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รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน                    

การจัดการความรู ้
 

เรื่อง 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

 
 
 
 

สาขาวิชา การจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยกีารบิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ปีการศึกษา 2562 
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1. บทน า 
 
     

สถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ ในด้านการเรียนการสอน    
ที่จะส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษทางการบินให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการการบินและเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนในด้านอุตสาหกรรมการบิน โดยมีการส่งเสริม
ให้อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินมีความรู้ ความเข้าใจที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  พัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นสถาบันการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
ให้กับผู้เรียน โดยมีการระดมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน  
 ดังนั้นคณะกรรมการจัดการความรู้ สถาบันเทคโนโลยีการบินมีความหวังว่าแนวปฏิบัติที่ดีจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการสอนรูปแบบออนไลน์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะเกิดประโยชน์ 
ส าหรับผู้ที่มีความสนใจในแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ได้น าไปประยุกต์ใช้ บูรณาการ
กับอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 
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2. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 
    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงมุ่งพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสามารถ               
ในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการและความสามารถในการทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการสนับสนุนให้ทุกคณะ
และหน่วยงาน ที่รับผิดชอบด าเนินกิจกรรม ทางด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือให้
สอดรับกับพันธกิจและการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  
  ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง
ปฏิบัติ ที่ดีให้กับบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีการบินในการสร้างแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการส่งเสริม ทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา  
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3. วัตถปุระสงค์ 
 

3.1 เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีการบินและเครือข่าย 
ทางวิชาการท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการสอนเพ่ือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  

3.2 เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบออนไลน์ 

3.3 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ส าหรับผู้ที่ต้องการแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
 

 
 
 
 

4. กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการ 
 
 การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีการบินและ
เครือข่ายทางวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการสอนเพ่ือสร้างแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ สามารถรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ส าหรับการการจัดการสอนเป็นแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษทางการบิน ให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องใช้เพ่ือวางแผน การด าเนินงานและการปรับใช้ทักษะแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายด้านการเรียนการสอน และการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ของสถาบันบันเทคโนโลยีการบิน สามารถสรุป
วิธีปฏิบัติ/ประเด็นส าคัญท่ีบ่งชี้ความเป็น Best Practice (ตามกระบวนการ PDCA) ดังนี้ 
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ก าหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายการจัดการความรู้ และก าหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ประจ าปีการศึกษา 

จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนที่ก าหนด  

สกัดและรวบรวมองค์ความรู้ 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

ประเมินผลการจัดการความรู้ประจ าปี 

ก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ในปีต่อไป 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้                        
สถาบันเทคโนโลยีการบิน  
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4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
สถาบันเทคโนโลยีการบินได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ ประกอบไปด้วย

คณะกรรมการดังนี้ 
1.ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน  ประธาน 
2.นายสมพงษ์   อัศวริยธิปัติ  กรรมการ 
3.นายธ ารงค์  เจียมทองอรุณ  กรรมการ 
4.นายบุญญวัฒน์  อักษรกิจ  กรรมการ 
5.นางสาววรรษมนต์ สันติศิร ิ   กรรมการ  
6.นายพัฒนะ  ธนกฤตพุฒิเมธ  กรรมการ  
7.นายพุทธชน  อนุรักษ ์   กรรมการ 
8.นายชลวิช   สุธัญญารักษ์   กรรมการ 

4.2 ก าหนดประเด็นความรู้เป้าหมายการจัดการความรู้ และก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา 
     ความรู้ประจ าปีการศึกษา 

4.2.1 แผนการจัดการความรู้ 
 สถาบันเทคโนโลยีการบินได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการจัดการความรู้ ตามวิสัยทัศน์              
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุมวิเคราะห์วางแผน                 
การด าเนินงานเป็นระยะตามแผนด าเนินงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 

4.2.2 แผนการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน พ.ศ. 2561 – 2565 สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังนี้ 

1.ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 
เรื่อง การจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2561-2565 ด้านการเรียนการสอน 

2.ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อ-สกุล นางสาววรรษมนต์ สันติศิริ ต าแหน่ง อาจารย์     
สังกัด สถาบันเทคโนโลยีการบิน อีเมล wsantisiri@gmail.com  
โทรศัพท์ (มือถือ) 089-6997774 

3.การจัดการ โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับ 
  3.1 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
           (คิดได้ ท าเป็น ทุ่มเท อดทน สามัคคี มีวินัย และซื่อสัตย์) 
 

ปี แผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 2561-2565 
2561 การจัดการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
2562 การจัดการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษศัพท์เฉพาะทางด้านการบิน 
2563 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
2564 สร้างคู่มือที่สรุปทุกกิจกรรม น าทุกกิจกรรมไปปฏิบัติจริง ตรวจสอบ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
2565 สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้หลังจากน าแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ 
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4. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย 

4.1 กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรสายวิชาการในสถาบันและภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

4.2 เป้าประสงค ์
เพ่ือแลกเปลี่ยน รวบรวมองค์ความรู้ ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ 

4.3 ระยะเวลาที่จัด 
มกราคม 2561 - ธันวาคม 2565 

4.4 สถานที่จัด 
สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

4.6 จ านวนผู้เข้าร่วม 
เป้าหมาย 5 - 15 คน 

4.7 งบประมาณท่ีใช้ปีงบประมาณ 2561-2565 
 -  

จากการก าหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายการจัดการความรู้ และก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้ประจ าปีในการศึกษากระบวนการจัดการความรู้การจัดการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน (7 Knowledge Management Processes)  ซึ่งครอบคลุมในด้านแหล่งความรู้                              
การเก็บองค์ความรู้  และการน าความรู้ไปใช้  โดยมีกิจกรรมในแต่ละข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ (knowledge identification) 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (knowledge creation and acquisition) 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (knowledge organization) 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (knowledge codification and refinement) 
5. การเข้าถึงความรู้ (knowledge access) 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (knowledge sharing) 
7. การเรียนรู้ (learning) 
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1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
จัดการความรู้ด้านการการสอน 

1 วัน จ านวนบุคลากร 10 คน คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

1.2 ระดมความคิดและแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ 

วันที่ 25 มิ.ย.
62 – 16 ก.ค.

2563 

จ านวนครั้ง               
ในการระดมสมอง 

5 ครั้ง 
( 2 ประเด็น / 1 ครั้ง) 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

1.3 คัดเลือกและจัดเก็บความรู้ 
วันที่ 15 ม.ค. 
62 - 25 เม.ย.

2563 

จ านวนครั้ง                 
ในการคัดเลือก  

และจัดเก็บความรู้ 

5 ครั้ง 
( 2 ประเด็น / 1 ครั้ง) 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation And Acquisition) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
จัดการความรู้ด้านการการสอน 

1 วัน จ านวนบุคลากร 8 คน คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

2.2 ระดมความคิดและแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ 

วันที่ 25 พ.ค.
2563 –           

16 ก.ค. 2563 

จ านวนครั้ง               
ในการระดมสมอง 

5 ครั้ง 
( 2 ประเด็น / 1 ครั้ง) 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

1.3 คัดเลือกและจัดเก็บความรู้ 
วันที่ 25 พ.ค.

2563 –          
16 ก.ค.2563 

จ านวนครั้ง                 
ในการคัดเลือก  

และจัดเก็บความรู้ 

5 ครั้ง 
( 2 ประเด็น / 1 ครั้ง) 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 
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3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

3.1 จัดเก็บข้อมูลใส่แฟ้มโดยจ าแนก
เป็นหมวดหมู่ 

วันที่ 25 พ.ค.
2563 –          

16 ก.ค.2563 

จ านวนข้อมูลที่
จัดเก็บในแฟ้ม 

9 ประเด็น คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification And Refinement) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
4.1 สรุปประเด็นและกลั่นกรอง
ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
เป็นรูปแบบเอกสารมาตรฐาน
เดียวกัน 

วันที่ 25 พ.ค.
2563 –          

16 ก.ค.2563 

ประเด็นความรู้ที่
สามารถสังเคราะห์ได้ 

9 ประเด็น คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

  

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
5.1 จัดท าเป็นเอกสารหรือคู่มือ 
5.2 น าขึ้นเว็บไซต์ 
 

วันที่ 25 พ.ค.
2563 –          

16 ก.ค.2563 
ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูล ร้อยละ 80 คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 

และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
6.1 คู่มือการจัดการความรู้ด้านการ
เรียนการสอน หัวข้อ การจัด            
การสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

26 ก.ค. 2563 
- จ านวนเล่มคู่มือ 
- จ านวนเว็บไซต์ 

      - 1 เล่ม 
- 1 ลิ้งค์เว็บไซต์ 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 
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6.2 เว็บไซต์การจัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอน หัวข้อ การจัด            
การสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

7. การเรียนรู้ (Learning) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
7.1 การติดตามประโยชน์ที่ได้รับจาก
คู่มือและเว็บไซต์การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ            
การจัดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

สิงหาคม 
2563 

จ านวนผู้น าข้อมูลไป
ใช้ตามขั้นตอนที่
ก าหนดในคู่มือ 

5 คน คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 
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5. ผลการด าเนินงาน/แนวปฏิบัติทีด่ี 
 
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินเพ่ือรวบรวมแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รูปแบบส าหรับการจัดการสอนแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น
ดังนี้  
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5.1 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 
 

ประเด็นที่ 1 : ผู้สอนเคยมีประสบการณ์ "การจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์" มาก่อนหรือไม่ 
อย่างไร (หากยังไม่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ให้ระบุกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การประชุมออนไลน์) ? 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ:ิ  
 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน  “มีประสบการณ์ จาก กิจกรรมการประชุมออนไลน์” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  
“เคยมีการร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom” 
 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
  “มีประสบการณ์ประชุมออนไลน์” 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย ์ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  
“เคยใช้ติว นศ ด้วย zoom และออกข้อสอบโดยใช้ google form” 

 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“เคยมีประสบการณ์” 
 
  อาจารย ์ชลวิช สุธัญญารักษ์    

“เคยมีประสบการณ์การสอนออนไลน์” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
“เคยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams”  
  

  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
“เคยมีประสบการณ์สอน โดยใช้สื ่อออนไลน์เข้ามามีส่วนในการเรียนการสอน เช่น Facebook 

group ใช้ส่งงาน อัปเดตสื่อการเรียน โพสวิดีโอ แลกเปลี่ยนกับ นักศึกษา 1 group = 1 รายวิชา // ประชุม
ออนไลน์มีประสบการณ์ 2-3 ครั้ง” 
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5.2 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 
 

ประเด็นที่ 2 : ในปัจจุบัน ผู้สอนมีบัญชีผู้ใช้ e-Mail ส าหรับใช้งาน เช่น จัดการการเรียนการสอนออนไลน์ /  
ประชุมออนไลน์/ เป็นต้น แล้วหรือไม่ อย่างไร (เช่น e-Mail .rmutto.ac.th) โปรดระบุบัญชีผู้ใช้ของตนเอง ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “khunanan_su@rmutto.ac.th” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  
“boonyawat_ak@rmutto.ac.th” 
 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“sompong_au@emutto.ac.th” 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย ์ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  
“มีแล้ว thamrongk_ji@rmutto.ac.th” 

 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ  
  “thanakitputimed.p@rmutto.ac.th” 
 
  อาจารย ์ชลวิช สุธัญญารักษ์    
  chonlavit_su@rmutto.ac.th” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
“Phutthachon_an@office.rmutto.ac.th”  
  

  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
 “watsamon_sa@rmutto.ac.th” 
 
 
    

 
 

 
. 
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5.3 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 
 

ประเด็นที่ 3 : จากประเด็นสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ท าให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
ออนไลน์ มีความจ าเป็นและใช้งานอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น ผู้สอนได้มีเตรียมตัวศึกษา หรือ ทดลองใช้  
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง โปรดแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน  
(เช่น YouTube / Facebook Group / Free Application / e-Learning เป็นต้น อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...) ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “ทดลองใช้จากแหล่ง YouTube และ e-Learning” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  
“มีการเรียนรู้การสอนแบบออนไลน์ผ่านทาง Youtube และได้มีการสอนแบบออนไลน์ (ทางเดียว) 

ด้วยการ upload ไฟล์ VDO ลงในกลุ่ม Facebook ในภาคการศึกษา 1/2563 ซึ่งมีนักศึกษาเรียนคนเดียว” 
 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
  “ทดลองใช้จากแหล่ง YouTube และ Facebook” 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย ์ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  
“เรียนรู้จาก Facebook และ Youtube” 

 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
 “Youtube” 
 
  อาจารย ์ชลวิช สุธัญญารักษ์    

 “Facebook Group” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
“เรียนรู้แนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Youtube: How to host a class  

with Zoom”  
  

  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
 “โดยปกติแล้วได้มีการใช้ Facebook group เป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน เป็นประจ า  
ในปัจจุบันมีแผนที่จะทดลองใช้ โปรแกรม Zoom ในการจ าลองการเรียนแบบออนไลน์เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
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5.4 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 
 

ประเด็นที่ 4 : ผู้สอน มีความสนใจและแนวทางการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  
ในรายวิชาของตนเอง ผ่านโปรแกรมใดบ้าง โปรดแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน (เช่น Google Meet / Microsoft 
Team / Zoom Cloud Meeting / Hangouts Meet / Line / Facebook Live / Skype อ่ืน ๆ โปรดระบุ)?  

 
ผู้ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “สนใจผ่านโปรแกรม Google Meet, Microsoft Team, 
Zoom Cloud Meeting, Line และ Facebook” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ 
“มีความสนใจเรียนรู้โปรแกรม Google Meet และ Zoom Cloud Meeting”  
 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
  “สนใจผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting, Line และ Facebook” 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย ์ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  
  “สนใจผ่านโปรแกรม Zoom,  Google Meet, MS TEAM” 

 
 อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“สนใจผ่านโปรแกรม Line” 
 
  อาจารย ์ชลวิช สุธัญญารักษ์    
  “Microsoft Team และ Zoom Cloud Meeting” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
“Microsoft Teams และ Zoom Cloud Meeting เพราะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบสนองต่อการ 

จัดการเรียนสอน เช่น สามารถแลกเปลี่ยนหน้าจอ และ ผู้สอนสามารถควบคุมหน้าจอของผู้เรียนได้”  
  

  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
 “สนใจ Zoom Cloud Meeting ในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากทดลองใช้แล้วมีความสะดวก 
ใช้งานง่าย ผู้เรียนน่าจะเรียบรู้และท าความเข้าใจในระบบ ได้ไม่ยาก” 
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 5.5 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน คร้ังที่ 5 
 

ประเด็นที่ 5 : หากในอนาคตอันใกล้นี้ การจัดการเรียนการสอนแบบเดิม (Sit-in) ถูกแทนที่ (Disruption) ด้วย 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้สอนมีแนวทางการจัดเตรียม "การวัดผลและประเมินผล" การเรียนรู้
ของผู้เรียนในเบื้องต้น ในรายวิชาของตนเองไว้อย่างไร โปรดแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน (เช่น ใช้ Microsoft Forms 
ประเมิน/แบบฝึกหัด/ข้อสอบ ใช้ Facebook Group ท าข้อสอบออนไลน์ / สอบปฏิบัติผ่านวีดีโอ เป็นต้น อ่ืน ๆ  
โปรดระบุ ... ) ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “แนวทางจัดเตรียมการวัดผลด้วยการใช้ Microsoft Forms ท าการ
ประเมิน แบบฝึกหัก และข้อสอบ รวมทั้งใช้ Facebook ท าข้อสอบออนไลน์ สอบปฏิบัติผ่านวีดิโอ” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  

“1) จะให ้น ักศ ึกษาน า เสนอผ ่านทาง clip VDO แล ้ว  upload ลงใน Youtube หร ือ  กลุ ่มใน Facebook  
2) ใช้ Google form ในการท าข้อสอบ” 

 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“ใช้การวัดผลแบบตัวต่อตัว และกลุ่มย่อยโดยการใช้ค าถามเพื่อวัดความเข้าใจ” 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  

“ใช้ google form เนื่องจากคุ้นเคย เพราะเคยใช้แล้ว” 
 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“แบบทดสอบจับเวลาโดยผ่านวีดีโอ” 
 
  อาจารย์ ชลวิช สุธัญญารักษ์    
“วัดผลและประเมินผล ผ่าน Facebook Group” 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
“การวัดผลและประเมินผลผู้เรียน เช่น 1) Google classroom ในการสอบแบบ open book 2) การสอบข้อเขียน
ผ่านวีดิโอรายกลุ่ม เพื่อให้ผู้สอนหรือผู้คุมสอบ สามารถตรวจสอบการทุจริตของผู้เรียน 3) การสอบปฏิบัติผ่านวีดิโอ
รายบุคคล ซึ่งผู้สอนสามารถให้ความคิดเห็นและประเมินผู้สอบได้”  

  
  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
“ที่เคยจัดท าขึ้น รูปแบบข้อสอบแบบอัตนัย แบบ Takehome เป็นข้อสอบที่ให้โจทย์ออนไลน์ ให้ นักศึกษาจัดท า ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และส่ง ในอนาคตอาจจะเพิ่มการวัดผลและประเมินผล ด้วย Google form เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิด
ความหลากหลาย ในการวัดผลและประเมินผล ตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย” 
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5.6 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน คร้ังที่ 6 
  

ประเด็นที่ 6 : ผู้สอนมีการวางแผนหรือเทคนิคการจัดเก็บหลักฐานการเรียนรู้จากผู้เรียนอย่างไร เมื่อต้อง 
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โปรดแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน (เช่น จัดระบบการส่งงานรายบุคคล หรือ  
งานกลุ่ม ผ่านบัญชีผู้ใช้ e-Mail / จัดส่งงานภาคปฏิบัติ ภาคสนาม ผ่านวีดิโอ ผ่าน Line / YouTube /  
Facebook / บันทึกการเรียน การทดสอบ การสอน ผ่าน โปรแกรม Zoom เป็นต้น อืน่ ๆ โปรดระบุ ...) ? 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ:  
 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน : “การจัดเก็บหลักฐาน เช่น งานรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ผ่านระบบ 
e-Mail จัดส่งงานภาคปฏิบัติผ่านวีดิโอน Line YouTube และ Facebook รวมทั้งบันทึกการเรียน การสอบ และสอบ
ผ่าน Zoom” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  

“1) ให้นักศึกษา upload งานที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม Facebook หรือ E-mail ของ 2) การสอนทางทฤษฎี จะ
ใช้บันทึกลง VDO หรือ บันทึกไว้ใน Zoom cloud meeting” 

 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“การจัดเก็บหลักฐาน ด้วยวิธี บันทึกวีดีโอ ส่งงานผ่านอีเมล” 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  

 “ใช้ google classroom ในการส่งงานและตรวจงาน” 
 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“ใช้ Line ส่วนตัวของนักศึกษาและอีเมล” 
 
  อาจารย์ ชลวิช สุธัญญารักษ์    
“จัดเก็บหลักฐานผา่น  email , Line และ Telegram” 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
“ผู้สอนจะให้ผู้เรียนส่งงานหรือหลักฐานการจัดการเรียนการสอน ผ่านทาง Google Forms และ Email  
ซึ่งผู้สอนสามารถตรวจสอบคุณภาพของงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน ได้ ตลอดจนโปรแกรมยังสามารถเก็บ
รวมรวมไฟล์เป็นแฟ้มเอกสารและรูปแบบไฟล์ดิจิทัลต่าง ๆ”  

  
  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
“ส่งงานผ่าน Facebook group เช่น งานเดี่ยว งานปฏิบัติ งานภาคสนาม ในลักษณะอัปโหลดเป็น File vdo / 
File .pdf / File .doc เป็นต้น” 
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5.7 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 
  

ประเด็นที่ 7 : ผู้สอนมีเทคนิคแก้ไขปัญหา หรือ แผนส ารองอย่างไร หากผู้เรียนในรายวิชาของตนเอง  
ขาดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น อุปกรณ์ไม่สนับสนุนการใช้งาน / ปัญหา 
สัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โปรดแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน (เช่น การบันทึกวีดีโอการเรียนการสอน  
ผ่าน Youtube หรือ Zoom เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอด อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...) ? 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ:ิ  
 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “ควรมีแผนส ารอง ด้วยการ 1.ท าคู่มือการเรียนการสอน
ออนไลน์ 2.การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสนับสนุนหรือเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนนั้น 
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  

“Upload VDO การสอนของตนเอง ลงใน Youtube หรือ Facebook แล้วให้นักศึกษาเข้ามาศึกษา 
ด้วยตนเอง” 

 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“ให้บันทึกรายละเอียดต่างๆ ใน cd เพ่ือไปใช้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย ์ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  

“ประเด็นนี้ กังวลเหมือนกันครับ ยังไม่มีแนวทาง” 
 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“อัดเป็นคลิปบันทึกการสอนส่งผ่าน line ส่วนตัว” 
 
  อาจารย ์ชลวิช สุธัญญารักษ์    
“ให้นักศึกษาจัดท าเป็น file ส่งผู้สอนทางอีเมล” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
“ในรายวิชาที่เป็นบรรยายผู้สอน จะอัดวิดีโอการสอน หรืออัดหน้าจอขณะสอนได้ เนื่องจากโปรแกรมที่ใช้
สามารถอ านวยความสะดวกในการอัดวีดิโอได้ โดยผู้เรียนสามารถน าไฟล์ไปเปิดเรียนทีหลัง และด าเนินการส่ง
งาน (quiz หรือ assignment) ผ่าน google form ที่ผู้สอนท าขึ้น”  

  
  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
“บันทึกเป็นไฟล์วีดีโอ เผยแพร่ผ่าน Youtube” 
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5.8 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 
 

  
ประเด็นที่ 8 : สื่อการสอนประเภทใดที่ผู้สอน มีการวางแผนน าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
ออนไลน์ ในอนาคตอันใกล้นี้ หากเกิดความจ าเป็นต้องใช้งาน โปรดแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน (เช่น สื่อการสอน 
จากวีดีโอ YouTube / ไฟล์สื่อการสอนจากกรณีศึกษาจริง ข้อเท็จจริงที่เผยแพร่ออนไลน์ในรูปแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ /โปรแกรมน าเสนองานในรูปแบบวีดีโอ / e-Learning แบบบรรยาย / ไฟล์แอนนิเมชั่น /  
เป็นต้น อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...) ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “สื่อการสอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่น ไฟล์ของ
สื่อการสอนนั้น จะเผยแพร่ออนไลน์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และน าเสนอด้วยวีดิโอ หรือการบรรยายด้วย 
e-Learning” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  

“ให้ผู้เรียนไปดูภาพยนต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนและน ามาอภิปรายในไฟล์ VDO” 
 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ  
“สื่อการสอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Powerpoint” 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย ์ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  
“ใช้สื่อการสอนปกติ และแต่ปรับวิธีการน าเสนอ” 
 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“ใช้กรณีศึกษาในสื่อออนไลน์ต่างๆ” 
 
  อาจารย ์ชลวิช สุธัญญารักษ์    
“เลือกใช้กรณีศึกษา จาก Youtube” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
“สื่อการสอนในรูปแบบวีดิโอ ภาพกราฟฟิก และ e-Learning จากเว็บไซต์ที่เปิดให้ใช้งานฟรี”  

  
  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
“เสริม การจัดการเรียนการสอนจากสื ่อ ผ่าน Youtube / เผยแพร่ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที ่เป็นประโยชน์ 
 ให้ผู้เรียนอยู่เป็นระยะทุกบทเรียน 
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5.9 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน คร้ังที่ 9 
  

ประเด็นที่ 9 : ในฐานะผู้สอน (Lecturer) มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนนั้น หากมีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
ออนไลน์เกิดขึ้น ท าให้เกิดตัวกลางในการสื่อสาร (อุปกรณ์ /สัญญาณ / เสียง) ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน อาจเกิด 
อุปสรรคข้ึนได้ ผู้สอนคิดว่า ตนเองควร Up Skills ในด้านใดบ้าง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ 
จัดการเรียนการสอน  โปรดแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน  (เช่น ทดลองใช้โปรแกรมต่าง ๆ ก่อนท าการสอนจริง / เรียนรู้  
Applications Online ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน / ฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ที่จ าเป็น  
เช่น Tablet / Head phones /Speaker Phone/ Microphone เป็นต้น อื่น ๆ โปรดระบุ ...) ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “อุปสรรคระหว่างสอน จะพัฒนาทักษะด้วยการ 1) ทดลองใช้
โปรแกรมต่าง ๆ  ่ก่อนการสอนจริง 2) เรียนรู้ Application Online อ่ืน ๆ ด้วย 3) .ฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  
 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“เรียนรู้ Application เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะที่จ าเป็นและเหมาะสม” 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  
“ควรฝึกฝน Function ต่างๆ ใน Applications ให้ช านาญ” 
 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“ควรหาสื่อและอุปกรณ์ที่สะดวกกับวิชาค านวณ” 
 
  อาจารย์ ชลวิช สุธัญญารักษ์    
“ทดลองใช้โปรแกรมจนช านาญก่อนการสอนจริง” 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
“เนื่องจากผู้สอนมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นของส่วนตัว มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ipad 
และ สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความเสถียรภาพสูง หากเกิดปัญหากับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้าน ที่ใช้ในการ
เชื่อมต่อ”  

  
  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
“ทดลองใช้โปรแกรมต่าง ๆ ก่อนท าการสอนจริง / เรียนรู้ Application ออนไลน์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวเมื่อ
ต้องใช้งานจริง อีกทั้ง เตรียมอุปกรณ์ ของตนเองให้พร้อม เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา
ของตนเอง” 
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6. สรุปผลการน าความรู้ไปใช ้

 
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ การจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน สามารถสรุปแนวทางและ
ผลการน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการบิน  โดยมีรายละเอียดใน 
แต่ละประเด็นดังนี้  
 
6.1 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 1 ผู้สอนเคยมีประสบการณ์ "การจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์" 
มาก่อนหรือไม่ อย่างไร  

“ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบินส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้สื่อออนไลน์ในรูปแบบกลุ่ม
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะการประชุมออนไลน์ โดยมีผู้สอนบางท่านที่มีประสบการณ์การจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom Cloud Application / Microsoft TEAM ซึ่ง
เป็น Free Application ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ เข้าใจง่าย รองรับการท างานผ่าน Smartphone / Tablet / 
Notebook และผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบินคุ้นเคยและมีประสบการณ์การออกข้อสอบผ่าน 
Application Google From” 
 
6.2 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 2 ในปัจจุบัน ผู้สอนมีบัญชีผู้ใช้ e-Mail ส าหรับใช้งาน เช่น จัดการการเรียน 
การสอนออนไลน์ / ประชุมออนไลน์/ เป็นต้น แล้วหรือไม่ อย่างไร 
           “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบินมีบัญชีผู้ใช้อีเมลทุกคน ซึ่งเป็นอีเมลที่ได้รับการสนับสนุน 
จากมหาวิทยาลัย นามสกุล @rmutto.ac.th” 
 
6.3 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 3 จากประเด็นสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ท าให้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ มีความจ าเป็นและใช้งานอย่างแพร่หลายเพ่ิมมากขึ้น ผู้สอนได้มีเตรียมตัวศึกษา 
หรือ ทดลองใช้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง  
 “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบิน มีการเตรียมตัวศึกษา และทดลองใช้ แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ จากแหล่งเรียนรู้ ผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook / Facebook Group / YouTub 
/ Zoom Cloud Application ซึ่งเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เป็นโปรแกรมที่เข้าถึงได้สะดวก ง่ายต่อการ
เรียนรู้ และรองรับการท างานบน Smartphone / Tablet / Notebook” 
 
6.4 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 4 ผู้สอน มีความสนใจและแนวทางการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ ในรายวิชาของตนเอง ผ่านโปรแกรมใดบ้าง  
  “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบิน ความสนใจและแนวทางการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบออนไลน์ ในรายวิชาของตนเอง ผ่านโปรแกรม  Google Meet / Microsoft Team / Zoom 
Cloud Meeting / Line / Facebook” ซึ่งเป็นที่นิยมในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
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6.5 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 5 หากในอนาคตอันใกล้นี้ การจัดการเรียนการสอนแบบเดิม (Sit-in) ถูกแทนที่ 
(Disruption) ด้วย กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้สอนมีแนวทางการจัดเตรียม "การวัดผลและ
ประเมินผล" การเรียนรู้ของผู้เรียนในเบื้องต้น ในรายวิชาของตนเองไว้อย่างไร 
 “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบินมีแนวทางจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
การวัดผลและประเมินผล" การเรียนรู้ของผู้เรียนในเบื้องต้น ในรายวิชาของตนเอง  ด้วยวิธี วัดผลและประเมินผล
โดยใช้ Google From / Google Classroom การส่งงานของผู้เรียนผ่าน Clip VDO ใช้ Facebook Group 
และ Line ร่วมในการวัดผลประเมินผล รายบุคคล และประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือวัดความเข้าใจ” 
 
6.6 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 6 ผู้สอนมีการวางแผนหรือเทคนิคการจัดเก็บหลักฐานการเรียนรู้จากผู้เรียนอย่างไร  
เมื่อต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อย่างไร  
         “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบินมีการวางแผนหรือเทคนิคการจัดเก็บหลักฐานการเรียนรู้จากผู้เรียน 
เมื่อต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยวิธี ผ่านระบบ e-Mail / Facebook Group / Google Classroom /  
Line และอัปโหลดงานแบบปฏิบัติผ่านระบบ VDO” 
 
6.7 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 7 ผู้สอนมีเทคนิคแก้ไขปัญหา หรือ แผนส ารองอย่างไร หากผู้เรียนในรายวิชา 
ของตนเอง ขาดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
         “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบินมีเทคนิคแก้ไขปัญหา หรือ แผนส ารอง หากผู้เรียนในรายวิชา 
ของตนเอง ขาดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยวิธี 1) Upload VDO การสอนของ 
ตนเอง YouTube และ Facebook 2) การน าสื่อการสอนบันทกึลง CD ส ารองให้ผู้เรียน 3) จัดท าคู่มือการเรียนการ 
สอนออนไลน์ 4) สนับสนุนหรือเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน” 
 
6.8 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 8 สื่อการสอนประเภทใดที่ผู้สอน มีการวางแผนน าไปใช้ประกอบการจัดการ 
เรียนการสอนแบบออนไลน์ ในอนาคตอันใกล้นี้ หากเกิดความจ าเป็นต้องใช้งาน 
          “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบินมีการวางแผนน าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
ออนไลน์ ในอนาคตอันใกล้นี้ หากเกิดความจ าเป็นต้องใช้งาน ด้วยวิธี 1) ใช้สื่อการสอนในรูปแบบไฟล์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 2) น าเสนอรูปแบบการสอนในรูปแบบวีดีโอ บันทึกภาพผู้สอน และสร้างบทเรียนผ่าน 
โปรแกรมน าเสนองาน 3) ใช้กรณ๊ศึกษาจริงเรียนรู้ผ่านแหล่งเผยแพร่ข้อมูล สื่อโซเชียลมีเดีย ที่ได้รับการ 
ยอมรับ 4) น าเสนอการสอนรูปแบบบรรยาย ผ่านระบบ e-learning มาเป็นตัวช่วยในการออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ออนไลน์” 
 
6.9 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 9 ในฐานะผู้สอน (Lecturer) มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนนั้น หากมีการจัดการ 
เรียนการสอนแบบออนไลน์เกิดขึ้น ท าให้เกิดตัวกลางในการสื่อสาร (อุปกรณ์ /สัญญาณ / เสียง) ระหว่างผู้สอนและ 
ผู้เรียน อาจเกิดอุปสรรคข้ึนได้ ผู้สอนคิดว่า ตนเองควร Up Skills ในด้านใดบ้าง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
         “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบินมีแนวทาง Up Skills ของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการ 
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1) ทดลองใช้โปรแกรมต่าง ๆ ก่อนการสอนจริง ให้เกิดความ 
ช านาญ ก่อนการใช้จริง  2) เรียนรู้หลากหลาย Applications ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ออนไลน์ 3) ฝึกฝนและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ” 
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7. แหล่งเผยแพร่ข้อมูล 
 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ การจัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน ทั้งนี้ผู้จัดท าได้เผยแพร่ความรู้
ส าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาด้านการจัดการสอนแบบออนไลน์ ดังนี้  
 
7.1 เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีการบิน > ส่วนงานภายในสถาบัน > การจัดการความรู้ (KM) 
 

 
 

ภาพที่ 7.1 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน  
หัวข้อ การจัดการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษทางการบินในรูปแบบเว็บไซต์ 

http://iat.rmutto.ac.th/index.php?menu=km 
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