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ค าน า 
 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 นั้น
ท าให้คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ต้องปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปรับมาจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์แทน  โดยการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์  แนวโน้มสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่ามีแน้วโน้มการแพร่ระบาดครั้งใหม่นี้ที่จะมีความ
รุนแรง มีปริมาณการขยายตัวในวงกว้างและรวดเร็วมากกว่าครั้งที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการจัดการความรู้
จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ค้นหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์อย่างไรที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขึ้น  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้สอน 

คณะกรรมการการจัดการความรู้  

คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

เมษายน 2564 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได ้
 

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ผู้สอนได้
จัดเตรียมเนื้อหา แบบฝึกหัด และกระบวนการวัดผล เป็นแบบออนไลน์ผ่านทาง web-based หรือ mobiile-
based applications ซึ่งผู้เรียนสามารถท่ีจะเรียนจากสถานที่ใด ในเวลาใดก็ได้ ที่มีความสะดวกและเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือประกอบการสื่อสารเพื่อให้การสื่อสารทีส่มบูรณ์
เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้  จ าเป็นต้องมีความพร้อมหลายด้าน ได้แก่ ด้านเครื่องมือ ด้านโครงข่าย 
ด้านโปรแกรมหรือแพลทฟอร์ม ด้านเนื้อหา และด้านความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน ดังนั้นจึงควรส ารวจ
ความพร้อมเหล่านี้กับนักศึกษาก่อน และร่วมกันหาทางออกหากเกิดความไม่พร้อม อาจารย์ผู้สอนจ าเป็นต้อง
คอยส ารวจความไม่สะดวกของนักศึกษาและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการ
สื่อสารแบบกระทันหันทีไ่ม่ได้เตรียมการ ไว้ก่อน    

รูปแบบการเรียนการสอนที่เลือกใช้และเทคนิคการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่อาจารย์เลือกใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรค Covid 19 มากที่สุดมี 4  โปรแกรม ได้แก่ 

- โปรแกรม Microsoft Teams เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นในเรื่องการท างานร่วมกับ 
Microsoft Office 365 การแซทแบบกลุ่ม แชร์หน้าจอได้  สามารถจัดการเรียนการสอนโดยการประชุม
ร่วมกันได้ถึง 250 คน และสามารถบันทึกการประชุมได้ รองรับการเรียนการสอนด้วยเสียง และในรูปแบบ 
Video Conference สามารถไลฟ์สดได้เสมือนห้องเรียนจริง  รวมทั้งสามารถส่งไฟล์งานได้  จากการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams ของคณาจารย์พบว่าเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมส าหรับการใช้ในการจัดการเรียน
การสอนที่มีจ านวนนักศึกษามาก ๆ และสามารถใช้ส าหรับจัดการสื่อการเรียนการสอนด้วยมีลักษณะการใช้
งานระบบแบบ LMS ได้ ซึ่งท าให้สะดวกในการ upload สื่อการสอน เอกสารต่าง ๆ และการมอบหมายงาน 

- โปรแกรม Zoom    สามารถประชุมพร้อมกันได้สูงสุด 100 คน แต่จะมีจ ากัดการคุยวิดีโอไว้ 
ครั้งละไม่เกิน 40 นาที รองรับการประชุมร่วมกันจากทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าผู้ร่วมประชุมจะใช้ PC, Mac, IOS, 
Android (หรืออุปกรณ์ Zoom Presence) ก็สามารถประชุมด้วยกันได้หมด  เลือกสถานการณ์ประชุมได้ ว่า
อยากประชุมแบบโต้ตอบได้ หรือนั่งฟังเฉยๆ  การ Share Screen สามารถแชร์ได้หลายแบบ เช่น แชร์หน้าจอ
ทั้งหมด แชร์ Whiteboard (เหมาะมากๆ ส าหรับการ brainstorm ให้คนในห้องช่วยกันขีดเขียนได้) หรือจะ
แชร์หน้าจอเฉพาะของหน้าต่างแต่ละแอปฯ ก็ได้สามารถเชิญผู้ร่วมงาน หรือผู้ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมได้อย่าง
ง่ายดาย ผ่านหมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ หรือรายชื่อามารถแชร์หน้าจอในกลุ่มผู้ประชุมได้แบบไหลลื่น โดย
สามารถแชร์โดยตรงจากมือถือ นอกจากนี้ยังแชร์คอนเทนต์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ ไฟล์ใน Drop 
box, One Drive, Google drive และ box  จากการใช้งานของคณาจารย์พบว่าโปรแกรม Zoom จะเป็น
โปรแกรมท่ีใช้ง่าย อัดบันทึกวีดีโอสอนได้สะดวก แต่หากเป็นการใช้โปรแกรมโดยไม่ได้เช่าซื้อลิทธิ์การใช้งาน จะ
มีข้อจ ากัดด้านระยะเวลา ในการใช้โปรแกรม Zoom จะต้องใช้คู่กับโปรแกรมอ่ืน ๆ เพื่อช่วยในการ upload  
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- โปรแกรม OBS  OBS มาจากค าว่า Open Broadcaster Software เป็นโปรแกรมที่ มี
ความสามารถหลากหลายมาก แม้ว่าจะไม่สะดวกเท่ากับโปรแกรมเสียเงินแบบ  นิยมอย่างมากตัวนึงในการท า 
Live Streaming Video  เป็นโปรแกรมไว้ใช้เพ่ือช่วยจัดการการไลฟ์สตรีมและอัดวีดีโอให้ง่ายขึ้น สามารถใช้
ในการแสดงหน้าจอของโปรแกรมที่ใช้งานต่าง ๆ ในเครื่องได้ ทั้งยังเพ่ิมลูกเล่นในหน้าจอตามที่ต้องการได้อีก
ด้วย รวมถึงการควบคุมการเปลี่ยนชุดหน้าจอต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้  อาจารย์ผู้สอนจะใช้โปรแกรม OBS ใน
การจัดท าคลิปวีดีโอสอน ซึ่งโปรแกรมสามารถจัดท าคลิปสอนที่มีความละเอียดคมชัดได้ดี  

- โปรแกรม Google Classroom  เป็นเครื่องมือใน Google Apps for Education ที่ช่วยให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างและจัดระเบียบงานได้อย่างรวดเร็ว แสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สื่อสารกับทุกคนในห้องเรียนได้ง่าย Classroom ช่วยผู้เรียนจัดระเบียบงานใน Google ไดรฟ์ ท างานเสร็จและ
ส่ง ตลอดจนสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้โดยตรง นอกจากนั้น Classroom ได้สานรวม 
Google เอกสาร ไดรฟ์ และ Gmail เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือช่วยให้ผู้สอนสร้างและเก็บงานได้โดยไม่สิ้นเปลือง
กระดาษ และจะเห็นได้ทันทีว่าใครท างานเสร็จหรือยังไม่เสร็จ และให้ความคิดเห็นโดยตรงแบบเรียลไทม์แก่
ผู้เรียนแต่ละคน  ผู้สอนสามารถประกาศ ถามค าถามและแสดงความคิดเห็นกับผู้เรียนได้แบบเรียลไทม์ ช่วย
ปรับปรุงการสื่อสารทั้งในและนอกห้องเรียน Classroom จะสร้างโฟลเดอร์ในไดรฟ์โดยอัตโนมัติส าหรับแต่ละ
งาน และส าหรับผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนสามารถเห็นได้ง่ายว่ามีงานใดครบก าหนดในหน้างาน  

วิธีสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี 
1. ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจน 
2. ออกแบบการสอนที่น่าสนใจ 
3. เลือกเครื่องมือการสอนที่เหมาะสม 
4. กระตุ้นให้นักเรียนท างานร่วมกันแบบออนไลน์ 
5. ใช้ประโยชน์จากการท างานทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว 
6. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
7. มีการปิดการสอน 
8. ให้นักเรียน Feedback. 
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6. ภาคผนวก  
- ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
- ประมวลภาพการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน 
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บทน า 

 

 
มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วย

ประกอบด้วยผู้คนจ านวนมาก คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ จึงต้องมีการจัดเตรียมความพร้อม ในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคยังไม่คลี่คลาย การจัดการเรียนการสอน
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ถึงแม้จะมีข้อจ ากัดซึ่งจ าเป็นต้องหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาละหลักการแนวคิดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ผู้รียนยังคนสามารถศึกษาและเรียนได้อย่างปลอดภัย  
โดยมีการปรับวิธีสอนเป็นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ที่ต้องคงไว้ในด้านประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ การร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหาความรู้และเทคนิคการสอนออนไลน์ และการจัดเตรียม
ความพร้องต่าง ๆ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 
  

สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท าให้คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องปิดการเรียน
การสอนในห้องเรียนมาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  มีการท ากิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในภาคการเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และต่อเนื่องมีในปีการศึกษา 2563  และเพ่ือให้
คณะฯ ได้ทราบวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่จะท าให้ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนของคณะวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดการความรู้จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน เพ่ือเป็นการรวบรวมความรู้และค้นหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์  
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แผนการจัดการความรู ้
 

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : คณะบริหารธรุกิจและวิทยาศาสตร์ 
ประเด็น KM: การผลิตบัณฑิต : เทคนิคการสอนในระบบออนไลน ์
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ผู้สอนมคีวามรู้และเทคนิคการสอนในระบบออนไลน์ 
การวัดผล : จ านนอาจารย์ที่ได้น าความรู้และเทคนิคการสอนในระบบออนไลน์ท่ีได้รับจากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ในการสอนใน
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบอย่างน้อย 10 คน  

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งช้ี
ความรู ้

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ประชุมพิจารณา
การจัดการ
ความรู้ปี
การศึกษา 2563 
และก าหนด
ประเด็นความรู้
และเป้าหมาย
การจัดการควรม
รู้และพิจารณา
จากอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์
การสอนในระบบ
ออนไลน์ และ
อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การใช้เทคโนโลยี
ในการสอน
ออนไลน์  

พฤษภาคม  
2563 

จ านวนวิทยากร
ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

>= 3 
ท่าน 

อาจารย์
ผู้มี
ประสบก
ารณส์อน
ในระบบ
ออนไลน์
ภาค
เรียนฤดู
ร้อย ปี
การศึกษ
า 2562 
และ
อาจารย์
ผู้เชี่ยวชา
ญด้าน
การใช้
เทคโนโล
ยีการ
เรียนการ
สอน 

คณะกรรมกา
รจัดการ
ความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

2 การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู ้

การศึกษา
ค้นคว้าและ
รวบรวมองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการสอน
ในระบบ
ออนไลน์และ
วิธีการใช้
เทคโนโลยีในการ
สอนในระบบ

พฤษภาคม 
– 
มิถุนายน 
2563 

- จ านวนการ
ประชุมหรือเวที
ส าหรับการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู ้
- องค์ความรู้
และเทคนิคการ
สอนในระบบ
ออนไลน ์

>= 1 ครั้ง 
 
 
 
 
2. 1 เล่ม 

คณะ
กรรม 
การ
จัดการ
ความรู ้

คณะกรรมกา
ร 
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
  ด าเนิน 
การแล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : คณะบริหารธรุกิจและวิทยาศาสตร์ 
ประเด็น KM: การผลิตบัณฑิต : เทคนิคการสอนในระบบออนไลน ์
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ผู้สอนมคีวามรู้และเทคนิคการสอนในระบบออนไลน์ 
การวัดผล : จ านนอาจารย์ที่ได้น าความรู้และเทคนิคการสอนในระบบออนไลน์ท่ีได้รับจากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ในการสอนใน
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบอย่างน้อย 10 คน  

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ออนไลน์จาก
แหล่งต่าง ๆ  

3 การจัด
ความรู้ให้
เป็นระบบ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ประชุมร่วมกัน
เพื่อรวบรวมองค์
ความรู้ จัดล าดับ
และเรียบ
เรียงความรู้ที่
ได้มาใหเ้ข้าใจได้
ง่าย  

มิถุนายน 
– ตุลาคม 
2563 

องค์ความรู้ที่
ได้รับการจัดการ
ให้เป็นระบบ 

>= 1 เรื่อง คณะ
กรรม 
การ
จัดการ
ความรู ้

คณะกรรมกา
รจัดการ
ความรู้  

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
  ด าเนิน 
การแล้ว 

4 การ
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู ้

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ประชุมร่วมกัน
เพื่อกันกรองและ
สังเคราะห์ควมรู้
ที่ได้จากขั้นตอน
การสร้างและ
แสวงหาความรู ้

มิถุนายน 
– ตุลาคม 
2563 

เล่มความรู้จาก
การสังเคราะห์
ความรู ้

1 เล่ม คณะ
กรรม 
การ
จัดการ
ความรู ้

ประธาน
คณะกรรมก
ารจัดการ
ความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
  ด าเนิน 
การแล้ว 

5 การเข้าถึง
ความรู ้

เผยแพรค่วามรู้
ผ่านเว็บไซต์
คณะฯ  

มิถุนายน 
2563 – 
พฤษภาคม 
2564 

จ านวนองค์
ความรู้ที่
เผยแพร ่

>= 1 
เรื่อง 

เจ้าหน้า
ที่ผู้ดูแล
เว็บไซต์
คณะฯ  

ประธาน
คณะกรรมก
ารจัดการ
ความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
  ด าเนิน 
การแล้ว 

6 การ
แบ่งปัน
แลกเปลีย่
นความรู ้
 

อาจารยผ์ู้สอน
น าความรูไ้ปใช้
ในการสอนใน
ระบบออนไลน์
ในรายวิชาที่
รับผิดชอบและ
แลกเปลีย่น
เรียนรูร้่วมกัน  

มิถุนายน 
2563 – 
พฤษภาคม 
2564 

จ านวน
อาจารย์ที่น า
เทคนิคการ
สอนออนไลน์
ที่ได้รับจาก
การแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้
ไปใช้ในการ
สอน  

>= 10 คน อาจารย์
ผู้สอนของ
คณะฯ 

ประธาน
คณะกรรมก
ารจัดการ
ความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
  ด าเนิน 
การแล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : คณะบริหารธรุกิจและวิทยาศาสตร์ 
ประเด็น KM: การผลิตบัณฑิต : เทคนิคการสอนในระบบออนไลน ์
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ผู้สอนมคีวามรู้และเทคนิคการสอนในระบบออนไลน์ 
การวัดผล : จ านนอาจารย์ที่ได้น าความรู้และเทคนิคการสอนในระบบออนไลน์ท่ีได้รับจากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ในการสอนใน
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบอย่างน้อย 10 คน  

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

7 การ
เรียนรู ้
 

ติดตามส ารวจ
การองค์ความรู้
ที่ได้รับจากการ
แลกเปลีย่น
เรียนรูไ้ปใช้ใน
การสอนระบบ
ออนไลน์ของตน  

พฤษภาคม 
2564 

จ านวน
อาจารย์ที่น า
เทคนิคการ
สอนออนไลน์
ที่ได้รับจาก
การแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้
ไปใช้ในการ
สอน  

>= 10 คน อาจารย์
ผู้สอนของ
คณะฯ 

ประธาน
คณะกรรม 
การจัดการ
ความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
  ด าเนิน 
การแล้ว 

 
ผู้อนุมัติ :  ……………………………………………….  (หัวหน้าหน่วยงาน) 
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คณะกรรมการด าเนินการ 
 

1. รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์   ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและความเป็นนานาชาติ   ที่ปรึกษา 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและระบบงานดิจิทัล   ประธานกรรมการ 
4. อาจารย์จิรัฏฐ์     กาญจน์บุญเรือง   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร. สุตาภัทร  คงเกิด    กรรมการ 
6. อาจารย์รวิพิมพ์   เสนาวงศ ์   กรรมการ 
7. อาจารย์ทศพล   บุญศิริ    กรรมการ 
8. อาจารย์ชัชชัย   สุวรรณรัตน์   กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ   กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน เลรามัญ    กรรมการ 
11. อาจารย์ณัฐวุฒิ   บุญโรจน์วงค์   กรรมการ 
12. อาจารย์ชนกพร   ชูชาติ    กรรมการ 
13. อาจารย์เนตรชนก   คงช่วย    กรรมการ 
14. อาจารย์จงรักษ์   ศรีค าหน้อย   กรรมการและเลขานุการ 
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การถอดบทเรียนและสงัเคราะห์ความรู ้
 
คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วง

สถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ได้น ากระบวนการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาจัดการความรู้เพ่ือหาเทคนิคการจัดเรียนการสอน
ออนไลน์อย่างไรที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับนักศึกษาหรือผู้เรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของอาจารย์ในคณะวิชาฯ ได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เลือกใช้และเทคนิคการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่อาจารย์เลือกใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์

การระบาดของโรค Covid 19 มากที่สุดมี 4  โปรแกรม ได้แก่ 
- โปรแกรม Microsoft Teams เป็นโปรแกรมท่ีมีความโดดเด่นในเรื่องการท างานร่วมกับ Microsoft 

Office 365 การแซทแบบกลุ่ม แชร์หน้าจอได้  สามารถจัดการเรียนการสอนโดยการประชุมร่วมกันได้ถึง 250 
คน และสามารถบันทึกการประชุมได้ รองรับการเรียนการสอนด้วยเสียง และในรูปแบบ Video Conference 
สามารถไลฟ์สดได้เสมือนห้องเรียนจริง  รวมทั้งสามารถส่งไฟล์งานได้   

- โปรแกรม Zoom    สามารถประชุมพร้อมกันได้สูงสุด 100 คน แต่จะมีจ ากัดการคุยวิดีโอไว้ ครั้ง
ละไม่เกิน 40 นาที รองรับการประชุมร่วมกันจากทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าผู้ร่วมประชุมจะใช้ PC, Mac, IOS, 
Android (หรืออุปกรณ์ Zoom Presence) ก็สามารถประชุมด้วยกันได้หมด  เลือกสถานการณ์ประชุมได้ ว่า
อยากประชุมแบบโต้ตอบได้ หรือนั่งฟังเฉยๆ  การ Share Screen สามารถแชร์ได้หลายแบบ เช่น แชร์หน้าจอ
ทั้งหมด แชร์ Whiteboard (เหมาะมากๆ ส าหรับการ brainstorm ให้คนในห้องช่วยกันขีดเขียนได้) หรือจะ
แชร์หน้าจอเฉพาะของหน้าต่างแต่ละแอปฯ ก็ได้สามารถเชิญผู้ร่วมงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมได้อย่ าง
ง่ายดาย ผ่านหมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ หรือรายชื่อามารถแชร์หน้าจอในกลุ่มผู้ประชุมได้แบบไหลลื่น โดย
สามารถแชร์โดยตรงจากมือถือ นอกจากนี้ยังแชร์คอนเทนต์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ ไฟล์ใน Drop 
box, One Drive, Google drive และ box 

- โปรแกรม OBS  OBS มาจากค าว่า Open Broadcaster Software ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ต้องติดตั้ง
ลงในเครื่องท าหน้าที่ในการ Broadcast เนื้อหา สอนโปรแกรมต่างๆ แบบออนไลน์ก็ท าได้หมด  โปรแกรม 
OBS Studio เป็นโปรแกรมส าหรับใช้ไลฟ์สตรีมหรืออัดวิดีโอที่มีความสามารถหลากหลายมาก แม้ว่าจะไม่
สะดวกเท่ากับโปรแกรมเสียเงินแบบ Wirecast ก็ตาม แถมยังมี Plugin และ Community ช่วยเหลือ ท าให้ 
OBS เป็นโปรแกรมที่นิยมอย่างมากตัวนึงในการท า Live Streaming Video  เป็นโปรแกรมไว้ใช้เพ่ือช่วย
จัดการการไลฟ์สตรีมและอัดวีดีโอให้ง่ายขึ้น สามารถใช้ในการแสดงหน้าจอของโปรแกรมที่ใช้งานต่าง ๆ ใน
เครื่องได้ ทั้งยังเพ่ิมลูกเล่นในหน้าจอตามที่ต้องการได้อีกด้วย รวมถึงการควบคุมการเปลี่ยนชุดหน้าจอต่าง ๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ 

- โปรแกรม Google Classroom  เป็นเครื่องมือใน Google Apps for Education ที่ช่วยให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างและจัดระเบียบงานได้อย่างรวดเร็ว แสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สื่อสารกับทุกคนในห้องเรียนได้ง่าย Classroom ช่วยผู้เรียนจัดระเบียบงานใน Google ไดรฟ์ ท างานเสร็จและ
ส่ง ตลอดจนสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้โดยตรง นอกจากนั้น Classroom ได้สานรวม 
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Google เอกสาร ไดรฟ์ และ Gmail เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือช่วยให้ผู้สอนสร้างและเก็บงานได้โดยไม่สิ้นเปลือง
กระดาษ และจะเห็นได้ทันทีว่าใครท างานเสร็จหรือยังไม่เสร็จ และให้ความคิดเห็นโดยตรงแบบเรียลไทม์แก่
ผู้เรียนแต่ละคน  ผู้สอนสามารถประกาศ ถามค าถามและแสดงความคิดเห็นกับผู้เรียนได้แบบเรียลไทม์ ช่ วย
ปรับปรุงการสื่อสารทั้งในและนอกห้องเรียน Classroom จะสร้างโฟลเดอร์ในไดรฟ์โดยอัตโนมัติส าหรับแต่ละ
งาน และส าหรับผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนสามารถเห็นได้ง่ายว่ามีงานใดครบก าหนดในหน้างาน 

 
2. การวัดและประเมินผล  

สามารถท าได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น แบบประเมินออนไลน์ ปลายปิด-เปิด การสัมภาษณ์ผู้เรียน ชิ้นงาน
ของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรม ในการประเมินผลออนไลน์นั้นอาจต้องมีการปรับภาษาที่ใช้ให้เป็นธรรมชาติ
ของแต่ละรายวิชาและอาจต้องเป็นค าถามปลายเปิดให้มีการแสดงค าตอบแบบข้อเขียน Google form เป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  โดยผู้ที่จะสร้าง
จะต้องมีบัญชี Gmail หรือ Account ของ Google เสียก่อน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานสร้างแบบฟอร์มผ่าน 
Web Browser ได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ อย่างไรก็ตามผู้สอนจ าเป็นต้องออกแบบเครื่องมือ
วิธีการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทดสอบออนไลน์ 
เพ่ือป้องกันการทุจริตในระหว่างการสอบ จากประสบการณ์การจัดทดสอบแบบออนไลน์ พบว่าปัญหาของการ
ทุจริตในการท าข้อสอบมีน้อย เนื่องจากผู้สอนมีการก าหนดวิธีการสอบชัดเจน มีระบบการจัดเรียงข้อสอบแบบ
สุ่ม ท าให้การเรียงล าดับข้อสอบแต่ละชุดที่ส่งให้ผู้เรียนท าการสอบนั้นจะไม่เหมือนกัน พร้อมทั้งมีเวลาเป็นตัว
ก าหนดการสิ้นสุดใช้งานในระบบ และผู้เรียนต้องเปิดกล้องตลอดเวลาขณะที่มีการทดสอบเพ่ือให้ผู้สอนได้
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนได้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอนนั้นเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องออกแบบให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับผู้เรียนได้ ทั้งนี้
ควรประเมินความพร้อมขององค์ประกอบดังกล่าว การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการน าไปใช้ เพ่ือน าไปสู่
การประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามความท้าทายของการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอย่างเดียว แต่การเตรียมตัวของ
ผู้เรียนและผู้สอนก็มีส่วนส าคัญที่จ าเป็นต้องปรับมุมมอง แนวความคิด รวมทั้งไม่ควรยึดติดวิธีการเรียนการ
สอนรูปแบบเดิมแต่ควรเปิดมุมมอง แนวความคิด วิธีการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

3. ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 
 วางแผนการรับมือล่วงหน้า: ทางโรงเรียนได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์อยู่ตลอด และ

วางแผนเพื่อรับมือกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดล่วงหน้า เมื่อรัฐบาลสั่งปิดโรงเรียน ได้มีแผนการรับมือเตรียมไว้แล้ว 
และได้เทรนคุณครูและบุคลากร จึงสามารถปรับตัวได้ ท าให้นักเรียนสามารถเรียนจากท่ีบ้านต่อได้เลย ต่างจาก
โรงเรียนอ่ืนที่เพ่ิงมาเริ่มวางแผนตอนโดนสั่งปิด 

 ให้คุณครูและบุคลากรมีส่วนร่วม: แผนการทั้งหมดไม่ได้มาจากผู้อ านวยการโรงเรียนเพียงผู้เดียว 
แต่เป็นการระดมสมองให้คุณครูและบุคลากรช่วยกันคิดหาทางแก้ จึงท าให้เกิดวิธีการที่สามารถท าได้จริงและ
เหมาะสมกับบริบท  
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 เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม: กรณีนี้แตกต่างจากกรณีแรกของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงที่มีความ
พร้อมในเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้ว โรงเรียนส่วนมากไม่เคยต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์มาก่อนและไม่ได้มี
ความจ าเป็นที่ต้องสร้างแพลตฟอร์มของตัวเอง การเลือกใช้แพลตฟอร์มของบริษัทต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วจึงเป็น
ตัวเลือกที่สะดวกและรวดเร็ว ในกรณีนี้ คุณครูของโรงเรียน Mount Olive คุณครูคุ้นชินกับการท างานบน 
Google Drive อยู่แล้ว เมื่อปรับมาใช้ Google Classroom ก็สามารถเข้ามาสร้างบทเรียนได้ไม่ยาก ไม่ต้อง
เรียนรู้การใช้งานเยอะ และฟีเจอร์พ้ืนฐานที่มีมาให้ก็ตรงตามความต้องการของคุณครู ไม่ได้ต้องมีฟีเจอร์ล้ า ๆ 
อะไรมากมาย แต่ต้องการความง่ายเป็นหลัก แต่ละโรงเรียนมีความต้องการและมีลักษณะที่แตกต่างกัน จึงควร
เลือกใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะกับโรงเรียนนั้น ๆ โดยเฉพาะจะดีกว่า ไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าแพลตฟอร์มไหนดีที่สุด 
แต่ควรเลือกให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้ใช้  

 การเรียนออนไลน์ต้องมีช่วงผ่อนคลายสมอง และดึงดูดเด็ก ต้องมีงานโปรดักชั่นเหมือนเกมโชว์ให้
เด็กไม่เบื่อ เพราะเด็กรุ่นใหม่มีลักษณะสมาธิสั้น ครูต้องวิธีแบ่งเนื้อหา และให้จบไปในตัว เหมาะกับกินทีละค า 
ครูต้องเป็นโค้ชมากกว่าเป็นครูของเด็ก ต้องเป็นผู้เข้าใจปัญหา เหมือนรุ่นพ่ีมากกว่าครู และใช้ประโยชน์จาก
โซเซียลมีเดีย รูปแบบที่ครบวงจร เป็นพี่กับน้อง มีความกล้าในการถามค าถาม” ครูพ่ีเคน กล่าว 
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ภาคผนวก 
 

ประมวลภาพการจัดกจิกรรมการจัดการความรู ้

หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์” 

 
 
 

 
 
 
 

ประมวลภาพการจัดคณะกรรมการจัดการความรู้และคณาจารย์ร่วมกันถอดบทเรียน 
กิจกรรมการจัดการความรู้ 

เรื่อง  "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนการสอน" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน 
กิจกรรมการจัดการความรู้ 

หัวข้อเรื่อง  "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์" 
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