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ค าน า 
 

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง ได้ด าเนินการจัดการความรู้ในประเด็นด้านการจัดเรียนการสอน เนื่องจากมีคณาจารย์ที่มีองค์ความรู้ 
และความเชี่ยวชาญในด้านการสอน ทั้ง 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะ           
ศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้ร่วมกัน 
ในหัวข้อ เรื่อง "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์" เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่ส าคัญที่คณาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัยฯ จะได้น าไปใช้จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด 19) ที่เกิดขึ้น รวมถึงการสอนชดเชยส าหรับคณาจารย์ที่ไม่สามารถสอนในชั้นเรียนตามปกติได้                   
ซึ่งคณาจารย์จะต้องปรับตัว เรียนรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสอนให้สอดคล้อง                
กับสถานการณ์ดังกล่าว และการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 อันเป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญของผู้สอนที่จะ
มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป  
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในการด าเนินการจัดการความรู้อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือ         
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
ต่อไป 
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 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ชื่อหน่วยงาน 

ชื่อ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง  
ต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 ที่ตั้ง 
  ที่อยู่ : 39  หมู่  8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 035-610714-15 
  หมายเลขโทรสาร : 035-610709 
  สีประจ าวิทยาเขต : แดง - น้ าเงิน 
  เว็บไซต์ : http://www.tnsuatg.ac.th 
 ประวัติและความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอ่างทอง  เดิมใช้ชื่อว่า  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
อ่างทอง และ  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2519 ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครูพลศึกษาให้เพียงพอและสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติโดยมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาดังนี้ 

พ.ศ. 2519 ด าเนินการผลิตครูพลศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง สาขาวิชาพล
ศึกษา) ถึงปีการศึกษา 2545 

พ.ศ. 2533 ได้ร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยครูเทพสตรี ผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรี  (หลัง
อนุปริญญา) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  โปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา 

พ.ศ. 2535 ได้ร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยครูเทพสตรี ผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรี  (หลัง
อนุปริญญา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

พ.ศ. 2538 จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดอ่างทอง เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

พ.ศ. 2544 กรมพลศึกษา ได้ด าเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ต่อเนื่อง 2ปี พ.ศ. 2548ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยเป็น
การสมควรให้จัดตั้งสถาบันการพลศึกษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้น โดย
ค าแนะน ายินยอมของรัฐสภา และด้วยมาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบัน    การพล
ศึกษา พ.ศ. 2548” หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 ให้สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษา   เมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การ
กีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีภารกิจท าการสอน  ท าการวิจัย 
ให้บริการทางวิชาการ การให้บริการชุมชน การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่

http://www.ipeat.ac.th/
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ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการ และ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย   

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยแบ่งการจัดการศึกษา
ออกเป็นคณะได้ 3 คณะ ได้แก่  

1) คณะศึกษาศาสตร์   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาพลศึกษา  
2) คณะศิลปศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการทอ่งเที่ยวและนันทนาการ 
3) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกก าลังกาย 
 ปรัชญา 

  พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ 
วิสัยทัศน์ 

  วิทยาเขตอ่างทองเป็นผู้น าสถาบันการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ นันทนาการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 พันธกิจ 

 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นันทนาการ            
การท่องเที่ยว และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยเชิงบูรณาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

 3. ให้การบริการทางวิชาการที่หลากหลาย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ชุมชน 

 4. ส่งเสริมความเป็นไทย ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

 5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 

 อัตลักษณ์ 
  ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม 

ทักษะดี  :  นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพของตนเอง 

มีน้ าใจนักกีฬา : นักศึกษามีความรับผิดชอบ เสียสละ ตรงต่อเวลา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 พัฒนาสังคม : นักศึกษามีจิตอาสาช่วยพัฒนาสังคมตามความรู้ ความสามารถใน 

                     วิชาชีพของตนเอง 

เอกลักษณ์ 
  ส่งเสริมศิลปะมวยไทย หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะ
มวยไทยสู่ระดับสากล 
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ค่านิยมองค์กร 
  SPORTS-U  S = Spirit  มีน้ าใจนักกีฬา 

  P = Professional      มีความเป็นมืออาชีพ 
  O = Opportunity        มีการให้โอกาส 
  R = Responsibility      มีความรับผิดชอบ 
  T = Teamwork           มีการท างานเป็นทีม 
  S = Smart                 มีบุคลิกภาพดี 
  U = Universality         มีความเป็นสากล 

 

 หลักการและเหตุผล 
 “การจัดการความรู้” เป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาสมรรถนะของบุคคล โดยมีกระบวนการในการรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือในเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุคน
ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด ซึ่งกระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
ประกอบด้วย การะบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร การสร้างบรรยาการและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใน
องค์กร การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการความรู้ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อน ามาประยุกต์ใชย้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากรในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง จึงได้ด าเนินการจัดการความรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์” ขึ้น เพ่ือรวบรวมองค์
ความรู้จากคณาจารย์ผู้สอนภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ทั้ง 3 คณะ ให้เป็นระบบ 
และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯต่อไป 
 

 วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
 1. เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ และเปูาหมายของการจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ด้านการเรียนการสอน 
 2. เพ่ือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอน และค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ไปสู่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 
 3. เพ่ือรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษราและมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
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 การก าหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมาย 
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ได้มีการก าหนดประเด็นความรู้ และเปูาหมายของ
การจัดการความรู้ ดังนี้ 
 1. ประเด็นความรู้ คือ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
 2. เปูาหมายการด าเนินการ 
  2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 วิทยา วาโย , อภิรดี เจริญนุกูล , ฉัตรสุดา กานกายันต์ และจรรยา คนใหญ่ (2563, น.287) ได้
กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไว้ดังนี้ว่า การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นวิธีการถ่ายทอด
เนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ การใช้สื่อหลาย ๆ ประเภท (Multimedia) ร่วมกับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 
ทันสมัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความต้องการ ซึ่งการเรียนการาสอนแบบออนไลน์มีความจ าเป็นมาก
ในปัจจุบัน เนื่องจากการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีทักษะทางด้านการสื่อสาร การใช้
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้งใน
สถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019-
COVID-19) โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ท าให้สถาบันการศึกษาไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ  
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่สีแดง 
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                  
โคโรน่า 2019 จึงได้มีนโยบายให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  แต่พบว่ามีคณาจารย์             
ส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
สอนชดเชยส าหรับคณาจารย์ที่ไม่สามารถสอนในชั้นเรียนตามปกติได้ ซึ่งคณาจารย์จะต้องปรับตัว เรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว และการจัดการศึกษา     
ในยุคศตวรรษที่ 21 อันเป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญของผู้สอนที่จะมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่
นักศึกษาซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป การด าเนินการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์จึงความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทองในขณะนี้ 
 

วิทยา วาโย , อภิรดี เจรญินุกูล , ฉัตรสดุา กานกายันต์ และ จรรยา คนใหญ่. (2563). การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต ้
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 : แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส]์ . 
วารสารศูนย์อนามยัที่ 9, 14 (34), 285-298. 
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 แผนการจัดการความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้  
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 
 

ขอบเขต KM 
(KM Focus Area) 

ที่เลือกด าเนินการที่สอดคล้อง
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ประเด็น KM 
ที่เลือกด าเนินการ 

เป้าหมายประเด็น KM 
(KM Desired State) 

ที่เลือกด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ หมายเหตุ 

การจัดการเรียนการสอน 
 

เทคนิคการจัดการเรียน 
การสอนรูปแบบออนไลน์ 

1) เพ่ือรวบรวมความรู้ด้านการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบออนไลน์ 
2) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน
ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากผู้มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบออนไลน์ 
4) เพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

อาจารย์ จากทั้ง 3 คณะวิชา 
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตอ่างทอง 

 

 
 



9 

 

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
 

ล าดับ กระบวนการจัดการ
ความรู้ 

วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 การค้นหาความรู้ 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นความรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
- ก าหนดประเด็นในการจัดการ
ความรู้ เปูาหมาย และประโยชน์ของ
องค์ความรู้เพื่อจะท าให้
คณะกรรมการน าไปเป็นคลังความรู้
เฉพาะ 

- จ านวนประเด็นการ
จัดการความรู้ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

1 ประเด็น ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝุายวิจัยและ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

- จ้ดการประชุม และแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
โดยเชิญคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ จากทั้ง 3 คณะ เข้า
ร่วม โดยมีผู้จดบันทึกรายงานการ
ประชุม ระยะเวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง 
 

- จ านวนครั้งที่จัดประชุม
แลกเปลี่ยน 
 
- คณาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านการ
จัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์  

- ประชุม 2 ครั้ง 
 
 
- คณาจารย์จาก 3 
คณะ 

ธันวาคม 2563 
เมษายน 2564 
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ล าดับ กระบวนการจัดการ
ความรู้ 

วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3 การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

- น าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาจัดท าเป็นระบบ และขั้นตอนที่
ชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการเรียนรู้ 
และน าไปใช้ประโยชน์ 
- ก าหนดผู้น าองค์ความรู้ไปใช้ 

- จ านวนองค์ความรู้
ทั้งหมดท่ีมีการจัดเก็บ 

รายการหมวดหมู่
ความรู้ (พลศึกษา 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 
การท่องเที่ยวและ

นันทนาการ) 

พฤษภาคม 2564 

4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

- คณะกรรมการฯ เรียบเรียง และ
ปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพ และ
กลั่นกรองความรู้จากการแลกเปลี่ยน
ในรูปแบบเอกสารโดยคณะกรรมการ 
KM ด้านการจัดการเรียนการสอน 

- จ านวนองค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ พฤษภาคม 2564 

5 การเข้าถึงความรู้ - น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการ
สังเคราะห์เรียบร้อยแล้วต่อผู้บริหาร
วิทยาเขตอ่างทอง 
- จัดท าข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ใช้ดึง
องค์ความรู้ที่ต้องการ 

- จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

2 ช่องทาง มิถุนายน 2564 
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ล าดับ กระบวนการจัดการ
ความรู้ 

วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6 การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 

ประชุมคณาจารย์ 3 คณะ เพื่อ
แบ่งปันประสบการณ์การน า               
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ประเด็นความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ 

1 ประเด็น มิถุนายน 2564 

7 การเรียนรู้ ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้และน า
ผลการด าเนินการมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

น าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืน 

อย่างน้อย 3 รายวิชา สิงหาคม 2564 
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 ระบบติดตามประเมินผลของกระบวนการ 
 1. ระหว่างการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ มีการติดตามการจัดการจัดการเรียนการสอน
โดยคณะวิชา คณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญการสอนรูปแบบออนไลน์เข้าไปช่วยเหลือ และให้ค าแนะน า 
แก่คณาจารย์ที่พบปัญหาระหว่างการจัดการเรียนการสอน เช่น การเปิดแชร์ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์เสียงขณะ
สอน การจัดท าข้อสอบออนไลน์ วิธีการประเมินผลการเรียนออนไลน์ เป็นต้น 
 2. เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษาต้น คณะได้ติดตามผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
และเจ้าหน้าที่ของคณะก็ได้ด าเนินการติดตามเอกสารรายงานผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าข้อมูลไป
จัดท า มคอ.5 ให้ทันตามก าหนดเวลา 
 

 ผลการด าเนินการใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
 คณาจารย์ที่สอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ได้แสดงความคิดเห็นโดย
สรุปได้ดังนี้ 
 1. การสร้างไลน์กลุ่มของแต่ละรายวิชาท าให้การสื่อสารกับนักศึกษาทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
หลังเรียน สามารถใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  

2. เทคนิคการกระตุ้น และเสริมแรงระหว่างเรียน โดยให้นักศึกษาตอบค าถามผู้สอนผ่านทางช่อง
ข้อความ (chat) เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ตอบค าถามทุกคน ท าให้นักศึกษารู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียน
มากกว่าการให้ตอบโดยการออกเสียงพูด ซ่ึงนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่กล้าตอบเพราะกลัวจะตอบผิด และอายเพ่ือน 
รวมทั้งหากออกเสียงพร้อมกันทุกคนก็จะท าให้ฟังไม่รู้เรื่อง 

3. การบันทึกการสอน (Record) การสอน ผู้สอนและนักศึกษาสามารถน ามาใช้ทบทวนเนื้อหา
บทเรียนได้ตลอดเวลา รวมทั้งในกรณีที่นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าเรียนในชั้นเรียนตามเวลาจริง ก็จะได้มีโอกาสฟัง
เนื้อหาเดียวกันกับเพื่อนที่เรียนในชั้นเรียนจริง ท าให้ไดค้วามรู้เท่ากันกับเพ่ือนทุกคน 

4. ผู้สอนสามารถใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับการวัดและประเมินผลการสอน เช่น ไลน์ หรือ Google 
Classroom ได้หลากหลายตามความถนัดของแต่ละคน ทั้งนี้ผู้สอนหลายคนเลือกใช้ทั้งสองแอพพลิเคชั่น 
เพราะรูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนแตกต่างกัน เช่น นักศึกษาส่งไฟล์รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอที่เป็น
การฝึกปฏิบัติก็จะส่งทางไลน์ ซ่ึงผู้สอนควรให้นักศึกษาส่งไฟล์งานไว้ในอัลบั้มส่วนตัว ไม่เช่นนั้นไฟล์จะหมดอายุ
และจะไม่สามารถเปิดดูได้อีก ขณะที่หากเป็นสอบข้อเขียน (ปรนัย/อัตนัย) โดยใช้ Google Form จะใช้
ช่องทาง Google Classroom เนื่องจากสามารถประมวลผลการสอบได้อย่างรวดเร็ว  

5. การส่งข้อความตอบกลับไปยังนักศึกษาโดยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ผู้สอนจะใช้ข้อความ รูปภาพ
สติ๊กเกอร์ไลน์ หรืออิโมจิ ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้สอนตอบกลับไปนั้น ส่งผลต่อความรู้สึกของนักศึกษา
เป็นอย่างมาก เช่น หากต้องการแสดงความรู้สึกให้ก าลังใจ หรือชื่นชมนักศึกษา ก็ใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ส่งไปได้
ทันที ท าให้นักศึกษารู้สึกมีก าลังใจ และกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากข้ึน 
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  6. การสอบออนไลน์นั้นมีความเสี่ยงที่นักศึกษาจะเปิดเอกสารระหว่างการทดสอบ ผู้สอนจึงใช้วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ให้นักศึกษาเปิดกล้องตลอดเวลาของการทดสอบเพ่ือให้ผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในระหว่างการทดสอบ ซึ่งจะน ามาสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องตามสภาพจริง 
 7. ผู้สอนที่มีความรู้ด้านการสร้างเกมส์ออนไลน์ ก็จะใช้เกมส์ออนไลน์เพ่ือเป็นการกระตุ้นและดึงดูดใจ
นักศึกษาได้ ขณะนี้ผู้สอนบางคนไม่มีความรู้ในด้านนี้ มหาวิทยาลัยฯจึงควรจัดอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การสร้างเกมส์ออนไลน์ให้แก่ผู้สอนท่านอ่ืน ๆ ด้วย 
 8. ผู้สอนมักจะพบปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ระบบเครือข่ายไม่เสถียร นักศึกษามีข้อจ ากัดเรื่องค่าใช้จ่าย
ที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่
เพียงพอ ผู้สอนจึงควรจะวางแผนรูปแบบการสอน เช่น การบันทึกวิดีโอ การออกแบบกิจกรรมการสอนที่ให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วน ามาความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้สอนในชั้นเรียนต่อไปได้ 
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 ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท าให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
 2. ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะและมหาวิทยาลัยฯ และเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 

 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
  

ปัญหา และอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1. คณาจารย์มีภาระงานมาก ท าให้การก าหนดวัน
และเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่อนข้างยาก 

1. ใช้รูปแบบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ 
แทนการประชุมร่วมกันในห้องประชุม 

2. คณาจารย์ และบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใน
ในกระบวนการจัดการความรู้ 

2. จัดการอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ และบุคลากร
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ 

3. คณาจารย์แต่ละคณะ มีจ านวนน้อย จึงไม่
สามารถด าเนินการในรูปแบบของคณะวิชาได้ 

3. ด าเนินการจัดการความรู้ร่วมกันทั้ง 3 คณะ  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ภาคผนวก ข 

สรุปการประชุมการจัดการความรู้ (KM) 
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สรุปการประชุมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 
วันที ่28 ตุลาตม 2563 เวลา 13.30 - 14.30 น. 

ณ ห้องประชุมหัสดิน อาคารวิทยบริการ 
................................... 

 ฝุายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และฝุายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
อ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ เพ่ือค้นหาประเด็นในการจัดการความรู้ ในวันที่ 28 
ตุลาตม 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2564 ด้านการผลิต
บัณฑิต หัวข้อ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์" เพ่ือให้คณาจารย์ได้น าไปใช้จัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่สามารถสอนในชั้น
เรียนตามปกติได้  
 ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งผู้ด าเนินการจัดการความรู้ในประเด็นดังกล่าว ดังนี้ 

1. คุณเอ้ือ คือ ผู้ที่ท าหน้าที่จัดการระบบของการจัดการความรู้ขององค์กร ได้แก่ คณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

2. คุณอ านวย คือ ผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ได้แก่ อ.นวเนตร สังข์สมบูรณ์ 
 3. คุณกิจ คือ ผู้ด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ ได้แก่ 
  3.1 รศ.ดร.วิทเวช  วงศ์เพม คณะศึกษาศาสตร์ 
  3.2 อ.ดร.ส าราญ ศรีสังข์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
  3.3 อ.ชวนชม  อาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
  3.4 อ.ชัชพงศ์  รัตนวีระประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
  3.5 อ.ครรชิต  มุละสีวะ  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

3.6 อ.กมลชนก  วรรณกลาง คณะศึกษาศาสตร์ 
3.7 อ.กานต์ชนก  แซ่อุ่ย  คณะศึกษาศาสตร์ 
3.8 อ.พิชยา  นพกาล  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

 4. คุณลิขิต คือ ผู้ท าหน้าที่จดบันทึกในกิจกรรมการจัดการความรู้ ได้แก่ นางสาวฉัตรชณา  เพริดพริ้ง 
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สรุปการประชุมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมหัสดิน อาคารวิทยบริการ 
................................... 

 

 คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์" ได้ร่วมกันประชุมเพ่ือด าเนินการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยคณะ
กรรมการฯ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ดังนี้ 
 รศ.ดร.วิทเวช วงศ์เพม 

  - สอนโดยใช้ไลน์คณะศึกษาศาสตร์  

  - แจ้งวัน เวลานัดหมายการเรียนการสอนผ่านกลุ่มเรียน ส่งรหัสผ่านกลุ่มไลน์ zoom 

  - ส่งเอกสารประกอบการสอนผ่าน Google classroom 

  - กรณีท่ีมีเนื้อหาการสอนปกติ การอภิปรายร่วมกันจะใช้ Zoom 

 อ.ดร.ส าราญ ศรีสังข์ 

  - สอนโดยใช้ Group ไลน์ 

  - เริ่มตน้จากนักศึกษาสร้างกลุ่มโดยให้นักศึกษา/แยกห้องเรียน 

  - ใช้ควบคู่กับการสอนออนไลน์ 

  - หลังจากเรียนจบก็ส่งการเรียนการสอนไปในกลุ่ม 

  - ติดต่อประสานนักศึกษาทางไลน์ 

  - เมื่อส่งข้อมูลเข้าไปในกลุ่มให้นักศึกษาเก็บไว้ใน Note 

  - แล้วให้นักศึกษาส่งงานกลับมาท่ีไลน์ส่วนตัว 

 อ.ชวนชม อาษา 

  - เฟสบุ๊ค,Zoom,google classroom  

  - สร้างกลุ่มแยกห้องเรียน 

  - อัพไฟล์เอกสารในเฟสบุ๊ค 

  - นัดหมายเวลาเรียนและเช็คชื่อในกล่องข้อความเข้า 

  - บันทึกการสอนและน าไปโพสต์ในเฟสบุ๊คเพ่ือให้นักศึกษาได้กลับมาทบทวนเนื้อหาที่เรียน 

  - การนัดหมายหรือสอบจะนัดผ่านเฟสบุ๊ค 
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 อ.กมลชนก วรรณกลาง 

  - เฟสบุ๊ค,Zoom meet,สอบgoogle class room 

  - สร้างกลุ่มเฟสบุ๊คแยกห้องเรียน 

  - ใช้ zoom ในการสอน แชร์เพาเวอร์พ้อย  

  - นัดหมายเวลาเรียนผ่านเฟสบุ๊คกลุ่ม 

  - สอนเสร็จให้ส่งงานผ่านทางกลุ่ม 

 อ.ครรชิต มุละสีวะ 

  - สอนโดยใช้ Group ไลน์ 

  ขั้นที่ 1 จัดเตรียมการสอน 

  - การนัดหมายเวลาเรียน และส่งไฟล์เอกสารการสอนในไลน์กลุ่ม แต่ละวิชากลุ่มไลน์/ชั้นปี 

  - สร้างกลุ่มไลน์แยกชั้นปี แล้วนัดหมายผ่านกลุ่มไลน์ 

  ขั้นที่ 2 การสอน 

  - ภาคทฤษฏี เปิดการแชร์สไลด์ในไลน์กลุ่ม 

  - เช็คชื่อและการสื่อสารผ่านวีดีโอคอล 

  ขั้นที่ 3 การวัดและประเมินผล 

  - แบบฝึกหัดใช้ google classroom ส่งชิ้นงาน 

  - กรณีส่งงานภาคปฏิบัติ นักศึกษาส่งงานผ่านทางไลน์ส่วนตัว 

 อ.กานต์ชนก แซ่อุ่ย 

  - ใช้กล่องข้อความเข้า หรือ Google form 

  - สร้างกลุ่มเรียนทางกล่องข้อความเข้า  

  - ส่งคนผ่านกล่องข้อความเข้า 

  - นัดหมายการสอนโดยลิงค์แบบทดสอบผ่านทาง Google Form 

 อ.พิชยา นพกาล 

  - ไลน์,goole meeting, google classroom 

  - ท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนผ่านทาง google form 
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สรุปการประชุมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 3 
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. 

ณ ห้องประชุมหัสดิน อาคารวิทยบริการ 
................................ 

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์" ได้ร่วมกันประชุมเพ่ือด าเนินการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 วันที่ 8 เมษายน 2564 โดยคณะ
กรรมการฯ ได้ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 
และร่วมกันสรุปเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ทั้ง 3 คณะ น าไปสอนในชั้นเรียนรายวิชาต่าง ๆ   
 
 
 

  

 

 1. อาจารย์ผู้สอนตั้งกลุ่มไลน์เป็นชื่อวิชา และห้องเรียน เช่น วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา  

ห้อง 3/1 

 2. อาจารย์ก าหนดข้อตกลงในการเรียนรูปแบบออนไลน์ การวัดและประเมินผลการเรียน 

 3. อาจารย์จัดเตรียม และส่งสื่อการสอนให้นักศึกษาได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน เช่น Word , 

PowerPoint , PDF , คลิปวิดีโอ , หน้าเว็บเพจ , E-book , บทเรียนออนไลน์ เป็นต้น 

 4. นัดหมายเวลาเรียนออนไลน์ในกลุ่มไลน์ดังกล่าว 

 5. เช็คชื่อนักศึกษาผ่านทางกลุ่มไลน์ก่อนเริ่มสอน 

 6. อาจารย์ส่งรหัสการเข้าชั้นเรียนระบบ Google Zoom ไปทางกลุ่มไลน์ 

 

 

 1. อาจารย์น าเข้าสู่เนื้อหาเพื่อเป็นการกระตุ้น/ดึงดูดความสนใจของนักศึกษา โดยใช้เกม เพลง วิดีโอ 

การซักถาม   

 2. อาจารย์เลือกใช้สื่อการสอนออนไลน์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละครั้ง 

 3. อาจารย์ใช้เทคนิคการกระตุ้น และเสริมแรงระหว่างเรียนเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบ

ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ดังนี้ 

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

ขั้นเตรียม 

ขั้นสอน 
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  3.1 ให้นักศึกษาจดบันทึกเนื้อหาที่เรียนลงในสมุด อาจารย์ติดตามผลงานโดยให้นักศึกษา

แสดงเนื้อหาที่จดบันทึกลงในสมุดผ่านหน้าจอของตนเอง 

  3.2 ในกรณีที่เป็นเนื้อหาวิชาปฏิบัติ ให้นักศึกษาแสดงการปฏิบัติกิจกรรมผ่านหน้าจอของ

ตนเอง 

  3.3 อาจารย์เน้นย้ าประเด็นส าคัญของเนื้อหาที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  3.4 อาจารย์ตั้งค าถามตามเนื้อหา และให้นักศึกษาตอบค าถามผ่านทางช่องข้อความสนทนา 

(แชท) หรือตอบค าถามปากเปล่า อาจารย์เสริมแรงโดยการให้ค าชมเชย หรือการให้คะแนน (บางครั้ง)  

 4. อาจารย์บันทึกการสอน (Record) เพ่ือให้นักศึกษาได้น าไปทบทวนเนื้อหาได้ 

 

 

 1. อาจารย์ก าหนดงาน เกณฑ์การให้คะแนนของงาน และมอบหมายงาน โดยให้นักศึกษาส่งงานผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

  ไลน ์   

  - อาจารย์สร้างอัลบั้มโดยตั้งชื่อเป็นชื่องาน 

  - นักศึกษาส่งงานในรูปแบบไฟล์ภาพ , ไฟล์ PDF , Word , PowerPoint  , ไฟล์วิดีโอ  

(กรณีที่เป็นงานภาคปฏิบัติ) และน าส่งไฟล์ข้อมูลลงในอัลบั้ม 

  * กรณีท่ีนักศึกษามีงานมากกว่า 1 ไฟล์ ให้สร้างอัลบั้มชื่อของตนเอง และน าส่งข้อมูลลงใน

อัลบั้มของตนเอง โดยอัลบั้มดังกล่าวจะต้องสร้างไว้ในอัลบั้มชื่องานที่อาจารย์ก าหนดไว้ 

  - อาจารย์แจ้งผลการตรวจงานของนักศึกษา และตอบกลับให้นักศึกษาทราบ 

  - อาจารย์บันทึกภาพหน้าจอที่นักศึกษาส่งงานแล้ว และแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนการเรียน

ในครั้งต่อไป เพ่ือเป็นการตรวจสอบการส่งงานของนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง 

  Google Classroom 

  - อาจารย์สร้างห้องเรียนใน Google Classroom โดยตั้งเป็นชื่อรายวิชา/ห้องเรียน 

  - อาจารย์ก าหนดงานที่นักศึกษาต้องท า ก าหนดระยะเวลาในการส่งงาน และผลคะแนนของ

งาน (ถ้ามี)  

  - อาจารย์มอบหมายงานดังกล่าวให้นักศึกษาในห้องเรียน Google Classroom โดยส่งรหัส

ของห้องเรียนดังกล่าวให้กับนักศึกษาผ่านโปรแกรมไลน์กลุ่ม 

ขั้นการวัดและประเมินผล 
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  - นักศึกษาส่งงานในรูปแบบไฟล์ภาพ , ไฟล์ PDF , Word , PowerPoint  , ไฟล์วิดีโอ (กรณี

ที่เป็นงานภาคปฏิบัติ) ตามรหัสของห้องเรียน Google Classroom 

  - อาจารย์ตรวจสอบงานของนักศึกษาผ่านทาง Google Classroom ที่ก าหนดเมื่อครบ

ก าหนด 

 2. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้แบบทดสอบ/ข้อสอบออนไลน์ ผ่าน 

Google Form โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  - อาจารย์สร้างแบบทดสอบ/ข้อสอบออนไลน์ใน Google Form ตามเนื้อหารายวิชา 

  - อาจารย์แจ้งข้อตกลงในการท าแบบทดสอบ/ข้อสอบออนไลน์ให้นักศึกษาเข้าใจอย่างชัดเจน

ผ่านทางกลุ่มไลน์ เช่น ก าหนดระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ  

  - อาจารย์ส่งรหัสแบบทดสอบ/ข้อสอบออนไลน์ใน Google Form ให้นักศึกษาทางโปรแกรม

ไลน์กลุ่ม และให้นักศึกษาเข้าไปท าแบบทดสอบ/ข้อสอบออนไลน์ดังกล่าวตามเวลาที่ก าหนด กรณีท่ีอาจารย์

ผู้สอนสร้างห้องเรียนในช่องทาง Google Classroom ไว้แล้ว อาจารย์สามารถสร้างแบบทดสอบ/ข้อสอบ

ออนไลน์ในช่องทาง Google Classroom ได้ 

  - อาจารย์ปิดรับค าตอบในการท าแบบทดสอบ/ข้อสอบออนไลน์ใน Google Form ตาม

ก าหนดระยะเวลา  
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สรุปการประชุมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 4 
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 14.30 น. 

ณ ห้องประชุมหัสดิน อาคารวิทยบริการ 
................................ 

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ได้เชิญตัวแทนคณาจารย์ที่น า “เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์” ไปใช้สอนในชั้นเรียน เข้าร่วมประชุมเพ่ือรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการฯได้ร่วมกันน าข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังแผนภาพนี้ 
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