
 
 

 1 

 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน                    

การจัดการความรู7 
 

เรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหม8 (New Normal) 
 
 
 

สาขาวิชา การจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ป8การศึกษา 2563 
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1. บทนำ 

 

   Q  
  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ได9ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู9ในด9านการ

เรียนการสอน ท่ีจะสFงเสริมทักษะ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหมF (New Normal)  เพ่ือให9เกิด

การเรียนรู9ได9อยFางไมFมีข9อจำกัด ในชFวงภาวการณXแพรFระบาดโคโรนFาไวรัส (Covid-19) ท้ังผู9สอนและผู9เรียน คือ 

นักศึกษา สาขาการจัดการการบิน และเพื ่อให9สอดคล9องกับพันธกิจและยุทธศาสตรXการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยที่ต9องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต9องการของผู9ใช9บัณฑิตทั้งในประเทศ

และกลุFมประเทศอาเซียนในด9านอุตสาหกรรมการบิน โดยมีการสFงเสริมให9อาจารยXสถาบันเทคโนโลยีการบินมี

ความรู9 ความเข9าใจที่เปgนแนวปฏิบัติที่ดี พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูแบบวิถีปกติใหมF (New 

Normal) ให9ทันตFอการเปลี่ยนแปลงในปiจจุบัน เปgนสถาบันการศึกษาที่สFงเสริมการเรียนรู9ได9ตลอดเวลาให9กับ

ผู9เรียน โดยมีแลกเปลี่ยนประสบการณX ความรู9 รFวมกับผู9ทรงคุณวุฒิ ผู9บริหาร คณาจารยXสถาบันเทคโนโลยีการ

บินและอวกาศ 

 ดังนั้นคณะกรรมการจัดการความรู9 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศมีหวังวFาแนวปฏิบัติที่ดีจาก

การแลกเปล่ียนเรียนรู9ด9านการจัดการสอนในรูแบบวิถีปกติใหมF (New Normal) จะกFอให9เกิดประโยชนX สำหรับ

ผู9ที่มีความสนใจในแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนX ได9นำไปประยุกตXใช9 สามารถบูรณา

การกับอาชีพให9เกิดประโยชนXตFอตนเองและสังคมตFอไป 
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2. ความเป/นมาและความสำคัญ 
 

  Q  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงมุ Fงพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที ่มีความสามารถ               

ในการประยุกตXใช9ความรู9ทางด9านวิชาการและความสามารถในการทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถี

ปกติใหมF (New Normal) เพื่อให9สอดคล9องกับยุทธศาสตรXการพัฒนาของมหาวิทยาลัยได9มีนโยบายในการ

สนับสนุนให9ทุกคณะและหนFวยงาน ที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม ทางด9านการจัดการความรู9 (Knowledge 

Management) เพ่ือให9สอดรับกับพันธกิจและการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

  ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ได9ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู9 (KM) ด9านการ

เรียนการสอน หัวข9อ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหมF (New Normal) เพื่อใช9เปgนแนวทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู9แนวทางปฏิบัติ ที่ดีให9กับบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ในการสร9างแนว

ทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนX ตลอดจนการพัฒนากระบวนการสFงเสริม ทางการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบออนไลนXระหวFางผู9สอนและผู9เรียน เกิดการเรียนรู9ได9ทุกท่ี ทุกเวลา  
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3. วัตถุประสงค< 
 

3.1 เพื่อให9เกิดการแบFงปiนแลกเปลี่ยนเรียนรู9ของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 

รFวมกับ เครือขFายทางวิชาการที่เปgนองคXความรู9ใหมFในการจัดการสอนเพื่อแนวการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบวิถีปกติใหมF (New Normal)   

3.2 เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) สำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถี 

ปกติใหมF (New Normal) 

3.3 เพื่อเผยแพรFความรู9สำหรับผู9ที่ต9องการแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหมF 

(New Normal) 

 

 

 

4. กระบวนการและข้ันตอนการดำเนินการ 
 

Q การจัดการความรู9 (KM) ด9านการเรียนการสอน หัวข9อ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถี

ปกติใหมF (New Normal) มีวัตถุประสงคXเพื่อให9เกิดการแบFงปiนแลกเปลี่ยนเรียนรู9ของบุคลากรในสถาบัน

เทคโนโลยีการบินและอวกาศ และเครือขFายทางวิชาการที่เปgนองคXความรู9ใหมFในการจัดการสอนเพื่อสร9างแนว

ทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหมF (New Normal) สามารถรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best 

Practice) สำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหมF (New Normal) และเพื่อเผยแพรFความรู9 

 ให9คณาจารยXและผู9เกี่ยวข9องใช9เพื่อวางแผน การดำเนินงานและการปรับใช9ทักษะแนวทางการจัดการเรียนการ

สอน เพิ่มประสิทธิภาพและการบรรลุผลสำเร็จตามเปwาหมายด9านการเรียนการสอน และการสร9างบัณฑิต 

นักปฏิบัติ ของสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ สามารถสรุปและปฏิบัติได9 มีความเข9าใจประเด็นสำคัญ 

ท่ีบFงช้ีความเปgน Best Practice (ตามกระบวนการ PDCA)  
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กำหนดประเด็นความรู1 เป2าหมายการจัดการความรู1 และกำหนด

บุคลากรกลุ:มเป2าหมายท่ีจะพัฒนาความรู1ประจำป@การศึกษา 

จัดกิจกรรมการจัดการความรู1ตามแผนท่ีกำหนด  

สกัดและรวบรวมองคJความรู1 

เผยแพร:องคJความรู1 

ประเมินผลการจัดการความรู1ประจำป@ 

กำหนดแนวทางการจัดการความรู1ในป@ต:อไป 

แต:งต้ังคณะกรรมการจัดการองคJความรู1                        

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 
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4.1 แต:งต้ังคณะกรรมการจัดการองคJความรู1สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 

สถาบันเทคโนโลยีการบินได9มีการแตFงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู9 ประกอบไปด9วย

คณะกรรมการดังน้ี 

1. อาจารยX ดร.คุณานันทX สุขพาสนXเจริญ  ประธาน 

2. อาจารยX ดร.สมพงษX  อัศวริยธิปiติ  กรรมการ 

3. อาจารยX ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ  กรรมการ 

4. อาจารยXบุญญวัฒนX อักษรกิตต์ิ  กรรมการ 

5. อาจารยXวรรษมนตX สันติศิริ   กรรมการ  

6. อาจารยXพุทธชน อนุรักษX   กรรมการ  

7. ผศ.ดร.ฐิตินันทX วารีวนิช   กรรมการ 

8. อาจารยX ดร.ชลวิช  สุธัญญารักษX  กรรมการ 

9. ผศ.ดร.ธนวันตX  สิทธิไทย   กรรมการ 

10. อาจารยXเทพสถิต     กุลโครกกรวด   กรรมการ 

11. อาจารยXพรรัตนX พีรวงศXสกุล   กรรมการ 

4.2 กำหนดประเด็นความรู1เป2าหมายการจัดการความรู1 และกำหนดบุคลากรกลุ:มเป2าหมายท่ีจะพัฒนา 

     ความรู1ประจำป@การศึกษา 

4.2.1 แผนการจัดการความรู9 

 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศได9แตFงตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการจัดการความรู9 ตาม

วิสัยทัศนX พันธกิจ เปwาประสงคX และกลยุทธXการจัดการความรู9ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการประชุมวิเคราะหX

วางแผน การดำเนินงานเปgนระยะตามแผนดำเนินงานการจัดการความรู9ด9านการเรียนการสอน 

4.2.2 แผนการจัดการความรู9 ด9านการเรียนการสอน พ.ศ. 2561 – 2565 สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

และอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังน้ี 

1.ข9อมูลโครงการ/กิจกรรม 

เร่ือง การจัดการความรู9ประจำปÜการศึกษา 2561-2565 ด9านการเรียนการสอน 

2.ข9อมูลผู9รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

ช่ือ-สกุล นางสาววรรษมนตX สันติศิริ ตำแหนFง อาจารยX     

สังกัด สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ อีเมล wsantisiri@gmail.com  

โทรศัพทX (มือถือ) 089-6997774 

3.การจัดการ โครงการ/กิจกรรม สอดคล9องกับ 

  3.1 ยุทธศาสตรXมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรXท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

           (คิดได9 ทำเปgน ทุFมเท อดทน สามัคคี มีวินัย และซ่ือสัตยX) 
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ป@ แผนการจัดการความรู1ด1านการเรียนการสอน 2561-2565 

2561 การจัดการสอนเพ่ือสFงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

2562 การจัดการสอนเพ่ือสFงเสริมทักษะภาษาอังกฤษศัพทXเฉพาะทางด9านการบิน 

2563 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนX 

2564 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหม: (New Normal) 

2565 สร9างเวทีการแลกเปล่ียนความรู9หลังจากนำแนวปฏิบัติท่ีดีไปประยุกตXใช9 

 

4. ข9อมูลโครงการ/กิจกรรมกลุFมเปwาหมาย 

4.1 กลุFมเปwาหมาย 

บุคลากรสายวิชาการในสถาบันฯ และภายนอก ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข9อง 

4.2 เปwาประสงคX 

เพ่ือแลกเปล่ียน รวบรวมองคXความรู9 ปรับปรุงฐานข9อมูลความรู9 

4.3 ระยะเวลาท่ีจัด 

มกราคม 2561 - ธันวาคม 2565 

4.4 สถานท่ีจัด 

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

4.6 จำนวนผู9เข9ารFวม 

เปwาหมาย 5 - 12 คน 

4.7 งบประมาณท่ีใช9ปÜงบประมาณ 2561-2565 

 -  

จากการกำหนดประเด็นความรู9 เปwาหมายการจัดการความรู9 และกำหนดบุคลากรกลุFมเปwาหมายที่จะ

พัฒนาความรู9ประจำปÜในการศึกษา 2563 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหมF (New Normal) 

แบFงออกเปgน 7 ข้ันตอน (7 Knowledge Management Processes)  ซ่ึงครอบคลุมในด9านแหลFงความรู9  การ

เก็บองคXความรู9  และการนำความรู9ไปใช9  โดยมีกิจกรรมในแตFละข้ันตอนดังตFอไปน้ี 

1. การบFงช้ีความรู9 (knowledge identification) 

2. การสร9างและแสวงหาความรู9 (knowledge creation and acquisition) 

3. การจัดการความรู9ให9เปgนระบบ (knowledge organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู9 (knowledge codification and refinement) 

5. การเข9าถึงความรู9 (knowledge access) 

6. การแบFงปiนแลกเปล่ียนความรู9 (knowledge sharing) 

7. การเรียนรู9 (learning) 
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1. การบ(งชี้ความรู1 (Knowledge Identification) 

กิจกรรมการจัดการความรู1 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปLาหมาย กลุ(มเปLาหมาย ผู1รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1.1 แต&งต้ังคณะกรรมการในการ

จัดการความรู7ด7านการการสอน 
1 วัน จำนวนบุคลากร 10 คน 

คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย' 
สถาบันเทคโนโลยี
การบินและอวกาศ 

  

1.2 ระดมความคิดและแลกเปล่ียน

การเรียนรู7 

วันท่ี 30 ก.ค. 

63 – 30 ม.ค.

2564 

จำนวนคร้ัง               

ในการระดมสมอง 

5 คร้ัง 

 
คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 

และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย' 
สถาบันเทคโนโลยี
การบินและอวกาศ 

  

1.3 คัดเลือกและจัดเก็บความรู7 

วันท่ี 15 ม.ค. 

64 - 25 เม.ย.

2564 

จำนวนคร้ัง                 

ในการคัดเลือก  

และจัดเก็บความรู7 

5 คร้ัง 

 
คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 

และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย' 
สถาบันเทคโนโลยี
การบินและอวกาศ 

  

2. การสร1างและแสวงหาความรู1 (Knowledge Creation And Acquisition) 

กิจกรรมการจัดการความรู1 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปLาหมาย กลุ(มเปLาหมาย ผู1รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

2.1 แต&งต้ังคณะกรรมการในการ

จัดการความรู7ด7านการการสอน 
1 วัน จำนวนบุคลากร 8 คน 

คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย' 
สถาบันเทคโนโลยี
การบินและอวกาศ 

  

2.2 ระดมความคิดและแลกเปล่ียน

การเรียนรู7 

วันท่ี 30 ก.ค. 

63 – 30 ม.ค.

2564 

จำนวนคร้ัง               

ในการระดมสมอง 

5 คร้ัง 

 
คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 

และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย' 
สถาบันเทคโนโลยี
การบินและอวกาศ 

  

1.3 คัดเลือกและจัดเก็บความรู7 

วันท่ี 15 ม.ค. 

64 - 25 เม.ย.

2564 

จำนวนคร้ัง                 

ในการคัดเลือก  

และจัดเก็บความรู7 

5 คร้ัง 

 
คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 

และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย' 
สถาบันเทคโนโลยี
การบินและอวกาศ 
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3. การจัดการความรู1ให1เป̂นระบบ (Knowledge Organization) 

กิจกรรมการจัดการความรู1 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปLาหมาย กลุ(มเปLาหมาย ผู1รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

3.1 จัดเก็บข7อมูลใส&แฟSมโดยจำแนก

เปUนหมวดหมู& 

วันท่ี 15 ม.ค. 

64 - 25 เม.ย.

2564 

จำนวนข7อมูลท่ี

จัดเก็บในแฟSม 
 ประเด็น 

คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย' 
สถาบันเทคโนโลยี
การบินและอวกาศ 

 

  

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู1 (Knowledge Codification And Refinement) 

กิจกรรมการจัดการความรู1 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปLาหมาย กลุ(มเปLาหมาย ผู1รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

4.1 สรุปประเด็นและกล่ันกรอง

ความรู7จากการแลกเปล่ียนเรียนรู7ให7

เปUนรูปแบบเอกสารมาตรฐาน

เดียวกัน 

วันท่ี 15 ม.ค. 

64 - 25 เม.ย.

2564 

ประเด็นความรู7ท่ี

สามารถสังเคราะหYได7 
9 ประเด็น 

คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย' 
สถาบันเทคโนโลยี
การบินและอวกาศ 

 

  

5. การเข1าถึงความรู1 (Knowledge Access) 

กิจกรรมการจัดการความรู1 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปLาหมาย กลุ(มเปLาหมาย ผู1รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

5.1 จัดทำเปUนเอกสารหรือคู&มือ 

5.2 นำข้ึนเว็บไซตY 

 

วันท่ี 15 ม.ค. 

64 - 25 เม.ย.

2564 

ร7อยละของผู7ใช7ข7อมูล ร7อยละ 80 
คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 

และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย' 
สถาบันเทคโนโลยี
การบินและอวกาศ 
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6. การแบ(งปiนแลกเปลี่ยนความรู1 (Knowledge Sharing) 

กิจกรรมการจัดการความรู1 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปLาหมาย กลุ(มเปLาหมาย ผู1รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

6.1 คู&มือการจัดการความรู7ด7านการ

เรียนการสอน หัวข7อ การจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหม& 

(New Normal)  

 

6.2 เว็บไซตYการจัดการความรู7ด7าน

การเรียนการสอน หัวข7อ การจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหม& 

(New Normal) 

วันท่ี 15 ม.ค. 

63 - 25 เม.ย.

2564 

- จำนวนเล&มคู&มือ 

- จำนวนเว็บไซตY 

      - 1 เล&ม 

- 1 ล้ิงคYเว็บไซตY 

คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

 

คณาจารย' 
สถาบันเทคโนโลยี
การบินและอวกาศ 

 

  

7. การเรียนรู1 (Learning) 

กิจกรรมการจัดการความรู1 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปLาหมาย กลุ(มเปLาหมาย ผู1รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

7.1 การติดตามประโยชนYท่ีได7รับจาก

คู&มือและเว็บไซตYการจัดการความรู7

ด7านการเรียนการสอน หัวข7อ 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

วิถีปกติใหม& (New Normal) 

สิงหาคม 

2564 

จำนวนผู7นำข7อมูลไป

ใช7ตามข้ันตอนท่ี

กำหนดในคู&มือ 

5 คน 
คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 

และบุคลากรที่มีประสบการณ' 
 

คณาจารย' 
สถาบันเทคโนโลยี
การบินและอวกาศ 

 

  

 

 

 



 
 

 11 

5. ผลการดำเนินงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 

Q จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู.การจัดการความรู. (KM) ด.านการเรียนการสอน หัวข.อ การจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบวิถีปกติใหมB (New Normal) โดยผู.มีประสบการณOและคณาจารยOสถาบันเทคโนโลยีการบิน 

และอวกาศเพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รูปแบบสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถี

ปกติใหมB (New Normal) โดยมีรายละเอียดในแตBละประเด็นดังน้ี  
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5.1 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู9ด9านการจัดการเรียนการสอน คร้ังท่ี 1 

 

ประเด็นท่ี 1 : ผู.สอนเคยมีประสบการณO "การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหมB (New Normal)"  

อยBางไรบ.างยกตัวอยBาง (หากยังไมBมีประสบการณOการจัดการเรียนการสอน ให.ระบุกิจกรรมอ่ืน ๆ เชBน การ

ประชุมออนไลนO) ? 

 
ผู&ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผู&อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน  “มีประสบการณ, จาก การสอนออนไลน,นักศึกษาไทยในระดับปริญญาตรี 

และนักศึกษาต?างชาติระดับปริญญาโท-เอก และมีประสบการณ, เขFาร?วมประชุมออนไลน, ดFวยโปรแกรม ZOOM Cloud 

Meetings” 

 

คณาจารย@สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 

 

รองผู&อำนวยการฝBายวิชาการและวิจัย: อาจารย@ บุญญวัฒน@ อักษรกิตติ์  

“เคยมีประสบการณ,สอน จัดสอบ ประชุม แบบ Work from home ดFวยโปรแกรม ZOOM” 

 

  รองผู&อำนวยการฝBายบริหารและแผน: อาจารย@ ดร.สมพงษ@ อัศวริยธิปRต ิ

  “มีประสบการณ,การสอน ประชุม สอบ ออนไลน, ผ?านโปรแกรม Zoom” 

 

รองผู&อำนวยการฝBายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย@ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“มีประสบการณ,การสอน ประชุม สอบ ผ?านโปรแกรม Zoom และ Line” 

 

  ผศ.ดร.ฐิตินันท@ วารีวนิช 

“เคยมีประสบการณ, ทั้งการเรียนการสอน และการจัดประชุม” 

 

  อาจารย@ ชลวิช สุธัญญารักษ@    

“เคยมีประสบการณ,การสอนออนไลน,ดFวยโปรแกรม Zoom” 

 

อาจารย@ พุทธชน อนุรักษ@  

“เคยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน, โดยใชFโปรแกรม Microsoft Team และ Zoom”  

  

  อาจารย@ วรรษมนต@  สันติศิริ  

“เคยมีประสบการณ,สอน จัดสอบ ประชุม แบบ Work from home ดFวยโปรแกรม ZOOM” 

 

 ผศ.ดร.ธนวันต@ สิทธิไทย  

“มีประสบการณ,สอน ดFวยโปรแกรม ZOOM” 
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5.2 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู9ด9านการจัดการเรียนการสอน คร้ังท่ี 2 

 

ประเด็นท่ี 2 : ในปfจจุบัน ผู.สอนใช.บัญชีผู.ใช. e-Mail สำหรับใช.งาน เชBน จัดการการเรียนการสอนออนไลนO /  

ประชุมออนไลนO/ เปjนต.น แล.วหรือไมB อยBางไร (เชBน e-Mail .rmutto.ac.th) โปรดระบุบัญชีผู.ใช.ของตนเอง ? 

 
ผู&ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผู&อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “khunanan_su@rmutto.ac.th” 

 

คณาจารย@สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 

 

รองผู&อำนวยการฝBายวิชาการและวิจัย: อาจารย@ บุญญวัฒน@ อักษรกิตติ์  

“boonyawat_ak@rmutto.ac.th” 

 

  รองผู&อำนวยการฝBายบริหารและแผน: อาจารย@ ดร.สมพงษ@ อัศวริยธิปRต ิ

“sompong_au@emutto.ac.th” 

 

รองผู&อำนวยการฝBายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย@ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“thanakitputimed.p@rmutto.ac.th”  

 

 ผศ.ดร.ฐิตินันท@ วารีวนิช 

“Thitinan_va@emutto.ac.th” 

 

  อาจารย@ ชลวิช สุธัญญารักษ@    

  chonlavit_su@rmutto.ac.th” 

 

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

  

  อาจารย@ วรรษมนต@  สันติศิริ  

“Watsamon_sa@rmutto.ac.th”  

 

อาจารย@ พรรัตน@ พีรวงศ@สกุล  

“Pornrat_Pe@rmutto.ac.th”  

 

 ผศ.ดร.ธนวันต@ สิทธิไทย  

  “Thanawan_si@rmutto.ac.th” 
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5.3 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู9ด9านการจัดการเรียนการสอน คร้ังท่ี 3 

 
ประเด็นที่ 3 : จากประเด็นสถานการณ0 COVID-19 ในป:จจุบัน ทำใหAรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน0  

มีความจำเปLนและใชAงานอยOางแพรOหลายเพิ่มมากขึ้น ผูAสอนไดAมีเตรียมตัวศึกษา หรือ ทดลองใชA การจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบวิถีปกติใหมO (New Normal) จากแหลOงเรียนรูAใดบAาง โปรดแลกเปลี่ยน ขAอมูลรOวมกัน (เชOน YouTube / Facebook 

Group / Free Application / e-Learning เปLนตAน อื่น ๆ โปรดระบุ ...) ? 

 

ผู#ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผู#อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “มีประสบการณ,ในการใช0โปรแกรมซูมในการสอนนักศึกษาต;างชาติประเทศจีน ทำ

ให0สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหม;ได0 การเรียนรู0ส;วนใหญ;ศึกษาจากYouTube ซึ่งมีวิธีการสอน เทคนิค การนำ

ถ;ายทอด ประยุกต,ใช0ได0” 

 

คณาจารย>สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 

 

รองผู&อำนวยการฝ.ายวิชาการและวิจัย: อาจารย8 บุญญวัฒน8 อักษรกิตติ ์ 
“มีการเรียนรู+การใช+โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหม<ผ<านโปรแกรม Youtube เช<น การฝFกใช+โปรแกรม 

Microsoft TEAM / Google Meeting / ในการจัดการเรียนการสอนเน+นการใช+โปรแกรม ZOOM ในการเช็คชื่อ การทำกิจกรรมร<วมกัน การแชร]

ไฟล]เอกสารประกอบการสอน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การวัดผลสอบ” 

 

  รองผู&อำนวยการฝ.ายบริหารและแผน: อาจารย8 ดร.สมพงษ8 อัศวริยธิปIต ิ

  “ศึกษาเทคนิคการใช+งานต<าง ๆ จาก Facebook และฝFกใช+งานจริงจากการจัดการเรียนการสอนผ<าน โปรแกรม ZOOM ซึ่งสามารถทำ

ได+ และควบคุมการเรียนรู+ผ<านการทำงานแบบวิถีปกติใหม<ได+ ” 
 

รองผู&อำนวยการฝ.ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย8 ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“เรียนรู+เพิ่มเติม YouTube และประสบการณ]จากการประชุม และการสอนแบบ Work from home โปรแกรมที่ใช+เปsนประจำคือ 

ผ<าน โปรแกรม ZOOM และ Line meeting ” 

 

 ผศ.ดร.ฐิตินันท8 วารีวนิช 
“ศึกษาเพิ่มเติมจาก Youtuber และฝFกการใช+งานจากประสบการณ]เข+าประชุมออนไลน]และการสอนนักศึกษาต<างชาติ จาก

ประเทศจีนในระดับ ป.โท-ป.เอก ผ<าน โปรแกรม ZOOM ” 

 
  อาจารย8 ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ8    

 “เรียนรู+ การใช+งานเพิ่มเติมจาก Facebook และมีประสบการณ]เข+าประชุมออนไลน]และการสอนนักศึกษาต<างชาติ จากประเทศ

จีนในระดับ ป.โท-ป.เอก ด+วยโปรแกรม ZOOM” 

 

อาจารย8 พรรัตน8 พีรวงศ8สกุล  
“เรียนรู+แนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน]ผ<าน Youtube: How to host a class with Zoom มีประสบการณ]

จัดการเรียนการสอนผ<าน Microsoft TEAM และการเข+าประชุมด+วยโปรแกรม ZOOM”  

  

  อาจารย8 วรรษมนต8  สันติศิริ  
“ดูเทคนิคจาก Youtuber และฝFกการใช+งานในการประชุมออนไลน] ทั้งเปsนผู+เข+าร<วม และผู+จัดการประชุม เน+นการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน]ด+วยโปรแกรมที่สถาบันฯ สนับสนุน ด+วยโปรแกรม ZOOM” 
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5.4 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู9ด9านการจัดการเรียนการสอน คร้ังท่ี 4 

 
ประเด็นที่ 4 : ผูAสอน มีความสนใจและแนวทางการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหมO (New Normal) 

ในรายวิชาของตนเอง ผOานโปรแกรมใดบAาง โปรดแลกเปลี่ยนขAอมูลรOวมกัน (เชOน Google Meet / Microsoft Team / Zoom 

Cloud Meeting / Hangouts Meet / Line / Facebook Live / Skype อื่น ๆ โปรดระบุ)?  
 

ผู#ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผู#อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “สนใจจัดการเรียนการสอนผ;านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ประสบการณ,

ใช0งานเป`นโปรแกรมที่ใช0ในการจัดการเรียนการสอนที่เข0าถึงง;าย รองรับอุปกรณ,หลากหลาย รองรับการนำเสนอได0ด”ี 

 

คณาจารย>สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 

 

รองผู#อำนวยการฝ@ายวิชาการและวิจัย: อาจารย> บุญญวัฒน> อักษรกิตติ์ 

“มีความสนใจการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน,ผ;านโปรแกรม Zoom มีประสบการณ,ใช0งานที่ดี สามารถจัดการ

เรียนการสอนได0ง;าย ควบคุมชั้นเรียนได0สะดวก รองรับการเข0าเรียนของผู0เรียนได0จำนวนมาก รองรับการใช0งานแบบเป`นกลุ;มได0ดี ทั้งการ

แชร,สไลด, ภาพนิ่ง วีดีโอ สื่อออนไลน, เสียงชดัเจน”  

 

  รองผู#อำนวยการฝ@ายบริหารและแผน: อาจารย> ดร.สมพงษ> อัศวริยธิปPต ิ

  “เลือกใช0โปรแกรม Zoom ในการจัดการเรียนการสอน เข0าถึงได0หลากหลายทั้ง สมาร,ทโฟน คอมพิวเตอร, แท็บเล็ต ทั้งผู0สอน

และผู0เรียน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู0 ได0ครอบคลุมกลุ;มเปiาหมาย” 

 

รองผู#อำนวยการฝ@ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย> ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

  “สนใจผ;านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting และ Line Meeting มีประสบการณ,การใช0งานการจัดการเรียนการสอน

ได0ดี ตอบโจทย,รายวิชาที่ผู0สอนรับผิดชอบทั้งในแบบการ คำนวณ ปฏิบัติ และบรรยาย” 

 

อาจารย> พุทธชน อนุรักษ>  

“เลือกใช0โปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom Cloud Meeting เพราะมีฟqงก,ชันการใช0งานที่ตอบสนองต;อการ 

จัดการเรียนสอนได0ดี เช;น สามารถแลกเปลี่ยนหน0าจอ และ ผู0สอนสามารถควบคุมหน0าจอของผู0เรียนได0”  

  

  อาจารย> วรรษมนต>  สันติศิริ  

 “ชอบใช0 Zoom Cloud Meeting ในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากทดลองใช0แล0วมีความสะดวก ใช0งานง;าย ผู0เรียนทำ

ความเข0าใจในระบบ ได0ไม;ยาก สามารถแชร,สื่อการสอนได0ดี และสามารถสร0างปฏิสัมพันธ,ในการเรียนได0 ” 

 

อาจารย> เทพสถิต กุลโคกกรวด  

“สนใจผ;านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม และจัดประชุม”  

 

 ผศ.ดร.ธนวันต> สิทธิไทย  

  “เลือกโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม; เหมาะสำหรับการสอน การ

ทำงานแบบ Work from home สะดวกในการเข0าถึงของกลุ;มเปiาหมาย มีความยืดหยุ;นสูง” 
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 5.5 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู8ด8านการจัดการเรียนการสอน คร้ังท่ี 5 

 

ประเด็นที่ 5 : หากในอนาคตอันใกล-นี้ การจัดการเรียนการสอนแบบเดิม (Sit-in) ถูกแทนที่ (Disruption) ด-วย การจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบวิถีปกติใหมO (New Normal ผู-สอนมีแนวทางการจัดเตรียม "การวัดผลและประเมินผล" การเรียนรู-ของผู-เรียนใน

เบื้องต-น ในรายวิชาของตนเองไว-อยUางไร โปรดแลกเปลี่ยนข-อมูลรUวมกัน (เชUน ใช- Microsoft Forms ประเมิน/แบบฝ^กหัด/ข-อสอบ  

ใช- Facebook Group ทำข-อสอบออนไลนe / สอบปฏิบัติผUานวีดีโอ เปgนต-น อื่น ๆ โปรดระบุ ... ) ? 

 

ผู#ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผู#อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “วางแผนวัดผลด0วยการใช0 ทำการประเมิน แบบฝvกหัด ข0อสอบ รวมทั้งใช0 ออนไลน, 

สอบปฏิบัติผ;านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting” 

 

คณาจารย>สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 

 

รองผู#อำนวยการฝ@ายวิชาการและวิจัย: อาจารย> บุญญวัฒน> อักษรกิตติ์  

“1) ทำการสอบแบบปฏิบัติ ผ;านโปรแกรม Zoom มีแนวทางการวัดผลที่หลากหลายเช;น การจจัดทำเป`น clip VDO / ทำรายงาน

ส;งในรูปแบบไฟล, สอบปฏิบัติผ;าน VDO Conference / ใช0 Google form ในการออกข0อสอบ” 

 

  รองผู#อำนวยการฝ@ายบริหารและแผน: อาจารย> ดร.สมพงษ> อัศวริยธิปPต ิ

“ใช0การวัดผลปฏิบัติแบบจับเวลา และกลุ;มย;อยโดยการใช0คำถามเพื่อวัดความเข0าใจ ผ;านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ” 

 

รองผู#อำนวยการฝ@ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย> ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“สอบปฏิบัติแบบ VDO Conference ผ;านระบบ Line Meeting และสอบแบบบรรยาย ผ;านระบบ Zoom Cloud Meeting ” 

 

ผศ.ดร.ฐิตินันท> วารีวนิช 

“วัดผลด0วยการใช0 แบบฝvกหดั ข0อสอบ ผ;านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting หรือให0ส;งเป`นแบบข0อสอบเป`นแบบ Take home” 

 

   อาจารย> ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ>    

“สนใจวัดผลการเรียนรู0ข0อสอบออนไลน, ทั้งปรนัย อัตนัย ปฏิบัติ ผ;านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting” 

 

อาจารย> พุทธชน อนุรักษ>  

“การวัดผลและประเมินผลผู0เรียน เช;น 1) Google classroom ในการสอบแบบ open book 2) การสอบข0อเขียนผ;านวีดิโอรายกลุ;ม 

เพื่อให0ผู0สอนหรือผู0คุมสอบ สามารถตรวจสอบการทุจริตของผู0เรียน 3) การสอบปฏิบัติผ;านวีดิโอรายบุคคล ซึ่งผู0สอนสามารถให0ความ

คิดเห็นและประเมินผู0สอบได0”  

  

  อาจารย> วรรษมนต>  สันติศิริ  

“วัดผลออนไลน,ด0วยข0อสอบที่ทำด0วย Google form จัดสอบผ;านโปรแกรม Zoom แบบจับเวลา ในกรณีเป`นงานกลุ;ม หรือปฏิบัติจะให0

นำเสนอในรูปแบบวีดีโอ และนำเสนอผ;านเพจกรุÅปใน Facebook เป`นต0น” 

 

 ผศ.ดร.ธนวันต> สิทธิไทย  

“วัดผล การเรียนการสอน บรรยาย ปฏิบัติผ;านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting และมีการบันทึกวีดีโอทุกครั้งเป`นหลักฐาน 
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5.6 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู8ด8านการจัดการเรียนการสอน คร้ังท่ี 6 

  

ประเด็นที่ 6 : ผูAสอนมีการวางแผนหรือเทคนิคการจัดเก็บหลักฐานการเรียนรูAจากผูAเรียนอยOางไร เมื่อตAองจัด การจัดการเรียน 

การสอนในรูปแบบวิถีปกติใหมO (New Normal) โปรดแลกเปลี่ยนขAอมูลรOวมกัน (เชOน จัดระบบการสOงงานรายบุคคล หรือ งาน 

กลุOม ผOานบัญชีผูAใชA e-Mail / จัดสOงงานภาคปฏิบัติ ภาคสนาม ผOานวีดิโอ ผOาน Line / YouTube / Facebook / บันทึกการ 

เรียน การทดสอบ การสอน ผOาน โปรแกรม Zoom เปLนตAน อื่น ๆ โปรดระบุ ...) ? 
 

ผู#ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผู#อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน : “การจัดเก็บหลักฐาน เช;น งานรายบุคคลหรือรายกลุ;ม ผ;านระบบ e-Mail จัดส;ง

งานภาคปฏิบัติผ;านวีดิโอน Line YouTube และ Facebook รวมทั้งบันทึกการเรียน การสอบ และสอบผ;าน Zoom” 

 

คณาจารย>สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 

 

รองผู#อำนวยการฝ@ายวิชาการและวิจัย: อาจารย> บุญญวัฒน> อักษรกิตติ์  

“1) ให0นักศึกษา upload งานที่ได0รับมอบหมายในกลุ;ม Facebook หรือ E-mail ของ 2) การสอนทางทฤษฎี จะใช0บันทึกลง VDO 

หรือ บันทึกไว0ใน Zoom cloud meeting” 

 

  รองผู#อำนวยการฝ@ายบริหารและแผน: อาจารย> ดร.สมพงษ> อัศวริยธิปPต ิ

“การจัดเก็บหลักฐาน ด0วยวิธี บันทึกวีดีโอ ส;งงานผ;านอีเมล,” 

 

รองผู#อำนวยการฝ@ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย> ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“ใช0 Line ส;วนตัวของนักศึกษาและอีเมล, บันทึกข0อมูลสำรอง” 

 

ผศ.ดร.ฐิตินันท> วารีวนิช 

“การจัดเก็บหลักฐาน เช;น งานรายบุคคลหรือรายกลุ;ม ผ;านระบบ e-Mail” 

 

  อาจารย> ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ>    

“จัดเก็บหลักฐานผ;าน  email , Line และ Telegram” 

 

อาจารย> พุทธชน อนุรักษ>  

“ผู0สอนจะให0ผู0เรียนส;งงานหรือหลักฐานการจัดการเรียนการสอน ผ;านทาง Google Forms และ Email ซึ่งผู0สอนสามารถตรวจสอบ

คุณภาพของงาน และความตรงต;อเวลาในการส;งงาน ได0 ตลอดจนโปรแกรมยังสามารถเก็บรวมรวมไฟล,เป`นแฟiมเอกสารและรูปแบบไฟล,

ดิจิทัลต;าง ๆ”  

  

  อาจารย> วรรษมนต>  สันติศิริ  

“ส;งงานผ;าน Facebook group เช;น งานเดี่ยว งานปฏิบัติ งานภาคสนาม ในลักษณะอัปโหลดเป`น File vdo / File .pdf / File 

.doc เป`นต0น กรณีเป`นรายงานให0ส;งทางอีเมล,ของมหาวิทยาลัยที่ผู0สอนและผู0เรียนใช0 อีเมล, .rmutto.ac.th” 
 

 ผศ.ดร.ธนวันต> สิทธิไทย  

“งานรายบุคคล ผ;านระบบ e-Mail งานกลุ;ม หรืองานปฏบัติส;งเป`นไฟล, วีดีโอ” 
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5.7 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู9ด9านการจัดการเรียนการสอน คร้ังท่ี 7 

  
ประเด็นที่ 7 : ผูAสอนมีเทคนิคแกAไขป:ญหา หรือ แผนสำรองอยOางไร หากผูAเรียนในรายวิชาของตนเอง ขาดความพรAอม ในการ 

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหมO (New Normal) เชOน อุปกรณ0ไมOสนับสนุนการใชAงาน / ป:ญหาสัญญาณเครือขOาย 

เปLนตAน โปรดแลกเปลี่ยนขAอมูลรOวมกัน (เชOน การบันทึกวีดีโอการเรียนการสอน ผOาน YouTube หรือ Zoom เพื่อใหAผูAเรียน  

สามารถเรียนรูAไดAตลอด อื่น ๆ โปรดระบุ ...) ? 

 

ผู&ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผู &อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “ควรมีแผนสำรอง ดFวยการ 1.ทำคู ?ม ือการเรียนการสอนออนไลน,  

2.การแกFไขปsญหาที่เกิดจากการสนับสนุนหรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนนั้น แจFงหน?วยงานที่เกี่ยวขFอง

ใหFแกFไขและปรับปรุงใหFดีขึ้น” 

 

คณาจารย@สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 

 
รองผู#อำนวยการฝ@ายวิชาการและวิจัย: อาจารย> บุญญวัฒน> อักษรกิตติ์  

“Upload VDO การสอนของตนเอง ลงใน YouTube หรือ Facebook แล0วให0นักศึกษาเข0ามาศึกษาด0วยตนเอง” 

 

  รองผู#อำนวยการฝ@ายบริหารและแผน: อาจารย> ดร.สมพงษ> อัศวริยธิปPต ิ

“ให0บันทึกรายละเอียดต;างๆ ใน cd เพื่อไปใช0เรียนได0อย;างมีประสิทธิภาพ”  

 

รองผู#อำนวยการฝ@ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย> ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“อัดเป`นคลิปบันทึกการสอนส;งผ;าน line ส;วนตัว” 

 

 ผศ.ดร.ฐิตินันท> วารีวนิช 

“บันทึกการสอนต;อครั้งในรูปแบบไฟล,ให0นักศึกษาสามารถดาวน,โหลดได0” 

 

  อาจารย> ดร. ชลวิช สุธัญญารักษ>    

“จัดทำเป`น file ส;งให0ทางอีเมล,” 

 

อาจารย> พุทธชน อนุรักษ>  

“ในรายวิชาที่เป`นบรรยายผู0สอน จะอัดวิดีโอการสอน หรืออัดหน0าจอขณะสอนได0 เนื่องจากโปรแกรมที่ใช0สามารถอำนวยความสะดวกใน

การอัดวีดิโอได0 โดยผู0เรียนสามารถนำไฟล,ไปเปçดเรียนทีหลัง และดำเนินการส;งงาน (quiz หรือ assignment) ผ;าน google form ที่

ผู0สอนทำขึ้น”  

  

  อาจารย> วรรษมนต>  สันติศิริ  

“บันทึกเป`นไฟล,วีดีโอ เผยแพร;ผ;านในกรุÅป Facebook ของรายวิชานั้น ๆ” 
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5.8 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู9ด9านการจัดการเรียนการสอน คร้ังท่ี 8 

 

  
ประเด็นที่ 8 : สื่อการสอนประเภทใดที่ผูAสอน มีการวางแผนนำไปใชAการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหมO (New  

Normal) หากเกิดความจำเปLนตAองใชAงาน โปรดแลกเปลีย่นขAอมูลรOวมกัน (เชOน สื่อการสอนจากวีดีโอ / ไฟล0สื่อการสอน จาก 

กรณีศึกษาจริง ขAอเท็จจริงที่เผยแพรOออนไลน0ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส0 /โปรแกรมนำเสนองานในรูปแบบวีดีโอ / e-Learning  

แบบบรรยาย / เปLนตAน อื่น ๆ โปรดระบุ ...) ? 

 

ผู&ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผู&อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “สรFางไฟล,ของสื่อการสอนที่สามารถเผยแพร?ออนไลน,ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส, และนำเสนอดFวยวีดิโอ หรือการบรรยายดFวย e-Learning” 

 

คณาจารย@สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 

 

รองผู&อำนวยการฝBายวิชาการและวิจัย: อาจารย@ บุญญวัฒน@ อักษรกิตติ์  

“ใหFผูFเรียนศึกษาเรียนรูFเพิ่มเติมดFวยภาพยนต,ที่เกี่ยวขFองกับเนื้อหาที่เรียนและนำมาอภิปรายในไฟล, VDO” 

 

  รองผู&อำนวยการฝBายบริหารและแผน: อาจารย@ ดร.สมพงษ@ อัศวริยธิปRต ิ 

“เพิ่มการใชFสื่อการสอนที่ใชFประกอบการเรียนการสอน แบบออนไลน,ดFวยโปรแกรม VDO” 

 

รองผู&อำนวยการฝBายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย@ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“ใชFสื่อการสอนปกติ และแต?ปรับวิธีการนำเสนอใหFเขFาถึงง?ายขึ้นในรูปแบบออนไลน, เช?น กรณีศึกษา เหมือนจริง” 

 

  ผศ.ดร.ฐิตินันท@ วารีวนิช 

“ใชFกรณีศึกษาในสื่อออนไลน,ต?างๆ” 

 

  อาจารย@ ชลวิช สุธัญญารักษ@    

“เลือกใชFกรณีศึกษา จาก Youtube” 

 

อาจารย@ พุทธชน อนุรักษ@  
“สื่อการสอนในรูปแบบวีดิโอ ภาพกราฟฟÄก และ e-Learning จากเว็บไซต,ที่เปÄดใหFใชFงานฟรี”  

  

  อาจารย@ วรรษมนต@  สันติศิริ  

“เสริม การจัดการเรียนการสอนจากสื่อ ผ?าน YouTube / เผยแพร?ไฟล,อิเล็กทรอนิกส,ที่เปÉนประโยชน, 

 ใหFผูFเรียนอยู?เปÉนระยะทุกบทเรียน 
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5.9 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู8ด8านการจัดการเรียนการสอน คร้ังท่ี 9 

  

ประเด็นที่ 9 : ในฐานะผูAสอน (Lecturer) มีหนAาที่ถOายทอดความรูAสูOผูAเรียนนั้น หากมกีารจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถี 

ปกติใหมO  (New Normal)   ทำใหAเกิดตัวกลางในการสื่อสาร (อุปกรณ0 /สัญญาณ / เสียง) ระหวOางผูAสอนและผูAเรียน อาจเกิด 

อุปสรรคขึ้นไดA ผูAสอนคิดวOา ตนเองควร Up Skills ในดAานใดบAาง เพื่อเตรียมพรAอมตOอการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการจัดการ 

เรียนการสอน โปรดแลกเปลี่ยนขAอมูลรOวมกัน  (เชOน ทดลองใชAโปรแกรมตOาง ๆ กOอนทำการสอนจริง / เรียนรูA Applications  

Online ในรูปแบบตOาง ๆ เพื่อความพรAอมในการจัดการเรียนการสอน / ฝâกฝนการใชAอุปกรณ0ที่จำเปLน เชOน Tablet  / Head 

phones /Speaker Phone/ Microphone เปLนตAน อื่น ๆ โปรดระบุ ...) ? 

 

ผู&ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผูAอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “1) ทดลองใชFโปรแกรมการเรียนการสอนที่ตนเองสนใจใหFมีความชำนาญ 2) 

ศึกษาเพิ่มเติมเทคนิคที่น?าสนใจ ผ?านสื่อออนไลน,” 
 
คณาจารย@สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
  รองผู&อำนวยการฝBายวิชาการและวิจัย: อาจารย@ บุญญวัฒน@ อักษรกิตติ์  

“เลือกโปรแกรมที่ตนเองชำนาญ ซอฟแวร,มีความยืดหยุ ?น สามารถเขFาถึงและใชFงานไดFง ?าย รองรับอุปกรณ,ที ่มีความ

หลากหลาย” 
 
  รองผู&อำนวยการฝBายบริหารและแผน: อาจารย@ ดร.สมพงษ@ อัศวริยธิปRต ิ

“เพิ่มเติมทักษะที่จำเปÉนและต?อตนเอง และกลุ?มเปÖาหมาย ฝáกใชFงานเปÉนประจำ” 
 
รองผู&อำนวยการฝBายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย@ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“ควรฝáกฝน Function ต?างๆ ใน Applications ใหFชำนาญและหาสื่อ อุปกรณ,ที่สะดวกกับวิชาคำนวณ” 

 

  ผศ.ดร.ฐิตินันท@ วารีวนิช 

“เพิ่มเติมเทคนิคที่ใชFงานไดFครบทุกฟsงชันก, เพื่อจัดการเรียนการสอนไดFครอบคลุมมากที่สุด” 
 
  อาจารย@ ชลวิช สุธัญญารักษ@    

“ใชFโปรแกรมใหFเกิดทักษะที่ชำนาญ” 
 
  อาจารย@ พุทธชน อนุรักษ@  
“เนื่องจากผูFสอนมีอุปกรณ,อิเล็กทรอนิกส,ที่เปÉนของส?วนตัว มาประยุกต,ใชFในการจัดการเรียนการสอน เช?น ipad และ 

สัญญาณโทรศัพท,เคลื่อนที่ที่มีความเสถียรภาพสูง หากเกิดปsญหากับสัญญาณอินเทอร,เน็ตบFาน ที่ใชFในการเชื่อมต?อ”  
  
  อาจารย@ วรรษมนต@  สันติศิริ  

“ทดลองใชFโปรแกรมต?าง ๆ ก?อนทำการสอนจริง / เรียนรูF Application ออนไลน, เพื่อใหFเกิดความคล?องตัวเมื่อตFองใชFงานจริง 

อีกทั้ง เตรียมอุปกรณ, ของตนเองใหFพรFอม เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาของตนเอง” 
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6. สรุปผลการนำความรู8ไปใช8 
 

Q จากการแลกเปล่ียนเรียนรู.การจัดการความรู. (KM) ด.านการเรียนการสอน หัวข.อ การจัดการเรียนการสอน 

ในรูปแบบวิถีปกติใหมB (New Normal) โดยผู.มีประสบการณOและคณาจารยOสถาบันเทคโนโลยีการบินและ 

อวกาศ สามารถสรุปแนวทางและผลการนำความรู.ไปใช.ในการจัดการเรียนการสอนให.กับนักศึกษาสาขาการ 

จัดการบิน โดยมีรายละเอียดในแตBละประเด็นดังน้ี  

 

6.1 สรุปสาระสำคัญประเด็นที่ 1 ผู.สอนเคยมีประสบการณO "การจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลนO" 

มากBอนหรือไมB อยBางไร  
“ผู$สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศส=วนใหญ=มีประสบการณCการใช$สื่อออนไลนCในการ

สอน ผ=านอุปกรณCอิเล็กทรอนิกสC ในลักษณะการสอนและการประชุมออนไลนCค=อนข$างมีเข$าใจอย=างดี โดยมี

การจ ัดการเร ียนการสอนในร ูปแบบว ิถ ีปกต ิใหม=  (New Normal) ผ =าน Application Zoom Cloud 

Application / Microsoft TEAM /Google Classroom/ Line ซึ ่งเป oน Free Application ที ่ง =ายต=อการ

เรียนรู$ เข$าใจง=าย รองรับการทำงานผ=าน Personal Computer/ Smartphone / Tablet / Notebook และ

ผู$สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศมีประสบการณCการสร$างข$อสอบผ=าน Application Google 

From และการจัดสอบแบบอัตนัย ปฏิบัติ ผ=านระบบออนไลนC” 

 
6.2 สรุปสาระสำคัญประเด็นท่ี 2 ในปfจจุบัน ผู.สอนมีบัญชีผู.ใช. e-Mail ของมหาวิทยาลัยพร.อมใช.งาน ใน 

รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหมB (New Normal) อยBางไร 

           “ผู$สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศมีบัญชีผู$ใช$อีเมลCทุกคน ซ่ึงเปoนอีเมลCท่ีได$รับการ 

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย นามสกุล @rmutto.ac.th” พร$อมจัดการเรียนการสอนผ=านระบบออนไลนC 

 

6.3 สรุปสาระสำคัญประเด็นท่ี 3 จากประเด็นสถานการณO COVID-19 ในปfจจุบัน ทำให.รูปแบบการจัดการ 

เรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหมB (New Normal)  มีความจำเปjนและใช.งานอยBางแพรBหลายเพ่ิมมากข้ึน  

ผู.สอนได.มีเตรียมตัวศึกษา หรือ ทดลองใช. แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนO จากแหลBงเรียนรู. 

ใดบ.าง  

 “ผู$สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มีประสบการณCการเรียนการสอนรูปแบบวิถีปกติ

ใหม= (New Normal) สามารถประยุกตCใช$งาน และสร$างแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนCใน

รายวิชาที่ตนเองได$รับมอบหมาย พัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับตนเองจากแหล=งเรียนรู$ ในโซเชียลมีเดีย เช=น 

Zoom cloud application /Google classroom/ Microsoft Team/ Line เป oนต ัน ซ ึ ่งสามารถเข $าถึง

สะดวก ใช$งานง=าย เข$าถึงกลุ=มเป|าหมาย ง=ายต=อการเรียนรู$ และรองรับการทำงานบน Smartphone / Tablet 

/ Notebook” 
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6.4 สรุปสาระสำคัญประเด็นที่ 4 ผู.สอน มีความสนใจและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติ

ใหมB (New Normal) ในรายวิชาของตนเอง ผBานโปรแกรมใดบ.าง  

  “ผู$สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มีแนวทางการวางแผนการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบออนไลนC ในรายวิชาของตนเอง ผ=านโปรแกรม Google Meet / Microsoft Team / Zoom Cloud 

Meeting / Line / Facebook” ซึ่งเปoนที่นิยมในการจัดการเรียนการสอนในยุคป}จจุบันโดยเลือกให$เหมาะกับ

ตนเองและรายวิชาท่ีได$รับมอบหมาย  

 

6.5 สรุปสาระสำคัญประเด็นที่ 5 หากในอนาคตอันใกล,นี้ การจัดการเรียนการสอนแบบเดิม (Sit-in) ถูกแทนท่ี 

(Disruption) ด,วย กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหมB (New Normal) ผู,สอนมีแนวทางการ

จัดเตรียม "การวัดผลและประเมินผล" การเรียนรู,ของผู,เรียนในเบ้ืองต,น ในรายวิชาของตนเองไว,อยTางไร 

 “ผู$สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศมีแนวทางจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน3 การวัดผลและประเมินผล" การเรียนรู;ของผู;เรียนในเบื้องต;น ในรายวิชาของตนเอง ด$วยวิธี วัดผลและ

ประเมินผลโดยใช$ Google from การส=งงานของผู$เรียนผ=าน Clip VDO ใช$ Facebook Group และ Line 

ร=วมในการวัดผลประเมินผล รายบุคคล และประชุมกลุ=มย=อย เพื่อวัดความเข$าใจ การวัดผลแบบ Take home 

ให$ส=งผ=านระบบอีเมลCมหาวิทยาลัย หากเปoนการวัดผลผ=านระบบ Zoom จะบันทึกวีดีโอและจับเวลา เปÇดกล$อง 

เปÇดไมคC ระหว=างทำการทดสอบ” 

 

6.6 สรุปสาระสำคัญประเด็นท่ี 6 ผู,สอนมีการวางแผนหรือเทคนิคการจัดเก็บหลักฐานการเรียนรู,จากผู,เรียนอยTางไร  

เม่ือต,องจัดการเรียนการสอนออนไลนW อยTางไร  

         “ผู$สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มีการวางแผน และสร$างเทคนิคการจัดเก็บหลักฐาน

การตามความเหมาะสมในแต=ละรายวิชา เช=นจัดเก็บหลักฐาน ผ=านระบบ e-Mail มหาวิทยาลัยฯ / อัปโหลด

การให$แชรCไฟลCเอกสารต=างๆ วีดีโองานกลุ=ม งานเด่ียว ผ=าน Facebook Group เปoนต$น  

 

6.7 สรุปสาระสำคัญประเด็นท่ี 7 ผู.สอนมีเทคนิคแก.ไขปfญหา หรือ แผนสำรองอยBางไร หากผู.เรียนในรายวิชา 

ของตนเอง ขาดความพร.อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนO  

         “ผู$สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มีเทคนิคแก$ไขป}ญหา หรือ แผนสำรอง หากผู$เรียน 

ในรายวิชาของตนเอง ขาดความพร$อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนC ด$วยวิธี 1) Upload VDO การ 

สอนของตนเอง YouTube และ Facebook 2) การนำส่ือการสอนบันทึกลง CD สำรองให;ผู;เรียน 3) จัดทำคู=มือการ 

เรียนการสอนออนไลนC 4) สนับสนุนหรือเคร่ืองมืออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน” 
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6.8 สรุปสาระสำคัญประเด็นท่ี 8 ส่ือการสอนประเภทใดท่ีผู.สอน มีการวางแผนนำไปใช.ประกอบการจัดการ 

เรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหมB (New Normal) หากเกิดความจำเปjนต.องใช.งาน 

          “ผู$สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มีการวางแผนนำไปใช$ประกอบการจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลนC หากเกิดความจำเปoนต$องใช$งาน ด$วยวิธี 1) ใช$ส่ือการสอนในรูปแบบไฟลCอิเล็กทรอนิกสC และ

นักศึกษาสามารถดาวนCโหลดได$ 2) นำเสนอรูปแบบการสอนในรูปแบบวีดีโอ บันทึกเสียงการสอน และสร$าง

บทเรียนผ=านโปรแกรมสำเร็จรูปในลักษณะต=างๆที่ง=ายต=อการเข$าถึง 3) ใช$กรณีศึกษาจริง ให$นักศึกษาเรียนรู$

ผ=าน สื่อโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้น ที่ได$รับการยอมรับ 4) นำเสนอการสอนรูปแบบบรรยาย ผ=านระบบออนไลนC 

มาเปoนตัวช=วยในการออกแบบการจัดการเรียนรู$แบบวิถีปกติใหมB (New Normal)” 

 

6.9 สรุปสาระสำคัญประเด็นท่ี 9 ในฐานะผู,สอน (Lecturer) มีหน,าท่ีถTายทอดความรู,สูTผู,เรียนน้ัน หากมีการจัดการ 

เรียนการสอนแบบออนไลนWเกิดข้ึน ทำให,เกิดตัวกลางในการส่ือสาร (อุปกรณW /สัญญาณ / เสียง) ระหวTางผู,สอนและ 

ผู,เรียน อาจเกิดอุปสรรคข้ึนได, ผู,สอนคิดวTา ตนเองควร Up Skills ในด,านใดบ,าง เพ่ือเตรียมพร,อมตTอการเปล่ียนแปลง 

ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

         “ผู$สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศมีแนวทาง Up Skills ของตนเอง เพ่ือเตรียมพร;อมตaอ 

การเปล่ียนแปลงในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 1) เลือกใช;โปรแกรมท่ีตนเองมีความชำนาญ มีทักษะท่ี 

พร;อมในการจัดการเรียนการสอน 2) เสริมการเรียนรู;เทคนิคท่ีมีความหลากหลาย สามารถประยุกต3ใช;ในการจัดการ 

เรียนการสอนแบบวิถีปกติใหมa 3) เน;นโปรแกรมท่ีมีความยืดหยุaน กลุaมเปiาหมายเข;าถึงได;งaาย ครอบคลุมการใช;งาน” 

 

7. แหล:งเผยแพร:ข>อมูล 
 

Q การแลกเปล่ียนเรียนรู,การจัดการความรู, (KM) ด,านการเรียนการสอน หัวข,อ การจัดการเรียนการสอนใน 

รูปแบบวิถีปกติใหมT (New Normal)  โดยผู,มีประสบการณWและคณาจารยWสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ  

ท้ังน้ีผู,จัดทำได,เผยแพรTความรู,สำหรับผู,ท่ีต,องการพัฒนาด,านการจัดการสอนแบบออนไลนW ดังน้ี  

 

7.1 เว็บไซตWสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ > สTวนงานภายในสถาบัน > การจัดการความรู, (KM) 

 
 

ภาพที่ 7.1 การเผยแพร*ข,อมูลการจัดการความรู,ด,านการเรียนการสอน  

หัวข,อ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีปกติใหม* (New Normal) 

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


