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คำนำ 

            การจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งในวงการศึกษาในปัจจุบัน เพราะ 
การพัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  ตามยุค
ของการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีที่แปลกใหม่มากขึ้น มีการเผยแพร่ความรู้ในระบบออนไลน์อย่างหลากหลายใน
สังคมทุกชนชั้นและอาชีพ รวมทั้งมีสถานการณ์การเกิดโรคโควิท 19 ระบาด ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยต้อง
เฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้มีการระบาดเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวงการศึกษา ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนการสอนของ ครู อาจารย์ ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล  การพัฒนา
เกี่ยวกับการใช้เทคโนยีเพื่อจัดการเรียนการสอน ในระบบออนไลน์   จึงเป็นความต้องการและมีความจำเป็น
สำหรับ  ครู อาจารย์ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) 
เพื่อให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาเกิดความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับสถาณการณ์โลกในศตวรรษที่ ๒๑   

ดังน้ัน กลุ่มองค์ความรู้ที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงเห็นความสำคัญของ การสร้างสื่อ
บทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้กับนักศึกษา ของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ โดยการเริ่มต้นการศึกษา การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) จากประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มองค์ความรู้ จากเอกสาร รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
ในการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) ในแหล่งเรียนรู้ของ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย นอกมหาวิทยาลัย นำมาสรุปเป็นแนวการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การ
สร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ให้เป็นผู้รู้ สามารถพัฒนาทักษะตนเอง
ในการผลิตบทเรียนออนไลน์ ตลอดจนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 
 
1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี้ 

        วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ส่งเสริมให้ ผู ้บริหาร 
อาจารย์ผู้สอนดำเนินการระดมความคิดเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ให้ตนเองและบุคลากรของวิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ   เดือน ตุลาคม 2563  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และ รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ รักษาการ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
ได้แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการความรู้(KM) และกำกับติดตามงานจัดการความรู้(KM) ประจำปีงบประมาณ 
2564  ต่อจากน้ัน คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการ
บิน สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ยุคดิจิทัล 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา(หลักสูตรสองภาษา) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและธุรกิจที่พัก ได้แจ้งให้บุคลากรในสาขา รวมทั้งฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ของวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการได้แจ้งให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เลือกเข้ากลุ่มองค์ความรู้ 
ตามความสนใจ ในการน้ีมีผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนในสาขาต่างๆ มคีวามสนใจเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มองค์ความรู้
ที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ จำนวน 27 คน (ดังรายชื่อสมาชิก
ในข้อ 2)    

         ผู้บริหารและอาจารย์ผู ้สอน ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มองค์ความรู้ที ่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  ได้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกันโดย  รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการ
ดำเนินการจัดการความรู้(KM) ของสมาชิกกลุ่ม การดำเนินการจัดการความรู้(KM) ประจำปีงบประมาณ 2564  
และ สมาชิกร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยสมาชิกกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์สำหรับ
สอนนักศึกษา ในสถานการณ์การเกิดโรคโควิท 19 ระบาด ในปี การศึกษา 2563 ซึ่งมีการบริหารจัดการป้องกัน
โดยให้นักศึกษาเรียนในสถานที่พักอาศัยเป็นระยะ ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสมาชิกกลุ่มที่มี
ประสบการณ์ในการพัฒนาครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับการศึกษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความคิดเห็นในการดำเนินงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งกำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็น ที่สำคัญต่องานหรือกิจกรรมของวิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ และทบทวนชื่อกลุ่มองค์ความรู้ ตามความคิดเห็นและข้อสรุปของสมาชิกกลุ่ม จาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวสมาชิกมีความต้องการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสื่อบทเรียน
ออนไลน์ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้แก่สมาชิก โดยขอให้ รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ อาจารย์ 
พงศ์ระพี แก้วไทรฮะและ  อาจารย์ อภิญญา ชัยสงคราม เป็นวิทยากร 
                วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. สมาชิกของกลุ่มองค์ความรู้ที ่ 1 การจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้เข้ารับการ
อบรม ณ ห้องประชุม  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เรื ่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
รวมทั้งสมาชิกกลุ่มได้รับความรู้จาก อาจารย์ พงศ์ระพี แก้วไทรฮะและ  อาจารย์ อภิญญา ชัยสงคราม เกี่ยวกับการ
จัดทำบทเรียนออนไลน์และการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการผลิดและการใช้สื่อในระบบออนไลน์เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้แก่นักศึกษา เป็นกลุ่มย่อย ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2564 

      จากสถานการณ์การเกิดโรคโควิท 19 ระบาด ต้ังแต่ปี พศ. 2563 ทำให้สมาชิกกลุ่ม มีความต้องการ
และสนใจที่จะพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่มีอยู่ ให้ดียิ ่งขึ้น
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อย่างต่อเนื่อง จึงร่วมมือรวมพลังกันดำเนินการจัดการความรู้(KM) ในองค์ความรู้ที ่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ เพื่อการพัฒนางานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก 

 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ-นามสกุล หน่วยงานท่ีสังกัด บทบาทหน้าท่ี 

1 รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  คุณเอื้อ (Chief Knowledge 
Officer: CKO) ทำหน้าที่ใน
การกำหนดเป้าหมายของ
ผลลัพธ์และจัดบรรยากาศใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

2 อาจารย์ ดร.บุญทอง บุญทวี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
 
 

คุณอำนวย (Knowledge 
Facilitator: KF) เป็นผู้
อำนวยความสะดวกในการ
จัดการความรู้ และจุด
ประกายความคิดให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างผู้
ปฏิบัติ (คุณกิจ) กับผู้บริหาร 
(คุณเอื้อ) รวมทั้งความคิด
จากกลุ่มภายในและ
ภายนอกองค์กร  

3 ผศ. ดร. กรองทอง  ไคริรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คุณวิศาสตร์ (IT Wizard) 
คือผู้ที่สามารถออกแบบและ
จัดดำเนินการระบบไอทีที่
เหมาะสมแก่การจัดการ
ความรู้ขององค์กร หรือ
เครือข่ายการดำเนินงาน
ระบบ IT  

4. รศ. ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
5 ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
6 อาจารย์ ลือชัย ทิพรังศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
7 อาจารย์ พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ ยุคดิจิทัล 
8 อาจารย์ อภิญญา ชัยสงคราม สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ ยุคดิจิทัล 
9 อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 

 
คุณประสาน (Network 
Manager) เป็นผู้ที่คอย
ประสานเชื่อมโยงเครือข่าย
การจัดการความรู้ระหว่าง
หน่วยงานให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

10 อาจารย์ เทพลักษณ์ โกมลวณิช สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ-นามสกุล หน่วยงานท่ีสังกัด บทบาทหน้าท่ี 

 11 อาจารย์ ทักษิณา  บุญบุตร สาขาวิชาธุรกิจการบิน คุณลิขิต (Note Taker)  
เป็นผู้ที่ทำหน้าที่จดบันทึกใน
กิจกรรมการจัดการความรู้ใน 
รูปแบบต่าง ๆ เช่นบันทึกใน
กระดาษ บันทึกในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือ
บันทึกในเว็บไซต์/เว็บบล็อก 

12 อาจารย์กรวินท์ กังวล สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
13 อาจารย์นริสรา แพทย์รังษี สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
14 อาจารย์กังวาฬ โพธิ์ทอง สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
15 อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ สาขาการจัดการโรงแรม 

และการท่องเที่ยว 
16 อาจารย์นันทนา ลัดพลี สาขาการจัดการโรงแรม 

และการท่องเที่ยว 
17 อาจารย์คงศักด์ิ บุญอาชาทอง สาขาธุรกิจดิจิตอล 

ระหว่างประเทศ 
18 Dr.Dee Jean Ong สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
19 อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ ยุคดิจิทัล 
คุณกิจ(Knowledge 
Practitioner: KP) เป็นผู้
ดำเนินกิจกรรมความรู้ให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรรหา 
และเปลี่ยน แปลงความรู้สู่
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

20 Mr.Mohamed Darma RizalKhairiree สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ยุคดิจิทัล 

21 อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก(หลักสูตรภาษาไทย) 

22 อาจารย ดร.สริตา พันธเทียน การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก(หลักสูตรภาษาไทย) 

23 ผ.ศ. อลิสา ฤทธิชัยฤกษ การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก(หลักสูตรภาษาไทย) 

24 อาจารยเนตรนภา เหลืองสอาด การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก(หลักสูตรภาษาไทย) 

25 อาจารยโสภาวรรณ ตรีสุวรรณ การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก(หลักสูตรภาษาไทย) 

26 อาจารย ดร. นรินทร ยืนทน การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก(หลักสูตรภาษาไทย) 

27 อาจารยอรนพัฒน เหมือนเผาพงษ์ การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก(หลักสูตรภาษาไทย) 

 

* บทบาทหน้าที่ ระบุตำแหน่ง : คุณอำนวย คุณลิขิต คุณกิจ คุณประสาน คุณวิศาสตร์
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ส่วนที่ 2 การดำเนินงานจัดการความรู้ 
 

1. การกำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และกำหนด
เป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน : 
จากการที่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ นำเร่ืองการ 

ดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2564 ใน โดย รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ รักษาการ รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำเดือน 
กุมภาพันธ์ และให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งให้คณะอาจารย์ในสาขา รวมทั้งฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้แจ้งให้
บุคลากรของวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้ทราบ เกี่ยวกับการจัดต้ังกลุ่มการจัดการความรู้ 
(KM) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังกล่าว และสมาชิกเลือกเข้ากลุ่มตามความสนใจ กลุ่มองค์ความรู้ที่ 1 การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ   
จึงได้ดำเนินการดังน้ี 
       วันที่ 10 มีนาคม 2564 มีหนังสือจากฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ แจ้งนัดหมายการประชุมสมาชิก
กลุ่ม 
                วันที่  12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. สมาชิกลุ่มประกอบด้วย ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน ได้
มีการประชุมร่วมกัน กำหนดองค์ความรู้หลักที ่จำเป็น ที่สำคัญต่องาน หรือกิจกรรมของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ ทบทวน พิจารณาชื่อกลุ่มความรู้ เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงข้อตกลงในกลุ่มสมาชิก 3 เร่ือง
หลัก คือ   

1.1.1 สอบถามความต้องการของสมาชิกในการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ(กลุ่มความรู้ 1) 
     การสอบถามความต้องการของสมาชิกในการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ โดยที่ประชุมมอบหมาย
ให้ รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ เป็นผู้ดำเนินการ จากการสอบถามความต้องการของสมาชิกที่เข้าร่วม พบว่าสมาชกิมี
ความต้องการทราบการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning)  
มีการสอบถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์สำหรับ
สอนนักศึกษา ในสถานการณ์การเกิดโรคโควิท 19 ระบาดเป็นระยะ ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีการบริหารจัดการป้องกันการเกิดโรคโควิท 19 ระบาด โดยให้นักศึกษาเรียนใน
สถานที่พักอาศัย พบว่า สมาชิกทุกคนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้ง มีอาจารย์ที่เป็นสมาชิกจำนวน 
11 คน  ได้แก่ ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ อาจารย์ ดร.บุญทอง 
บุญทวี อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์  อาจารย์ ลือชัย ทิพรังศรี  อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ  อาจารย์ 
อภิญญา ชัยสงคราม อาจารย์นริสรา แพทย์รังษี อาจารย์กังวาฬ โพธิ์ทอง และ อาจารย์กรวินท์ กังวล ได้มี
ประสบการณ์ในการผลิตสื่ออบรมครูผู ้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษา 
ภายใต้ โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563 ทำให้สมาชิกสรุปความต้องการ
ร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มองค์ความรู้ที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
: การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ   
               1.1.2 กำหนดบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
    รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ รักษาการ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นสมาชิก 

https://mooc.ssruic.ssru.ac.th/
https://mooc.ssruic.ssru.ac.th/
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กลุ่ม ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่การจัดการความรู้ (KM) โดยมีเอกสารประกอบ (เอกสาร1 ในภาคผนวก) และให้
สมาชิกเสนอสมาชิกในกลุ่ม ที่มีความเหมาะสมในบทบาทหน้าที่คุณเอื้อ คุณอำนวย พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่มเลือก
บทบาทหน้าที่ของตนเอง สมาชิกได้มอบให้ รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ เป็นคุณเอื้อ(Chief Knowledge Officer: CKO) 
ทำหน้าที่กำหนดเป้าหมายของผลลัพธ์และจัดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม อาจารย์ ดร.บุญทอง 
บุญทวี เป็นคุณอำนวย(Knowledge Facilitator: KF) ทำหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ และจุด
ประกายความคิดให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ (คุณกิจ) กับผู้บริหาร (คุณเอื้อ) รวมทั้งความคิดจากกลุ่ม
ภายในและภายนอกองค์กร ส่วนจำนวนสมาชิกอีก 25 คน ได้เลือกทำบทบาทหน้าที่ ดังน้ี สมาชิกกลุ่มจำนวน 6 
คน เลือกบทบาทหน้าที่คุณวิศาสตร์ (IT Wizard) ทำหน้าที่ออกแบบและจัดดำเนินการระบบไอทีที่เหมาะสมแก่
การจัดการความรู้ขององค์กร หรือเครือข่ายการดำเนินงานระบบ IT สมาชิกกลุ่มจำนวน 2 คน เลือกบทบาทหน้าที่
คุณประสาน (Network Manager) ทำหน้าที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   สมาชิกกลุ่มจำนวน 9 คน เลือกบทบาทหน้าที่คุณลิขิต (Note Taker) ทำหน้าที่จด
บันทึกในกิจกรรมการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นบันทึกในกระดาษ บันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 
หรือบันทึกในเว็บไซต์/เว็บบล็อก สมาชิกกลุ่มจำนวน 9 คน เลือกบทบาทหน้าที่ คุณกิจ(Knowledge 
Practitioner: KP) ทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมความรู้ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรรหา และเปลี่ยน แปลงความรู้สู่
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย  ดังรายชื่อที่ปรากฏในตาราง 
 
          รายชื่อสมาชิกจัดการความรู้ (KM) กลุ่มองค์ความรู้ที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การ
สร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ 

ลำดับ ช่ือ-นามสกุล หน่วยงานท่ีสังกัด บทบาทหน้าท่ี 

1 รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

คุณเอื้อ 
2 อาจารย์ ดร.บุญทอง บุญทวี คุณอำนวย 
3 ผศ. ดร. กรองทอง  ไคริรี คุณวิศาสตร์ 
4. รศ. ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ คุณวิศาสตร์ 
5 ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร คุณวิศาสตร์ 
6 อาจารย์ ลือชัย ทิพรังศรี คุณวิศาสตร์ 
7 อาจารย์ พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ คุณวิศาสตร์ 
8 อาจารย์ อภิญญา ชัยสงคราม คุณวิศาสตร์ 
9 อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ คุณประสาน 
10 อาจารย์ เทพลักษณ์ โกมลวณิช คุณประสาน 
11 อาจารย์ ทักษิณา  บุญบุตร คุณลิขิต 
12 อาจารย์นันทนา ลัดพลี  
13 อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์  
14 อาจารย์กรวินท์ กังวล คุณลิขิต 
15 อาจารย์นริสรา แพทย์รังษี คุณลิขิต 
16 อาจารย์กังวาฬ โพธิ์ทอง คุณลิขิต 
17 อาจารย์กรวินท์ กังวล คุณลิขิต 
18 Dr.Dee Jean Ong คุณลิขิต 
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ลำดับ ช่ือ-นามสกุล หน่วยงานท่ีสังกัด บทบาทหน้าท่ี 
19 อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

คุณกิจ 

20 Mr.Mohamed Darma RizalKhairiree คุณกิจ 

21 อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา คุณกิจ 

22 อาจารย ดร.สริตา พันธเทียน คุณกิจ 

23 ผ.ศ. อลิสา ฤทธิชัยฤกษ คุณกิจ 

24 อาจารยเนตรนภา เหลืองสอาด คุณกิจ 

25 อาจารยโสภาวรรณ ตรีสุวรรณ คุณกิจ 

26 อาจารย ดร. นรินทร ยืนทน คุณกิจ 

27 อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา คุณกิจ 

 
      1.1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning ให้แก่สมาชิกโดยมี รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ อาจารย์ พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ และ อาจารย์ อภิญญา 
ชัยสงคราม เป็นวิทยากร  ( Power Point และ เอกสารประกอบ 2 ในภาคผนวก) ทำให้ได้รูปแบบ การสร้างสื่อ
บทเรียนออนไลน์ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  เป็นองค์ความรู้ชื่อ การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย 
               1) การผลิตสื่อการสอน ได้แก่ การสร้างสื่อการสอน การบันทึกวิดีโอ การตัดต่อวิดีโอ 
               2) วีธีการสอนออนไลน์ ได้แก่ การสอนสด ผ่านระบบ หรือช่องทางต่างๆ  และการสอนแห้ง 
โดยการ Upload สื่อการสอนผ่านระบบ หรือช่องทางต่างๆ 
              3) รูปแบบการสอนแบบ Active Learning หรือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก   

     1.1.3  แบ่งกลุ่ม สมาชิกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A B และ C (รายชื่อแบ่งกลุ่มในภาคผนวก) เพื่อ
กลับไปทบทวนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของสมาชิกกลุ่มที่ได้เตรียมการสอน ในระบบออนไลน์ให้แก่
นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 แล้วพัฒนา ปรับปรุงบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ตามบริบทของเนื้อหาวิชาที่สอน  และสรุปส่งคุณประสาน เพื่อรวบรวมส่งคุณลิขิตให้สรุปเป็นองค์
ความรู้ของกลุ่มต่อไป 

               1.1.4  ประชุมหัวหน้ากลุ่ม กลุ่ม A B และ C และ ตัวแทนผู้ทำบทบาทหน้าที่เป็นคุณวิศาสตร์ คุณ
ลิขิต คุณกิจ ร่วมกับ คุณเอื้อและคุณอำนวย สกัดองค์ความรู้ ที่สมาชิกกลุ่มได้ปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเตรียมเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ เพื่อให้
อาจารย์และบุคลากรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกได้เข้าศึกษาองค์ความรู้ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งน้ีเน่ืองจากเด
สถานการณ์โรคโควิท 19 ไม่สามารถประชุมสมาชิกพร้อมกันทุกคนได้ จึงมีเพียงผู้แทนของผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ เข้า
ร่วมประชุมจำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุม 
     1.1.5. เผยแพร่ให้อาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยสมาชิกกลุ่มที่ทำ
หน้าที่คุณวิศาสตร์ ประกอบด้วย รศ. ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ  อาจารย์ พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ และอาจารย์ อภิญญา 
ชัยสงคราม เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการให้อาจารย์ที่สนใจในแต่ละสาขา  
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       1.1.6 เผยแพร่ให้ศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ที่เป็นครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา 
และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน ที่สนใจและเป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการชุดและโครงการ
ย่อยที่คณะทำงานวิจัยซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มได้รับเงินสนับสนุนจากงบรายได้ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(อ้างอิงในเวปไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ) คือ 
          ชุดโครงการวิจัย  การพัฒนาแผนแม่บทในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกในการสอน
คณิตศาสตร์ (Development master plan for organizing active learning experiences in mathematics 
instruction) ประกอยด้วยชุดโครงการย่อย โครงการ ได้แก่ 
         โครงการวิจัยที่ 1 การพัฒนาสื่อต้นแบบการเรียนรู้เชิงรุกในการใช้เทคโนโลยีในการสอน
คณิตศาสตร์ (Development prototype for active learning in using technology in mathematics 
instruction)    

       โครงการวิจัยที่ 2 การพัฒนาสื่อต้นแบบการเรียนรู้เชิงรุกในการการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
(Development prototype for active learning in using English for mathematical communication) 
                1.1.7. สรุปผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :  
1.2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1  
1.2.2 รายชื่ออาจารย์ที่ดำเนนิงานโครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับ

การศึกษาไทย ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 
พุทธศักราช 2563 

1.2.3 รายชื่อสมาชิกและหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) ดังปรากฏในสว่นที่ 1  
ของรายงานฉบับนี ้
                 1.2.4 ชื่อองค์ความรู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การ
สร้างสื่อบทเรียนออนไลน์  ดังปรากฏในรายงานข้อ 1.1.2   

 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 
           2.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
                จัดประชุมสมาชิกในกลุ่มความรู้ 1 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องศึกษา และ
นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ทั้งให้คุณลิขิตรวบรวมเพื่อนำไปจัดทำโครงสร้างความรู้ และเตรียมจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกรอบที่กำหนดร่วมกัน 3 ประเด็นที่ต้องศึกษาประกอบด้วย 
                  (1) บริบทในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning  
                  (2) บทเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจ สร้างง่าย สะดวกใช้ ให้ความรู้และเสริมสร้างความสามารถของ
ผู้เรียนได้ดี ในยุคปัจจุบัน 
                  (3) แหล่งเรียนรู้ที่ต้องศึกษา 
     2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : (ในภาคผนวก) 
          ภาพการประชุมปฏิบัติการ สื่อ และผลงานของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเผยแพร่องค์ความรู้  
 
 
 

https://mooc.ssruic.ssru.ac.th/
https://mooc.ssruic.ssru.ac.th/
https://mooc.ssruic.ssru.ac.th/
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3.  การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางสว่นให้เหมาะสมต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 
      3.1  รายละเอียดผลการดำเนินงาน : 
                1)  สมาชิกในกลุ่มความรู้ 1 นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการผลิตสื่อสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษา แต่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการการจัดกิจกรรมแบบการเรยีนรู้
เชิงรุก (Active Learning)ในระบบออนไลน์ เหมือนการสอนแบบปกติในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ สมาชิกจึงมี
ความสนใจในเร่ือง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์  

     2) สมาชิกในกลุ่มความรู้ 1 ได้รับการอบรมจากวิทยากร (คุณวิศาสตร์) ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ 
รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ อาจารย์ พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ และ อาจารย์ อภิญญา ชัยสงคราม เพื่อใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ในเน้ือหาวิชาที่ต้องการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในระบบออนไลน์  ให้มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ดี มีความเหมาะสมกับนักศึกษา  

3) สมาชิกกลุ่มความรู้ที่ 1 นำความรู้ที่ได้รับไปผลิตสื่อการเรียนการสอนในระบบออนไลน์โดยปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)  แล้วสรุปรายงานตามแบบสอบถาม (ใน
ภาคผนวก) 

4) ผู้แทนสมาชิกกลุ่มความรู้ที่ 1 ทำการสังเคราะห์รูปแบบ/วิธีการ จัดการเรียนการสอนของสมาชิกและ
สรุปร่วมกัน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ได้องค์ความรู้ของกลุ่มแล้วส่งให้สมาชิกทบทวนผลการสรุปงานของกลุ่ม เป็น
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์โดยคำนึงถึงองค์ประกอบการผลิตและการ
ใช้  ดังในแผนภาพที่ 1 

 
Constructing Knowledge 

 
 
 
 

   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 สรุปแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ 

 

Design 
instructional medias 

for integration 

online lessons 

and active learning 

strategy. 

 

Instructional Media 
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       การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Design instructional medias for 
integration online lessons and active learning strategy)  ประกอบด้วย การสร้างสื่อการเรียนการสอน 

(Instructional Media)  การสอนในระบบออนไลน์ (Online Teaching)และการจัดกิจกรรมแบบการเรยีนรู้เชิงรุก 

(Active Learning)  
      5) ส่งแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์(ฉบับร่าง)ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง ประกอบด้วย 
                   5.1) ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
          5.2) ดร.ไพจิตร สดวกการ อดีต ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   5.3) อาจารย์ กิตติ กสิณธารา อดีต ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           3.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :(ในภาคผนวก) 
               1) แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์(ฉบับร่าง)  
               2) Power Point KM Active Learning การเรียนรู้เชิงลึก โดย รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ (วิทยากร) 
     3) สรุปการนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ ของสมาชิกกลุ่ม 1 

 
4.  การนำความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

           4.1  รายละเอียดผลการดำเนินงาน : 
     1) คุณวิศาสตร์ ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่ม 1 ได้แก่ รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ อาจารย์ พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ 

และ อาจารย์ อภิญญา ชัยสงคราม ได้อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่อาจารย์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม 
บริการ ในสาขาต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ในเน้ือหาวิชาที่ต้องการจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษาในระบบออนไลน์ ให้มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
                2) อาจารย์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุง/พัฒนา 
บทเรียนออนไลน์ในเน้ือหาวิชาที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในระบบออนไลน์ ให้มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning  
         4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :  
                 1) ภาพการอบรม 
       2) แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์(ฉบับร่าง)   

  
      5.  การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน : 
กลุ่มความรู้ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ 

ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนำกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ โดย
สมาชิก KM ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และนำกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน ในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์(ฉบับร่าง)  เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก ได้ผลดังน้ี 
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      กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ สิ่งที่ปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

   การบริหารจัดการและ
สร้างองค์ความรู้ภายในกลุ่ม
โดยการใช้ประสบการณ์เดิม
ของสมาชิกแต่ละสาขา มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันแล้วสรุปเป็นองค์ความรู้
ของกลุ่ม 

มีหลักการทำงานในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
กลุ่มโดยแบ่งสมาชิกออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A, B และ C
โดยมีสมาชิกกลุ่มย่อมาจาก
แต่ละสาขาและมีผู้แทนกลุ่ม
ย่อยนำข้อสรุปของกลุ่มย่อย
มาสรุปเป็นองค์ความรู้ของ
กลุ่มความรู้ 1 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มย่อย และ 
มีผู้แทนกลุ่มย่อยนำ
ข้อสรุปของกลุ่มย่อยมา
สรุปเป็นองค์ความรู้ของ
กลุ่มความรู้ 1 
 

- 

การผลิตสื่อสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนใน
ระบบออนไลน์ให้แก่
นักศึกษา ไม่ได้คำนึงถึงการ
จัดกิจกรรมแบบการเรยีนรู้เชิง
รุก (Active Learning) ใน
ระบบออนไลน์ 

การผลิตสื่อสำหรัยการ
จัดการเรียนการสอนในระบบ
ออนไลน์ให้แก่นักศึกษา ได้
คำนึงถึงการการจัดกิจกรรม
แบบการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active 
Learning)ในระบบออนไลน์ 
ในเน้ือหาหรือกิจกรรมที่ 
สามารถจัดให้นักเรียนได้ 
หรือจำลองการปฏิบัติ
กิจกรรมให้ ใกล้เคียงกับการ
สอนแบบปกติในห้องเรียน
หรือห้องปฏิบัติการ  

 การจัดกิจกรรมแบบการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)ในระบบ
ออนไลน์ ในเน้ือหาหรือ
กิจกรรมที่ สามารถจัด
ให้นักเรียนได้ 

ให้ระบุการผลิตสื่อ
การจัดกิจกรรมแบบ
การเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)
ในระบบออนไลน์ ให้
มากเพื่อผู้สนใจได้
เรียนรู้และสามารถ
เลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสมตามบริบท
ของเน้ือหาวิชาที่
สอน 

การเผยแพร่องค์ความรู้
ด้วยการผลิตสื่อหรือ
เอกสารเพื่อให้ผู้สนใจ
ศึกษาจาก website ของ
วิทยาลัย 

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้วย
การผลิตสื่อให้ศิษย์เก่า และ
ผู้สนใจที่จะเรียนรู้ ผา่นสื่อ
ออนไลน์ในหลายช่องทาง 
เช่น You Tube, Group 
Line, Google Meet etc.  

เพิ่มช่องทางการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้วยการผลิต
สื่อให้ศิษย์เก่า และผู้สนใจ
ที่จะเรียนรู้ ผ่านสื่อ
ออนไลน์ในหลายช่องทาง  

การเผยแพร่องค์
ความรู้ด้วยการผลิต
สื่อตัวอย่างหรือ
เอกสารเพื่อให้
ผู้สนใจศึกษา 

 

5.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
     1)  เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์(ฉบับ

ร่าง)   
               2) Web Site ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เกี่ยวกับการ การจัดการเรียนรู้ทาง
ออนไลน์ ของอาจารย์ผู้สอน  
               3) Power Point การนำทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ของ
นักศึกษาและศิษย์เก่า  
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6. การรวบรวมความรูแ้ละจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
     6.1  รายละเอียดผลการดำเนินงาน : 

กลุ่มความรู้ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ได้นำ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับข้อความ กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงานในแนวทาง “การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์”  และสรุปองค์ความรูเ้รื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์”  รวมทั้งจัดทำเป็นกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง“การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์”   เตรียมเผยแพร่ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องนำสู่การ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 
กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.นำประเด็นข้อเสนอแนะและข้อคิดเหน็
ของผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแก้ไข  
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning : การสร้างสื่อบทเรียน
ออนไลน์ 
2.จัดพิมพ์เป ็นร ูปเล่มและทำสำเนา 
เผยแพร่ 

 1.ทบทวนและสรุปประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำแนวการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
: การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ให้มี
ความถูกต้อง เหมาะสมกับการนำไปใช้
ได้อย่างมีคุณภาพ 
2 จัดพิมพ์เปน็รูปเล่ม  เผยแพร่ทาง
ออนไลน์ และจัดทำ  QR Code ให้
ผู้สนใจ สแกนอ่าน  

1. ข้อความ ให้เหมาะสมและ
ถูกต้อง 
2. ความละเอียดในขั้นตอนการ
นำเสนอ 

         

          6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
6.2.1  เอกสาร“ แนวการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์”   
6.2.2  เอกสารความรู้ 
6.2.3 เล่มรายงานโครงการจัดการความรู้ 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ ์
 
1. ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู้  
     ความรู้ท่ีได้  

1.1 แนวทางการดำเนินงาน  
                        ศึกษาทั้งในภาพรวมที่เป็นระบบและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน กระบวนการ
หรือวิธีการ ตลอดจนผลที่เกิดหรือผลกระทบของการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การ
สร้างสื่อบทเรียนออนไลน์แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมร่วมกันในกลุ่ม ดังน้ี 
                (1) สำรวจและรวบรวมองค์ความรู้ ความสามารถ ของสมาชิกเพื่อการดำเนินงานร่วมกัน
ตามบทบาทและหน้าที่ 

       (2) กำหนดกรอบแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียน
ออนไลน์เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมให้เป็นไปตาม แนวทางของมหาวิทยาลัยและแนวทางระดับชาติ  

       (3) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อ
บทเรียนออนไลน์ ให้สมาชิกมีความเข้าใจในและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ ในช่องทางต่างๆ 
คือ แจกให้อาจารย์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำเผยแพร่ในเว็ปไซด์ของวิทยาลัย และช่องทาง
ออนไลน์ในระบบต่างๆ 

       (4) สนับสนุนให้อาจารย์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ของตนเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก  
             1.2 แนวทางการจัดการเรียนรู ้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ของ
สาขาวิชา  

       (1) พิจารณาจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวอาจารย์ในสาขาและความต้องการหรือความสนใจใน
การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

       (2) ศึกษาเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียน
ออนไลน์ ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา  

       (3) ช่วยเหลือกันในสาขาวิชาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การ
สร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ รวมทั้งแสวงหาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อ
บทเรียนออนไลน์ที่สอดคล้องกันกับสาขาอื่นในวิทยาลัย ต่างคณะ หรือต่างมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายและกระจายในวงกว้าง 

       (4) กำหนดแผนงานพัฒนาวิชาการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : 
การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ของสาขา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสาขา ตามแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และแนวนโยบายของกระทรวง 

       (5) กำหนดหัวข้อทางวิชาการในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมของ
สาขาวิชา ให้สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้  
            1.3 แนวทางการทำงานวิจัยของอาจารย์  

       (1) ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
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       (2) ทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ โดย
ร่วมมือกัน เพราะอาจารย์แต่ละคน มีทักษะและความสามารถเฉพาะตน การทำงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน
ย่อมทำให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาย่อมบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
คุณภาพ 

       (5) เรียนรู้ ปรึกษากับผู้รู ้หรือผู้เชี ่ยวชาญที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ จะสามารถขจัดปัญหาหรืออุปสรรคได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งเกิดการสร้าง
องค์ความรู้ได้มากขึ้น  

       (6) เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การ
สร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ได้มาก 
      
          ผ่านการกลั่นกรองจาก 

            ความรู้ที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก 
  (1) สมาชิกกลุ่ม 
  (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 บันทึกอยู่ท่ี 
           เว็บไซด์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

 
2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้  
                สมาชิกกลุ่มและอาจารย์ที่สนใจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้ได้รับองค์ความรู้จากผู้ที่
มีประสบการณ์สูงหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่ศึกษาวิจัยมากและกว้างไกลขึ้น  
           2.2 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน  
                 1) ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ของสมาชิก
กลุ่มและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขา  
                 2) ได้กระบวนการสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ในการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น  
                 3) ได้แนวการสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ของและศิษย์เก่าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้สอน
ในโรงเรียนเครือข่ายที่สนใจ 
                เอกสารหลักฐานอ้างอิง  
                1) ข้อสรุปการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ของสมาชิกกลุ่ม
และอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขา 
                2) ผลงานของศิษย์เก่าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายที่สนใจที่เข้ารับ
การพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ 
           บันทึกอยู่ท่ี 

           เว็บไซด์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
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3. สรุปการดำเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้  
           3.1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
       1) อาจารย์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสถานการณ์การเกิดโรคโควิท 19 ระบาด ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งต้องสอนในระบบออนไลน์    
                2)  อาจารย์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการสามารถสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์สำหรับการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้แก่นักศึกษาในวิชาที่สอนได้ในสถาณการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานการณ์การเกิดโรค COVID-19 ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน 
                3) ศิษย์เก่าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายที่สนใจที่ได้รับการพัฒนา
เกี่ยวกับการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ นำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและมีผลงานปรากฏ 
           3.2 ปัญหาและอุปสรรค  
                 1) การสร้างองค์ความรู้ร่วมกันของสมาชิก ในสถานการณ์การเกิดโรค COVID-19 ทำให้มีโอกาสได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ตนเองและเพื่อนสมาชิกได้น้อย  
                 2) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ไม่สามารถ
พัฒนาในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์บทเรียนออนไลน์ที่แปลกใหม่และเรียนรู้ร่วมกันได้เพียงบาง
เรื่อง  
 
4. การต่อยอดองค์ความรู้หรอืนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน  
           4.1 งานวิจัย  
                 1) คุณวศิาสตร์ ซ่ึงเปน็วิทยากร ได้ร่วมมือกับสมาชิกกลุ่มองค์ความรู้ที่ 1 นำแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติงบประมาณ ปี 2564 ให้ทำการวิจัย ดังน้ี 
         ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาแผนแม่บทในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกในการสอน
คณิตศาสตร์ (Development master plan for organizing active learning experiences in mathematics 
instruction) 

                  โครงการวิจัยที่ 1 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัย) การพัฒนาสื่อต้นแบบการเรียนรู้เชิงรุกในการใช้
เทคโนโลยีในการสอนคณิตศาสตร์ (Development prototype for active learning in using technology 
in mathematics instruction) 

                  โครงการวิจัยที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัย)การพัฒนาสื่อต้นแบบการเรียนรู้เชิงรุกในการในการ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ (Development prototype for active learning in using English for      
mathematical communication) 
 
           4.2 นวัตกรรม          จัดทำเอกสาร ประกอบการวิจัย ในข้อ 4.1 การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบ่งออกเป็น 4
เรื่อง (เอกสารในภาคผนวก) ประกอบด้วย 

เรื่องที่ 1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
เรื่องที่ 2 แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่องที่ 3 การผลิตสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี 
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เรื่องที่ 4 สื่อภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสื่อความหมาย 
เว็บไซด์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โดย รศ.ฉวีวรรณแก้วไทรฮะ ( Website : www.elic.ssru.ac.th/chaweewan_ka )  

 

http://www.elic.ssru.ac.th/chaweewan_ka/
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ภาคผนวก 
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เอกสารที่เก่ียวข้อง 
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รายช่ือสมาชิกและบทบาทหน้าท่ี 
 
สมาชิกกลุ่มองค์ความรู้ท่ี 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ 
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ-นามสกุล หน่วยงานท่ีสังกัด บทบาทหน้าท่ี 

1 รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  คุณเอื้อ (Chief Knowledge 
Officer: CKO) ทำหน้าที่ใน
การกำหนดเป้าหมายของ
ผลลัพธ์และจัดบรรยากาศใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

2 อาจารย์ ดร.บุญทอง บุญทวี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
 
 

คุณอำนวย (Knowledge 
Facilitator: KF) เป็นผู้
อำนวยความสะดวกในการ
จัดการความรู้ และจุด
ประกายความคิดให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างผู้
ปฏิบัติ (คุณกิจ) กับผู้บริหาร 
(คุณเอื้อ) รวมทั้งความคิด
จากกลุ่มภายในและ
ภายนอกองค์กร  
 

3 ผศ. ดร. กรองทอง  ไคริรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คุณวิศาสตร์ (IT Wizard) 
คือผู้ที่สามารถออกแบบและ
จัดดำเนินการระบบไอทีที่
เหมาะสมแก่การจัดการ
ความรู้ขององค์กร หรือ
เครือข่ายการดำเนินงาน
ระบบ IT  

4. รศ. ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
5 ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
6 อาจารย์ ลือชัย ทิพรังศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
7 อาจารย์ พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ ยุคดิจิทัล 
8 อาจารย์ อภิญญา ชัยสงคราม สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ ยุคดิจิทัล 
9 อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 

 
คุณประสาน (Network 
Manager) เป็นผู้ที่คอย
ประสานเชื่อมโยงเครือข่าย
การจัดการความรู้ระหว่าง
หน่วยงานให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

10 อาจารย์ เทพลักษณ์ โกมลวณิช สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ-นามสกุล หน่วยงานท่ีสังกัด บทบาทหน้าท่ี 

 11 อาจารย์ ทักษิณา  บุญบุตร สาขาวิชาธุรกิจการบิน คุณลิขิต (Note Taker)  
เป็นผู้ที่ทำหน้าที่จดบันทึกใน
กิจกรรมการจัดการความรู้ใน 
รูปแบบต่าง ๆ เช่นบันทึกใน
กระดาษ บันทึกในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือ
บันทึกในเว็บไซต์/เว็บบล็อก 

12 อาจารย์กรวินท์ กังวล สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
13 อาจารย์นริสรา แพทย์รังษี สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
14 อาจารย์กังวาฬ โพธิ์ทอง สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
15 อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ สาขาการจัดการโรงแรม 

และการท่องเที่ยว 
16 อาจารย์นันทนา ลัดพลี สาขาการจัดการโรงแรม 

และการท่องเที่ยว 
17 อาจารย์คงศักด์ิ บุญอาชาทอง สาขาธุรกิจดิจิตอล 

ระหว่างประเทศ 
18 Dr.Dee Jean Ong สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
19 อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ ยุคดิจิทัล 
คุณกิจ(Knowledge 
Practitioner: KP) เป็นผู้
ดำเนินกิจกรรมความรู้ให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรรหา 
และเปลี่ยน แปลงความรู้สู่
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

20 Mr.Mohamed Darma RizalKhairiree สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ยุคดิจิทัล 

21 อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก(หลักสูตรภาษาไทย) 

22 อาจารย ดร.สริตา พันธเทียน การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก(หลักสูตรภาษาไทย) 

23 ผ.ศ. อลิสา ฤทธิชัยฤกษ การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก(หลักสูตรภาษาไทย) 

24 อาจารยเนตรนภา เหลืองสอาด การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก(หลักสูตรภาษาไทย) 

25 อาจารยโสภาวรรณ ตรีสุวรรณ การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก(หลักสูตรภาษาไทย) 

26 อาจารย ดร. นรินทร ยืนทน การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก(หลักสูตรภาษาไทย) 

27 อาจารยอรนพัฒน เหมือนเผาพงษ์ การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก(หลักสูตรภาษาไทย) 

 

* บทบาทหน้าที่ ระบุตำแหน่ง : คุณอำนวย คุณลิขิต คุณกิจ คุณประสาน คุณวิศาสตร์
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PP 1 การประชุมสมาชิกสมาชิก 
กลุ่มองค์ความรู้ท่ี 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ 
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PP 2  การประชุมสมาชิกสมาชิก 
กลุ่มองค์ความรู้ท่ี 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Active Learning or Passive Learning

How much do students retain what they’ve 

learnt?

Source: https://drvictorlimfei.wordpress.com/2016/01/20/reading-active-learning-or-

passive-learning/

 

Knowledge Management Process

1. Discovery: How will knowledge inside the 

organization be discovered?

2. Capture: How will new and existing 

knowledge be stored?

3. Process: How best can this knowledge be 

synthesized and incorporated?

4. Benefits and Share: How best can 

individuals within the organization access 

this knowledge? 

 

 

Active Learning…                  

KM
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Discovery: Knowledge of Active Learning 
(Cont.)

Discussion Practice by Doing Teaching Others

What are engagement activities in active learning?

 

Discovery: Knowledge of Active Learning 
(Cont.)

Active learning is meant to replace traditional 

lecture. 

(True / False )

False! Active learning can be used as a 

supplement to traditional lecture. Lecture 

should be broken up with active learning 

activities every 10 – 20 minutes to enhance 

information retention.  

Discovery: Knowledge of Active Learning

What is meant by active learning?

The students are actively involved in learning 

the material through participation in the 

lesson.
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Capture: New Knowledge of Active 

Learning…

Tacit Knowledge

https://ssruic.ssru.ac.th/en/page/learningcenter

https://edx.ssruic.net/courses/course-

v1:SSRUIC+SSRUIC001+2020_T1/about

 

Capture:New Knowledge of Active Learning

https://www.youtube.com/watch?v=rOMI xDk_VU

What strategies should the lecturer employ active 

learning?

 

Process: Integrated in Teaching and 

Learning 

Integrated 

in 

Teaching & 

Learning

Collaborative 
Learning

Cooperative 
Learning

Inquiry-
based 

Learning

Problem-
based 

Learning

Blended 

Learning
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Benefits of Active Learning

Source: https://rioschools.org/21st-century-skills-practices-stuff/
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แบบสอบถามชุดท่ี 1  
คำชี้แจง : โปรดระบุว่าท่านได้มีการดำเนินการต่อไปน้ีหรือไม่โดยทำเคร่ืองหมาย  หน้าข้อที่ท่านได้มีการ
ดำเนินการอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในปีการศึกษา 2563 
 
ตอนท่ี 1 – การผลิตสื่อการสอน 
1.1 การสร้างสื่อการสอน 

สร้างงานนำเสนอ (Power Point) ในรูปแบบ Infographics โดยหลีกเลี่ยงการใช้เอกสารทั้งฉบับในการสอน 
รวมถึงหลีกเลี่ยงการสร้างงานนำเสนอที่อัดแน่นไปด้วยข้อความตัวอักษร 
สร้างสื่อการสอนแบบ Interactive เช่น Video Quiz หรือ Kahoot 
สร้างสื่อการสอนแบบ Animation โดยใช้โปรแกรมกราฟิก เช่น Maya, Blender หรือ Unity 
สร้างสื่อการสอนแบบ AR/VR/MR 
สร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจแบบอื่น (โปรดระบุ)………………………………………………….. 
 

1.2  การบันทึกวิดีโอสื่อการสอนล่วงหน้า 
บันทึกงานนำเสนอเป็นวิดีโอโดยใช้เคร่ืองมือบันทึกของ PowerPoint 
บันทึกวิดีโอสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจออื่นๆ เช่น Snaglt, OBS หรือ Camtasia 
บันทึกวิดีโอสื่อการสอนโดยใช้การบันทึกหน้าจอ Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ 
บันทึกวิดีโอสื่อการสอนโดยใช้การต้ังกล้องบันทึกด้วยตนเอง (ในหรือนอกสถานที่) 
บันทึกวิดีโอสื่อการสอนโดยใช้การต้ังกล้องบันทึกแบบมีทีมงาน (ในหรือนอกสถานที่) 
บันทึกวิดีโอสื่อการสอนล่วงหน้าโดยใช้วิธีอื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………….. 

 
1.3  การบันทึกวิดีโอการสอนสด 

บันทึกการสอนสดจาก Google Meet, Zoom, หรือระบบ Video Conference อื่นๆเป็นวิดีโอ 
บันทึกการสอนโดยการต้ังกล้องบันทึกในห้องเรียนจริง โดยที่มีผู้เรียนอยู่ 
บันทึกการสอนสดโดยใช้วิธีอื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………….. 

 
1.4 การตัดต่อวิดีโอ 

ตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ เช่น Premier Pro, Final Cut Pro, iMovie, Davinci 
Resolve, Corel Video Studio และอื่นๆ 
ตัดต่อวิดีโอโดยใช้แอฟพลิเคชั่นมือถือ เช่น KineMaster, iMovie 
ตัดต่อวิดีโอโดยใช้วิธีอื่น โปรดระบุ…………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2 – การสอนออนไลน์ 
 
2.1 การสอนสด 

สอนสดผ่านระบบ Video Conference เช่น Google Meet, Zoom, MS Teams, Ding talk, หรือ Line 
Video Call 

 สอนสดผ่าน Live Streaming เช่น Facebook Live หรือ YouTube Live 
 สอนสดผ่านช่องทางอื่นๆ (โปรดระบุ)………………. 
 
2.2 การสอนแห้ง 
 Upload สื่อการสอนประเภทวิดีโอไว้ล่วงหน้าไปที่ YouTube, Google Drive, Facebook หรือส่งให้
ผู้เรียนโดยตรงผ่าน Line/Email 
 Upload สื่อการสอนประเภทเอกสาร ใบงาน และอื่นๆหรือส่งให้ผู้เรียนโดยตรงผ่าน Line/Email 
 สร้างห้องเรียนเสมือนบน Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, หรืออื่นๆโดยผู้เรียน
สามารถเข้าถึงเน้ือหาได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเฉพาะในชั่วโมงเรียน 
 
ตอนท่ี 3 – การสอนแบบ Active Learning 
โปรดระบุว่าท่านจัดกิจกรรมเหล่าน้ีแบบ online หรือ offline โดยทำเคร่ืองหมาย  หน้าข้อ หากใช้ทั้งสองแบบ
ให้ทำเคร่ืองหมาย  ทั้งสองช่อง 
 
Offine Online  กิจกรรม 

งานเดี่ยว (Individual) 
  ทำแบบทดสอบ (Quiz - วัดความรู้) 
  ทำงานส่ง (Homework/Assignment - วัดทักษะ) 
  ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire – วัดทัศนคติ/พฤติกรรม) 

งานเดี่ยว/กลุ่ม (Individual/Group) 
  ค้นคว้า รายงาน นำเสนอ (Research/Report/Presentation) 
  ระดมสมอง (Brainstorming) 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Think-Pair-Share) 
  ปัญหา/โครงงาน/กรณีศึกษา (PBL/PjBL/Case Study) 
  ใช้เกมส์ (Game-based/Gamification) 
  แสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 
  การทดลอง (Experiment) 
  การประดิษฐ์ 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………. 
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แบบสอบถามชุดท่ี 2  
คำชี้แจง : .ให้ท่านอ่านคำถามให้ครบทุกข้อ (เป็นคำถามชุดเดียวกับแบบสอบถามชุดที่1) แล้วเลือกเพียงหน่ึง
หัวข้อที่ท่านสอนในปีการศึกษา 2563 (วิชาใดก็ได้ เลือกมาเพียงหัวข้อเดียว) ที่มีการดำเนินการตามประเด็นที่ระบุ
ไว้มากที่สุด (หัวข้อเดียวที่มีเคร่ืองหมาย  จำนวนมากที่สุด) ระบุชื่อวิชา ชื่อหัวข้อและ ทำเคร่ืองหมาย  หน้าข้อ
ที่ท่านได้มีการดำเนินการ (ตอนที่ 3 พิจารณาเฉพาะแบบออนไลน์เท่าน้ัน) จากน้ันให้ระบุรายละเอียดของการ
ดำเนินการสอนในหัวข้อดังกล่าว 
 

วิชา…………………………………………………………………………………… 
หัวข้อ…………………………………………………………………………………. 
 

ตอนท่ี 1 – การผลิตสื่อการสอน 
1.1 การสร้างสื่อการสอน 

สร้างงานนำเสนอ (Power Point) ในรูปแบบ Infographics โดยหลีกเลี่ยงการใช้เอกสารทั้งฉบับในการสอน 
รวมถึงหลีกเลี่ยงการสร้างงานนำเสนอที่อัดแน่นไปด้วยข้อความตัวอักษร 
สร้างสื่อการสอนแบบ Interactive เช่น Video Quiz หรือ Kahoot 
สร้างสื่อการสอนแบบ Animation โดยใช้โปรแกรมกราฟิก เช่น Maya, Blender หรือ Unity 
สร้างสื่อการสอนแบบ AR/VR/MR 
สร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจแบบอื่น (โปรดระบุ)………………………………………………….. 
 

1.2 การบันทึกวิดีโอสื่อการสอนล่วงหน้า 
บันทึกงานนำเสนอเป็นวิดีโอโดยใช้เคร่ืองมือบันทึกของ PowerPoint 
บันทึกวิดีโอสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจออื่นๆ เช่น Snaglt, OBS หรือ Camtasia 
บันทึกวิดีโอสื่อการสอนโดยใช้การบันทึกหน้าจอ Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ 
บันทึกวิดีโอสื่อการสอนโดยใช้การต้ังกล้องบันทึกด้วยตนเอง (ในหรือนอกสถานที่) 
บันทึกวิดีโอสื่อการสอนโดยใช้การต้ังกล้องบันทึกแบบมีทีมงาน (ในหรือนอกสถานที่) 
บันทึกวิดีโอสื่อการสอนล่วงหน้าโดยใช้วิธีอื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………….. 

 

1.3 การบันทึกวิดีโอการสอนสด 
บันทึกการสอนสดจาก Google Meet, Zoom, หรือระบบ Video Conference อื่นๆเป็นวิดีโอ 
บันทึกการสอนโดยการต้ังกล้องบันทึกในห้องเรียนจริง โดยที่มีผู้เรียนอยู่ 
บันทึกการสอนสดโดยใช้วิธีอื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………….. 

 

1.4การตัดต่อวิดีโอ 
ตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ เช่น Premier Pro, Final Cut Pro, iMovie, Davinci 
Resolve, Corel Video Studio และอื่นๆ 
ตัดต่อวิดีโอโดยใช้แอฟพลิเคชั่นมือถือ เช่น KineMaster, iMovie 
ตัดต่อวิดีโอโดยใช้วิธีอื่น โปรดระบุ…………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2 – การสอนออนไลน์ 
2.1 การสอนสด 

สอนสดผ่านระบบ Video Conference เช่น Google Meet, Zoom, MS Teams, Ding talk, หรือ Line 
Video Call 

 สอนสดผ่าน Live Streaming เช่น Facebook Live หรือ YouTube Live 
 สอนสดผ่านช่องทางอื่นๆ (โปรดระบุ)………………. 
 

2.2 การสอนแห้ง 
Upload สื่อการสอนประเภทวิดีโอไว้ล่วงหน้าไปที่ YouTube, Google Drive, Facebook หรือส่งให้
ผู้เรียนโดยตรงผ่าน Line/Email 

 Upload สื่อการสอนประเภทเอกสาร ใบงาน และอื่นๆหรือส่งให้ผู้เรียนโดยตรงผ่าน Line/Email 
สร้างห้องเรียนเสมือนบน Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, หรืออื่นๆโดยผู้เรียน
สามารถเข้าถึงเน้ือหาได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเฉพาะในชั่วโมงเรียน 

 
ตอนท่ี 3 – การสอนแบบ Active Learning 
*** พิจารณาเฉพาะการสอนแบบออนไลน์ 100% เท่าน้ัน 
 

งานเดี่ยว (Individual) 
 ทำแบบทดสอบ (Quiz - วัดความรู้) 
 ทำงานส่ง (Homework/Assignment - วัดทักษะ) 
 ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire – วัดทัศนคติ/พฤติกรรม) 
งานเดี่ยว/กลุ่ม (Individual/Group) 
 ค้นคว้า รายงาน นำเสนอ (Research/Report/Presentation) 
 ระดมสมอง (Brainstorming) 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Think-Pair-Share) 
 ปัญหา/โครงงาน/กรณีศึกษา (PBL/PjBL/Case Study) 
 ใช้เกมส์ (Game-based/Gamification) 
 แสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 
 การทดลอง (Experiment) 
 การประดิษฐ์ 
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 4 – การสอนออนไลน์ แบบ Active Learning 
 
โปรดระบุขั้นตอนการดำเนินการสอนในหัวข้อที่ระบุ เช่น การเตรียมการ การสร้างสื่อ โปรแกรมที่ใช้ ปัญหาและ
อุปสรรค เป็นต้น 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อมูลในแบบสอบถามน้ีใช้เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
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แนวการจดัการเรียนร ูแ้บบ Active Learning : การสรา้งส่ือ
บทเรียนออนไลน ์

 
 
 สื่อการสอนออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 เป็นสื่อที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยี ICT มาสร้างความสนใจให้แก่
ผู้เรียนและช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจที่สลับซับซ้อนหรือที่เป็นนามธรรม ให้เป็นรูปธรรม สร้างความเข้าใจได้ง่าย
และรวดเร็ว ในปัจจุบันการจัดทำสื่อบทเรียนออนไลน์มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และ  
การจัดทำบทเรียนต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ดังเช่น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) 
ดังน้ัน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ จึงมีความสำคัญต่อการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่ง ครู อาจารย์ผู้สอนควรพิจารณาองค์ประกอบในการสร้างบทเรียนออนไลน์ดังกล่าว  
 

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ มีองค์ประกอบการผลิตและ
การใช้  ดังในแผนภาพที่ 1 

 
Constructing Knowledge 

 
 
 
 

   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 สรุปแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ 

 
 
 

Design 

instructional medias 

for integration 

online lessons 

and active learning 

strategy. 

 

Instructional Media 



31 

 

 

       การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Design instructional medias for 
integration online lessons and active learning strategy)  ประกอบด้วย  
 

1. การสร้างสื่อการเรียนการสอน (Instructional Media) หรือการผลิตสื่อการสอนในบทเรียน 
ออนไลน์  มีลักษณะดังน้ี 
                  1.1 การสร้างหรือการผลิต ได้แก่  การสร้างงานนำเสนอ (Power Point) ในรูปแบบ Infographics 
โดยหลีกเลี่ยงการใช้เอกสารทั้งฉบับในการสอน รวมถึงหลีกเลี่ยงการสร้างงานนำเสนอที่อัดแน่นไปด้วยข้อความ
ตัวอักษร   การสร้างสื่อการสอนแบบ Interactive เช่น Video Quiz หรือ Kahoot  การสร้างสื่อการสอนแบบ 
Animation โดยใช้โปรแกรมกราฟิก เช่น Maya, Blender หรือ Unity การสร้างสื่อการสอนแบบ AR/VR/MR 
หรือสร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจแบบอื่น ๆ 

            1,2  การบันทึกวิดีโอสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ บันทึกงานนำเสนอเป็นวิดีโอโดยใช้เคร่ืองมือ
บันทึกของ PowerPoint บันทึกวิดีโอสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจออื่นๆ เช่น Snaglt, OBS หรือ 
Camtasia บันทึกวิดีโอสื่อการสอนโดยใช้การบันทึกหน้าจอ Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ บันทึกวิดีโอสื่อการสอน
โดยใช้การต้ังกล้องบันทึกด้วยตนเอง (ในหรือนอกสถานที่) บันทึกวิดีโอสื่อการสอนโดยใช้การต้ังกล้องบันทึกแบบ
มีทีมงาน (ในหรือนอกสถานที่) หรือบันทึกวิดีโอสื่อการสอนล่วงหน้าโดยใช้วิธีอื่นๆ  
          1.3  การบันทึกวิดีโอการสอนสด ได้แก่ บันทึกการสอนสดจาก Google Meet, Zoom, หรือ
ระบบ Video Conference อื่นๆเป็นวิดีโอ บันทึกการสอนโดยการต้ังกล้องบันทึกในห้องเรียนจริง โดยที่มีผู้เรียน
อยู่ หรือ บันทึกการสอนสดโดยใช้วิธีอื่นๆ  
                  1.4  การตัดต่อวิดีโอ  ตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ เช่น Premier Pro, Final Cut 
Pro, iMovie, Davinci Resolve, Corel Video Studio และอื่นๆ  ตัดต่อวิดีโอโดยใช้แอฟพลิเคชั่นมือถือ เช่น 
KineMaster, iMovie  หรือ ตัดต่อวิดีโอโดยใช้วิธีอื่น  

  2 การสอนในระบบออนไลน์ (Online Teaching) มีลักษณะดังน้ี 
               2.1 การสอนสด ได้แก่  สอนสดผ่านระบบ Video Conference เช่น Google Meet, Zoom, MS 
Teams, Ding talk, หรือ Line Video Call   สอนสดผ่าน Live Streaming เช่น Facebook Live หรือ 
YouTube Live  หรือ สอนสดผ่านช่องทางอื่นๆ  
              2.2 การสอนแห้ง ได้แก่ การ Upload สื่อการสอนประเภทวิดีโอไว้ล่วงหน้าไปที่ YouTube, Google 
Drive, Facebook หรือส่งให้ผู้เรียนโดยตรงผ่าน Line/Email  การ Upload สื่อการสอนประเภทเอกสาร ใบงาน 
และอื่นๆหรือส่งให้ผู้เรียนโดยตรงผ่าน Line/Email การสร้างห้องเรียนเสมือนบน Google Classroom, Moodle, 
Microsoft Teams, หรืออื่นๆโดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงเน้ือหาได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเฉพาะในชั่วโมงเรียน  

 3 การจัดกิจกรรมแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
   3.1  งานเด่ียว (Individual) ได้แก่ การให้ผู้เรียน ทำแบบทดสอบ (Quiz) เพื่อวัดความรู้  การให้ทำงานส่ง 

(Homework/Assignment) เพื่อวัดทักษะ  การตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวัดทัศนคติ/พฤติกรรม 
   3.2  งานเด่ียว/กลุ่ม (Individual/Group) ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมอบหมายงานให้

ผู้เรียนค้นคว้า ทำรายงาน นำเสนอ (Research/Report/Presentation)  ระดมสมอง (Brainstorming) 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Think-Pair-Share)  การใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL: Problem Base Learning) มอบหมายให้
ทำโครงงาน(Project Base Learning) การเรียนรู้โดยวิธีกรณีศึกษา (Case Study) การใช้เกมส์ (Game-
based/Gamification) ให้แสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ใช้การทดลอง (Experiment) มอบหมายงานให้  
การประดิษฐ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ 
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              Kahoot!                                      60)

https://create.kahoot.it/details/389a7053-cd18-4809-a22b-8af8159230aa

 

              Kahoot!                                           60)

https://create.kahoot.it/share/math-for-chemistry-unit-measurement-length-volume-mass/f2a20b57-1135-471b-95b0-fb8fd6a209fd
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              Kahoot!                                         60)

https://create.kahoot.it/share/exponents/fba93061-696a-4836-b2ee-a14b56234fce

 

              Kahoot!                                     61)

https://create.kahoot.it/details/289d02cd-8e49-42f7-a711-26d74b8e8b28
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