณะที่สอบ 
3 . 5 ใ น ก า ร ส อ น ผ่ า น 
Google Meet แ ต่ เ มื่ อ
อาจารย์น า VDO จากการ
อัดใน Zoom มาเปิด ซึ่งจะ
ไม่มีเสียงในคลิป 
 
 

4.1 ผู้ ส อ น จ ะ ตั้ ง เ ว ล า ใ ห้
นักศึกษาส่งงาน ถ้าไม่ทันจะ
ไม่ได้คะแนน ท าให้นักศึกษา
สนใจเรียนออนไลน์ มากยิ่งข้ึน 
4.2 ใ น ก า ร ต อ บ ค า ถ า ม 
สามารถให้นักศึกษาเลือกตอบ
ค าถามในช่องแชทได้ 
4.3 การสุ่มช่ือวงล้อ ถึงแม้ว่า
นักศึกษาจะตอบถูกหรือผิด ก็
ท าให้นักศึกษาตื่นตัว และมี
ส่ ว น ร่ ว ม ต ล อด  เ ป็ น ช่ อ ง
ทางการเช็คช่ือนักศึกษาด้วย 
4 . 4 ส ร้ า ง วิ นั ย เ ชิ ง บ ว ก 
(คะแนนจิตพิสัย) เช่น คะแนน
การเข้าเรียน การมารอก่อน
เพื่อนในช่วงเวลา 08.30 น. 
ส่วนใหญ่นักศึกษาอยากได้
คะแนนก็จะมารอเข้าเรียน
ก่อนเวลา 
4.5 ให้นักศึกษาเปิดกล้องตอน
ที่ตอบค าถาม 
4.6 ให้นักศึกษาติดตามงาน
ย้อนหลัง 
4.7 อาจารย์ผู้สอนไมร่ับงานที่
ส่งล่าช้าใน Google classroom  

4.8  ก า ร ให้ ค ะแนนการมี     
ส่วนร่วมของนักศึกษา เช่น 
อาจารย์ผู้สอนให้ 10 คะแนน 
ซึ่งถ้าจะได้ต่อเมื่อเปิดกล้อง
เรียน ถ้านักศึกษาคนไหนไม่
ยอมเปิดกล้อง จะโดนสุ่มให้
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รูปแบบการเรียนการสอน 
ผ่านสื่อ Online 

เทคนิคการเรียนการสอน
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ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข 

1.9 ในแต ่ส ไลด ์ม ีส ัญล ักษณ ์เป ็นร ูป
กล้อง ความหมายคือ ให้นักศึกษาเปิด
กล้องแคปหน้าจอ และส่งเข้าอัลบั้มใน
กลุ่ม   
1.10 อาจารย์ผู้สอนจะมีสติ๊กเกอร์ เพิ่ม
ลูกเล่นในการเรียนการสอนมากขึ้น 
1.11 ใช้วิธีการ Record 
1.12 เล่มเกมส์ในห้องเรียนเพื่อทบทวน
สิ ่งที ่ได ้เร ียนผ ่านโปรแกรม Kahoot 
หรือ word wall และโปรแกรมคลิป
เสียง sound Plant 
1.13 อาจ า รย ์ผู ้ส อนจะสุ ่ม ร า ย ชื ่อ
นักศึกษาเพื่อถาม-ตอบ ด้วยโปรแกรม
สุ่มรายชื่อ ahasides ท าให้นักศึกษามี
ความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนมากยิ่งขึ้น 
1.14 ในขณะสอนออนไลน ์อาจารย์
ผู ้สอนจะมีคลิปเสียงเปิด เพื ่อให้การ
สอนไม่น่าเบื่อ เช่น ถ้านักศึกษาตอบถูก 
อาจารย์ผู้สอนก็จะกดเสียงปรบมือ 
1.15 เพื ่อ เป ็นช ่อ งทางหนึ ่ง ในการ
ติดต่อสื ่อสารระหว่างอาจารย์ผู ้สอน
แ ล ะ น ัก ศ ึก ษ า  แ ล ะ ส อ น ส ด ผ ่า น 
Google Meet โดยได้แชร์ลิงค์ของการ
สอนสดทาง Google Meet ไปยังราย
กลุ่มของรายวิชา 
1.16 มีงานซึ่งเป็นแบบฝึกหัดให้ท าเป็น
ร ูปแบบงานเดี ่ยว เมื ่อถ ึงคาบเร ียน
ต่อไปก็จะใช้แบบฝึกหัดในการทบทวน
สิ่งที่เรียนไปในสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยการ
ถามตอบเป็นรายบุคคลเพื ่อสอบทาน

เป็นผู้ที่โดนตอบค าถามทั้งคาบ
เรียน 
4.9 ค ว ร ใ ช ้โ ป ร แ ก ร ม ที่
หลากหลาย เพื ่อสร้างความ
น่าสนใจในการสอนออนไลน์  
4.1 0 ค ว ร ม ี internet ที่
เสถียร เพื่อใช้สอน  
4.11 ควรโต้ตอบกับนักศึกษา
บ ่อ ย  ๆ  เ พื ่อ ก ร ะ ตุ ้น ใ ห้
นักศึกษาสนใจในสิ่งที่อาจารย์
ก าลังสอน 
4.12 Zoom และ Meet 
4.13 แนะน า google meet 
ส าหรับใช้สอนออนไลน์ แต่มี
ข้อเสียคือ ไม่สามารถบันทึก
การสอนได้ และไม่สามารถ
เปิดปิดไมค์นักศึกษาได้ จึงไม่
เหมาะที่จะใช้โปรแกรมนี้สอบ
นักศึกษา  
4.14 แนะน า  google form 
ส าหรับใช้สอบนักศึกษา 
4.15 ให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ตลอดระยะเวลาการเรียนการ
สอน 
4.16 ในการอัดคลิป VDO ใน
กา รสอนต ่า ง  ๆ  ค ว ร เพิ ่ม
ล ูก เ ล ่น เ พื ่อ ใ ห ้เ ก ิด ค ว า ม
น่าสนใจ และท าให้อาจารย์
ผู้สอนเกิดความช านาญในการ
อัดคลิปเพื ่อให้นักศึกษาได้ดู
ย ้อนหล ัง  จ ึงอยากให ้คณะ 
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ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข 

การฝึกท าแบบฝึกหัด ว่ามีความเข้าใจ
ในบทเรียนครั้งก่อนมากน้อยเพียงใด 
1.17 น ักศ ึกษาฝ ึกปฏิบ ัต ิตามที ่สอน 
โดยท าการออกแบบชิ้นงานเอง แล้วส่ง
ในช่วงท้ายคาบเรียน 
1.18 การมีส ่วนร ่วมในชั ้นเร ียนโดย 
การให้นักศึกษาพิมพ์ตอบค าถามลงใน
แชท หรือ ให้นักศึกษาพิมพ์ในช่องแชท 
ใครเข้าใจแล้ว กด 1 และใครย ังไม่
เข้าใจกด 2 
1.19 มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษา
เนื ้อหาใน YouTube และตั ้งประเด็น
ค าถาม อย ่างน ้อยคนละ 1 ค าถาม 
เกี่ยวกับเรื่อง/เนื้อหาใน YouTube มา
สอบถามอาจารย์และอภิปรายกันในชั้น
เรียน 
1.20 การใช้เกมส์ Kahoot ในรายวิชา 
GE 
1.21 การสอนท าสื ่อต ัดต ่อ VDO ไป
บูรณาการกับรายวิชาอื่น โดยให้ท าตาม
ผู้สอนพร้อมกับอัดคลิปหน้าจอ 
1.22 การใช้เครื ่องมือต่าง  ๆ หากไม่
เข้าใจในระหว่างเรียนสามารถมาดูคลิป
ตนเอง หรือของเพื่อน ย้อนหลังได้ เพื่อ
เป็นการทบทวนของตัวนักศึกษาเอง 
1.23 ใ ห ้น ัก ศ ึก ษ า ท า ค ล ิป  โ ด ย ใ ห้
นักศึกษาถ่ายคลิปในชุมชนของตนเอง 
เพื่อจะได้รู ้ว่าในชุมชนของนักศึกษามี
อะไรบ้าง เป็นการบูรณาการในการ
เรียนการสอน หรือ เพื่อประโยชน์ใน
การบูรณาการงานต่าง ๆ ได้ 

หรือ มหาวิทยาลัย จัดอบรม
ในเรื่องนี้ด้วย 
4.17 เสนอแนะให้ทางคณะ 
หรือมหาวิทยาลัย  ควรจัด
อบรมโปรแกรมการสอนใน
รู ป แ บ บ  Online เ พื่ อ ใ ห้
อาจารย์ผู้สอนได้มีวิธีการใน
การใช้เครื่องมือ และโปรแกรม
เสริมต่าง ๆ 
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1.24 ให้ file งาน หรือแบบฝึกปฏิบัติ
เพิ่มเติมก่อนที่จะมีการเรียนทฤษฎีใน
เรื่องนั้น เพื่อกระตุ้นให้ นักศึกษาได้ ฝึก
อ่าน ทบทวน และพยายามท าความ
เข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าเรียน 
1.25 ออกข้อสอบโดยให้นักศึกษาตอบ
ผ ่าน Google form โดยสล ับข ้อก ัน 
เพื่อกันไม่ให้นักศึกษาถามกัน 
1.26 ทางเลือกในการสอน Online คือ 
การอัดคล ิป VDO ผ่าน PowerPoint 
เพื ่อให ้น ักศ ึกษาที ่ไม ่พร ้อม หร ือต ิด 
Covid-19 จะได้เรียนรู้ทีหลัง 
1.27 บางครั ้ง เก ิดป ัญหาจากระบบ 
Internet ข ัด ข ้อ ง จากของอาจารย์
ผู้สอน หรือของนักศึกษา จึงท าให้ชาด
การเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งใน
การอัด VDO จะสามารถมาช่วยเสริม
บางช่วง ที่นักศึกษาเรียนไม่ทัน 
1 .28 เช ็ค ชื ่อ เข ้า เร ียน โดยปกต ิใ ช้
โปรแกรม Zoom และให ้น ักศ ึกษา
เปลี ่ยน ชื ่อ เป ็นรห ัส เ ลขประจ าต ัว
นักศึกษา 3 ตัวท้าย ตามด้วยช่ือตัวเอง 
1.29 สร ้าง Link Google form และ
โพสต ์ไว ้ เมื ่อผู ส้อนเป ิดคลาสเร ียน 
Online นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าเรียน จะไม่
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เป็นการ
เช็คช่ือนักศึกษาไปในตัวด้วย 

2.2 ภายนอกหน่วยงาน  
 เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
https://aru.ac.th/ms/?page=quality&subpage=quality_quality 
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3.  ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด (KPI) ตามแผนการจัดการความรู้ ค่าเป้าหมาย ผล 

จ านวนประเด็นที่จะน ามาท า KM 1 ประเด็น กลยุทธ์การเรียนการสอน 
ผ่านระบบออนไลน์ 

จ านวนครั้งที่จัดประชุม ขั้นตอนการสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

6 ครั้ง 6 ครั้ง 
(แบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting 

และ Google form) 
จ านวนประเด็นความรู้ที่ได้ ไม่น้อยกว่า 10 

ประเด็น 
10 ประเด็น 

เอกสารประเด็นความรู้ 1 ชุด 1 ชุด 
คู่มือกลยุทธ์การเรียนการสอน 
ผ่านระบบออนไลน์คณะวิทยาการจัดการ 

1 ฉบับ 1 ฉบับ 

จ านวนคณาจารย์ที่เข้าถึงข้อมูล ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
จ านวนครั้งที่จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  (หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัส   
โคโรน่า :COVID-19 ท าให้คณะท างานได้ขอความ
อนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting) 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 

คู่มือกลยุทธ์การเรียนการสอน 
ผ่านระบบออนไลน์ ฉบับสมบูรณ์ 

1 เล่ม 1 เล่ม 

4.  สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 
 4.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 4.1.1 ผู้บริหารคณะให้การสนับสนุนการท ากิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
 4.1.2 มีแผนการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ท าให้สามารถด าเนินงานได้
ชัดเจนมากข้ึน 
 4.1.3 คณาจารย์ในคณะที่เป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ ให้ความสนใจในการด าเนินกิจกรรม 
 4.2  ปัญหาและอุปสรรค  
 4.2.1 อาจารย์ผู้สอนมีเวลาในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้เพียงช่วงภาคเรียนที่ 2/2564  
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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