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 คณะกรรมการที่ปรึกษา

 ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์  ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ

 ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อน

 ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน
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 E-mail : km@nrru.ac.th

 กองบรรณาธิการ

 ผศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง  ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเอกสาร

 นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง  คณะกรรมการด�าเนินงาน

 นางสาวสมพิศ ค�าทองพะเนาว์  คณะกรรมการด�าเนินงาน
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 นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง  คณะกรรมการด�าเนินงาน

 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

 ผศ.ดร.วัชรพงษ์ วงค์เขียว ผศ.ดร.นิธิ ลิศนันท์  ผศ.ว่าทีร้่อยเอก ดร.คธาวธุ พลโคตร

 ผศ.ดร.ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก ผศ.ธีรพงษ์ สังข์ศรี ผศ.ธีรศักดิ์ สังข์ศรี 

 ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ ผศ.ดร.ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช อ.ชญาวิน หนูพงษ์

 อ.ชัยศิริ หลวงแนม ผศ.อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ ผศ.โสภิดา โคตรโนนกอก

 พิมพ์ที ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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4

แนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021

 ตามที่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ 

สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 นับตั้งแต ่

ปลายปี 2562 ถงึปัจจบุนั มหาวทิยาลยั บคุลากรทกุส่วนมกีารปรบัตวัตามวถิโีลก 

ทีเ่ปลีย่นแปลง ทัง้การด�ารงชวิีต การปฏบิตังิาน และในสถานการณ์ไม่ปกตเิช่นนี ้เป็น

ทั้งวิกฤตที่ทุกคนต้องเผชิญ แต่ในทุก ๆ วิกฤตย่อมน�ามาซึ่งโอกาสเสมอ โอกาสใน

การพลิก ปรับ เปลี่ยนการคิดที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้ง

การพัฒนานวตักรรมใหม่ในทุกมิติ ทีต่อบสนอง และจะช่วยให้กจิกรรมชวีติทกุอย่าง

สามารถด�าเนนิไปได้ในสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่ การเปิดใจต่อการเปลีย่นแปลงและสิง่ใหม่ 

พร้อมกับความใกล้ชิดที่ต้องมีมากยิ่งข้ึน ไม่ได้หมายถึงความใกล้ชิดทางกายภาพ 

แต่หมายความถึง ความใกล้ชิดทางความคิด ต้องมีการแบ่งปันทางความคิด 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การร่วมกันคิด การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ได้ลงมือท�า 

ได้ร่วมวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา ซ่ึงไม่เฉพาะภายในองค์กรเดียวกันเท่านั้น 

แต่สภาพการณ์เช่นปัจจุบันนี้ ความร่วมมือระหว่างองค์กร การมีเครือข่าย 

ความร่วมมอื มคีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างย่ิง เนือ่งด้วยองค์ความรู้ ในหลากหลาย

แขนงที่มีอยู่ในทุก ๆ ประเภทองค์กร มีความส�าคัญและจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถ

ผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ไปได้นั่นเอง

 ในนามของผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดง

ความชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม บุคลากรทุกฝ่ายของ

มหาวทิยาลยั ท่ีต่างมส่ีวนท�าให้เกดิบรรยากาศของการเรยีนรู ้และแบ่งปัน ท้ังภายใน

มหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายจากภายนอก ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคคล 

หน่วยงาน และภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย

ค�านิยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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 การด�าเนินการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ของคณะกรรมการพัฒนา

องค์กรแห่งนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง

มากกว่า 10 ปี ซึ่งในปี พ.ศ.2564 นี้ NRRU Best Practice และ มหกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021 เกิดขึ้นได้

เนื่องจากบุคลากรทุกฝ่ายร่วมแรง ร่วมใจ ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ต่างช่วยกัน

ดูแล และรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และส�าคัญอย่างยิ่งในการให้ใจ ทุ่มเท

ในส่วนงานที่ตนเองมีองค์ความรู้ และสามารถช่วยสนับสนุนได้ สละก�าลังปัญญา 

ก�าลังกาย เวลา เพื่อให้งานในภาพรวมด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อ

ส่วนรวม

 กระบวนการจัดการความรู้ที่ค้นพบจากการปฏิบัติงาน ผ่านการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ มีการบันทึกและรวบรวม ตัวแทนจากทุกหน่วยทั้งภายใน และจากเครือข่าย

ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสในการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือแนวปฏิบัติที่ดี

ผ่านสือ่ทีท่นัสมยั ตอบสนองต่อเหตกุารณ์ปัจจบุนั ซึง่จะน�าไปสูก่ารรบัรู ้กลัน่กรอง 

น�าไปใช้จนได้ผลลัพธ์ที่ดีเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งได้เรียนรู้ ในการตั้งข้อสังเกต การ

พิจารณาปัญหา อุปสรรค ทุกสิ่งล้วนเป็นประโยชน์ และสามารถน�ามาใช้ปรับปรุง

กระบวนงานรวมทั้งการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี

 ในนามของที่ปรึกษา ขอชื่นชม และขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ได้เข้ามามีส่วน

ร่วมและเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

และจะด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่งสูก่ารเป็น “มหาวิทยาลยัแห่งการเรยีนรูข้องท้องถิน่” 

ต่อไป

ค�านิยม

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกยีรตศิกัดิ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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 การส่งเสรมิ สนบัสนนุ การพฒันาและใช้กระบวนการจดัการความรูข้องมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

ด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องมามากกว่าทศวรรษ สามารถเห็นถึงการพัฒนา ปรับปรุง และการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ที่สะท้อนตั้งแต่ระดับบุคคล ถึงการมีและใช้กระบวนการจัดการความรู้ผสานเข้ากับการ

ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

เป็นการรวมตัวของบุคลากรจากทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายบริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมสมอง และเคลื่อนส่วนงานที่ช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ องค์กรแห่งนวัตกรรม รวมทั้งองค์กรที่มีฐานเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด – 19 ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุก ๆ ด้าน และเป็นหนึ่งสาเหตุ

ส�าคัญต่อการปรับกระบวนการด�าเนินงานให้อยู่ในรูปแบบบูรณาการ และผสมผสานศาสตร์ความรู้ที่หลากหลาย 

เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 ในปี พ.ศ. 2564 ภายใต้การเคล่ือนของมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม 

ตามแผนการจดัการความรู ้: การพฒันาองค์กรแห่งนวตักรรม มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ประกอบด้วย 

โครงการ การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม : Innovative Organization มี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การ

พัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 2) การประเมิน Impact ขององค์ความรู้/ แนวปฏิบัติ 

และ 3) มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : NRRU Show & Share และกิจกรรมที่มีความส�าคัญและเป็นกลไก

ในการเคลือ่นภาพรวม คอื กจิกรรมในส่วนของคณะกรรมการด�าเนินการ ซึง่ภาพรวมใช้กจิกรรมการประชมุเพือ่

ให้ผู้ดูแลขับเคลื่อนได้ร่วมแลกเปลี่ยน เสนอแนวคิด และก�าหนดรูปแบบ Timeline ฯลฯ ของกิจกรรม เน้นการ

ด�าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เกิด Impact ทั้งต่อบุคคลและหน่วยงาน มุ่ง

สู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมตามแนวทางของปีนี้ที่ได้ร่วมกันวางไว้ ที่ส�าคัญคือ ในทุกกิจกรรมมีการด�าเนิน

งานในรูปแบบการประสานร่วมมือกัน มีการบูรณาการระหว่างกิจกรรม ซึ่งสะท้อนอย่างชัดเจนในกระบวนการ

ด�าเนินงาน รวมทั้งผลลัพธ์ของการด�าเนินงาน ทั้งในเชิงปริมาณของนวัตกรรม/ องค์ความรู้/ แนวปฏิบัติ ที่

สามารถรวบรวมได้ การมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน ภายนอก 

 สิง่จ�าเป็นและส�าคญัอย่างยิง่ ในยคุของการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา คอื คณุสมบตัริะดบับคุคลขององค์กร 

การมี Mindset และ Attitude ที่พร้อมส�าหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ การเปิดใจ การ

ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้จะได้รับ

การผลักดันและใช้กระบวนการจัดการความรู้ท�าให้เกิดขึ้น และมีในทุกบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป

บนเส้นทางสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม :

Innovative Organization

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่โรจน์ พงศ์กจิวทูิร
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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แนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021

 โครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : NRRU Show & Share มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา มขีึน้ครัง้แรกเมือ่ปี พ.ศ.2555 และจดัต่อเนือ่งถงึปีปัจจบุนั เป็นครัง้ที ่10 กจิกรรม

ส�าคัญกิจกรรมหนึ่ง ได้แก่ การน�าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการด�าเนินงาน หรือองค์ความรู้ที่ได้

จากการจัดการความรู้ ของหน่วยงาน หรือบุคลากร ทั้งจากหน่วยงานภายใน และจากเครือข่าย

ภายนอกมหาวิทยาลัย การน�าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบบทความ และมีการรวบรวมเป็นเล่ม

แนวปฏิบัติที่ดีมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 แนวปฏิบัติที่ดี “มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3” 

NRRU Show & Share 2014 และในปี 2564 นี้ แนวปฏิบัติที่ดีในโครงการมหกรรมการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021 ประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่ดี 4 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มการสอน กลุ่มการวิจัย กลุ่มการบริหารจัดการ และ กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา มีผล

งานแนวปฏบิตัทิีด่เีข้าร่วม จ�านวน 33 ผลงาน ซึง่เป็นผลงานจากทัง้หน่วยงานภายใน และภายนอก

มหาวทิยาลยั ถงึแม้จะอยู่ในสภาวะเหตกุารณ์ที่ไม่ปกต ิต้องเผชญิกับวกิฤตการแพร่ระบาดของไวรสั

โควิด – 19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ก็ตาม แต่ทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยยังคงแสดงให้เห็นถึงความ

ตระหนัก ตื่นตัว การให้ความส�าคัญและความสนใจในกิจกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมที่

ไม่เคยลดน้อยลง แต่นับวันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 คณะกรรมการด�าเนนิงานหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสือรวมผลงานแนวปฏบิตัท่ีิด ีในโครงการ

มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021 ฉบับนี้จะเป็นข้อมูล

ที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษา และน�าแนวปฏิบัติที่ดีนี้ไปปรับใช้ต่อไป

ค�าน�า

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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สารบัญ
กลุ่มการสอน

1 ....กว่าจะเป็น....ข้าวโป่งแผ่นเหล็ก....

9 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดย
ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานในสถานการณ์โควิด–19

17 การจดัการสารเคมอีย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ การใช้แบบฝึกทกัษะคดัลายมอื
เพื่อพัฒนาการเขียนตัวอักษรไทยให้งดงาม

24 (เสน่ห์อักษร : รักษ์ภาษาไทย อ่านเขียนได้ ลายมือสวย)

33 การด�าเนนิการจัดการความรูด้้านการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

38 การประยุกต์ ใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID–19

44 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ในรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกมเป็นฐาน 
GBL (Games Based Learning)

51 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (E-learning) ส�าหรับนักศึกษา

58 การเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ” ในโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 “กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เรียนรู้ค�าสระอู

67 แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน : ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

87 บทเรียน STEM เรื่อง Hands-free door opener 

94 รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดTransformative Learning เพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน

101 สร้างเมล็ดพันธุ์ ผ่านเทคโนโลยี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID–19

กลุ่มการวิจัย

109 การด�าเนนิการจดัการความรูด้้านการวิจยัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

116 การพัฒนาความเข้าใจทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีน เรือ่ง ฟังก์ชันตรโีกณมติ ิส�าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5 ในการจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้แนวคดิ
การประเมินเพื่อการเรียนรู้

123 ยา 8 ขนานสงัหาร NCD : นวัตกรรมด้านสขุภาพ ผลลพัธ์จากงานวิจยัเชิงปฏิบตักิาร

บนเส้นทางสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม :

Innovative OrganizationContent
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กลุ่มบริหารจัดการ

131 การจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

139 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาระบบ Smart SHC (Knowledge Manage-
ment for Smart SHC Development)

146 การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ ด้วยรูปแบบ “BKK Model” โดยใช้หลัก 4 
ร่วม ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

155 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

161 หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

166 แนวปฏบิตัทิีด่ีในการบรหิารจดัการการจัดทดสอบภาษาองักฤษรปูแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom ในสถานการณ์ไม่ปกติ

175 บริหารจัดการ สานต่อร่วมใจ นิเทศภายใน ด้วย COVID Model

182 ปรับรูปแบบการสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษาตามระบบ TCAS ในยุคความปกติใหม่

191 ร่วมมือรวมพลังสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา

198 การเตรียมความพร้อมสู่การท�างานของนักศึกษาพิการ

206 การพฒันาโปรแกรมส่งเสรมิกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้แหล่งเรยีนรู ้ด้านธรรมชาติ
วิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐาน

212 การให้บริการรับสมัครสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ

222 จับวิกฤต มาเป็นโอกาส ในสถานการณ์โควิด - 19

228 ถอดรหัส ระหัดวิดน�้าโบราณ : เทคโนโลยีชุมชนคนโคราช

235 นวัตกรรมสื่อการสอนทันใจ เพ่ือครูและนักเรียนไทยได้ก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 
Innovative teaching media for science teachers and students in the 
21st century “หนังสือ Biology Laboratory M.4-5-6, The Principles 
of Biology Laboratory และBiology Exams

244 ระบบซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

250 Google Calendar พามาใช้เครือ่งมอืวิทย์ (การขอใช้บรกิารเครือ่งมอืวิทยาศาสตร์
ผ่าน Google Calendar)

ภาคผนวก

• ค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
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การสอน
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....กว่าจะเป็น....ข้าวโป่งแผ่นเหล็ก.... 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดย  รศ.วัฒนาภรณ์  โชครัตนชัย 
 

 
 
 

 

....กว่าจะเป็น....ข้าวโป่งแผ่นเหล็ก....

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย รศ.วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย
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1. ท่ีมาและความส าคัญ 
 จากการที่หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้บริการวิชาการสร้างอาชีพด้าน
อาหารให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด กลุ่มแม่บ้านที่สนใจ จะการพัฒนาข้าวโป่งให้ดีขึ้น
สามารถจ าหน่ายได้แพร่หลาย ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดและประชาชนในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะ
ประกอบอาชีพท าไร่ท านาเป็นหลัก ว่างหลังการท าไร่ท านาจะท าอาชีพเสริมด้วยการเลี้ยงสัตว์ ท าหัตถกรรม        
ต าบลหินดาดเป็นแหล่งข้อมูลข้าวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะนิยมปลูกข้าวเหนียวและข้าวเจ้า     
มีเพียง 3 หมู่บ้านได้มีการจัดกลุ่มเพ่ือน าข้าวเหนียวมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนบ้าน คือ ข้าวโป่ง               
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  เดิมจะท าเพ่ือใช้ในงานบุญพระเวสประจ าปีและแจกจ่าย
ให้กับญาติพ่ีน้องในช่วงเวลานั้น ๆ นอกเหนือจากนั้นก็จะมีจ าหน่าย ให้ผู้สนใจบ้างตามความต้องการของผู้บริโภค 
จากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพ่ิมกับทรัพยากร
ที่มีในท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยการท าผลิตภัณฑ์ข้าวโป่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์     
ของต าบลหินดาดอยู่แล้ว ให้เกิดความแพร่หลายเป็นที่รู้จักและสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ต าบลหินดาด             
และจังหวัดนครราชสีมา อีกท้ังยังสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนได้อีกด้วย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินดาด จึงได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือหาวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับบุคลากรในชุมชน 
นั่นคือจุดเริ่มต้นของการลงพ้ืนที่จากบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอาหารและขนมไทยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการนัดหมายร่วมกันหลาย ฝ่ายเพ่ือแสวงหาข้อมูลของบุคลากร จากการลงพ้ืนที่
ส ารวจกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 หมู่บ้าน ที่ท าข้าวโป่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับข้อมูลที่ต้องการตามวัตถุประสงค์แล้ว 
ทางทีมที่ลงพ้ืนที่ได้ลงความเห็นให้เลือกกลุ่มแม่บ้านหมู่ 7 บ้านห้วยยาง เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ข้าวโป่งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสุ่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไปได้ในอนาคต เนื่องจากประชาชน
ในหมู่บ้านจะรวมตัวกันท าข้าวโป่งเป็นกลุ่มใหญ่ 15-20คน  ซึ่งแตกต่างจากหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ที่ท าข้าวโป่ง       
เพ่ือจ าหน่ายเป็นรายครัวเรือนเดี่ยว ส่วนประเด็นปัญหาของการผลิตข้าวโป่งของทั้ง 3 หมู่บ้านมีความคล้ายคลึงกัน
คือยังไม่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
 ข้าวโป่งเป็นอาหารว่างและเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีและวัฒนธรรมไทยมาแต่สมัยโบราณ  ซึ่งชาวอีสาน
ตามชนบทนิยมน าข้าวโป่งมาใช้ในงานบุญพระเวส (บุญเดือน สี่ หรืองานบุญมหาชาติ) ต้องอาศัยคนท าข้าวโป่งที่มี
ฝีมือและความช านาญในการป้ิงไฟปานกลาง น าไปถวายพระในตอนเช้าของวันที่เสร็จพิธีเทศก์มหาชาติและท าเป็น
ของฝากพ่ีน้องเพ่ือนบ้านที่มาร่วมงานบุญ  ต ารับการท าข้าวโป่งแบบดั้งเดิมของบ้านหัวยยางหมู่ 7 ได้จากการน าข้าว
เหนียวพันธุ์ กข.6  ที่นึ่งสุกแล้วมาต าหรือโขลกด้วยครกกระเดื่อง ใส่น้ าตาลปี๊บ ไข่ไก่ กระทิ งาด า  และเกลือป่น       
ต าจนข้าวเหนียวมีลักษระเป็นเนื้อเดียวกัน  สามารถปั้นเป็นก้อนกลมได้แล้วปั้นเป็นก้อนกลมโดยใช้ไข่แดงผสมกับ
น้ ามันพืชทามือ และพลาสติกข้ึนรูปกดก้อนข้าวเหนียวที่ปั้นให้เป็นแผ่นบาง ๆ แล้ว น าไปวางเรียงบนเสื่อ  น าไปตาก
แดดให้แห้งพอประมาณ  เมื่อจะรับประทานจะต้องน าไปปิ้งด้วยไฟปานกลางให้สุกเหลือง หอม และมีความโป่ง
กรอบ ด้วยปัจจัยต่าง ๆ  ที่เอื้ออ านวยให้มีการพัฒนาต่อยอดข้าวโป่งบ้านห้วยยาง ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือของกลุ่ม
แม่บ้านในชุมชน บ้านห้วยยางหมู่ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่มีพร้อมในท้องถิ่น หาง่ายสะดวก  ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาดูแลสุขภาพ  ความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบายในการรับประทาน  และเป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  จึงให้ความสนใจ
รวมถึงรัฐบาลได้สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน  จึงท าให้เกิดเป็นข้าวโป่งแผ่นเล็กผสม
ผัก ผลไม้  เครื่องเทศ และสมุนไพรขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1.1เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาขนมไทยพ้ืนบ้านอันแสดงถึงอัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ขนมไทยของโคราชให้ลูกหลานชาวโคราชได้เรียนรู้ ช่วยกันสืบสานเกิดความภาคภูมิใจทั้งยังสามารถน าไปประกอบ
อาชีพตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 1.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตข้าวโป่งให้ถูกสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารได้คุณภาพและมาตรฐาน
และสามารถจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ 
 1.3 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือในกระบวนการผลิตให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย 
 1.4 เพ่ือปรับปรุงขนาดแผ่นข้าวโป่งให้มีขนาดที่เหมาะสอดคล้องกับบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ และสะดวก      
ในการขนส่งรวมถึงการเก็บรักษา การบริโภค และดึงดูดใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเผยแพร่ไปสู่นักชิมอาหารใน
วงกว้าง 
 1.5 เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ และสมุนไพร  
ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนผสมของข้าวโป่ง ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร มีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค ทั้งนี้
เป็นการสนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความ
เข้มแข็งภาคเกษตร  ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
 
3. ผู้ใช้องค์ความรู้ 
 บุคลากร  นักศึกษา ผู้ประกอบการ ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(ครัวราชภัฏ) และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
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4. กระบวนการสู่ความส าเร็จ 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาการเรียนการสอน 
สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การลงพื้นที่เพื่อแสวงหาอัตลักษณ์และ
ข้อมูลต ารับกระบวนการผลิตร่วมกับชุมชน 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ 

ความร่วมมือของบุคลากรจาก
ทั้งภายในและภายนอก 

ประชุมภาคีเครือข่ายผู้ที่เก่ียวขอ้งครั้งที่ 1 
เพื่อพิจารณาและวางแผนร่วมกัน 

ระดมความคิดของภาคีเครือข่ายในการประชุม 
คร้ังที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างโรงเรือนผลิต

และการท าความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยให้ชุมชน
เป้าหมาย 

น าประเด็นปัญหาที่ได้มาร่วมกันแก้ไขร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ก าหนด

ทิศทางทีช่ัดเจนในการลงมือปฏบิัติ 

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์จัดสร้างโรงเรือนโรงอบแผน่ข้าว
โป่ง จัดหาอปุกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็นในการด าเนนิงาน 

เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับชุมชนเปา้หมาย ผลิตข้าวโป่งเพื่อให้บริการแก่

ชุมชนและผูป้ระกอบการ 

โดย คณาจารย์ นักศึกษา 

ภาคีเครือข่ายประกอบด้วย 
-ชุมชนท้องถิ่น 
-องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด 
-พัฒนาชุมชนอ าเภอห้วยแถลง 
-คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
-ประธานกลุม่แม่บ้านและสมาชิก 
-เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสมีา 
-คณาจารย์แตล่ะสาขา นักศึกษา 
 

เผยแพร่องค์ความรู้ประกอบการสาธิตในงานจดันิทรรศ            
การต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและในหน่วยงานต่างที่เชิญ

เข้ามาให้ไปออกร้านนิทรรศการ เช่น งานสปัดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 เปน็ต้น  

น าองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการถอด
บทเรียนมาพฒันาต่อยอด 
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5. ผลลัพธ์ 
 ได้อาคารส าหรับผลิตข้าวโป่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP และผลิตภัณฑ์ข้าวโป่งที่มี
คุณภาพมาตรฐาน  สามารถจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้  เป็นผลิตภัณฑ์ขนมไทยพ้ืนบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
นครราชสีมา  โดยเกิดจากการบูรณาการความคิดในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒนธรรมด้านอาหารของ
จังหวัดนครราชสีมา มีการปรับปรุงสูตรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น  โดยการใช้ผัก ผลไม้ เครื่องเทศและ
สมุนไพรต่าง ๆ มาเป็นส่วนผสมเพ่ือให้เกิดความแตกต่างตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สะอาดปลอดภัยและ
ลดขนาดแผ่นข้าวโป่งให้เล็กลงสะดวกง่ายต่อการรับประทาน และสามารถพกพาได้สะดวกยิ่งขึ้น ในการผลิตข้าวโป่ง 
ครั้งนี้ยังได้รับเลขสารบบอาหารจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยยาง ต าบลหินดาด อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 6.1 ได้ รับความร่วมมือเ ป็นอย่ างดีจากองค์การบริหารส่ วนต าบลหินดาด อ า เภอห้วยแถลง                 
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มแม่บ้านบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 คณาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ  ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงานจน
เกิดความส าเร็จของทีมงานทุกภาคส่วน 
 6.2 ภูมิปัญญาขนมไทยพ้ืนบ้าน (ข้าวโป่ง) ที่ใช้ในงานบุญพระเวส หรือบุญเดือนสี่ ที่สามารถน ามา              
สู่การท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาได้ 
 6.3 การระดมความคิดเห็นร่วมกันของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกันถอดบทเรียนเพ่ือค้นหา      
อัตลักษณ์ของการผลิตข้าวโป่งให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และน าไปสู่การสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา 
 6.4 มีการใช้วัตถุดิบที่สามารถปลูกได้เองในท้องถิ่น ได้แก่ ข้าวเหนียว น้ าตาล กะทิ ไข่ไก่ พืชผัก ผลไม้  
เครื่องเทศ สมุนไพร ฯลฯ ที่หาได้ง่ายปลูกง่ายสะดวกสบาย  ที่น ามาเป็นส่วนผสมในการผลิตข้าวโป่งซึ่งเป็นสูตรใหม่ 
เพ่ือให้เกิดความแปลกใหม่และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ  ตลอดจนมีการปรับลดขนาดของข้าวโป่งให้มีขนาดเล็กลง     
มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาอาหารพ้ืนบ้าน  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน           
อาหารท้องถ่ินโคราชและการจัดการ และปัญหาพิเศษ เป็นต้น ของหลักสูตรสาขาคหกรรมศาสตร์และสาขาอ่ืน  ๆ     
ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
 6.5 หลักสูตรสาขาคหกรรมศาสตร์ มีครัวราชภัฏ ซึ่งเป็นทั้งห้องเรียนและห้องทดลอง บริการอาหาร
เครื่องดื่ม และเบเกอรีในหลายรูปแบบใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ และ
นักศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป   
 6.6 มีการน าเอาองค์ความรู้จากงานวิจัยมาเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้  ด้วยการจัดสาธิตให้แก่ชุมชน
พร้อมจ าหน่ายข้าวโป่งแผ่นเล็ก ผสมผัก ผลไม้ เครื่องเทศและสมุนไพร ในงานนิทรรศการต่าง ๆ  ได้แก่  
  - งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 นครราชสีมา 4 ปีซ้อน 
  - สาธิตพร้อมรับประทานกับโต๊ะโคราช ในงานของภาครัฐ เอกชน กิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัด
นครราชสีมา 
  - สาธิตพร้อมรับประทานในงานขันโตก จังหวัดเชียงราย 
  - สาธิตพร้อมรับประทานในงานวันเด็กแห่งชาติ ของสถานีไทยพีบีเอส ณ ลานหน้าย่าโม 
  - สาธิตพร้อมจ าหน่ายในงานดอกทานตะวันบานหลังนาที่100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  - จัดจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแคว์ กรุงเทพฯ 

4. กระบวนการสู่ความส าเร็จ 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาการเรียนการสอน 
สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การลงพื้นที่เพื่อแสวงหาอัตลักษณ์และ
ข้อมูลต ารับกระบวนการผลิตร่วมกับชุมชน 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ 

ความร่วมมือของบุคลากรจาก
ทั้งภายในและภายนอก 

ประชุมภาคีเครือข่ายผู้ที่เก่ียวขอ้งครั้งที่ 1 
เพื่อพิจารณาและวางแผนร่วมกัน 

ระดมความคิดของภาคีเครือข่ายในการประชุม 
คร้ังที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างโรงเรือนผลิต

และการท าความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยให้ชุมชน
เป้าหมาย 

น าประเด็นปัญหาที่ได้มาร่วมกันแก้ไขร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ก าหนด

ทศิทางทีช่ัดเจนในการลงมือปฏบิัติ 

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์จัดสร้างโรงเรือนโรงอบแผน่ข้าว
โป่ง จัดหาอปุกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็นในการด าเนนิงาน 

เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับชุมชนเปา้หมาย ผลิตข้าวโป่งเพื่อให้บริการแก่

ชุมชนและผูป้ระกอบการ 

โดย คณาจารย์ นักศึกษา 

ภาคีเครือข่ายประกอบด้วย 
-ชุมชนท้องถิ่น 
-องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด 
-พัฒนาชุมชนอ าเภอห้วยแถลง 
-คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
-ประธานกลุม่แม่บ้านและสมาชิก 
-เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสมีา 
-คณาจารย์แตล่ะสาขา นักศึกษา 
 

เผยแพร่องค์ความรู้ประกอบการสาธิตในงานจดันิทรรศ            
การต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและในหน่วยงานต่างที่เชิญ

เข้ามาให้ไปออกร้านนิทรรศการ เช่น งานสปัดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 เปน็ต้น  

น าองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการถอด
บทเรียนมาพฒันาต่อยอด 
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  - จัดจ าหน่ายที่ครัวราชภัฏ ไร่สุวรรณ  100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  - จัดจ าหน่ายในงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ  
 ตลอดจน - เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนหินดาดวิทยา โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านตระค้อ  
โรงเรียนบ้านสระมะค่า  โรงเรียนหนองพลวง โรงเรียนมณีราษฎร์คณาลัย  
  -  เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลต่าง  ๆ ทั้ ง ในและต่างจังหวัด อาทิ                  
อบต.มะเกลือใหม่ อบต.หลุ่งประดู่ เครือข่ายส านักงานสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
  - เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานจากแหล่ง
เรียนรู้ 
 6.7 ชุมชนเกิดรายได้เพ่ิมขึ้นเชิงประจักษ์ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรม แต่คงไว้ซึ่งภูมิปัญญารักษาไว้    
ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
 6.8 ด าเนินการขอรับอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ “ข้าวโป่งผสมผัก ผลไม้ เครื่องเทศ และสมุนไพรแผ่นเล็ก” 
 
7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 7.1 สามารถน าไปพัฒนาการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรสาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การบริหารจัดการ การตลาด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการต่อยอดงานวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาต ารับกระบวนการ
ผลิต  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ บรรจุภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่มี    
ความโดดเด่นมีอัตลักษณ์มีความแปลกใหม่ มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้นจะท าให้เกิดการสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่น
มากยิ่งขึ้น 
 7.2 ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมขนมไทยพ้ืนบ้านโคราชให้เป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไป 
 7.3 ได้มีการบริการวิชาการเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “ข้าวโป่งผสมผักผลไม้ เครื่องเทศและ
สมุนไพร แผ่นเล็ก” สู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก และมีส่วนร่วมในการ      
สืบสานวัฒนธรรมขนมไทยพ้ืนบ้านโคราชในรูปแบบ อาหารว่างที่เป็นของฝากจากจังหวัดนครราชสีมาและ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 7.4 นักเรียน นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาต ารับหรือ
กระบวนการผลิตผสมผักผลไม้ เครื่องเทศและสมุนไพรแผ่นเล็ก ไปประกอบอาชีพได้ 
 7.5 ปลุกจิตส านึกให้ทุกคนตะหนักถึงการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นที่หาง่ายปลูกใช้เอง การสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ด้านขนมไทยพ้ืนบ้านให้คงอยู่สืบไปเพ่ือการด าเนินชีวิตและการด ารงชีพให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
8. เครื่องมือในการประเมิน 
    ความคิดเห็นของผู้รับบริการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสั่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไปจ าหน่าย
ในเทศกาลต่าง ๆ 
 
 



17

แนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021

 
9.  บุคคลอ้างอิง 
 - รองศาสตราจารย์วัฒนาภรณ์  โชครัตนชัย 
 - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวโป่งผสมผักผลไม้ เครื่องเทศและสมุนไพร บ้านห้วยยาง ต าบลหินดาด  
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
 
10. ประวัติ   
 ชื่อ  รศ.วัฒนาภรณ์  โชครัตนชัย 
 พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ตามสัญญาจ้างปีต่อปี และ    เป็นวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารให้กับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดนครราชสีมาและต่างจังหวัดทั่วประเทศ 
 พ.ศ.2557 ได้รับรางวัลศิษย์ เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 
นักวิชาการ นักวิจัย (ระดับดีเด่น) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ.2556 ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาคหกรรมศาสตร์ 
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 พ.ศ.2555 ได้รับรางวัลผู้สอนดีเด่น ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
 พ.ศ.2555 ได้รับรางวัลผู้สอนดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

พ.ศ. 2529  โอนมารับราชการที่ วิทยาลัยครูนครราชสีมา จนเปลี่ยนมาเป็น  
มหาลัยราชภัฏนครราชสีมาและเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรคหกรรมศาสตร์จนถึง พ.ศ. 2561 
 
ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

พ.ศ.2526 ได้รับเครื่องราชฯ จ.ช. จัตุถาภรณ์ช้างเผือก 
พ.ศ.2531 ได้รับเครื่องราชฯ ต.ม. ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 
พ.ศ.2536 ได้รับเครื่องราชฯ ต.ช. ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
พ.ศ.2539 ได้รับเครื่องราชฯ ท.ม. ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 
พ.ศ.2543 ได้รับเครื่องราชฯ ท.ช. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  
พ.ศ.2546 ได้รับเครื่องราชฯ ร.จ.พ. เหรียญจักรพรรดิมาลา 
พ.ศ.2552 ได้รับเครื่องราชฯ ป.ม. ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 
พ.ศ.2555 ได้รับเครื่องราชฯ ป.ช. ประถมาภรณ์ช้างเผือก 

 

  - จัดจ าหน่ายที่ครัวราชภัฏ ไร่สุวรรณ  100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  - จัดจ าหน่ายในงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ  
 ตลอดจน - เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนหินดาดวิทยา โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านตระค้อ  
โรงเรียนบ้านสระมะค่า  โรงเรียนหนองพลวง โรงเรียนมณีราษฎร์คณาลัย  
  -  เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลต่าง  ๆ ทั้ ง ในและต่างจังหวัด อาทิ                  
อบต.มะเกลือใหม่ อบต.หลุ่งประดู่ เครือข่ายส านักงานสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
  - เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานจากแหล่ง
เรียนรู้ 
 6.7 ชุมชนเกิดรายได้เพ่ิมขึ้นเชิงประจักษ์ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรม แต่คงไว้ซึ่งภูมิปัญญารักษาไว้    
ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
 6.8 ด าเนินการขอรับอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ “ข้าวโป่งผสมผัก ผลไม้ เครื่องเทศ และสมุนไพรแผ่นเล็ก” 
 
7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 7.1 สามารถน าไปพัฒนาการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรสาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การบริหารจัดการ การตลาด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการต่อยอดงานวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาต ารับกระบวนการ
ผลิต  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ บรรจุภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่มี    
ความโดดเด่นมีอัตลักษณ์มีความแปลกใหม่ มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้นจะท าให้เกิดการสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่น
มากยิ่งขึ้น 
 7.2 ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมขนมไทยพ้ืนบ้านโคราชให้เป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไป 
 7.3 ได้มีการบริการวิชาการเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “ข้าวโป่งผสมผักผลไม้ เครื่องเทศและ
สมุนไพร แผ่นเล็ก” สู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก และมีส่วนร่วมในการ      
สืบสานวัฒนธรรมขนมไทยพ้ืนบ้านโคราชในรูปแบบ อาหารว่างที่เป็นของฝากจากจังหวัดนครราชสีมาและ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 7.4 นักเรียน นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาต ารับหรือ
กระบวนการผลิตผสมผักผลไม้ เครื่องเทศและสมุนไพรแผ่นเล็ก ไปประกอบอาชีพได้ 
 7.5 ปลุกจิตส านึกให้ทุกคนตะหนักถึงการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นที่หาง่ายปลูกใช้เอง การสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ด้านขนมไทยพ้ืนบ้านให้คงอยู่สืบไปเพ่ือการด าเนินชีวิตและการด ารงชีพให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
8. เครื่องมือในการประเมิน 
    ความคิดเห็นของผู้รับบริการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสั่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไปจ าหน่าย
ในเทศกาลต่าง ๆ 
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การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์เพือ่กระตุ้นให้เกิดการเรยีนรูด้้วยตนเองโดย

ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานในสถานการณ์โควิด - 19

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีแบบผสมผสานในสถานการณ์โควิด - 19 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
1. ที่มาและความส าคัญ  
 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 แพร่กระจายเป็นวงกว้างท าให้
สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเป็นออนไลน์ที่บ้าน 
(Study From Home) ท าให้นักศึกษาต้องมีการปรับตัวให้ เข้ากับชีวิตวิถีใหม่  (New Normal)  
นักศึกษาไม่น้อยที่ยังไม่มีความพร้อมในการปรับตัวในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์การเรียน 
สภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านอ่ืน ๆ อาจเป็นผลมากสถานะทางครอบครัวที่แตกต่างกัน ท าให้
นักศึกษามีความเครียดในการเรียนออนไลน์ ด้วยเหตุนี้การวางแผนและออกแบบการเรียนการสอน
ของคณาจารย์สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก ที่ควรจะน าเทคโนโลยี
แบบใหม่มาผสมผสาน กระตุ้น ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน
สูงสุด และไม่ก่อให้เกิดความเครียดกับนักศึกษา การวางแผนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จึงมี
ความส าคัญมาก มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้
กระท าลงไป เหมือนกับเรียนแบบ Active Learning ในห้องเรียน (Bonwell, 1991) หากเป็นเช่นนั้น
จะดีมากในสถานการณ์ที่ต้องเรียนออนไลน์แบบนี้ ภายใต้สมมติฐานพ้ืนฐานที่เป็นการเรียนรู้แบบลง
มือท าโดยพยายามโดยธรรมชาติของนักศึกษา โดยที่แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-
creators) และร่วมออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญด้วย ส าหรับรายวิชา 
803203 หลักการวิศวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นรายวิชาหนึ่งที่เปิดสอน
ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ในภาคการศึกษาที่ 3/2563 มีนักศึกษาลงทะเบียนจ านวน 82 คน เดิมทีมีการจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะแบบลงมือท า หรือ แบบ Active Learning ในห้องเรียน แต่เนื่องจากการสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ต้องมีการปรับการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์ ด้วยเหตุนี้
อาจารย์ผู้สอนจึงมีความจ าเป็นที่ต้องออกแบบและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเหมือนกับเรียนใน
ห้องเรียนปกติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 2.2 เพ่ือใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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3. ผู้ใช้ความรู้ 
 คณาจารย์สายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป 
 
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ 
 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีแบบผสมผสานในสถานการณ์โควิด – 19 มีข้ันตอนจัดกระบวนการความรู้หลัก 3 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การทบทวนผลลัพธ์กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผ่านมา (After 
Learning Review: ALR) ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ผลลัพธ์จากความเห็นของนักศึกษาจากการสอน
ออนไลน์ที่ผ่านมาด้วยวิธี SWOT Analysis และขั้นที่ 3 การออกแบบและจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
 ขั้นที่ 1 การทบทวนผลลัพธ์กระบวนการการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผ่านมา 
 1.1  การทบทวนผลลัพธ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% 
  การทบทวนหลังการเรียนรู้วิธีการสอนที่ผ่านมา (After Learning Review: ALR) ใน
ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ด้วยค าถาม “ฉันจะเอาเทคนิคการสอนอะไรไปใช้ต่อได้ และอะไรคือสิ่งที่ฉัน
อยากสอนเพ่ิม” ประเด็นที่ได้จากการทบทวนผลลัพธ์การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดย
นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 พบว่าคะแนนอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.48) จ านวน 4 ข้อ 
(ร้อยละ 40) และระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00) จ านวน 6 ข้อ (ร้อยละ 60) ซึ่ง
ค่าเฉลี่ยที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น ประกอบด้วยประเด็นดังนี้ คุณภาพของความรู้ที่ได้รับ ประสิทธิภาพการ
สอน เนื้อหาในเอกสารและส่ือประกอบการสอน และการวัดและประเมินผล ด้วยเหตุนี้จึงมีการ
ออกแบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในขั้นตอนที่ 3 
 1.2  การทบทวนผลลัพธ์การเรียนการสอนแบบผสมผสานในห้องเรียนและออนไลน์ 

การทบทวนหลังการเรียนรู้วิธีการสอนก่อนหน้า (After Learning Review: ALR) ด้วย
ค าถาม “ฉันจะเอาความรู้อะไรไปใช้ต่อได้” ประเด็นที่ได้จากการทบทวนผลลัพธ์นี้เป็นการทบทวน
รายวิชาที่การจัดการเรียนการสอนในลักษณะแบบผสมผสานในห้องเรียนและออนไลน์  (Blended-
Hybrid Learning) ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ซึ่งในภาคการศึกษานี้ภาพรวมของการประเมินการ
เรียนการสอนในทุกวิชาอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55) ภาคการศึกษานี้ได้น าเทคโนโลยี 
ช่องทางการสื่อสาร และรวมการเรียนการสอนแบบ Onsite กับ Online ไว้ด้วยกัน ด้วยเหตุนี้จึงได้มี
การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบลงมือท าเทคโนโลยีแบบผสมผสานใน
สถานการณ์โควิด – 19 ในขั้นที่ 3 
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ขั้นที่ 2  การวิเคราะห์ผลลัพธ์จากความเห็นของนักศึกษาจากการสอนออนไลน์ท่ีผ่านมา
ด้วยวิธี SWOT Analysis จากการสอนที่ผ่านมา 
ขั้นตอนนี้เป็นการน าความคิดเห็นของนักศึกษามาวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT Analysis 

ซึ่งประกอบด้วยรายระเอียด 4 ส่วน คือ Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ Weaknesses 
หมายถึง จุดอ่อนจากการสอนที่ผ่านมา Opportunities คือ โอกาสที่จะสามารถน าไปออกแบบการ
เรียนการสอนได้ Threats หมายถึง ข้อจ ากัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่
ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาให้ความคิดเห็นในเชิงบวก ในที่นี้ขอสรุปเน้นในจุดอ่อน โอกาส และ
ข้อจ ากัดไปออกแบบการสอนออนไลน์ ในการการศกึษาที่ 3/2562 สรุปตามภาพที่ 1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สรุปความเห็นของนักศึกษาด้วยวิธี SWOT Analysis ภาคการศึกษาที่ 3/2562 
 

 
ขั้นที่ 3  การออกแบบและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

  ขั้นตอนนี้ได้น าผลการทบทวนในประเด็นที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และผลลัพท์
เพ่ิมขึ้นในประเด็นคุณภาพของความรู้ที่ได้รับ ประสิทธิภาพการสอน เนื้อหาในเอกสารและสื่อ
ประกอบการสอน และการวัดและประเมินผล รวมทั้งเทคโนโลนี และช่องทางการสื่อสารมาออกแบบ
จัดกการเรียนการสอน ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 4 กระบวนการ ได้แก่ การจัดเตรียมโครงสร้าง
เนื้อหา การจัดเตรียมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีส าหรับ
การสอนและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการวัดผลประเมินผลออนไลน์ สรุปตามภาพที่ 2 
 

 

จุดแข็งของการสอนออนไลน์ (Strengths) 
▪ ชอบเทคนิคการสอนออนไลน์ที่ผ่านมา 
▪ สไลด์น่าเรียน เสียงอาจารย์น่าฟัง 
▪ อาจารย์สอนแบบไม่น่าเบื่อไม่ว่าจะเป็นตอนที่

เรียนผ่านซูมหรือตอนที่ดูคลิป 
▪ สอนดีมากค่ะ เนื้อหาครบถ้วน เพิ่มทักษะต่างๆ

เเละสอดเเทรกประสบการณ์ได้ดีมาก  
▪ ฯลฯ 

 

จุดอ่อนจากการสอนออนไลน์ที่ผ่านมา (Weaknesses) 
▪ งงบางครั้งที่อาจารย์สั่งงานออนไลน ์
▪ อาจจะพูดเร็วไปบ้าง บางสไลด์พิมพ์ผิดบ้าง 

 

ข้อจ ากัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ (Threats)  
▪ การเรียนออนไลน์อาจจะยุ่งยากและล าบาก

เกี่ยวกับอุปกรณ์ 
▪ ข้อจ ากัดด้านเวลาท าให้บางครั้ง อาจารย์สอนเร็ว

ไปนิด 

โอกาสที่จะสามารถน าไปออกแบบการเรียนการสอน 
(Opportunities) 

▪ มีเกมเพื่อดึงดูดความสนใจ ให้ท างานในแบบ
ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ 

▪ ลงคลิปก่อนเวลาซ่ึงดีมากๆ ท าให้มีเวลาในการ
ทบทวน 

▪ ให้ค าปรึกษาและตอบค าถามนักศึกษาตลอด 
▪ ใช้กรณีตัวอย่างในการสอนออนไลน์ท าให้มอง

ภาพงานได้ชัดเจน 
▪ มีความใส่ใจนักเรียนเป็นอย่างดี เเละมีความเป็น

กลางในการให้คะแนน 
▪ อยากให้อาจารย์เสริมในด้านการใช้สื่อการสอน 
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กระบวนการที่ 1 การจัดเตรียมโครงสร้างเนื้อหาในรายวิชา 
รายวิชาหลักวิศวกรรมพ้ืนฐานส าหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมี

กระบวนการเตรียมโครงสร้างส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ดังนี้ 
 

เนื้อหาหลักตามค าอธิบายรายวิชา เนื้อหาเสริมในเล่มหนังสือ 
กลศาสตร์ของไหล การเขียนแบบวิศกรรม ความรู้พื้นฐาน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล  อุตสาหการ หลักการ
ด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุม
อันตรายที่อาจเกิดในสถานท่ีท างานและสิ่งแวดล้อม 

หลักการด้านวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม วิศวกรรมเหมืองแร่  กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับหลักวิศวกรรม และเครื่องจักรด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลฯ  

แนวทางการจัดโครงสร้างเนื้อหาให้ครบถ้วน 
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามประมวลการสอนรายวิชา 
(Couse syllabus) ปกติ 

จัดสอนเสริมออนไลน์ให้นักศึกษาเลือกลงตาม
ความสนใจรอบละ 30 นาที  

 
กระบวนการที่ 2 การจัดเตรียมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ประกอบด้วย หนังสือประมวล

สาระรายวิชาหลักการด้านวิศวกรรมฯ วีดีโอกรณีศึกษา สไลด์สรุปเนื้อหาแต่ละสัปดาห์ ชุดกิจกรรม
แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการจัดเตรียมเบื้องต้นและสื่อสารให้กับนักศึกษารับทราบก่อนการเรียนแต่ละ
สัปดาห์ตามข้อคิดเห็นของนักศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีในข้อที่ 3  

กระบวนการที่ 3 การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานและการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานและการสื่อสาร สรุปได้ดังนี้ ใช้โปรแกรม ZOOM 

ส าหรับการเรียนการสอนเป็นหลัก ทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนต้องถ่ายทอดสดผ่านกลุ่ม Facebook 
รายวิชาเพ่ือให้เกิดวีดีโอที่สามารถดูย้อนหลังได้ ลงข้อมูลสื่อประกอบการเรียนการสอนและวีดีโอ
บันทึกการสอนผ่าน 2 ช่องทางเป็นอย่างน้อย ประกอบด้วย กลุ่ม Facebook รายวิชา และ SUT e-
Learning  

กระบวนการที่ 4 การวัดผลประเมินผลออนไลน์ 
การวัดผลและประเมินผลนี้เป็นลักษณะออนไลน์ทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

กลางภาค ปลายภาค และรายงานรวมทั้งการน าเสนอ โดยยึดหลักผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-
level Learning Outcomes: CLOs) ผ่านระบบกลางของมหาวิทยาลัย คือ ระบบ SUT e-Learning 
ควบคุมการสอบผ่านกล้องโปรแกรม ZOOM และประเมินผลรายงานและการน าเสนอผ่านโปรแกรม 
ZOOM โดยสรุปขั้นตอนท้ังหมดของการออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามภาพที่ 2 

 
 
 
 
 

ขั้นที่ 2  การวิเคราะห์ผลลัพธ์จากความเห็นของนักศึกษาจากการสอนออนไลน์ท่ีผ่านมา
ด้วยวิธี SWOT Analysis จากการสอนที่ผ่านมา 
ขั้นตอนนี้เป็นการน าความคิดเห็นของนักศึกษามาวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT Analysis 

ซึ่งประกอบด้วยรายระเอียด 4 ส่วน คือ Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ Weaknesses 
หมายถึง จุดอ่อนจากการสอนที่ผ่านมา Opportunities คือ โอกาสที่จะสามารถน าไปออกแบบการ
เรียนการสอนได้ Threats หมายถึง ข้อจ ากัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่
ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาให้ความคิดเห็นในเชิงบวก ในที่นี้ขอสรุปเน้นในจุดอ่อน โอกาส และ
ข้อจ ากัดไปออกแบบการสอนออนไลน์ ในการการศกึษาที่ 3/2562 สรุปตามภาพที่ 1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สรุปความเห็นของนักศึกษาด้วยวิธี SWOT Analysis ภาคการศึกษาที่ 3/2562 
 

 
ขั้นที่ 3  การออกแบบและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

  ขั้นตอนนี้ได้น าผลการทบทวนในประเด็นที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และผลลัพท์
เพ่ิมขึ้นในประเด็นคุณภาพของความรู้ที่ได้รับ ประสิทธิภาพการสอน เนื้อหาในเอกสารและสื่อ
ประกอบการสอน และการวัดและประเมินผล รวมทั้งเทคโนโลนี และช่องทางการสื่อสารมาออกแบบ
จัดกการเรียนการสอน ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 4 กระบวนการ ได้แก่ การจัดเตรียมโครงสร้าง
เนื้อหา การจัดเตรียมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีส าหรับ
การสอนและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการวัดผลประเมินผลออนไลน์ สรุปตามภาพที่ 2 
 

 

จุดแข็งของการสอนออนไลน์ (Strengths) 
▪ ชอบเทคนิคการสอนออนไลนท์ี่ผ่านมา 
▪ สไลด์น่าเรียน เสียงอาจารย์น่าฟัง 
▪ อาจารย์สอนแบบไม่น่าเบื่อไม่ว่าจะเป็นตอนที่

เรียนผ่านซูมหรือตอนที่ดูคลิป 
▪ สอนดีมากค่ะ เนื้อหาครบถ้วน เพิ่มทักษะต่างๆ

เเละสอดเเทรกประสบการณ์ได้ดีมาก  
▪ ฯลฯ 

 

จุดอ่อนจากการสอนออนไลน์ที่ผ่านมา (Weaknesses) 
▪ งงบางครั้งที่อาจารย์สั่งงานออนไลน ์
▪ อาจจะพูดเร็วไปบ้าง บางสไลด์พิมพ์ผิดบ้าง 

 

ข้อจ ากัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ (Threats)  
▪ การเรียนออนไลน์อาจจะยุ่งยากและล าบาก

เกี่ยวกับอุปกรณ์ 
▪ ข้อจ ากัดด้านเวลาท าให้บางครั้ง อาจารย์สอนเร็ว

ไปนิด 

โอกาสที่จะสามารถน าไปออกแบบการเรียนการสอน 
(Opportunities) 

▪ มีเกมเพื่อดึงดูดความสนใจ ให้ท างานในแบบ
ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ 

▪ ลงคลิปก่อนเวลาซ่ึงดีมากๆ ท าให้มีเวลาในการ
ทบทวน 

▪ ให้ค าปรึกษาและตอบค าถามนักศึกษาตลอด 
▪ ใช้กรณีตัวอย่างในการสอนออนไลน์ท าให้มอง

ภาพงานได้ชัดเจน 
▪ มีความใส่ใจนักเรียนเป็นอย่างดี เเละมีความเป็น

กลางในการให้คะแนน 
▪ อยากให้อาจารย์เสริมในด้านการใช้สื่อการสอน 
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ภาพที่ 2 ผลการออกแบบและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคการศึกษา 3/2563 

 
 
 
 
 

1) จัดเตรียมเนื้อหารายวิชา ให้ครบถ้วน ทั้งตามประมวลการสอน และการสอนเสริม 
2) จัดเตรียมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน 

SUT e-Learning กลุ่ม Facebook รายวิชา 

กลุ่มหลัก/สื่อกลาง 
การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/
ลงเอกสาร/นัดหมาย 

กลุ่ม Refresh สอนเสริม 

การสอนออนไลน ์
และบันทึกการสน 

การสอนสดออนไลน์และ
กิจกรรมผ่าน ZOOM 

บันทึกวีดีโอด้วย  
Facebook Live 

ประเมินผลออนไลน์ (สอบ) 
และน าเสนอรายงาน 

ควบคุมการสอบผ่าน ZOOM 

ออกข้อสอบและท าข้อสอบผา่นระบบ e-Learning 

มีการปรับปรุงเรื่องการพดูเร็ว ความชัดเจนในการสั่งงาน ฯลฯ 
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5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  
 จากผลของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพ่ือกระตุ้นให้ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานในสถานการณ์โควิด – 19 ในภาคการศึกษาที่ 3/2563 พบว่าคะแนน
เฉลี่ยผลประเมินโดยนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2563 มากกว่าภาคการศึกษาที่ 3/2562 ค่าเฉลี่ย 
4.48 (ระดับดี) และ 4.51 (ระดับดีมาก) โดยนักศึกษาประเมินว่าคุณภาพของความรู้ที่ได้รับค่าเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นจากเดิมจาก 4.43 (ระดับดี) เป็น 4. 57 (ระดับดีมาก) ประสิทธิภาพการสอนมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
จากเดิม 4.32 (ระดับดี) เป็น 4.45 (ระดับดี) การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากเดิม 
4.51 (ระดับดีมาก) เป็น 4.58 (ระดับดีมาก) และการวัดผลประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 4.36 
(ระดับดี) เป็น 4.48 (ระดับดี) สรุปตามภาพที่ 3 โดยองค์ความรู้ที่ได้น าไปสู่การวางแผน และออกแบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ ประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 “การทบทวนผลลัพธ์
กระบวนการการเรียนการสอนที่ผ่านมา ขั้นตอนที่ 2 “การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาด้วยวิธี 
SWOT Analysis” และข้ันตอนที่ 3 “การออกแบบและจัดการเรียนการสอนออนไลน์” 
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ภาพที่ 3 แผนภูมเิปรียบเทียบผลการประเมินโดยนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2562 และ 3/2563 

 

ขั้นตอนที่ 1 “การทบทวนผลลัพธ์กระบวนการการเรียนการสอนที่ผ่านมา” 
        เป็นการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนที่ผ่านมา (After learning Review; 
ALR) และหาค าตอบของค าถามหลัก 2 ค าถาม คือ “ฉันจะเอาเทคนิคการสอนอะไรไปใช้ต่อได้ และ
อะไรคือสิ่งที่ฉันอยากสอนเพ่ิม” โดยแบ่งเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% และการเรียน
การสอนแบบผสมผสานในห้องเรียนและออนไลน์ (Blended-Hybrid Learning) 
 
 

เกณฑด์ีมาก 4.5 

   
 
   
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ผลการออกแบบและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคการศึกษา 3/2563 

 
 
 
 
 

1) จัดเตรียมเนื้อหารายวิชา ให้ครบถ้วน ทั้งตามประมวลการสอน และการสอนเสริม 
2) จัดเตรียมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน 

SUT e-Learning กลุ่ม Facebook รายวิชา 

กลุ่มหลัก/สื่อกลาง 
การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/
ลงเอกสาร/นัดหมาย 

กลุ่ม Refresh สอนเสริม 

การสอนออนไลน ์
และบันทึกการสน 

การสอนสดออนไลน์และ
กิจกรรมผ่าน ZOOM 

บันทึกวีดีโอด้วย  
Facebook Live 

ประเมินผลออนไลน์ (สอบ) 
และน าเสนอรายงาน 

ควบคุมการสอบผ่าน ZOOM 

ออกข้อสอบและท าข้อสอบผา่นระบบ e-Learning 

มีการปรับปรุงเรื่องการพดูเร็ว ความชัดเจนในการสั่งงาน ฯลฯ 
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 ขั้นตอนที่ 2 “การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาด้วยวิธี SWOT Analysis” 
        เป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วยวิธี 
SWOT Analysis โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) 
จุดอ่อนจากการสอนออนไลน์ที่ผ่านมา (Weaknesses) โอกาสที่จะสามารถน าไปออกแบบการเรียน
การสอน (Opportunities) และข้อจ ากัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ (Threats) 

ขั้นตอนที่ 3 “การออกแบบและจัดการเรียนการสอนออนไลน์” 
       เป็นการน าข้อมูลจากการทบทวนและวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 มา
ออกแบบการเรียนการสอนและจัดการเรียนการสอนแบบใช้เทคโนโลยีผสมผสานในลักษณะออนไลน์
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดประสิทธิการเรียนการสอนมากขึ้น ขั้นตอนโดยสรุป
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามภาพท่ี 2 ผลการออกแบบและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   
 ปัจจัยที่มีผลต่อการความส าเร็จในการจัดการเรียนสอนออนไลน์เพ่ือให้กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย  

6.1 การทบทวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ผ่านมา ทั้งที่เป็นการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 100% และการสอนแบบผสมผสานในห้องเรียนและออนไลน์ (Blended-Hybrid 
Learning) 

6.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ผ่านมาด้วยวิธี SWOT Analysis  
6.3 การออกแบบและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีเทคโนโลยีผสมผสาน และมี

ช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาอย่างน้อย 2 ช่องทาง 
 

7. การน าไปใช้ประโยชน์  
7.1 ได้แนวปฏิบัติส าหรับการวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
7.2 คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สามารถน าไปประยุกต์ในการเรียนการ

สอนได้ 
7.3 เทคนิคและเทคโนโลยีสามารถน าไปใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้  

8.1 แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ reg.sut.ac.th 
ประเด็นการประเมินประกอบด้วยรายละเอียด 10 รายการ รายละเอียดภาพที่ 3 
โดยระดับคะแนน แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่  

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 2.50 หมายถึง ควรมีการปรับปรุง  
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง พอใช้  
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง ดี 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 
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8.2 การสังเกต และสอบถามนักศึกษาขณะที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ 
8.3 สาขาวิชาฯ ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี  Best Practice 

2564 
 
9. แหล่งอ้างอิง หรือบุคคลอ้างอิง  

แหล่งอ้างอิง 
1. Naithani, P. (2008). Reference framework for active learning in higher 

education (pp. 129-136). CRC Press. 
2. Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active Learning: Creating Excitement in 

the Classroom. 1991 ASHE-ERIC Higher Education Reports. ERIC Clearinghouse 
on Higher Education, The George Washington University, One Dupont Circle, 
Suite 630, Washington, DC 20036-1183. 

 

บุคคลอ้างอิง 
- นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

618203 หลักการวิศวกรรมฯ ภาคการศึกษาท่ี 3/2562 
- นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

618203 หลักการวิศวกรรมฯ ภาคการศึกษาท่ี 3/2563 
 
 

10. ประวัติผู้เขียน  
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา เพ็งอารีย์ 
สถานที่ท างานปัจจุบัน  : สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
     ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประวัติการศึกษา  : ปริญญาตรี วท.บ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
      ปริญญาโท วศ.ม (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค) 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
อีเมล   : kritsada@g.sut.ac.th 
หมายเลขโทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) : 0 4422 3916, 084 286 0131 

 ขั้นตอนที่ 2 “การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาด้วยวิธี SWOT Analysis” 
        เป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วยวิธี 
SWOT Analysis โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) 
จุดอ่อนจากการสอนออนไลน์ที่ผ่านมา (Weaknesses) โอกาสที่จะสามารถน าไปออกแบบการเรียน
การสอน (Opportunities) และข้อจ ากัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ (Threats) 

ขั้นตอนที่ 3 “การออกแบบและจัดการเรียนการสอนออนไลน์” 
       เป็นการน าข้อมูลจากการทบทวนและวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 มา
ออกแบบการเรียนการสอนและจัดการเรียนการสอนแบบใช้เทคโนโลยีผสมผสานในลักษณะออนไลน์
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดประสิทธิการเรียนการสอนมากขึ้น ขั้นตอนโดยสรุป
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามภาพท่ี 2 ผลการออกแบบและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   
 ปัจจัยที่มีผลต่อการความส าเร็จในการจัดการเรียนสอนออนไลน์เพ่ือให้กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย  

6.1 การทบทวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ผ่านมา ทั้งที่เป็นการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 100% และการสอนแบบผสมผสานในห้องเรียนและออนไลน์ (Blended-Hybrid 
Learning) 

6.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ผ่านมาด้วยวิธี SWOT Analysis  
6.3 การออกแบบและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีเทคโนโลยีผสมผสาน และมี

ช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาอย่างน้อย 2 ช่องทาง 
 

7. การน าไปใช้ประโยชน์  
7.1 ได้แนวปฏิบัติส าหรับการวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
7.2 คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สามารถน าไปประยุกต์ในการเรียนการ

สอนได ้
7.3 เทคนิคและเทคโนโลยีสามารถน าไปใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้  

8.1 แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ reg.sut.ac.th 
ประเด็นการประเมินประกอบด้วยรายละเอียด 10 รายการ รายละเอียดภาพที่ 3 
โดยระดับคะแนน แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่  

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 2.50 หมายถึง ควรมีการปรับปรุง  
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง พอใช้  
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง ดี 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 
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แนวปฏิบัติด้านความรู้ความถนัดและทักษะพิเศษ 

การจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ชั้นปฏิบัติการเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แนวปฏิบัติด้านความรู้ความถนัดและทักษะพิเศษ  
การจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ชั้นปฏิบัติการเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
1. ที่มาและความส าคัญ   

   ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในงานบริการวิชาการ งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ การ
ให้บริการการเรียนการสอน และงานวิจัย ซ่ึงงานบริการการศึกษาของห้องปฏิบัติการในชั้นปฏิบัติการ
เคมีของศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้งงานบริการการเรียนการสอนและงานวิจัย งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 
ในอดีตมีการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการโดยการจ าแนกโดยเรียงตามตัวอักษรและให้รหัสจาก  
A-Z ตามล าดับ แต่ก็เกิดปัญหาการเข้ากันได้ของสารเคมี ซึ่งเกิดจากสารเคมีบางประเภทไม่สามารถ
เก็บด้วยกันได้เพราะอาจเกิดปฏิกิริยากัน อาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติ งานและ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของหน่วยงานได้ ต่อมาห้องปฏิบัติการได้เข้าร่วมโครงการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยโดยพัฒนาสาระและระบบประมวลผลบน
เว็บไซต์ ESPReL Checklist ซึ่งห้องปฏิบัติการมีการเข้าร่วมจนถึงปัจจุบันจ านวน 5 ห้องปฏิบัติการ 
ซึ่งองค์ประกอบของ ESPReL Checklist ในข้อ 5 เรื่องระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย และ
ข้อ 6 การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ให้ภาพรวมขององค์ประกอบที่ท าให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ 
ทางคณะกรรมการด าเนินการจึงมีการปรับเปลี่ยนการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการโดยจ าแนกตาม
ชนิดของสารเคมีแต่ละประเภทที่เข้ากันได้ เมื่อมีการใช้งานในช่วงแรกมีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจาก
สารเคมีเมื่อแยกตามประเภทการเข้ากันได้ค้นหาและน ากลับไปคืนยังชั้นวางยาก ท าให้เกิดความ
ยุ่งยากและเสียเวลาแก่ผู้มารับบริการ  

  เพ่ือให้การเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้สารเคมี และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
จึงมีการใช้งานโปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015) เพ่ือในการใช้ตรวจสอบ การบันทึก
และติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมี อีกท้ังสารเคมีบางรายการที่มีการใช้ในปริมาณน้อยไม่มีความ
จ าเป็นต้องซื้อสาขาวิชา หรือไม่สามารถสั่งซื้อได้ทันตามความต้องการ สามารถสืบค้นหาสารเคมีที่
ต้องการเพ่ือหยิบยืมมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่าน
ทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อีกทั้งสามารถเพ่ิมและปรับปรุงชื่อสารเคมีและข้อมูลสารเคมีรวมทั้ง
ข้อมูลบริษัทผู้ขายและผู้ผลิตสารเคมีในฐานข้อมูลภายในโปรแกรมได้ ซึ่งจะท าให้ฐานข้อมูลใน
โปรแกรมมีความทันสมัยอยู่เสมอ สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในการเบิก /จ่ายสารเคมีรวมทั้ง
ด าเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยภายในชั้นปฏิบัติการ และเป็นแนวทางในการจัดการสารเคมีใน
รูปแบบเดียวกันในศูนย์วิทยาศาสตร์และสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสารเคมีของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือมีระบบการจัดการสารเคมีที่ดี ทั้งระบบข้อมูล การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย และการ

จัดการสารเคมีที่ไม่ใช้แล้ว  
2.2 เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง การแบ่งปันสารเคมี รวมทั้งการใช้

ประโยชน์ในการบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณ 
 
3.  ผู้ใช้องค์ความรู้   

นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือผู้ขอรับบริการจาก
ภายนอกที่มีความสนใจในการท าปฏิบัติการ 
 
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้อย่างไร  

การด าเนินการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการและขันตอน
ดังนี้ 

4.1 การวางแผนและเตรียมการ (Plan) 
    ในปี 2561 ทางห้องปฏิบัติการได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยโดยพัฒนาสาระและระบบประมวลผลบนเว็บไซต์ ESPReL 
Checklist ซึ่งห้องปฏิบัติการมีการเข้าร่วมจนถึงปัจจุบันจ านวน 5 ห้องปฏิบัติการ ซึ่งองค์ประกอบ
ของ ESPReL Checklist ในข้อ 5 เรื่องระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย และข้อ 6 การให้
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการด าเนินงานจึงประชุม
หารือแนวทางในการปรับปรุงระบบจัดการสารเคมีในชั้นปฏิบัติการให้ตอบองค์ประกอบข้อดังกล่าว 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการห้องปฏิบัติการมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น โดยร่วมกันพิจารณา
ปัญหาของห้องปฏิบัติการ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ถึงปัจจัยความเสี่ยง ที่มาของความเสี่ยง และ
แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแนวทางจัดการสารเคมี 

4.2 จ าแนกขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี / เคมีภัณฑ และบริษัทผูผลิต ผูจ าหนาย (Do) 
     ตรวจสอบชื่อสารเคมี สูตร และ CAS No. ใหตรงกับเคมีภัณฑหรือผลิตภัณฑเคมีที่ตอง

การจะจ าแนกประเภท คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ท าใหทราบขอมูลคุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของเคมีภัณฑหรือผลิตภัณฑเคมีไดแก สถานะของสาร คือ ของแข็ง ของเหลว หรือ กาซ  
กรณีเปนของแข็ง ใหตรวจสอบคาการติดไฟ กรณีเปนของเหลว ใหตรวจสอบจุดวาบไฟ รวมถึง
ตรวจสอบวามีปริมาณสารเท่าใดเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารว่าเพียงพอหรือไม่ในการให้บริการในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณในการจัดซื้อ จากนั้นให้รหัสสารเคมี
โดยก าหนด เลขที่ตู้- ชั้นที่-ล็อคที่ เช่น ตู้ที่ 1/ 2-3 คือ สารเคมีอยู่ตู้ที่ 1 ชั้น 2 ล็อคที่ 3 เป็นต้น โดย
การจัดเก็บสารเคมีในตู้ต่าง ๆ พิจารณาถึงการเข้ากันได้ของสารเคมี โดยแบ่งสารเคมีเป็นประเภท
ต่อไปนี้  

- สารไวไฟ 
- สารกัดกร่อนโลหะและผิวหนัง 
- สารที่เป็นพิษเฉียบพลันและระคายเคือง 
- สารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

4.3 ใช้งานโปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015) (Do) 
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 โปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015) ประกอบด้วยข้อมูลหลัก 3 ส่วน คือ  
1) ข้อมูลผู้ใช้งาน ประกอบด้วย ชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์ชื่อที่เข้าใช้งาน 

(user name) รหัสผ่าน (password) และประเภทผู้ใช้งาน โดยโปรแกรมนี้ได้แบ่งประเภทผู้ใช้งาน
ตามสิทธิการ จัดการข้อมูลในโปรแกรมฯ ของผู้ใช้งานออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

1.1) เจ้าหน้าที่คลังสารเคมี (user) คือ ผู้ใช้งานที่สามารถจัดการข้อมูลสารเคมีเช่น เพ่ิม
ขวด สารเคมีค้นหาและจัดการขวด เช็คสต็อก ขอแบ่งปันสารเคมีฯลฯ ได้ตามสิทธิการเข้าถึงคลัง 
สารเคมี 

1.2) ผู้ใช้งานทั่วไป (guest) คือ ผู้ใช้งานที่สามารถดูรายงานได้ตามสิทธิการเข้าถึงคลัง
สารเคมี เท่านัน้ แต่ไม่สามารถจัดการข้อมูลสารเคมีใด ๆ ในคลังสารเคมีได้  

1.3) ผู้ดูแลระบบ (admin) คือ ผู้ใช้งานที่สามารถจัดการทุกอย่างในโปรแกรมจัดการ
สารเคมีได้และมีหน้าที่ เพ่ิมข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้งาน (log in) คลังสารเคมี อาคาร
และห้องที่ใช้เก็บ สารเคมีฯลฯ และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ  

2) ข้อมูลคลังสารเคมีประกอบด้วย ชื่อคลังสารเคมีรหัสคลังสารเคมีและชื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งข้อมูลคลังสารเคมีนี้จะต้องผูกกับข้อมูลอาคารและห้องและข้อมูลผู้ใช้งาน  

3) ข้อมูลสารเคมีประกอบด้วย ชื่อสารเคมีสถานะของสาร Cas No. ชื่อผู้ผลิต รหัสสินค้า 
(Catalogue No.) ชนิดสาร ประเภทสาร และข้อมูลความเป็นอันตราย ซึ่งข้อมูลสารเคมีนี้จะถูกบรรจุ 
ไว้เป็นข้อมูลของระบบให้ผู้ใช้งานทุกคนใช้ร่วมกัน  

4) การแนบเอกสาร SDS: เอกสาร SDS หรือ Safety Data Sheet คือ เอกสารที่แสดง
ข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัวเกี่ยวกับ ลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้การเก็บรักษา การ
ขนส่ง การก าจัดและการจัดการอ่ืน ๆ เพ่ือให้ การด าเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย โดยข้อมูลที่แสดงในเอกสารต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย  

 

 
รูปที่ 1 การใช้งานโปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015) ในการเพ่ิมรายการสารเคมี 
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4.4 ประเมินผล (Check)  
     คณะกรรมการด าเนินงานได้ให้มีการใช้งานระบบการจัดสารเคมี โดยใช้งานได้ในระบบ

ออฟไลน์ (offline) และออนไลน์ (online) ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดย
ติดตามผลการใช้งานโปรแกรมจัดการสารเคมี พร้อมทั้งผลการตอบรับในการใช้งานจากผู้รับบริการ 

 

 
 

รูปที่ 2 การใช้งานโปรแกรมการจัดการสารเคมี ในการค้นหาสารเคมีของผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015) ประกอบด้วยข้อมูลหลัก 3 ส่วน คือ  
1) ข้อมูลผู้ใช้งาน ประกอบด้วย ชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์ชื่อที่เข้าใช้งาน 

(user name) รหัสผ่าน (password) และประเภทผู้ใช้งาน โดยโปรแกรมนี้ได้แบ่งประเภทผู้ใช้งาน
ตามสิทธิการ จัดการข้อมูลในโปรแกรมฯ ของผู้ใช้งานออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

1.1) เจ้าหน้าที่คลังสารเคมี (user) คือ ผู้ใช้งานที่สามารถจัดการข้อมูลสารเคมีเช่น เพ่ิม
ขวด สารเคมีค้นหาและจัดการขวด เช็คสต็อก ขอแบ่งปันสารเคมีฯลฯ ได้ตามสิทธิการเข้าถึงคลัง 
สารเคมี 

1.2) ผู้ใช้งานทั่วไป (guest) คือ ผู้ใช้งานที่สามารถดูรายงานได้ตามสิทธิการเข้าถึงคลัง
สารเคมี เท่านัน้ แต่ไม่สามารถจัดการข้อมูลสารเคมีใด ๆ ในคลังสารเคมีได้  

1.3) ผู้ดูแลระบบ (admin) คือ ผู้ใช้งานที่สามารถจัดการทุกอย่างในโปรแกรมจัดการ
สารเคมีได้และมีหน้าที่ เพ่ิมข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้งาน (log in) คลังสารเคมี อาคาร
และห้องที่ใช้เก็บ สารเคมีฯลฯ และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ  

2) ข้อมูลคลังสารเคมีประกอบด้วย ชื่อคลังสารเคมีรหัสคลังสารเคมีและชื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งข้อมูลคลังสารเคมีนี้จะต้องผูกกับข้อมูลอาคารและห้องและข้อมูลผู้ใช้งาน  

3) ข้อมูลสารเคมีประกอบด้วย ชื่อสารเคมีสถานะของสาร Cas No. ชื่อผู้ผลิต รหัสสินค้า 
(Catalogue No.) ชนิดสาร ประเภทสาร และข้อมูลความเป็นอันตราย ซึ่งข้อมูลสารเคมีนี้จะถูกบรรจุ 
ไว้เป็นข้อมูลของระบบให้ผู้ใช้งานทุกคนใช้ร่วมกัน  

4) การแนบเอกสาร SDS: เอกสาร SDS หรือ Safety Data Sheet คือ เอกสารที่แสดง
ข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัวเกี่ยวกับ ลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้การเก็บรักษา การ
ขนส่ง การก าจัดและการจัดการอ่ืน ๆ เพ่ือให้ การด าเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย โดยข้อมูลที่แสดงในเอกสารต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย  

 

 
รูปที่ 1 การใช้งานโปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015) ในการเพ่ิมรายการสารเคมี 
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4.6 การปรับเปลี่ยนวิธีการหลังจากการประเมินผล (Act) 
คณะกรรมการด าเนินงานติดตามผลและตรวจสอบ จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการ

ประชุมแบบไม่เป็นทางการ จากนั้นน าข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
สรุปขั้นตอนการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  

5.1 ข้อมูลสารเคมีในชั้นปฏิบัติการเพ่ือในการใช้ตรวจสอบ การบันทึกและติดตามความ
เคลื่อนไหวของสารเคมี  

5.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเบิก /จ่ายสารเคมีรวมทั้งด าเนินงานมาตรฐานความ
ปลอดภัยภายในชั้นปฏิบัติการ 

5.3 การสืบค้นสารเคมีเพ่ือใช้ในการท าปฏิบัติการมีความสะดวก รวดเร็ว 
5.4 ก าจัดความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการในการเก็บ ใช้สารเคมี รวมถึงหลักการแยกและการ

ก าจัดสารเคมีหลังท าปฏิบัติการ 
 
 

การประยุกต์ใช้ 
โปรแกรม Cheminvent  
ในการจัดการสารเคม ี

ติดตามและประเมินผล 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

ส ารวจรายการสารเคมีในชั้น
ปฏิบัติการ 

วางแผนการด าเนินงาน 

Yes 

No 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
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6.  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)  
6.1 การใช้หลักการ PDCA เพ่ือให้กระบวนการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและมีการ

ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน การด าเนินงานโดยใช้ความรู้ในการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ตามแผน และมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและแก้ไข
ปัญหาให้บรรลุตามเป้าหมาย 

 6.2 การใช้เทคโนโลยี คือ การค้นหาสารเคมีแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ เป็นการใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
 
7.  การน าไปใช้ประโยชน์   

7.1 ได้โปรแกรมจัดการสารเคมีในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้สะดวก 
รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสาร 

7.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเบิก /มาตรฐานความจ่ายสารเคมีรวมทั้งด าเนินงาน
ปลอดภัยภายในชั้นปฏิบัติการในแต่ละปีงบประมาณ 
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 

การน าองค์ความรู้ไปใช้  
8.1 ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
8.2 ลดการใช้ปริมาณกระดาษ 
8.3 การสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างไม่เป็นทางการโดยการสัมภาษณ์ หรือ

พูดคุย 
   
9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง    

   คณะกรรมการด าเนินงาน ชั้นปฏิบัติการเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วย 

9.1  ดร.วนิดา  ชูหมื่นไวย   หัวหน้าชั้นปฏิบัติการเคมี 
9.2  นายชัยยุทธ  ปิยวรนนท์  นักวิทยาศาสตร์ 
9.3  นางสาวเพ็ญพร  มีเงินลาด  นักวิทยาศาสตร์ 
9.4  นางสาวฐานิฏฐ์กานต์  ทวนไธสง  นักวิทยาศาสตร์ 

 
10 .ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย    
 ชื่อ         นางสาวเพ็ญพร  มีเงินลาด  ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 
 สถานที่ท างานปัจจุบัน ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ประวัติการศึกษา   เทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 อีเมลล์   kokoro_hk@hotmail.com  
 หมายเลขติดต่อ  044-009009 ต่อ 2432  โทรศัพท์มือถือ 081-073-4192 
 

4.6 การปรับเปลี่ยนวิธีการหลังจากการประเมินผล (Act) 
คณะกรรมการด าเนินงานติดตามผลและตรวจสอบ จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการ

ประชุมแบบไม่เป็นทางการ จากนั้นน าข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
สรุปขั้นตอนการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  

5.1 ข้อมูลสารเคมีในชั้นปฏิบัติการเพ่ือในการใช้ตรวจสอบ การบันทึกและติดตามความ
เคลื่อนไหวของสารเคมี  

5.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเบิก /จ่ายสารเคมีรวมทั้งด าเนินงานมาตรฐานความ
ปลอดภัยภายในชั้นปฏิบัติการ 

5.3 การสืบค้นสารเคมีเพ่ือใช้ในการท าปฏิบัติการมีความสะดวก รวดเร็ว 
5.4 ก าจัดความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการในการเก็บ ใช้สารเคมี รวมถึงหลักการแยกและการ

ก าจัดสารเคมีหลังท าปฏิบัติการ 
 
 

การประยุกต์ใช้ 
โปรแกรม Cheminvent  
ในการจัดการสารเคม ี

ติดตามและประเมินผล 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

ส ารวจรายการสารเคมีในชั้น
ปฏิบัติการ 

วางแผนการด าเนินงาน 

Yes 

No 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
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การใช้แบบฝึกทักษะคัดลายมือเพื่อพัฒนาการเขียนตัวอักษรไทยให้งดงาม

(เสน่ห์อักษร : รักษ์ภาษาไทย อ่านเขียนได้ ลายมือสวย)

โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
การใช้แบบฝึกทักษะคัดลายมือเพื่อพัฒนาการเขียนตัวอักษรไทยให้งดงาม 

(เสน่ห์อักษร : รักษ์ภาษาไทย อ่านเขียนได้ ลายมือสวย) 
โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

 
1. ที่มาและความส าคัญ  

 ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมประเภทแบบฝึกทักษะคัดลายมือ เพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนตัวอักษรไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นั้น เนื่องจาก
ผู้พัฒนานวัตกรรมเป็นครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทย สังเกตพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนบ้าน
เก่าค้อ เขียนตัวหนังสือไม่สวยงาม ลักษณะของตัวอักษรไม่มีหัว ขนาดตัวอักษรไม่สม่ าเสมอ ขาดความ
เป็นระเบียบในการเขียน มีรอยลบ ขีด เขียนทับตัวอักษร  ประกอบกับโรงเรียนเองไม่ได้ก าหนด
รูปแบบของตัวอักษรที่ถูกต้องให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคัดลายมือ และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนตระหนักในความส าคัญ รักและเห็นคุณค่าของตัวอักษรไทยมีค่อนข้างน้อย  ส่งผลให้นักเรียน
ไม่มีความสนใจและไม่ใส่ใจในการเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกวิธี  
    จึงได้จัดท าแบบฝึกทักษะคัดลายมือ เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียน                
ตัวอักษรไทย  รวมทั้งได้จัดกิจกรรมด้านตัวอักษรเพ่ือโน้มน้าวให้นักเรียนเกิดความสนใจและรัก
ภาษาไทย ประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดคัดลายมือในโรงเรียน กิจกรรมการประดิษฐ์ตัวอักษร
เพ่ือท าป้ายนิทรรศการต่าง ๆ  กิจกรรมการจัดท าสื่อการเรียนด้านภาษาไทยและตัวอักษรไทย  เพื่อให้
นักเรียนเกิดความรักและเกิดการพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรไทยให้งดงามต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนสามารถคัดลายมือตัวอักษรไทยได้ถูกต้องและสวยงาม 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ รักและเห็นคุณค่าของตัวอักษรไทย 
 2.3 เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเกดิสมาธิจากการท ากิจกรรมคัดลายมือ 
 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
 ครผูู้สอน นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป 
  
4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

ขั้นที่ 1 บ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)  
ครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านเก่าค้อร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาถึงความส าคัญและเป้าหมาย

ของการคัดลายมือ  สิ่งส าคัญที่จ าเป็นต้องรู้และใช้ในการพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียน ได้แก่
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของการคัดลายมือ ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
เหมาะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เนื่องจากเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อและการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างตากับมือยังพัฒนาไม่เต็มที่  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เหมาะส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 เนื่องจากจะมีการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตาเพ่ิมมากข้ึน 
และการคัดลายมือหวัดแกมบรรจง  เป็นการคัดลายมือหวัดแต่ให้ อ่านออก เป็นการเขียนที่ ใช้ใน
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ชีวิตประจ าวัน  ซึ่งผู้เขียนจะต้องเขียนให้อ่านง่าย มีช่องไฟ เว้นวรรคตอนถูกต้อง และเขียนด้วยลายมือที่
สวยงาม โดยเขียนให้รวดเร็ว สวยงาม ถูกต้อง และน่าอ่าน  

นอกจากนี้ สิ่งส าคัญที่จ าเป็นจะต้องรู้และใช้ในการพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียน คือ
หลักการคัดลายมือ  ต้องนั่งตัวตรง เขียนด้วยมือขวา ส่วนมือซ้ายวางบนกระดาษที่จะเขียนเพ่ือไม่ให้
กระดาษเลื่อนไปมา ข้อศอกขวาวางบนโต๊ะ สายตาห่างจากกระดาษประมาณ 1 ฟุต  จับดินสอหรือปากกา
ให้ถูก โดยดินสอหรือปากกาจะอยู่ที่หัวแม่มือกับนิ้วชี้และนิ้วกลาง ส่วนนิ้วนางกับนิ้วก้อยงอไว้ในฝ่ามือ  
เขียนตัวอักษรให้ถูกส่วน ตัวอักษรตั้งตรง การเขียนพยัญชนะไทยและสระทุกตัวที่มีหัว ต้องเริ่มเขียนหัว
ก่อน เว้นช่องไฟและวรรคตอนให้พองาม วางสระ วรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามต าแหน่ง  

การคัดลายมือเป็นทักษะที่ผู้ฝึกปฏิบัติต้องเรียนรู้และฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ จึงจะเกิดความ
ช านาญ สามารถคัดได้สวยงามและถูกต้องตามรูปแบบ 

 
ขั้นที่ 2 สร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
คณะครูบุคลากรได้ร่วมกันแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการคัดลายมือ  โดยน าบุคลากรที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ในการคัดลายมือมาประชุมท างานร่วมกันกับบุคลากรทุกคน  การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
ต าราที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น หนังสือแนวทางคัดลายมือตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือ
ท าอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ ของสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ., คู่มือ
การด าเนินงานขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย, หนังสือการเขียน
ตัวอักษรรูปแบบส านักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นต้น การศึกษาหาความรู้จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ตลอดจนการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการคัดลายมือของหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  ได้
ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างละเอียด น ามารวบรวมเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมคัดลายมือของ
โรงเรียนบ้านเก่าค้อให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน  ได้จัดท าแบบฝึกทักษะคัดลายมือ เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรไทย  ประกอบด้วย  

แบบฝึกเล่มที่ 1 “เขียนเส้นเน้นถูกหลักอักษรไทย” ส าหรับให้นักเรียนฝึกเขียนเส้นพ้ืนฐาน 
13 แบบ จนช านาญ    

แบบฝึกเล่มที่ 2 “เสน่ห์ตรึงใจพยัญชนะไทยงดงาม”  ใช้ส าหรับฝึกเขียนพยัญชนะไทย ตาม
รูปแบบที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากการใช้กระดาษเส้นบรรทัดขนาดใหญ่ เขียนตามรอยประ แล้วเขียนแบบ
ไม่มีรอยประ จากนั้นลดขนาดกระดาษลงเป็นขนาดมาตรฐาน และฝึกเขียนพยัญชนะทุกตัวจนช านาญ    

แบบฝึกเล่มที่ 3 “สระภาษาไทย ใส่ใจเขียนสวย” ใช้ส าหรับฝึกเขียนสระทุกตัวในภาษาไทย 
โดยเริ่มฝึกจากการเขียนตามรอยประในกระดาษเส้นบรรทัดขนาดใหญ่  จากนั้นเขียนแบบไม่มีรอย
ประ และลดขนาดกระดาษเป็นขนาดมาตรฐาน   ฝึกการวางต าแหน่งสระให้ถูกต้อง และช่องไฟ
สวยงามพอเหมาะ ฝึกเช่นนี้ไปจนช านาญ   

แบบฝึกเล่มที่ 4  “ขีดเขียนเลขไทย เครื่องหมายวรรคตอน”  ใช้ส าหรับฝึกเขียนตัวเลขไทย
และเครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ ในภาษาไทย ให้สวยงามและถูกต้องตามหลักการ   

แบบฝึกเล่มที่ 5  “คัดงดงามตามความค าสอนพ่อ”  ใช้ส าหรับฝึกคัดเนื้อความบางตอนจาก
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
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เพ่ือฝึกการคัดลายมือให้ช านาญและเป็นการขัดเกลาจิตใจจากการได้อ่านข้อความพระบรมราโชวาท 
ที่น ามาใช้ในการฝึกคัดลายมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างรูปเล่มแบบฝึกทักษะคัดลายมือ 
ขั้นที่ 3 การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  
บุคลากรโรงเรียนบ้านเก่าค้อ ได้ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการรวบรวม

และจัดเก็บข้อมูล มีการแบ่งภาระหน้าที่ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 การพัฒนา จัดท าและจัดเก็บแบบฝึกทักษะคัดลายมือรูปแบบของส านักงาน       

ราชบัณฑิตยสภา และรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ  โดย นางกนกกาญจน์  วัฒน์ธนกาญจน์  
3.2 การจัดเก็บเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการคัดลายมือ ในรูปแบบ

การจัดเก็บในห้องสมุดของโรงเรียน  โดยนางสาวชฎาพร  ทองนอก  
3.4 การจัดเก็บเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการคัดลายมือ รวมทั้งแบบ

ฝึกทักษะคัดลายมือในรูปแบบหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ การจัดเก็บเป็นไฟล์งานเพ่ือให้สามารถสืบค้นความรู้
ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น  โดยนายชาญยุทธ บุญโรจน์ 

3.5 การถ่ายท า ตัดต่อและจัดเก็บวิดีทัศน์สาธิตการคัดลายมือ ตามวิธีการและหลักการ
ที่ถูกต้อง เพ่ือใช้เป็นสื่อในการศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการคัดลายมือ  โดยนายพงศ์ดนัย  ดีแดง และ
นางสาวสุพิชญา  หมวดสันเทียะ 

ขั้นที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือทบทวนการท างานเป็นระยะ และสรุปองค์ความรู้ที่ได้ เพ่ือสร้างความ

มั่นใจว่าความรู้ที่ได้มีการรวบรวมและจัดเก็บเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการคัดลายมือให้กับนักเรียนได้จริง ในการจัดท าคู่มือต่าง ๆ 
จึงก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะท างานซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในองค์ความรู้นั้น  ๆ ได้ตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้และปรับแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจึงน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ 
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ขั้นที่ 5 การเข้าถึงความรู้้ (Knowledge Access)  
ได้จัดเก็บความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคัดลายมือด้วยแบบฝึกทักษะคัดลายมือเพ่ือให้

บุคลากร นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ดังกล่าวได้โดยสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง 
ได้แก่ การจัดเก็บผ่านระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี Facebook page : โรงเรียนบ้านเก่าค้อ  การ
จัดเก็บในห้องสมุด และมุมเรียนรู้กิจกรรมคัดลายมือ การจัดเก็บเอกสารออนไลน์แบบ Google Drive  

ขั้นที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการใช้แบบฝึกทักษะคัดลายมือเพ่ือพัฒนาการเขียน

ตัวอักษรไทยให้งดงาม ได้ด าเนินการโดยแบ่งปันเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก ่
6.1 การเผยแพร่ตัวอย่างเอกสารแบบฝึกทักษะคัดลายมือ ผ่านทาง Facebook page : 

โรงเรียนบ้านเก่าค้อ   
6.2 การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบออนไลน์ Google Drive เผยแพร่ให้สามารถเข้าถึง

ข้อมูลผ่านทาง QR Code  
    6.3 การเผยแพร่วิดีทัศน์สาธิตการใช้แบบฝึกทักษะคัดลายมือ ผ่านทาง youtube  
(https://www.youtube.com/watch?v=IA1YJIH-TLw)  และออกอากาศช่อง korat6 channel 
    6.4 ร่วมเผยแพร่ผลงานในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 
    6.5 การเผยแพร่ภาพรวมการด าเนินงานการใช้แบบฝึกทักษะคั ดลายมือเพ่ือ
พัฒนาการเขียนตัวอักษรไทยให้งดงาม โดยการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ขั้นที่ 7 การเรียนรู้ (Learning)  
 บุคลากรในโรงเรียนและผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ มีการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา ปรับปรุงงาน หรือการสร้าง
นวัตกรรมในการท างาน  ได้รับความร่วมมือระหว่างเพ่ือนครูเกิดความเข้มแข็งขององค์กรในการร่วมมือ
กันพัฒนานักเรียน  เป็นแนวทางให้เพ่ือนครูได้เลือกผลิตสื่อนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพส าหรับเนื้อหา
บทเรียนอื่น ๆ ต่อไป 
  
 

เพ่ือฝึกการคัดลายมือให้ช านาญและเป็นการขัดเกลาจิตใจจากการได้อ่านข้อความพระบรมราโชวาท 
ที่น ามาใช้ในการฝึกคัดลายมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างรูปเล่มแบบฝึกทักษะคัดลายมือ 
ขั้นที่ 3 การจัดเกบ็ความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  
บุคลากรโรงเรียนบ้านเก่าค้อ ได้ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการรวบรวม

และจัดเก็บข้อมูล มีการแบ่งภาระหน้าที่ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 การพัฒนา จัดท าและจัดเก็บแบบฝึกทักษะคัดลายมือรูปแบบของส านักงาน       

ราชบัณฑิตยสภา และรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ  โดย นางกนกกาญจน์  วัฒน์ธนกาญจน์  
3.2 การจัดเก็บเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการคัดลายมือ ในรูปแบบ

การจัดเก็บในห้องสมุดของโรงเรียน  โดยนางสาวชฎาพร  ทองนอก  
3.4 การจัดเก็บเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการคัดลายมือ รวมทั้งแบบ

ฝึกทักษะคัดลายมือในรูปแบบหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ การจัดเก็บเป็นไฟล์งานเพ่ือให้สามารถสืบค้นความรู้
ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น  โดยนายชาญยุทธ บุญโรจน์ 

3.5 การถ่ายท า ตัดต่อและจัดเก็บวิดีทัศน์สาธิตการคัดลายมือ ตามวิธีการและหลักการ
ที่ถูกต้อง เพ่ือใช้เป็นสื่อในการศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการคัดลายมือ  โดยนายพงศ์ดนัย  ดีแดง และ
นางสาวสุพิชญา  หมวดสันเทียะ 

ขั้นที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือทบทวนการท างานเป็นระยะ และสรุปองค์ความรู้ที่ได้ เพ่ือสร้างความ

มั่นใจว่าความรู้ที่ได้มีการรวบรวมและจัดเก็บเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการคัดลายมือให้กับนักเรียนได้จริง ในการจัดท าคู่มือต่าง ๆ 
จึงก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะท างานซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในองค์ความรู้นั้น  ๆ ได้ตรวจสอบ 
กลั่นกรองความรู้และปรับแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจึงน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ 
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5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  
 5.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน 
     5.1.1 นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการคัดลายมือที่ถูกต้อง สามารถคัดลายมือตัว
อักษรไทยได้ถูกต้องและสวยงาม 
     5.1.2 นักเรียนคิดเป็นระบบ  มีการวางแผนการท างานก่อนหลัง แก้ปัญหาเป็น 
  5.1.3 นักเรียนเป็นคนมีน้ าใจ โอบอ้อมอารี  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
  5.1.4 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยและตระหนักถึงความส าคัญ รักและ
เห็นคุณค่าของการคัดลายมือตัวอักษรไทย 
  5.1.5 นักเรียนเกิดการพัฒนามีสมาธิดียิ่งขึ้น จากการท ากิจกรรมคัดลายมือ 
  5.1.6 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจจากการมีผลงานด้านการคัดลายมือ มีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 รางวัลการประกวดคัดลายมือระดับประเทศ 

 5.2 ประโยชน์ต่อเพ่ือนครู 
    5.2.1 ได้รับความร่วมมือระหว่างเพ่ือนครู เกิดความเข้มแข็งขององค์กรในการ
ร่วมมือกนัพัฒนานักเรียน 
    5.2.2 ครแูละบุคลากรได้รับความรู้ที่จะใช้เป็นแนวทางในการเลือกผลิตสื่อนวัตกรรม
ที่มีประสิทธิภาพส าหรับเนื้อหาบทเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป 
 5.3 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
.   5.3.1 โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมทางวิชาการมากขึ้น มีแหล่งเรียนรู้ และเอกสารทาง
วิชาการส าหรับให้นักเรียน ครูได้ศึกษาเรียนรู้มากข้ึน 
      5.3.2 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ  จังหวัดนครราชสีมา มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 
     5.3.3 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กร
ภายนอก เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป 

รบัมอบเกยีรตบิตัรจาก ดร.สุเทพ ชติยวงษ์ 
เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

รางวลัชมเชย การแขง่ขนัคดัลายมอืระดบัประเทศ 
ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

รบัมอบโล่เกยีรตยิศ และเกยีรตบิตัร  จากศาสตราจารย ์ดร.วษิณุ เครอืงาม  
รองนายกรฐัมนตร ี ณ ตกึสนัตไิมตร ีท าเนียบรฐับาล 

รางวลัครผููส้อนนกัเรยีนไดร้บัรางวลัชมเชย การแขง่ขนัคดัลายมอื
ระดบัประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ของส านกังานราชบณัฑติยสภา 
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6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  
6.1 ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนางาน  
6.2 การมีส่วนร่วมและการได้รับความร่วมมือของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
6.3 การประยุกต์ใช้รูปแบบการคัดลายมือที่เหมาะสม  
6.4 ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความตั้งใจที่จะน าประสบการณการณ์มาพัฒนาการท างาน

อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  โล่รางวัลและเกียรติบัตรการประกวดคัดลายมือระดับประเทศ 
 

7. การน าไปใช้ประโยชน์  
 นวัตกรรมการใช้แบบฝึกทักษะคัดลายมือ เพ่ือพัฒนาการเขียนตัวอักษรไทยให้งดงาม ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน ได้แก่ น าไปให้ครูผู้สอนปฐมวัย และครูผู้สอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง และ
นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนและการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเขียนอ่ืน ๆ ได้ด้วย 
นอกจากนี้ยังฝึกให้เกิดสมาธิ จิตใจแน่วแน่ ซึ่งนอกจากจะท าให้นักเรียนคัดลายมือถูกต้องตามแบบ
และสวยงามขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น มีความกระตือรือร้น เห็น
ความส าคัญและตระหนักในคุณค่าของวิชาภาษาไทยและตัวอักษรไทย  ส่งผลให้ได้รับรางวัลทั้งใน
ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  ผลงานนักเรียน การประกวดคัดลายมือระดับประเทศ 

5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  
 5.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน 
     5.1.1 นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการคัดลายมือที่ถูกต้อง สามารถคัดลายมือตัว
อักษรไทยได้ถูกต้องและสวยงาม 
     5.1.2 นักเรียนคิดเป็นระบบ  มีการวางแผนการท างานก่อนหลัง แก้ปัญหาเป็น 
  5.1.3 นักเรียนเป็นคนมีน้ าใจ โอบอ้อมอารี  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
  5.1.4 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยและตระหนักถึงความส าคัญ รักและ
เห็นคุณค่าของการคัดลายมือตัวอักษรไทย 
  5.1.5 นักเรียนเกิดการพัฒนามีสมาธิดียิ่งขึ้น จากการท ากิจกรรมคัดลายมือ 
  5.1.6 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจจากการมีผลงานด้านการคัดลายมือ มีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 รางวัลการประกวดคัดลายมือระดับประเทศ 

 5.2 ประโยชน์ต่อเพ่ือนครู 
    5.2.1 ได้รับความร่วมมือระหว่างเพ่ือนครู เกิดความเข้มแข็งขององค์กรในการ
ร่วมมือกนัพัฒนานักเรียน 
    5.2.2 ครแูละบุคลากรได้รับความรู้ที่จะใช้เป็นแนวทางในการเลือกผลิตสื่อนวัตกรรม
ที่มีประสิทธิภาพส าหรับเนื้อหาบทเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป 
 5.3 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
.   5.3.1 โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมทางวิชาการมากขึ้น มีแหล่งเรียนรู้ และเอกสารทาง
วิชาการส าหรับให้นักเรียน ครูได้ศึกษาเรียนรู้มากข้ึน 
      5.3.2 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ  จังหวัดนครราชสีมา มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 
     5.3.3 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กร
ภายนอก เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป 

รบัมอบเกยีรตบิตัรจาก ดร.สุเทพ ชติยวงษ์ 
เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

รางวลัชมเชย การแขง่ขนัคดัลายมอืระดบัประเทศ 
ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

รบัมอบโล่เกยีรตยิศ และเกยีรตบิตัร  จากศาสตราจารย ์ดร.วษิณุ เครอืงาม  
รองนายกรฐัมนตร ี ณ ตกึสนัตไิมตร ีท าเนียบรฐับาล 

รางวลัครผููส้อนนกัเรยีนไดร้บัรางวลัชมเชย การแขง่ขนัคดัลายมอื
ระดบัประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ของส านกังานราชบณัฑติยสภา 
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8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้  
 1. ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้โดยวิธีการประชุมสะท้อนผลการด าเนินงาน 
 2. ติดตามผลการฝึกปฏิบัติการน าแบบฝึกทักษะการคัดลายมือไปใช้เพ่ือพัฒนาการเขียนตัว
อักษรไทย โดยใช้แบบประเมินตามเกณฑ์การประเมินการคัดลายมือของส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
 
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง  

แหล่งอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.(2551)  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 

กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา. 
                         . แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา.

กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ. 
รัตนา คุณาธรรม.(2545) การพัฒนาและการใช้แบบฝึกการคัดลายมือ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา, รัตนา คุณาธรรม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา. (2020). การคัดลายมือส าหรับเยาวชน, สืบค้นเมื่อ24 กันยายน 2563.   

จาก. https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM\CABROYINWEB\  
DRAWER002 \GENERAL\DATA0002/00002031.PDF 
 ทรูปลูกปัญญา. (2018) แนวทางคัดลายมือตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ. สืบค้นเมื่อ 17 
กุมภาพันธ์ 2561. จาก.  https://www.trueplookpanya.com/blog/content/65318 
 บุคคลอ้างอิง 

นางธนิดา  โรงชัยภูม ิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเก่าค้อ 
 นายชาญยุทธ  บุญโรจน์  ครู โรงเรียนบ้านเก่าค้อ  
 นางสาวชฎาพร  ทองนอก  ครู โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 
 นางสาวสุพิชญา  หมวดสันเทียะ  ครูธุรการ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 
 นายพงศ์ดนัย  ดีแดง  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเก่าค้อ  
  
10. ประวัติผู้เขียน  

ชื่อ – นามสกุล   นางกนกกาญจน์  วัฒน์ธนกาญจน์ 
สถานที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเก่าค้อ  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
ประวัติการศึกษา  ค.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาการศึกษาปฐมวัย  สถาบันราชภัฎ 

นครราชสีมา 
   ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   น.บ. กฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อีเมล   naifun0614@gmail.com 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1266-4580 



39

แนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021
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 1. ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้โดยวิธีการประชุมสะท้อนผลการด าเนินงาน 
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แหล่งอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.(2551)  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 
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กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ. 
รัตนา คุณาธรรม.(2545) การพัฒนาและการใช้แบบฝึกการคัดลายมือ ส าหรับนักเรียนชั้น
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DRAWER002 \GENERAL\DATA0002/00002031.PDF 
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กุมภาพันธ์ 2561. จาก.  https://www.trueplookpanya.com/blog/content/65318 
 บุคคลอ้างอิง 

นางธนิดา  โรงชัยภูม ิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเก่าค้อ 
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 นายพงศ์ดนัย  ดีแดง  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเก่าค้อ  
  
10. ประวัติผู้เขียน  

ชื่อ – นามสกุล   นางกนกกาญจน์  วัฒน์ธนกาญจน์ 
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การจัดการการสอบ 

  การสอบ (Testing) เป็นกระบวนการใช้เครื่องมือ เพ่ือการวัดคุณลักษณะหรือ พฤติกรรม (Trait or 
Behavior) ที่ต้องการ การสอบในชั้นเรียนเป็นการสอบวัดคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมของผู้ เรียนตาม
จุดประสงค์รายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning objective) และ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
ซึ่งเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning outcome) ที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ดังนั้นการสอบจึงเป็นการ
ตรวจสอบสภาพการจัดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา และ
เป็นการประเมินตรวจสอบ การบรรลุผลตามเป้าหมายหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและหลักสูตร 

   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ ต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา เป็นเหตุให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จ าเป็นต้องมีการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ทั้งนี้เนื่องจากได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานจึงท าให้บางรายวิชาไม่สามารถ
จัดสอบในรูปแบบปกติได้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องนี้ จึงได้มีการจัดการความรู้ (KM) ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านการจัดการสอบเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดีส าหรับการจัดการสอบผ่านระบบออนไลน์ และเพ่ือเป็นการเผยแพร่แก่คณาจารย์ในคณะ และ/หรือ บุคคล
อ่ืนที่สนใจน าไปปฏิบัติใช้ต่อไป ซึ่งในทีนี้จะขอกล่าวถึงท้ังรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. วิธีการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงต้นปี 
2563 นั้นตรงกับช่วงของการสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงเป็นเหตุให้หลายรายวิชา
ที่เป็นรายวิชาปฏิบัติจ าเป็นต้องเลื่อนการจัดสอบและขยายระยะเวลาในการส่งชิ้นงานที่จะน ามาใช้เป็นคะแนน
การสอบปลายภาคออกไป และหลายรายวิชาที่เป็นรายวิชาบรรยายได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสอบจาก
รูปแบบปกติเป็นรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเพ่ือเป็นการป้องกันตัวเองของ
ทั้งตัวผู้เรียนและผู้สอน โดยได้มีวิธีการในการจัดการสอบโดยใช้โปรแกรมออนไลน์ให้เหมาะสมกับสภาพของ
ผู้เรียนแต่ละรายวิชา ได้แก่ โปรแกรม Moodle, Zoom, Google Meet, Microsoft Team และ Ding Talk (
钉钉) 

2. ลักษณะข้อสอบ 

  2.1 รูปแบบอัตนัย (Subject Test) ซึ่งเป็นข้อสอบที่ผู้เรียนต้องมีการบรรยาย หรืออธิบายเหตุผล
ประกอบในข้อสอบแต่ละข้อ มักพบการออกข้อสอบลักษณะนี้ในรายวิชาที่ต้องการวัดความเข้าใจของผู้เรียน 
เช่น รายวิชาทางด้านสังคม และนอกจากนี้ยังพบในรายวิชาที่เปิดสอนส าหรับนักศึ กษาชาวต่างประเทศ

การจัดการการสอน
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โดยเฉพาะนักศึกษาชาวจีนและเนื่องจากรัฐบาลจีนได้มีการสั่งบล็อกผู้ให้บริการเว็บไซต์ต่างประเทศโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจ ากัดข้อมูลนอกประเทศ ดังนั้นจึงท าให้ผู้สอนไม่สามารถเลือกใช้รูปแบบที่หลากหลาย
ตามปกติ  

  2.2 รูปแบบปรนัย (Objective Test) เป็นลักษณะข้อสอบที่ต้องการค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบ
เดียว โดยมีตัวเลือกหลายตัวเลือกให้ผู้เรียนได้เลือกตอบ พบการออกข้อสอบนี้ในรายวิชาที่เป็นรายวิชาศึกษา
ทั่วไปที่ต้องการวัดผลที่ชัดเจนตรงตัวว่าผู้เรียนสามารถเลือกค าตอบที่ถูกต้องได้หรือไม่ มีจ านวนข้อสอบที่
มากกว่าข้อสอบรูปแบบอัตนัยและมักมีเวลาในการท าข้อสอบจ ากัดคือ 1 – 1.30 ชม.  

  2.3 รูปแบบการสอบปฏิบัติ ขยายระยะเวลาการท างานที่มอบหมายมักเป็นรายวิชาที่จะต้องมีการ
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ชิ้นงานเพ่ือเป็นคะแนนในการสอบปลายภาค เช่น รายวิชาทางด้านศิลปะ  หรือในบาง
รายวิชาหากไม่มีการขยายระยะในการสอบออกไปผู้เรียนจะต้องท าการอัดคลิป VDO หรือ ไลฟ์สดใน 
Facebook ของรายวิชาเพ่ือให้ผู้สอนสามารถให้คะแนนการสอบได้ทันที เช่น รายวิชาปฏิบัติการเก่ียวกับ
นาฏศิลป์ 

3. แนวทางในการด าเนินการสอบ 

  การด าเนินการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี 2563 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีดังนี ้

  3.1 โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการสอบ 

  1) โปรแกรม Moodle ซึ่งมีข้อดีคือเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์โดย
สามารถใช้เป็นสื่อหลักและสื่อเสริม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางการการเรียนสูงขึ้น ทั้งยังใช้งาน
ง่ายส าหรับผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน  

  2) แบบฟอร์ม Google Form เป็นหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ใช้ในการสร้างแบบฟอร์ม
เพ่ือเก็บข้อมูลออนไลน์ในหลายๆ รูปแบบและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลายอย่าง เช่น ข้อสอบ 
แบบทดสอบต่าง ๆ ทั้งยังสามารถก าหนดเวลาเปิดปิดของแบบทดสอบได้ 

  3) โปรแกรม Zoom, Google Meet, Microsoft Team เป็นโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนยอด
นิยมในประเทศไทย รองรับผู้เข้าสอบได้เป็นจ านวนมาก ทั้งยังสามารถนัดหมายตั้งโปรแกรมล่วงหน้าได้ แชร์
หน้าจอได้ เนื่องจากมีลูกเล่นหลายอย่างจึงสามารถจัดสอบและจัดสอนในรูปแบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี 

  4) โปรแกรม Ding Talk (钉钉) เป็นโปรแกรมออนไลน์ส าหรับการจัดการองค์กร จัดการห้องเรียนใน
รูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทอาลีบาบา (Alibaba) และใช้ในการจัดการเรียนการ
เรียนสอนทั่วไปในสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องจากมีฟีเจอร์ด้านการศึกษาโดยเฉพาะ สามารถเช็คได้ว่าเมื่อ
ผู้สอนพิมพ์ข้อความลงไปในห้องเรียนแล้วมีผู้เรียนคนใดอ่านและยังไม่ได้อ่าน ทั้งยังสามารถรองรับผู้ใช้งานใน
ห้องเรียนได้ถึง 300 คนพร้อมกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม เป็นโปรแกรมส าหรับจัดสอบรายวิชาที่
มีนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งก็คือนักศึกษาชาวจีนที่ยังอาศัยอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและยังไม่สามารถเดินทาง
มาได้และไม่สามารถใช้โปรแกรมอ่ืนได้เพราะข้อจ ากัดบางอย่างของประเทศ 
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  3.2 ขั้นตอนการจัดสอบ  

  1) ข้อสอบอัตนัย โดยมีค าชี้แจงก่อนสอบคือ ให้ผู้เรียนท าข้อสอบในเวลาที่ก าหนดให้ ซึ่งสามารถพิมพ์
แล้วส่งในรูปแบบไฟล์ PDF หรือสามารถเขียนแล้วถ่ายรูปส่งในรูปแบบไฟล์ JPG (ในกรณีที่ผู้เรียนไม่มี
คอมพิวเตอร์) และส่งผ่านทางช่องทางออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ในระหว่างที่ท าข้อสอบผู้เรียนต้องเปิด
กล้องเอาไว้ตลอดเวลา 

  2) ข้อสอบปรนัย มีการปรับลดระยะเวลาการท าข้อสอบ โดยมีทั้งการให้ผู้เรียนเลือกค าตอบในระบบ
ได้ทันที และให้ผู้เรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษเปล่า แล้วจึงถ่ายรูปส่งหลังจากท าตอบข้อสอบเสร็จภายใน
ระยะเวลา 5 นาท ีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้สอนแต่ละรายวิชา 

4. แนวทางการป้องกันการทุจริตในการสอบ 

  4.1 การก ากับการสอบ 

   1) อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก ากับการสอบผ่านโปรแกรม Zoom, Google Meet, Microsoft 
Team หรือDing Talk (อุปกรณ์เครื่องเดียวกับที่ใช้สอบ) พบว่าในรูปแบบนี้มีข้อดี คือ หากเป็นการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ (PC/ Laptop) ในการสอบ เมื่อผู้เรียนออกจากหน้า Zoom, Google Meet, Microsoft Team 
หรือ Ding Talk เข้าสู่เว็บไซต์เพ่ือการท าสอบ กล้องก็ยังคงท างานอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อเสีย คือ หากเป็นการ
ใช้อุปกรณ์มือถือเครื่องเดียวในการท าสอบ จะพบว่าเมื่อผู้ เรียนออกจากหน้า Zoom, Google Meet, 
Microsoft Team หรือ  Ding Talk เข้ าสู่ เ ว็บ ไซต์ เ พ่ือการท าสอบ โปรแกรม  Zoom, Google Meet, 
Microsoft Team หรือ Ding Talk จะถูกปิดกล้องลงอัตโนมัติ (จอด า) ไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ได้ 

   2) อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก ากับการสอบผ่านโปรแกรม Zoom, Google Meet, Microsoft 
Team หรือDing Talk (อุปกรณ์ 2 เครื่อง เครื่องหนึ่งใช้ท าสอบ เครื่องหนึ่งใช้ตั้งกล้องถ่ายทอดภาพเคลื่อนไหว
ระหว่างการสอบ) วิธีการนี้มีข้อดี คือ สามารถตรวจตราพฤติกรรมระหว่างการท าสอบของนักศึกษาได้
ตลอดเวลา ทั้งยังสามารถป้องกันการทุจริตได้ดี 

  4.2 ข้อปฏิบัติระหว่างการสอบ  
   1) ห้ามปรึกษากันไม่ว่าจะผ่านช่องทางใด ๆ 
   2) ห้ามใช้อุปกรณ์ใด ๆ สืบค้นข้อมูลขณะท าข้อสอบ  
   3) ห้ามเปิดหนังสือระหว่างการสอบ 
   4) หากต้องการเข้าห้องน้ าให้น ากล้องไปตั้งไว้ที่หน้าห้องน้ าจนกว่าจะท าธุระเสร็จ 
   5) ผู้เรียนต้องออนไลน์ตลอดเวลา หากสัญญาณขาดหายต้องรีบกลับเข้าระบบทันที หรือหาก
ไม่สามารถเข้าระบบได้ให้รีบโทรศัพท์ติดต่อผ่านช่องทางของผู้สอน ห้ามหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ 
   6) ปฏิบัติตามค าสั่งของอาจารย์ผู้สอนอย่างเคร่งครัด 
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  4.3 การส่งข้อสอบ 

    1) ให้ผู้เรียนท าข้อสอบในเวลาที่ก าหนดให้ ถ่ายภาพกระดาษเขียนตอบของตนเองทุกหน้าแม้
จะขีดหน้าดังกล่าวทิ้ง ไม่ใช้ หรือยกเลิกก็ตาม และตรวจสอบด้วยว่าภาพเบลอหรือไม่ แต่ไม่ต้องสนใจว่าลายมือ
จะสวยหรือไม่สวย หากไม่ส่งกระดาษค าตอบภายในก าหนดเวลาอาจารย์อาจพิจารณาให้ F ทันที 

   2) ให้ผู้เรียนท าข้อสอบในเวลาที่ก าหนดให้ ซึ่งสามารถพิมพ์แล้วส่งในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ
สามารถเขียนแล้วถ่ายรูปส่งในรูปแบบไฟล์ JPG (ในกรณีที่ผู้เรียนไม่มีคอมพิวเตอร์) และส่งผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอน หากไม่ส่งกระดาษค าตอบภายในก าหนดเวลาอาจารย์อาจพิจารณาให้ F ทันท ี

5. ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดสอบ 

  ในบางครั้งแม้ว่าจะเป็นการจัดสอบโดยที่ให้นักศึกษาเปิดกล้องไว้ตลอดระยะเวลาที่ก าลังท าการสอบ 
แต่ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าแท้จริงแล้วนักศึกษามีการปรึกษาหรือคัดลอกกันระหว่างการสอบหรือไม่  
นอกจากนี้นักศึกษาบางคนที่ไม่ซื่อสัตย์อาจจะใช้โปรแกรมแปลภาษาเพ่ือแปลข้อความให้เป็นภาษาไทยได้ ซึ่ง
ผู้สอนมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดสอบครั้งต่อไป คือมีการออก
ข้อสอบในลักษณะเชิงวิเคราะห์ที่นักศึกษาต้องใช้ความคิดของตนในการตอบค าถาม และไม่ส ามารถเปิดหา
ข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ ได้ และน าโปรแกรม Snipping Tool มาใช้ในการตัดข้อความเป็นรูปภาพแทนการพิมพ์
ข้อค าถาม ค าตอบลงในแบบฟอร์มของระบบ เพ่ือป้องกันการแปลอัตโนมัติของเว็บไซต์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูลด้านการวิจัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลรวี กระต่ายทอง  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล เจริญจิตต์    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกร ศรีชัยชนะ   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
อาจารย์ ดร.ธนเศรษฐ ชะวางกลาง   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ 
อาจารย์ ดร.อลิศา โชตินนท์ภิชา    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ 
อาจารย์รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการ       

                     สื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
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คณะกรรมการการจัดการความรู้ KM คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล เจริญจิตต์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยเอก ดร.คธาวุธ พลโคตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิต จ าเริญ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกอมร ภัทรกิจพงศ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ภัทร สุขีสนธิ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา วรรธนะปกรณ์  
อาจารย์ ดร.ปิยะนันท ์ทรงสุนทรวัฒน์  
อาจารย์ ดร.พชรมน ซื่อสัจลือสกุล 
ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนะ  
อาจารย์พงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ 
อาจารย์รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์ 
นางปนัดดา แก้วกูล  
นางจุติมา เติมสิริทิพรัตน์  
นางภัชชนก พรมจันทึก  
นางสาววนิดา เจริญทนัง  
นางสาวทิพสุธา ชันษา 
 



44

แนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021

การประยุกต์ใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

1. ที่มาและความส าคัญ  
 การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัส COVID - 19 ก่อให้เกดิความกังวลกับประชาชนชาวไทย
อีกครั้งหนึ่ง ทั้งความกังวลจากการติดโรคและความกังวลจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะ
ตามมา การระบาดระลอกใหม่มีความต่างในหลายด้านจากระลอกแรก เริ่มจากจ านวนผู้ติดเชื้อมี
จ านวนมากกว่า และกระจายไปหลายจังหวัดมากกว่า แต่ด้านมาตรการจ ากัดการระบาดกลับมีความ
เข้มงวดน้อยกว่าทั้งในแง่จ านวนมาตรการและขนาดของพ้ืนที่ควบคุม ประชาชนเริ่มคุ้นเคยกับการใช้
ชีวิตอยู่กับการระบาดที่มีผู้ติดเชื้ออยู่ระดับหนึ่ง ไม่จ าเป็นต้องเป็นศูนย์ เหมือนเช่นการควบคุมใน
ระลอกแรกซึ่งคาดว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เพราะการระบาดระลอกใหม่มีแหล่งที่มาจากแรงงาน
ต่างชาติที่ท างานอยู่ในประเทศไทยและมีการเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยและประเทศตนเอง 
เช่น พม่า และน าเชื้อเข้ามาประเทศไทย และมีความยากล าบากในการตรวจสอบและคุมเข้มเพราะไม่
สามารถป้องกันด่านชายแดนธรรมชาติได้ทั้งหมด เพ่ิมโอกาสแพร่เชื้อระหว่างกันเองและไปสู่คนไทย 
ท าให้คาดว่าการระบาดระลอกใหม่นี้คงไม่หมดไปอย่างรวดเร็วเหมือนรอบแรก 
 ผลจากการระบาดระลอกใหม่น่าจะมีระยะเวลายาวนาน สถานศึกษาจึงไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติได้ จึงจ าเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เ พ่ือให้การเรียนรู้
เกิดความต่อเนื่อง การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา สื่อการ
เรียนและแหล่งเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวัดและการประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธีที่ท าให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบทของผู้เรียนจะน าไปสู่การจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์จึง
ต้องมีการวางแผนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและการวิจัยภายใต้สถานการณ์ 
COVID – 19 เพ่ือการประยุกต์ใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการภายใต้
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
   
 
 
 
 
 
 
 

การประยุกต์ ใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการภายใต้

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
 บุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ
ผู้สนใจทั่วไป  
  
4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
 4.1 กระบวนการการจัดการความรู้ 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้ 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ โดยมีตัวแทนจากทุกหลักสูตรร่วมเป็น

คณะกรรมการ มีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเคราะห์แผน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีการประชุม
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีแผนแม่บทจากแผนการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากนั้นร่วมกัน       
วางแผนการด าเนินงานก าหนดประเด็นปัญหาที่ส าคัญท่ีต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ข้อมูล
ว่าขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร เป้าหมายคืออะไร  

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ มีมติก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้

ในหัวข้อ การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและการวิจัยภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 เมื่อวันอังคาร ที่ 
2 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ หัวหน้าสถาน
นวัตกรรมวิศวศึกษา และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
สุรนารี มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 
ทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือร่วมกันสร้างความรู้ใหม่ และแสวงหาความรู้จาก
บุคคลทั้งภายใน - ภายนอก  

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ มีการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 

2564 เพ่ือพิจารณาสรุปองค์ความรู้ เรื่อง การประยุกต์ใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพ่ือพิจารณาเตรียมความพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบเพือ่การเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ มีการรายงานผลการด าเนินงานและน าเสนอองค์

ความรู้ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือ
ร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงเนื้อหาขององค์ความรู้ให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน 
ให้สมบูรณแ์ละเหมาะสม 
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5) การเข้าถึงความรู้ 
 มีการน าองค์ความรู้เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(www.fit.nrru.ac.th/km/) เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการและผู้สนใจทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก  
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 ก าห น ด ให้ มี ก า ร เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร รม  NRRU Show & Share 2021 ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

7) การเรียนรู้ 
  คณะกรรมการการจัดการความรู้ มีการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 

พ.ศ. 2564 เพ่ือติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้การน าความรู้ไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆ และน าความรู้ที่ได้ไปหมุนเวียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 
 4.2 การจัดการความรู้ รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยเทคนิค Project Based 
Learning: PBL  
  Project Based Learning: PBL หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริง   
สู่การเรียนรู้ค้นหาค าตอบด้วยการลงมือ ค้นคว้า ปฏิบัติจริง หลายคนอาจจะคุ้นกับการเรียนการสอน
โครงงานวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน แต่ PBL ไม่ใช่การทดลองในห้องปฏิบัติการ PBL เน้นประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริงอย่างเป็นระบบ เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ได้ท าการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ ผ่านการ
วางแผน การท างานเป็นทีม และการคิดเชิงวิพากษ์อย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้สามารถบูรณาการ
วิชาการด้านต่างๆ มาใช้ในการท าโครงการนั้นๆ ได้ 
  การจัดการความรู้ รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยเทคนิค Project Based 
Learning: PBL  
  1) ตั้งเป้าหมาย (Goal) ก าหนดประเด็นปัญหาโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและระดม
สมองเพ่ือเลือกโครงงาน (Mini Project) ที่สนใจมากลุ่มละ 1 โครงงาน ซึ่งโครงงานจะต้องเป็นแบบ
อัตโนมัติและควบคุมการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ นักศึกษาสามารถน าเสนอผ่านระบบ
ออนไลน์ได ้
  2) ด าเนินการ (Process) ให้นักศึกษาด าเนินงานการออกแบบ รวบรวมข้อมูล      
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสร้างชิ้นงาน โดยการสอนจะผ่านระบบออนไลน์  และการสอนแบบ     
On Site ก าหนดให้นักศึกษาหมุนเวียนเขา้มาเรียนปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
  3) ผลสัมฤทธิ์ (Success) มีการวัดผลโดยการน าเสนอผลงาน ประเมินคะแนนเป็น
กลุ่มในแต่ละโครงงาน และมีการวัดผลรายบุคคลภายในกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านระบบออนไลน์ 
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5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  
  เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในด้านการศึกษาถือ
เป็นทั้งวิกฤติและโอกาส ท าให้สถาบันการศึกษาต้องมีการปรับตัวกันอย่างเข้มข้น ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์มีข้อดี - ข้อเสีย ดังนี้ 
  ข้อดี 

1) ลดเวลาการเดินทาง ทั้งผู้สอน และผู้เรียน 
2) มีโปรแกรมช่วยบริหารจัดการ เช็กชื่ อนักศึกษาเข้าเรียน และรับเอกสาร

แบบทดสอบ เพ่ือใช้ประเมินการเรียนได้สะดวกมากข้ึน 
3) มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้สอน และผู้เรียนได้สะดวก 
4) ใช้เครื่องมือออนไลน์ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้มากขึ้น 
ข้อเสีย 
1) การสอนที่เป็นการสื่อสารทางเดียว มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการรับรู้ 

เพราะฉะนั้นต้องมีแบบทดสอบท่ีประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2) การเข้าถึงอุปกรณ์เรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต 

หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีข้อจ ากัด 
3) ผู้เรียนไม่มีสมาธิในการเรียน หากให้ใช้มือถือ ก็จะแอบเอามือถือมาเล่นระหว่าง

เรียน 
4) ผู้เรียนไม่สามารถไตร่ตรองความถูกต้องของข้อมูล จากการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่

น่าเชื่อถือ 
5) ผู้เรียนใช้เวลาเสพออนไลน์มากเกินควร 

   
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   
 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 

1) ผู้สอนและผู้เรียนมีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ 
2) ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เหมาะสม 
3) ผู้สอนที่มีความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรมเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบออนไลน์ 
4) ผู้เรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน  

  
7. การน าไปใช้ประโยชน์  
 ได้เทคนิคและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติ การในรูปแบบ
ออนไลน์ เพ่ือสร้างคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร และเพ่ือ
สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ให้ได้มาตรฐานสากล 
 
 

5) การเข้าถึงความรู้ 
 มีการน าองค์ความรู้เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(www.fit.nrru.ac.th/km/) เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการและผู้สนใจทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก  
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้

 ก าห น ด ให้ มี ก า ร เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร รม  NRRU Show & Share 2021 ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

7) การเรียนรู้ 
  คณะกรรมการการจัดการความรู้ มีการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 

พ.ศ. 2564 เพ่ือติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้การน าความรู้ไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆ และน าความรู้ที่ได้ไปหมุนเวียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 
 4.2 การจัดการความรู้ รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยเทคนิค Project Based 
Learning: PBL  
  Project Based Learning: PBL หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริง   
สู่การเรียนรู้ค้นหาค าตอบด้วยการลงมือ ค้นคว้า ปฏิบัติจริง หลายคนอาจจะคุ้นกับการเรียนการสอน
โครงงานวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน แต่ PBL ไม่ใช่การทดลองในห้องปฏิบัติการ PBL เน้นประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริงอย่างเป็นระบบ เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ได้ท าการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ ผ่านการ
วางแผน การท างานเป็นทีม และการคิดเชิงวิพากษ์อย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้สามารถบูรณาการ
วิชาการด้านต่างๆ มาใช้ในการท าโครงการนั้นๆ ได้ 
  การจัดการความรู้ รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยเทคนิค Project Based 
Learning: PBL  
  1) ตั้งเป้าหมาย (Goal) ก าหนดประเด็นปัญหาโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและระดม
สมองเพ่ือเลือกโครงงาน (Mini Project) ที่สนใจมากลุ่มละ 1 โครงงาน ซึ่งโครงงานจะต้องเป็นแบบ
อัตโนมัติและควบคุมการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ นักศึกษาสามารถน าเสนอผ่านระบบ
ออนไลน์ได ้
  2) ด าเนินการ (Process) ให้นักศึกษาด าเนินงานการออกแบบ รวบรวมข้อมูล      
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสร้างชิ้นงาน โดยการสอนจะผ่านระบบออนไลน์  และการสอนแบบ     
On Site ก าหนดให้นักศึกษาหมุนเวียนเขา้มาเรียนปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
  3) ผลสัมฤทธิ์ (Success) มีการวัดผลโดยการน าเสนอผลงาน ประเมินคะแนนเป็น
กลุม่ในแต่ละโครงงาน และมีการวัดผลรายบุคคลภายในกลุ่ม โดยการน าเสนอผ่านระบบออนไลน์ 
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8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้  
 8.1 การประเมินผลจากการเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
 8.2 แบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์  
 
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง 
 9.1 แหล่งอ้างอิง 
  TDRI. (2564). ผลกระทบทางสังคมของการระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่และ
มาตรการที่ควรมี. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://tdri.or.th/2021/01/impact-of-new-covid-
19-wave/ [8 กรกฎาคม 2564]. 
  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. (2564). 6 ปัจจัย เรียนออนไลน์ให้ได้ผล ในมุมมองของ 
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881331 [8 กรกฎาคม 2564]. 
  ไทยรัฐออนไลน์. (2563). สรุปข้อดีข้อเสีย การ 'เรียนออนไลน์' ดีหรือไม่ อย่างไร. 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/lifestyle/tech/1848004. [8 กรกฎาคม 
2564].   
 9.2 บุคคลอ้างอิง 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญ์  บุญแซม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนางานวิจัย 
  2) นางสาวสายม่าน เสมาภักดี หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 
10. ประวัติผู้เขียน 
 - อาจารย์นิทัศน์ สุริยะกาญจน์ 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) 
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การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกมเป็นฐาน GBL 

(Games Based Learning) 
 
1. ที่มาและความส าคัญ  
 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้า            
ในประชาคมโลกอย่างมั่นคง ภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติจีนได้กลายมาเป็นภาษาที่มีบทบาทต่อ
ประชาคมโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การท าธุรกิจน าเข้าส่งออก หรือแม้แต่การกระชับ
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีน นอกจากการเรียนภาษาจีนจะเป็นเรื่อง
ส าคัญแล้ว การเรียนวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ก็ยังมีส่วนช่วยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม
บริบท ดังค ากล่าวที่ว่า “ภาษาคือรากฐานของวัฒนธรรม วัฒนธรรมคือความหมายของภาษา” เพราะ
วิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน เป็นวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความคิด วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ศาสนา ค่านิยม ขนบธรรมประเพณี ภูมิปัญญาจีน และประวัติศาสตร์จีน
(ปัทมา ดีลิ่น, 2560) ดังนั้น คนไทยจึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารด้วยภาษาจีน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุผลนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศจึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนควบคู่ไปกับการเรียนวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์จีนให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามมาตรฐานสากลของเจ้าของภาษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
 ในการเรียนการสอนรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนนั้น สิ่งที่ผู้เรียนประสบปัญหา
มากที่สุด คือ ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนที่มีเชื้อสายจีนกับผู้เรียนที่ไม่มีเชื้อสายจีน เพราะผู้เรียน        
ที่มีเชื้อสายจีน จะให้ความสนใจและเห็นความส าคัญในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนมากกว่าและ
ผู้เรียนที่ไม่มีเชื้อสายจีน จึงท าให้ผู้เรียนที่ไม่มีเชื้อสายจีนนั้น ไม่ใส่ใจ ไม่เห็นคุณค่าของรายวิชา
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน ไม่เข้าใจในบทเรียน ไม่สนใจ ไม่เห็นประโยชน์จากการเรียน           
ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ในการน าความรู้ไปใช้ (ปริยากรณ์ ชูแก้ว, 2560) เช่นเดียวกับปัญหา       
ที่เกิดขึ้นในรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน รหัส 32203 ที่จัดให้เรียนส าหรับนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนโนนสูงศรีธานีในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 (โรงเรียนโนนสูงศรีธานี, 2563) ซ่ึงขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนและมีเจตคติที่ไม่ดี        
ต่อรายวิชาในที่สุด 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ครูผู้สอนจึงศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม           
การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน GBL (Games Based Learning) เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการเรียน  
การสอนรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน และต้องการช่วยให้ผู้เรียน ได้พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นทักษะที่มีความส าคัญอย่างมาก เพราะถ้าผู้เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห์จะสามารถ
ท าความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และตีความหมายของ
ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถน าความรู้ในรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  
ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ท าให้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจ

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้  
 8.1 การประเมินผลจากการเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
 8.2 แบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์  
 
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง 
 9.1 แหล่งอ้างอิง 
  TDRI. (2564). ผลกระทบทางสังคมของการระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่และ
มาตรการที่ควรมี. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://tdri.or.th/2021/01/impact-of-new-covid-
19-wave/ [8 กรกฎาคม 2564]. 
  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. (2564). 6 ปัจจัย เรียนออนไลน์ให้ได้ผล ในมุมมองของ 
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881331 [8 กรกฎาคม 2564]. 
  ไทยรัฐออนไลน์. (2563). สรุปข้อดีข้อเสีย การ 'เรียนออนไลน์' ดีหรือไม่ อย่างไร. 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/lifestyle/tech/1848004. [8 กรกฎาคม 
2564].   
 9.2 บุคคลอ้างอิง 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญ์  บุญแซม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนางานวิจัย 
  2) นางสาวสายม่าน เสมาภักดี หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 
10. ประวัติผู้เขียน 
 - อาจารย์นิทัศน์ สุริยะกาญจน์ 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) 
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การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ในรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้เกมเป็นฐาน GBL

(Games Based Learning)
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ความหมายที่ตรงกัน วิธีการสอนนี้ยังจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมห้อง เรียนรู้อย่างมีความสุข มีชีวิตชีวา  เรียนรู้จากสิ่ งแวดล้อมรอบตัว  ฝึกการสังเกต                 
การเปรียบเทียบ กล้าคิด กล้าท า คิดอย่างมีเหตุผลก่อนตัดสินใจแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบกล้า        
การแสดงความคิด รู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ รู้จักการแก้ปัญหาร่วมกัน 
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นก าลังใจให้กันและกัน เพ่ือความส าเร็จของตนเองและหมู่คณะ (ทิศนา 
แขมมณี, 2553)  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เกมเป็นฐาน GBL (Games Based Learning) 
 2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้เพ่ิมมากกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกมเป็นฐาน GBL (Games Based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5  
 
3. ผู้ใช้ความรู ้
 3.1 อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน  

3.2 นักเรียนที่เรียนรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน 
3.3 ผู้ที่สนใจทั่วไป 
 

4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
 วิเคราะห์ปัญหา จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ครูผู้สอนเห็นว่า ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนรู้ ในรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน             
สรุปได้ 3 ประเด็นดังนี้ 1. เนื้อหารายวิชาที่ซับซ้อน ท าให้ไม่เข้าใจในบทเรียน จึงเกิดความเบื่อหน่าย 
และไม่อยากเรียน 2. เรียนได้ไม่ดี ผลสัมฤทธิ์ทางการณ์เรียนน้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 3. รู้สึกเบื่อ
การเรียนในห้องเรียน ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ 
 ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา จากปัญหาที่พบดังกล่าว โดยก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้ 

1. ครูผู้สอนศึกษาความต้องการของโรงเรียนและชุมชน รวมถึงส ารวจทรัพยากร          
ที่มีอยู่ แล้วน าข้อสรุปที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา       
วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2. ครูผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของตัวเองจากเป็นผู้ชี้น าให้กลายเป็น 
ผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แนะแนวทางให้ก าลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ              
สร้างบรรยากาศที่เอ้ือแก่เรียนรู้และร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เรียน  
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  3. ครูผู้สอนศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกมเป็นฐาน GBL (Games 
Based Learning) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
และน าไปใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน 
  4. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการภาษาจีนที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนและหน่วยภายนอก เช่น การแข่งขันทักษะวิชาการ
ภาษาจีนที่จัดขึ้นโดยศูนย์ภาษาจีนพิมาย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมประจ าปี เป็นต้น  เพ่ือกระตุ้น         
ให้นักเรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 
  5. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์จีนไปเผยแพร่ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อในแผนการเรียนภาษาจีน ให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตใกล้เคียง 

วางแผนและจัดการเรียนการสอน  ครูผู้สอนได้น าแนวทางการแก้ปัญหามาทดลองใช้           
ในภาคเรียนที่ 1/2563 ดังนี้  

 1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ขอบข่ายของเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา          
ผลการเรียนรู้  โครงสร้างเนื้อหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของรายวิชา วัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์จีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  

2. วิเคราะห์เนื้อหาของบทเรียน เรื่อง “นักปรัชญาของจีน” ในรายวิชาภาษาจีนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

3. ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ 

4. ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกมเป็นฐาน GBL  
5. สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกมเปน็ฐาน GBL (Games Based 

Learning) และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 2 แผน คือ 1) นักปรัชญาจีน 2) ค าสอนของ
นักปราชญ์จีน แผนละ 5 ชั่ วโมง รวมทั้ งสิ้น  10 ชั่ วโมง ท าประเมินแผนการจัดการเรียนรู้              
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีนเป็นผู้ประเมิน ความสอดคล้อง IOC 
เมื่อวิเคราะห์แล้ว ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ถือว่า แผนการจัดการเรียนรู้นี้อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ 

6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกมเป็นฐาน  
GBL (Games Based Learning) ต าม ขั้ น ต อ น ดั งนี้  1) ขั้ น น า  2) ขั้ น ส อ น  3) ขั้ น จั ด ก ลุ่ ม                 
4) ขั้นแข่งขัน 5) ขั้นสรุป โดยครูผู้สอนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  
  7. ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ 1 ชุด จ านวน 
20 ข้อ  โดยเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 0 – 14 คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน, 15 – 20 คะแนน หมายถึง ผ่าน 

8. ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน GBL  
(Games Based Learning) โดยใช้แบบประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ 
 
 

ความหมายที่ตรงกัน วิธีการสอนนี้ยังจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมห้อง เรียนรู้อย่างมีความสุข มีชีวิตชีวา  เรียนรู้จากสิ่ งแวดล้อมรอบตัว  ฝึกการสังเกต                 
การเปรียบเทียบ กล้าคิด กล้าท า คิดอย่างมีเหตุผลก่อนตัดสินใจแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบกล้า        
การแสดงความคิด รู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ รู้จักการแก้ปัญหาร่วมกัน 
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นก าลังใจให้กันและกัน เพ่ือความส าเร็จของตนเองและหมู่คณะ (ทิศนา 
แขมมณี, 2553)  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดว้ยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เกมเป็นฐาน GBL (Games Based Learning) 
 2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้เพ่ิมมากกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน ดว้ยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกมเป็นฐาน GBL (Games Based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5  
 
3. ผู้ใช้ความรู ้
 3.1 อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน  

3.2 นักเรียนที่เรียนรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน 
3.3 ผู้ที่สนใจทั่วไป 
 

4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
 วิเคราะห์ปัญหา จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ครูผู้สอนเห็นว่า ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนรู้ ในรายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน             
สรุปได้ 3 ประเด็นดังนี้ 1. เนื้อหารายวิชาที่ซับซ้อน ท าให้ไม่เข้าใจในบทเรียน จึงเกิดความเบื่อหน่าย 
และไม่อยากเรียน 2. เรียนได้ไม่ดี ผลสัมฤทธิ์ทางการณ์เรียนน้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 3. รู้สึกเบื่อ
การเรียนในห้องเรียน ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ 
 ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา จากปัญหาที่พบดังกล่าว โดยก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้ 

1. ครูผู้สอนศึกษาความตอ้งการของโรงเรียนและชุมชน รวมถึงส ารวจทรัพยากร          
ที่มีอยู่ แล้วน าข้อสรุปที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนและ พัฒนา       
วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2. ครูผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของตัวเองจากเป็นผู้ชี้น าให้กลายเป็น 
ผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แนะแนวทางให้ก าลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ              
สร้างบรรยากาศที่เอ้ือแก่เรียนรู้และร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เรียน  
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ปัญหาและอุปสรรค  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีจ ากัด  
 หาแนวทางการแก้ปัญหา  ครูผู้สอนปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้กระชับและทันต่อระยะเวลา
ที่จ ากัด 
 
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ 

ผลการด าเนินการ 
1. นักเรียนมีพัฒนาการของทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาวัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตร์ ด้วยการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เกมเป็นฐาน GBL (Games Based 
Learning) หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 (หลังเรียนคะแนนเฉลี่ย 17.82 
มากกว่าก่อนเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 10.32 โดยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.50)  
  2. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบร่วมมือ       
ด้วยเทคนิค GBL (Games Based Learning) สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5 
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
GBL (Games Based Learning) ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (x̅ = 4.13)  
  สะท้อนผล ครูผู้สอน พบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ิมขึ้น มีความกระตือรือร้นที่
จะเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รู้จักสังเกตสิ่งรอบตัว มีการตั้งค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน มี
ทักษะการท างานเป็นทีม มีการปรึกษาหารือ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของ
เพ่ือน มีแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบงาน ให้ก าลังใจและช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ เข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีความสุขในการเรียนรู้ และเกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชา 
 
6. ปัจจัยสูค่วามส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   
 6.1 สถานศึกษา โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สนับสนุนให้ครูค้นหาวิธีการสอนใหม่ ๆ มีการจัด
ประกวดนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) ภายในโรงเรียน เพ่ือให้ครูได้พัฒนาศักยภาพตนเองใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

6.2 คณะครูในโรงเรียน ที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนการสอน          
ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เปิดโอกาสให้
ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน แบ่งปันเทคนิคการจัดการเรียนรู้   
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน 
 6.3 นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2653 ซึ่งเป็นผู้เรียน         
ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค GBL (Games Based 
Learning) 
 6.4 ครูอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียและมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่คอยให้
ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ และเทคนิควิธีการมาตลอด 
 6.5 เพื่อน ๆ ชาวจีน ที่คอยให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวการสร้างแบบทดสอบ แบบฝึกหัด และ
ใบงานภาษาจีน 
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 6.6 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาจีนทั้งในและนอกโรงเรียน มีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  

6.7 ชุมชน การให้ความร่วมมือในชุมชน ท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถ           
น าความรู้ที่ได้รับแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและสามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่ในกิจกรรมค่ายภาษาจีนสู่ชุมชนได้อย่างราบรื่น  

 
7. การน าไปใช้ประโยชน์  

7.1 ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการตัดสินใจมากขึ้น โดยวัดจาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน 

7.2 ผู้เรียนมีเจตคติต่อรายวิชาที่ดีขึ้น เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ เห็นคุณค่าในตนเอง 
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยวัดจากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน GBL (Games Based Learning) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่เพ่ิมข้ึน  

7.3 ครูผู้สอนได้แผนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็น
ฐาน GBL (Games Based Learning) และน ามาใช้ พัฒนาทักษะการคิดวิ เคราะห์ ในรายวิชา
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5   

7.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน GBL (Games Based Learning) สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ  รายวิชาอ่ืน ๆ ที่เน้นพัฒนา
ทักษะการคิด กิจกรรมกลุ่ม หรือ การใช้เกมในการส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อรายวิชา  
 7.5 รายวิชาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาจีน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ สามารถน าความรู้ทางภาษาไปใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาการที่
ทางโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น หรือจัดท าโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนได้อีกด้วย  
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้  
 8.1. เรื่อง นักปรัชญาจีน จ านวน 2 แผน 
 8.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 20 ข้อ จ านวน 1 ชดุ 
 8.3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้เกมเป็นฐาน GBL (Games Based Learning) จ านวน 1 =ชุด 
 
9. แหล่งอ้างองิ หรือ บุคคลอ้างอิง  
 9.1 แหล่งอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  

กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ 
กรรณิการ์  อธิปัญญาสฤษฏิ์. (2555). ภาษาจีนสู่อาเซียน. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  

2562, จาก http://oxygen.readyplanet.com 
ทิศนา  แขมมณี. (2544). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.  

ปัญหาและอุปสรรค  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีจ ากัด  
 หาแนวทางการแก้ปัญหา  ครูผู้สอนปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้กระชับและทันต่อระยะเวลา
ที่จ ากัด 
 
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ 

ผลการด าเนินการ 
1. นักเรียนมีพัฒนาการของทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาวัฒนธรรมและ 

ประวัติศาสตร์ ด้วยการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เกมเป็นฐาน GBL (Games Based 
Learning) หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 (หลังเรียนคะแนนเฉลี่ย 17.82 
มากกว่าก่อนเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 10.32 โดยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.50)  
  2. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบร่วมมือ       
ด้วยเทคนิค GBL (Games Based Learning) สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5 
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
GBL (Games Based Learning) ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (x̅ = 4.13)  
  สะท้อนผล ครูผู้สอน พบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ิมขึ้น มีความกระตือรือร้นที่
จะเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รู้จักสังเกตสิ่งรอบตัว มีการตั้งค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน มี
ทักษะการท างานเป็นทีม มีการปรึกษาหารือ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของ
เพ่ือน มีแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบงาน ให้ก าลังใจและช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ เข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีความสุขในการเรียนรู้ และเกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชา 
 
6. ปัจจัยสูค่วามส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   
 6.1 สถานศึกษา โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สนับสนุนให้ครูค้นหาวิธีการสอนใหม่ ๆ มีการจัด
ประกวดนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) ภายในโรงเรียน เพ่ือให้ครูได้พัฒนาศักยภาพตนเองใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

6.2 คณะครูในโรงเรียน ที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนการสอน          
ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เปิดโอกาสให้
ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน แบ่งปันเทคนิคการจัดการเรียนรู้   
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน 
 6.3 นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2653 ซึ่งเป็นผู้เรียน         
ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค GBL (Games Based 
Learning) 
 6.4 ครูอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียและมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่คอยให้
ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ และเทคนิควิธีการมาตลอด 
 6.5 เพื่อน ๆ ชาวจีน ที่คอยให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวการสร้างแบบทดสอบ แบบฝึกหัด และ
ใบงานภาษาจีน 
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ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
โนนสูงศรีธานี. (2562-2564). หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ปีการศึกษา 2562- 

2564. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี. นครราชสีมา 
เบญจา แสงมะลิ. (2522). จุดประสงค์ของการเล่นเกม. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  

2562, จาก www.edu.nu.ac.th/selfaccess/researches. 
ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ. (2553). การพัฒนาการคิด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9119  

เทคนิคพริ้นท์ติ้ง. 
สุรศักดิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ (2557). การสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 26  

สิงหาคม 2563, จาก https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=580096 
Dai Qingqing. (2008). 汉语拼音的办法.北京. 东明学校. 
ปัทมา ดีลั่น, “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหากการเรียนการสอน วิชาวัฒนธรรมจีน                

ในระดับอุดมศึกษา” ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (ฉบับที่ 3) 
 
 9.2 บุคคลอ้างอิง 
  อ. พุทธรมณ์  ญาติสันเทียะ    อ. ณัชกมล  หุ่นเก่า   อ. ศิริวรรณ  แสนยากุล 
          อ. Xie Meiting                  อ. Shang Jinju  อ. Wang Wanqian  
 
10. ประวัติผู้เขียน  

- ชื่อ – นามสกุล   นางสาวสุวิมล นกกลาง 
- สถานที่ท างานปัจจุบัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 
   อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
- ประวัติการศึกษา ศศ.บ. จีนศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
   ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
- อีเมล   jeabiizsuwimon@gmail.com 
- หมายเลขโทรศัพท์ 09-8716-1462 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (E-learning) ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

1. ที่มาและความส าคัญ  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วท าให้การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ 
สะดวกและรวดเร็วขึ้น ในระบบการศึกษาจึงได้น าเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาให้การศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน และลดช่องว่างระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งเป็นระบบการเรียน การสอนที่
ไม่มีชั้นเรียน ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการพัฒนาการเรียน
การสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งโดยได้รับการสนับสนุนจากส านักคอมพิวเตอร์ให้มีการจัดการเรียนการสอน
โดยน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้นจากเดิมที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปของเอกสารการสอนแบบฝึกปฏิบัติ  และมีการประกวด
บทเรียนออนไลน์ดังกล่าวด้วย ซ่ึงเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการเรียนการสอนโดยการใช้ E-
Learning ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในบางรายวิชาของหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนได้โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ ดังนั้นเพ่ือเป็น
แนวทางให้อาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ E-Learning คณะท างานฯ จึงได้จัดท า
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้  E-Learning เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึ้นและเพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ E-
Learning เป็นไปอย่างถูกต้อง  (กระทรวงศึกษาธิการ.  ออนไลน์ : 2560)  ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงต้องมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และนวัตกรรมการศึกษา การน าเสนอบทเรียนในลักษณะ
ออนไลน์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
น าเสนอบทเรียนผ่านการเรียนด้วยระบบ E-Learning ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนที่เป็นอิสระต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาต้องการ ได้แก่ การศึกษาบทเรียนล่วงหน้า 
การทบทวนบทเรียน การประเมินตนเองโดยการท าแบบฝึกหัดบทเรียนออนไลน์ที่นักศึกษาสามารถท า
ได้อย่างอิสระและทราบผลคะแนนในการท าแบบฝึกหัดในแต่ละครั้ง ซึ่งสามารถท าได้ตลอดเวลาอย่าง
มีอิสระ 
   
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาบทเรียน E-learning ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 2.2 เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์ E-Learning ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 2.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการใช้งานบทเรียน E-learning 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
โนนสูงศรีธานี. (2562-2564). หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ปีการศึกษา 2562- 

2564. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี. นครราชสีมา 
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 9.2 บุคคลอ้างอิง 
  อ. พุทธรมณ์  ญาตสิันเทียะ    อ. ณัชกมล  หุ่นเก่า   อ. ศิริวรรณ  แสนยากุล 
          อ. Xie Meiting                  อ. Shang Jinju  อ. Wang Wanqian  
 
10. ประวัติผู้เขียน  

- ชื่อ – นามสกุล   นางสาวสุวิมล นกกลาง 
- สถานที่ท างานปัจจุบัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 
   อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
- ประวัติการศึกษา ศศ.บ. จีนศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
   ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
- อีเมล   jeabiizsuwimon@gmail.com 
- หมายเลขโทรศัพท์ 09-8716-1462 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (E-learning) 

ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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3. ผู้ใช้ความรู้ 
 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ 
 การชี้แจงเบื้องต้น 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนเตรียมไว้ล้วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร ที่ให้รายละเอียดว่าจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และวัดและประเมินผลอย่างไร เพ่ือเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการใช้งาน
บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Moodle 
 การใช้งานบทเรียนออนไลน์  
 การเข้าสู่ระบบโดยการใช้ Username และ Password ในการล็อกอินเข้าระบบ ผ่าน
เว็บไซต์ https://elearning.nrru.ac.th/ โดยใช้รหัสนักศึกษาเข้าสู่ระบบก่อนในเบื้องต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ใส่รหัสนักศึกษาทั้งสองช่อง       ภาพที่ 2 เข้าสู่เว็บไซต์ แล้วเลือกคณะมนุษย์ฯ  HU 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 เลือก หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา               ภาพที ่4 เลือกรหัสวิชา 002001 วิถีแห่งชีวิต  
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   ภาพที่ 5 ใส่รหัส nrru002001 เพ่ือใช้งาน         ภาพที่ 6 ตรวจสอบการเข้าใช้งาน 
 
 หลังจากได้ชี้แจ้งแล้วก็ให้นักศึกษาได้เข้าทดสอบการใช้บทเรียนต่าง ๆ ทั้งเนื้อหาในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยมีแบบทดสอบ สื่อต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ เช่น เนื้อหาจากยูทูปที่ได้เอาเข้ามาไว้ในระบบ พาว
เวอร์พ้อยน์ แบบทดสอบทั้งที่สร้างจาก Moodle เอง และแบบทดสอบทีส่ร้างจากลิงค์ข้างนอกเพ่ือให้
นักศึกษาเกิดการแข่งขันในการท าแบบทดสอบอันจะเพ่ิมความน่าสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการท าแบบทดสอบแต่ละอย่างที่ได้ท าขึ้น โดยชี้แจงผ่านกลุ่ม
ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ชี้แจงนักศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ปัญหาการใช้งาน 
 เมื่อใช้งานท าให้เกิดปัญหาเป็นขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติตามตารางการปฏิบัติงานที่ได้
วางแผนไว้โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบุไว้ให้ได้มากที่สุด และได้บันทึกปัญหา ที่พบในขณะปฏิบัติงาน
พร้อมวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ และปรับปรุงขั้นตอนในการแก้ปัญหา
นั้น ๆ หลังจากให้นักศึกษาเข้าทดสอบการใช้บทเรียนต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่จะพบเจอบ่อยมาก ๆ ก็คือ
นักศึกษาจะมีปัญหาในเรื่องการลืมท าแบบทดสอบ ที่ผู้สอนได้ก าหนดระยะเวลาในการท าไว้ในระบบ 
แต่ที่เจอปัญหาบ่อยมากก็คือนักศึกษามักจะลืมท าแบบทดสอบ และอีกอย่างที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหา
มาก ๆ ก็คือนักศึกษาลืมรหัสผ่าน โดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้จะหมดเวลาหรือเลยเวลาราชการแล้ว โดย
ธรรมชาติของนักศึกษาก็คือจะนึกได้ตอนไหนก็ท าตอนนั้น จึงมักจะมีนักศึกษาแจ้งการลืมรหัสผ่านมา
เป็นระยะ ซึ่งเป็นสิ่งที่พบเจอบ่อยมาก ๆ ในการใช้งานบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Moodle  
 การตรวจสอบและปรับปรุง  

การตรวจสอบและปรับปรุงเป็นการส ารวจและพิจารณาวิธีการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงผลที่ได้
จากการแก้ปัญหา ซึ่งก าหนดไว้ในขั้นตอนการพิจารณาปัญหา การตรวจสอบและปรับปรุง  โดยมีการ
ตรวจสอบและปรับปรุงดังต่อไปนี้  

การตรวจสอบด้วยตนเอง เป็นการตรวจสอบและปรับปรุงเบื้องตนซึ่ งผู้สอนจะต้องท า
ตลอดเวลาในขณะแก้ปัญหาการใช้งานบทเรียนออนไลน์ โดยสามารถศึกษาและหาแนวทางการ
แก้ปัญหาจากข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในระหว่างการแก้ปัญหา 

การตรวจสอบโดยส านักคอมหรือผู้เชี่ยวชาญ เป็นการน าวิธีการแก้ปัญหาที่ปฏิบัติไว้แล้วไปให้
ทางส านักคอมพิวเตอร์หรือผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบและเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยควรตรวจสอบและ
ปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลาในการแก้ปัญหา 

3. ผู้ใช้ความรู้ 
 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ 
 การชี้แจงเบื้องต้น 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนเตรียมไว้ล้วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร ที่ให้รายละเอียดว่าจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และวัดและประเมินผลอย่างไร เพ่ือเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการใช้งาน
บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Moodle 
 การใช้งานบทเรียนออนไลน์  
 การเข้าสู่ระบบโดยการใช้ Username และ Password ในการล็อกอินเข้าระบบ ผ่าน
เว็บไซต์ https://elearning.nrru.ac.th/ โดยใช้รหัสนักศึกษาเข้าสู่ระบบก่อนในเบื้องต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ใส่รหัสนักศึกษาทั้งสองช่อง       ภาพที่ 2 เข้าสู่เว็บไซต์ แล้วเลือกคณะมนุษย์ฯ  HU 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 เลือก หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา               ภาพที ่4 เลือกรหัสวิชา 002001 วิถีแห่งชีวิต  
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การตรวจสอบโดยบุคคลทั่วไป เป็นการตรวจสอบขั้นสุดท้ายว่าวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว
สามารถแก้ปัญหาให้แกบุคคลอ่ืน  ๆ ได้หรือไม่อยางไร การตรวจสอบโดยบุคคลทั่วไปนี้จะกระท าเมื่อ
สิ้นสุดการแก้ปัญหาแล้วเท่านั้น ซึ่งผู้สอนสามารถท าการตรวจสอบได้ด้วยการซักถามบุคคลทั่วไป หรือ
ให้บุคคลทั่วไปตอบแบบสอบถามจากนั้นจึงน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาต่อไป  

ฉะนั้นผู้สอนจึงได้ร่วมปรึกษากับทางส านักคอมหรือเจ้าหน้าที่จากทางส านักคอม เพ่ือร่วมกัน
แก้ปัญหาในส่วนของการลืมรหัสผ่าน โดยมีลิงค์ให้กรอกรหัสนักศึกษาและวันเดือนปีเกิด เพ่ือจะได้ไม่
ต้องให้เกิดปัญหาในการแก้ไขเวลาลืมรหัสผ่าน ส่วนการลืมท าแบบฝึกหัดก็จะใช้วิธีการแจ้งเตือนใน   
เฟซบุ๊กกลุ่มและอีกส่วนก็คือให้นัดให้นักศึกษาที่ลืมเข้ามาท าใหม่อีกครั้ง โดยมีกติกาให้ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่จะแตกต่างจากช่วงการท าในคร้ังแรก ซึ่งก็ถือว่าช่วยแก้ไขปัญหาได้เยอะพอสมควรใน
ปัญหาการใช้งานตรงนี้ 
 
5. องค์ความรู้ที่ได้  
 องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรรม “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (E-learning) ส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ในครั้งนี้ คือ กระบวนการด าเนินกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์  (E-learning) ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 4 ขั้นตอน 
 การชี้แจงเบื้องต้น ท าให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและทาบถึงกิจกรรมการเรียน
การสอนทีจ่ะใช้บทเรียนออนไลน์ และวัดและประเมินผลอย่างไร  
 การใช้งานบทเรียนออนไลน์  เป็นการแนะน าให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้งานบทเรียน
ออนไลน์ ซึ่งเริ่มจากการใช้งานเบื้องต้น จนสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาและท าแบบทดสอบได้ 
  ปัญหาการใช้งาน ปัญหาเป็นขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติ ท าให้ทราบถึงปัญหาว่าเกิดอะไร
ขึ้นอย่างไรบ้าง และได้บันทึกปัญหา พร้อมวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยปัญหาการใช้งานที่พบบ่อย
คือนักศึกษาจะมีปัญหาในเรื่องการลืมท าแบบทดสอบและนักศึกษาลืมรหัสผ่าน  

การตรวจสอบและปรับปรุง การตรวจสอบและปรับปรุงเป็นการส ารวจและพิจารณาวิธีการ
แก้ปัญหา แบ่งได้ 3 ระดับ คือ ตรวจด้วยตนเอง ตรวจด้วยผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ส านักคอม และ
ตรวจด้วยบุคคลทั่วไป และสามารถแก้ปัญหาการลืมท าแบบทดสอบและนักศึกษาลืมรหัสผ่านของ
นักศึกษาได้ 
  
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  
 6.1 ปัจจัยด้านบุคคลและความร่วมมือ 
     6.1.1 มีการท าโครงการและแต่งตั้งคณะด าเนินงานโดยส านักคอมพิวเตอร์เป็นหลัก 
     6.1.2 มีเจ้าหน้าทีช่่วยผลักดันให้มีการด าเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
     6.1.3 มีผู้ประสานกับคณาจารย์ที่เข้ารว่มโครงการ 
     6.1.4 ใช้สื่อ เช่น Facebook Line เป็นช่องทางในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ 

6.2 ปัจจัยด้านงบประมาณ 
    6.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
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        6.2.2 มีการมอบรางวัลให้กับคณาจารย์ที่ท าบทเรียนได้น่าสนใจตามเกณฑ์ของส านั ก
คอมพิวเตอร์ 

6.3. ปัจจัยด้านเวลาและสถานที ่
    6.3.1 มีก าหนดสถานที่ วัน และเวลาการด าเนินกิจกรรมทีช่ัดเจน 
    6.3.2 มีการบริหารจัดการเวลาท ากิจกรรมอบรมวิธีการใช้งาน และใช้เวลาในการพัฒนา 

1 ภาคการศึกษา 
6.4 การขยายผลโครงการ 
    6.4.1 มีการเชิญคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลไปร่วมน าเสนอผลงานและถ่ายทอดต่อไปยัง

บุคลากรทา่นอื่น 
  
7. การน าไปใช้ประโยชน์  
 ได้แนวปฏิบัติในการด าเนินการและกิจกรรมการจัดการความรู้ของส านักคอมพิวเตอร์ ในการ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ (E-learning) ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้ร่วม
ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งาน E-learning ในการเรียนการสอน ก่อนและหลัง สถานการณ์ 
COVID-19 ในโครงการสัมมนาผู้รับบริการเพ่ือการจัดการความรู้ส านักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันพุธที่ 19 
สิงหาคม 2563 ณ ห้อง IT LEARNING CENTER 27.01.01 (อาคารบูรณวิทยาการ ชั้น 1) 
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้  
 8.1 แบบประเมินผลการเข้าท าแบบสอบรายวิชา “วิถีแห่งชีวิต” 

8.2 การสังเกต และการสอบถามนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชาวิถีแห่งชีวิต 
8.3 สถิติการใช้งานและการแจ้งปัญหาการใช้งานของนักศึกษา 

 
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง  
 9.1 อีเลิร์นนิงที่พัฒนาเพื่อใช้การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย https://elearning.nrru.ac. 
th/course/index.php?categoryid=62 
 9.2 อีเลิร์นนิงที่พัฒนาเพ่ือใช้การเรียนการสอนในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
http://www.buddhiststudies-nrru.net/e-learning/  
  9.3 ผลการประกวดรางวัลอีเลิร์นนิงประจ าปี 2562 http://www.buddhiststudies-
nrru.net/?p=8804 
 9.4 วิดีโอการสัมมนาเพ่ือการจัดการความรู้ จัดโดยส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา https://www.facebook.com/computercenter.nrru/videos/390378732 
093535 
 
 
 
 

การตรวจสอบโดยบุคคลทั่วไป เป็นการตรวจสอบขั้นสุดท้ายว่าวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว
สามารถแก้ปัญหาให้แกบุคคลอ่ืน  ๆ ได้หรือไม่อยางไร การตรวจสอบโดยบุคคลทั่วไปนี้จะกระท าเมื่อ
สิ้นสุดการแก้ปัญหาแล้วเท่านั้น ซึ่งผู้สอนสามารถท าการตรวจสอบได้ด้วยการซักถามบุคคลทั่วไป หรือ
ให้บุคคลทั่วไปตอบแบบสอบถามจากนั้นจึงน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาต่อไป  

ฉะนั้นผู้สอนจึงได้ร่วมปรึกษากับทางส านักคอมหรือเจ้าหน้าที่จากทางส านักคอม เพ่ือร่วมกัน
แก้ปัญหาในส่วนของการลืมรหัสผ่าน โดยมีลิงค์ให้กรอกรหัสนักศึกษาและวันเดือนปีเกิด เพ่ือจะได้ไม่
ต้องให้เกิดปัญหาในการแก้ไขเวลาลืมรหัสผ่าน ส่วนการลืมท าแบบฝึกหัดก็จะใช้วิธีการแจ้งเตือนใน   
เฟซบุ๊กกลุ่มและอีกส่วนก็คือให้นัดให้นักศึกษาที่ลืมเข้ามาท าใหม่อีกครั้ง โดยมีกติกาให้ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่จะแตกต่างจากช่วงการท าในคร้ังแรก ซึ่งก็ถือว่าช่วยแก้ไขปัญหาได้เยอะพอสมควรใน
ปัญหาการใช้งานตรงนี้ 
 
5. องค์ความรู้ที่ได้  
 องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรรม “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (E-learning) ส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ในครั้งนี้ คือ กระบวนการด าเนินกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์  (E-learning) ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 4 ขั้นตอน 
 การชี้แจงเบื้องต้น ท าให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและทาบถึงกิจกรรมการเรียน
การสอนทีจ่ะใช้บทเรียนออนไลน์ และวัดและประเมินผลอย่างไร  
 การใช้งานบทเรียนออนไลน์  เป็นการแนะน าให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้งานบทเรียน
ออนไลน์ ซึ่งเริ่มจากการใช้งานเบื้องต้น จนสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาและท าแบบทดสอบได้ 
  ปัญหาการใช้งาน ปัญหาเป็นขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติ ท าให้ทราบถึงปัญหาว่าเกิดอะไร
ขึ้นอย่างไรบ้าง และได้บันทึกปัญหา พร้อมวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยปัญหาการใช้งานที่พบบ่อย
คือนักศึกษาจะมีปัญหาในเรื่องการลืมท าแบบทดสอบและนักศึกษาลืมรหัสผ่าน  

การตรวจสอบและปรับปรุง การตรวจสอบและปรับปรุงเป็นการส ารวจและพิจารณาวิธีการ
แก้ปัญหา แบ่งได้ 3 ระดับ คือ ตรวจด้วยตนเอง ตรวจด้วยผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ส านักคอม และ
ตรวจด้วยบุคคลทั่วไป และสามารถแก้ปัญหาการลืมท าแบบทดสอบและนักศึกษาลืมรหัสผ่านของ
นักศึกษาได้ 
  
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  
 6.1 ปัจจัยด้านบุคคลและความร่วมมือ 
     6.1.1 มีการท าโครงการและแต่งตั้งคณะด าเนินงานโดยส านักคอมพิวเตอร์เป็นหลัก 
     6.1.2 มีเจ้าหน้าทีช่่วยผลักดันให้มีการด าเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
     6.1.3 มีผู้ประสานกับคณาจารย์ที่เข้ารว่มโครงการ 
     6.1.4 ใช้สื่อ เช่น Facebook Line เป็นช่องทางในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ 

6.2 ปัจจัยด้านงบประมาณ 
    6.2.1 มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
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10. ประวัติผู้เขียน  
- นายมานิตย์ อรรคชาติ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
- ปริญญาตรี (พธ.บ.) พุทธศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ปริญญาตรี (ร.บ.) รัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  ปริญญาตรี (พธ.ม.) พุทธศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- manit.a@nrru.ac.th 
- 0896299652 
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“การเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ” ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ
สู่การกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

“กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  เรียนรู้ค าสระอู” 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดกลยุทธ์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำเพ่ือเร่งรัด ส่งเสริม และพัฒนำให้หน่วยงำนในสังกัดน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ โดยมีกลยุทธ์และ
จุดเน้นที่ส ำคัญหลำย ๆ ด้ำน รวมทั้งพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน และกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
ภำษำไทย ส่งเสริมให้นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 อ่ำนออกเขียนได้ ระดับช่วงชั้นที่ 2 อ่ำนคล่องเขียนคล่อง 
ใช้ภำษำไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรเรียนรู้สำระกำรเรียนรู้อ่ืน เพ่ือกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นและ
เพ่ือกำรส่ือสำร สื่อควำมคิดได้ตำมเจตนำรมณ์ บรรดำประเทศที่พัฒนำแล้ว และประเทศที่ก ำลังพัฒนำ
ขณะนี้ต่ำงเน้นให้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เสมือนเป็นปัจจัยที่ห้ำของกำรด ำรงชีวิตของพลเมือง โดย
ส่งเสริมให้เด็กของตนสนใจและใช้เวลำว่ำงเพ่ือกำรอ่ำนทั้งที่บ้ำนและที่โรงเรียน ให้อ่ำนหนังสือหลำกหลำย
ประเภท ทั้งที่ เป็นภำษำแม่และภำษำต่ำงประเทศเพรำะประจักษ์ว่ำหำกพลเมืองในประเทศมี
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน รู้จักเลือกน ำค ำควำมรู้และควำมคิดไปพัฒนำตนแล้ว ประเทศก็จะเจริญรุ่งเรือง 
 โรงเรียนบ้ำนนำกลำงมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร กำรที่จะประสบ
ควำมส ำเร็จได้ดังกล่ำว นักเรียนทุกคนต้องอ่ำนคล่องเขียนคล่อง มีทักษะในกำรสื่อสำรทำงภำษำไทยใน
รูปแบบต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์และน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจ ำเป็นต้องแก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออก กำรเขียน
ไม่ได้ของนักเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนทั้งที่โรงเรียนและที่บ้ำน เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนำกำร
ที่ดีข้ึน สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้และอ่ำนคล่องเขียนคล่องตำมล ำดับ 
 นอกจำกนี้โรงเรียนยังส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนทักษะกำรใช้ภำษำไทย เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันในโครงกำรของหน่วยงำนภำยนอก และประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและ
สังคม 
 
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการด าเนินงาน 
 วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหำร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ เห็นควำมส ำคัญ มีควำมตระหนักและ
รับผิดชอบในกำรเร่งรัดให้นักเรียนอ่ำนออก เขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่องและสื่อสำรได้ อย่ำงยั่งยืน 
 2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในโรงเรียน  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถ
เชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนอ่ำนออก  เขียนได้  อ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.3 เพ่ือพัฒนำให้นักเรียนสำมำรถอ่ำนออก เขียนได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล  อ่ำนรู้เรื่อง
และสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

10. ประวัติผู้เขียน  
- นายมานิตย์ อรรคชาติ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
- ปริญญาตรี (พธ.บ.) พุทธศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ปริญญาตรี (ร.บ.) รัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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“การเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ” ในโครงการพัฒนาการ

จดัการเรยีนรูท้ัง้ระบบสูก่ารกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการเตรยีมผู้เรยีน

ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

“กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  เรียนรู้ค�าสระอู”
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 เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ ผู้เรียนร้อยละ 80 อ่ำนออกเขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  1-6  ทุกคน สำมำรถอ่ำนออก เขียนได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล  อ่ำนรู้
เรื่องและสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. หลักการและแนวคิดในการด าเนินงาน 
 โรงเรียนบ้ำนนำกลำง มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะภำษำไทย  ใช้ภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง 
อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน อีกทั้งสำมำรถสื่อสำรภำษำไทยได้อย่ำงคล่องแคล่ว และใช้ภำษำไทยได้อย่ำง
เหมำะสม 

กำรด ำเนินงำนพัฒนำนักเรียนด้ำนกำรอ่ำน  กำรเขียนของโรงเรียนบ้ำนนำกลำงมีขั้นตอนจัดท ำ
แผนพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำน  กำรเขียน  ตำมล ำดับขั้นตอน  ดังนี้ 
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1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูและนักเรียนทบทวนเนื้อหำสระอู โดยครูน ำภำพสระอูและพยัญชนะ บ.ใบไม้ น ำมำ
เปรียบเทียบและถำมค ำถำมนักเรียนว่ำ 

- สระอูมีลักษณะคล้ำยพยัญชนะใด 
- มีขนำดแบบใด 
- วำงอยู่บริเวณใดของพยัญชนะ 

 ขั้นสอน 
  1. ครูแจกพยัญชนะไทยให้กับนักเรียนโดยไม่ซ้ ำกัน 
  2. ครูและนักเรียนร้องเพลงสระอูประสมพยัญชนะต่ำง ๆ ร่วมกันทั้งห้อง 
  3. นักเรียนอ่ำนสะกดค ำสระอูจำกบัตรค ำที่ครูเตรียมไว้ (ปู, งู, หู, ดู, ชู, รู, คู, ถู, จู, พู, ทู
และ มู) 
  4. นักเรียนฝึกอ่ำนค ำท่ีประสมสระอูจำกบัตรค ำที่ครูเตรียมไว้ และสุ่มนักเรียนออกมำ
อ่ำนหน้ำชั้นเรียน (รูปู, ดูงู, ถูหู, ตีงู, ปูนำ, คูนำ, ภูผำ, ตำช,ู สำคู และ บูชำ) 
  5. ครูจับกลุ่มนักเรียน 5-6 คน ครูชี้แจงวิธีกำรเล่นเกมหำค ำสระอู จับปูใส่กระด้ง โดยแต่
ละกลุ่มมีปูทั้งหมด ๓๒ ค ำ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหำค ำที่ประสมสระอูน ำมำใส่ในกระด้งเท่ำนั้น กลุ่มใดหำ
ค ำท่ีมีสระอูได้เยอะและถูกต้องเป็นผู้ชนะ 
 ขั้นสรุป 
  นักเรียนท ำชิ้นงำนสระอู โดยกำรเขียนค ำสระอูจ ำนวน 10 ค ำ ลงในชิ้นงำน  
และน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 
 
2. สาระส าคัญของเนื้อหา/กิจกรรมการพัฒนา 
 สระอู ออกเสียงว่ำ อู มีรูปสระ -  ู เป็นสระเสียงยำว เวลำเขียนให้วำงสระไว้ด้ำนล่ำง พยัญชนะต้น 
เช่น หู รู ปู งู ชู เป็นต้น 
 กิจกรรมกำรพัฒนำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในครั้งนี้ ครูผู้สอนออกแบบเกมที่มีชื่อว่ำ “หาค า
สระอู จับปูใส่กระด้ง” โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือเป็นตัวกลำงที่มีประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้สอนและ
ผู้เรียน ภำพตัวปูเป็นกรำฟฟิกตัวกำร์ตูนปู ตัวอักษรของค ำมีสีสันสดใส อ่ำนง่ำย น่ำดึงดูด ท ำให้ผู้เรียนเกิด
ควำมสนใจที่จะอ่ำน และส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผู้เรียนมีควำมสนุกสนำนในกำรเล่นเกมเป็นกลุ่ม มี
ควำมตั้งใจ ควำมกระตือรือร้น และมีปฏิสัมพันธ์ในกำรเรียนกำรสอนและกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
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3. ข้อคิดที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ 
 ในกำรสอนทุกครั้งในฐำนะที่เป็นครูผู้สอนจะไม่รีบร้อนและไม่เร่งเด็ก กระบวนกำรส ำคัญคือ ครู
น ำเสนอแบบแผนของสระ เมื่อเข้ำประสมกับอักษร ค ำที่เลือกมำต้องเป็นค ำง่ำย ๆ ที่เด็กคุ้นเคย เพ่ือให้
เชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวได้ ถัดไปก็คือ กำรฝึกออกเสียงสะกดค ำ ให้เด็กได้ฝึกพูด ออกเสียงค ำที่ถูกต้อง และ
อำศัยกิจกรรมเกมที่น่ำสนใจให้เหมำะกับวัยของเด็ก เมื่อเด็กฟังดูสนุก จะรู้สึกอยำกเขียน และเข้ำใจสิ่งที่
เขียนและเรียนมำกขึ้น ครูผู้สอนก็มีควำมสุขในทุกครั้งที่เข้ำสอน และอยำกจะช่วยเหลือนักเรียนที่อ่ำนไม่
ออกเขียนไม่ได้ให้อ่ำนออกเขียนได้ เพรำะวิชำภำษำไทยเป็นวิชำที่เป็นเครื่องมือน ำไปสู่กำรเรียนวิชำอ่ืน ๆ 
เพรำะถ้ำอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ ก็ไม่สำมำรถท่ีจะเรียนวิชำอ่ืนได้ดีเท่ำที่ควร 
4. การเผยแพร่ ขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ 
 มีกำรส่งประกวดคลิปวิดีโอ “กำรเรียนรู้เชิงกระบวนกำรสู่ควำมทัดเทียมนำนำชำติ” ในโครงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 4 
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ครูพำอ่ำนค ำที่ประสมสระอู และสุ่มนักเรียนออกมำอ่ำนหน้ำชั้นเรียน 

 
จำกนั้นอ่ำนค ำท่ีประสมสระอู ๒ พยำงค์ 
กิจกรรม “หำค ำสระอู จับปูใส่กระด้ง” 
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นักเรียนท ำชิ้นงำนสระอู และน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อ/นวัตกรรม 
 กิจกรรม “หำค ำสระอู จับปูใส่กระด้ง” เป็นเกมท่ีครูผู้สอนออกแบบเอง ภำพตัวปูเป็นกรำฟฟิกตัว
กำร์ตูนปู ตัวอักษรของค ำมีสีสันสดใส อ่ำนง่ำย น่ำดึงดูด และมีกระด้งที่น ำมำใช้ในกำรเล่นเกมสมจริง ท ำ
ให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจที่อยำกจะเรียนและเล่นเกม ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผู้เรียนมีควำมสนุกสนำน
ในกำรเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คุณครูผู้ควบคุมทีม 
1. นำงสำวกัญญำวัลย์ นำทองพูน   ต ำแหน่ง ครู 
2. นำงสำวจุฬำรัตน์ แก้วประเสริฐ  ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
1. เด็กชำยพิศลย์     ชะนะภักดิ์  ชั้น ป.1 
2. เด็กหญิงสุพรรษำ วะสูงเนิน   ชั้น ป.1 
3. เด็กหญิงบุญญิสำ  ใจปะ       ชั้น ป.1 
4. เด็กหญิงศริญดำ   ตันขวำง    ชั้น ป.1  
5. เด็กหญิงสิริวิมล    ต้นตะขบ   ชั้น ป.1 

 

ครูพำอ่ำนค ำที่ประสมสระอู และสุ่มนักเรียนออกมำอ่ำนหน้ำชั้นเรียน 

 
จำกนั้นอ่ำนค ำท่ีประสมสระอู ๒ พยำงค์ 
กิจกรรม “หำค ำสระอู จับปูใส่กระด้ง” 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน : ในสถานการณ์การแพร่ระบาด  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
1.ท่ีมาและความส าคัญ 

จากสถานการณ์แพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 
2563 และเป็นส่วนหนึ่งของการระบาดทั่วโลกของโควิด-19 โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 เพ่ิมมาก
ขึ้นจ านวนมากส่งผลให้ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลวันที่ 26 มีนาคม 
2563 ประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานยามวิกาลเพ่ือลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และในเดือนกรกฎาคมและเปิด
สถานศึกษาในเดือนสิงหาคม  2563 จึงส่งผลต่อระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาของนักเรียน ซึ่ง      
พงศ์ทัศ วนิชานันท์ (2563. online) กล่าวว่า ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) หลาย
ประเทศใช้วิธีการสอนทางไกล ไม่ว่าจะเป็นการสอนออนไลน์ผ่าน Massive Open Online Courseware 
(MOOC) หรือแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ครูสอนในห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หรือใช้การถ่ายทอด 
การสอนผ่านสัญญาณโทรทัศน์ เพ่ือให้เด็กเรียนต่อที่บ้านได้ขณะปิดโรงเรียน แต่การใช้วิธีดังกล่าวท าให้เด็กบาง
กลุ่มโดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเสียเปรียบ เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้าน นอกจากนี้ ในการ
เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เด็กจ าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ การเรียนที่บ้านจึงเป็นการผลักภาระให้
ผู้ปกครอง อาจท าให้เหลื่อมล้ าทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นหากผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือบุตร
หลานของตนในการเรียน 

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา จึงได้มีการประเมินสถานการณ์จากข่าว จากนโยบายของกระท รวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 และ
ร่วมกันว่างแผนการรักษาและป้องกันตามมาตรการของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเร่ิมวางแผนและเตรียมตัว
ปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสาธิตฯ ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
เกิดผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย ด้วยความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการหาวิธีการจากการศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนร่วมกันของคณะผู้บริหาร ครู
แต่ละกลุ่มสาระ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ในลักษณะการเรียนผ่านระบบออนไลน์(Online) ที่บ้าน ควบคู่
กับการเรียนรู้ออนไซต์ (Onsite) ที่โรงเรียน เป็นแบบผสมผสาน ได้ใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ช่วง
ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ช่วงระหว่าง เดือนธันวาคม 
– กุมภาพันธ์ 2564 จึงน าไปสู่การสร้างรูปแบบ วิธีการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน : ในสถานการณ์การแพร่
ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 และครู บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ
ยังสามารถพัฒนาตนเอง จนสามารถถ่ายทอดเทคนิควิธีการ การใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เข้ามาช่วยการจัดท าสื่อ
การเรียนการสอน มีช่องทางออนไลน์ เพจเฟซบุ๊ก (Facebook Page) ในเผยแพร่ไปยังกลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
และได้เป็นวิทยากร การอบรมให้ความรู้ แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะครูผู้สนใจตามโครงการต่างๆ
ร่วมกับคณะครุศาสตร์ในปี 2564 เสมอมา 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แนวปฏิบัติที่ดี ในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน : ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ�าปีการศึกษา 2563



69

แนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนในการ

ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน : ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

2.2 เพ่ือสร้างและถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างครู บุคลากรในโรงเรียนสาธิตฯ นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนสาธิตฯ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในออกแบบวิธีการจัดท าสื่อ
เพ่ือการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ได้ 
 
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู้ 

ได้ด าเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 
4.1 การบ่งชี้ความรู้ : จากการร่วมลงคะแนนของสมาชิกในกลุ่มการจัดการความรู้ (KM) โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพ่ือให้ได้ประเด็นในการจัดการความรู้ถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับ    
วิธีเรียน เปลี่ยนวธิีสอน : ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปี
การศึกษา 2563  

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน : ในสถานการณ์การแพร่ระบาด  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
1.ท่ีมาและความส าคัญ 

จากสถานการณ์แพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 
2563 และเป็นส่วนหนึ่งของการระบาดทั่วโลกของโควิด-19 โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 เพ่ิมมาก
ขึ้นจ านวนมากส่งผลให้ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลวันที่ 26 มีนาคม 
2563 ประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานยามวิกาลเพ่ือลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และในเดือนกรกฎาคมและเปิด
สถานศึกษาในเดือนสิงหาคม  2563 จึงส่งผลต่อระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาของนักเรียน ซึ่ง      
พงศ์ทัศ วนิชานันท์ (2563. online) กล่าวว่า ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) หลาย
ประเทศใช้วิธีการสอนทางไกล ไม่ว่าจะเป็นการสอนออนไลน์ผ่าน Massive Open Online Courseware 
(MOOC) หรือแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ครูสอนในห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หรือใช้การถ่ายทอด 
การสอนผ่านสัญญาณโทรทัศน์ เพ่ือให้เด็กเรียนต่อที่บ้านได้ขณะปิดโรงเรียน แต่การใช้วิธีดังกล่าวท าให้เด็กบาง
กลุ่มโดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเสียเปรียบ เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้าน นอกจากนี้ ในการ
เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เด็กจ าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ การเรียนที่บ้านจึงเป็นการผลักภาระให้
ผู้ปกครอง อาจท าให้เหลื่อมล้ าทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นหากผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือบุตร
หลานของตนในการเรียน 

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา จึงได้มีการประเมินสถานการณ์จากข่าว จากนโยบายของกระท รวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 และ
ร่วมกันว่างแผนการรักษาและป้องกันตามมาตรการของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเริ่มวางแผนและเตรียมตัว
ปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสาธิตฯ ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
เกิดผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย ด้วยความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการหาวิธีการจากการศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนร่วมกันของคณะผู้บริหาร ครู
แต่ละกลุ่มสาระ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ในลักษณะการเรียนผ่านระบบออนไลน์(Online) ที่บ้าน ควบคู่
กับการเรียนรู้ออนไซต์ (Onsite) ที่โรงเรียน เป็นแบบผสมผสาน ได้ใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ช่วง
ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ช่วงระหว่าง เดือนธันวาคม 
– กุมภาพันธ์ 2564 จึงน าไปสู่การสร้างรูปแบบ วิธีการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน : ในสถานการณ์การแพร่
ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 และครู บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ
ยังสามารถพัฒนาตนเอง จนสามารถถ่ายทอดเทคนิควิธีการ การใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เข้ามาช่วยการจัดท าสื่อ
การเรียนการสอน มีช่องทางออนไลน์ เพจเฟซบุ๊ก (Facebook Page) ในเผยแพร่ไปยังกลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
และได้เป็นวิทยากร การอบรมให้ความรู้ แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะครูผู้สนใจตามโครงการต่างๆ
ร่วมกับคณะครุศาสตร์ในปี 2564 เสมอมา 
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รูปภาพ : ประเด็นในการจัดการความรู้ถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน  
: ในสถานการณ์การแพรร่ะบาด โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563  

และแบบส ารวจข้อมลูความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกลโรงเรยีนสาธิต 
 

4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ : ได้จากประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม และผู้มีความรู้ในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ คือ นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง และ
นางสาวศรัญญา หลวงจ านงค์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นผู้ให้ความรู้ และ
แนะน า ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างและแสวงหาความรู้ ในการสร้างสื่อ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ : คณะครโูรงเรียนสาธติในการแสวงหาความรู้ ในการสร้างสื่อ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพรร่ะบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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4.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ : การก าหนดบทบาท และหน้าที่ในการด าเนินการจัดการความรู้ในแต่
ละระดับ ได้แก่ ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน : ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยทาง
โรงเรียนสาธิตฯได้มีการจัดระบบการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เป็น 2 ระดับ 
และมีทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแนะน า ได้แก่ นางสาวศรัญญา หลวงจ านงค์ และทีมครูหัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย 
ช่วยดูแลช่วยเหลือคณะคุณครู และบุคลากรในระดับปฐมวัย ในการสร้างคลิปวีดีโอการจัดประสบการณ์ใน
ระดับปฐมวัย เพ่ือส่งให้ผู้ปกครองทางช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ของชั้นเรียน และนายบดินทร์ หวังร่วมกลาง 
และทีมตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ช่วยประสานความร่วมมือ ดูแล และช่วยเหลือคณะคุณครูในระดับ
ประถมศึกษาและครูต่างชาติ ในการออกแบบและสร้างห้องเรียน การเข้าถึงในการเรียนรู้ของนักเรียน โดย
คลิปวีดีโอสาธิตการเข้าห้องเรียน Microsoft Teams ของนักเรียนรับชั้นประถมศึกษา 

 

 

 
 

รูปภาพ : เว็บไซตส์นับสนุนการเรยีนการสอนทางไกลโรงเรียนสาธิตฯ  
(ส าหรับคณุครูและนักเรียน) 



73

แนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021
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รูปภาพ : วิดีทัศน์แนะน าการจัดการเรยีนการสอนทางไกลโรงเรยีนสาธิตฯ 

 

4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ : น าความรู้การจัดการความรู้จากศึกษาค้นคว้า ประสบการณ์
ของสมาชิก และการลงมือปฏิบัติจริงของครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มารวบรวมและสรุปเป็นองค์ความรู้ 

 

 
รูปภาพ : การลงมือปฏิบัตจิริงของครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มารวบรวมและสรปุเป็นองค์ความรู้ 

 

4.5 การเข้าถึงความรู้ : น าองค์ความรู้ที่ดี ประสบการณ์ท่ีดี และเทคนิควิธีการที่ดี มาเผยแพร่ ให้กับ
กลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ รวมถึงนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผ่านหลายช่องทางทั้งในรูปแบบออนไลน์  Facebook Page : 
TEACHDENT SHARE ของ นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง และ YOUTUBE CHANEL ของ นางสาวนัทธ์ สิทธิ
เสือ   
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รูปภาพ : วิดีทัศน์แนะน าการจัดการเรยีนการสอนทางไกลโรงเรยีนสาธิตฯ 

 

4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ : น าความรู้การจัดการความรู้จากศึกษาค้นคว้า ประสบการณ์
ของสมาชิก และการลงมือปฏิบัติจริงของครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มารวบรวมและสรุปเป็นองค์ความรู้ 

 

 
รูปภาพ : การลงมือปฏิบัตจิริงของครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มารวบรวมและสรปุเป็นองค์ความรู้ 

 

4.5 การเข้าถึงความรู้ : น าองค์ความรู้ที่ดี ประสบการณ์ท่ีดี และเทคนิควิธีการที่ดี มาเผยแพร่ ให้กับ
กลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ รวมถึงนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผ่านหลายช่องทางทั้งในรูปแบบออนไลน์  Facebook Page : 
TEACHDENT SHARE ของ นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง และ YOUTUBE CHANEL ของ นางสาวนัทธ์ สิทธิ
เสือ   
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รูปภาพ : วิดีทัศน์แนะน าการจัดการเรยีนการสอนทางไกลโรงเรยีนสาธิตฯ 
 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : พูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคณะผู้บริหาร ครู และ       
บุคลลากรด้วยกัน  
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รูปภาพ : พูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคณะผู้บริหาร ครู และบุคลลากรด้วยกัน 
 

7. การเรียนรู้ : สนับสนุนให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา น าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละระดับชั้น ตามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของช่วงอายุ ผ่านช่องทางห้องเรียน Microsoft Teams รูปแบบออนไลน์  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ : วิดีทัศน์แนะน าการจัดการเรยีนการสอนทางไกลโรงเรยีนสาธิตฯ 
 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : พูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคณะผู้บริหาร ครู และ       
บุคลลากรด้วยกัน  
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รูปภาพ : การเรียนการสอนทางไกลผ่าน MS TEAMS 
5. องค์ความรู้หรือผลลัพธ์ที่ได้ 

 ผลลัพธ์ในการจัดการความรู้ ในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน : ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยที่   
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนสาธิตฯมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินสถนการณ์ เพ่ือ
ใช้ในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน : ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     
(COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 รวมถึงการได้ผลตอบรับที่ดีจากการมีผู้ติดตาม  Facebook Page : 
TEACHDENT SHARE ของ นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง และ YOUTUBE CHANEL ของ นางสาวนัทธ์ สิทธิเสือ 
ในการสร้างและถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี ให้กับ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ 
นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการประยุกต์ใช้ ใน
การออกแบบวางแผนการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่อไป 
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รูปภาพ : ผลลัพธ์ในการจดัการความรู้ ในการสร้างแนวปฏิบตัิที่ดีในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน : ในสถานการณ์การแพร่
ระบาด โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปภาพ : การเรียนการสอนทางไกลผ่าน MS TEAMS 
5. องค์ความรู้หรือผลลัพธ์ที่ได้ 

 ผลลัพธ์ในการจัดการความรู้ ในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน : ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยที่   
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนสาธิตฯมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินสถนการณ์ เพ่ือ
ใช้ในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน : ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     
(COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 รวมถึงการได้ผลตอบรับที่ดีจากการมีผู้ติดตาม  Facebook Page : 
TEACHDENT SHARE ของ นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง และ YOUTUBE CHANEL ของ นางสาวนัทธ์ สิทธิเสือ 
ในการสร้างและถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี ให้กับ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ 
นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการประยุกต์ใช้ ใน
การออกแบบวางแผนการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่อไป 
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6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค/วิธีการ/เคล็ดลับ) 
 6.1 เทคนิค  
               6.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมประชุมวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกัน 
     6.1.2 ส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง ในการเตรียมการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน : ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 
              6.1.3 เปิดโอกาสให้ครู และบุคลากร แสดงความคิดเห็นตามประสบการณ์ด้วยความสมัครใจ 
              6.1.4 แสวงหาและรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่บุคลากรสนใจ 
              6.1.5 บุคลากรร่วมออกแบบกิจกรรมตามความสนใจ 
     6.1.6 โรงเรียนสาธิตฯมีทีมช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนทุกระดับชั้น ได้แก่ ระดับชั้นการศึกษา
ปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา 
 6.2 วิธีการ 
              6.2.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ครู บุคลากรตามความต้องการ เป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่  

   6.2.2 ให้ครูผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาร่วมถ่ายทอดและเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่หลากหลาย 
   6.2.3 เปิดโอกาสให้ครู และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
   6.2.4 มีการฝึกปฏิบัติให้ครู บุคลากรได้ทดลองใช้องค์ความรู้ในสถานการณ์จริง ทดลองวางแผน 

ออกแบบ และใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง 
 6.3 เคล็ดลับ 

                 6.3.1 เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของ นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู และเพ่ือนร่วมงาน 
เพ่ือน ามาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

    6.3.2 สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยไม่เคร่งเครียดหรือเป็นทางการเกินไป ในรูปแบบ
กัลยาณมิตร ตามความเหมาะสมของเวลา 
              6.3.3 ผู้บริหารคอยเสริมแรงและให้ก าลังใจครู และบุคลากรเสมอ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนใน
เรื่องอ่ืนๆ 
 
7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 บุคลากรได้น าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสร้างห้องเรียน ผ่านระบบ Microsoft Teams 
ช่องแอปพลิเคชันไลน์ และ ได้เรียนรู้ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆใน  Facebook Page : TEACHDENT SHARE 
ของ นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง และ YOUTUBE CHANEL ของ นางสาวนัทธ์ สิทธิเสือ ในการสร้างและ
ถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี ให้กับ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการประยุกต์ใช้ ในการออกแบบวาง
แผนการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 



81

แนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021

 

 

6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค/วิธีการ/เคล็ดลับ) 
 6.1 เทคนิค  
               6.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมประชุมวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกัน 
     6.1.2 ส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง ในการเตรียมการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน : ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 
              6.1.3 เปิดโอกาสให้ครู และบุคลากร แสดงความคิดเห็นตามประสบการณ์ด้วยความสมัครใจ 
              6.1.4 แสวงหาและรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่บุคลากรสนใจ 
              6.1.5 บุคลากรร่วมออกแบบกิจกรรมตามความสนใจ 
     6.1.6 โรงเรียนสาธิตฯมีทีมช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนทุกระดับชั้น ได้แก่ ระดับชั้นการศึกษา
ปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา 
 6.2 วิธีการ 
              6.2.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ครู บุคลากรตามความต้องการ เป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่  

   6.2.2 ให้ครูผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาร่วมถ่ายทอดและเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่หลากหลาย 
   6.2.3 เปิดโอกาสให้ครู และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
   6.2.4 มีการฝึกปฏิบัติให้ครู บุคลากรได้ทดลองใช้องค์ความรู้ในสถานการณ์จริง ทดลองวางแผน 

ออกแบบ และใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง 
 6.3 เคล็ดลับ 

                 6.3.1 เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของ นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู และเพ่ือนร่วมงาน 
เพ่ือน ามาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

    6.3.2 สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยไม่เคร่งเครียดหรือเป็นทางการเกินไป ในรูปแบบ
กัลยาณมิตร ตามความเหมาะสมของเวลา 
              6.3.3 ผู้บริหารคอยเสริมแรงและให้ก าลังใจครู และบุคลากรเสมอ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนใน
เรื่องอ่ืนๆ 
 
7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 บุคลากรได้น าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสร้างห้องเรียน ผ่านระบบ Microsoft Teams 
ช่องแอปพลิเคชันไลน์ และ ได้เรียนรู้ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆใน  Facebook Page : TEACHDENT SHARE 
ของ นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง และ YOUTUBE CHANEL ของ นางสาวนัทธ์ สิทธิเสือ ในการสร้างและ
ถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี ให้กับ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการประยุกต์ใช้ ในการออกแบบวาง
แผนการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 



82

แนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021

 

 
 

รูปภาพ : การน าไปใช้ประโยชน์ 
 
8. แนวปฏิบัติที่ดี  

1. การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากการวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์โลก ในการน ามาสู่การสร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาครู 
บุคลากร ผู้เรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ 

2. การปรับตัวในการเรียนรู้ การท างานในยุคของการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยการน าเทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้และการเผยแพร่องค์ความรู้ 
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3. การจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกัน คือ การจัดการ
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน : ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 

4. การท างานร่วมกับผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯอย่างเป็นรูปธรรม 
5. ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่มีความทันสมัย เข้ากับยุคของการพัฒนาผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 และเป็นการปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
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รูปภาพ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่มคีวามทันสมยั  
เข้ากับยุคของการพัฒนาผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 
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9. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
 9.1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง ในการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน :     
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา 2563 
 9.2 จ านวนยอดการติดตาม และการแสดงความคิด เห็ น  ในช่อง Channel ใน  Youtube                      
ชื่อช่อง TEACHDENT SHARED ของ นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง 
 9.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ที่มีต่อการเป็นวิทยากรของ นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง 
 
10. รายช่ือสมาชิก CoP/บุคคลอ้างอิง 
 รศ.ดร.ประยุทธ  ไทยธานี  ที่ปรึกษา 
 ดร. สุนทรี ศิริอังกูร  ที่ปรึกษา 
 ผศ.โสภิดา  โคตรโนนกอก  ประธานกรรมการ 

ผศ.พัทธนันท์  เกิดคง  รองประธานกรรมการ 
อาจารย์สมบุญ  พุทธบุตร  รองประธานกรรมการ 
นางสาวศรัญญา หลวงจ านงค์ กรรมการ 
นางสาวศิวาพร  ตัวสระเกษ กรรมการ 
นางสาวปิยะกาจน์  วงศ์ชาลี กรรมการ 
นางสาวปนัดดา   ศรีมาศ  กรรมการ 
นางสาวรัศมี ดีกลาง  กรรมการ 
นายเอกพล  แสนโคตร  กรรมการ 
นางสาวนริศรา แสนโคตร  กรรมการ 
นางสาวเบญจวรรณ ลาภโชค กรรมการ 
นางสาวนัทธ์ สิทธิเสือ  กรรมการ 
นายธนากร บุญมา  กรรมการ 
คณะคุณครูและบุคลากร ระดับชั้นปฐมวัย 
คณะครูระดับชั้นประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นายบดินทร์   หวังร่วมกลาง กรรมการและเลขานุการ 

 

 
 

รูปภาพ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่มคีวามทันสมยั  
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แนวปฏิบัติที่ดดี้านการจัดการความรู้ สายวิชาการ 
บทเรียน STEM เร่ือง Hands-free door opener  

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

1. ที่มาและความส าคัญ  
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษาเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่

ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่านการท าโครงงาน เป็นการยึดทฤษฎี พุทธินิยม 
(Cognitivism) ซึ่งมีแนวคิดว่าความรู้เกิดจากกระบวนการที่ซับซ้อนที่เกิดจากการสะสมข้อมูล การ
สร้างความหมาย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และการดึงข้อมูลนั้นมาใช้  ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษาได้จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบเรียนรู้ตามหลักการสืบเสาะความรู้ 5 
ขั้นตอน (5E’s Inquiry Approach) ซึ่งได้แก่ การสร้างความสนใจ (Engagement) การส ารวจและ
ค้นหา (Exploration) การอธิบาย (Explanation) การขยายความรู้ (Elaboration) และ การประเมิน 
(Evaluation) (รูปที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 

แผนผังขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E’s Inquiry Approach) 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษาเน้นบทบาทของผู้เรียนเป็นผู้สร้าง

องค์ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ค้นพบใหม่กับความรู้ความเข้าใจเดิม โดยใช้กระบวนการทาง
ปัญญาของตนดังนั้นตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจึงมีบทบาทเป็นผู้เรียนรู้ ลงมือ
ปฏิบัติ ค้นคว้า สืบเสาะ ทดลอง แก้ปัญหา วิเคราะห์วิจารณ์ รวมถึงการสรุปผลการทดลองด้วยตนเอง
โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ เปิดโอกาสให้การซักถาม ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจนเป็นผู้จัด
กระบวนการและข้ันตอนของประสบการณ์การเรียนรู้  

อีกทั้งการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้เพียงอย่างเดียว แต่หากเป็น
การพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต World Economic Forum (WEF, 2015) ได้ท า
การวิจัยและรายงานถึงทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่า
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st- century skills) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ ทักษะการเรียนรู้

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ สายวิชาการ

บทเรียน STEM เรื่อง Hands-free door opener 

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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นวัตกรรม(Competencies), ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Character qualities) และ 
ทักษะชีวิตและอาชีพ (Fundamental literacy) 

จึงเห็นได้ว่าห้องเรียนจ าเป็นต้องมีการบ่มเพาะทักษะและคุณลักษณะหลายด้าน ดังนั้น
ห้องเรียนจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือเสริมสร้าง พัฒนาและฝึกฝนทักษะดังกล่าว ผ่านกิจกรรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นกระบวนการค้นคว้าด้วยตัวเอง ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ดังนั้นการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษาจึงเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่ส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้และทักษะในหลายด้าน เช่นทักษะการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์ 
ความคิดสร้างสรรค์  และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM: Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) เพ่ือแก้ไขปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบการเสริมศักยภาพแก่ผู้เรียน ด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา มีทัศนคติที่ดี
ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการท างาน อีกท้ังยังส่งผลต่อความเข้าใจอันลึกซ้ึงของผู้เรียน  
 
2. วัตถุประสงค์ 

ใช้กระบวนการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาการกระจายของเชื้อโรค ผ่านการ
สร้างชิ้นงานที่เปิดประตูโดยไม่ใช้มือสัมผัส (Hands-free door opener) 

2.1 เข้าใจและอธิบายชีววิทยาและระบาดวิทยาของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (K) 
2.2 ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของเชื้อโรคเพ่ือน าไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสม (P) 
2.3 ค้นคว้าความรู้ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (P) 
2.4 ประดิษฐ์ชิ้นงานที่เปิดประตูโดยไม่ใช้มือสัมผัส (P) 
2.5 สนใจใฝ่รู้ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล (A) 
 

3. ผู้ใช้ความรู้ 
อาจารย์ ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป 
 

4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ 
บทเรียนสะเต็มเรื่อง Hands-free door opener ได้จัดท าตามแนวสืบเสาะความรู้ (5E’s 
Inquiry Approach) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (รูปที่ 2) 
4.1 สร้างความสนใจ (Engagement) 

· กิจกรรมข่าวเกี่ยวกับการระบาดของโรคท้องร่วงในโรงเรียนเพ่ือชวนให้ผู้เรียนคิด
เรื่องวิธีการกระจายของเชื้อ และแนวทางป้องกันที่ท ากันในโรงเรียน 

· ชักชวนผู้เรียนให้ระบุโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ เพ่ือระบุตัวกลางที่เกิดการกระจาย
ของเชื้อ 

·  

แนวปฏิบัติที่ดดี้านการจัดการความรู้ สายวิชาการ 
บทเรียน STEM เร่ือง Hands-free door opener  

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

1. ที่มาและความส าคัญ  
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษาเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่

ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่านการท าโครงงาน เป็นการยึดทฤษฎี พุทธินิยม 
(Cognitivism) ซึ่งมีแนวคิดว่าความรู้เกิดจากกระบวนการที่ซับซ้อนที่เกิดจากการสะสมข้อมูล การ
สร้างความหมาย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และการดึงข้อมูลนั้นมาใช้  ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษาได้จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบเรียนรู้ตามหลักการสืบเสาะความรู้ 5 
ขั้นตอน (5E’s Inquiry Approach) ซึ่งได้แก่ การสร้างความสนใจ (Engagement) การส ารวจและ
ค้นหา (Exploration) การอธิบาย (Explanation) การขยายความรู้ (Elaboration) และ การประเมิน 
(Evaluation) (รูปที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 

แผนผังขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E’s Inquiry Approach) 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษาเน้นบทบาทของผู้เรียนเป็นผู้สร้าง

องค์ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ค้นพบใหม่กับความรู้ความเข้าใจเดิม โดยใช้กระบวนการทาง
ปัญญาของตนดังนั้นตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจึงมีบทบาทเป็นผู้เรียนรู้ ลงมือ
ปฏิบัติ ค้นคว้า สืบเสาะ ทดลอง แก้ปัญหา วิเคราะห์วิจารณ์ รวมถึงการสรุปผลการทดลองด้วยตนเอง
โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ เปิดโอกาสให้การซักถาม ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจนเป็นผู้จัด
กระบวนการและข้ันตอนของประสบการณ์การเรียนรู้  

อีกทั้งการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้เพียงอย่างเดียว แต่หากเป็น
การพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต World Economic Forum (WEF, 2015) ได้ท า
การวิจัยและรายงานถึงทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่า
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st- century skills) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ ทักษะการเรียนรู้
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 4.2 ส ารวจและค้นหา (Exploration) 
· ค้นคว้าบทความเก่ียวกับการประเมินคุณภาพน้ าดื่ม 
· ทดลองประเมินการกระจายของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในบริเวณต่าง ๆ เช่น รีโมท

แอร์ ลูกบิดประตู บัตรนักเรียน ปุ่มลิฟต์ ด้วยชุดตรวจการใช้ชุดตรวจโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย  

4.3 อธิบาย (Explanation) 
· จากผลการศึกษาของทั้งห้อง ร่วมกันอธิบายการกระจายตัวของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

4.4 ขยายความรู้ (Elaboration) 
· สร้างสรรค์การแก้ปัญหาการกระจายของโคลิฟอร์มแบคทีเรียผ่านชิ้นงาน “Hands-

free door opener” 
 4.5 ประเมิน (Evaluation) 

· น าเสนอการใช้งาน เพ่ือรับ feedback จากเพ่ือนๆ และครู จากนั้นน าข้อเสนอไป
พัฒนาชิ้นงานผู้สอนน า paper prototyping ตัวอย่างเพ่ือให้นักเรียนประเมิน
ชิ้นงานร่วมกัน  

· ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้ผู้ เรียนตั้งโต๊ะเพ่ือวาง Paper prototyping จากนั้นให้ เพ่ือน
หมุนเวียนเพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานของ Paper prototyping  

· ผู้เรียนประเมินชิ้นงาน “Hands-free door opener” ของกลุ่มตัวเอง 
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 รูปที ่2  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียน STEM เรื่อง Hands-free door opener  

 4.2 ส ารวจและค้นหา (Exploration) 
· ค้นคว้าบทความเก่ียวกับการประเมินคุณภาพน้ าดื่ม 
· ทดลองประเมินการกระจายของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในบริเวณต่าง ๆ เช่น รีโมท

แอร์ ลูกบิดประตู บัตรนักเรียน ปุ่มลิฟต์ ด้วยชุดตรวจการใช้ชุดตรวจโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย  

4.3 อธิบาย (Explanation) 
· จากผลการศึกษาของทั้งห้อง ร่วมกันอธิบายการกระจายตัวของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

4.4 ขยายความรู้ (Elaboration) 
· สร้างสรรค์การแก้ปัญหาการกระจายของโคลิฟอร์มแบคทีเรียผ่านชิ้นงาน “Hands-

free door opener” 
 4.5 ประเมิน (Evaluation) 

· น าเสนอการใช้งาน เพ่ือรับ feedback จากเพ่ือนๆ และครู จากนั้นน าข้อเสนอไป
พัฒนาชิ้นงานผู้สอนน า paper prototyping ตัวอย่างเพ่ือให้นักเรียนประเมิน
ชิ้นงานร่วมกัน  

· ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้ผู้ เรียนตั้งโต๊ะเพ่ือวาง Paper prototyping จากนั้นให้ เพ่ือน
หมุนเวียนเพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานของ Paper prototyping  

· ผู้เรียนประเมินชิ้นงาน “Hands-free door opener” ของกลุ่มตัวเอง 
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5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  
จากชิ้นงาน Hands-free door opener จ านวน 18 ชิ้นงาน โดยได้ให้เวลาในการสร้าง

ชิ้นงานเพ่ือแก้ปัญหาและน าเสนอโดยการถ่ายวีดีทัศน์แสดงหลักการท างาน พบว่าทุกชิ้นงานมีคะแนน
การน าไปใช้สูงมาก (4.61±0.78) สามารถแก้ปัญหาได้จริง โดยมีคุณภาพโดยรวมของชิ้นงานอยู่ใน
ระดับดีมาก (4.58±0.81) อย่างไรก็ตามความคิดสร้างสรรค์ของชิ้นงานโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก 
(3.97±0.70)  

ในการกระบวนการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม 
Hands-free door opener มีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนช่วยฝึกความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(4.29±1.05) ช่วยฝึกความคิดวิเคราะห์  (4.22±1.01) ช่วยฝึกฝนกระบวนการแก้ปัญหาและการ
วางแผนงาน (4.30±1.04) ฝีกฝนทักษะการท างานเป็นกลุ่ม (4.39±1.13) และ มีส่วนช่วยให้ปรับตัว
เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (4.27±1.08) ระดับมากที่สุด โดยการพัฒนาความคิดสังเคราะห์ 
(4.13±0.92) การอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัย (4.13±0.90) พัฒนาทักษะการค้นคว้าข้อมูล 
(4.18±0.97) ฝีกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (4.17±0.93) พัฒนาทักษะการเขียนรายงาน
การทดลอง (4.06±0.83) มีส่วนช่วยให้รับฟังความคิดเห็น และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
(4.11±0.86) อยู่ในระดับมาก 

รูปที่ 3 การตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยชุดตรวจ 
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รูปที่ 4 ภาพการสร้างชิ้นงานเพ่ือการแก้ปัญหา Hands-free door opener 

 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   

6.1 ปัจจัยด้านผู้สอน การวางแผนการสอนที่รัดกุมและการสอนแบบ team teaching 
6.2 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ชุดทดสอบ 

สิ่งอ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้มีความพร้อมและมีความเหมาะสม 
 

7. การน าไปใช้ประโยชน์  
7.1 ได้แนวทางในการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ (STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics) เพื่อแก้ไขปัญหาที่
มีความเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

7.2 ได้แนวทางในการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรีเยน 
 

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้  
8.1 แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียน STEM เรื่อง Hands-free door opener 
8.2 แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักเรียน 
8.3 แบบประเมินกระบวนการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของนักเรียน 

5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  
จากชิ้นงาน Hands-free door opener จ านวน 18 ชิ้นงาน โดยได้ให้เวลาในการสร้าง

ชิ้นงานเพ่ือแก้ปัญหาและน าเสนอโดยการถ่ายวีดีทัศน์แสดงหลักการท างาน พบว่าทุกชิ้นงานมีคะแนน
การน าไปใช้สูงมาก (4.61±0.78) สามารถแก้ปัญหาได้จริง โดยมีคุณภาพโดยรวมของชิ้นงานอยู่ใน
ระดับดีมาก (4.58±0.81) อย่างไรก็ตามความคิดสร้างสรรค์ของชิ้นงานโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก 
(3.97±0.70)  

ในการกระบวนการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม 
Hands-free door opener มีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนช่วยฝึกความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(4.29±1.05) ช่วยฝึกความคิดวิเคราะห์  (4.22±1.01) ช่วยฝึกฝนกระบวนการแก้ปัญหาและการ
วางแผนงาน (4.30±1.04) ฝีกฝนทักษะการท างานเป็นกลุ่ม (4.39±1.13) และ มีส่วนช่วยให้ปรับตัว
เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (4.27±1.08) ระดับมากที่สุด โดยการพัฒนาความคิดสังเคราะห์ 
(4.13±0.92) การอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัย (4.13±0.90) พัฒนาทักษะการค้นคว้าข้อมูล 
(4.18±0.97) ฝีกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (4.17±0.93) พัฒนาทักษะการเขียนรายงาน
การทดลอง (4.06±0.83) มีส่วนช่วยให้รับฟังความคิดเห็น และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
(4.11±0.86) อยู่ในระดับมาก 

รูปที่ 3 การตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยชุดตรวจ 
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9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง  
9.1 สุปรีย์ บูรณะกนิษฐ. 2556. ผลของการใช้เทคโนโลยีเสริมศักยภาพที่แตกต่างกันในการ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในการ
โปรแกรมหุ่นยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9.2 ณัฐริกา ก้อนเงิน. 2558. ผลการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานโดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้
ร่วมกันออนไลน์ด้วยเทคนิคดอกบัวบานที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9.3 เจนจิรา สันติไพบูลย์ และวิสูตร โพธิ์เงิน. 2561. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวคิด STEAM ร่วมกับการสอนเชิงผลิตภาพเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการ และความสามารถใน
การสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปีที่ 46 ฉบับที่ 3  

9.4 ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ และเกสร สุวิทยะศิริ. 2560. การสร้างความรู้ผ่านทักษะการคิด
แก้ปัญหา. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี. ปีที่ 33 ฉบับที่ 1  
 
10. ประวัติผู้เขียน  

- ดร.ธนิกานต์ อุดมชโลทร 
- สถานที่ท างานปัจจุบัน: โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- ประวัติการศึกษา 

• 2543-2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

• 2551-2557 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• 2547-2551 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• 2561-2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
- อีเมล: Thanikarn@sut.ac.th 
- หมายเลขโทรศัพท์ 088 098 6802 
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แนวปฏิบัติที่ดดี้านการจัดการความรู้สายวิชาการ รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติเพ่ือให้

ผู้เรียนเกิดTransformative Learning เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ของผู้เรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา 

 
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน และคณะ 

1. ที่มาและความส าคัญ  
    การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นเครื่องมือหรือวิธีการในการ

พัฒนา ประสิทธิภาพในการท างาน การพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงการพัฒนาองค์กร สืบเนื่องจากพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 มาตรา 11 ได้
ก าหนดว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน การจัดการความรู้จึงเป็นกระบวนการในการน าความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบุคคลขององค์กร 
รวมทั้งความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสารสื่อต่างๆ มาจัดการให้เป็นระบบ เพ่ือให้สามารถน าความรู้ดังกล่าวที่มี
ไปใช้เพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ 4) บรรลุ
ความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน (วิจารณ์ พานิช, 2559) 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา เป็นองค์กรภาครัฐที่ จั ดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านสุขภาพ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ต้องมีการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือ พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ตามสถาบันพระบรมราชชนก 
คือ“บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”(กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.)  ดังนั้นกลุ่มงานวิชาการได้ระบุประเด็นความรู้ที่จ าเป็นของการ
จัดการความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสู่ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดTransformative Learning 
เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน ตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่ต้องการ 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสอนภาคปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดTransformative 
Learning เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน 
          2.2 เพ่ือประเมินผลวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดTransformative Learning เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน 
 

9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง  
9.1 สุปรีย์ บูรณะกนิษฐ. 2556. ผลของการใช้เทคโนโลยีเสริมศักยภาพที่แตกต่างกันในการ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในการ
โปรแกรมหุ่นยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9.2 ณัฐริกา ก้อนเงิน. 2558. ผลการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานโดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้
ร่วมกันออนไลน์ด้วยเทคนิคดอกบัวบานที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9.3 เจนจิรา สันติไพบูลย์ และวิสูตร โพธิ์เงิน. 2561. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวคิด STEAM ร่วมกับการสอนเชิงผลิตภาพเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการ และความสามารถใน
การสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปีที่ 46 ฉบับที่ 3  

9.4 ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ และเกสร สุวิทยะศิริ. 2560. การสร้างความรู้ผ่านทักษะการคิด
แก้ปัญหา. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี. ปีที่ 33 ฉบับที่ 1  
 
10. ประวัติผู้เขียน  

- ดร.ธนิกานต์ อุดมชโลทร 
- สถานที่ท างานปัจจุบัน: โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- ประวัติการศึกษา 

• 2543-2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

• 2551-2557 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• 2547-2551 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• 2561-2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
- อีเมล: Thanikarn@sut.ac.th 
- หมายเลขโทรศัพท์ 088 098 6802 

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้สายวิชาการ รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดTransformative Learning 

เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน และคณะ
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3. ผู้ใช้ความรู้  
 คณะอาจารย์สมาชิกชุมนุมนักปฏิ บัติ รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติ เ พ่ือ ให้ผู้ เ รี ยน เกิด
Transformative Learning เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน จ านวน 
24 คน 
 
4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้  

ตารางที่ 1 แสดงกระบวนการด าเนินการการจัดการความรู้ 7 ขั้น และการด าเนินงาน ดังนี้ 
ขั้นตอนการจัดการ

ความรู้ 
การด าเนินงาน 

1. การบ่งชี้องค์ความรู้  
 

วิทยาลัยฯ ระบุประเด็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับพันธกิจผลิตบัณฑิต เรื่อง รูปแบบ
การสอนภาคปฏิบัติ เ พ่ือให้ผู้ เรียนเกิดTransformative Learning เ พ่ือพัฒนา
พฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน 

2. การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

คณะกรรมฯ แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการจัดการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 2) การจัดการการสอนแบบการสะท้อนคิด และ3) 
พฤติกรรมการบริการการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1 จากแหล่งความรู้ภายในองค์กร 
 1. เอกสาร/ต ารา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative 

Learning) และการเรียนการสอนแบบการสะท้อนคิด (Reflection)   
2. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญบรรยาย เรื่อง 2.1) Transformative Learning  
2.2) การสอนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา
พยาบาล และ 2.3) Reflection  
3) จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิก 

2.2 จากแหล่งความรู้ภายนอกองค์กร   ได้แก่    
 1. ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก บรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 

  1.1) การจัดการเรียนการสอนแบบการสะท้อนคิดในภาคปฏิบัติ (สถาบันพระบรม
ราชชนกเป็นผู้จัด) 
  1.2) การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่คณะพยาบาลศาสตร์ (สถาบันพระบรม
ราชชนกเป็นผู้จัด) 
 1.3) วิทยาลัยฯ จัดการประชุมเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิด 
และเสนอแนะการจัดการความรู้ และการเขียนสรุปผลงาน   

3.การจัดระบบขององค์
ความรู้ 
 

รวบรวมความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดความรู้ การบรรยายจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน และภายนอกองค์กร และจากต ารา มาสรุปเป็นหมวดหมู่ ตาม
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ขั้นตอนการจัดการ
ความรู้ 

การด าเนินงาน 

กรอบแนวคิดการการจัดการความรู้ และจัดเก็บรูปแบบของไฟล์ข้อมูลใน website 
ของวิทยาลัยฯ  

4.การประมวล
กลั่นกรองตรวจสอบ
องค์ความรู้ 
 

การประมวลและกลั่นกรองความรู้ มีข้ันการกลั่นกรอง ดังนี้ 
1. คณะกรรมการจัดการความรู้น าองค์ความรู้ที่ได้จากขั้นการจัดระบบขององค์
ความรู้ กลั่นกรอง ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   1)  คณะกรรมการฯ กลั่นกรองตรวจสอบองค์ความรู้ รอบท่ี 1 จากกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก COP ถอดองค์ความรู้ น ามาปรับปรุงองค์ความรู้  
    2) สมาชิก COP ตรวจสอบองค์ความรู้ รอบที่2 มาให้สมาชิก COP-KM มา
ตรวจสอบว่าผลการแลกเปลี่ยนได้องค์ความรู้ครบถ้วน รอบท่ี 1 
    3) คณะกรรมการฯ กลั่นกรองตรวจสอบองค์ความรู้ รอบที่ 3 จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ของสมาชิก COP ถึงผลการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้  
และ ประเมินผลการใช้ความรู้  

5. การเข้าถึงความรู้  
 

เพ่ือให้อาจารย์สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว จัดเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่  
   1)  รูปแบบของไฟล์ข้อมูลใน website ของวิทยาลัยฯ , 2) file เอกสารส่ง Email 
และ   3) file เอกสารส่ง Line KM TL. 

6.การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจัดท าเป็นรูปเล่มเอกสาร เพ่ือแลกเปลี่ยนใน KM Day ของ
วิทยาลัยฯ 
2. น าเสมอองค์ความรู้ไปแลกเปลี่ยนกับวิทยาลัยพยาบาลฯ ต่าง ๆ ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก  

7.การน าความรู้ที่ได้มา
ไปทดลองใช้ และ
ประเมินผล 

- สมาชิกน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ 
และประเมินผล ด้วยแบบประเมินผล 1) การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และ 
2) ความพึงพอใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก COP 
3) สรุปรายงานผลการด าเนินงานการจัดความรู้ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. ผู้ใช้ความรู้  
 คณะอาจารย์สมาชิกชุมนุมนักปฏิ บัติ รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติ เ พ่ือ ให้ผู้ เ รี ยน เกิด
Transformative Learning เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน จ านวน 
24 คน 
 
4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้  

ตารางที่ 1 แสดงกระบวนการด าเนินการการจัดการความรู้ 7 ขั้น และการด าเนินงาน ดังนี้ 
ขั้นตอนการจัดการ

ความรู้ 
การด าเนินงาน 

1. การบ่งชี้องค์ความรู้  
 

วิทยาลัยฯ ระบุประเด็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับพันธกิจผลิตบัณฑิต เรื่อง รูปแบบ
การสอนภาคปฏิบัติ เ พ่ือให้ผู้ เรียนเกิดTransformative Learning เ พ่ือพัฒนา
พฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน 

2. การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

คณะกรรมฯ แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการจัดการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 2) การจัดการการสอนแบบการสะท้อนคิด และ3) 
พฤติกรรมการบริการการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1 จากแหล่งความรู้ภายในองค์กร 
 1. เอกสาร/ต ารา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative 

Learning) และการเรียนการสอนแบบการสะท้อนคิด (Reflection)   
2. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญบรรยาย เรื่อง 2.1) Transformative Learning  
2.2) การสอนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา
พยาบาล และ 2.3) Reflection  
3) จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิก 

2.2 จากแหล่งความรู้ภายนอกองค์กร   ได้แก่    
 1. ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก บรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 

  1.1) การจัดการเรียนการสอนแบบการสะท้อนคิดในภาคปฏิบัติ (สถาบันพระบรม
ราชชนกเป็นผู้จัด) 
  1.2) การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่คณะพยาบาลศาสตร์ (สถาบันพระบรม
ราชชนกเป็นผู้จัด) 
 1.3) วิทยาลัยฯ จัดการประชุมเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิด 
และเสนอแนะการจัดการความรู้ และการเขียนสรุปผลงาน   

3.การจัดระบบขององค์
ความรู้ 
 

รวบรวมความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดความรู้ การบรรยายจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน และภายนอกองค์กร และจากต ารา มาสรุปเป็นหมวดหมู่ ตาม
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5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  
   5.1 แสดงผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 

ขั้นการ
ด าเนินการสอน 

การเตรียม/ขั้น
การสอน
ภาคปฏิบัติ 

แนวทางการปฏิบัติ 

1.น าเข้า    
1.1 ขั้นเตรียม 1. นโยบาย วิทยาลั ยฯมีน โยบายให้ มี การจัดการ เรี ยนรู้ สู่ ก าร เปลี่ ยนแปลง 

(Transformation Learning) 
 2. เตรียมครู 

ผู้เรียน และครูพี่
เลี้ยง  

วิทยาลัยฯเตรียมครูให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด และความส าคัญ
เกี่ ยวกับการจัดการ เรี ยนรู้ สู่ การ เปลี่ ยนแปลง ( Transformation 
Learning) โดยใช้วิธีการสอน แบบสะท้อนคิด (Reflection) 

2.กระบวนการ    
 2.1 pre -

conference 
(หลัก 3R ) 

(R: Refection) 1.ตั้งค าถามตามขั้น Reflection ตามความเหมาะสมใน
การสอน 

 (R: Reinforce) 2. เสริมแรงใจเมื่อประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยดูแล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
(R: Relax) 3. สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายการสอนในการฝึกปฏิบัติ 

2.2 ขั้นด าเนินการ
ให้การพยาบาล 
 (หลัก 5R) 

(R1: Refection) 1.ตั้งค าถามตามขั้น Reflection ตามความเหมาะสมใน
การสอน 

 (R2:Relation) 2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน/ ผู้ป่วยเพ่ือการเป็น
แบบอย่างแก่ผู้เรียน 
(R3:Role Model) 3. ครูมีเป็นแบบอย่างในการการดูแลด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ต่อผู้รับบริการ 
(R4: Reinforce) 4. เสริมแรงใจเมื่อประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ 
(R5: Relax)5. สร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายการสอนในการฝึกปฏิบัติ 

2.3 การ post-
conference และ
การประเมินผล  
(หลัก5R 1F) 

(R1: Refection) 1. ตั้งค าถามตามขั้น Reflection ตามความเหมาะสมใน
การสอน 

 (R2:Relation) 2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน/ผู้ป่วยเพื่อการเป็น
แบบอย่างแก่ผู้เรียน 
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ขั้นการ
ด าเนินการสอน 

การเตรียม/ขั้น
การสอน
ภาคปฏิบัติ 

แนวทางการปฏิบัติ 

(R3Role Model) 3. ครูมีเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาในการในการดูแล
ผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
(R4: Reinforce) 4. เสริมแรงใจเมื่อประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ 
(R5: Relax) 5. สร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายการสอนในการประชุมหลัง
ปฏิบัติงาน 
(F:Feeling) 6. ให้ นศ.พูดความรู้สึกต่อเหตุการณ์การฝึกปฏิบัติ  

3.ผลงาน  (หลัก5R 1F)  
  (HC ; Humanize Care) 1. การประเมนิพฤติกรรมบริการด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ 
(Rs: Reflection of Student) 2. ผู้เรียน Reflection  ภาพรวมการ
จัดการเรียนการสอน (ผู้สอน-ผู้เรียน)  
(Rt: Reflection of Teacher) 3. ผู้สอน  Reflection ผลการน าความรู้
ไปใช้ในการสอน TL  

 
5.2 สรุปผลลัพธ์การด าเนินงานเชิงปริมาณ ดังนี้ 
 1. ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมด้วยการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้ เรียนที่ได้รับการ
สอนจากอาจารย์ผู้ที่ประยุกต์ใช้รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติเ พ่ือให้ผู้ เรียนเกิด
Transformative Learning   ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมด้วยการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ของผู้ เรียนหลังสูงกว่า-ก่อน (Meanหลัง = 60.47 และ, Meanก่อน= 51.16)   เมื่อ
เปรียบเทียบผลพบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (p<.05) 

2. ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.74, S.D.= 0.42)  (ผ่าน
เกณฑ์มากกว่า 3.51) 
 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)  ได้แก่ 
  6.1 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีนโยบายให้มีชุมนุมนักปฏิบัติด้านการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 

6.2 คณะกรรมการจัดการความรู้ และสมาชิก COP แสวงหาแหล่งเรียนรู้โดยการแลกปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชนนักปฏิบัติต่างๆทั้งใน และนอกองค์กร 

  6.3 บรรยากาศในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้   สมาชิกชุมนุมนักปฏิบัติมีการ
แลกเปลี่ยนกันอย่างกัลยาณมิตร  รับฟังซึ่งกันและกัน  มีความเป็นอิสระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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7. การน าไปใช้ประโยชน์  
     7.1 เผยแพร่องค์ความรู้ “รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนการ
เปล่ียนแปลง (Transformation learning) เพ่ือพัฒนาการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของ
ผู้เรียน” ให้อาจารย์ทั้งในและนอก COP-KM เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

7.2 เผยแพร่องค์ความรู้ “รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนการ
เปลี่ยนแปลง (Transformation learning) ให้อาจารย์พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก และสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา 
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้  
   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลมี 2  ส่วน คือ 

8.1 เครื่องมือ/แบบฟอร์มที่ใช้ในกระบวนการการจัดการความรู้ ได้แก่ 
1.1 ใบความรู้เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนสู่การเปลี่ยนแปลง (Transformation 

learning :TL) 
1.2 คู่มือครูการสอนโดยใช้การสะท้อนคิด (Reflection) 

8.2 แบบประเมินผลลัพธ์การน าความรู้ไปใช้ 
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นักศึกษา (ก่อน-หลัง) 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการเข้าร่วม COP (อาจารย์สมาชิก COP) 
 

9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง  
กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข , (ม.ป.ป.).  

แผนพัฒนานักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2563-2565, (ม.ป.ท.). 
วิจารณ์ พานิช. (2558). การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning. กรุงเทพฯ: บริษัท เอส. 

อาร์.พริ้นติ้ง. 
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10. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย  
 

1. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน  
  - สถานที่ท างาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครราชสีมา  
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: สาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก 
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
- Email: tussanee@knc.ac.th  โทร 089-
7213652 

5. อาจารย์ ทยาวีร์ จันทรวิวัฒน์  
- วุฒิการศึกษา: พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
- Email: tayawee@knc.ac.th โทร 086-4591145 

2. นางวิจิตรา นวนันทวงศ์ 
- ประวัติการศึกษา: วุฒิการศึกษาพยาบาลศาตรม
หาบัณฑิต สาขาการพยาบาลศึกษา 
 - Email: wichitra@knc.ac.th  โทร 095-
6026834 

6. น.ส.ภรณ์ทิพย์ ผลกระโทก 
  - วุฒิการศึกษา: พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
- Email: pornthip@knc.ac.th  โทร 085-6365291 

3. อาจารย์วัชรี  แสงสาย 
- ประวัติการศึกษา: วุฒิการศึกษาพยาบาลศาตรม
หาบัณฑิต สาขาการการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 
- Email: watcharees@knc.ac.th  โทร 081-
0708992 

7. น.ส.ญาภัทร  นิยมสัตย์ 
  - วุฒิการศึกษา: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลเด็ก 
- Email: kanyapat@knc.ac.th โทร 093-4641991 

4. นางสาวแสงนภา บารมี 
- ประวัติการศึกษา: วุฒิการศึกษา พยาบาลศาตรม
หาบัณฑิต สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
- Email: sangnapa@knc.ac.th  -โทร 081-
9249264 

8. นางสาวพรฤดี นิธิรัตน์   ที่ปรึกษา 
- วุฒิการศึกษา: Doctor of Philosophy (in putlic 
health) 
-Email:pornrudee@knc.ac.th -โทร081-8791342 

 

 
 

7. การน าไปใช้ประโยชน์  
     7.1 เผยแพร่องค์ความรู้ “รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนการ
เปลี่ยนแปลง (Transformation learning) เพ่ือพัฒนาการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของ
ผู้เรียน” ให้อาจารย์ทั้งในและนอก COP-KM เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

7.2 เผยแพร่องค์ความรู้ “รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนการ
เปลี่ยนแปลง (Transformation learning) ให้อาจารย์พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก และสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา 
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้  
   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลมี 2  ส่วน คือ 

8.1 เครื่องมือ/แบบฟอร์มที่ใช้ในกระบวนการการจัดการความรู้ ได้แก่ 
1.1 ใบความรู้เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนสู่การเปลี่ยนแปลง (Transformation 

learning :TL) 
1.2 คู่มือครูการสอนโดยใช้การสะท้อนคิด (Reflection) 

8.2 แบบประเมินผลลัพธ์การน าความรู้ไปใช้ 
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นักศึกษา (ก่อน-หลัง) 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการเข้าร่วม COP (อาจารย์สมาชิก COP) 
 

9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง  
กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข , (ม.ป.ป.).  

แผนพัฒนานักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2563-2565, (ม.ป.ท.). 
วิจารณ์ พานิช. (2558). การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning. กรุงเทพฯ: บริษัท เอส. 

อาร์.พริ้นติ้ง. 
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สร้างเมล็ดพันธุ์ ผ่านเทคโนโลยี  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 

โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร สพป.นม. 3 
 
1. ทีม่าและความส าคัญ 
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีความรุนแรง
และขยายตัวเป็นวงกว้างท าให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน กระทรวง 
ศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศให้ทุกโรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมออกไปอย่างไรก็ตามการเรียนรู้ยังต้อง
ด าเนินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น  ครูกับ
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ครูสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้เต็มที่ สามารถรู้และ
แก้ปัญหาของนักเรียนได้ทันเวลา แม้นักเรียนไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ตามปกติ เพ่ือความ
ปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัส โควิด 19 เราควร
เปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นโรงเรียน ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา   ด้วยการเรียนรูปแบบที่
เหมาะสม โดยพิจารณาจากเงื่อนไขความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมของผู้ปกครอง และความ
พร้อมตามช่วงวัยของนักเรียน  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในระลอกแรก โรงเรียนได้ใช้การเรียน
การสอนแบบ On-air โดยเรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ 
DLTV มีการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนทุกสัปดาห์ จากการศึกษาผลการ
ด าเนินงาน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เรียนไม่ทัน ไม่เข้าใจในเนื้อหา เนื่องจากเป็นการสื่อสารทางเดียว 
ไม่สามารถหยุดหรือฟังซ้ า รวมทั้งไม่สามารถซักถามข้อสงสัยกับครูผู้สอนได้   

เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อีกคร้ังในระลอกสาม เพ่ือไม่ให้การเลื่อนเปิด
เทอมส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร จึงได้มีการ
หารือเพ่ือหารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละช่วงวัย  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-
demand โดยเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ และรูปแบบ On-line โดยเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตแบบ
ถ่ายทอดสด เป็นรูปแบบที่น่าสนใจ นักเรียนสามารถสอบถามประเด็นข้อสงสัยกับครูได้ ครูสามารถ
ติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียน และแก้ปัญหาของนักเรียนได้ทันเวลา  

จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า Application Google Classroom  และ Google Meet เป็น
รูปแบบที่น่าสนใจในการน ามาสู่การเรียนรู้วิถีใหม่  เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ   เนื่องจากเป็น Applicationที่ใช้งานง่าย สะดวก มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สามารถใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน สร้างข้อสอบ มอบหมายใบงาน ใบความรู้ รวมทั้งเก็บรวบรวม
ผลงานต่าง ๆ ของนักเรียน ในขณะที่ครูผู้สอนก็สามารถตรวจงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียน
เพ่ิมเติม อีกทั้งนักเรียนยังสามารถเรียนรู้กับครูแบบถ่ายทอดสดหรือบันทึกไฟล์วีดีโอที่นักเรียน
สามารถเปิดดูย้อนหลังได้อีกด้วย  

สร้างเมล็ดพันธุ์ ผ่านเทคโนโลยี 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร สพป.นม. 3
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ดังนั้น เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคารจึงได้น า Application 
Google Classroom  และ Google Meet มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กับ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามบริบทของโรงเรียนและความพร้อม
ตามช่วงวัยของนักเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคระบาดของไวรัส โควิด-19 เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
 3.1 นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

3.2 เป็นทางเลือกให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในเบื้องต้น 
 
4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 

จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจากการจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ระบาดในระลอกแรก โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการสอนโดยเลือกใช้การเรียนการสอนแบบ On-hand ที่จัดการเรียนการสอนด้วยการน าส่ง
เอกสารให้นักเรียนที่บ้าน ให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ปกครองในช่วงแรก 
พบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร ไม่มีเวลาก ากับควบคุมดูแล
นักเรียน เนื่องจากส่วนใหญ่ท าการเกษตรและรับจ้างทั่วไป อีกทั้งไม่สามารถให้ค าแนะน ากับนักเรียน
ในขณะที่พบปัญหาในเนื้อหาที่เรียนได้ 

 จึงน ามาซ่ึงการค้นหาแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนวิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินงานและอาศัยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ดังนี้   

1. ขั้น Plan   
ศึกษาสภาพปัญหาก่อนการพัฒนา  พบว่า เรียนการสอนรูปแบบเดิม ที่เป็นการจัดการ 

เรียนการสอนที่ต้องนั่งเรียนในห้องเรียนหรือท ากิจกรรมภายในโรงเรียน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบเดิมได้ โรงเรียนจึงต้อง
ค้นหาวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสามารถด าเนินต่อไปได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19   

ส ารวจสภาพปัจจุบัน เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมเข้าสู่การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของโรงเรียน 
ปัญหา  โอกาส  และความต้องการของครู ผู้เรียนและผู้ปกครอง ความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้ใน

สร้างเมล็ดพันธุ์ ผ่านเทคโนโลยี  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 

โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร สพป.นม. 3 
 
1. ทีม่าและความส าคัญ 
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีความรุนแรง
และขยายตัวเป็นวงกว้างท าให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน กระทรวง 
ศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศให้ทุกโรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมออกไปอย่างไรก็ตามการเรียนรู้ยังต้อง
ด าเนินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น  ครูกับ
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ครูสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้เต็มที่ สามารถรู้และ
แก้ปัญหาของนักเรียนได้ทันเวลา แม้นักเรียนไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ตามปกติ เพ่ือความ
ปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัส โควิด 19 เราควร
เปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นโรงเรียน ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา   ด้วยการเรียนรูปแบบที่
เหมาะสม โดยพิจารณาจากเงื่อนไขความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมของผู้ปกครอง และความ
พร้อมตามช่วงวัยของนักเรียน  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในระลอกแรก โรงเรียนได้ใช้การเรียน
การสอนแบบ On-air โดยเรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ 
DLTV มีการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนทุกสัปดาห์ จากการศึกษาผลการ
ด าเนินงาน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เรียนไม่ทัน ไม่เข้าใจในเนื้อหา เนื่องจากเป็นการสื่อสารทางเดียว 
ไม่สามารถหยุดหรือฟังซ้ า รวมทั้งไม่สามารถซักถามข้อสงสัยกับครูผู้สอนได้   

เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อีกครั้งในระลอกสาม เพ่ือไม่ให้การเลื่อนเปิด
เทอมส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร จึงได้มีการ
หารือเพ่ือหารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละช่วงวัย  ปรับเปล่ียนรูปแบบการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-
demand โดยเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ และรูปแบบ On-line โดยเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตแบบ
ถ่ายทอดสด เป็นรูปแบบที่น่าสนใจ นักเรียนสามารถสอบถามประเด็นข้อสงสัยกับครูได้ ครูสามารถ
ติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียน และแก้ปัญหาของนักเรียนได้ทันเวลา  

จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า Application Google Classroom  และ Google Meet เป็น
รูปแบบที่น่าสนใจในการน ามาสู่การเรียนรู้วิถีใหม่  เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ   เนื่องจากเป็น Applicationที่ใช้งานง่าย สะดวก มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สามารถใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน สร้างข้อสอบ มอบหมายใบงาน ใบความรู้ รวมทั้งเก็บรวบรวม
ผลงานต่าง ๆ ของนักเรียน ในขณะที่ครูผู้สอนก็สามารถตรวจงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียน
เพ่ิมเติม อีกทั้งนักเรียนยังสามารถเรียนรู้กับครูแบบถ่ายทอดสดหรือบันทึกไฟล์วีดีโอที่นักเรียน
สามารถเปิดดูย้อนหลังได้อีกด้วย  
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การจัดกิจกรรม ตลอดจนเป้าหมายของโรงเรียนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือการวางแผนจัด
กระบวนการเรียนการสอนจัดท าเป็นไปตามเป้าหมายสภาพปัญหาและความต้องการ เหมาะสมกับ
ความพร้อมและบริบทของโรงเรียน พบว่า 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดเล็ก  อาชีพหลักของชุมชน คือ 
ท าการเกษตรและรับจ้างท่ัวไป ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เด็กส่วนใหญ่
ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่  
   2) นักเรียนส่วนใหญ่มีเครื่องมือสื่อสารเป็นของตนเอง โดยเฉพาะในระดับชั้น ประถมศึกษาปี
ที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 

2. ขั้น Do   
เป็นการด าเนินการตามที่ได้วางแผนและออกแบบนวัตกรรมไว้  โดยเริ่มจากการศึกษา 

การใช้งานเครื่องมือและค าสั่งเกี่ยวกับการใช้งานต่าง ๆ ของ Application Google Classroom และ 
Google Meet ศึกษาข้อดี ข้อเสีย และข้อจ ากัดของ Application ที่จะน ามาใช้งาน  ออกแบบชั้น
เรียน สร้างเนื้อหาและหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสม การออกเยี่ยมบ้าน เพ่ือส ารวจความพร้อมของ
นักเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรวมไปถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือวางแผนถึงรูปแบบการ
เรียนการสอนและแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อไป  

จากนั้น ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อได้รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม  ครู
จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการสอนแบบใหม่ โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ บูรณาการข้ามวิชาหรือในวิชาเดียวกัน ให้เหมาะกับธรรมชาติของรายวิชา ให้มี
ความยืดหยุ่น และเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้หากครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้แต่
ละหน่วยให้ร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบทั้ งเทอมหรือทั้งปีการศึกษา ก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น และได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  และ
วางแผนการติดตามการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติอย่างชัดเจน  เลือกสื่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็ก และสื่อสารกับพ่อแมผู่้ปกครองให้ทราบถึงบทบาทที่จะเปลี่ยนไป     

หลังจากท่ีได้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้แล้ว ได้ท าการศึกษาค้นคว้าหลักวิชาการ  แนวคิด
ทฤษฎีผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรมและน ามาผสมผสานกับความคิด
และประสบการณ์ของคณะท างานแต่ละคน รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมกับบริบทโดยรวม
ของโรงเรียน ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ขึ้น เพ่ือจัดสร้างเป็นต้นแบบนวัตกรรม
โดยผสมผสาน Application Google Classroom และ Google Meet เข้าด้วยกัน และน าไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโดยใช้กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป        

3. ขั้น Check  
เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ Application Google 

Classroom และ Google Meet ด าเนินการติดตามสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยใช้กลุ่มไลน์ของห้องเรียน 
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา ตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาโดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบที่ครูสร้างไว้ใน
ห้องเรียนของ  Google Classroom รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียน 
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4. ขั้น Action  
เป็นการน าผลการประเมินจากการจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงและออกแบบ 

กิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลให้เหมาะสมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส โควิด-19 
 
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  

จากการน า Application Google Classroom และ Google Meet มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ของโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส โควิด-19 พบว่า  

5.1 การจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ Application Google Classroom และ  
Google Meet สามารถใช้ได้ดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อีกทั้งสามารถ
พัฒนาต่อยอดในการจัดเรียนการสอนสถานการณ์ปกติและยังช่วยในการประหยัดทรัพยากรอีกด้วย 

5.2 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โควิด-19 

5.3 ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
5.4 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 
 
 
 

  

การจัดกิจกรรม ตลอดจนเป้าหมายของโรงเรียนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือการวางแผนจัด
กระบวนการเรียนการสอนจัดท าเป็นไปตามเป้าหมายสภาพปัญหาและความต้องการ เหมาะสมกับ
ความพร้อมและบริบทของโรงเรียน พบว่า 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดเล็ก  อาชีพหลักของชุมชน คือ 
ท าการเกษตรและรับจ้างท่ัวไป ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เด็กส่วนใหญ่
ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่  
   2) นักเรียนส่วนใหญ่มีเครื่องมือสื่อสารเป็นของตนเอง โดยเฉพาะในระดับชั้น ประถมศึกษาปี
ที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 

2. ขั้น Do   
เป็นการด าเนินการตามที่ได้วางแผนและออกแบบนวัตกรรมไว้  โดยเริ่มจากการศึกษา 

การใช้งานเครื่องมือและค าสั่งเกี่ยวกับการใช้งานต่าง ๆ ของ Application Google Classroom และ 
Google Meet ศึกษาข้อดี ข้อเสีย และข้อจ ากัดของ Application ที่จะน ามาใช้งาน  ออกแบบชั้น
เรียน สร้างเนื้อหาและหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสม การออกเยี่ยมบ้าน เพ่ือส ารวจความพร้อมของ
นักเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรวมไปถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือวางแผนถึงรูปแบบการ
เรียนการสอนและแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อไป  

จากนั้น ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อได้รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม  ครู
จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการสอนแบบใหม่ โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ บูรณาการข้ามวิชาหรือในวิชาเดียวกัน ให้เหมาะกับธรรมชาติของรายวิชา ให้มี
ความยืดหยุ่น และเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้หากครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้แต่
ละหน่วยให้ร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบทั้ งเทอมหรือทั้งปีการศึกษา ก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น และได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  และ
วางแผนการติดตามการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติอย่างชัดเจน  เลือกสื่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็ก และสื่อสารกับพ่อแมผู่้ปกครองให้ทราบถึงบทบาทที่จะเปลี่ยนไป     

หลังจากท่ีได้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้แล้ว ได้ท าการศึกษาค้นคว้าหลักวิชาการ  แนวคิด
ทฤษฎีผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรมและน ามาผสมผสานกับความคิด
และประสบการณ์ของคณะท างานแต่ละคน รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมกับบริบทโดยรวม
ของโรงเรียน ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ขึ้น เพ่ือจัดสร้างเป็นต้นแบบนวัตกรรม
โดยผสมผสาน Application Google Classroom และ Google Meet เข้าด้วยกัน และน าไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโดยใช้กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป        

3. ขั้น Check  
เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ Application Google 

Classroom และ Google Meet ด าเนินการติดตามสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยใช้กลุ่มไลน์ของห้องเรียน 
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา ตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาโดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบที่ครูสร้างไว้ใน
ห้องเรียนของ  Google Classroom รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียน 
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6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
6.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน  ให้การสนับสนุน 

การด าเนินกิจกรรม งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและแก้ปัญหาในระหว่างการด าเนินงาน 
จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการใช้งาน Application Google Classroom และ Google Meet 

6.2 ความร่วมมือร่วมใจระหว่างของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน
6.3 Application จาก Google ที่ออกแบบมาเพ่ือให้สามารถใช้งานในด้านการศึกษา โดย 

เป็นชุดเครื่องมือที่มีประสทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน 
 
7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
  7.1 ครูผู้สอนใช้ในการติดต่อสื่อสาร มอบหมายงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ออนไลน์ ผ่าน Application google classroom และ google meet 
  7.2 นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้เองจากการดูวีดีโอย้อนหลัง ศึกษาใบความรู้ 
ที่ครูมอบหมายไว้ให้ใน folder ของชั้นเรียนใน google classroom  
  7.3 ผู้ปกครองสามารถติดตาม ดูความก้าวหน้าและทราบผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ 
  7.4 จากกระบวนการท างานที่เรียบง่าย ของ Application แม้ในสถานการณ์ปกติ ผู้สอนก็ 
สามารถใช้น า application นี้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยออกแบบให้สอดคล้องกับ
สภาพห้องเรียนในสถานการณ์ปกติได้  

 
8. วิธีหรือเครืองมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
  8.1 ผู้อ านวยการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนโดยการประชุม 
ผ่าน Application google meet เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งความก้าวหน้าในการจัดการ
เรียนการสอน 
  8.2 ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบท่ีสร้างโดยใช้ google  
from ที่มีมาให้ใน Application google classroom 
  8.3 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนการ 
สอนออนไลน์ ผ่าน Application google classroom และ google meet โดยใช้ google from 

9. แหล่งอ้างอิง และบุคคลอ้างอิง 
9.1 นายธนัชชัย   เสยกระโทก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 
9.2 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 
9.3 รายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 
9.4 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พ้ืนฐาน 
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9.5 http://www.sisaketedu1.go.th/news/wp-
content/uploads/2021/05/OBEC2021COVID19GUIDE_Fulltext.pdf 

9.6 https://tdri.or.th/2020/05/examples-of-teaching-and-learning-in-covid-19-
pandemic/ 

9.7 https://arit.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/ARIT_Google-
Classroom.pdf  

9.8 https://tuemaster.com/blog/google-meet-
%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%
B8%A3/ 

 
10. ประวัติผู้เขียน 
 ชื่อ-สกุล :  นางสาวสุดารัตน์   พันหา 
 สถานที่ท างานปัจจุบัน  : โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 
 ประวัติการศึกษา : จบการศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 อีเมล : sudarat.phan@obec.moe.go.th 
 หมายเลขโทรศัพท์ : 086-2470502 

6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
6.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน  ให้การสนับสนุน 

การด าเนินกิจกรรม งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและแก้ปัญหาในระหว่างการด าเนินงาน 
จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการใช้งาน Application Google Classroom และ Google Meet 

6.2 ความร่วมมือร่วมใจระหว่างของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน
6.3 Application จาก Google ที่ออกแบบมาเพ่ือให้สามารถใช้งานในด้านการศึกษา โดย 

เป็นชุดเครื่องมือที่มีประสทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน 
 
7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
  7.1 ครูผู้สอนใช้ในการติดต่อสื่อสาร มอบหมายงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ออนไลน์ ผ่าน Application google classroom และ google meet 
  7.2 นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้เองจากการดูวีดีโอย้อนหลัง ศึกษาใบความรู้ 
ที่ครูมอบหมายไว้ให้ใน folder ของชั้นเรียนใน google classroom  
  7.3 ผู้ปกครองสามารถติดตาม ดูความก้าวหน้าและทราบผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ 
  7.4 จากกระบวนการท างานที่เรียบง่าย ของ Application แม้ในสถานการณ์ปกติ ผู้สอนก็ 
สามารถใช้น า application นี้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยออกแบบให้สอดคล้องกับ
สภาพห้องเรียนในสถานการณป์กติได ้ 

 
8. วิธีหรือเครืองมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
  8.1 ผู้อ านวยการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนโดยการประชุม 
ผ่าน Application google meet เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งความก้าวหน้าในการจัดการ
เรียนการสอน 
  8.2 ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบท่ีสร้างโดยใช้ google  
from ที่มีมาให้ใน Application google classroom 
  8.3 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนการ 
สอนออนไลน์ ผ่าน Application google classroom และ google meet โดยใช้ google from 

9. แหล่งอ้างอิง และบุคคลอ้างอิง 
9.1 นายธนัชชัย   เสยกระโทก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 
9.2 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 
9.3 รายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 
9.4 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึน
พ้ืนฐาน 
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การวิจัย
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การด าเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

การวิจัย 

  การวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ การค้นคว้าหา
ความรู้ใหม่อย่างมีระบบ ระเบียบ และมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน เพ่ือให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้มีเหตุมีผลเป็นไปตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิจัยไปแก้ปัญหา หรือพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันแม้ว่าในช่วงปลายปี 2563 เหตุการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดี
ขึ้น แต่เมื่อต้นปี 2564 กลับทวีความรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องนี้ จึงได้มี
การจัดการความรู้ (KM) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านการท าวิจัย 
3 ศาสตร์ ได้แก่ ด้านภาษา ด้านสังคม และด้านศิลปะ ซึ่งมีการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การวางแผนการด าเนินการวิจัย 

  ในการวางแผนการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้มีการวางแผนการด าเนินการวิจัยภายใต้กรอบระยะเวลา
การด าเนินการของแต่ละงานวิจัย และได้มีการด าเนินการตามแผนการวิจัยตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ แต่จะมี
บางงานวิจัยที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ที่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงระยะเวลาระหว่างที่ก าลังด าเนินการวิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัยบางส่วนต้องมี
การปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานเพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์และนโยบายของประเทศในปัจจุบัน ซ่ึง
แผนการปรับเปลี่ยนในการด าเนินการวิจัยนั้นก็คือ การเลื่อนระยะเวลาในแผนการด าเนินงานบางส่วนออกไป 
เช่น ผู้วิจัยได้มีการวางแผนการน าเสนอผลงานทางวิชาการไว้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นจึงท าให้งานประชุมวิชาการต่าง ๆ ต้องยกเลิกและเลื่อนไป 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้วางแผนไปน าเสนอในบทความเพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการที่ก าลัง
จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้  

  นอกจากงานวิจัยที่ได้กล่าวไปข้างต้นที่จ าเป็นจะต้องมีการปรับรูปแบบแผนการด าเนินการโดยเลื่อน
ระยะเวลาออกไปเพ่ือให้ได้งานวิจัยที่ตรงตามเป้าหมายแล้วยังพบว่าในทุกงานวิจัยที่มีการด าเนินการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ต้องมีการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลได้มีการปรับแผนการด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินการวิจัย
สามารถด าเนินต่อไปได้เป็นไปได้และเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ดังนี้  

การด�าเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การวิจัย
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  1) งานวิจัยท่ีได้มีการปรับรูปแบบการเก็บข้อมูล ได้มีการปรับรูปแบบของการเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบ
ผสมผสานระหว่างการลงพ้ืนที่และการเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ 

  2) งานวิจัยที่ผู้วิจัยได้มีการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มอาสาสมัคร ผู้วิจัยได้มีการเว้นระยะห่างตาม
มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังมีการป้องกันตัวเองและ
กลุ่มอาสาสมัครโดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
นอกจากน้ีในงานวิจัยที่ได้มีอุปกรณ์บางอย่างที่จะต้องใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย เช่น งานวิจัยที่มีการใช้ใบ
เซียมซีเป็นเครื่องมือที่ต้องน ากลับมาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แยกใบเซียมซีของแต่ละศาลเจ้าไว้ในถุงที่ปิด
สนิท วางผึ่งแดด 2-3 วัน แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และเพ่ือความปลอดภัยของผู้วิจัย 

2. การด าเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หมายถึง ประมวลหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีที่
นักวิจัยควรยึดถือในการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เพ่ือปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ สวัสดิภาพ ให้ความอิสระและความเป็น
ธรรมแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย (ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ , 2564) ดังนั้นการท างานวิจัยไม่ว่าจะเป็นการท าวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนักวิจัยจะต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังท้ังสิ้น และ
เนื่องจากงานวิจัยทุกชิ้นทั้งทางด้านภาษา สังคม และศิลปะ เป็นงานวิจัยที่จะต้องมีการท าวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
อันได้แก่ การสัมภาษณ์ หรือสอบถามข้อมูลจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จึงท าให้ผู้วิจัยจะต้องด าเนินการในการ
ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อเป็นการรับผิดชอบและเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย  

  ผู้วิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านที่ได้มีการท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้มี
การด าเนินการในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามกฎของการวิจัยอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ได้มีการ
ด าเนินการตามขั้นตอนการยื่นขอจริยธรรมท่ีสถาบันวิจัยก าหนดโดยที่ผู้วิจัยได้มีการศึกษาขั้นตอนวิธีการใน
ด าเนินการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และสามารถด าเนินการได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังที่ปรากฏในภาพที่ 2.1 
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ภาพที ่2.1 ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการยื่นขอเอกสารแบบฟอร์มหน่วยจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 

3. การด าเนินการเก็บข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง กระบวนการที่จะได้ข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัยซ่ึง 
แบ่งออกได้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล และการรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและปฐมภูมิ 
โดยใช้เครือ่งมือการสัมภาษณ์ การส ารวจ การสังเกต การกรอกแบบสอบถาม รายงานและเอกสารต่างๆ ฯลฯ 

  3.1 วิธีการด าเนินการในการลงพ้ืนที่ 

  ผู้วิจัยได้มีการด าเนินการออกแบบการวิจัยโดยเน้นการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือจัดเก็บข้อมูล โดยแบ่ง
วิธีการด าเนินการลงพื้นท่ีออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

  1. วิธีการด าเนินการลงพ้ืนที่ในช่วงเวลาที่มีการผ่อนคลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ผู้วิจัยได้มีการลงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลตามแผนการด าเนินงานที่ได้มีการวางเอาไว้

  1) งานวิจัยท่ีได้มีการปรับรูปแบบการเก็บข้อมูล ได้มีการปรับรูปแบบของการเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบ
ผสมผสานระหว่างการลงพ้ืนที่และการเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ 

  2) งานวิจัยที่ผู้วิจัยได้มีการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มอาสาสมัคร ผู้วิจัยได้มีการเว้นระยะห่างตาม
มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังมีการป้องกันตัวเองและ
กลุ่มอาสาสมัครโดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
นอกจากนี้ในงานวิจัยที่ได้มีอุปกรณ์บางอย่างที่จะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย เช่น งานวิจัยที่มีการใช้ใบ
เซียมซีเป็นเครื่องมือที่ต้องน ากลับมาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แยกใบเซียมซีของแต่ละศาลเจ้าไว้ในถุงที่ปิด
สนิท วางผึ่งแดด 2-3 วัน แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และเพ่ือความปลอดภัยของผู้วิจัย 

2. การด าเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หมายถึง ประมวลหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีที่
นักวิจัยควรยึดถือในการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เพ่ือปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ สวัสดิภาพ ให้ความอิสระและความเป็น
ธรรมแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย (ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ , 2564) ดังนั้นการท างานวิจัยไม่ว่าจะเป็นการท าวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนักวิจัยจะต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังท้ังสิ้น และ
เนื่องจากงานวิจัยทุกชิ้นทั้งทางด้านภาษา สังคม และศิลปะ เป็นงานวิจัยที่จะต้องมีการท าวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
อันได้แก่ การสัมภาษณ์ หรือสอบถามข้อมูลจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จึงท าให้ผู้วิจัยจะต้องด าเนินการในการ
ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อเป็นการรับผิดชอบและเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย  

  ผู้วิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านที่ได้มีการท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้มี
การด าเนินการในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามกฎของการวิจัยอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ได้มีการ
ด าเนินการตามขั้นตอนการยื่นขอจริยธรรมที่สถาบันวิจัยก าหนดโดยที่ผู้วิจัยได้มีการศึกษาขั้นตอนวิธีการใน
ด าเนินการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และสามารถด าเนินการได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังที่ปรากฏในภาพที่ 2.1 
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ตั้งแต่แรก สืบเนื่องจากช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยนั้นอยู่ในช่วงผ่อนคลายจากสถานการณ์และไม่มีการ
รายงานว่าพ้ืนที่เป้าหมาย หรือประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเสี่ยงการระบาดของโรค (พ้ืนที่ถูกระบุเป็นพ้ืนที่
เสี่ยงหลังจากช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล) แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีการ
ผ่อนคลายจากสถานการณ์แต่ตลอดระยะเวลาที่มีการลงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้มีการพกแอลกอฮอล์
และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพ่ือเป็นการป้องกันตนเองและผู้ให้ข้อมูล 

  2. วิธีการด าเนินการลงพื้นท่ีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งานวิจัย
ทุกชิ้นที่มีการด าเนินการลงพ้ืนที่ในช่วงนี้จ าเป็นต้องมีการปรับวิธีการในการลงพ้ืนที่เพ่ือเป็นการเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้กับตัวของผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล กล่าวคือ กระบวนการในการด าเนินการเก็บข้อมูลนอกจากจะมีการ
ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจชุมชน และสอบถามความต้องการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิจัยแล้ว ยังต้องมีการ
จ ากัดจ านวนของผู้ให้ข้อมูลให้มีลักษณะเป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม หรือการ
สัมภาษณ์เชิงลึกก็ตาม มีการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเก็บข้อมูล รวมถึงการพก
แอลกอฮอล์ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข  อีก
ทั้งยังเป็นการป้องกันตัวเองและผู้ให้ข้อมูลอีกด้วย นอกจากวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว งานวิจัยบางชิ้นก็ได้มี
การปรับเปลี่ยนวิธีการจากเดิมที่ต้องมีการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลก็ได้มีการปรับมาเป็นการด าเนินการเก็บข้อมูล
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมออนไลน์ เช่น Google Form ,Zoom และการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์แทน 

   3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  ในการด าเนินการวิจัยนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีบทบาทอย่างมาก การ
เลือกใช้เครื่องมือจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งเครื่องมือแต่ละประเภทจะมีลักษณะ
ที่ส าคัญและความสามารถในการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเพ่ือให้การวิจัยเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผู้วิจัยได้มีสร้างเครื่องมือโดยมีการปรึกษาและผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญ โดยมีการ
เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่องานวิจัยของตนมากที่สุด ซึ่งเครื่องมือที่ผู้วิจัยแต่ละท่านได้
เลือกใช้มีหลากหลายประเภทและในงานวิจัย 1 งานวิจัยมักปรากฏเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมากกว่า 1 
ประเภท โดยเครื่องมือที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 

  1) แบบสอบถามและแบบประเมิน เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมภายในของบุคคล ความ
คิดเห็น ความรู้สึก สามารถใช้กับคนจ านวนมากได้ในเวลาเดียวกัน และไม่สร้างความกดดันให้กับผู้ตอบ
เนื่องจากไม่ได้เป็นการให้ข้อมูลแบบ face to face 

  2) แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้วิธีการพูดคุยต่อหน้า หรือในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยจะท าการ
เก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึก หรือใช้เครื่องบันทึกเสียง โดยมีทั้งการสัมภาษณ์แบบเป็นกลุ่ม และการสัมภาษณ์
เชิงลึก 

  3) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าเป็นชุดค าถามเพ่ือใช้วัดพฤติกรรมในด้านต่างๆ ท่ีต้องการ
ทราบ สะดวก และประหยัดเวลาเนื่องจากสามารถใช้ทดสอบคนจ านวนมากได้ในระยะเวลาเดียวกัน มักจะเป็น
แบบทดสอบที่ใช้ในงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและจะประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้
นวัตกรรมที่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
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  4) แบบเรียนออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้กลุ่มของผู้ให้ข้อมูลได้มีการทดลองใช้บทเรียน
เหล่านี้ และเมื่อได้ทดลองใช้บทเรียนออนไลน์แล้วจึงให้ผู้ให้ข้อมูลได้ท าแบบทดสอบที่เตรียมมา 

4. การด าเนินการส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

  ผู้วิจัยได้มีการน าผลการด าเนินงานการวิจัยมารวบรวม และเรียบเรียงออกมาตามลักษณะรูปแบบของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดไว้ โดยมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นบท แต่ละบทมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
งานวิจัยบางส่วนสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนการด าเนินงาน  

  งานวิจัยบางส่วนต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานในส่วนของการเผยแพร่ผลงานด้วยวิธีอ่ืน 
เช่น มีการปรับแผนการด าเนินการแบบเดิมที่จะต้องมีการเผยแพร่ผลงานออกมาในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพ่ือการ
น าเสนอองค์ความรู้ของชุมชนแต่ละด้าน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จึงท าให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือการบันทึกภาพอย่างละเอียดได้ ผู้วิจัยจึงมีการปรับเป็นการจัดท าการ
น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของ “Pocket Book” และในรูปแบบของ “E-book” เพ่ือการเผยแพร่
ผลการวิจัยสู่สาธารณะ โดยมีการน าองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์แล้ว ผ่านการตรวจสอบกับผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการจ านวน 3 ท่าน ผ่านการสนทนาออนไลน์ ในระบบ Google meet และงานวิจัยบางส่วนยังไม่สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จได้ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องท าให้ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะเพราะงานประชุม
วิชาการต่างๆ ที่ผู้วิจัยวางแผนการด าเนินการไว้เพื่อจะไปเผยแพร่ได้ถูกยกเลิกและเลื่อนการจัดงานไปอย่างไม่มี
ก าหนด ท าให้ต้องเลื่อนระยะเวลาในการเผยแพร่ผลงานออกไป อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้วางแผนไปน าเสนอใน
งานประชุมวิชาการท่ีก าลังจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2564 เรียบร้อยแล้ว 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูลด้านการวิจัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
ผศ.ดร.ตุลา คมกริช มโนรัตน์   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ผศ.กนิษฐา พุทธเสถียร    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
      ส าหรับชาวต่างประเทศ 
ผศ.สถิต  จ าเริญ     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ผศ.สุธิดา  วรรธนะปกรณ์    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
อาจารย์ ดร.รุจิรา ศรีสุภา   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
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ตั้งแต่แรก สืบเนื่องจากช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยนั้นอยู่ในช่วงผ่อนคลายจากสถานการณ์และไม่มีการ
รายงานว่าพ้ืนที่เป้าหมาย หรือประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเสี่ยงการระบาดของโรค (พ้ืนที่ถูกระบุเป็นพ้ืนที่
เสี่ยงหลังจากช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล) แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีการ
ผ่อนคลายจากสถานการณ์แต่ตลอดระยะเวลาที่มีการลงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้มีการพกแอลกอฮอล์
และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพ่ือเป็นการป้องกันตนเองและผู้ให้ข้อมูล 

  2. วิธีการด าเนินการลงพื้นท่ีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งานวิจัย
ทุกชิ้นที่มีการด าเนินการลงพ้ืนที่ในช่วงนี้จ าเป็นต้องมีการปรับวิธีการในการลงพ้ืนที่เพ่ือเป็นการเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้กับตัวของผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล กล่าวคือ กระบวนการในการด าเนินการเก็บข้อมูลนอกจากจะมีการ
ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจชุมชน และสอบถามความต้องการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิจัยแล้ว ยังต้องมีการ
จ ากัดจ านวนของผู้ให้ข้อมูลให้มีลักษณะเป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม หรือการ
สัมภาษณ์เชิงลึกก็ตาม มีการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเก็บข้อมูล รวมถึงการพก
แอลกอฮอล์ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข  อีก
ทั้งยังเป็นการป้องกันตัวเองและผู้ให้ข้อมูลอีกด้วย นอกจากวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว งานวิจัยบางชิ้นก็ได้มี
การปรับเปลี่ยนวิธีการจากเดิมที่ต้องมีการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลก็ได้มีการปรับมาเป็นการด าเนินการเก็บข้อมูล
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมออนไลน์ เช่น Google Form ,Zoom และการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์แทน 

   3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  ในการด าเนินการวิจัยนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีบทบาทอย่างมาก การ
เลือกใช้เครื่องมือจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งเครื่องมือแต่ละประเภทจะมีลักษณะ
ที่ส าคัญและความสามารถในการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเพ่ือให้การวิจัยเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผู้วิจัยได้มีสร้างเครื่องมือโดยมีการปรึกษาและผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญ โดยมีการ
เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่องานวิจัยของตนมากที่สุด ซึ่งเครื่องมือที่ผู้วิจัยแต่ละท่านได้
เลือกใช้มีหลากหลายประเภทและในงานวิจัย 1 งานวิจัยมักปรากฏเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมากกว่า 1 
ประเภท โดยเครื่องมือที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 

  1) แบบสอบถามและแบบประเมิน เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมภายในของบุคคล ความ
คิดเห็น ความรู้สึก สามารถใช้กับคนจ านวนมากได้ในเวลาเดียวกัน และไม่สร้างความกดดันให้กับผู้ตอบ
เนื่องจากไม่ได้เป็นการให้ข้อมูลแบบ face to face 

  2) แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้วิธีการพูดคุยต่อหน้า หรือในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยจะท าการ
เก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึก หรือใช้เครื่องบันทึกเสียง โดยมีทั้งการสัมภาษณ์แบบเป็นกลุ่ม และการสัมภาษณ์
เชิงลึก 

  3) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าเป็นชุดค าถามเพ่ือใช้วัดพฤติกรรมในด้านต่างๆ ที่ต้องการ
ทราบ สะดวก และประหยัดเวลาเนื่องจากสามารถใช้ทดสอบคนจ านวนมากได้ในระยะเวลาเดียวกัน มักจะเป็น
แบบทดสอบที่ใช้ในงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและจะประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้
นวัตกรรมที่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
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คณะกรรมการการจัดการความรู้ KM คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล เจริญจิตต์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยเอก ดร.คธาวุธ พลโคตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิต จ าเริญ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกอมร ภัทรกิจพงศ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ภัทร สุขีสนธิ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา วรรธนะปกรณ์  
อาจารย์ ดร.ปิยะนันท ์ทรงสุนทรวัฒน์  
อาจารย์ ดร.พชรมน ซื่อสัจลือสกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกร ศรีชัยชนะ  
อาจารย์พงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ 
อาจารย์รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์ 
นางปนัดดา แก้วกูล  
นางจุติมา เติมสิริทิพรัตน์  
นางภัชชนก พรมจันทึก  
นางสาววนิดา เจริญทนัง  
นางสาวทิพสุธา ชันษา 
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การพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

โดยใช้แนวคิดการประเมินเพื่อการเรียนรู้

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
การพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
โดยใช้แนวคิดการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ 

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 
 
1. ที่มาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ คณิตศาสตร์ท าให้มีความ
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์
ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ 
คณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกันกับ
ผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 , น. 46) ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Understanding) เป็นพ้ืนฐานในการสร้างองค์ความรู้และการเชื่อมโยงในการเรียน
ไปสู่การน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน หรือในกระบวนการเรียนในระดับที่สูงขึ้น สามารถแก้ปัญหาที่มี
ความซับซ้อนได้และตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับ อัมพร ม้าคนอง (2547, น. 29) กล่าวถึง
ความส าคัญของความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ และนักเรียนสามารถนาความรู้ที่มีอยู่นั้นไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์หรือปัญหาที่
ซับซ้อนได ้
 การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ 
(Assessment for learning) มุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ครูเข้าใจว่านักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้อย่างไร เข้าใหรือไม่ โดยค าตอบของนักเรียนสามารถชี้ให้เห็นถึงระดับความเข้าใจของนักเรียน 
สอดคล้องกับ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2560, น. 3) กล่าวว่า การประเมินเพ่ือการ
เรียนรู้ เป็นกระบวนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่าง ๆ ตามสภาพจริงเกี่ยวกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพ่ือระบุและวินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้และให้ข้อติชมที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน เพ่ือปรับปรุง
การเรียนรู้ให้ดีขึ้นโดยใช้วิธีการประเมินหลากหลายและเพ่ือให้เข้าใจการเรียนรู้ของผู้เรียนในแง่มุม
ต่างๆอย่างรอบด้านอันจะน าไปสู่การปรับการเรียนและเปลี่ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือไวรัสโควิด-
19 ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกและประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งระบบ
การศึกษาเนื่องจากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติได้ แต่อย่างไรก็ดีอย่างน้อยในยุคที่การ
สื่อสารไร้พรมแดน และสมบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ท าให้โรงเรียนหลายแห่ง 
สามารถด าเนินการเรียนการสอนของตนต่อไปได้ เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นตัวเร่ง
เร้าให้บรรดาคุณครู ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา นักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้นั่งคิดทบทวน 
วิเคราะห์ปัญหา และร่วมมือหาหนทางท่ีดีและสร้างสรรค์ท่ีจะท าให้การเรียนการสอนด าเนินงานต่อไป
ได้ และค าตอบที่ได้ก็คือการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด (นงลักษณ์ อัจน
ปัญญา, 2563) สอดคล้องกับ ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์ (2563) กล่าวว่า ส าหรับประเทศไทย ความท้า
ทายในการเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์โควิด -19 เท่านั้น แต่ควร
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เป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม ดังนั้น
มาตรการการเรียนรู้ของไทยจึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรับใหญ่ทั้ง
ระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็ก เมื่อนักเรียนไปโรงเรียน
ตามปกติไม่ได้ ครูกับนักเรียนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันลดลง ท าให้ครูไม่สามารถติดตามพัฒนาการของ
นักเรียนได้เต็มที่ อาจท าให้ไม่สามารถรู้ปัญหาของนักเรียนได้ทันเวลา โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษา
และการค านวณ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ระยะยาว การประเมินเพ่ือพัฒนาจึงไม่สามารถลด
หรือละทิ้งไปได้ทั้งการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (assessment for learning) ของเด็ก เพ่ือให้ครูทราบ
ถึงกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก โดยจะสามารถให้ feedback กับเด็กและปรับแผนการเรียนรู้ได้ตรง
ตามสถานการณ ์
 วิชาคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ถ้าหากนักเรียนมีความเข้าใจจะ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นเนื้อหาที่มีความซับซ้อน นักเรียนจึงต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างมาก เพ่ือน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์อ่ืน ๆ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การวัด
และประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ครูจะสามารถ
วัดและประเมินผลนักเรียน เพ่ือดูพัฒนาการและความเข้าใจของนักเรียนได้อย่างไร เนื่องจากไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนได้แบบปกติ ดังนั้นผู้จัดท าจึงใช้การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ ไม่เพียงเพ่ือตัดสินผลการเรียนของนักเรียนเท่านั้น ยังเพ่ือพัฒนาความ
เข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยครูเป็นผู้ตั้งค าถาม เพ่ือให้
เกิดการประเมินอย่างต่อเนื่องและนักเรียนสามารถน าไปใช้ต่อไปได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาแนวทางการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
 2.3 เพ่ือประเมินแนวทางการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
 ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป 
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4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
การน ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือพัฒนา

ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
แนวคิดการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ 
 ขั้นวางแผน (Plan) ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการประเมิน
ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษา
หลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการวัดผลและประเมินผล โดยกิจกรรมการเรียนการสอนจะมี
การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ โดยการใช้เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยใช้เทคนิคครูเป็นผู้ตั้งค าถาม 
เทคนิคสรุปใจความส าคัญ และให้นักเรียนช่วยกันประเมินผลงานของเพ่ือน 
 ขั้นปฏิบัติตามแผน (Action) นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนออนไลน์เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดการประเมิน
เพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรแก่นักเรียน ก ากับติดตาม ควบคุมดูแลการเรียนของ
นักเรียน  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ขั้นสังเกต (Observe) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และความสนใจและการให้ความร่วมมือ
ของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดการประเมินเพ่ือการเรียนรู้  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินความ
เข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
 ขั้นสะท้อนผล (Reflection) ประเมินความเข้าทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของ
นักเรียนโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน ครูและนักเรียนสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยสะท้อนผลการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ โดยเทคนิคการตั้งค าถามโดยครู และเทคนิคสรุปใจความ
ส าคัญ และนักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่องฟังก์ชัน
ตรีโกณมิต ิ

เป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม ดังนั้น
มาตรการการเรียนรู้ของไทยจึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรับใหญ่ทั้ง
ระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็ก เมื่อนักเรียนไปโรงเรียน
ตามปกติไม่ได้ ครูกับนักเรียนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันลดลง ท าให้ครูไม่สามารถติดตามพัฒนาการของ
นักเรียนได้เต็มที่ อาจท าให้ไม่สามารถรู้ปัญหาของนักเรียนได้ทันเวลา โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษา
และการค านวณ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ระยะยาว การประเมินเพ่ือพัฒนาจึงไม่สามารถลด
หรือละทิ้งไปได้ทั้งการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (assessment for learning) ของเด็ก เพ่ือให้ครูทราบ
ถึงกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก โดยจะสามารถให้ feedback กับเด็กและปรับแผนการเรียนรู้ได้ตรง
ตามสถานการณ ์
 วิชาคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ถ้าหากนักเรียนมีความเข้าใจจะ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นเนื้อหาที่มีความซับซ้อน นักเรียนจึงต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างมาก เพ่ือน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์อ่ืน ๆ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การวัด
และประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ครูจะสามารถ
วัดและประเมินผลนักเรียน เพ่ือดูพัฒนาการและความเข้าใจของนักเรียนได้อย่างไร เนื่องจากไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนได้แบบปกติ ดังนั้นผู้จัดท าจึงใช้การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ ไม่เพียงเพ่ือตัดสินผลการเรียนของนักเรียนเท่านั้น ยังเพ่ือพัฒนาความ
เข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยครูเป็นผู้ตั้งค าถาม เพ่ือให้
เกิดการประเมินอย่างต่อเนื่องและนักเรียนสามารถน าไปใช้ต่อไปได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาแนวทางการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
 2.3 เพ่ือประเมินแนวทางการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
 ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป 
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5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ 

จากผลการน ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือ
พัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย
ใช้แนวคิดการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ ผู้จัดท าน าเสนอผลการด าเนินงาน 3 ตอน ตามล าดับดังนี้ 
 5.1 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ ผล
การเปรียบเทียบความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  น าเสนอตามตางราง 1 
ดังนี้ 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดการประเมินเพื่อการเรียนรู้  
 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X̅ S.D. t p 
หลังเรียน 34 10 8.62 1.83 

3.886* 0.000 ก่อนเรียน 34 10 6.41 3.29 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง 1 พบว่า ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5.2 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  เพ่ือพัฒนาความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดการประเมิน
เพ่ือการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ให้ความร่วมมือกับ
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ครูผู้สอน และสามารถตอบค าถามของครูได้เป็นอย่างดี สามารถเขียนสรุปความเข้าใจของตนเองโดย
ใช้เทคนิคสรุปใจความส าคัญของตนเอง รวมทั้งนักเรียนยังสามารถร่วมกันให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
ผลงานของเพ่ือนในชั้นเรียน เพ่ือบอกจุดที่ถูกและใช้หลักการทางคณิตศาสตร์อธิบายจุดที่เพ่ือนต้อง
แก้ไขได้ แสดงให้เห็นได้ว่านักเรียนมีความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ และนักเรียนสามารถประเมินความ
เข้าใจทางคณิตศาสตร์ของตนเอง พร้อมทั้งบอกข้อดีและจุดที่ควรแก้ไขในการเรียนเพ่ือพัฒนาตนเอง
ต่อไปได้ และนักเรียนยังสามารถสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนของครู โดยนักเรียนสามารถบอก
ข้อดีและจุดที่ควรแก้ไขของครู เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไปได้ 
 5.3 ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ 
เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ผลการศึกษา พบว่า ความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมการเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 โดยนักเรียนรู้สึกว่ากิจกรรมที่ครู
จัดมีความเหมาะสมกับเนื้อหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 ด้านการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 โดยนักเรียนรู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 ด้านประโยชน์ที่ได้รับมีค่าเฉลี่ย 
3.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 โดยนักเรียนรู้สึกว่าสามารถตัดสินใจโดยใช้เหตุผลค่าเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 
 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 6.1 นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมุ่งมั่นตั้งใจใน
การท างาน 
 6.2 ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจ เพ่ือการพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 6.3 โรงเรียนมีงบประมาณให้การสนับสนุน ในด้านการเรียนออนไลน์ของนักเรียน 
 6.4 ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ร่วมพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะ 
 6.5 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
7. การน าประโยชน์ไปใช้ 
 7.1 น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับสาระอ่ืน ๆ หรือวิชาอ่ืน ๆ 
 7.2 น าการประเมินเพ่ือการเรียนรู้อ่ืน ๆ มาสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ 

จากผลการน ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือ
พัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย
ใช้แนวคิดการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ ผู้จัดท าน าเสนอผลการด าเนินงาน 3 ตอน ตามล าดับดังนี้ 
 5.1 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ ผล
การเปรียบเทียบความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  น าเสนอตามตางราง 1 
ดังนี้ 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดการประเมินเพื่อการเรียนรู้  
 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X̅ S.D. t p 
หลังเรียน 34 10 8.62 1.83 

3.886* 0.000 ก่อนเรียน 34 10 6.41 3.29 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง 1 พบว่า ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5.2 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  เพ่ือพัฒนาความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดการประเมิน
เพ่ือการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ให้ความร่วมมือกับ
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8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
 8.1 ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้โดยวิธีการประชุมสะท้อนผลการด าเนินการเรียนการสอน 
 8.2 ติดตามผลการปฏิบัติการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง 
 9.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 
 9.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 

9.3 กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

9.4 นงลักษณ์ อัจนปัญญา. (2563). [ออนไลน์]. เมื่อไวรัสโควิด-19 กาลังพลิกโฉมระบบ
การศึกษาโลก. สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2564 จาก https://www.eef.or.th/30577-2/ 

9.5 ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์. (2563). [ออนไลน์]. จัดการเรียนการสอนอย่างไรในสถานการณ์
โควิด-19: จากบทเรียนต่างประเทศสู่การจัดการเรียนรู้ของไทย. สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2564  
จาก https://tdri.or.th/2020/05/examples-of-teaching-and-learning-in-covid-19-
pandemic/ 

9.6 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2560). การประเมินเพื่อการเรียนรู้: การตั้ง
ค าถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย. 

9.7 อัมพร  ม้าคนอง. (2547). ทฤษฎีและการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
 
10. ประวัติผู้เขียน 
 ชื่อ – นามสกุล  นายวัชรินทร์  อุตรา 
 สถานที่ท างานปัจจุบัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 
 ประวัติการศึกษา  ศษ.บ. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    คม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 อีเมล   arm.watcharin.u@gmail.com 
 หมายเลขโทรศัพท์ 088-1045844 
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“ยา 8 ขนานสังหาร NCD : นวัตกรรมด้านสุขภาพ ผลลัพธ์จากงานวิจัยเชิงปฏิบตัิการ” 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
1. ที่มาและความสำคัญ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการ
ส่งเสริมสขุภาพและการป้องกันโรค  นอกจากนี้การบริการวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่น/พื้นที่ด้านสุขภาพ
หรือสาธารณสุขถือได้ว่าเป็นภารกิจหลักที่คณะได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนสุขภาวะ
ชุมชนด้วยกระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาวะของคนในชุมชนภายใต้ความหลากหลายที่มีในชุมชน ส่งผลให้การ
ดูแลสุขภาพของชุมชนด้วยชุมชน ตามหลักการสาธารณสุขมูลฐานที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิด
ระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของชุมชนอย่างแท้จริง เกิดนโยบายสุขภาพที่
ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันโดยอาศัยข้อมูลปัญหาและความต้องการตามบริบทของชุมชนแต่ละแห่งที่
แตกต่างกัน  เกิดการตอบสนองความต้องการของชุมชนและสามารถทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรง
จุด รวมทั้งทำให้ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนได้ดีกว่านโยบายสุขภาพจากส่วนกลางที่อาจขาดความ
เข้าใจในสภาพและศักยภาพของชุมชนในทุกมิติ ชุมชนเข้มแข็งจึงเป็นหลักประกันของความยั่งยืนในการ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในระยะยาว 

จากการบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความสำเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม ตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนในทิศทางที่ดี
ขึ้นอย่างมาก อาทิเช่น กลุ่มเสี่ยงมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น ช่วยลดการเกิดผู้ป่วยใหม่ในชุมชน หรือตัวผู้ป่วย
สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ทั้งนี้ยังพบว่ามีผู้ป่วยบางรายที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง สามารถลดยาหรือเลิกการใช้ยาได้ เป็นต้น จนเป็นที่ยอมรับ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้นำเอา “หลักการดูแลสุขภาพตามหลัก ๔ อ. หรือท่ี
เรียกว่า ยา ๘ ขนาน สังหาร NCD” ไปกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
ชุมชนของพื้นที ่จังหวัดนครราชสีมา และ ผลงานดังกล่าวนั ้น สอดรับกับนโยบายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ว่า “ที่พึ่งของท้องถิ่น” โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้แสดงให้เห็นแล้ว
ว่า “เราเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของท้องถิ่น” อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรใน
คณะจึงได้มีการกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2564 เรื่อง “ยา 8 ขนานสังหาร NCD: 
นวัตกรรมด้านสุขภาพ ผลลัพธ์จากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ”  เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการทำงานในพื้นที่ ทั้งงานบริการวิชาการและงานวิจัยเชิงพื้นที่ อันจะช่วยให้บุคลากรสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการได้ต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ระบวนการทำวิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับการบูรณาการบริการวิชาการ ของ
บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2.2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากแนวปฏิบัติที่ด ีที่สามารถนำไปใช้ดำเนินการในพื้นที่ไดจ้ริง 
 

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
 8.1 ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้โดยวิธีการประชุมสะท้อนผลการด าเนินการเรียนการสอน 
 8.2 ติดตามผลการปฏิบัติการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง 
 9.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 
 9.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 

9.3 กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

9.4 นงลักษณ์ อัจนปัญญา. (2563). [ออนไลน์]. เมื่อไวรัสโควิด-19 กาลังพลิกโฉมระบบ
การศึกษาโลก. สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2564 จาก https://www.eef.or.th/30577-2/ 

9.5 ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์. (2563). [ออนไลน์]. จัดการเรียนการสอนอย่างไรในสถานการณ์
โควิด-19: จากบทเรียนต่างประเทศสู่การจัดการเรียนรู้ของไทย. สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2564  
จาก https://tdri.or.th/2020/05/examples-of-teaching-and-learning-in-covid-19-
pandemic/ 

9.6 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2560). การประเมินเพื่อการเรียนรู้: การตั้ง
ค าถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย. 

9.7 อัมพร  ม้าคนอง. (2547). ทฤษฎีและการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
 
10. ประวัติผู้เขียน 
 ชื่อ – นามสกุล  นายวัชรินทร์  อุตรา 
 สถานที่ท างานปัจจุบัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 
 ประวัติการศึกษา  ศษ.บ. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    คม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 อีเมล   arm.watcharin.u@gmail.com 
 หมายเลขโทรศัพท์ 088-1045844 

“ยา 8 ขนานสังหาร NCD : นวัตกรรมด้านสุขภาพ 

ผลลัพธ์จากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ”

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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3. ผู้ใช้ความรู้ 
 ผู้ใช้องค์ความรู้ ประกอบด้วย  

3.1 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
3.2 หน่วยงานด้านสุขภาพ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 

4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู ้
กระบวนการการจัดการความรู้เรื ่อง “ยา 8 ขนานสังหาร NCD: นวัตกรรมด้านสุขภาพที่เป็น

ผลลัพธ์จากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ” ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
1) การศึกษาบริบทชุมชน 2) กระบวนการพัฒนา แบบ PAOR ได้แก่ การวางแผน (Planning) การนำไป
ปฏิบัติ (Action) การสังเกตติดตาม (Observation) และ การสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) และ         
3) การศึกษาผลลัพธ์ของการพัฒนา ซึ่งไดน้ำมาสอดแทรกในแต่ละขั้นตอนของการจัดการความรู้ ดังนี้    

ขั้นที่ 1 บ่งชี้ความรู้ : ภายใต้องค์ความรู้ด้านสุขภาพของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มี
ความหลากหลาย แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ การแก้ปัญหาสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน จึงเริ่มต้นด้วยการค้นหาปัญหาสุขภาพของชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งดำเนินการภายใต้องค์ประกอบ
ของ การวิจัยเชิงปฏิบัติการขั้นที่ 1 คือ “การศึกษาบริบทของชุมชน” มีการระบุปัญหาชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริง พิจารณาปัญหาสุขภาพชุมชนภายใต้ 4 ตัวบ่งชี้ คือ ขนาดของปัญหา 
ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ปัญหา และ ความตะหนักของชุมชน จึงได้ปัญหาโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง โดยชุมชนมีความต้องการที่จะลดผู้ป่วยรายใหม่ และส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่ม
ดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถลด ละ เลิกการกินยาตลอดชีวิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการได้มา
ของ “การบ่งชี้ความรู้” คณะจึงมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับฝ่ายจัดการศึกษาและ
จัดการความรู้ จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อดำเนินการจัดการค้นหาแนวทางในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน ให้สามารถดำรงชีวิตกับโรคที่เป็นอยู่ได้อย่างปลอดภัย 
ลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา 

ขั้นที่ 2 สร้างและแสวงหาความรู้ : คณะกรรมการจัดการความรู้ได้สร้างแนวทางในการแสวงหา
องค์ความรู้ ในขั้นนี้ได้นำกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการขั้นที่ 2 คือ “กระบวนการพัฒนา” มาใช้
ดำเนินการในการสร้างและแสวงหาความรู้ เพื่อให้บุคลากรในคณะได้มีโอกาสในการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ 
และมีศักยภาพในการวิทยากรในกิจกรรมบริการวิชาการในชุมชนได้  โดยการสร้างการมีส่วนร่วมตามความ
สมัครใจและความถนัดของแต่ละคน อันเนื่องมาจากว่า งานบริการวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นที่
มีความหลากหลาย ดังนั้นผู้ที่จะร่วมในงานบริการวิชาการต้องมีความชอบ ทำแล้วมีความสุขและสบายใจ 
ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความประทับใจและมีความสุขในการทำกิจกรรมไป
ด้วย อันจะส่งผลลัพธ์ที่ดีตามมา โดยใช้วิธกีารแสวงหาความรู้ดังต่อไปน้ี 
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2.1 ความรู้เฉพาะตัว หรือความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) 
                          2.1.1 การรับฟังแนวคิดการดำเนินงานในชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประชากรศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์       
สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เกี่ยวกับแนวคิด
ของความแตกต่างในแต่ละตัวบุคคลและชุมชน การสร้างการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน และวิธีการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ 

ด้วยตนเอง เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
2.1.2 การรับฟังแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตรส์ุขภาพ คือ  

รองศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์  
อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เกี่ยวกับประยุกต์ 
ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการดำเนินงาน 
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชน  

2.1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อ
นำมากำหนดแนวทางหรือรูปแบบการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน และมีวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน โดยได้ร่วมกันเสนอแนว
ทางการทำกิจกรรม ภายใต้ช่ือว่า “ยา 8 ขนาน”  
 2.2 ความรู้ทั่วไป หรือความรูช้ัดแจ้ง (Explicit Knowledge)   

2.2.1 การเพิ่มพูนความรู้ที่ชัดแจ้งที่สามารถนำไปถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติได้นั้น ภายใต้องค์
ความรู้ที่มีของบุคลากรในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่วนใหญ่อยู่ในองค์ความรู้เชิงทฤษฎี ยังไม่เคยได้นำไป
ปฏิบัติจริงทั้งกับตนเองและผู้อื่น คณะกรรมการได้ค้นหาแหล่งข้อมูลของผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์ในการนำไปปฏิบัติจริง จึงได้กราบนมัสการเชิญ พระอาจารย์ นายแพทย์ทองถม ชะลอกุล  

เจ้าอาวาสวัดสัมปัตตะวนาราม อดีตแพทย์ศัลยกรรม โรงพยาบาล  
มหาราชนครราชสีมา ซึ่งท่านมีประสบการณ์ดูแลและบำบัดผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื ้อรังเป็นเวลาเกือบ 10 ปี เป็นวิทยากรให้ความรู้
เพิ่มเติมแก่บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และร่วมกำหนด
รูปแบบการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน   

2.2.2 การเรียนรู้ด้วยการลองฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ทองทิพย์  สละวงษ์ลักษณ์ ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ณ พุทธ
สถานสีมาอโศก ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างโอกาสการ
เรียนรู้กับผู้มีชื่อเสียงและได้รับประสบการณ์จริงในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง คือ ดร. ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขียว) เป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้นได้นำมาแลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการจัดการความรู้ จนสามารถได้
ข้อสรุปขององค์ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคไม่เรื้อรังในชุมชนที่มีชื่อว่า “การดูแลสุขภาพ
ตามหลัก 4 อ.” หรือที่เรียกว่า “ยา 8 ขนาน” ประกอบด้วย 1) อารมณ์ : การจัดการกับอารมณ์ 2) อาหาร 
: การรับประทานอาหาร 3) ออกกำลังกาย : การออกกำลังกาย และ 4) เอาพิษออก : การเอาพิษออก 

3. ผู้ใช้ความรู้ 
 ผู้ใช้องค์ความรู้ ประกอบด้วย  

3.1 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
3.2 หน่วยงานด้านสุขภาพ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 

4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู ้
กระบวนการการจัดการความรู้เรื ่อง “ยา 8 ขนานสังหาร NCD: นวัตกรรมด้านสุขภาพที่เป็น

ผลลัพธ์จากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ” ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
1) การศึกษาบริบทชุมชน 2) กระบวนการพัฒนา แบบ PAOR ได้แก่ การวางแผน (Planning) การนำไป
ปฏิบัติ (Action) การสังเกตติดตาม (Observation) และ การสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) และ         
3) การศึกษาผลลัพธ์ของการพัฒนา ซึ่งไดน้ำมาสอดแทรกในแต่ละขั้นตอนของการจัดการความรู้ ดังนี้    

ขั้นที่ 1 บ่งชี้ความรู้ : ภายใต้องค์ความรู้ด้านสุขภาพของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มี
ความหลากหลาย แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ การแก้ปัญหาสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน จึงเริ่มต้นด้วยการค้นหาปัญหาสุขภาพของชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งดำเนินการภายใต้องค์ประกอบ
ของ การวิจัยเชิงปฏิบัติการขั้นที่ 1 คือ “การศึกษาบริบทของชุมชน” มีการระบุปัญหาชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริง พิจารณาปัญหาสุขภาพชุมชนภายใต้ 4 ตัวบ่งชี้ คือ ขนาดของปัญหา 
ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ปัญหา และ ความตะหนักของชุมชน จึงได้ปัญหาโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง โดยชุมชนมีความต้องการที่จะลดผู้ป่วยรายใหม่ และส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่ม
ดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถลด ละ เลิกการกินยาตลอดชีวิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการได้มา
ของ “การบ่งชี้ความรู้” คณะจึงมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับฝ่ายจัดการศึกษาและ
จัดการความรู้ จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อดำเนินการจัดการค้นหาแนวทางในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน ให้สามารถดำรงชีวิตกับโรคที่เป็นอยู่ได้อย่างปลอดภัย 
ลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา 

ขั้นที่ 2 สร้างและแสวงหาความรู้ : คณะกรรมการจัดการความรู้ได้สร้างแนวทางในการแสวงหา
องค์ความรู้ ในขั้นนี้ได้นำกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการขั้นที่ 2 คือ “กระบวนการพัฒนา” มาใช้
ดำเนินการในการสร้างและแสวงหาความรู้ เพื่อให้บุคลากรในคณะได้มีโอกาสในการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ 
และมีศักยภาพในการวิทยากรในกิจกรรมบริการวิชาการในชุมชนได้  โดยการสร้างการมีส่วนร่วมตามความ
สมัครใจและความถนัดของแต่ละคน อันเนื่องมาจากว่า งานบริการวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นท่ี
มีความหลากหลาย ดังนั้นผู้ที่จะร่วมในงานบริการวิชาการต้องมีความชอบ ทำแล้วมีความสุขและสบายใจ 
ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความประทับใจและมีความสุขในการทำกิจกรรมไป
ด้วย อันจะส่งผลลัพธ์ที่ดีตามมา โดยใช้วิธกีารแสวงหาความรู้ดังต่อไปน้ี 
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ประกอบด้วย 4.1) การดื่มน้ำ 4.2) การนวดมือนวดเท้า 4.3) การกัวซา 4.4) การแช่มือแช่เท้า 4.5) การใช้
สมุนไพรปรับสมดุล 

ขั้นที่ 3 จัดความรู้ให้เป็นระบบ : คณะทำงานได้จัดทำร่างหลักสูตรอบรมพร้อมจัดทำคู่มือการ
จัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ด้วยหลัก 4 อ. (ยา 8 ขนาน) เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง ผู้ดูแลผู้ป่วย และบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีกระบวนการ
จัดการความรู้ให้เป็นระบบ ประกอบด้วย 1) เสนอร่างหลักสูตรอบรมและคู่มือการจัดการโรคเรื้อรังแนว
ใหม่ด้วยหลัก 4 อ. (ยา 8 ขนาน) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและให้คำแนะนำ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ศิริพร พึ่งเพ็ชร ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการฝึกอบรม จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ 2) นำร่างหลักสูตรอบรมและคู่มือเสนอต่อเวทีการวิพากษ์ โดยมีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ 3) คณะทำงานปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้ดำเนินการ โดยมีชื่อหลักสูตรฝึกอบรม คือ “ยา 8 
ขนานสังหาร NCD” และคู่มือฉบับนี้มีชื่อว่า “การจัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ด้วยหลัก 4 อ. (ยา 8 ขนาน)” 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ได้จากการวางแผน (Planning) แบบมีส่วนร่วม และ 4) นำหลักสูตรท่ี
พัฒนาขึ้น ไปดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรสาธารณสุขตัวแทนอำเภอต่างๆ จำนวน 32 
อำเภอ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ อำเภอวังน้ำเขียว โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งเป็นขั้นการนำสิ่งที่พัฒนาขึ้นไปปฏิบัติ (Action)  

ขั้นที่ 4 ประมวลและกลั่นกรองความรู ้:  จากการติดตามสังเกตการณ์ (Observation) ในขณะที่
มีการนำหลักสูตรไปใช้ เพื่อประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมที่ระบุไว้ในหลักสูตร และรูปแบบของ
กิจกรรมที่บูรณาการทั้งการบรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติจริง คณะทำงานได้นำข้อมูลที่ได้มา
ร่วมกนัวิเคราะห์สะท้อนผลการนำไปปฏิบัติ (Reflecting) โดยได้จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนการทำงาน
เป็นระยะ และสรุปองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม นำไปปรับปรุงหลักสูตรการอบรม/คู่มือ
อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก 4 อ. ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ 
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่นำไปใช้และปัญหาของชุมชนมากขึ้น ผลจาก “การศึกษาผลลัพธ์
ของการพัฒนา” ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการขั้นที่ 3 มีการนำเสนอและคืนข้อมูลแก่ชุมชน 
เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อนำมาปรับวิธีการ
ดำเนินงานต่อไป ก่อให้เกิดการยอมรับของชุมชน และเกิดความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของ
ผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังในชุมชน  

ขั้นที่ 5 เข้าถึงความรู้และแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัด             
การความรู้ผ่านบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการในพื้นที่ เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังในชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงความรู้ “การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยหลัก             
4 อ. หรือ ยา 8 ขนาน”  โดยการแบ่งปันความรู้กับผู้ที่สนใจ  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ 1) คู่มือการ
จัดการโรคเรื ้อรังแนวใหม่ด้วยหลัก 4 อ. (ยา 8 ขนาน)  2) บทความวิชาการที ่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ เช่น บทความเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการ
จัดการโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง: กรณีศึกษาพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซับ                 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา” 3) การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทาง YouTube “ยาแปดขนาน
สังหาร NCD”: https://youtu.be/7WZIvMBmtt8  4) การเผยแพร่องค์ความรู ้ผ ่านทาง YouTube 
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“เพลงโคราชและการรำโทน ยา 8 ขนานส ังหารNCD”: https://youtu.be/vD1O-Fogjm4 และ                   
5) ก า ร เ ผ ย แ พ ร ่ อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้ ผ ่ า น ท า ง  YouTube “ เ พ ล ง แ ห ล ่ ย า 8ข น า น  #Phnrru” : 
https://www.youtube.com/watch?v=JqUPaWhicQU 

 
ขั้นที่ 6 เรียนรู้ : 1) บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้จาก

ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคลากรในคณะ และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก จนสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ
ได้ และสามารถร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมตามหลักสูตร “ยา 8 ขนาน สังหาร NCD” ได้ 2) บุคลากร
สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอด
และดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน ได้
เรียนรู้วิธีการดูแลตนเองตามหลัก 4 อ. หรือ ยา 8 ขนาน ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันตาม
บริบทสังคมแวดล้อมที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ได้จริง 
 
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได ้
 ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิถีการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของ
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน คือ “หลักการดูแลสุขภาพตามหลัก 4 อ.” หรือเรียกว่า “ยา 8 ขนาน” 
ประกอบด้วย 1) อารมณ์ : การจัดการกับอารมณ์ 2) อาหาร : การรับประทานอาหาร 3) ออกกำลังกาย : 
การออกกำลังกาย และ 4) เอาพิษออก : การเอาพิษออก ประกอบด้วย 4.1) การดื่มน้ำ 4.2) การนวดมือ
นวดเท้า 4.3) การกัวซา 4.4) การแช่มือแช่เท้า 4.5) การใช้สมุนไพรปรับสมดุล 
 
6. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 
 6.1 เทคนิค : ตอบสนองปัญหาพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วม เกิดความรู้แบบองค์รวม ร่วมรับ
ประโยชน์ด้วยกัน  
 6.2 วิธีการ  

6.2.1 ตอบสนองปัญหาพื้นที่: การดำเนินงานบริการวิชาการในชุมชน ต้องให้ความสำคัญว่า
ชุมชนมีปัญหาอะไร ต้องการความช่วยเหลือด้านใด  

ประกอบด้วย 4.1) การดื่มน้ำ 4.2) การนวดมือนวดเท้า 4.3) การกัวซา 4.4) การแช่มือแช่เท้า 4.5) การใช้
สมุนไพรปรับสมดุล 

ขั้นที่ 3 จัดความรู้ให้เป็นระบบ : คณะทำงานได้จัดทำร่างหลักสูตรอบรมพร้อมจัดทำคู่มือการ
จัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ด้วยหลัก 4 อ. (ยา 8 ขนาน) เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง ผู้ดูแลผู้ป่วย และบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีกระบวนการ
จัดการความรู้ให้เป็นระบบ ประกอบด้วย 1) เสนอร่างหลักสูตรอบรมและคู่มือการจัดการโรคเรื้อรังแนว
ใหม่ด้วยหลัก 4 อ. (ยา 8 ขนาน) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและให้คำแนะนำ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ศิริพร พึ่งเพ็ชร ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการฝึกอบรม จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ 2) นำร่างหลักสูตรอบรมและคู่มือเสนอต่อเวทีการวิพากษ์ โดยมีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ 3) คณะทำงานปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้ดำเนินการ โดยมีชื่อหลักสูตรฝึกอบรม คือ “ยา 8 
ขนานสังหาร NCD” และคู่มือฉบับนี้มีชื่อว่า “การจัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ด้วยหลัก 4 อ. (ยา 8 ขนาน)” 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ได้จากการวางแผน (Planning) แบบมีส่วนร่วม และ 4) นำหลักสูตรท่ี
พัฒนาขึ้น ไปดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรสาธารณสุขตัวแทนอำเภอต่างๆ จำนวน 32 
อำเภอ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ อำเภอวังน้ำเขียว โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งเป็นขั้นการนำสิ่งที่พัฒนาขึ้นไปปฏิบัติ (Action)  

ขั้นที่ 4 ประมวลและกลั่นกรองความรู ้:  จากการติดตามสังเกตการณ์ (Observation) ในขณะที่
มีการนำหลักสูตรไปใช้ เพื่อประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมที่ระบุไว้ในหลักสูตร และรูปแบบของ
กิจกรรมที่บูรณาการทั้งการบรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติจริง คณะทำงานได้นำข้อมูลที่ได้มา
ร่วมกนัวิเคราะห์สะท้อนผลการนำไปปฏิบัติ (Reflecting) โดยได้จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนการทำงาน
เป็นระยะ และสรุปองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม นำไปปรับปรุงหลักสูตรการอบรม/คู่มือ
อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก 4 อ. ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ 
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่นำไปใช้และปัญหาของชุมชนมากขึ้น ผลจาก “การศึกษาผลลัพธ์
ของการพัฒนา” ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการขั้นที่ 3 มีการนำเสนอและคืนข้อมูลแก่ชุมชน 
เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อนำมาปรับวิธีการ
ดำเนินงานต่อไป ก่อให้เกิดการยอมรับของชุมชน และเกิดความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของ
ผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังในชุมชน  

ขั้นที่ 5 เข้าถึงความรู้และแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัด             
การความรู้ผ่านบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการในพื้นที่ เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังในชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงความรู้ “การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยหลัก             
4 อ. หรือ ยา 8 ขนาน”  โดยการแบ่งปันความรูก้ับผู้ที่สนใจ  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ 1) คู่มือการ
จัดการโรคเรื ้อรังแนวใหม่ด้วยหลัก 4 อ. (ยา 8 ขนาน)  2) บทความวิชาการที ่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ เช่น บทความเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการ
จัดการโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง: กรณีศึกษาพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซับ                 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา” 3) การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทาง YouTube “ยาแปดขนาน
สังหาร NCD”: https://youtu.be/7WZIvMBmtt8  4) การเผยแพร่องค์ความรู ้ผ ่านทาง YouTube 
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6.2.2 สร้างการมีส่วนร่วม: การดำเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ได้แก่ มีส่วนร่วม
ศึกษาและรับรู้ปัญหา มีส่วนร่วมวางแผนดำเนินงานในชุมชน มีส่วนร่วมดำเนินงาน มีส่วนร่วมประเมินผล 
และมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

6.2.3 เกิดความรู้แบบองค์รวม: การดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชน จำเป็นต้องใช้ความรู้
และทักษะที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม คือ กาย ใจ สังคม และสถิติปัญญา ที่ตอบสนองครอบคลุม
ปัญหาในชุมชน 

6.2.4 ร่วมรับประโยชน์ด้วยกัน: ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในชุมชนต้องได้รับประโยชน์
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น/ชุมชน หรือต่อองค์กร/หน่วยงาน 
 6.3 เคล็ดลับ : คนทำงานชุมชนต้องเป็นคนแบบ “น้ำไม่เต็มแก้ว” คือ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ยอมรับความแตกต่าง เข้าใจการเปลี่ยนแปลง และหาโอกาสเรียนรู้เพื่อเติมเต็ม 
 
7. การนำไปใช้ประโยชน์ 
 บุคลากรได้นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานบริการ
วิชาการในชุมชน และการนำกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยเชิงพื้นที่ หรือการบูร
ณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ 
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ 
 8.1 การประเมินศักยภาพในการเป็นวิทยากร เรื่อง “ยา 8 ขนาน” สำหรับการบริการวิชาการใน
พื้นที่ ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 8.2 การติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิเช่น            
การควบคุมระดับความดันโลหิต หรือ ระดับน้ำตาลในเลือด ภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยลดลง รวมถึง
การได้รับการวนิิจจากแพทย์ให้ ลดยาหรือหยุดรับประทานยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง 
 ผู้ที่นำองค์ความรู้ไปใช้ดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซับ อำเภอปักธงชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย เป็นต้น 
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10. ประวัติผู้เขียน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์  สิงห์ศาลาแสง  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
เบอร์โทรศัพท์ 080-3762044, e-mail: atthawit.s@nrru.ac.th 
10.1 ที่ปรึกษา  

รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์   
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์  สละวงษ์ลักษณ์  

10.2 ทีมงาน 
ดร.รชานนท์  ง่วนใจรัก  และ นางสาวธิดารัตน์ ณ จัตุรัส 

6.2.2 สร้างการมีส่วนร่วม: การดำเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ได้แก่ มีส่วนร่วม
ศึกษาและรับรู้ปัญหา มีส่วนร่วมวางแผนดำเนินงานในชุมชน มีส่วนร่วมดำเนินงาน มีส่วนร่วมประเมินผล 
และมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

6.2.3 เกิดความรู้แบบองค์รวม: การดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชน จำเป็นต้องใช้ความรู้
และทักษะที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม คือ กาย ใจ สังคม และสถิติปัญญา ที่ตอบสนองครอบคลุม
ปัญหาในชุมชน 

6.2.4 ร่วมรับประโยชน์ด้วยกัน: ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในชุมชนต้องได้รับประโยชน์
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น/ชุมชน หรือต่อองค์กร/หน่วยงาน 
 6.3 เคล็ดลับ : คนทำงานชุมชนต้องเป็นคนแบบ “น้ำไม่เต็มแก้ว” คือ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ยอมรับความแตกต่าง เข้าใจการเปลี่ยนแปลง และหาโอกาสเรียนรู้เพื่อเติมเต็ม 
 
7. การนำไปใช้ประโยชน์ 
 บุคลากรได้นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานบริการ
วิชาการในชุมชน และการนำกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยเชิงพื้นที่ หรือการบูร
ณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ 
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ 
 8.1 การประเมินศักยภาพในการเป็นวิทยากร เรื่อง “ยา 8 ขนาน” สำหรับการบริการวิชาการใน
พื้นที่ ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 8.2 การติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิเช่น            
การควบคุมระดับความดันโลหิต หรือ ระดับน้ำตาลในเลือด ภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยลดลง รวมถึง
การได้รับการวนิิจจากแพทย์ให้ ลดยาหรือหยุดรับประทานยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง 
 ผู้ที่นำองค์ความรู้ไปใช้ดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซับ อำเภอปักธงชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย เป็นต้น 
 
 



126

แนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021

การบริหารจัดการ
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การจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมี ในห้องปฏิบัติการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
1. ที่มาและความส าคัญ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการเรียนการสอน
และงานวิจัย มีห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเสี่ยงภัยสูงต่ออันตรายต่าง ๆ หลาย
ประเภท ขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ สารไอระเหยที่เป็นพิษ, ก๊าซอัดแรงดัน, ของเหลวที่ติดไฟง่าย, สารกัดกร่อน, สิ่งส่ง
ตรวจติดเชื้อ เป็นต้น อันเป็นผลต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้ามาท างานใน
ห้องปฏิบัติการจากภารกิจดังกล่าวก่อให้เกิดของเสียต่าง ๆ หลายลักษณะ ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยต่อชีวิตมนุษย์ได้ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการของเสียต่าง ๆ อย่างมีระบบ เกิด
ความปลอดภัย และน าไปสู่การลดปริมาณของเสีย  

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เห็นความส าคัญ
และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ จึงได้สนับสนุนให้
บุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือให้ได้ห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการท างาน สร้างความมั่นใจในการท างานที่ปลอดภัยให้กับนักศึกษา อาจารย์ 
พนักงาน และบุคลากร อันจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต การปฏิบัติงานและการท างานที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยเป็นอันดับแรกน้ันต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย การจัดการสารเคมีและของเสีย
อันตรายอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

จากการเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ พบว่ามี
จุดเด่นมากมายที่สามารถน ามาปรับใช้ในการจัดการสารเคมีที่ใช้แล้วในห้องปฏิบัติการ อาทิเช่น การจัดการสารเคมี
ที่ใช้แล้วจากการท าปฏิบัติการเคมี อันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงการแยกประเภทของเสียจาก
สารเคมีก่อนการส่งก าจัด เป็นต้น ท าให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ที่มาใช้ห้องปฏิบัติการสามารถจัดการ
สารเคมีที่ใช้แล้วในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1.เพ่ือถอดบทเรียนการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการของบุคลากรที่เคยเข้าร่วม
โครงการมาประยุกต์และปรับใช้ในการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการได้ 

2.2 เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่มาใช้ห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 

2.3 เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากรที่มาใช้ห้องปฏิบัติการในการลดการเกิดของเสียจากสารเคมี
ให้องปฏิบัติการ 

2.4 เพ่ือเป็นการลดปัญหาของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการลงสู่สิ่งแวดล้อม 
 

3.ผู้ใช้องค์ความรู้ 
 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี และบุคคลผู้มาใช้งานห้องปฏิบัติการทุกคน 
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4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้อย่างไร 
 จุดเริ่มต้น  จุดเริ่มต้นของโครงการ  “การจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” เกิดขึ้น
เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการเคมี ปฏิบัติการชีววิทยา และงานวิจัยของนักศึกษาที่มาใช้
บริการศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้เกิดของเสียจากสารเคมีที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ 
จึงได้มีการประชุมหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งท าให้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับของเสียจาก
สารเคมีที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการเคมี และห้องปฏิบัติการชีววิทยา ดังนี้ 
 1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่มาใช้ห้องปฏิบัติการไม่ทราบถึงวิธีการจัดการของเสียจากสารเคมีที่
เกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการ 
 2. เจ้าหน้าที่ชั้นปฏิบัติการไม่ทราบถึงวิธีการจัดเก็บของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการเพื่อรอการก าจัด 
 3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่มาใช้ห้องปฏิบัติการไม่ทราบถึง อันตรายจากสารเคมีที่เกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการและวิธีป้องกันอันตรายจากสารเคมี 
 ระดมสมอง  การระดมสมองระหวา่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หัวหน้าชั้นปฏิบัติการ 
รองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขการจัดการของเสียจากสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ โดยเริ่มที่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ถึงการจัดการของ
เสียสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ของหน่วยงานนั้น ๆ มาประยุกต์ใช้ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการของ
เสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ท าให้มีการถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับ
คณะท างานเพ่ือสร้างกระบวนการคิด การจัดการของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
 การตกผลึกองค์ความรู้ สู่แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. จากการที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ถึงแนวทางการจัดการ
ของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ท าให้เกิดระบบการจัดการของเสียภายในศูนย์วิทยาศาสตร์   
 2.จากการเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ท าให้
สามารถระดมแนวคิดระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม คณะท างาน ท าให้เกิดขั้นตอนการจัดแยกประเภทของเสียที่เกิดขึ้น
ในห้องปฏิบัติการ   
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รูปการอบรมโครงการอบรมการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 

 

 
 
รูปแสดงล าดับขั้นตอนการจัดการของเสียภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 

 
 

บ าบัดของเสียเองเอง
ในห้องปฏิบัติการ 

4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้อย่างไร 
 จุดเริ่มต้น  จุดเริ่มต้นของโครงการ  “การจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” เกิดขึ้น
เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการเคมี ปฏิบัติการชีววิทยา และงานวิจัยของนักศึกษาที่มาใช้
บริการศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้เกิดของเสียจากสารเคมีที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ 
จึงได้มีการประชุมหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งท าให้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับของเสียจาก
สารเคมีที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการเคมี และห้องปฏิบัติการชีววิทยา ดังนี้ 
 1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่มาใช้ห้องปฏิบัติการไม่ทราบถึงวิธีการจัดการของเสียจากสารเคมีที่
เกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการ 
 2. เจ้าหน้าที่ชั้นปฏิบัติการไม่ทราบถึงวิธีการจัดเก็บของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการเพื่อรอการก าจัด 
 3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่มาใช้ห้องปฏิบัติการไม่ทราบถึง อันตรายจากสารเคมีที่เกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการและวิธีป้องกันอันตรายจากสารเคมี 
 ระดมสมอง  การระดมสมองระหวา่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หัวหน้าชั้นปฏิบัติการ 
รองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขการจัดการของเสียจากสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ โดยเริ่มที่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ถึงการจัดการของ
เสียสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ของหน่วยงานนั้น ๆ มาประยุกต์ใช้ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการของ
เสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ท าให้มีการถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับ
คณะท างานเพ่ือสร้างกระบวนการคิด การจัดการของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
 การตกผลึกองค์ความรู้ สู่แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. จากการที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ถึงแนวทางการจัดการ
ของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ท าให้เกิดระบบการจัดการของเสียภายในศูนย์วิทยาศาสตร์   
 2.จากการเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ท าให้
สามารถระดมแนวคิดระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม คณะท างาน ท าให้เกิดขั้นตอนการจัดแยกประเภทของเสียที่เกิดขึ้น
ในห้องปฏิบัติการ   
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5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรุููที่ได้ 
 5.1 ได้ทราบถึงวิธีการจัดการของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ในการเรียน
การสอนในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 
 5.2 บุคลากรที่เข้ารับการอบรมโครงการการจัดการของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ สามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจได้ 
 5.3 สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการของเสียจากสารเคมีและอันตรายที่เกิดจากสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการให้กับบุคลากรที่มาใช้ห้องปฏิบัติการ 
 5.4 เป็นการลดการเกิดของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการไปสู่สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. ปัจจัูยสู่ความส าเร็จ 
 6.1 มีการประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรกับผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 6.2 ผู้บริหารของศูนย์วิทยาศาสตร์ให้ความสนับสนุน ผลักดัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 6.3. คลากรที่มาใช้ห้องปฏิบัติการได้เห็นความส าคัญในการจัดการของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
จนน ามาซึ่งความร่วมมือและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

6.4 มีการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
 
 
7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 7.1 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา น าองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจริง ท าให้เป็นการลดของเสียจากสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 
 7.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงจากโครงการการจัดการของ
เสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
 7.3 เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรที่สนใจ ก่อให้เกิดการลดของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องและเป็นการลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
 8.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการ
ของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ กับคณะท างานและผู้บริหาร 
 8.2 มีการใช้ตารางบันทึกของเสียจากสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและแยกของเสียออกเป็นประเภทต่าง 
ๆ 
 

8.2 มีการใช้ตารางบันทึกของเสียจากสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและแยกของเสียออกเป็นประเภทต่าง ๆ
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รูปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 

 
รูปแสดงแบบบันทึกของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการและการแยกประเภทของเสียในห้องปฏิบัติการ 

5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรุููที่ได้ 
 5.1 ได้ทราบถึงวิธีการจัดการของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ในการเรียน
การสอนในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 
 5.2 บุคลากรที่เข้ารับการอบรมโครงการการจัดการของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ สามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจได้ 
 5.3 สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการของเสียจากสารเคมีและอันตรายที่เกิดจากสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการให้กับบุคลากรที่มาใช้ห้องปฏิบัติการ 
 5.4 เป็นการลดการเกิดของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการไปสู่สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. ปัจจัูยสู่ความส าเร็จ 
 6.1 มีการประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรกับผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 6.2 ผู้บริหารของศูนย์วิทยาศาสตร์ให้ความสนับสนุน ผลักดัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 6.3. คลากรที่มาใช้ห้องปฏิบัติการได้เห็นความส าคัญในการจัดการของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
จนน ามาซึ่งความร่วมมือและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

6.4 มีการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
 
 
7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 7.1 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา น าองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายจากสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจริง ท าให้เป็นการลดของเสียจากสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 
 7.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงจากโครงการการจัดการของ
เสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
 7.3 เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรที่สนใจ ก่อให้เกิดการลดของเสียจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องและเป็นการลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
 8.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการ
ของเสียอันตรายจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ กับคณะท างานและผู้บริหาร 
 8.2 มีการใช้ตารางบันทึกของเสียจากสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและแยกของเสียออกเป็นประเภทต่าง 
ๆ 
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9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง 
 1. ดร.ปิยสุดา  เทพนอก     ที่ปรึกษา 
 2. ดร.วนิดา  ชูหมื่นไวย     ที่ปรึกษา 
 3. นายชัยยุทธ  ปิยวรนนท์    ประธาน 
 4. นายวินัฐ  จิตรเกาะ     รองประธาน 
 5. นายขจรเดช  เวียงสงค์     กรรมการ 
 6. นายยุทธนา  ตอสกุล     กรรมการ 
 7. นางสาวพิชญานิน  ปลื้มสุด    กรรมการ 
 8. นางสาวเพ็ญพร  มีเงินลาด    กรรมการ 
 9. นางสาวฐานิฏฐ์กานต์  ทวนไธสง   กรรมการ 
 10. นางอมรรัตน์  สมิตินทุ    กรรมการ 
 10. นางณัฐนพิน  ศรีราชเลา    กรรมการ 
 11. นางสมรอนงค์  กวางเมตตาธรรม   กรรมการและผู้ช่วยเลานุการ 
 12.นางสาวรจนา  เชื้อโคกกรวด    กรรมการและเลขานุการ 
 
10. ประวัติผู้เขียน  
 ชื่อ – นามสกุล    นายชัยยุทธ  ปิยวรรนท์  
 สถานที่ท างานปัจจุบัน   ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ประวัติการศึกษา    ปริญญาตรี  วศ.บ.วิศวกรรมเคมี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 E-mail     chaiyuth.pi@gmail.com   
 หมายเลขโทรศัพท์   044 - 009009  ต่อ  2432 
 โทรสาร  มือถือ    044 – 247390,  081 - 5449846 
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1 

 

การจัดการความรูเ้พ่ือการพัฒนาระบบ Smart SHC 
(Knowledge Management for Smart SHC Development) 

สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

1. ที่มาและความส าคัญ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทาง

ร่างกายของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งจึงได้สร้างสถานกีฬาและสุขภาพขึ้น ใน
การบริหารจัดการสถานกีฬาและสุขภาพในด้านต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้านสถานที่ 
มหาวิทยาลัยสร้างสนามกีฬาที่ ได้มาตรฐาน สามารถรองรับการแข่งขันระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติได้ ด้านอุปกรณ์ มีการจัดหาอุปกรณ์การออกก าลังกายที่ทันสมัยทัดเทียมกับศูนย์ออกก าลัง
กาย (Fitness Center) ด้านวิชาการ มีการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ด้านการบริการมีการจัดบริการที่หลากหลาย รวมถึงมี
ความพยายามในการท าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ รวมถึงการบริหารจัดการอื่น ๆ  

แต่อย่างไรก็ตามสถานกีฬาและสุขภาพให้บริการสนามกีฬาที่หลากหลาย กระจายเป็นพ้ืนที่
บริเวณกว้างทั้งสนามกีฬากลางแจ้ง (เช่น ฟุตบอล เทนนิส) สนามกีฬาในร่ม (เช่น แบดมินตัน 
วอลเล่ย์บอล สระว่ายน้ า) และห้องออกก าลังกาย (Fitness Center)  ท าให้บุคคลภายนอกบางส่วน
สามารถเข้าใช้บริการโดยไม่ช าระค่าสมาชิก เกิดปัญหาความคลาดเคลื่อนของข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ 
การไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ทันท่วงที เนื่องจากข้อมูลกระจายอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่ละสนาม 
รวมถึงสมาชิกไม่สามารถจองเวลาเพ่ือใช้บริการได้ตามต้องการ รวมถึงการเข้าใช้บริการต้องติดต่อผ่าน
หลายช่องทาง 

จากเหตุผลดังกล่าว สถานกีฬาและสุขภาพจึงได้พัฒนาระบบ Smart Sport and Health 
Center (Smart SHC) เพ่ือท าให้เกิดการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ทั้งเพ่ือเป็น
ช่องทางในการสมัครสมาชิก จองเวลาการอบรมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  จองเวลาใช้บริการ 
ติดต่อให้ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ รวมถึงสามารถประมวลผลแบบทันที ผู้บริหารสามารถใช้ประกอบการ
ตัดสินใจหรือวางแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถใช้บริหารจัดการการ
ให้บริการในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างด ี

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบ Smart SHC ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้

ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านกีฬาและสุขภาพ (One Stop Services) 
2.2 เพ่ือมีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลสมาชิกที่มาใช้บริการและน าไปใช้ในการบริหารจัดการหรือ

ด าเนินการพัฒนาการให้บริการต่อไป 
2.3 เ พ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ดี ในการสร้างนวัตกรรมใหม่เ พ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ผู้ใช้ความรู้  
 ผู้บริหาร บุคลากร สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้สนใจทั่วไป 

การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาระบบ Smart SHC

(Knowledge Management for Smart SHC Development)

สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง 
 1. ดร.ปิยสุดา  เทพนอก     ที่ปรึกษา 
 2. ดร.วนิดา  ชูหมื่นไวย     ที่ปรึกษา 
 3. นายชัยยุทธ  ปิยวรนนท์    ประธาน 
 4. นายวินัฐ  จิตรเกาะ     รองประธาน 
 5. นายขจรเดช  เวียงสงค์     กรรมการ 
 6. นายยุทธนา  ตอสกุล     กรรมการ 
 7. นางสาวพิชญานิน  ปลื้มสุด    กรรมการ 
 8. นางสาวเพ็ญพร  มีเงินลาด    กรรมการ 
 9. นางสาวฐานิฏฐ์กานต์  ทวนไธสง   กรรมการ 
 10. นางอมรรัตน์  สมิตินทุ    กรรมการ 
 10. นางณัฐนพิน  ศรีราชเลา    กรรมการ 
 11. นางสมรอนงค์  กวางเมตตาธรรม   กรรมการและผู้ช่วยเลานุการ 
 12.นางสาวรจนา  เชื้อโคกกรวด    กรรมการและเลขานุการ 
 
10. ประวัติผู้เขียน  
 ชื่อ – นามสกุล    นายชัยยุทธ  ปิยวรรนท์  
 สถานที่ท างานปัจจุบัน   ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ประวัติการศึกษา    ปริญญาตรี  วศ.บ.วิศวกรรมเคมี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 E-mail     chaiyuth.pi@gmail.com   
 หมายเลขโทรศัพท ์   044 - 009009  ต่อ  2432 
 โทรสาร  มือถือ    044 – 247390,  081 - 5449846 
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4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู้  
 4.1 ก าหนดเป้าหมายในการแสวงหาความรู้ที่ชัดเจน  
 เป้าหมายของการพัฒนาระบบ Smart SHC มี 2 ประการใหญ่ ๆ คือ 1. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศแก้ปัญหาของหน่วยงาน เช่น ปัญหาการเก็บข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการที่ไม่สามารถระบุ
ตัวตนผู้เข้าใช้รวมถึงความคลาดเคลื่อนในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นแบบ  Manual ท าให้ไม่สามารถน า
ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ ไปน าเสนอผู้บริหารเ พ่ือการตัดสินใจหรือวางแผนปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพได้  2.  เ พ่ือพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ทั้งที่เป็นนักศึกษา บุคลากร และสมาชิกบุคคลภายนอก ตามแนวทาง Service 
Design  
 4.2 การสร้างความรู้ และจัดเก็บความรู้   
 โครงสร้างการด าเนินงานของสถานกีฬาและสุขภาพ แบ่งส่วนงานออกเป็น 5 งาน ได้แก่ งาน
ธุรการและบริหารทั่วไป งานวิทยาศาสตร์การกีฬา งานกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาวะและสมรรถนนักศึกษา
และบุคลากร งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา และงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ซึ่งแต่ละงานจะมี
บทบาทหน้าที่ในการให้บริการสมาชิกแตกต่างกันออกไปตามพันธกิจ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ปฏิบัติงานจึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าระบบ Smart SHC ขึ้น 
ภายใต้นโยบายรวมบริการประสานภารกิจของมหาวิทยาลัยนี้ จึงเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและได้น าหลักการการจัดการความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับ
โครงการที่จะด าเนินการมาช่วย ได้แก่ การรวบรวมความรู้จากหลายๆ แหล่งความรู้ เช่น จากตัว
บุคคล (Tacit Knowledge จากผู้ปฏิบัติงาน) โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรม 
(Explicit Knowledge จากผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ) และน าข้อมูลที่ได้มาสู่เวทีคณะท างานเพ่ือ
ช่วยกันวิเคราะห์ (Brainstorming) เม่ือรวบรวมทรัพยากรบุคคลและกรอบเป้าหมายแนวทางการ
ด าเนินโครงการจัดท าระบบ Smart SHC แล้วจึงเริ่มต้นด าเนินการตามแนวทาง P-D-C-A ดังนี้ 
 Plan: หลังจากก าหนดบทบาทหน้าที่ตามที่ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าระบบ 
Smart SHC ขึ้นมาแล้ว ฝ่ายเลขานุการก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือวางแผนระดมความคิดเห็นต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนขอบเขต วัตถุประสงค์ของของโครงการเพ่ือให้ระบบฯ แล้วเสร็จทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพ ก าหนดงบประมาณ แผนการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเมื่อเริ่มต้นใช้งานระบบ  
 Do: เมื่อเริ่มต้นเข้าสู่ขั้นตอนการด าเนินงาน คณะท างานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จะ
ระดมสมอง (Brainstorming) ตามส่วนงานต่าง ๆ ที่ตนเองสังกัดเพ่ือรวบรวมปัญหาที่พบจากการ
ปฏิบัติงานก่อนแล้วน าข้อมูลจากการระดมสมองมาสู่เวทีคณะท างานฯ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ให้บริการที่พบอุปสรรคปัญหา พร้อมระบุข้อเสนอแนะหรือวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ แล้วน ามาก าหนด 
Functions ต่าง ๆ ของระบบ Smart SHC ที่สามารถอ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการได้  
 Check: หลังจากที่ด าเนินการจัดท าระบบ Smart SHC เสร็จแล้ว คณะท างานจะทดสอบการ
ใช้งานระบบก่อน เพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ปัญหาที่พบระหว่างที่สมาชิกทดลองเข้าใช้บริการ
ผ่านระบบ Smart SHC Functions การใช้งานมีความสะดวกเป็นไปตามขอบเขตวัตถุประสงค์ที่



135

แนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021

3 

 

ก าหนดไว้หรือไม่ และมีการบันทึกข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ที่พบพร้อมข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน
ระบบและจากการให้ข้อมูลของสมาชิกที่เข้าใช้บริการด้วย  
 

  
รูปที่ 1 การระดมความคิด (Brainstorming) และการลงพ้ืนที่ทดสอบการใช้งานระบบ 

 Action: หลังจากที่มีการตรวจสอบการทดลองใช้ระบบ Smart SHC และมีการบันทึก
รวบรวมปัญหาที่พบจากการสอบถามจากผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการผ่านระบบโดยการสอบถาม 
สัมภาษณ์ การสังเกต แล้วน าความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขระบบให้ตอบสนองการให้บริการและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4.3 การน าความรู้ไปใช้ และการปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัย  
 เมื่อเริ่มเปิดการใช้งานระบบ Smart SHC อย่างเป็นทางการแล้ว มีการเข้าใช้บริการผ่าน
ระบบครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการของสถานกีฬาและสุขภาพ ได้น ากระบวนการ P D C A และการ
จัดการความรู้มาใช้ในการรวบรวมความคิดเห็น รวมถึงเก็บรวบรวมปัญหาใหม่ นอกเหนือจากที่พบใน
ขั้นตอนการทดสอบระบบ โดยทราบจากการบอกเล่าของผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าใช้บริการ ในขั้นตอนนี้
ได้สร้างแบบฟอร์มบันทึกปัญหาโดยโปรแกรม Excel ของ Microsoft Office 365 และ Share File 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล/ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ไขมาใช้ โดยให้คณะท างานทุกคนเข้าถึงและบันทึก
ปัญหาต่าง ๆ ไว้ เพ่ือทุกคนจะได้ทราบว่ามีผู้พบปัญหานั้นแล้วและได้บันทึกพร้อมท าการแก้ไขแล้ว จะ
ได้ไม่เป็นการแจ้งปัญหาซ้ าซ้อน ลดเวลาการแก้ปัญหาที่พบ ปัญหาเหล่านั้นจะถูกน ามาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาระบบ Smart SHC ให้มี Functions การใช้งานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้  
ครอบคลุมและสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น   
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4. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการความรู้  
 4.1 ก าหนดเป้าหมายในการแสวงหาความรู้ที่ชัดเจน  
 เป้าหมายของการพัฒนาระบบ Smart SHC มี 2 ประการใหญ่ ๆ คือ 1. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศแก้ปัญหาของหน่วยงาน เช่น ปัญหาการเก็บข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการที่ไม่สามารถระบุ
ตัวตนผู้เข้าใช้รวมถึงความคลาดเคลื่อนในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นแบบ  Manual ท าให้ไม่สามารถน า
ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ ไปน าเสนอผู้บริหารเ พ่ือการตัดสินใจหรือวางแผนปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพได้  2.  เ พ่ือพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ทั้งที่เป็นนักศึกษา บุคลากร และสมาชิกบุคคลภายนอก ตามแนวทาง Service 
Design  
 4.2 การสร้างความรู้ และจัดเก็บความรู้   
 โครงสร้างการด าเนินงานของสถานกีฬาและสุขภาพ แบ่งส่วนงานออกเป็น 5 งาน ได้แก่ งาน
ธุรการและบริหารทั่วไป งานวิทยาศาสตร์การกีฬา งานกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาวะและสมรรถนนักศึกษา
และบุคลากร งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา และงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ซ่ึงแต่ละงานจะมี
บทบาทหน้าที่ในการให้บริการสมาชิกแตกต่างกันออกไปตามพันธกิจ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ปฏิบัติงานจึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าระบบ Smart SHC ขึ้น 
ภายใต้นโยบายรวมบริการประสานภารกิจของมหาวิทยาลัยนี้ จึงเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและได้น าหลักการการจัดการความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับ
โครงการที่จะด าเนินการมาช่วย ได้แก่ การรวบรวมความรู้จากหลายๆ แหล่งความรู้ เช่น จากตัว
บุคคล (Tacit Knowledge จากผู้ปฏิบัติงาน) โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรม 
(Explicit Knowledge จากผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ) และน าข้อมูลที่ได้มาสู่เวทีคณะท างานเพ่ือ
ช่วยกันวิเคราะห์ (Brainstorming) เม่ือรวบรวมทรัพยากรบุคคลและกรอบเป้าหมายแนวทางการ
ด าเนินโครงการจัดท าระบบ Smart SHC แล้วจึงเริ่มต้นด าเนินการตามแนวทาง P-D-C-A ดังนี้ 
 Plan: หลังจากก าหนดบทบาทหน้าที่ตามที่ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าระบบ 
Smart SHC ขึ้นมาแล้ว ฝ่ายเลขานุการก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือวางแผนระดมความคิดเห็นต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนขอบเขต วัตถุประสงค์ของของโครงการเพ่ือให้ระบบฯ แล้วเสร็จทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพ ก าหนดงบประมาณ แผนการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเมื่อเริ่มต้นใช้งานระบบ  
 Do: เมื่อเริ่มต้นเข้าสู่ขั้นตอนการด าเนินงาน คณะท างานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จะ
ระดมสมอง (Brainstorming) ตามส่วนงานต่าง ๆ ที่ตนเองสังกัดเพ่ือรวบรวมปัญหาที่พบจากการ
ปฏิบัติงานก่อนแล้วน าข้อมูลจากการระดมสมองมาสู่เวทีคณะท างานฯ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ให้บริการที่พบอุปสรรคปัญหา พร้อมระบุข้อเสนอแนะหรือวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ แล้วน ามาก าหนด 
Functions ต่าง ๆ ของระบบ Smart SHC ที่สามารถอ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการได้  
 Check: หลังจากที่ด าเนินการจัดท าระบบ Smart SHC เสร็จแล้ว คณะท างานจะทดสอบการ
ใช้งานระบบก่อน เพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ปัญหาที่พบระหว่างที่สมาชิกทดลองเข้าใช้บริการ
ผ่านระบบ Smart SHC Functions การใช้งานมีความสะดวกเป็นไปตามขอบเขตวัตถุประสงค์ที่
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รูปที่ 2 ตัวอย่างการแชร์ไฟล์บันทึกปัญหาที่พบในการจัดท าระบบ Smart SHC 

4.4 การปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัย และการเพ่ิม Functions เพ่ือรองรับสถานการณ์โควิด-19 
 เมื่อระบบ Smart SHC ได้น ามาใช้และมีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนมีรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น
น้อยมาก ได้เกิดมาตรการการเปิด-ปิดสนามกีฬาและฟิตเนส ที่ปรับเปลี่ยนตามจ านวนผู้ติดเชื้อและ
การก าหนดโซนสีของพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา คณะท างานได้มีแสวงหาความรู้ ในการบริหารจัดการ
สนามกีฬาและฟิตเนสในสถานการณ์โควิด-19 จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ศึกษารายละเอียดมาตรการ ข้อก าหนดของภาครัฐ  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะท างาน
เพ่ือสร้างความรู้ที่เหมาะกับสถานกีฬาและสุขภาพ มีการจัดเก็บความรู้แบบออนไลน์เพ่ือความ
สะดวกในสภาวะการท างานที่บ้าน (Work From Home) และน าไปใช้ประโยชน์โดยการเพ่ิม 
Functions ของระบบให้รองรับสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในเรื่องของมีการพัฒนาระบบจองเข้าใช้
บริการซึ่งมีการจ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้บริการต่อ 1 ช่วงเวลา มาตรการการเข้าใช้งาน และการลงชื่อเข้า
ใช้ผ่าน QR Code เพ่ือลดการสัมผัส ซึ่งต่อมาได้มีการถ่ายโอนความรู้สู่คณะศึกษาดูงานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมถึงการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการ และคู่มือการเข้าใช้งาน
ระบบ Smart SHC 
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รูปที่ 4 ตัวอย่างหน้าระบบ Smart SHC และ Functions ต่าง ๆ  
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ระยะปรับปรุงระบบรับสถานการณ์โควิด-19 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมถึงการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการ และคู่มือการเข้าใช้งาน
ระบบ Smart SHC 
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5. ผลลัพธ์ที่ได้ 
5.1 ได้ระบบ Smart SHC เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้บริการสมาชิกที่

เข้าใช้บริการสถานกีฬาและสุขภาพในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) 
5.2 ได้ระบบที่สามารถรองรับมาตรการการเปิดให้บริการสนามกีฬาและฟิตเนสใน

สถานการณ์โควิด-19 ที่มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน ถูกต้องตามข้อก าหนดของภาครัฐ  
5.3 มีกระบวนการเก็บรวมรวมองค์ความรู้จากตัวบุคลากร และได้น าไปถ่ายทอดระหว่าง

บุคลากรในกลุ่มงานด้วยกันเอง ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน น าไปสู่การเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีต่อไป 

5.4 มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าโครงการหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ เพ่ือใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  
 เทคนิค 

6.1 การจัดท าระบบ Smart SHC ส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ หลักการ KM มีส่วนช่วยเรื่อง
การถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากตัวบุคคลที่ปฏิบัติงาน และการรวบรวมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
น ามาเข้าสู่กระบวนการระดมสมอง วิเคราะห์ สรุป และน าไปปฏิบัติและพัฒนาแก้ไขปัญหาที่พบโดย
ไม่ปล่อยผ่าน ซึ่งบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

6.2 การน าหลักการ P D C A มาช่วยให้การสร้างระบบอยู่ในขอบเขต ระยะเวลา และการ
เฝ้าติดตามงานเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสู่ขั้นตอนการทดลองระบบและเริ่มใช้งานจริงท า
ให้เกิดการพัฒนากระบวนการท างาน (Process Improvement) อย่างต่อเนื่อง นั้นคือ  
 P: วางแผนโดยการระดมความรู้จากตัวบุคคลแต่ละงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 
ควบคู่กับการรวบรวมความต้องการที่ส าคัญ และ paint point ของผู้ใช้บริการ 
 D: ด าเนินการตามแผนที่ได้สกัดความรู้และวิเคราะห์ส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วมาด าเนินการ  
 C: ท าการตรวจสอบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
 A: น าข้อเสนอแนะ ปัญหาที่พบมาปรับแก้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเริ่มด าเนินการใหม่ 

6.3 การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการความรู้ โดยการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์บันทึก
ปัญหาโดยโปรแกรม Excel ของ Microsoft Office 365 ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสามารถเข้าถึง 
รายงานปัญหาที่ตนเองพบ แจ้งการแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกันก็จะรับทราบปัญหาที่ผู้อ่ืนรายงาน ท า
ให้ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับข้อมูลความรู้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและ
ทันท่วงที    
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7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
ระบบ Smart SHC  น าไปใช้และก่อเกิดประโยชน์กับหน่วยงาน ดังนี้  
7.1 สถานกีฬาและสุขภาพ มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกที่ชัดเจน สถิติการเข้าใช้งานของ

ผู้ใช้บริการที่ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก  

7.2 สถานกีฬาและสุขภาพ สามารถบริหารจัดการการเปิดให้บริการในสถานการณ์โควิด-19 
โดยมีความปลอดภัย มีมาตรฐาน ถูกต้องตามข้อก าหนดของภาครัฐ  

7.3 ลดขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เดิม Manual เกือบทุกขั้นตอน จึงมี
ข้อมูลที่ผิดพลาด ใช้เวลาค้นหา และแก้ไขข้อมูล) และลดการใช้กระดาษ (Paperless) ได้อีกด้วย 

7.4 ลดข้อร้องเรียนของสมาชิก เนื่องจากระบบ Smart SHC สร้างข้ึนเพื่อแก้ไข paint point 
ของสมาชิก ท าให้การบริการสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกมากข้ึน   

7.5 ลดการสูญเสียรายได้จากบุคคลภายนอกที่เข้าใช้บริการโดยไม่สมัครและช าระค่าสมาชิก  
7.6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ Smart University ของมหาวิทยาลัย ตามนโยบาย SUT Re-profile  

8. วิธีการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
 ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ สามารถพิจารณาได้จาก 

1. ประสิทธิผล (effectiveness) ของระบบ Smart SHC ที่สามารถรองรับแก้ไขปัญหาของ
ผู้ปฏิบัติงานและการมีข้อมูลการให้บริการที่ผ่านมา  

2. ประสิทธิภาพ (efficiency) และความความรวดเร็ว (speed) ของระบบ ที่สามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว สามารถเรียกดูข้อมูลได้ครบถ้วนทันที  

3. จ านวนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบที่มีแนวโน้มลดลงจนเกือบไม่มี  
4. การสังเกต การประเมินผลสะท้อนกลับจากผู้ใช้บริการ จ านวนข้อร้องเรียนจากสมาชิก 
5. การมหีน่วยงานภายนอกท่ีมาศึกษาดูงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางการการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการของตนเอง  

9. แหล่งอ้างอิง หรือบุคคลอ้างอิง 
 คณะท างานจัดท าระบบ Smart SHC สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

10. ประวัติผู้เขียน 
 นายศัลยพงษ์ วงค์สมบูรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้างานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  
 สังกัด: สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
 การศึกษา: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 E-mail: sal@sut.ac.th โทรศัพท์: 086-897-6434  

6 

 

5. ผลลัพธ์ที่ได้ 
5.1 ได้ระบบ Smart SHC เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้บริการสมาชิกที่

เข้าใช้บริการสถานกีฬาและสุขภาพในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) 
5.2 ได้ระบบที่สามารถรองรับมาตรการการเปิดให้บริการสนามกีฬาและฟิตเนสใน

สถานการณ์โควิด-19 ที่มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน ถูกต้องตามข้อก าหนดของภาครัฐ  
5.3 มีกระบวนการเก็บรวมรวมองค์ความรู้จากตัวบุคลากร และได้น าไปถ่ายทอดระหว่าง

บุคลากรในกลุ่มงานด้วยกันเอง ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน น าไปสู่การเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีต่อไป 

5.4 มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าโครงการหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ เพ่ือใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  
 เทคนิค 

6.1 การจัดท าระบบ Smart SHC ส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ หลักการ KM มีส่วนช่วยเรื่อง
การถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากตัวบุคคลที่ปฏิบัติงาน และการรวบรวมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
น ามาเข้าสู่กระบวนการระดมสมอง วิเคราะห์ สรุป และน าไปปฏิบัติและพัฒนาแก้ไขปัญหาที่พบโดย
ไม่ปล่อยผ่าน ซึ่งบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

6.2 การน าหลักการ P D C A มาช่วยให้การสร้างระบบอยู่ในขอบเขต ระยะเวลา และการ
เฝ้าติดตามงานเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสู่ขั้นตอนการทดลองระบบและเริ่มใช้งานจริงท า
ให้เกิดการพัฒนากระบวนการท างาน (Process Improvement) อย่างต่อเนื่อง นั้นคือ  
 P: วางแผนโดยการระดมความรู้จากตัวบุคคลแต่ละงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 
ควบคู่กับการรวบรวมความต้องการที่ส าคัญ และ paint point ของผู้ใช้บริการ 
 D: ด าเนินการตามแผนที่ได้สกัดความรู้และวิเคราะห์ส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วมาด าเนินการ  
 C: ท าการตรวจสอบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
 A: น าข้อเสนอแนะ ปัญหาที่พบมาปรับแก้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเริ่มด าเนินการใหม่ 

6.3 การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการความรู้ โดยการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์บันทึก
ปัญหาโดยโปรแกรม Excel ของ Microsoft Office 365 ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสามารถเข้าถึง 
รายงานปัญหาที่ตนเองพบ แจ้งการแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกันก็จะรับทราบปัญหาที่ผู้อ่ืนรายงาน ท า
ให้ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับข้อมูลความรู้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและ
ทันท่วงที    
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การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ ด้วยรูปแบบ “BKK Model” 

โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ ด้วยรูปแบบ “BKK Model”  
โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
 
1. ที่มาและความส าคัญ 

โรงเรียนบ้านเก่าค้อ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต าบล         
หนองมะนาว อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษา   ปี
ที ่3 บุคลากร จ านวน 12 คน นักเรียนทั้งสิ้น 94 คน มีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ 
"ผู้เรียนเป็นสุข" สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ด้วยสภาพชุมชน  เป็น
ชุมชนเกษตรกรรม ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ส่งผลให้บิดา มารดา ต้องเดินทางไปท างานต่างจังหวัด 
นักเรียนจึงต้องอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยายหรือญาติพ่ีน้อง ท าให้นักเรียนขาดการดูแลอย่างทั่วถึง               
ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ครอบครัวขาดสัมพันธภาพที่ดี ชุมชนมีความต้องการให้โรงเรียน
ดูแลผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ครูใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ขาดการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ 
นักเรียนจึงไม่มีความสุขในการเรียน ส่งผลเสียต่อการเรียน ขาดทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนไม่สามารถส่งเสริมหรือพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและครูได้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบกบั
จากผลการประเมนิคุณภาพภายนอก สมศ.รอบสาม พบว่าด้านผู้เรยีน อยู่ในระดบัคุณภาพ
พอใช ้

  จากข้อมูลดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องพัฒนาโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการและ                         
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสุขภาวะแก่ผู้เรียนตามแนวคิดของโรงเรียนสุขภาวะ โดยส่งเสริมสุขภาวะ
ของผู้เรียนทั้งมิติกาย ใจ สังคม และปัญญา พัฒนาครูให้เป็นผู้จัดการเรียนรู้โดยพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ครูได้ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมจิตศึกษา 
(Mind Learning : ML) การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning : AL) การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) และกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaning Community : PLC) เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างทักษะ             
ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนตลอดจนหน่วยงานอ่ืน  ๆ                    
ที่เกี่ยวข้อง จากความส าคัญดังกล่าว จึงได้น านวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ                     
ด้วยรูปแบบ“BKK  Model” โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

   2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ ด้วยรูปแบบ
“BKK  Model” โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 

   2.2 เพ่ือพัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนสุขภาวะ “BKK Model” โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ได้อย่างเหมาะสม 

   2.3 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ครู ผู้เรียน และชุมชนให้มีคุณภาพ เป็นไปตามหลักการจัด
การศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
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 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป  
 
4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 

ขั้นที่ 1 บ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)  
       ผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจนโยบายการเข้าสู่โรงเรียนสุขภาวะ 

ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา โอกาส และความต้องการ เป้าหมายเพ่ือพัฒนาสู่โรงเรียนสุขภาวะ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ตลอดจนจัดให้มี
แผนพัฒนาด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ และ โครงการโรงเรียนสุขภาวะในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

ขั้นที่ 2 สร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
        ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ชุมชน ได้ร่วมกันแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนสุขภาวะ โดย                 

ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสุขภาวะ มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา 
หรือ IRES มาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีวงจรเดมม่ิง Deming Cycle (PDCA) กับ ทฤษฎีระบบ (System 
Theory)  ในการพัฒนานวัตกรรม  ผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Main course online จาก
โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมจิตศึกษา โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือให้มีความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาเป็นโรงเรียนสุขภาวะ ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้
ด้วยจิตศึกษา  (Mind Learning : ML)  การจัดการเรียนรู้เชิง รุก  (Active Learning : AL) และ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) การพัฒนาครูด้วย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaning Community : PLC) และได้เข้าร่วมเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการผุดบังเกิดของโรงเรียนพัฒนาตนเองในจังหวัดนครราชสีมา ถอดบทเรียน 
Workshop กับเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และได้น าแนวคิดที่ผ่านการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์อย่างละเอียด มาก าหนดกรอบแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะด้วยรูปแบบ      
“BKK Model” โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ “BKK Model” 
โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ ด้วยรูปแบบ “BKK Model”  
โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
 
1. ที่มาและความส าคัญ 

โรงเรียนบ้านเก่าค้อ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต าบล         
หนองมะนาว อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษา   ปี
ที ่3 บุคลากร จ านวน 12 คน นักเรียนทั้งสิ้น 94 คน มีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ 
"ผู้เรียนเป็นสุข" สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ด้วยสภาพชุมชน  เป็น
ชุมชนเกษตรกรรม ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ส่งผลให้บิดา มารดา ต้องเดินทางไปท างานต่างจังหวัด 
นักเรียนจึงต้องอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยายหรือญาติพ่ีน้อง ท าให้นักเรียนขาดการดูแลอย่างทั่วถึง               
ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ครอบครัวขาดสัมพันธภาพที่ดี ชุมชนมีความต้องการให้โรงเรียน
ดูแลผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ครูใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ขาดการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ 
นักเรียนจึงไม่มีความสุขในการเรียน ส่งผลเสียต่อการเรียน ขาดทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนไม่สามารถส่งเสริมหรือพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและครูได้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบกบั
จากผลการประเมนิคุณภาพภายนอก สมศ.รอบสาม พบว่าด้านผู้เรยีน อยู่ในระดบัคุณภาพ
พอใช ้

  จากข้อมูลดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องพัฒนาโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการและ                         
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสุขภาวะแก่ผู้เรียนตามแนวคิดของโรงเรียนสุขภาวะ โดยส่งเสริมสุขภาวะ
ของผู้เรียนทั้งมิติกาย ใจ สังคม และปัญญา พัฒนาครูให้เป็นผู้จัดการเรียนรู้โดยพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ครูได้ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมจิตศึกษา 
(Mind Learning : ML) การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning : AL) การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) และกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaning Community : PLC) เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างทักษะ             
ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนตลอดจนหน่วยงานอ่ืน  ๆ                    
ที่เกี่ยวข้อง จากความส าคัญดังกล่าว จึงได้น านวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ                     
ด้วยรูปแบบ“BKK  Model” โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

   2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ ด้วยรูปแบบ
“BKK  Model” โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 

   2.2 เพ่ือพัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนสุขภาวะ “BKK Model” โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ได้อย่างเหมาะสม 

   2.3 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ครู ผู้เรียน และชุมชนให้มีคุณภาพ เป็นไปตามหลักการจัด
การศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
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                 จากกรอบแนวคิดดังกล่าว คณะท างานได้ร่วมกันสังเคราะห์องค์ความรู้ และได้นวัตกรรม
การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะด้วยรูปแบบ“BKK Model”โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2  การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะด้วยรูปแบบ “BKK Model” 
โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

มีกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
          B  : Best Practice วิธีปฏิบัติที่ดีเลิศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิชาการ คุณธรรม ทักษะอาชีพ 
         K1 : King น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน 
         K2 :  Knowledge สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน โดยครเูตรียมผู้เรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมจิตศึกษา (Mind Learning : ML) กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning : AL) กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) และ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaning Community : PLC) 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 3  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
ด้านกระบวนการ (Process)  

การขับเคลื่อน BKK Model ยึดวัฒนธรรมองค์กร หลัก 4 ร่วม ได้แก่ ร่วมรับรู้ ร่วมวางแผน     
ร่วมพัฒนา ร่วมภาคภูมิใจ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 
 
 
 

 

 
 

   ภาพที่ 4 ด้านกระบวนการ (Process) 
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ขั้นที่ 3 จัดความรู้ให้เป็นระบบ  (Knowledge Organization) 
         โรงเรียนบ้านเก่าค้อได้ร่วมกันวางแผน พัฒนากระบวนการด าเนินงาน และรวบรวมจัดเก็บ

ข้อมูลให้เป็นระบบ ดังนี ้ 
          1. การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทฤษฎีการพัฒนานวัตกรรม และกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ โดยจัดเก็บในห้องสมุด 
โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สามารถศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้เชิงประจักษ์ 

          2. การจัดเก็บเอกสาร ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม รวมท้ัง
โครงการ และแผนพัฒนาด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์                 
การจัดเก็บเป็นไฟล์งานเพ่ือให้สามารถสืบค้นความรู้ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น   

         3. การถ่ายท า ตัดต่อและจัดเก็บวิดีทัศน์น าเสนอ การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ
ด้วยรูปแบบ “BKK Model” โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ เป็นสื่อการศึกษา เผยแพร่ผลงาน 
และน าข้อมูลมาปรับปรุง พัฒนางานต่อไป 

ขั้นที่ 4 ประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
           ได้จัดให้มีการประชุม ทบทวนการท างานเป็นระยะ และสรุปองค์ความรู้ที่ได้ เพ่ือ

กลั่นกรองความรู้ที่ได้ โดยได้ด าเนินการถอดบทเรียนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active 
Learning เพ่ือพัฒนาให้เป็นโรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้ “BKK  Model” ร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยได้รับ
การสนับสนุนบุคลากรผู้ เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่  ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นางสาวประทุมวัน ดอมไธ
สง ศึกษานิเทศก์ นางสุภาพร อุ่นประชา ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนวัตกรรมให้มีคุณภาพ เหมาะสมต่อการน าไปใช้
หรือประยุกต์ใช้ และน าไปเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

ขั้นที่ 5 เข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
            ผู้บริหาร ครู นักเรียน ขุมชน และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

โดยได้ประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook page: โรงเรียนบ้านเก่าค้อ-Bankaokho School 
จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์นวัตกรรม จัดท าเอกสารเผยแพร่ผลงานไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกสังกัด เผยแพร่วิดีทัศน์ผ่านทางเพจประชาสัมพันธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 6 รวมถึงสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ไฟล์งาน Google Drive 
และข้อมูลเอกสารผ่านทาง QR Code 

ขั้นที่ 6 แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
               การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ             
ด้วยรูปแบบ “BKK Model” โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ได้มีการขยายผลและเผยแพร่               
การพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศ ดังนี้ 
          1. การให้บริการศึกษาดูงาน ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 20 โรงเรียน 
          2. เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม และแผ่นพับประชาสัมพันธ์นวัตกรรม ไปยังสถานศึกษา
ต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัด จ านวน 200 แห่ง  

                 จากกรอบแนวคิดดังกล่าว คณะท างานได้ร่วมกันสังเคราะห์องค์ความรู้ และได้นวัตกรรม
การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะด้วยรูปแบบ“BKK Model”โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2  การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะด้วยรูปแบบ “BKK Model” 
โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

มีกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
          B  : Best Practice วิธีปฏิบัติที่ดีเลิศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิชาการ คุณธรรม ทักษะอาชีพ 
         K1 : King น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน 
         K2 :  Knowledge สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน โดยครเูตรียมผู้เรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมจิตศึกษา (Mind Learning : ML) กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning : AL) กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) และ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaning Community : PLC) 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 3  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
ด้านกระบวนการ (Process)  

การขับเคลื่อน BKK Model ยึดวัฒนธรรมองค์กร หลัก 4 ร่วม ได้แก่ ร่วมรับรู้ ร่วมวางแผน     
ร่วมพัฒนา ร่วมภาคภูมิใจ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 
 
 
 

 

 
 

   ภาพที่ 4 ด้านกระบวนการ (Process) 



144

แนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021

                   3. จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการน านวัตกรรมไปใช้ ได้แก่                  
แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ เร่ือง “เสน่ห์อักษร รักษ์ภาษาไทย อ่านเขียน
ได้ ลายมือสวย” ในการประเมินสัมฤทธิผลรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6  
                   4. เผยแพร่วิดทีัศน์ผลงานนวัตกรรม ผ่านทาง https://youtu.be/bR7Vwj1gznY    

          5. สามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสารผ่านทาง QR Code โดยสืบค้นความรู้ผ่านแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ทีจ่ัดเก็บในรูปแบบออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ไฟล์งาน Google Drive 

ขั้นที่ 7 การเรียนรู้ (Learning)  
           ผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป ได้รับองค์ความรู้ด้านการเตรียมผู้เรียน
ด้วยกิจกรรมจิตศึกษา (Mind Learning : ML) กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning : AL) 
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) และน าความรู้นั้นไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงาน พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม 
และจากการน าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaning Community : PLC) ส่งผล
ให้ได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เกิดความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายในการร่วมมือกัน
พัฒนานักเรียนจนเป็นวิถีโรงเรียน และเป็นแนวทางให้น าไปปรับใช้ตามบริบท  
 
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้รับ 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการใช้นวัตกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะด้วยรูปแบบ 
“BKK Model” โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ได้แก่ จิตศึกษา (Mind Learning : ML) 
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning : AL) กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem-based Learning : PBL) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaning 
Community: PLC) และได้ผลลัพธ์จากผลการประเมินตามตัวชี้วัดของโรงเรียนสุขภาวะ ดังนี้ 
    1. ด้านผู้เรียนเป็นสุข ค่าเฉลี่ยร้อยละโดยรวมเท่ากับ 96.91 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้เรียน        
มีสุขภาพดี มีทักษะการปฏิเสธให้ตนเองพ้นจากอันตรายสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีวินัย      
รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ  

2. ด้านโรงเรียนเป็นสุข ค่าเฉลี่ยร้อยละโดยรวมเท่ากับ 97.57 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โรงเรียน มี
การบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของผู้เรียน มีการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขภาวะโดยสอดคล้องกับบริบทภายในโรงเรียนและท้องถิ่น  

3. ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข ค่าเฉลี่ยร้อยละ โดยรวมเท่ากับ 97.60 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
โรงเรียนได้บูรณาการระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม พัฒนาระบบป้องกันภัย
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  สะอาด ปลอดภัย ปลอดอบายมุขสิ่งเสพติด โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม    
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

4. ด้านครอบครัวเป็นสุข ค่าเฉลี่ยร้อยละโดยรวมเท่ากับ 97.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โรงเรียน
พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ      
จัดการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีสุขภาวะ โดยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้าน 
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  5. ด้านชุมชนเป็นสุข ค่าเฉลี่ยร้อยละโดยรวมเท่ากับ 97.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โรงเรียน            
ได้ด าเนินการใช้ 3 ประสาน 4 ร่วม  3 ประสาน คือ บ้าน วัด โรงเรียน  และหลัก 4 ร่วม  คือ ร่วมรับรู้ 
ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา ร่วมภาคภูมิใจ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย  มีการ
สนับสนุนการระดมทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับทุนโครงการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียน จาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ านวน 60,000 บาท 

เกิดการพัฒนาต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน ได้รับการยอมรับ                      
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับสถานศึกษาจนถึงระดับประเทศ  ดังนี้ 

1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET NT RT ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียน                  
มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

2.รางวัลเหรียญทอง “หน่ึงโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ าปี 2563 ระดับภูมิภาค จาก
ส านักเลขาธิการคุรุสภา  

3.รางวัลชนะเลิศ “พระพฤหัสบดี” ปี 2564 กลุ่มผู้บริหาร ครู และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
จ านวน 3 รางวัล จาก สกสค. จังหวัดนครราชสีมา  

4. ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ การประกวดแข่งขันคัดลายมือส าหรับ เยาวชน ประจ าปี
พุทธศักราช 2563 โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดอกเตอร์วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีจาก
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

5. เกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม สพฐ.“ปณิธานความดี ท าความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ปี 2563 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 

6. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.obec award ครั้งที่ 9 ปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รางวัลเหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ  

 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 6.1 ความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู  บุคลากร นักเรียน ชุมชนและภาคี เครือข่าย                                      
โดยใช้วัฒนธรรมองค์กร หลัก 4 ร่วม ได้แก่ ร่วมรับรู้ ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา ร่วมภาคภูมิใจ 

6.2 การถอดบทเรียน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา ด าเนินการและสะท้อน
ผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง                                           

6.3 ความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ความรับผิดชอบต่อภาระงานของผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 7.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาสุขภาวะ ทั้งมิติกาย ใจ สังคม และปัญญา และเกิดการเรียนรู้           
ในโรงเรียน จนเป็นวิถีของโรงเรียน 

7.2 คณะครูและผู้เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาตนเอง สามารถจัดการเรียนรู้ น าไปสู่การ
เสริมสร้างทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21ได้อย่างเหมาะสม  

7.3 โรงเรียนมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา และเอกสารด้านวิชาการเพ่ือใช้การ
พัฒนาต่อยอดให้เกิดความส าเร็จต่อไป  

                   3. จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการน านวัตกรรมไปใช้ ได้แก่                  
แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “เสน่ห์อักษร รักษ์ภาษาไทย อ่านเขียน
ได้ ลายมือสวย” ในการประเมินสัมฤทธิผลรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6  
                   4. เผยแพร่วิดทีัศน์ผลงานนวัตกรรม ผ่านทาง https://youtu.be/bR7Vwj1gznY    

          5. สามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสารผ่านทาง QR Code โดยสืบค้นความรู้ผ่านแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ทีจ่ัดเก็บในรูปแบบออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ไฟล์งาน Google Drive 

ขั้นที่ 7 การเรียนรู้ (Learning)  
           ผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป ได้รับองค์ความรู้ด้านการเตรียมผู้เรียน
ด้วยกิจกรรมจิตศึกษา (Mind Learning : ML) กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning : AL) 
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) และน าความรู้นั้นไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงาน พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม 
และจากการน าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaning Community : PLC) ส่งผล
ให้ได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เกิดความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายในการร่วมมือกัน
พัฒนานักเรียนจนเป็นวิถีโรงเรียน และเป็นแนวทางให้น าไปปรับใช้ตามบริบท  
 
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้รับ 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการใช้นวัตกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะด้วยรูปแบบ 
“BKK Model” โดยใช้หลัก 4 ร่วม ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ได้แก่ จิตศึกษา (Mind Learning : ML) 
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning : AL) กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem-based Learning : PBL) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaning 
Community: PLC) และได้ผลลัพธ์จากผลการประเมินตามตัวชี้วัดของโรงเรียนสุขภาวะ ดังนี้ 
    1. ด้านผู้เรียนเป็นสุข ค่าเฉลี่ยร้อยละโดยรวมเท่ากับ 96.91 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้เรียน        
มีสุขภาพดี มีทักษะการปฏิเสธให้ตนเองพ้นจากอันตรายสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีวินัย      
รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ  

2. ด้านโรงเรียนเป็นสุข ค่าเฉลี่ยร้อยละโดยรวมเท่ากับ 97.57 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โรงเรียน มี
การบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของผู้เรียน มีการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขภาวะโดยสอดคล้องกับบริบทภายในโรงเรียนและท้องถิ่น  

3. ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข ค่าเฉลี่ยร้อยละ โดยรวมเท่ากับ 97.60 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
โรงเรียนได้บูรณาการระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม พัฒนาระบบป้องกันภัย
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  สะอาด ปลอดภัย ปลอดอบายมุขสิ่งเสพติด โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม    
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

4. ด้านครอบครัวเป็นสุข ค่าเฉลี่ยร้อยละโดยรวมเท่ากับ 97.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โรงเรียน
พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ      
จัดการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีสุขภาวะ โดยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้าน 
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8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
 8.1 ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้โดยวิธีการประชุมสะท้อนผลการด าเนินงาน 
 8.2 ประเมินผลตามหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ 5 องค์ประกอบ 
 8.3 การสังเกต สอบถาม ประเมินจากชิ้นงานที่มอบหมาย 
 
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง 

แหล่งอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545. กรุงเทพ.  : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 
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_______________  , (2561) บทความทางวิชาการ การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
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ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Chaiyabang,2011, โรงเรียน. (2553 )  การศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ 
Guideline  Study. บุรีรัมย์ : โรงเรียนล าปลายมาศวิทยา. 

บุคคลอ้างอิง 
1. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 6 
2. นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 

 3. นางสุภาพร อุ่นประชา    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 
 
10. ประวัติผู้เขียน 

- ชื่อ – นามสกุล   นางธนิดา โรงชัยภูมิ 
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ปริญญาโท ค.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
- อีเมล   thanida2553@gmail.com 
- หมายเลขโทรศัพท์ 091-8283614   
- ชื่อ – นามสกุล   นางสาวชฎาพร ทองนอก 
- สถานที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 
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เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ส�านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
1. ที่มาและความส าคัญ  
 บุคลากรถือเป็นหัวใจส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ 
ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรจะมีความราบรื่น และประสบความส าเร็จได้ ถือว่าการสื่อสาร การ
ประสานงาน เป็นสิ่งส าคัญในการน าพาให้งานเกิดความส าเร็จ ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานมีความ
หลากหลายทั้งเรื่องบุคลิกภาพ ทัศนคติ และมีการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากต้องการให้
งานมีความส าเร็จ ไม่เกิดปัญหาระหว่างทาง การสื่อสารและการประสานงานที่ดี จึงถือเป็นเรื่องส าคัญ 
โดยเทคนิคต่างๆ จะเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวคนที่ไม่ได้แสดงออกมาอย่าง
ชัดเจน ดังนั้น หากจะให้มีความส าเร็จเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน จึงควรมีการพูดคุยเพ่ือให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆของตนเอง  ซึ่งอาจจะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
หรือวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อาจมีกลยุทธ์ในการสร้างความส าเร็จในการ
ท างานและช่วยลดความซ้ าซ้อนของงาน  ท าให้การท างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยวิธีการที่รวดเร็ว  
ลดความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ทรัพยากร และก าลังคน มีกลยุทธ์ เทคนิค วิธีการ ด้วย
วิธีการท างานที่เหมาะสม ลดปัญหาอุปสรรคและมีความสุขในการท างาน      
     จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการสื่อสาร การประสานงานที่ดี การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรใน
ส านักงานคณบดี การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเป็น
วิธีการหนึ่งที่จะน ามาซึ่งความเข้าใจ การแบ่งปัน การยอมรับ และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งความ
เป็นมิตร รวมทั้งส่งเสริมการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ ประเด็นเรื่อง เทคนิคการ
สื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้รับน าไปสู่การปฏิบัติงาน 
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
แนวทางการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี  

2.2 เพ่ือเป็นการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีและน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 14 คน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา และผู้สนใจทั่วไป  
  
 

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
 8.1 ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้โดยวิธีการประชุมสะท้อนผลการด าเนินงาน 
 8.2 ประเมินผลตามหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ 5 องค์ประกอบ 
 8.3 การสังเกต สอบถาม ประเมินจากชิ้นงานที่มอบหมาย 
 
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง 

แหล่งอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545. กรุงเทพ.  : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 
ดร.กัมพล เจริญรักษ์  , (2561) บทความทางวิชาการ จิตศึกษากับการพัฒนาภายใน. 
www.ires.or.th มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES 
_______________  , (2561) บทความทางวิชาการ การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
เพื่อปฏิรูป    
________________ . (2556). เส้นทางการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ. มหาสารคาม : คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Chaiyabang,2011, โรงเรียน. (2553 )  การศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ 
Guideline  Study. บุรีรัมย์ : โรงเรียนล าปลายมาศวิทยา. 

บุคคลอ้างอิง 
1. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 6 
2. นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 

 3. นางสุภาพร อุ่นประชา    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 
 
10. ประวัติผู้เขียน 

- ชื่อ – นามสกุล   นางธนิดา โรงชัยภูมิ 
- สถานที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 
- ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ปริญญาโท ค.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
- อีเมล   thanida2553@gmail.com 
- หมายเลขโทรศัพท์ 091-8283614   
- ชื่อ – นามสกุล   นางสาวชฎาพร ทองนอก 
- สถานที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 
- ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
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4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
 4.1 กระบวนการการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้ 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี

บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนเป็นคณะกรรมการ มีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเคราะห์แผน 
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีการประชุม เพ่ือพิจารณาจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีแผนแม่บทจากแผนการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นแนวทาง จากนั้น
ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานก าหนดประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูล บ่งชี้ความรู้ในตัวตน รูปแบบการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมาย 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 
  คณะกรรมการการจัดการความรู้ มีมติก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ในหัวข้อ เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคาร ที่ 10 – 11 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือร่วมกัน
สร้างความรู้ใหม่ และแสวงหาความรู้จากตัวบุคคล  

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับบุคลากรสายสนับสนุน มีการประชุม เพ่ือ

พิจารณาสรุปองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
พิจารณาเตรียมความพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ มีการรายงานผลการด าเนินงานและน าเสนอองค์

ความรู้ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงเนื้อหาของ
องค์ความรู้ให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ให้สมบูรณ์และเหมาะสม 

5) การเข้าถึงความรู้ 
 มีการน าองค์ความรู้เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(www.fit.nrru.ac.th/km/) เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนและผู้สนใจทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก  
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 ก าห น ด ให้ มี ก า ร เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร รม  NRRU Show & Share 2021 ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

7) การเรียนรู้ 
  คณะกรรมการการจัดการความรู้ เพ่ือติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และ

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริการ เพ่ือให้การน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
การเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และน าความรู้ที่ได้ไปหมุนเวียนใช้ในการบริการอย่างต่อเนื่อง 

 
 4.2 การจัดการความรู้ หัวข้อ เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  4.2.1 สรุปผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เทคนิคการสื่อสาร เทคนิคการประสานงาน 

1. มีความเข้าใจ แม่นย า เกี่ยวกับข้อมูลก่อน
การสื่อสาร 
2. มีความตั้งใจ เข้าใจ ในงานที่สื่อสาร 
3. มีการใช้ภาษาธรรมดาที่ใช้อยู่เป็นประจ า 
4. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
5. เข้าใจในภาษาและท่าทางของผู้รับบริการ 
6. รู้จักเรียนรู้วิธีรับและวิธีให้ 
7. รู้จักเป็นผู้ฟังที่ดี และใช้ภาษาพูดด้วย
น้ าเสียงปกติ 
8. มีความโปร่งใส ชัดเจน สามารถพูดคุยได้
ทุกๆเรื่อง 
9. มีการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการ 
10. การรับฟังในการประชุมด้วยใจที่เปิดกว้าง 
11. การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการสื่อสารที่
รวดเร็ว เช่น โทรศัพท์ Line Zoom 
Facebook และอ่ืนๆ 
 
12. การสื่อสารแบบตัวต่อตัวท าให้เกิดความ
เข้าใจได้มากขึ้น 
13. การสื่อสารทาง Mail ต้องใส่ใจและตอบ 
Mail ทุกครั้ง 
14. การใช้ภาษากายที่แสดงออกด้วยความใส่ใจ 
15. การใช้ค าพูดที่เหมาะสม ท าให้บรรยากาศ
เป็นไปด้วยความราบรื่น 
16. การรู้จักแสดงความยินดี จริงใจต่อผู้อื่น 
 

1. มีระบบการติดต่อต่อสื่อสารที่ทันสมัยและ
รวดเร็ว เช่น โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
Line Facebook หรืออ่ืนๆ 
2. เข้าใจประเด็นส าคัญเพ่ือการประสานงานที่
ถูกต้อง รวดเร็ว 
3. รู้จักขอความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
4. ไม่ปัดความรับผิดชอบหรือโยนความผิดให้ผู้อ่ืน 
5. หากเกิดปัญหาในการประสานงานต้องบอก
กล่าวและแนะน าช่วยเหลือกัน 
6. พยายามท างานให้เสร็จทันตามเวลาและมี
ประสิทธิภาพ 
7. รู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างาน 
8. มีความรับผิดชอบและประสานงานให้ส าเร็จ
ตามเวลา 
9. ต้องสื่อสารท าความเข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็ว
และราบรื่น 
10. ก่อนการประสานงานต้องมีการประชุม
ทีมงาน วางแผน สร้างความเข้าใจเพื่อให้มีความ
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
11. มีการมอบความไว้วางใจให้สามารถตัดสินใจ
แทนกันได้ 
12. มีการวางแผนงานที่ดีเพ่ือไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการประสานงาน 
13. เมื่อมีงานที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานอื่นควรรีบ
แจ้งให้หน่วยงานนั้นๆทราบ 

  
  4.2.2 สรุปองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 
         1. เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 6 แนวทาง ดังนี้ 
   1) จ าไม่ได้ต้องจด 
   2) จับประเด็นส าคัญ 
   3) สื่อสารให้ตรงจุด 
   4) วิเคราะห์ผู้ฟัง 
   5) ปูพื้นฐานให้เข้าใจตรงกัน 

4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
 4.1 กระบวนการการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้ 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี

บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนเป็นคณะกรรมการ มีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเคราะห์แผน 
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีการประชุม เพ่ือพิจารณาจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีแผนแม่บทจากแผนการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นแนวทาง จากนั้น
ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานก าหนดประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูล บ่งชี้ความรู้ในตัวตน รูปแบบการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมาย 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 
  คณะกรรมการการจัดการความรู้ มีมติก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ในหัวข้อ เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคาร ที่ 10 – 11 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือร่วมกัน
สร้างความรู้ใหม่ และแสวงหาความรู้จากตัวบุคคล  

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับบุคลากรสายสนับสนุน มีการประชุม เพ่ือ

พิจารณาสรุปองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
พิจารณาเตรียมความพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ มีการรายงานผลการด าเนินงานและน าเสนอองค์

ความรู้ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงเนื้อหาของ
องค์ความรู้ให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ให้สมบูรณ์และเหมาะสม 

5) การเข้าถึงความรู้ 
 มีการน าองค์ความรู้เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(www.fit.nrru.ac.th/km/) เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนและผู้สนใจทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก  
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 ก าห น ด ให้ มี ก า ร เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร รม  NRRU Show & Share 2021 ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

7) การเรียนรู้ 
  คณะกรรมการการจัดการความรู้ เพ่ือติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และ

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริการ เพ่ือให้การน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
การเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และน าความรู้ที่ได้ไปหมุนเวียนใช้ในการบริการอย่างต่อเนื่อง 

 
 4.2 การจัดการความรู้ หัวข้อ เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   6) สื่อสารอย่างเป็นกลาง 
         2. เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 7 แนวทาง ดังนี้ 
   1) มองคนในแง่ด ี
   2) รู้ จ าชื่อคนได้ 
   3) มีความรู้ในเรื่องที่ติดต่อ 
   4) เป็นผู้ฟังที่ด ี
   5) ควบคุมอารมณ์ได้ 
   6) สร้างความเป็นกันเอง 
   7) ให้เกียรติยกย่องซึ่งกันและกัน 
   
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  
  บุคลากรสายสนับสนุนมีทัศนคติที่ดีและมีการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงเกิดความเข้าใจผู้อ่ืนมากขึ้น เข้าใจถึงผลกระทบต่อคู่สนทนาทั้ ง
ผู้รับบริการและเพ่ือนร่วมงาน พร้อมทั้งตระหนักถึงคุณค่าดีๆ ในตนเอง เพื่อน าไปสู่การท างานเป็นทีม
และสามารถสื่อสารประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   
 6.1 Plan : การวางแผน 
             - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
             - ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
             - แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงาน  
             - เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการท ากิจกรรม 
         6.2 Do : การด าเนินงาน 
             - ด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสาย
วิชาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
         6.3 Check : การประเมินผล 
             - สรุปแนวปฏิบัติทีด่ีของบุคลากรสายสนับสนุนแต่ละคน 
             - เผยแพร่แนวปฏบิัติที่ดีให้กับบุคลากรสายสนับสนุน และผู้สนใจทั่วไป 
         6.4 Action : การปรับปรุง 
             - ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิเคราะห์การด าเนินการจัดกิจกรรม เพื่อน าจุดเด่น จุดอ่อน
ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป  
             - สรุปรายงานโครงการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
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7. การน าไปใช้ประโยชน์  
7.1 บุคลากรสามารถน าแนวปฏิบัติที่ดีของเพ่ือนร่วมงานและคณาจารย์ไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
       7.2 การให้บริการของส านักงานคณบดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้  
 แบบประเมินผลความพึงพอใจในการรับบริการ ปีการศึกษา 2563 ส านักงานคณบดี        
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง 
 9.1 แหล่งอ้างอิง 
  JobsDB. (2564). 6 เคล็ดลับฝึกทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ. 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://th.jobsdb.com/th-th/articles/ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร/. [16 
กรกฎาคม 2564]. 
  Business Plus. (2564). เทคนิคการประสานงาน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
https://www.businessplus.co.th/Activities/ข่าวสาร-hrm-c021/เทคนิคการประสานงาน-
v5839. [16 กรกฎาคม 2564]. 
 9.2 บุคคลอ้างอิง 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญ์ บุญแซม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนางานวิจัย 
  2) นางศิริวรรณ อินทเศียร หัวหน้าส านักงานคณบด ี
 
10. ประวัติผู้เขียน 
 - นางสาวสายม่าน เสมาภักดี 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
- saimarn.s@nrru.ac.th 
- 081 725 0850 
 
 

   6) สื่อสารอย่างเป็นกลาง 
         2. เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 7 แนวทาง ดังนี้ 
   1) มองคนในแง่ด ี
   2) รู้ จ าชื่อคนได้ 
   3) มีความรู้ในเรื่องที่ติดต่อ 
   4) เป็นผู้ฟังที่ด ี
   5) ควบคุมอารมณ์ได้ 
   6) สร้างความเป็นกันเอง 
   7) ให้เกียรติยกย่องซึ่งกันและกัน 
   
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  
  บุคลากรสายสนับสนุนมีทัศนคติที่ดีและมีการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงเกิดความเข้าใจผู้อ่ืนมากขึ้น เข้าใจถึงผลกระทบต่อคู่สนทนาทั้ ง
ผู้รับบริการและเพ่ือนร่วมงาน พร้อมทั้งตระหนักถึงคุณค่าดีๆ ในตนเอง เพื่อน าไปสู่การท างานเป็นทีม
และสามารถสื่อสารประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   
 6.1 Plan : การวางแผน 
             - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
             - ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
             - แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงาน  
             - เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการท ากิจกรรม 
         6.2 Do : การด าเนินงาน 
             - ด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสาย
วิชาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
         6.3 Check : การประเมินผล 
             - สรุปแนวปฏิบัติทีด่ีของบุคลากรสายสนับสนุนแต่ละคน 
             - เผยแพร่แนวปฏบิัติที่ดีให้กับบุคลากรสายสนับสนุน และผู้สนใจทั่วไป 
         6.4 Action : การปรับปรุง 
             - ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิเคราะห์การด าเนินการจัดกิจกรรม เพื่อน าจุดเด่น จุดอ่อน
ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป  
             - สรุปรายงานโครงการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
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แนวปฏิบัติที่ดดี้านบริหารจัดการงานพัฒนานักศึกษา 
หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

    

 
 
 

แนวปฏิบัติที่ดีด้านบริหารจัดการงานพัฒนานักศึกษา

หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1. ที่มาและความส าคัญ 
 งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                   
เป็นงานที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ พัฒนาความเป็นคนและสร้างเสริมให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี มีสังคม และปลูกฝังจิตส านึกใน
การพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ คุณธรรมน าความรู้สู่ที่
พ่ึงของท้องถิ่น โดยงานพัฒนานักศึกษามีคณะกรรมการในการท างานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาที่เป็นผู้แทนของอาจารย์แต่ละหลักสูตรในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษาเป็นเลขานุการ ส่วนที่ 2 คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา เป็นผู้น านักศึกษาที่ได้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยทั้ง 2 คณะกรรมการมีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนานักศึกษาและด าเนินงานตามแผนงาน 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานพัฒนานักศึกษาจึงได้ไปศึกษาดูงาน ณ กองกิจการ
นิสิต และสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 พบว่า 
แนวทางการจัดท าประกาศเพ่ือพัฒนานักศึกษา และออกหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมหรือทราน
สคริปการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลต่อการสมัครเข้าท างาน  
จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของงานพัฒนานักศึกษา  

คณะกรรมการทั้ง 2 ส่วน จึงน าแนวทางที่ได้ทราบจากมหาวิทยาลัยบูรพาไปจัดท าร่างประกาศ
แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ .ปช. ระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อประกาศนี้                 
เพ่ือเป็นระบบในการบริหารจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย จ านวน
ครบถ้วนตามประกาศดังกล่าวนี้ นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาได้ เมื่อส าเร็จการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงานพัฒนานักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานพัฒนา
นักศึกษาจึงได้จัดท าประกาศแนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ 
และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
และจัดท าหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   

 
3. ผู้ใช้   
 คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นักศึกษา สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติที่ดดี้านบริหารจัดการงานพัฒนานักศึกษา 
หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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4. กระบวนการพัฒนาสู่ความส าเร็จ “หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

ศึกษาดูงาน วันที่ 27 มีนาคม 2562 
กองกิจการนิสิต และสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ศึกษาและส ารวจข้อมูลกิจกรรมแต่ละหลักสูตร/ประชุมจัดท าร่างประกาศฯ/
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง  

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา, คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

น าประกาศฯ เสนอต่อ 
คณบดีลงนาม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 

น าร่างประกาศฯ ให้นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
ตรวจสอบข้อความในประกาศฯ และปรับแก้ไขให้เหมาะสม 

น าประกาศฯ ไปใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมของ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
นักศึกษายื่นค าร้องขอหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม/รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

  

น าร่างประกาศฯ เสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

นักศึกษาติดต่อขอรับหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ได้ที่เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา  
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5. ผลลัพธ์ 
 ได้ประกาศแนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ และภาค 
กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ
หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
   
 6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 1. การได้ไปศึกษาดูงาน ณ กองกิจการนิสิต และสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ท าให้ทราบถึงการบริหารจัดการงานด้านการจัดกิจกรรมให้กับนิสิต ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตและนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน ทราบถึงข้อมูลการให้ทรานสคริป
การเข้าร่วมกิจกรรมแก่นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลต่อการสมัคร
เข้าท างาน โดยการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของกิจกรรม 
 2. ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และส ารวจกิจกรรมแต่ละหลักสูตรที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี น าข้อมูลที่ได้มาเข้าที่ประชุม เพ่ือจัดท าร่างประกาศแนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ .ปช. ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

3. น าร่างประกาศแนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ และ
ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ปรึกษากับนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อปรับแก้ไขข้อความให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

 4. น าร่างประกาศแนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ 
และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความเห็นชอบ 
 5. น าประกาศแนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ และ
ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เสนอต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนาม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 
 6. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักศึกษาแต่ละหลักสูตรทราบ และนักศึกษายื่นค าร้องขอ
หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามประกาศฯ  

 
7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยเป็นไปตามประกาศฯ  

2. มีระบบและกลไกในการบริหารการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3. นักศึกษาสามารถน าหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไปใช้ประกอบการ
สมัครงาน เมื่อส าเร็จการศึกษา 

 
8. เครื่องมือในการประเมิน 
 จ านวนนักศึกษาขอหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
 

4. กระบวนการพัฒนาสู่ความส าเร็จ “หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

ศึกษาดูงาน วันที่ 27 มีนาคม 2562 
กองกิจการนิสิต และสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ศึกษาและส ารวจข้อมูลกิจกรรมแต่ละหลักสูตร/ประชุมจัดท าร่างประกาศฯ/
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง  

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา, คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

น าประกาศฯ เสนอต่อ 
คณบดีลงนาม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 

น าร่างประกาศฯ ให้นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
ตรวจสอบข้อความในประกาศฯ และปรับแก้ไขให้เหมาะสม 

น าประกาศฯ ไปใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมของ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
นักศึกษายื่นค าร้องขอหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม/รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

  

น าร่างประกาศฯ เสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

นักศึกษาติดต่อขอรับหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ได้ที่เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา  
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9. บุคคลอ้างอิง 
 อาจารย์ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ 
 คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
10. ประวัติ 

ชื่ออาจารย์ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ 
 พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย               
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 พ .ศ . 2556-2560 ประธานหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกก าลั ง ก าย                             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 พ .ศ . 2560-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการการจัดทดสอบภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม Zoom ในสถานการณ์ไม่ปกติ 

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

1. ที่มาและความส าคัญ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีความรุนแรง และมี

การระบาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ท าให้นักศึกษาปัจจุบันไม่สามารถกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัย
และสอบได้ตามปกติ อีกทั้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 จะต้องมีการทดสอบภาษาอังกฤษก่อน 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา นั้น ในฐานะศูนย์บริการการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านระบบ
ทะเบียนและประเมินผลเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ยึดหลักการบริหารแบบ 
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะให้ “บริการด้วยคุณภาพ สร้างความ
ประทับใจแก่ผู้รับบริการ” ตลอดจนวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ศูนย์บริการด้านทะเบียนและประเมินผลที่มี
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับระดับสากล” ด าเนินงานภายใต้ ISO 9001: 2015 ผ่านวงจรบริหารงาน
คุณภาพ (Plan-Do-Check-Act) โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management, 
KM) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนวงจรดังกล่าว กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) สู่ผลสัมฤทธิ์คือการสร้างนวัตกรรม (Innovation) 
ซึ่งการบริหารงานดังกล่าวก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี ยกตัวอย่าง เช่น การบริหารจัดการการจัด
ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในสถานการณ์ไม่ปกติ ซ่ึงมีพัฒนาการดังนี้ 

1.1 ปีการศึกษา 2560-2561 : มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีข้อก าหนด 1)  ให้นักศึกษา
แรกเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า 
(English Placement Test ) 2) นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam ) ก่อนส าเร็จการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
ด าเนินการรับสมัครสอบโดยใช้ Google Form ในการรวบรวมรวมข้อมูลการสมัครสอบ และ
โปรแกรม Access ในการจัดห้องสอบและจัดท าใบลงลายมือชื่อ รวมทั้งน าโปรแกรม Excel มา
ใช้ ในการจั ดท า ผลคะแนนสอบภาษา อังกฤษ  Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) และน าเข้าระบบทะเบียนและประมวลผล  ต้องใช้
ระยะเวลาประมาณ 4 - 5 วัน ในการจัดท าข้อมูล แตย่ังพบข้อผิดพลาด 

1.2 ปีการศึกษา 2562-2563 : ผู้รับผิดชอบโครงการจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโปรแกรม เพ่ือรองรับ
กระบวนการท างานตั้งแต่การรับสมัคร การจัดสอบ และน าผลทดสอบภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูลต่างๆ ภายในโปรแกรมเดียวผ่านระบบทะเบียนและประเมินผล เพ่ือลด
ขั้นตอนการท างานในวันปฏิบัติงานจริง  ตลอดจนให้นักศึกษากลุ่มก าลังส าเร็จการศึกษา
สามารถลงสมัครสอบ เลือก วัน เวลาสอบได้ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผล เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับนักศึกษา  พบว่าการน าโปรแกรมนี้มาใช้ช่วยให้ศูนย์บริการการศึกษาบริหาร
จัดการการปฏิบัติ งานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ลดขั้นตอนการท างาน 
ประหยัดเวลา และลดความผิดพลาดในการจัดการข้อมูล  และยังช่วยอ านวยความสะดวก และ

9. บุคคลอ้างอิง 
 อาจารย์ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ 
 คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
10. ประวัติ 

ชื่ออาจารย์ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ 
 พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย               
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 พ .ศ . 2556-2560 ประธานหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกก าลั ง ก าย                             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 พ .ศ . 2560-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  

 

แนวปฏิบัติที่ดี ในการบริหารจัดการการจัดทดสอบภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์

ผ่านโปรแกรม Zoom ในสถานการณ์ ไม่ปกติ

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ลดเวลาการกรอกข้อมูลการสมัครของนักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลผล
การสมัครได้ตลอดเวลาในระบบทะเบียนและประเมินผล 

1.3 ปีการศึกษา 2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ศูนย์บริการการศึกษาได้ด าเนินการปรับรูปแบบการจัดสอบ จากเดิมการจัดสอบให้นักศึกษา
เข้าสอบในห้องเรียนปรับเปลี่ยนเป็นการสอบรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
ผู้รับผิดชอบได้มีการคิดวิเคราะห์งานและออกแบบกระบวนการด าเนินงานใหม่ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลัน โดยการลดกระบวนการปฏิบัติงาน ลดบุคลากร ลด
ค่าใช้จ่าย และตอบสนองผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น ให้ความส าคัญและความปลอดภัยกับบุคลากร
ในการเว้นระยะห่างในขณะการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
ด้านการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ก่อให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทั้ง
ด้านก าลังคน งบประมาณ และเวลา  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
2.2 เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3 เพ่ือให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3. ผู้ใช้ความรู้  
3.1 เจ้ าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติ ง าน  กรรมการคุมสอบ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุ รนารี  และ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีการน าการจัดสอบรูปแบบออนไลน์ และการน าคะแนนภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในการจัดกลุ่มเรียนในเวลาที่จ ากัด 

3.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุกระดับการศึกษา 

4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
  ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าโปรแกรมการจัดสอบฯ นั้น มีการด าเนินงานผ่านวงจร
บริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act) โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management, KM) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนวงจร กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (Continual Improvement) สู่ผลสัมฤทธิ์คือนวัตกรรม (Innovation) ดังนี้ 
4.1 ด าเนินงานผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act) : ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้มี

วิวัฒนาการในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาใหม่
แรกเข้า และที่ก าลังส าเร็จการศึกษา ให้มีความสะดวกรวดเร็วข้ึน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ ผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงานจาก
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่าง
เป็นระบบในคู่มือการปฏิบัติงานของระบบ ISO 9001 (2015) และมีความต่อเนื่อง การ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด และการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา เพ่ือน าไปใช้ใน
การท างานครั้งต่อไป  
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4.2 มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) : 7 ขั้นตอน 
4.2.1 การบ่งชี้ความรู้ : มีการพิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้การจัดทดสอบภาษาอังกฤษบรรลุ

เป้าหมาย ทั้งนีเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ต้องมกีารพัฒนาโปรแกรม
ประมวลผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการน าคะแนนสอบมาจัดกลุ่มเรียน  
เป็นวิธีที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี   

4.2.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ : มีการแสวงหาความรู้จากภายนอก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
มีลักษณะเดียวกัน เช่น หน่วยงานจัดสอบภาษาอังกฤษทั้งภาครัฐและเอกชน ส านัก
ทะเบียนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศไทย  

4.2.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ : มีการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในอนาคต  
ด้วยวิธี 
4.2.3.1 ประชุมระดมสมองเพ่ือก าหนดวิธีการ กลุ่มเป้าหมาย และกรอบเวลาในการ

ท างาน 
4.2.3.2 วางโครงสร้างความรู้ด้านการพัฒนาการจัดสอบรูปแบบออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม Zoom และโปรแกรมการประมวลผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
การน าคะแนนมาจัดกลุ่มเรียน  

4.2.3.3 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสอบรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
และโปรแกรมการประมวลผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษการน าคะแนนมาจัด
กลุ่มเรียน 

4.2.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ :  
4.2.4.1 จัดท ารายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) การทดสอบ

ภาษาอังกฤษ (เอกสารประกอบ 1)   
4.2.4.2 จัดท าคู่มือการสอบชุดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ และคลิป 

(Clip) ค าแนะน าขั้นตอนการเข้าระบบ Oxford English Testing เพ่ือท า
ข้อสอบ (เอกสารประกอบ 2) 

4.2.4.3 จัดท าคู่มือการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ (ส าหรับนักศึกษา) และ
ขั้นตอนการคุมสอบออนไลน์ (เอกสารประกอบ 3) 

4.2.4.4 จัดท าคู่มือองค์ความรู้ ด้ านโปรแกรมการประมวลผลสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ (เอกสารประกอบ 4)  

4.2.5 การเข้าถึงความรู้ : มีการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก 
โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตลอดจนการประชาสัมพันธ์บน Web 
site , Social Media, การถ่ายสดผ่านทาง Facebook Live 
4.2.5.1 คู่มือการสมัครสอบฯ 
     (http://www2.sut.ac.th/ces/pr/CEFR/manual_SUT_apply_CEFR.pdf) 
4.2.5.2 ค าแนะน าในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์  
    (http://www2.sut.ac.th/ces/pr/CEFR/manual%20CEFR-1.pdf) 

 
 

 
  

ลดเวลาการกรอกข้อมูลการสมัครของนักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลผล
การสมัครได้ตลอดเวลาในระบบทะเบียนและประเมินผล 

1.3 ปีการศึกษา 2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ศูนย์บริการการศึกษาได้ด าเนินการปรับรูปแบบการจัดสอบ จากเดิมการจัดสอบให้นักศึกษา
เข้าสอบในห้องเรียนปรับเปลี่ยนเป็นการสอบรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
ผู้รับผิดชอบได้มีการคิดวิเคราะห์งานและออกแบบกระบวนการด าเนินงานใหม่ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลัน โดยการลดกระบวนการปฏิบัติงาน ลดบุคลากร ลด
ค่าใช้จ่าย และตอบสนองผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น ให้ความส าคัญและความปลอดภัยกับบุคลากร
ในการเว้นระยะห่างในขณะการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
ด้านการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ก่อให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทั้ง
ด้านก าลังคน งบประมาณ และเวลา  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
2.2 เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3 เพ่ือให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3. ผู้ใช้ความรู้  
3.1 เจ้ าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติ ง าน  กรรมการคุมสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุ รนารี  และ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีการน าการจัดสอบรูปแบบออนไลน์ และการน าคะแนนภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในการจัดกลุ่มเรียนในเวลาที่จ ากัด 

3.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุกระดับการศึกษา 

4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
  ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าโปรแกรมการจัดสอบฯ นั้น มีการด าเนินงานผ่านวงจร
บริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act) โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management, KM) เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนวงจร กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (Continual Improvement) สู่ผลสัมฤทธิ์คือนวัตกรรม (Innovation) ดังนี้ 
4.1 ด าเนินงานผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act) : ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้มี

วิวัฒนาการในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาใหม่
แรกเข้า และที่ก าลังส าเร็จการศึกษา ให้มีความสะดวกรวดเร็วข้ึน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ ผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงานจาก
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่าง
เป็นระบบในคู่มือการปฏิบัติงานของระบบ ISO 9001 (2015) และมีความต่อเนื่อง การ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด และการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา เพ่ือน าไปใช้ใน
การท างานครั้งต่อไป  
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4.2.5.3 Link VDO ค าแนะน าในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์           
 (http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=1940)  

4.2.5.4 วิธีตรวจสอบผลคะแนนสอบ 
(http://www2.sut.ac.th/ces/pr/CEFR/checkscore.pdf) 

4.2.2.5 การประชาสัมพันธ์บน Web site & Social media 
   ( http://web.sut.ac.th/ces/2 0 1 8 / , Fanpage Facebook : ศู น ย์ บ ริ ก า ร

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/ Sut students 2021/ ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)) 

4.2.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ :  
4.2.6.1 ใช้ระบบพ่ีเลี้ยงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้วยการจัดอบรมถ่ายทอด      

องค์ความรู้ด้านการใช้โปรแกรม Zoom และการเข้าระบบ Oxford 
English Testing ให้กับบุคลากรทั้งภายในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน 
ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเพื่อทดลองกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2.6.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ก า ร ใ ช้ โ ป ร แกรม  Zoom และร ะบบ  Oxford English Testing ทั้ ง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ  
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4.2.7 การเรียนรู้ : ท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยการเขียนเป็นวิธีการปฏิบัติงาน
ขึ้นมา (Work Instruction) (เอกสารประกอบ 1) สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ และน าความรู้ที่ได้ไปหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ 
5.1 ความพึงพอใจในการให้บริการ  :  นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  426  คน และระดับ  

คิดเป็นร้อยละ 84.21 จากผลการส ารวจความพึงพอใจในการจัดสอบรูปแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom 

5.2 มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง : ตลอดระยะเวลา มีการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสอบภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่อง  

5.3 สร้างสรรค์นวัตกรรม : ปัญหาและอุปสรรคในการท างานประจ าก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม 
“โดยการพัฒนาการจัดสอบรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และจัดท าโปรแกรมการ
ประมวลผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์และน าผลคะแนนมาใช้ในการจัดกลุ่มเรียน” 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)  
6.1 ปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะให้ “บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ” ท าให้

ศูนย์บริการการศึกษาเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ การ 
เข้าถึงผู้รับบริการโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้นักศึกษามีความสะดวก การ
สื่อสารด้วยข้อความที่กระชับ เข้าใจง่าย (Web site & Social media 

  (http://web.sut.ac.th/ces/2018/ , Fanpage Facebook : ศูนย์ บริ การการศึ กษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี /  Sut students 2021/ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)) ตลอดจนการให้ข้อมูล การถาม-ตอบ การแก้ปัญหา 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เข้ากับบริบทของนักศึกษายุคใหม่ที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟน 
(Smart Phone)  คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และแท๊บแล๊ต (Tablet)  มีการ
เข้าถึงข้อมูลได้ในทุกท่ี ทุกเวลา ท าให้ตอบโจทย์ผู้รับบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว  

6.2 การด าเนินงานผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ ที่ได้วางแผนงาน (P) น าไปปฏิบัติ (D) ระหว่าง
การปฏิบัติก็ด าเนินการตรวจสอบ (C) พบปัญหาก็ท าการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การใช้
กระบวนการจัดการความรู้ (KM) มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนวงจร และการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) 

7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
การออกแบบกระบวนการใหม่ การจัดสอบรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ท าให้ลด

ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ประหยัดงบประมาณทั้งทางตรงและทางอ้อม การบริหารจัดการ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องง่ายขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสอบรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

 
 

 
  

4.2.5.3 Link VDO ค าแนะน าในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์           
 (http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=1940)  

4.2.5.4 วิธีตรวจสอบผลคะแนนสอบ 
(http://www2.sut.ac.th/ces/pr/CEFR/checkscore.pdf) 

4.2.2.5 การประชาสัมพันธ์บน Web site & Social media 
   ( http://web.sut.ac.th/ces/2 0 1 8 / , Fanpage Facebook : ศู น ย์ บ ริ ก า ร

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/ Sut students 2021/ ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)) 

4.2.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ :  
4.2.6.1 ใช้ระบบพ่ีเลี้ยงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้วยการจัดอบรมถ่ายทอด      

องค์ความรู้ด้านการใช้โปรแกรม Zoom และการเข้าระบบ Oxford 
English Testing ให้กับบุคลากรทั้งภายในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน 
ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเพื่อทดลองกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2.6.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ก า ร ใ ช้ โ ป ร แกรม  Zoom และร ะบบ  Oxford English Testing ทั้ ง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ  
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และโปรแกรมการประมวลผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ และน าคะแนนมาจัดกลุ่มเรียนใน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มีดังนี้ 

7.1 ด้านคน  :  ลดจ านวนบุคลากร และนักศึกษาช่วยงาน จากเดิม 90 คน เหลือ  30  คน 
7.2 ด้านระยะเวลา  :  ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากเดิม 4-5 วัน เหลือ 1 วัน  
7.3 ด้านงบประมาณ :  ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถที่ใช้รับ-ส่งนักศึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาพ่ีเลี้ยง  

                       ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับห้องสอบ 
7.4 ด้านการจัดการ  :  1) การจัดเตรียมห้องสอบ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับกรรมการคุม

สอบใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ห้องสอบเท่านั้น 
2) การรับสมัคร การจัดห้องสอบ ท าให้มีความสะดวกรวดเร็ว และข้อมูล

ถูกต้อง ท าให้นักศึกษาทราบห้องสอบได้ทันที 
  3) การประมวลผลข้อมูลคะแนนของนักศึกษา เพ่ือน ามาจัดกลุ่มเรียน

สามารถส่งต่อข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ทันเวลา    

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
ผลการประเ มินความพึงพอใจในการจัดสอบรูปแบบออนไลน์ผ่ านโปรแกรม Zoom   
(เอกสารประกอบ 5) 

9. แหล่งอ้างอิง  หรือ บุคคลอ้างอิง 
9.1 เอกสารประกอบ 1 : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) การทดสอบภาษาอังกฤษ 
9.2  เอกสารประกอบ 2 : คู่มือการสอบชุดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ และคลิป (Clip) 

ค าแนะน าขั้นตอนการเข้าระบบ Oxford English Testing เพ่ือท าข้อสอบ 
https://www.youtube.com/watch?v=rMo13N2e9TQ&feature=youtu.be 

9.3 เอกสารประกอบ 3 :  คลิป (Clip) เตรียมความพร้อมก่อนสอบ และคู่มือการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษออนไลน์ (ส าหรับนักศึกษา)  

9.4 เอกสารประกอบ 4 : คู่มือการใช้งานด้านโปรแกรมประมวลผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ 

9.5 เอกสารประกอบ 5 : ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดสอบรูปแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom     

9.6 เอกสารประกอบ 6 : ประมวลภาพการอบรมบุคลากร (ดังแสดงในภาพ) 
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10. ภาพรวมของบทความ 
  เป็นการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดสอบรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านวงจรบริหารงานคุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ  
1. Plan-การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น 2. Do-การปฏิบัติตามข้ันตอน
ในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 3. Check-การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงาน
ในขั้นตอนใด 4. Act-การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา เพ่ือน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป ซึ่งทั้ง  
4 ข้ันตอนนี้ขับเคลื่อนโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management, KM) ก่อให้เกิด
การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึง 
ปีการศึกษา 2564 ผลลัพธ์ที่ได้คือนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของการด าเนินงาน
และผลส าเร็จดังรูป 

 
11.   ประวัติผู้เขียน  ประกอบด้วย 

11.1 นางสาวอภิญญา   ลิ้มสุวัฒน์  ต าแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ 
สถานที่ท างาน : ศูนย์บริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประวัติการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
อีเมล์ : apinya@sut.ac.th โทรศัพท์ : 044-223021 

11.2 นายพีระศักดิ์  จิ้วตั้น               ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สถานที่ท างาน : ศูนย์บริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประวัติการศึกษา : เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
อีเมล์ : peerasak.j@sut.ac.th โทรศัพท์ : 044-223021 

11.3 นางสาวศิริรัฐ  คเชนทร์พงษ์ ต าแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
สถานที่ท างาน : ศูนย์บริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
อีเมล์ : sirirat@sut.ac.th โทรศัพท์ : 044-223020 
 

INNOVATION 

 
 

 
  

และโปรแกรมการประมวลผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ และน าคะแนนมาจัดกลุ่มเรียนใน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มีดังนี้ 

7.1 ด้านคน  :  ลดจ านวนบุคลากร และนักศึกษาช่วยงาน จากเดิม 90 คน เหลือ  30  คน 
7.2 ด้านระยะเวลา  :  ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากเดิม 4-5 วัน เหลือ 1 วัน  
7.3 ด้านงบประมาณ :  ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถที่ใช้รับ-ส่งนักศึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาพ่ีเลี้ยง  

                       ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับห้องสอบ 
7.4 ด้านการจัดการ  :  1) การจัดเตรียมห้องสอบ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับกรรมการคุม

สอบใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ห้องสอบเท่านั้น 
2) การรับสมัคร การจัดห้องสอบ ท าให้มีความสะดวกรวดเร็ว และข้อมูล

ถูกต้อง ท าให้นักศึกษาทราบห้องสอบได้ทันที 
  3) การประมวลผลข้อมูลคะแนนของนักศึกษา เพ่ือน ามาจัดกลุ่มเรียน

สามารถส่งต่อข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ทันเวลา    

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดสอบรูปแบบออนไลน์ผ่ านโปรแกรม Zoom   
(เอกสารประกอบ 5) 

9. แหล่งอ้างอิง  หรือ บุคคลอ้างอิง 
9.1 เอกสารประกอบ 1 : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) การทดสอบภาษาอังกฤษ 
9.2  เอกสารประกอบ 2 : คู่มือการสอบชุดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ และคลิป (Clip) 

ค าแนะน าขั้นตอนการเข้าระบบ Oxford English Testing เพ่ือท าข้อสอบ 
https://www.youtube.com/watch?v=rMo13N2e9TQ&feature=youtu.be 

9.3 เอกสารประกอบ 3 :  คลิป (Clip) เตรียมความพร้อมก่อนสอบ และคู่มือการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษออนไลน์ (ส าหรับนักศึกษา)  

9.4 เอกสารประกอบ 4 : คู่มือการใช้งานด้านโปรแกรมประมวลผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ 

9.5 เอกสารประกอบ 5 : ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดสอบรูปแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom     

9.6 เอกสารประกอบ 6 : ประมวลภาพการอบรมบุคลากร (ดังแสดงในภาพ) 
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11.4 นายสมนึก   คงกลาง  ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 
สถานที่ท างาน : ศูนย์บริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประวัติการศึกษา :  ศิลปศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อีเมล์ : Somnuk@sut.ac.th    โทรศัพท์ : 044-223018 

11.5 นางสาวผุสดี พยัคฆเดช            ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
สถานที่ท างาน : ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประวัติการศึกษา :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
อีเมล์ : pussadee@sut.ac.th   โทรศัพท์ : 044-223017 
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บริหารจัดการ สานต่อร่วมใจ นิเทศภายใน ด้วย COVID Model 
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
1. ที่มาและความส าคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเปนตองอาศัยกระบวนการปฏิบัติอยางหลากหลาย 
ซึ่งประกอบดวย กระบวนการที่สําคัญ คือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู และ
กระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศภายในมีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดการกํากับ ติดตาม 
การจัดการศึกษาของผูบริหารไวอยางชัดเจน นอกจากนี้ เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)   ไดกําหนดใหการนิเทศภายในเปน 
สวนหนึ่งของเกณฑการประเมินเพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญ และนําไป
ปฏิบัติ ในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและไดผลอยางเปนรูปธรรม    การนิเทศการศึกษา เปนสิ่งจําเปน 
สําหรับหนวยงานทุกระดับ ดังนั้น ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่ง ในการบริหารจัดการก็คือ การนิเทศ 
โดยเฉพาะการนิเทศการสอนของครูใหมีการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรู      ใหบรรลุวัตถุ
ประสงค การนิเทศมีความสําคัญตอการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง ในบางครั้งแมครูจะได ใช
ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมตามท่ีวางแผนไวแลวก็ตาม อาจจะมีบางสิ่งบางอยางขาดตกบกพรอง 
ทําใหการสอนขาดความสมบูรณ ดังนั้น หากมีบุคคลอ่ืนไดชี้แนะ แนะนํา ใหความชวยเหลือ ก็ยอม
เกิดผลดี การนิเทศจึงเปรียบเหมือนกระจกเงา ที่คอยสองใหเห็นภาพการสอนของครูและเปนกระบวน
การที่เสริมสรางการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนในการพัฒนา
การศึกษา การสรางสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม  
 ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านหนองหินโคนจึงได้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การ
บริหารจัดการ ในด้านการนิเทศภายใน เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 47 และเป็นใหมีการพัฒนา
และสงเสริมการจัดการเรียนรู ใหบรรลุวัตถุประสงค ในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนไดถูกตองตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และยังเปนการสรางความตระหนักให
กับครูถึงปญหาเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรูใหสามารถแกไขปญหาได และสรางขวัญกําลังใจให
กับครูผูสอนอีกดวย นอกจากนี้ ยังมุงใหเกิดความรวมมือและประสานงานกันเปนอยางดี ภายใตระบบ
การบริหารจัดการของโรงเรียน เพ่ือควบคุมมาตรฐานและพัฒนางานดานการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

11.4 นายสมนึก   คงกลาง  ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 
สถานที่ท างาน : ศูนย์บริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประวัติการศึกษา :  ศิลปศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อีเมล์ : Somnuk@sut.ac.th    โทรศัพท์ : 044-223018 

11.5 นางสาวผุสดี พยัคฆเดช            ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
สถานที่ท างาน : ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประวัติการศึกษา :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
อีเมล์ : pussadee@sut.ac.th   โทรศัพท์ : 044-223017 

บริหารจัดการ สานต่อร่วมใจ นิเทศภายใน ด้วย COVID Model

โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
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ศึกษาหลักการและ
ทฤษฎี

วิเคราะห์บริบท
ของสถานศึกษา สังเคราะห์ข้อมูล

สร้างแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice)

พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice)

นําไปใช้ในการ
บริหารจัดการ

ปรับปรุงพัฒนา ประเมินคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) กลุ่มบริหารจัดการ ในด้านการนิเทศภายใน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนสามารถ
ทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น 
 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 เมื่อได้กระบวนการแล้วจึงมีการกําหนดช่วงระยะเวลาในการดําเนินงาน ดังตาราง 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจง  ต.ค. 63 ว่าที่ ร.ต.ดร.ภูมิ เพชรศักดาสิริ 

และคณะครูทุกคน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ต.ค. 63 ว่าที่ ร.ต.ดร.ภูมิ เพชรศักดาสิริ 

 
3. ประชุมวางแผนรูปแบบ กําหนดปฏิทิน
การนิเทศภายใน พ.ย.63 

ว่าที่ ร.ต.ดร.ภูมิ เพชรศักดาสิริ 
นางสาวศันสนีย์ วิเศษพูน 
และคณะกรรมการ 

4. ดําเนินการตามปฏิทิน ต.ค.63 - มี.ค.64 นางสาวศันสนีย์ วิเศษพูน 
และคณะกรรมการ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5. กํากับ ติดตามและประเมินผล ต.ค.63 - มี.ค.64 
นางสาวศันสนีย์ วิเศษพูน 
และคณะกรรมการ 
 

6. รายงานกิจกรรม เม.ย.64 นางสาวศันสนีย์ วิเศษพูน 
 

 
ตารางการนิเทศภายใน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

1 นายแคล้ว   เมืองยศ          

2 นางวนิด   เมืองยศ          

3 นางสาวจุฬา  ภักดีณรงค์          

4 นางณษิดา  สายเพ็ชร          

5 นางกีรติกานต์  ศรีขัดเค้า          

6 นางสาวชนัญธิดา  จิรกรวงศ์          

7 นายกิติศักดิ์  ภูมิพันธุ์          

8 นางสุดารัตน์  หวังรักกลาง          

9 นางสาวเกศกนก  ต่อมิตร          

10 นางสาวอรวรรณ  อยู่แท้กูล          

11 นางสาวพิลดา  หอมเนียม          

12 นางสาววรางคณา  โกมาลย์          

13 นางสาวศุภรัตน์  ถิ่นเกษม          

14 นายฉัตรดนัย  ศรีสา          

15 นางณัชชานันท์ วงศ์ทิพย์ไพโรจน์          

16 นางสาวสุดารัตน์   ดาทอง          

17 นางสาวภัทราภรณ์ แครงกระโทก          

18 นายคารม  เป้าครบุรี          

19 นางสาวอภิญญา   ผิวแดง          

  
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักการและ
ทฤษฎี

วิเคราะห์บริบท
ของสถานศึกษา สังเคราะห์ข้อมูล

สร้างแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice)

พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice)

นําไปใช้ในการ
บริหารจัดการ

ปรับปรุงพัฒนา ประเมินคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) กลุ่มบริหารจัดการ ในด้านการนิเทศภายใน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนสามารถ
ทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น 
 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 เมื่อได้กระบวนการแล้วจึงมีการกําหนดช่วงระยะเวลาในการดําเนินงาน ดังตาราง 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจง  ต.ค. 63 ว่าที่ ร.ต.ดร.ภูมิ เพชรศักดาสิริ 

และคณะครูทุกคน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ต.ค. 63 ว่าที่ ร.ต.ดร.ภูมิ เพชรศักดาสิริ 

 
3. ประชุมวางแผนรูปแบบ กําหนดปฏิทิน
การนิเทศภายใน พ.ย.63 

ว่าที่ ร.ต.ดร.ภูมิ เพชรศักดาสิริ 
นางสาวศันสนีย์ วิเศษพูน 
และคณะกรรมการ 

4. ดําเนินการตามปฏิทิน ต.ค.63 - มี.ค.64 นางสาวศันสนีย์ วิเศษพูน 
และคณะกรรมการ 
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5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ 
 ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อจากการนิเทศภายใน ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ ทีได้ออกนิเทศอย่างจริงจัง
และจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้เกิดขึ้นนั้น  สามารถนํามาปรับใช้ได้ เพื่อให้
เหมาะกับสถานการณ์หรือการบริหารจัดการในโรงเรียนบ้านหนองหินโคน  

COVID  Model 
 C = Cause การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการนิเทศ สภาพที่เปนจริง
ตามตัวบงชี้ ดานตาง ๆ ของโรงเรียนขณะนั้น มีการศึกษาวิเคราะหขอมูลตัวบงชี้คุณภาพตาง ๆ ตาม
เกณฑมาตรฐาน และมีการสํารวจและประเมินความตองการ ของครู จัดลําดับความสําคัญของปญหา
และความตองการ ตลอดจนวิเคราะหสาเหตุของปญหาและ จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ กําหนด
ทางเลือกในการแกปญหา และการดําเนินการตามความตองการ 
 O = Operation การดําเนินงาน โดยเริ่มจากการวางแผนการดําเนินการนิเทศภายใน มีการ
กําหนดวิสัยทัศน์ คณะกรรมการนิเทศภายใน กําหนดปฏิทินการออกนิเทศ ซึ่งมีการประชุมกําหนด
บทบาทคณะกรรมการ  เตรียมแนวทางและแบบประเมินสําหรับการนิเทศภายใน 
 V = Visit การออกนิเทศโดยการเยี่ยมเยียนอย่างกัลยาณมิตร ตามปฏิทินการนิเทศภายใน 
เพ่ือให้คณะกรรมการนิเทศกับผู้รับการนิเทศ มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน สามารถพูดคุยปัญหาและแนะนํา
แนวทางแก้ไขด้วยความจริงใจ 
 I = Information  การนําข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมการและผู้รับการนิเทศมารวบรวมเพ่ือ
จัดทําเป็นข้อมูลสารสนเทศ ประเมินผลโดยสรุปรายงานการนิเทศทุกปีการศึกษา 
 D = Development นําผลที่ได้จากการประเมินส่วนที่ดีที่ควรส่งเสริมและส่วนที่จะต้อง
ปรับปรุงเมื่อได้ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วนําไปเพ่ือใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ 
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COVID  Model 
 

6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 6.1 เทคนิค คือการใช้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การนิเทศภายใน ด้วย COVID model 
 6.2 วิธีการ 
  6.2.1 มีการให้ความรู้ ชี้แจง ทําความเข้าใจถึงการนิเทศภายใน ด้วย COVID 
model 
  6.2.2 เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และนํามาปรับปรุง 
  6.2.3 ดําเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ด้วย COVID model 
 6.3 เคล็ดลับ 
  6.3.1 เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนครูด้วยความเต็มใจ 
  6.3.2 สร้างบรรยากาศการนิเทศภายใน โดยการเยี่ยมเยียนอย่างกัลยาณมิตร 
 
7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 7.1 นําแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้วย COVID model ไปใช้ในการบริหาร
จัดการในโรงเรียน ด้วยการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง แบบกัลยาณมิตร 
 7.2 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
นําผลที่ได้ไปพัฒนาการทํางาน 
 

5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ 
 ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อจากการนิเทศภายใน ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ ทีได้ออกนิเทศอย่างจริงจัง
และจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้เกิดขึ้นนั้น  สามารถนํามาปรับใช้ได้ เพื่อให้
เหมาะกับสถานการณ์หรือการบริหารจัดการในโรงเรียนบ้านหนองหินโคน  

COVID  Model 
 C = Cause การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการนิเทศ สภาพที่เปนจริง
ตามตัวบงชี้ ดานตาง ๆ ของโรงเรียนขณะนั้น มีการศึกษาวิเคราะหขอมูลตัวบงชี้คุณภาพตาง ๆ ตาม
เกณฑมาตรฐาน และมีการสํารวจและประเมินความตองการ ของครู จัดลําดับความสําคัญของปญหา
และความตองการ ตลอดจนวิเคราะหสาเหตุของปญหาและ จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ กําหนด
ทางเลือกในการแกปญหา และการดําเนินการตามความตองการ 
 O = Operation การดําเนินงาน โดยเริ่มจากการวางแผนการดําเนินการนิเทศภายใน มีการ
กําหนดวิสัยทัศน์ คณะกรรมการนิเทศภายใน กําหนดปฏิทินการออกนิเทศ ซึ่งมีการประชุมกําหนด
บทบาทคณะกรรมการ  เตรียมแนวทางและแบบประเมินสําหรับการนิเทศภายใน 
 V = Visit การออกนิเทศโดยการเยี่ยมเยียนอย่างกัลยาณมิตร ตามปฏิทินการนิเทศภายใน 
เพ่ือให้คณะกรรมการนิเทศกับผู้รับการนิเทศ มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน สามารถพูดคุยปัญหาและแนะนํา
แนวทางแก้ไขด้วยความจริงใจ 
 I = Information  การนําข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมการและผู้รับการนิเทศมารวบรวมเพ่ือ
จัดทําเป็นข้อมูลสารสนเทศ ประเมินผลโดยสรุปรายงานการนิเทศทุกปีการศึกษา 
 D = Development นําผลที่ได้จากการประเมินส่วนที่ดีที่ควรส่งเสริมและส่วนที่จะต้อง
ปรับปรุงเมื่อได้ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วนําไปเพ่ือใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ 
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8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. การนิเทศเป็นไปตาม แผนที่วางไว้ 
 
2. กิจกรรมดําเนินไปอย่างบรรลุผล  
 
 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ
ในระดับต่างๆของนักเรียนเป็นไปตามเป้า 
ที่วางไว้  
 

1. ตรวจแบบบันทึก  
 
2. ประเมินผล 
 
 
3. ทดสอบ 

1. แบบบั นทึ กการ
นิเทศ 
2. แบบประเมินงาน/
รายงานกิจกรรมการ
นิเทศภายใน  
3. แบบทดสอบใน
ระดับต่างๆ 

  
9. แหล่งอ้างอิง หรือบุคลอ้างอิง 
 9.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 
 9.2 วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 
 9.3 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 9.4 แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านหนองหินโคน ปีการศึกษา 2564 
 9.5 คู่มือการนิเทศภายใน ด้วย COVID model 
 9.6 รายงานกิจกรรมการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2563 
 
10. ประวัติผู้เขียน 
 10.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูมิ เพชรศักดาสิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองหินโคน 
  (e-mail : phumiphechsakdasiri@gmail.com) 
  เบอร์   087-8793398 
 10.2 นางสาวศันสนีย์ วิเศษพูน  รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองหินโคน 
  (e-mail : Sunsanee_aor@hotmail.com) 
  เบอร์   087-4581040 
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ปรับรูปแบบการสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษาตามระบบ TCAS ในยุคความปกติใหม่ 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
1. ที่มาและความส าคัญ  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ เกิดขึ้นอยู่ ในปัจจุบันน าไปสู่                          
ยุค New Normal คือ ความปรกติใหม่ การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลและใช้ช่องทางออนไลน์ในการท างาน
มากขึ้น รวมถึงโลกของการท างานในอนาคต (Future of Work) จึงเป็นเรื่องส าคัญการใช้เทคโนโลยี
ควบคู่อินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตมากขึ้นที่จากเดิมมีมากอยู่แล้ว การท างานที่บ้าน 
(Work from home) การประชุมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) แผนกลยุทธ์ มจธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมายที่ 4 
การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพสู่การเป็น “องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง” 
มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานตามนโยบาย Daily Management และปรับระบบ
บริหารจัดการที่น าไปสู่ Digital เต็มรูปแบบรวมถึงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตอบสนองต่อการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560) 
          พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต ภาควิชาจุลชีววิทยา                 
คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องด าเนินการตามพันธกิจที่
ส าคัญของภาควิชา หากพิจารณาย้อนกลับไปในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา เป็นช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก สถาบันอุดมศึกษาทั่วไปประเทศจะประสบกับการ
เปลี่ยนแปลงในระบบการรับนักศึกษา TCAS หรือ Thai University Central Admission System 
เป็นระบบที่ใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีการแบ่งการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2563 จ านวน 5 รอบ และปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 รอบ (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 
2563) และตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการปรับเปลี่ยนวิถีการท างานเพ่ือการเว้นระยะห่า ง
ทางสังคมการท างานที่บ้านเป็นหนึ่งในมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ภายใต้
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ภาควิชาจุลชีววิทยายังต้องด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและแผนการรับนักศึกษา  

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563-2564 ภาควิชาจึงได้มีการปรับรูปแบบการประเมินทักษะทาง
วิชาการในรูปแบบการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยองค์ประกอบการสอบสัมภาษณ์มีผู้เกี่ยวข้อง 3 
ส่วน (1) ผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบTCAS (2) อาจารย์ (3) ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยผู้ปฏิบัติงานก าหนดแนวทางแบบการสัมภาษณ์แบบออนไลน์และน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information technology : IT) มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานครั้งนี้ เพ่ือให้การรับ
นักศึกษาด าเนินงานได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤติและการท างานที่บ้าน โดยให้การสอบสัมภาษณ์มี
ประสิทธิภาพและใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติมากท่ีสุด  

 
 
 
 

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. การนิเทศเป็นไปตาม แผนที่วางไว้ 
 
2. กิจกรรมดําเนินไปอย่างบรรลุผล  
 
 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ
ในระดับต่างๆของนักเรียนเป็นไปตามเป้า 
ที่วางไว้  
 

1. ตรวจแบบบันทึก  
 
2. ประเมินผล 
 
 
3. ทดสอบ 

1. แบบบั นทึ กการ
นิเทศ 
2. แบบประเมินงาน/
รายงานกิจกรรมการ
นิเทศภายใน  
3. แบบทดสอบใน
ระดับต่างๆ 

  
9. แหล่งอ้างอิง หรือบุคลอ้างอิง 
 9.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 
 9.2 วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 
 9.3 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 9.4 แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านหนองหินโคน ปีการศึกษา 2564 
 9.5 คู่มือการนิเทศภายใน ด้วย COVID model 
 9.6 รายงานกิจกรรมการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2563 
 
10. ประวัติผู้เขียน 
 10.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูมิ เพชรศักดาสิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองหินโคน 
  (e-mail : phumiphechsakdasiri@gmail.com) 
  เบอร์   087-8793398 
 10.2 นางสาวศันสนีย์ วิเศษพูน  รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองหินโคน 
  (e-mail : Sunsanee_aor@hotmail.com) 
  เบอร์   087-4581040 
 
 
 
 

ปรับรูปแบบการสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษาตามระบบ TCAS ในยุคความปกติ ใหม่

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือปรับรูปแบบการสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษาตามระบบ TCAS ในยุคความปกติใหม่  
 2.2  เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษาตามระบบ TCAS แบบ
ออนไลน์  
 
3.  ผู้ใช้ความรู้ 
 3.1  ผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามระบบ TCAS                จ านวน   1,046  คน 

3.2  อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา                                               จ านวน      14  คน 
 3.3  ผู้ปฏิบัติบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาจุลชีววิทยา                    จ านวน        1  คน 
          3.4  ผู้ปฏิบัติงานงานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์                   จ านวน        1  คน 
          3.5  ผู้ปฏิบัติงานส านกงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา                    จ านวน        2  คน 
 
4.  กระบวนการจัดการความรู้ 
           ขั้นตอนที่ 1 การบ่งช้ีความรู้ 
           ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ด าเนินงานตามพันธกิจการรับนักศึกษาระบบ 
TCAS แต่ในปีการศึกษา 2563-2564 ประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างการรับ
นักศึกษาของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร เป้าหมายการรับ 120 คน วท.บ.จุล
ชีววิทยา 80 คน และวท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40 คน อีกทั้งรูปแบบการคัดเลือก 
TCAS มีการปรับเปล่ียน ผู้ปฎิบัติงานได้ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ 2 แหล่ง (1) ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และ (2) 
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ส าหรับปการศึกษา 2563 (TCAS63) แบ่งเป็น 5 รอบ 
และปีการศึกษา 2564 (TCAS64) แบ่งเป็น 4 รอบ  

จากที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19 และการท างานที่บ้านมากขึ้น อยู่ในช่วงการ
การรับศึกษาและพบว่า ส่งผลต่อข้ันตอนการสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินทักษะทางวิชาการของผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จึงต้องปรับรูปแนวทางแบบการสัมภาษณ์แบบออนไลน์และน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายการรับ
นักศึกษาและมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 3 ส่วน (1) ผู้สมัครและ 
มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบ TCAS (2) อาจารย์ (3) ผู้ปฏิบัติงาน ให้ได้รับความสะดวกมากที่สุด 

 
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้  
1. การน าความรู้ภายในตัวบุคคล หรือ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการรับนักศึกษาของภาควิชา เป็นผู้ค้นพบความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาตลอดระยะเวลา 
20 ปี ที่ได้เรียนรู้จนเกิดเป็นความรู้ที่เกิดจากการตกผลึกทางความรู้ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่
ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ฯ ในรูปแบบเดิมที่เกิดขึ้น เตรียมวางแผนการปรับขั้นตอน
การสอบสัมภาษณ์เป็นแบบออนไลน์และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) มาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานครั้งนี้ เพ่ือให้การรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ด าเนินงานได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤติและ
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การท างานที่บ้าน และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเกิดความสะดวกมากที่สุด รวมถึงขั้นตอนการ
สอบสัมภาษณ์ยังมีคุณภาพเสมือนการท างานสภาวะปกติ 

2. ศึกษาข้อมูลการปรับรูปแบบTCAS 2563, 2564 และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่
สามารถน าประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ได้แก่ (1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(2) Google Application Google ฟอร์ม ไดร์ฟ ชีต (3) APPLICATION LINE และ (4) การประชุม
ทางไกล Zoom Microsoft Teams เพ่ือน ามาเตรียมปรับขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมิน
ทักษะทางวิชาการของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเป็นแบบออนไลน์ 
 ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  
          จากการความรู้ภายในตัวบุคคล หรือ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การรับนักศึกษาของภาควิชา ผนวกกับการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานน ามาสู่การปรับ
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษาแบบออนไลน์ ถือ
ว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้กระจ่างชัด (Explicit Knowledge) เป็นการจัดกการความรู้ให้เป็นระบบ 
ผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าขั้นตอนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 
และระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  

2. ทบทวนข้อมูลการรับนักศึกษาตามระบบและน าเทคโนโลยีเทศ (IT) มาประยุกต์ใช้  
3. ปรับรูปแบบและสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการสอบสัมภาษณ์ฯ แบบออนไลน์  

 ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้   
 ผู้ปฏิบัติงานปรับรูปแบบและสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการในการสอบสัมภาษณ์ฯ แบบออนไลน์ 
เริ่มตั้งแตเ่ดือน มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (สิงหาคม 2564) มีทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน ดังแสดงตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสถานการณ์ 
               แพร่ระบาดของโควิด-19 และระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 

 ขั้นตอนเดิม ขั้นตอนปรับใหม่แบบออนไลน์ 
1. ส านักงานคัดเลือกฯ แจ้งให้ภาควิชาก าหนด
เกณฑ์สัดส่วนการรับนักศึกษาแต่ละประเภท
การรับตามระบบTCAS 1-5 และก าหนดการ
สอบสัมภาษณ์ โดยมีการปรับแผนการรับตาม
กรอบระยะเวลา TCAS ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ 1 – 4 ไม่มีการปรับรูปแบบการ
ด าเนินงาน 

2. ผู้สมัครอ่านรายละเอียดการเปิดรับสมัคร 
3. ผู้สมัครสมัครเข้าศึกษาต่อตามระดับและ
สาขาวิชาพร้อมจัดส่งเอกสารที่เก่ียวข้องใน
ระบบการรับสมัครแบบออนไลน์ที่ 
https://admission.kmutt.ac.th/apply/bac
helor 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือปรับรูปแบบการสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษาตามระบบ TCAS ในยุคความปกติใหม่  
 2.2  เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษาตามระบบ TCAS แบบ
ออนไลน์  
 
3.  ผู้ใช้ความรู้ 
 3.1  ผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามระบบ TCAS                จ านวน   1,046  คน 

3.2  อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา                                               จ านวน      14  คน 
 3.3  ผู้ปฏิบัติบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาจุลชีววิทยา                    จ านวน        1  คน 
          3.4  ผู้ปฏิบัติงานงานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์                   จ านวน        1  คน 
          3.5  ผู้ปฏิบัติงานส านกงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา                    จ านวน        2  คน 
 
4.  กระบวนการจัดการความรู้ 
           ขั้นตอนที่ 1 การบ่งช้ีความรู้ 
           ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ด าเนินงานตามพันธกิจการรับนักศึกษาระบบ 
TCAS แต่ในปีการศึกษา 2563-2564 ประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างการรับ
นักศึกษาของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร เป้าหมายการรับ 120 คน วท.บ.จุล
ชีววิทยา 80 คน และวท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40 คน อีกทั้งรูปแบบการคัดเลือก 
TCAS มีการปรับเปล่ียน ผู้ปฎิบัติงานได้ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ 2 แหล่ง (1) ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และ (2) 
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ส าหรับปการศึกษา 2563 (TCAS63) แบ่งเป็น 5 รอบ 
และปีการศึกษา 2564 (TCAS64) แบ่งเป็น 4 รอบ  

จากที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19 และการท างานที่บ้านมากขึ้น อยู่ในช่วงการ
การรับศึกษาและพบว่า ส่งผลต่อข้ันตอนการสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินทักษะทางวิชาการของผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จึงต้องปรับรูปแนวทางแบบการสัมภาษณ์แบบออนไลน์และน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายการรับ
นักศึกษาและมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 3 ส่วน (1) ผู้สมัครและ 
มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบ TCAS (2) อาจารย์ (3) ผู้ปฏิบัติงาน ให้ได้รับความสะดวกมากที่สุด 

 
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้  
1. การน าความรู้ภายในตัวบุคคล หรือ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการรับนักศึกษาของภาควิชา เป็นผู้ค้นพบความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาตลอดระยะเวลา 
20 ปี ที่ได้เรียนรู้จนเกิดเป็นความรู้ที่เกิดจากการตกผลึกทางความรู้ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่
ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ฯ ในรูปแบบเดิมที่เกิดขึ้น เตรียมวางแผนการปรับขั้นตอน
การสอบสัมภาษณ์เป็นแบบออนไลน์และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) มาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานครั้งนี้ เพ่ือให้การรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ด าเนินงานได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤติและ
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4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พร้อม
ช าระค่าสมัครตามก าหนดการผ่านเว็บไซต์
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษาและ
ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ตามรอบ TCAS 1 – 
5 และประเภทการรับ ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://admission.kmutt.ac.th/ 
5. ส านักงานคัดเลือกจัดส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ให้ภาควิชาผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์และแบบเป็นเอกสาร 
ประกอบด้วย 1. ใบสมัคร  
                 2. เอกสารประกอบการสมัคร 

5. ส านักงานคัดเลือกฯ แจ้งข่าวสารให้ภาควิชา
ทราบการDownloadข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา ผ่าน 
Application LINE Group:งานรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และอีเมลของผู้ปฏิบัติงาน
ภาควิชา  
IT : ระบบ New ACIS, Application LINE 

6.1 ส ารวจอาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ (Google forms) 
โดยจัดส่งผ่านทางไปรษณียอิเล็กทอนิกส์ 

6.1 ส ารวจการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์แบบออนไลน์ (Google forms) โดยจัด
ส่งผ่านทางไปรษณียอิเล็กทอนิกส์  
IT : Google forms,ไปรษณียอิเล็กทอนิกส์ 

6.2 จัดเตรียมเอกสารข้อมูล แบบประเมินการ
สอบสัมภาษณ์ และแบบสรุปผลการสอบ
สัมภาษณ์ ตามจ านวนคณะกรรมการฯ 

6.2 ภาควิชาส่งอีเมลให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้า
กลุ่ม LINE แยกตามรอบ/ประเภทการรับ 
IT : ไปรษณียอิเล็กทอนิกส์, Application LINE 

6.3 จัดรับลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์และจัด
ห้องสอบสัมภาษณ์ 

6.3 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่มLINEแยกตาม
รอบ/ประเภทการรับ IT : Application LINE 

6.4 รับลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ และ
ประสานงานการสอบสัมภาษณ์ในวันดังกล่าว 

6.4 จัดแนวปฏิบัติการเข้าสอบสัมภาษณ์แบบ
ออนไลน์ให้กับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทราบและ
ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด แจ้งข้อมูลให้
ทราบเพ่ือปฏิบัติผ่านทาง Application LINE 
กลุ่มแยกตามประเภทการรับและ TCAS 1 – 5  
IT : Application LINE 

6.5 ผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์ตามขั้นตอนของ
ภาควิชา 

6.5.1 จัดส่ง LINE Contact ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ส่ง 
Link : Google Drive ข้อมูลใบสมัคร ผลการ
เรียน Portfolio และเอกสารอ่ืน ๆ  
6.5.2 ส่ง Link : Google forms แบบแจ้ง
ประเมินผลและแจ้งผลการสอบสัมภาษณ์ 
6.5.3 จัดส่งทั้ง 3 รายการให้คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์รายบุคคลผ่าน Application LINE 
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IT : Application LINE, Google Drive, 
Google forms 

6.6 คณะกรรมการฯ + ผู้ปฏิบัติงาน ประชุม
ร่วมกันเพื่อสรุปผลการสอบสัมภาษณ์ 

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ท าการสอบ
สัมภาษณ์แบบวีดีโอคลอไลน์ (Video Call LINE) 
การสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินทักษะทางวิชาการ
แบบออนไลน์ผ่าน Google forms ของผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แยก
ตามประเภทการรับ และรอบ TCAS 1 – 5 และ
คณะกรรการฯ ส่งผลการสอบสัมภาษณ์  
IT : Application LINE, Video Call LINE, 
Google forms 

6.7 ผู้ปฏิบัติงานจัดท าสรุปผลการสอบ
สัมภาษณ์ส่งส านักงานคัดเลือกฯ ทั้งในรูปแบบ
เอกสารและจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ถึงส านักงานคัดเลือกฯ 

6.7 จัดท าสรุปผลการสอบสัมภาษณ์จากแบบ
ประเมินออนไลน์ Google Forms และออก
รายงานในรูปแบบ Google Sheet จัดท าสรุปผล
การสอบสัมภาษณ์ และเวียนแจ้งผ่าน LINE กลุ่ม
ภาควิชาจุลชีววิทยา ส่งผลการสัมภาษณ์ให้คณะ
วิทยาศาสตร์และส านักงานคัดเลือกฯ ผ่านทาง
อีเมลและ LINE Group  
IT : Google forms, Google Sheet, ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์, Application LINE 

7. ส านักงานคัดเลือกฯ ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีตามประเภทการรับ
และรอบ TCAS 1 – 5 ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://admission.kmutt.ac.th/ 

ขั้นตอนที่ 7 ไม่มีการปรับรูปแบบการด าเนินงาน 

  
 ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้   
 ผู้ปฏิบัติงานน าขั้นตอนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสถานการณ์ระหว่างสถานการณ์
แพร่ระบาดของโควิด-19 ด าเนินงานตั้งแต่มีนาคม 2563 - สิงหาคม 2564 และมีการเผยแพร่ความรู้
ขั้นตอนการด าเนินงาน 7 ขั้นตอน ให้กับผู้ใช้ความรู้ทั้ง 5 ส่วน ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
อย่างต่อเนื่อง ดังแสดงตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พร้อม
ช าระค่าสมัครตามก าหนดการผ่านเว็บไซต์
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษาและ
ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ตามรอบ TCAS 1 – 
5 และประเภทการรับ ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://admission.kmutt.ac.th/ 
5. ส านักงานคัดเลือกจัดส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ให้ภาควิชาผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์และแบบเป็นเอกสาร 
ประกอบด้วย 1. ใบสมัคร  
                 2. เอกสารประกอบการสมัคร 

5. ส านักงานคัดเลือกฯ แจ้งข่าวสารให้ภาควิชา
ทราบการDownloadข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา ผ่าน 
Application LINE Group:งานรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และอีเมลของผู้ปฏิบัติงาน
ภาควิชา  
IT : ระบบ New ACIS, Application LINE 

6.1 ส ารวจอาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ (Google forms) 
โดยจัดส่งผ่านทางไปรษณียอิเล็กทอนิกส์ 

6.1 ส ารวจการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์แบบออนไลน์ (Google forms) โดยจัด
ส่งผ่านทางไปรษณียอิเล็กทอนิกส์  
IT : Google forms,ไปรษณียอิเล็กทอนิกส์ 

6.2 จัดเตรียมเอกสารข้อมูล แบบประเมินการ
สอบสัมภาษณ์ และแบบสรุปผลการสอบ
สัมภาษณ์ ตามจ านวนคณะกรรมการฯ 

6.2 ภาควิชาส่งอีเมลให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้า
กลุ่ม LINE แยกตามรอบ/ประเภทการรับ 
IT : ไปรษณียอิเล็กทอนิกส์, Application LINE 

6.3 จัดรับลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์และจัด
ห้องสอบสัมภาษณ์ 

6.3 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่มLINEแยกตาม
รอบ/ประเภทการรับ IT : Application LINE 

6.4 รับลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ และ
ประสานงานการสอบสัมภาษณ์ในวันดังกล่าว 

6.4 จัดแนวปฏิบัติการเข้าสอบสัมภาษณ์แบบ
ออนไลน์ให้กับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทราบและ
ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด แจ้งข้อมูลให้
ทราบเพ่ือปฏิบัติผ่านทาง Application LINE 
กลุ่มแยกตามประเภทการรับและ TCAS 1 – 5  
IT : Application LINE 

6.5 ผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์ตามขั้นตอนของ
ภาควิชา 

6.5.1 จัดส่ง LINE Contact ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ส่ง 
Link : Google Drive ข้อมูลใบสมัคร ผลการ
เรียน Portfolio และเอกสารอ่ืน ๆ  
6.5.2 ส่ง Link : Google forms แบบแจ้ง
ประเมินผลและแจ้งผลการสอบสัมภาษณ์ 
6.5.3 จัดส่งทั้ง 3 รายการให้คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์รายบุคคลผ่าน Application LINE 
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ตารางท่ี 2  ตารางแสดงการเผยแพร่ความรู้ขั้นตอนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
              ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 

ผู้ใช้ความรู้ ขั้นตอนปรับใหม่ 
แบบออนไลน์  ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ 

1.  ผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้า
สอบสัมภาษณ์ 

2 , 3 , 4, 6.2, 
6.3 และ 6.4 

1. เว็บไซต์ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา  
2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. Application LINE  

2.  อาจารย์ภาควิชา 
จุลชีววิทยา                                                

6.1, 6.5, 6.6 
และ 6.7 

1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. Application LINE 
3. Google forms 4. Google sheet  
5. Google Drive  

3 – 5 ผู้ปฏิบัติบุคลากร
สายสนับสนุน  

1 , 3 , 4 , 5 , 6 
และ 7 

1. เว็บไซต์ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา  
2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. Application LINE 
4. Google forms 5. Google sheet  
6. Google Drive 

  
 ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
           ผู้ปฏิบัติงานด าเนินงานตามขั้นตอนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่างสถานการณ์
แพร่ระบาดของโควิด-19 จนการรับนักศึกษา TCAS 2564 สิ้นสุดลง ภาควิชารับนักศึกษาได้ตาม
แผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ภายใต้สถานการณ์วิกฤติและการท างานที่บ้าน  
 
5. ผลลัพธ์ที่ได้   

5.1 ผู้ปฏิบัติงานจัดท าขั้นตอนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโควิด-19  

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19   
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5.2  เกิดการทบทวนข้อมูลการรับนักศึกษาตามระบบและน าเทคโนโลยี เทศ ( IT)                     
มาประยุกต์ใช้ เกิดการปรับรูปแบบและสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการสอบสัมภาษณ์ฯ แบบออนไลน์ 

 

 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 
 

6.  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  
 6.1  การรับนักศึกษา TCAS 2563 และ 2564 ส าเร็จลุล่วงตามปฏิทินการรับนักศึกษาและ
จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าต่อระดับปริญญาตรีตามเป้าหมายการรับนักศึกษา และน ารายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) ได้อย่างมีระบบ  

6.2  ผู้ปฏิบัติงานและภาควิชาสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการท างานภายใต้สถานการณ์
วิกฤติและการท างานที่บ้านไปใช้ในการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ของภาควิชาจุลชีววิทยา อาทิ การตรวจ
เยี่ยมนักศึกษาฝึกงานแบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ฯลฯ 

6.3  ผู้ปฏิบัติงานน าองค์ความรู้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัย และ
น าแนวปฏิบัติทั้ง 7 ข้ันตอน ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานอ่ืนๆ เพ่ือจัดผู้รับผิดชอบงานและวาง
แผนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง 
 
7.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
 เมื่อเกิดการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้ใช้ความรู้ผ่านขั้นตอนการการท างานจริงเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉิน อีกทั้งยังสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) ทรัพยากที่มีอยู่มา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานได้อย่างครบถ้วนส่งผลให้เกิดการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมการบริหารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองความ
ต้องการของการบริหารงานในภาควิชาในรูปแบบการท างานออนไลน์  
 

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงการเผยแพร่ความรู้ขั้นตอนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
              ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 

ผู้ใช้ความรู้ ขั้นตอนปรับใหม่ 
แบบออนไลน์  ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ 

1.  ผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้า
สอบสัมภาษณ์ 

2 , 3 , 4, 6.2, 
6.3 และ 6.4 

1. เว็บไซต์ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา  
2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. Application LINE  

2.  อาจารย์ภาควิชา 
จุลชีววิทยา                                                

6.1, 6.5, 6.6 
และ 6.7 

1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. Application LINE 
3. Google forms 4. Google sheet  
5. Google Drive  

3 – 5 ผู้ปฏิบัติบุคลากร
สายสนับสนุน  

1 , 3 , 4 , 5 , 6 
และ 7 

1. เว็บไซต์ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา  
2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. Application LINE 
4. Google forms 5. Google sheet  
6. Google Drive 

  
 ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
           ผู้ปฏิบัติงานด าเนินงานตามขั้นตอนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่างสถานการณ์
แพร่ระบาดของโควิด-19 จนการรับนักศึกษา TCAS 2564 สิ้นสุดลง ภาควิชารับนักศึกษาได้ตาม
แผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ภายใต้สถานการณ์วิกฤติและการท างานที่บ้าน  
 
5. ผลลัพธ์ที่ได้   

5.1 ผู้ปฏิบัติงานจัดท าขั้นตอนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโควิด-19  

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19   
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8.  วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้  
 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ประเมินผลผลการน าความรู้ไปใช้โดยวิธีการ
ประชุมสะท้อนผลการด าเนินงานการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 – 2564 และติดตามผลการน า
ความรู้ไปใช้ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2565  ภาควิชาสามารถรับนักศึกษาเป็นไปตามระบบ TCAS และ
ทันก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน หากพิจารณาด้านงบประมาณภาควิชาสามารถ
ลดค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหมึกพิมพ์ ค่าจัดเลี้ยงอาหารว่าง-อาหารกลางวันและส าหรับ
คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องเดินทางลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ และค่าถ่ายเอกสารส าคัญต่างๆ  
 
9. แหล่งอ้างอิง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (2560). แผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับท่ี 12  
           (พ.ศ. 2560-2564) สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จาก www.kmutt.ac.th. 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย. (2563). การปรับระบบการท างานของ TCAS63  
            เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563  
            จาก http://www.ytcas.com. 
   บุคคลอ้างอิง  
  1.  ผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563 (402 คน) และ
ปีการศึกษา 2564 (644 คน)                                                            จ านวน   1,046  คน 
           2.  อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา                                              จ านวน      14  คน 
 3.  ผู้ปฏิบัติบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาจุลชีววิทยา                    จ านวน        1  คน 
          4.  ผู้ปฏิบัติงานงานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์                   จ านวน        1  คน 
          5.  ผู้ปฏิบัติงานส านกงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา                    จ านวน        2  คน 
 
10. ประวัติผู้เขียน  

- ชื่อ – นามสกุล   นางสาวณัฏฐิฏา  สุขเกษม 
- สถานที่ท างานปัจจุบัน ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
                                สาขาวิชาการบริหารองค์การ 
                                (สาขาวิชาเอกการบริหารจัดการองค์กร) 
                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- อีเมล   suntaree.suk@kmutt.ac.th 
- หมายเลขโทรศัพท์ 09-7234-4249 
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                    ร่วมมือรวมพลังสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

 
1. ที่มาและความส าคัญ 
 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทาง
โรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้มีรูปแบบการบริหารสถานศึกษา เรียกว่า “STSNM Model” เป็นหลักการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีจุดเน้น 5 ด้าน ได้แก่ 1) Student นักเรียน 2) Teacher ครู          
3) School โรงเรียน 4) Network เครือข่าย และ 5) Management การบริหารจัดการ โดยการ
บริหารจัดการยึดหลักการที่เรียกว่า “โนนสูงศรีธานี สร้างคนดี สร้างคนเก่ง” เป็นการท างานร่วมมือ
กันด้วยบุคลากรมืออาชีพ สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกันทั้งภายในโรงเรียนและภาคี
เครือข่ายโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของโครงสร้างฝ่ายบริหารท้ัง 4 ฝ่าย เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาองค์การน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ  
 ในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้รับนโยบายด้านการศึกษา เรียกว่า ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เข้ามาใช้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา
ของผู้เรียน ซึ่งโดยหลักการของ PLC มีลักษณะเป็นชุมชนแห่งกัลยาณมิตรทางวิชาการ ชุมชนที่
สามารถขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางวิชาชีพได้ เป็นการท างานร่วมมือกัน การมีปฏิสัมพันธ์
ของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญตาม
เป้าหมายที่ก าหนด จากนโยบายดังกล่าวจึงท าให้ฝ่ายบริหารของทางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้มีการ
ด าเนินการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรม (Professional Learning Community: PLC)  
ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามล าดับขั้นตอน และแจ้งแนวทางของการ
บริหารจัดการโครงการ (Professional Learning Community: PLC)  แก่ครูทุกท่านเพ่ือให้ทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วมของกิจกรรม และเพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมในการน ากิจกรรมไปใช้ทางฝ่าย
บริหารงานวิชาการได้เชิญบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ในด้านหลักการและหลักปฏิบัติ
ของ (Professional Learning Community: PLC)  เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่ครูทุกท่านภายใน
โรงเรียน เพ่ือให้ครูน าหลักการขั้นตอนของกระบวนการ (Professional Learning Community: 
PLC)  ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายและเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเครือข่ายต่างๆ ต่อไป 
 ดังนั้นจากการรับนโยบายด้านการศึกษา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) เข้ามาใช้จึงส่งผลให้โรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้มีการบริหารจัดการ
กิจกรรมตามโครงสร้าง “STSNM Model” ของโรงเรียน ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมี
กระบวนการท างานที่เป็นวงจรเป็นเกลียวในการพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆ โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้     
1) การวางแผน 2) การปฏิบัติ 3) การสังเกต และ 4) การสะท้อนผล ในรูปแบบการร่วมมือรวมพลัง 
และน าการประเมินเสริมพลังอ านาจเข้ามาใช้ในกระบวนการเพ่ือให้ทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และยังเป็นการบริหารจัดการที่
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  

8.  วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้  
 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ประเมินผลผลการน าความรู้ไปใช้โดยวิธีการ
ประชุมสะท้อนผลการด าเนินงานการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 – 2564 และติดตามผลการน า
ความรู้ไปใช้ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2565  ภาควิชาสามารถรับนักศึกษาเป็นไปตามระบบ TCAS และ
ทันก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน หากพิจารณาด้านงบประมาณภาควิชาสามารถ
ลดค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหมึกพิมพ์ ค่าจัดเลี้ยงอาหารว่าง-อาหารกลางวันและส าหรับ
คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องเดินทางลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ และค่าถ่ายเอกสารส าคัญต่างๆ  
 
9. แหล่งอ้างอิง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (2560). แผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับท่ี 12  
           (พ.ศ. 2560-2564) สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จาก www.kmutt.ac.th. 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย. (2563). การปรับระบบการท างานของ TCAS63  
            เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563  
            จาก http://www.ytcas.com. 
   บุคคลอ้างอิง  
  1.  ผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563 (402 คน) และ
ปีการศึกษา 2564 (644 คน)                                                            จ านวน   1,046  คน 
           2.  อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา                                              จ านวน      14  คน 
 3.  ผู้ปฏิบัติบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาจุลชีววิทยา                    จ านวน        1  คน 
          4.  ผู้ปฏิบัติงานงานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์                   จ านวน        1  คน 
          5.  ผู้ปฏิบัติงานส านกงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา                    จ านวน        2  คน 
 
10. ประวัติผู้เขียน  

- ชื่อ – นามสกุล   นางสาวณัฏฐิฏา  สุขเกษม 
- สถานที่ท างานปัจจุบัน ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
                                สาขาวิชาการบริหารองค์การ 
                                (สาขาวิชาเอกการบริหารจัดการองค์กร) 
                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- อีเมล   suntaree.suk@kmutt.ac.th 
- หมายเลขโทรศัพท์ 09-7234-4249 

 

ร่วมมือรวมพลังสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามความแตกต่างของผู้เรียน 
 2.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ วิธีการ หลักการที่ถูกต้องของกระบวนการ PLC ให้แก่ครูผู้สอน 
 2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
กระบวนการ PLC ภายในสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
 

3. ผู้ใช้ความรู้ 
 3.1 ผู้เรียน 
 3.2 ครูผู้สอน 
 3.3 ผู้บริหาร 

3.4 บุคลากรภายนอก  
 

4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
 การบริหารจัดการงานชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning 
Community: PLC) ของทางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้น าขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  4 
ขั้นตอนเข้ามาใช้ในการด าเนินการและสนับสนุนครู ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องจากภายนอกในลักษณะ
การร่วมมือรวมพลัง และน าการประเมินเสริมพลังอ านาจเข้ามาใช้ในกระบวนการ ซึ่งการด าเนินการ
สอดคล้องกับ “STSNM Model”  ที่มีข้ันตอน PDAC มีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นการวางแผน (P) เป็นขั้นตอนที่ฝ่ายบริหารของโรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้มีการวาง
แผนการด าเนินงาน การจัดประชุม อบรม การขยายผลไปสู่ครูเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน  
 ขั้นการปฏิบัติ (A) เป็นขั้นตอนที่ผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. จัดท าข้อมูลส ารวจการแบ่งกลุ่มสมาชิกภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
และงานแนะแนว     

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามรายชื่อการแบ่งกลุ่มของครู 
3. จัดท ารูปเล่มแบบบันทึกการประชุม PLC ของครูผู้สอน 
4. สมาชิกกลุ่มจัดประชุมตามกระบวนการของ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ 

ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา/พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่พบในชั้นเรียนให้มี
คุณภาพตามเป้าหมาย 
  5. ครูผู้สอนน าการแก้ไขปัญหาจากกระบวนการ PLC ไปเชื่อมโยงกับการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนในเรียน   
  6. ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมในการแก้ไขหรือ
พัฒนาผู้เรียนภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 
 ขั้นการสังเกต (O) 

1. งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:  
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PLC) ก ากับ ติดตาม ข้อมูลการด าเนินงานการประชุมของครูผู้สอนในการแก้ไขปัญหา/พัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
  2. ให้ค าแนะน าครูผู้สอนในการแก้ไขหรือพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการของ PLC  
 ขั้นสะท้อนผลและปรับปรุง (R) 
  1. จัดท าสรุปโครงการและครูผู้สอนประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน แล้วน า
ผลที่ได้มาสะท้อนเพื่อปรับปรุงการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป  
  2. จัดท ารายงาน SAR ประจ าปี สรุปการด าเนินกิจกรรม 
   
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการบริหารจัดการ มีดังนี้ 

ขั้นการวางแผน (P) เป็นขั้นตอนการวางแผนการด าเนินงานและเป็นขั้นตอนวางแผนจาก
การสะท้อนผลจากการด าเนินการครั้งที่ผ่านมา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป ในหลักการประเมิน
เสริมพลังอ านาจเพื่อก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

ขั้นการปฏิบัติ (A) เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตามกระบวนการของ PLC จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรภายนอก ในลักษณะหลักการ
ของการร่วมมือรวมพลัง 

ขั้นการสังเกต (O) เป็นขั้นตอนของการสังเกต ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาครูผู้สอนใน
การแก้ไขหรือพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้น โดยในขั้นตอนนี้เป็นการในหลักการประเมินเสริมพลังอ านาจเป็น
เพ่ือนในการให้ค าแนะน า  

ขั้นสะท้อนผลและปรับปรุง (R) เป็นขั้นตอนที่ผู้รับผิดชอบและครูผู้สอนได้ด าเนินการ
สะท้อนผลจากการปฏิบัติ และการสังเกต ประเมินจุดอ่อน จุดแข็งจากการด าเนินงานเพ่ือสรุปผลและ
วางแผนปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้ดีขึ้นในวงรอบต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามความแตกต่างของผู้เรียน 
 2.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ วิธีการ หลักการที่ถูกต้องของกระบวนการ PLC ให้แก่ครูผู้สอน 
 2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
กระบวนการ PLC ภายในสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
 

3. ผู้ใช้ความรู้ 
 3.1 ผู้เรียน 
 3.2 ครูผู้สอน 
 3.3 ผู้บริหาร 

3.4 บุคลากรภายนอก  
 

4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
 การบริหารจัดการงานชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning 
Community: PLC) ของทางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้น าขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  4 
ขั้นตอนเข้ามาใช้ในการด าเนินการและสนับสนุนครู ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องจากภายนอกในลักษณะ
การร่วมมือรวมพลัง และน าการประเมินเสริมพลังอ านาจเข้ามาใช้ในกระบวนการ ซ่ึงการด าเนินการ
สอดคล้องกับ “STSNM Model”  ที่มีข้ันตอน PDAC มีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นการวางแผน (P) เป็นขั้นตอนที่ฝ่ายบริหารของโรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้มีการวาง
แผนการด าเนินงาน การจัดประชุม อบรม การขยายผลไปสู่ครูเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน  
 ขั้นการปฏิบัติ (A) เป็นขั้นตอนที่ผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. จัดท าข้อมูลส ารวจการแบ่งกลุ่มสมาชิกภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
และงานแนะแนว     

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามรายชื่อการแบ่งกลุ่มของครู 
3. จัดท ารูปเล่มแบบบันทึกการประชุม PLC ของครูผู้สอน 
4. สมาชิกกลุ่มจัดประชุมตามกระบวนการของ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ 

ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา/พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่พบในชั้นเรียนให้มี
คุณภาพตามเป้าหมาย 
  5. ครูผู้สอนน าการแก้ไขปัญหาจากกระบวนการ PLC ไปเชื่อมโยงกับการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนในเรียน   
  6. ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมในการแก้ไขหรือ
พัฒนาผู้เรียนภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 
 ขั้นการสังเกต (O) 

1. งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:  
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 วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

 
                กระบวนการ PDAC “STSNM Model”   
                       ของโรงเรียนโนนสูงศรีธานี 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ: แสดงแผนภูมิวงจรการด าเนินงานตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลัก 
PDAC “STSNM Model” ของโรงเรียนโนนสูงศรีธานีมีรูปแบบวงจรและปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   
 6.1 ความร่วมมือและให้การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายงบประมาณและแผนการและฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 6.. ความร่วมมือของครู ผู้เรียน และบุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ 
 6.3 การวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานที่มีล าดับขั้นและต่อเนื่อง ตั้งแต่ การวางแผน การ
ปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล เพ่ือน าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป  
 

 

 

ขั้นการวางแผน (P)

ขั้นการปฏิบัติ (A)

ขั้นการสังเกต (O) 

ขั้นสะท้อนผลและ
ปรับปรุง (R)

1. หลักการร่วมมือรวมพลัง       

2.หลักการประเมินเสริมพลัง
อ านาจ 

P

D

C

A
    ปรับปรุงและพัฒนางานตามวงจรต่อไป 
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7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 7 .1 น าห ลั กการของชุ มชนแห่ ง กา ร เ รี ยน รู้ทางวิ ช าชี พ  ( Professional Learning 
Community: PLC) ไปใช้พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
 7.2 ครูผู้สอนน าความรู้ที่ได้จากการแก้ไขหรือพัฒนาผู้เรียนไปเผยแพร่ผ่านเครือข่ายต่างๆ ทั้ง
ภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 
 7.3 ครูผู้สอนน าความรู้จากการพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการไปต่อยอดความรู้ในครั้งต่อๆ ไป  
 7.4 น ากระบวนการบริหารจัดการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการไปปรับประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
โครงการอื่นๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อไป  
 

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
 8.1 ประเมินจากการสะท้อนผลของการด าเนินกิจกรรมจากโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
 8.2 รายงาน SAR ของงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)   
 
9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง 
 9.1 รายงานการเขียนโครงการงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) ตั้งแต่ปี 2561–ปัจจุบัน 
 9.2  รายงานการประชุมและค าสั่ งอบรมความรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  
 9 .3  รายงานSAR งานชุ มชนแห่ งการ เ รี ยนรู้ ท า งวิ ช าชีพ  ( Professional Learning 
Community: PLC)  
 9.4 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) ตั้งแต่ปี 2561–ปัจจุบัน 
 9.5 บันทึกการติดตามการด าเนินกิจกรรมของครูผู้สอน 
 9.6 ภาพถ่ายจาการด าเนินกิจกรรม  
 

บุคคลอ้างอิง 
 1. นายชัยยันต์ ไม้กลาง            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 
2. นางสาวชนันพัฒณ์ แก้วกิริยา  ผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) 
 
 
 
 

 วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

 
                กระบวนการ PDAC “STSNM Model”   
                       ของโรงเรียนโนนสูงศรีธานี 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ: แสดงแผนภูมิวงจรการด าเนินงานตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลัก 
PDAC “STSNM Model” ของโรงเรียนโนนสูงศรีธานีมีรูปแบบวงจรและปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   
 6.1 ความร่วมมือและให้การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายงบประมาณและแผนการและฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 6.. ความร่วมมือของครู ผู้เรียน และบุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ 
 6.3 การวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานที่มีล าดับขั้นและต่อเนื่อง ตั้งแต่ การวางแผน การ
ปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล เพ่ือน าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป  
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ขั้นการปฏิบัติ (A)

ขั้นการสังเกต (O) 

ขั้นสะท้อนผลและ
ปรับปรุง (R)

1. หลักการร่วมมือรวมพลัง       

2.หลักการประเมินเสริมพลัง
อ านาจ 

P

D

C

A
    ปรับปรุงและพัฒนางานตามวงจรต่อไป 
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10. ประวัติผู้เขียน  

 ชื่อ-สกุล      นางสาวชนันพัฒณ์ แก้วกิริยา 
 สถานที่ท างานปัจจุบัน   โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2558   ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
        จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
      อ าเภอเมือง จังหวัดครราชสีมา 

พ.ศ. 2553   มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนปากช่อง 
    อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 อีเมล       Stn182@sritani.ac.th 
  หมายเลขโทรศัพท์   095-2284619 
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10. ประวัติผู้เขียน  

 ชื่อ-สกุล      นางสาวชนันพัฒณ์ แก้วกิริยา 
 สถานที่ท างานปัจจุบัน   โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2558   ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
        จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
      อ าเภอเมือง จังหวัดครราชสีมา 

พ.ศ. 2553   มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนปากช่อง 
    อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 อีเมล       Stn182@sritani.ac.th 
  หมายเลขโทรศัพท์   095-2284619 
  

นวัตกรรมการพัฒนา
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563
“การเตรยีมความพร้อมสู่การท�างานของนกัศึกษาพกิาร มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา”

 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563 
“การเตรียมความพร้อมสู่การท างานของนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” 

 
 
 
  หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการม หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Disability Support 
Service Unit : DSS ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการช่วยเหลือ  
และอ านวยความสะดวกทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วมในมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาพิการได้มาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้จ ากัดสาขาวิชา และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา 
และส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ 

  ปี 2563 มีนักศึกษาพิการเรียนร่วม จ านวน 71 คน ใน 19 หลักสูตร  โดยมีหน่วย DSS คอยให้บริการ
และอ านวยความสะดวกทางการศึกษาให้กับนักศึกษาพิการที่เรียนร่วมอยู่ในมหาวิทยาลัย  ได้มีการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างอาจารย์ผู้สอน  นักศึกษาพิการ  บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้บริการและช่วยเหลือนักศึกษาพิการอย่างสมเหตุสมผลในด้านต่างๆ  เช่น  บริการล่ามภาษามือ  
บริการอ่านข้อสอบ  บริการทุนการศึกษา  บริการลงทะเบียน  เป็นต้น  รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
นักศึกษาพิการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการนักศึกษาพิการและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการวางแผนและพัฒนางาน  และการตัดสินใจต่อไป   

การส่งเสริมการมีงานท าของบัณฑิตผู้พิการ  โดยเริ่มจากการส่งเสริมอาชีพอิสระให้กับนักศึกษาพิการ  
โดยมีการเชิญคนพิการที่ประกอบอาชีพอิสระมาให้ความรู้ ศึกษาดูงานยังสถานประกอบการจริง  ทั้งที่เป็นกลุ่ม
อาชีพอิสระ  และกลุ่มที่ท างานในสถานประกอบการ  เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาพิการที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ให้เกิดแรงจูงใจ  มีเป้าหมายในอนาคต  ท าให้เกิดการจ้างงานบัณฑิตพิการทางสายตาของบริษัท 3BB 
ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน าทางธุรกิจโทรคมนาคมและสารสนเทศของประเทศไทย  และบริษัท AIS ซึ่งบัณฑิตพิการ
ทางสายตาท างานในแผนก Call Center นอกจากนี้ยังมีสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการที่
จ้างการคนพิการในจังหวัดนครราชสีมาในการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จนได้ชุดความรู้
เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ  การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพิการก่อนส าเร็จการศึกษา  การให้ความรู้
เกี่ยวกับการท างานร่วมกับคนพิการ ทางหน่วย DSS ได้น าชุดความรู้นี้น าเสนอในเวทีระดับนานาชาติเพ่ือ
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี ณ มหาวิทยาลัยการศึกษาฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-14 
กันยายน 2561 และตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Journal of Hanoi National University of University of 
Education 
  การสร้างความร่วมมือ MOU ร่วมกับส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา มีการเข้าร่วมกิจกรรม
วันนัดพบแรงงานและศึกษาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือการมีงานท าแบบสหกิจศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี น ามาประยุกต์ในการจัดระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาพิการ   
มีการส ารวจนโยบายการจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการด าเนินงาน
ในการส่งเสริมด้านการมีงานท าของบัณฑิตพิการ เชิญกลุ่มสถานประกอบการที่สนใจที่จะจ้างงานคนพิการเข้า
มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานต่อไป  โดยหน่วย DSS ได้มี

1. ที่มาและความส าคัญ 
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การท าวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์งานหน่วยสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการเชิญ
ชวนให้สถานประกอบการต่างๆ ได้ให้โอกาสในการจ้างงานบัณฑิตพิการ โดยเผยแพร่ผ่านทาง youtube  
 
 
 
 3.1  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการกับสถานประกอบการ 
หน่วยงานของรัฐ  และเอกชน 
 3.2  พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมสู่การท างานของนักศึกษาพิการ 
 
 
 
 : นักศึกษาพิการ  เจ้าหน้าที่ DSS อาจารย์นิเทศนักศึกษาพิการ และฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการ
ที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 
  หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพิการในด้านต่าง ๆ 
ทั้งด้านบุคลิกภาพ  การเขียนแฟ้มสะสมผลงาน  โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพิการ  ร่วมถึงการประสานความร่วมมือเชื่อมโยงไปยังสถาน
ประกอบการเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานร่วมกับนักศึกษาพิการ  โดยเจ้าหน้าที่ DSS คอย
เป็นผู้ประสานงาน  โดยมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการก่อนออกฝึกประสบการณ์  โดยมี  การเชิญ
นักศึกษาพิการรุ่นที่ที่เคยผ่านการฝึกประสบการณ์ทั้งแบบสหกิจศึกษา  และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษารุ่นน้อง เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ โดยมีกิจกรรมเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1. การอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาพิการ  เริ่มตั้งแต่การกรอกใบสมัครขอฝึกประสบการณ์การส่งแบบ
ตอบรับให้สาขาวิชา  ทักษะที่จ าเป็นก่อนออกฝึกประสบการณ์ที่นักศึกษาพิการควรทราบ  เช่น  กิจกรรมสร้าง
แรงบันดาลใจและเป้าหมายในอนาคต  รวมถึงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ  อบรมทักษะการใช้งานส่ือ
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 
  2. การเยี่ยมชมสถานประกอบการ  การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมส าหรับกลุ่มนักศึกษา
พิการทางการเห็น  กิจกรรมสร้างความเข้าใจกับสถานประกอบการ โดยผ่านฝ่ายบุคคลเพ่ือการสอนงานให้กับ
นักศึกษาพิการ   

3. การติดตามการท างานของนักศึกษาพิการระหว่างฝึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านกรุ๊ปไลน์   
4. การร่วมออกนิเทศการฝึกงานร่วมกับอาจารย์นิเทศของนักศึกษาพิการในส่วนของล่ามภาษามือ  
5. การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาพิการที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จเรียบร้อยเพ่ือถอด 

บทเรียน และให้แนวคิดในการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาพิการรุ่นน้อง  ตลอดจนการสอบถามความพึง
พอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพิการ (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
และส่วนของเจ้าหน้าที่หน่วย DSS มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการท างานต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

3. ผู้ใช้ความรู้ 

4. กระบวนการจัดการความรู้ 
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ผลลัพธ์ในการจัดการความรู้เกี่ยวกับ “การเตรียมความพร้อมสู่การท างานของนักศึกษาพิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”  สรุปได้ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมสู่การท างานของนักศึกษาพิการ 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม และระยะเชื่อมต่อสู่งานของนักศึกษาพิการ 
   2. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและการวางแผน 
        2.1 นักศึกษาพิการ  ได้แก ่

 - เก็บข้อมูลส่วนบุคคล, แผนการท างานของนักศึกษาพิการ 
  - Follow up (ติดตาม นศ.ปี 4 และบัณฑิตพิการ) 

         2.2  สาขาวิชาและสถานประกอบการ  ได้แก่  
           - จนท. DSS พูดคุยหารือเกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณ์ส าหรับนักศึกษาพิการ  รวมถึง Job 
Description  - Work Plan - Job Coach/Supervisor ส าหรับนักศึกษาพิการ 
        2.3  DSS  ได้แก่  จัดท าคู่มือการเตรียมความพร้อมสู่การท างานส าหรับนักศึกษาพิการ   
  3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
      3.1 คัดเลือกสถานประกอบการ  
      3.2 พูดคุยหารือร่วมกันระหว่างสาขาวิชา  และสถานประกอบการ หน่วย DSS 
  4.  เตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการ 
      4.1 เก็บข้อมูลส่วนบุคคล จัดท าแผนการท างานเฉพาะบุคคล 
      4.2 Follow up (ติดตาม นศ.ปี 4-5) 
  5. เตรียมความพร้อมสถานประกอบการ 
      5.1 จัดท า Job Description และ Work Plan ที่เหมาะสมกับนักศึกษาพิการ 
     5.2 อบรมให้ความรู้การเป็น Job Coach /Supervisor ส าหรับนักศึกษาพิการ 

6.  สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมสู่งานส าหรับนักศึกษาพิการ 
ระยะที่ 2  การน ารูปแบบไปใช้ 
  1. ประชุมเจ้าหน้าที่ DSS และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามรูปแบบการเตรียมความพร้อมสู่งานส าหรับ
นักศึกษาพิการ 

2. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการ 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับสถานประกอบการ 
4. นิเทศติดตามการใช้รูปแบบ 
5. ประชุมเพื่อปรับปรุงรูปแบบ ซึ่งอาจจะมีระยะที่ 3 ปฏิบัติการใช้รูปแบบและขยายผล  แนวทางการ

ด าเนินงานก้าวต่อไป ทางหน่วย DSS อาจมีการขยายผลการน ารูปแบบไปใช้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง
การเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาพิการ ร่วมกับเครือข่าย DSS ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ต่อไป 
 
 
 

5. องค์ความรู้ที่ได้ 
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 1.  ความต่อเนื่องของนโยบาย  น าเป้าหมายและข้อเสนอแนะจากงานด าเนินงานที่ผ่านมา 
มาปรับปรุงแผนการด าเนินการขยายกิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้ของบุคลากรเรียนรู้จากปัญหา  และเรียนรู้ 
เพ่ือการก าหนดเป้าหมายขององค์กรและรับรู้ว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่ง และส่วนส าคัญในการท าให้เป้าหมายของ
องค์กรประสบความส าเร็จ  
 2.  ด้านงบประมาณ  เมื่อแผนงานเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร  จึงได้
ของบประมาณจากภายนอกเพ่ิมเติมจากกระทรวง อว. หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) 
 3.  การท างานเป็นทีม  บุคลากรมีความเข้าใจหลักการจัดการความรู้และเห็นความส าคัญ  จึงสืบเสาะ 
แสวงหาและร่วมการเรียนรู้ในหลายช่องทาง  ได้แก่  การไปพบสถานประกอบการเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างไม่เป็นทางการ และอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการรับคนพิการ
เข้าท างาน หรือรับนักศึกษาพิการเข้าฝึกประสบการวิชาชีพของแต่ละสถานประกอบการ   
 4.  เครือข่ายความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ประกอบด้วย  เครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัย  ได้แก่  ระดับคณะ  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบฝึกงานและคณะ  คณบดี  ประธานหลักสูตร  ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กองกิจการนักศึกษา  และเครือข่ายที่เป็นทางการ คือ  การท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา  สถานประกอบการที่
ตกลงแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
 5.  ผลลัพธ์จากการส่งเสริมการมีงานท าส าหรับนักศึกษาพิการ ของหน่วย DSS จากการติดตามข้อมูล
ภาวะการมีงานท าของนักศึกษาพิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2562 พบว่านักศึกษามีงานท ามากกว่า 
ร้อยละ 70 โดยส่วนใหญ่ได้ท างานกับบริษัทเอกชน ร้อยละ 56.66 รองลงมาคือประกอบอาชีพออิสระ ร้อยละ 
23.34  และรับราชการ ร้อยละ 20.00 
 

 
 

1. มีรูปแบบมาตฐานการเตรียมความพร้อมสู้การท างานของนักศึกษาพิการ  เพื่อส่งเสริมการมีงานท า 
 2. เผยแพร่และขยายผลรูปแบบ เพ่ือให้เกิดระบบและกลไกลในการพัฒนาการมีอาชีพที่เหมาะสมที่
น าไปสู่การตระหนักและการเห็นคุณค่าของตนเอง ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของนักศึกษาพิการ 
 

  
 
 8.1  การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 8.2  ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้โดยวิธีการประชุมสะท้อนผลการด าเนินงานเมื่อนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเรียบร้อย  โดยเชิญนักศึกษาพิการบอกเล่าประสบการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
พิการรุ่นน้องที่จะต้องออกฝึกประสบการณ์ในปีถัดไปรับฟัง สอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่
นักศึกษาพิการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 8.3 ติดตามผลการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพิการ 

6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 

7. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 

9. เอกสารอ้างอิง 

 
 

ผลลัพธ์ในการจัดการความรู้เกี่ยวกับ “การเตรียมความพร้อมสู่การท างานของนักศึกษาพิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”  สรุปได้ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมสู่การท างานของนักศึกษาพิการ 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม และระยะเชื่อมต่อสู่งานของนักศึกษาพิการ 
   2. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและการวางแผน 
        2.1 นักศึกษาพิการ  ได้แก ่

 - เก็บข้อมูลส่วนบุคคล, แผนการท างานของนักศึกษาพิการ 
  - Follow up (ติดตาม นศ.ปี 4 และบัณฑิตพิการ) 

         2.2  สาขาวิชาและสถานประกอบการ  ได้แก่  
           - จนท. DSS พูดคุยหารือเกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณ์ส าหรับนักศึกษาพิการ  รวมถึง Job 
Description  - Work Plan - Job Coach/Supervisor ส าหรับนักศึกษาพิการ 
        2.3  DSS  ได้แก่  จัดท าคู่มือการเตรียมความพร้อมสู่การท างานส าหรับนักศึกษาพิการ   
  3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
      3.1 คัดเลือกสถานประกอบการ  
      3.2 พูดคุยหารือร่วมกันระหว่างสาขาวิชา  และสถานประกอบการ หน่วย DSS 
  4.  เตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการ 
      4.1 เก็บข้อมูลส่วนบุคคล จัดท าแผนการท างานเฉพาะบุคคล 
      4.2 Follow up (ติดตาม นศ.ปี 4-5) 
  5. เตรียมความพร้อมสถานประกอบการ 
      5.1 จัดท า Job Description และ Work Plan ที่เหมาะสมกับนักศึกษาพิการ 
     5.2 อบรมให้ความรู้การเป็น Job Coach /Supervisor ส าหรับนักศึกษาพิการ 

6.  สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมสู่งานส าหรับนักศึกษาพิการ 
ระยะที่ 2  การน ารูปแบบไปใช้ 
  1. ประชุมเจ้าหน้าที่ DSS และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามรูปแบบการเตรียมความพร้อมสู่งานส าหรับ
นักศึกษาพิการ 

2. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการ 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับสถานประกอบการ 
4. นิเทศติดตามการใช้รูปแบบ 
5. ประชุมเพื่อปรับปรุงรูปแบบ ซึ่งอาจจะมีระยะที่ 3 ปฏิบัติการใช้รูปแบบและขยายผล  แนวทางการ

ด าเนินงานก้าวต่อไป ทางหน่วย DSS อาจมีการขยายผลการน ารูปแบบไปใช้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง
การเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาพิการ ร่วมกับเครือข่าย DSS ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ต่อไป 
 
 
 

5. องค์ความรู้ที่ได้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ.  (2562).  รายงานผลการด าเนิน 
  งานหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ.  นครราชสีมา :  หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
________.  ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  [ออนไลน์].  http://mis. 
  nrru.ac.th/nrrumis-2013/index.php?menuid=6 
________.   วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์แนะน าการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ.  [ออนไลน์].  https://www. 

youtube.com/watch?v=7vKhZSbrLgQ. 
วารสาร Scientific Journal of Hanoi National University of University of Education.  
  (1 May 2020-1 April 2021) 
 
 
 

ผศ.ดร.วาระดี  ชาญวิรัตน์  ประธาน Cop 
 ดร.สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ รองประธาน Cop 
 นางสาวเอ้ืองทิพย์  ไตรบ ารุง นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวนวรัตน์  อนันตบุษย์ นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวสุนิตษา  พูนเกษม  นักวิชาการศึกษา  
 นางสาวนิศารักษ์  ดันกระโทก นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ) 
 นางปัทมา  บุตรพรหม  นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ) 
 นางสาวกนกวรรณ  เชยโพธิ์ นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ) 
 นางสาวอุรา  แคนสี  นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ) 
 นางสาวสุนิษา  อ้อพิมาย  นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ) 

ผู้แทนจากสถานประกอบการ  จ านวน 5 แห่ง  ได้แก่ บริษัทโตโยต้าทองรวยสีมา จ ากัด, สมาคม 
คนตาบอดจังหวัดนครราชสีมา,  หอสมุดเบญญาลัยจังหวัดนครราชสีมา,  ที่ว่าการอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  
จังหวัดชัยภูมิ, รร.ราชสีมาปัญญานุกูล  เป็นต้น 

ผู้แทนอาจารย์จากสาขาวิชาที่นักศึกษาพิการสังกัด 
นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ชั้นปี 4-5, นักศึกษาพิการชั้นปี 2-3  
 

 
 

10. บุคคลอ้างอิง 

 
 
 1.  ความต่อเนื่องของนโยบาย  น าเป้าหมายและข้อเสนอแนะจากงานด าเนินงานที่ผ่านมา 
มาปรับปรุงแผนการด าเนินการขยายกิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้ของบุคลากรเรียนรู้จากปัญหา  และเรียนรู้ 
เพ่ือการก าหนดเป้าหมายขององค์กรและรับรู้ว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่ง และส่วนส าคัญในการท าให้เป้าหมายของ
องค์กรประสบความส าเร็จ  
 2.  ด้านงบประมาณ  เมื่อแผนงานเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร  จึงได้
ของบประมาณจากภายนอกเพ่ิมเติมจากกระทรวง อว. หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) 
 3.  การท างานเป็นทีม  บุคลากรมีความเข้าใจหลักการจัดการความรู้และเห็นความส าคัญ  จึงสืบเสาะ 
แสวงหาและร่วมการเรียนรู้ในหลายช่องทาง  ได้แก่  การไปพบสถานประกอบการเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างไม่เป็นทางการ และอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการรับคนพิการ
เข้าท างาน หรือรับนักศึกษาพิการเข้าฝึกประสบการวิชาชีพของแต่ละสถานประกอบการ   
 4.  เครือข่ายความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ประกอบด้วย  เครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัย  ได้แก่  ระดับคณะ  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบฝึกงานและคณะ  คณบดี  ประธานหลักสูตร  ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กองกิจการนักศึกษา  และเครือข่ายที่เป็นทางการ คือ  การท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา  สถานประกอบการที่
ตกลงแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
 5.  ผลลัพธ์จากการส่งเสริมการมีงานท าส าหรับนักศึกษาพิการ ของหน่วย DSS จากการติดตามข้อมูล
ภาวะการมีงานท าของนักศึกษาพิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2562 พบว่านักศึกษามีงานท ามากกว่า 
ร้อยละ 70 โดยส่วนใหญ่ได้ท างานกับบริษัทเอกชน ร้อยละ 56.66 รองลงมาคือประกอบอาชีพออิสระ ร้อยละ 
23.34  และรับราชการ ร้อยละ 20.00 
 

 
 

1. มีรูปแบบมาตฐานการเตรียมความพร้อมสู้การท างานของนักศึกษาพิการ  เพื่อส่งเสริมการมีงานท า 
 2. เผยแพร่และขยายผลรูปแบบ เพ่ือให้เกิดระบบและกลไกลในการพัฒนาการมีอาชีพที่เหมาะสมที่
น าไปสู่การตระหนักและการเห็นคุณค่าของตนเอง ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของนักศึกษาพิการ 
 

  
 
 8.1  การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 8.2  ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้โดยวิธีการประชุมสะท้อนผลการด าเนินงานเมื่อนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเรียบร้อย  โดยเชิญนักศึกษาพิการบอกเล่าประสบการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
พิการรุ่นน้องที่จะต้องออกฝึกประสบการณ์ในปีถัดไปรับฟัง สอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่
นักศึกษาพิการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 8.3 ติดตามผลการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพิการ 

6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 

7. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 

9. เอกสารอ้างอิง 
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การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐาน 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
1. ที่มาและความส าคัญ 
 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีพันธกิจในการศึกษาส ารวจรวบรวม
อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่นให้บริการทางวิชาการด้านซากดึกด าบรรพ์ทรัพยากรธรณี
และอุทยานธรณี (Geopark) และจัดแสดงซากดึกด าบรรพ์ในรูปแบบของนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 
อาคารไม้กลายเป็นหิน อาคารช้างดึกด าบรรพ์และอาคารไดโนเสาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอก
ระบบหรือตามอัธยาศัย ทางด้านซากดึกด าบรรพ์ ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ให้กับเยาวชน
และประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศการด าเนินงานการให้บริการทางด้านวิชาการด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมีการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจเช่น (1) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านธรณีวิทยา ประกอบด้วย การเกิดซากดึกด าบรรพ์หรือ
ฟอสซิล ส ารวจฟอสซิลไดโนเสาร์ 110 ล้านปี ตะลุยทะเลโบราณ 275 ล้านปีและจ าแนกฟอสซิลเบื้องต้น (2) ฐาน
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย การใช้กล้องจุลทรรศน์ การอนุรักษ์ฟอสซิลและการท า
แบบจ าลอง (3) ฐานกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านศึกษาธรรมชาติ ประกอบด้วย ศึกษาแหล่งก าเนิดไม้กลายเป็นหิน 
ศึกษาพรรณไม้ปัจจุบันและสีสันจากธรรมชาติ และ (4) ฐานกิจกรรมส่งเสริมความรู้ Art in the Museum 
ประกอบด้วย วาดภาพระบายสี สร้างภาพตัดปะติด ปั้นดินน้ ามัน ท าภาพพิมพ์จากธรรมชาติและหล่อพิมพ์และ
ระบายสีปูนปลาสเตอร์ ด้วยเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้
สถาบันต้องมีการทบทวนผลการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันอีกครั้ง เพ่ือจัดท ากิจกรรมรูปแบบใหม่ที่
ทันสมัยและน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการและให้นักเรียน
หรือเยาวชนได้รับความรู้ได้อย่างแท้จริง 

โปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินเป็นฐานคือ
กระบวนการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้แบบองค์รวมโดยที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยอังกฤษศิลปะและเสริมทักษะการฟัง
พูดอ่านเขียนเพ่ือสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ตามสมรรถนะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ได้แก่การวิเคราะห์การ
แก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะทางสังคมเช่นการประสานงานการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
การพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีเพ่ีอให้เกิดระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพโดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้าน
ธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการ
เรียนรู้แบบองค์รวมส าหรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมนี้ให้มีศักยภาพอย่างสมบูรณ์ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวิน
วิทยา 

2.2 เพ่ือถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีของการถ่ายทอดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของสถาบันให้แก่
ผู้รับบริการของสถาบัน 

  
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ.  (2562).  รายงานผลการด าเนิน 
  งานหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ.  นครราชสีมา :  หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
________.  ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  [ออนไลน์].  http://mis. 
  nrru.ac.th/nrrumis-2013/index.php?menuid=6 
________.   วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์แนะน าการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ.  [ออนไลน์].  https://www. 

youtube.com/watch?v=7vKhZSbrLgQ. 
วารสาร Scientific Journal of Hanoi National University of University of Education.  
  (1 May 2020-1 April 2021) 
 
 
 

ผศ.ดร.วาระดี  ชาญวิรัตน์  ประธาน Cop 
 ดร.สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ รองประธาน Cop 
 นางสาวเอ้ืองทิพย์  ไตรบ ารุง นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวนวรัตน์  อนันตบุษย์ นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวสุนิตษา  พูนเกษม  นักวิชาการศึกษา  
 นางสาวนิศารักษ์  ดันกระโทก นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ) 
 นางปัทมา  บุตรพรหม  นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ) 
 นางสาวกนกวรรณ  เชยโพธิ์ นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ) 
 นางสาวอุรา  แคนสี  นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ) 
 นางสาวสุนิษา  อ้อพิมาย  นักวิชาการศึกษา  (ล่ามภาษามือ) 

ผู้แทนจากสถานประกอบการ  จ านวน 5 แห่ง  ได้แก่ บริษัทโตโยต้าทองรวยสีมา จ ากัด, สมาคม 
คนตาบอดจังหวัดนครราชสีมา,  หอสมุดเบญญาลัยจังหวัดนครราชสีมา,  ที่ว่าการอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  
จังหวัดชัยภูมิ, รร.ราชสีมาปัญญานุกูล  เป็นต้น 

ผู้แทนอาจารย์จากสาขาวิชาที่นักศึกษาพิการสังกัด 
นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ชั้นปี 4-5, นักศึกษาพิการชั้นปี 2-3  
 

 
 

10. บุคคลอ้างอิง 

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้

ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐาน

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรและครูผู้สอนในการบูรณาการและจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้จากโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยา 
 

3. ผู้ใช้ความรู้ 
บุคลากรของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯสามารถน าองค์ความรู้จากโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยา ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการให้บริการทางวิชาการของสถาบันต่อไป 
 
4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
 

 
 
 
 
ขั้นที่ 1บ่งชี้ความรู้ 
สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ของสถาบัน โดยมีตัวแทนของบุคลากรใน

แต่ละฝ่ายของสถาบันร่วมกันก าหนดประเด็นความรู้จากนั้นทางคณะกรรมการการจัดการความรู้น าประเด็นที่ได้เข้า
เสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาหัวข้อและประเด็นที่ทุกคนในองค์กรพบปัญหาและมีความต้องการมากที่สุด ซึ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ท าให้บุคลากรต้องปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ท า
ให้การปฏิบัติงานในการประชุมและก าหนดประเด็นความรู้โดยการประชุมออนไลน์  และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร เช่น Google Drive,Google Meetเป็นต้น 

1. บ่งชี้ความรู้ 
• แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู้
• ก าหนดประเด็นความรู้

2. สร้างและแสวงหาความรู้ 
• ค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย
• ผู้เชี่ยวชาญด้านซากดึกด าบรรพ์และ
บรรพชีวินวิทยา

3. จัดความรู้ให้เป็นระบบ 
• ประชุมระดมสมองของบุคลากร
• ประชุมรับฟังข้อมูลและความต้องการจาก

ครูผู้สอนโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

4. ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
• ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาโดย

ผู้เช่ียวชาญ

5. เข้าถึงความรู้ 
• ประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ส าหรับ

บุคลากรในสถาบัน
• เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย

6. แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• วิดีโอกิจกรรมการเรียนรู้

7. เรียนรู้
• คู่มือโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
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จากผลการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและสถานการณ์ในปัจจุบัน ท าให้สถาบันต้องมีการปรับตัว

ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปควบคู่กับการให้บริการวิชาการด้านซากดึกด าบรรพ์ ท าให้บุคลากรมีมติร่วมกัน
ในการก าหนดประเด็นความรู้ คือ “การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติ
วิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐาน”  

ขั้นที่ 2สร้างและแสวงหาความรู้ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันได้ด าเนินการประชุมเพ่ือน าคู่มือการปฏิบัติงานค่ายบริการ

วิชาการ ประจ าปี พ.ศ.2563 มาท าการทบทวนใหม่เพ่ือน าไปสู่ “โปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐาน” โดยมีวิธีการแสวงหาความรู้จากนักวิจัยของสถาบัน ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ที่ปรึกษาของสถาบันและนักวิจัยและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์และบุคลากรทุกคนของสถาบัน และจากการค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นที่ 3 จัดความรู้ให้เป็นระบบ 
เม่ือได้มีการก าหนดวิธีการในทบทวนแผนการทบทวนคู่มืองานบริการวิชาการของปีที่ผ่านมา จึงได้มีการ

ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือระดมสมองในการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐาน โดยมีรายละเอียดการมอบหมายและแบ่งงานกันท า โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฏฐินีทองดี ผู้อ านวยการสถาบัน คอยให้ค าแนะน า มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 จัดประชุมระดมสมอง ผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
                  Team A ด าเนินการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรีและ
บุคลากรฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการจัดท าข้อมูลโปรแกรมตามแบบฟอร์มจัดท าข้อมูลย่อเพ่ือท าใบปลิว
การตลาดประชาสัมพันธ์และรวบรวมรูปภาพกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
 Team B ด าเนินการโดย อาจารย์นิรวิทธ์เพียราษฎร์และบุคลากรฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ 
ด าเนินการรวบรวม สรุปผล จัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
 Team C ด าเนินการโดย อาจารย์ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์ นางสาววรางคณา นามแสงนางสาวช่อ
ผกา สุวรรณโอภาศรีและบุคลากรฝ่ายบริหารฯ ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุน ราคาขายแพคเกจโปรแกรมและติดต่อ
เชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้โปรแกรมร่วมกับสถาบัน 
 3.2 ประชุมระดมสมอง เพ่ือรับทราบข้อมูลและความต้องการผ่านระบบออนไลน์ จากครูผู้สอนของ
โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดท าโปรแกรมหลักสูตร ประกอบด้วย 
โรงเรียนเมธาพัฒน์โรงเรียนเกียรติคุณวิทยาโรงเรียนมารีย์วิทยา โรงเรียนปลูกปัญญาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมาโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์นครราชสีมาและโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา จ านวน 
21 คน เพ่ือร่วมกันเสนอแนะของเนื้อหาในวิชาเรียนที่สอดคล้องกับโปรแกรมของสถาบัน 

3.3 สรุปผลการประชุมออนไลน์เพ่ือจัดท าร่างโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้าน
ธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐาน และจัดให้สอดคล้องกับช่วงชั้นในแต่ละวัย ได้แก่ ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และจัดท ารูปเล่มของโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้าน
ธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐาน 

ขั้นที่ 4 ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
เมื่อได้โปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็น

ฐานเรียบร้อยแล้ว จากนั้น จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในโปรแกรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยของ

 
2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรและครูผู้สอนในการบูรณาการและจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้จากโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยา 
 

3. ผู้ใช้ความรู้ 
บุคลากรของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯสามารถน าองค์ความรู้จากโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยา ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการให้บริการทางวิชาการของสถาบันต่อไป 
 
4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
 

 
 
 
 
ขั้นที่ 1บ่งชี้ความรู้ 
สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ของสถาบัน โดยมีตัวแทนของบุคลากรใน

แต่ละฝ่ายของสถาบันร่วมกันก าหนดประเด็นความรู้จากนั้นทางคณะกรรมการการจัดการความรู้น าประเด็นที่ได้เข้า
เสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาหัวข้อและประเด็นที่ทุกคนในองค์กรพบปัญหาและมีความต้องการมากที่สุด ซึ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ท าให้บุคลากรต้องปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ท า
ให้การปฏิบัติงานในการประชุมและก าหนดประเด็นความรู้โดยการประชุมออนไลน์  และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร เช่น Google Drive,Google Meetเป็นต้น 

1. บ่งชี้ความรู้ 
• แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความรู้
• ก าหนดประเด็นความรู้

2. สร้างและแสวงหาความรู้ 
• ค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย
• ผู้เชี่ยวชาญด้านซากดึกด าบรรพ์และ
บรรพชีวินวิทยา

3. จัดความรู้ให้เป็นระบบ 
• ประชุมระดมสมองของบุคลากร
• ประชุมรับฟังข้อมูลและความต้องการจาก

ครูผู้สอนโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

4. ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
• ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาโดย

ผู้เช่ียวชาญ

5. เข้าถึงความรู้ 
• ประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ส าหรับ

บุคลากรในสถาบัน
• เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย

6. แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• วิดีโอกิจกรรมการเรียนรู้

7. เรียนรู้
• คู่มือโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
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สถาบัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พอลเจ. 
โกรดแิละ ดร.ปารชิาต กรวยนอก  

ขั้นที่ 5 เข้าถึงความรู้ 
ช่องทางการเข้าถึงความรู้ของโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและ

บรรพชีวินวิทยาเป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ จึงได้มีการจัดท าโปรแกรมออนไลน์เพ่ือให้เด็กๆ 
สามารถเรียนออนไลน์ได้ เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศให้มีความสนใจในองค์ความรู้ใหม่และยังมีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสถาบันhttp://www.khoratfossil.org/Facebook:koratfossil และการส่ง     
E-Mail ไปยังกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา 

ขั้นที่ 6 แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
การแบ่งปันความรู้ได้ถูกด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย

แบ่งปันเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผ่านทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ 
6.1 การเผยแพร่วิดีโอตัวอย่างการแนะน ากิจกรรมสีสันจากไม้กลายเป็นหิน กิจกรรมไดโนเพ่ือนรัก ภายใต้

โปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐาน วิทยากร
โดย นางสาวกรองแกว้ เจนจิตไพบูลย์ และ ดร.ปาริชาต กรวยนอก จัดท าโดย นายประภาส จันทร์สมและทีมงาน 

6.2 การเผยแพร่วิดีโอได้แก่ Khorat Fossil Kids Mania ตอนFossil Craft Activity/family Thip/ตอน 
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "เสริมสร้างทักษะทางด้านศิลปะ”/ตอน กิจกรรมเรียนรู้ "นักบรรพชีวินน้อย"/ตอน 
"สีสันจากไม้กลายเป็นหิน" การเรียนรู้ไม่ต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไป 

ขั้นที่ 7 เรียนรู้ 
การเรียนรู้นอกจากนักเรียนที่สามารถได้รับความรู้จาก 13 กิจกรรมภายใต้โปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐานของสถาบันแล้ว บุคลากรของสถาบันยังมี
ส่วนร่วมเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมเสนอแนวคิดในการจัดท าโปรแกรมที่สอดคล้องกับความต้องการและตรงกับเนื้อหาใน
รายวิชาเรียนในแต่ละกลุ่ม และบุคลากรได้เรียนรู้ร่วมกันและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างถูกต้องและสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมภายใต้โปรแกรมส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ 
 ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ คือ คู่มือโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้าน
ธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐาน เพ่ือใช้เป็นความรู้ในการบรรยายในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย13 
กิจกรรม ได้แก่เรื่องของแร่ ย้อนเวลาหาอดีต (ธรณีกาล) ตามล่าหาฟอสซิล สีสันจากไม้กลายเป็นหิน ตะลุยทะเล
โบราณ 275 ล้านปี การเกิดฟอสซิล นักสืบฟอสซิล วัฏจักรหิน โปรแกรมลับหลังบ้านงานวิจัย รู้จักพ่ีใหญ่โลก
โบราณช้างดึกด าบรรพ์ ฟอสซิลจ าลองของปลอมเสมือนจริง ไดโนเพ่ือนรัก (Art for Kids) และรู้จักพ่ีใหญ่โลก
โบราณช้างดึกด าบรรพ์ (Art for Kids) 
 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  6.1 เทคนิค  

6.1.1 ใช้การสื่อสารกันแบบทั่วถึงทั้งสถาบัน ตั้งแต่การประชุมเตรียมงาน ด าเนินงานและสรุปงาน 
6.1.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 
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6.1.3 มอบหมายงานจากความสามารถและความถนัดของบุคลากรแต่ละคน 

  6.2 วิธีการ 
6.2.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้บริหาร นักวิจัย บุคลากร 
6.2.2จัดประชุมจากครูผู้สอนของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
6.2.3 สรุปผลที่ได้และน ามาจัดท าโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดย

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยเฉพาะด้าน 
6.2.4 น าโปรแกรมไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ยังโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา 

  6.3 เคล็ดลับ 
6.3.1 เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานในแต่ละส่วนงานที่เคยปฏิบัติงานกิจกรรมเรียนรู้ที่ผ่านมา 
6.3.2 ใช้ความเป็นกันเอง เหมือนการเล่าสู่กันฟังไม่เน้นวิธีการที่ตึงเครียด 
6.3.3 ผู้บริหารให้แนวคิดและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
6.3.4 แบ่งทีมการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนตามความถนัดของแต่ละส่วนงาน 

 
 
 
7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 บุคลากรได้น าความรู้จากคู่มือโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา
และบรรพชีวินวิทยาเป็นฐาน เพ่ือบรรยายและถ่ายทอดความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาให้แก่
ผู้รับบริการ และใช้คู่มือส าหรับการปฏิบัติงานทดแทนกันในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดในแต่ละกิจกรรม 
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
  8.1 การประชุมสรุปงานของบุคลากรที่น าคู่มือโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้าน
ธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐานไปบรรยายให้ความรู้ 
  8.2 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการของผู้รับบริการในแต่ละกิจกรรม 
 
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง 
 9.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฏฐินี ทองดี     ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
 9.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประเทือง จินตสกุล ที่ปรึกษาสถาบัน/นักวิจัย 
 9.3 ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี รองผู้อ านวยการ 
 9.4 อาจารย์ขวัญอิสรา  ภูมิศิริไพบูลย์ รองผู้อ านวยการ 
 9.5 อาจารย์นิรวิทธ์ เพียราษฎร์ รองผู้อ านวยการ 
 9.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พอลเจ. โกรด ิ นักวิจัย 
 9.7 นางสาววรางคณา นามแสง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
 9.8 บุคลากรทุกคนของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
 
 
 

 
สถาบัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พอลเจ. 
โกรดแิละ ดร.ปาริชาต กรวยนอก  

ขั้นที่ 5 เข้าถึงความรู้ 
ช่องทางการเข้าถึงความรู้ของโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและ

บรรพชีวินวิทยาเป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ จึงได้มีการจัดท าโปรแกรมออนไลน์เพ่ือให้เด็กๆ 
สามารถเรียนออนไลน์ได้ เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศให้มีความสนใจในองค์ความรู้ใหม่และยังมีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสถาบันhttp://www.khoratfossil.org/Facebook:koratfossil และการส่ง     
E-Mail ไปยังกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา 

ขั้นที่ 6 แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
การแบ่งปันความรู้ได้ถูกด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย

แบ่งปันเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผ่านทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ 
6.1 การเผยแพร่วิดีโอตัวอย่างการแนะน ากิจกรรมสีสันจากไม้กลายเป็นหิน กิจกรรมไดโนเพ่ือนรัก ภายใต้

โปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐาน วิทยากร
โดย นางสาวกรองแกว้ เจนจิตไพบูลย์ และ ดร.ปาริชาต กรวยนอก จัดท าโดย นายประภาส จันทร์สมและทีมงาน 

6.2 การเผยแพร่วิดีโอได้แก่ Khorat Fossil Kids Mania ตอนFossil Craft Activity/family Thip/ตอน 
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "เสริมสร้างทักษะทางด้านศิลปะ”/ตอน กิจกรรมเรียนรู้ "นักบรรพชีวินน้อย"/ตอน 
"สีสันจากไม้กลายเป็นหิน" การเรียนรู้ไม่ต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไป 

ขั้นที่ 7 เรียนรู้ 
การเรียนรู้นอกจากนักเรียนที่สามารถได้รับความรู้จาก 13 กิจกรรมภายใต้โปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐานของสถาบันแล้ว บุคลากรของสถาบันยังมี
ส่วนร่วมเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมเสนอแนวคิดในการจัดท าโปรแกรมที่สอดคล้องกับความต้องการและตรงกับเนื้อหาใน
รายวิชาเรียนในแต่ละกลุ่ม และบุคลากรได้เรียนรู้ร่วมกันและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างถูกต้องและสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมภายใต้โปรแกรมส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ 
 ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ คือ คู่มือโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้าน
ธรรมชาติวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเป็นฐาน เพ่ือใช้เป็นความรู้ในการบรรยายในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย13 
กิจกรรม ได้แก่เรื่องของแร่ ย้อนเวลาหาอดีต (ธรณีกาล) ตามล่าหาฟอสซิล สีสันจากไม้กลายเป็นหิน ตะลุยทะเล
โบราณ 275 ล้านปี การเกิดฟอสซิล นักสืบฟอสซิล วัฏจักรหิน โปรแกรมลับหลังบ้านงานวิจัย รู้จักพ่ีใหญ่โลก
โบราณช้างดึกด าบรรพ์ ฟอสซิลจ าลองของปลอมเสมือนจริง ไดโนเพ่ือนรัก (Art for Kids) และรู้จักพ่ีใหญ่โลก
โบราณช้างดึกด าบรรพ์ (Art for Kids) 
 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
  6.1 เทคนิค  

6.1.1 ใช้การสื่อสารกันแบบทั่วถึงทั้งสถาบัน ตั้งแต่การประชุมเตรียมงาน ด าเนินงานและสรุปงาน 
6.1.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 
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10. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย 

ชื่อ-สกุล   อาจารย์ขวัญอิสรา  ภูมิศิริไพบูลย์ 
  สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ประวัติการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อีเมล   kwanisara.n@nrru.ac.th 
 หมายเลขโทรศัพท ์084-0325032 
 (ที่สามารถติดต่อได้)  
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10. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย 

ชื่อ-สกุล   อาจารย์ขวัญอิสรา  ภูมิศิริไพบูลย์ 
  สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ประวัติการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อีเมล   kwanisara.n@nrru.ac.th 
 หมายเลขโทรศัพท ์084-0325032 
 (ที่สามารถติดต่อได้)  
 
  

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

เรื่อง การให้บริการรับสมัครสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 2564

สถาบันภาษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ที่มาและความส�าคัญ 
 สถาบันภาษามีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 กลุ่มงานคือ 1) ส�านักงานผู้อ�านวยการ  
2) กลุ่มงานบริการวิชาการ  และ 3) กลุ่มงานทดสอบและพัฒนาแบบทดสอบ โดย 1) กลุ่มงานส�านักงานผู้
อ�านวยการ ประกอบด้วย งานบรหิารทัว่ไป และหน่วยงานย่อย คอื หน่วยธรุการและสารบรรณ หน่วยการเงนิ
และพัสดุ  หน่วยประชาสัมพันธ์  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  หน่วยนโยบายและแผน หน่วยสารสนเทศ 
หน่วยบุคคล  และหน่วยวิเทศสัมพันธ์  2) กลุ่มงานบริการวิชาการ  ประกอบด้วย งานฝึกอบรมและพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น  และหน่วยย่อยคือหน่วยบริการงานฝึกอบรม งานบริการแปล และหน่วยย่อย คือหน่วย
บริการงานแปลเอกสาร และ 3) กลุ่มงานทดสอบและพัฒนาแบบทดสอบ  ประกอบด้วย งานพัฒนาแบบ
ทดสอบด้านภาษาต่างประเทศ  และหน่วยย่อยคอื หน่วยสร้างแบบทดสอบ และหน่วยประเมนิผลแบบทดสอบ 
และงานจัดสอบภาษาต่างประเทศ และหน่วยย่อย คือ หน่วยประสานงานจัดสอบ
 ในอดีตการให้บริการของสถาบันภาษา เช่น จัดสอบภาษาต่างประเทศจะเป็นรูปแบบการติดต่อด้วย
ตนเองทีส่ถาบนัภาษาเท่านัน้  จากนัน้ได้มกีารสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ มข้ีอเสนอแนะจากผูร้บั
บริการให้เพิ่มช่องทางการรับสมัครออนไลน์ เพื่อช่วยลดเวลาการเดินทาง   จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ปรับปรุง
ให้มีการสมัครผ่านระบบ Google form เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกในการรับสมัครสอบและสอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) แต่ด้วยจ�านวนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิด
ชอบแต่ละการสอบมีจ�านวนจ�ากัดจึงต้องใช้ระยะเวลาในการอ�านวยความสะดวก หรือให้ค�าแนะน�าเป็นราย
บุคคล ซึ่งอาจท�าให้ไม่สามารถตอบค�าถามผู้รับบริการได้ทันที
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการท�างาน ผู้อ�านวยสถาบันภาษาได้เล็งเห็นถึงข้อจ�ากัดในการท�างาน 
จึงมีแนวคิดและนโยบายในการท�าคู่มือการปฏิบัติงาน โดยให้มีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ้
(Knowledge Management) ของสถาบันภาษา และประชุมหารือกับหน่วยงานภายนอกที่มีการให้ปฏิบัติ
งานในลักษณะเดียวกัน เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการรับสมัครสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ 

2. วัตถุประสงค์
 2.1 เพื่อส่งเสริมการให้บริการวิชาการของสถาบันภาษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2.2 เพื่อให้บุคลากรสถาบันภาษาสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
 2.3 เพื่อให้ผู้รับบริการด้านการสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศรับทราบขั้นตอนและสามารถด�าเนิน
การสมัครได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

3. ผู้ใช้ความรู้
 บุคลากรของสถาบันภาษาทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ และ ผู้รับบริการด้านการสอบวัด
ระดับภาษาต่างประเทศ
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4. กระบวนการจัดการความรู้  
 
สถาบันภาษาได้น ากระบวนการจัดการความรู้มาด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับ “การ
ให้บริการรับสมัครสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ” ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นที่ 1 บ่งช้ีความรู้  จากการหารือกันของบุคลากรสถาบันภาษา น ามาสู่การประชุม
และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ในการประชุมกรรมการจัดการความรู้ได้มกีารอ้างอิงถึง
ประเด็นการจัดการความรู้ในปีที่ผ่านมา โดยคุณโสรยา  กลีบเกษร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
รายงานว่าปีที่ผ่านมามีการจัดการความรู้ในประเด็น “การบริหารจัดการระบบเอกสารออนไลน์” ท า
ให้ได้มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการเอกสารโดยวัดจากการสอบถามความพึงพอใจของ
บุคลากรในหน่วยงาน จากนั้นเสนอให้ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ใหม่  นอกจากนี้ ผู้เขียนได้
เข้าร่วมการประชุมเพ่ือรับฟังแนวทางในการจัดการความรู้ของคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย และ
ได้รับแนวทางให้ด าเนินการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ “นวัตกรรมการให้บริการ” อีกทั้งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) และมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้
บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน บุคลากรจึงมีความเห็นตรงกันว่าควรมีการปรับรูปแบบการท างานให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการสูงสุด สถาบัน
ภาษาจึงเสนอประเด็นเกี่ยวกับการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการรับสมัครสอบ จึงได้ประเด็นการ
จัดการความรู้เรื่อง “การให้บริการรับสมัครสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ” 
 ขั้นที่ 2 สร้างและแสวงหาความรู้ บุคลากรในสถาบันภาษาได้สร้างและแสวงหาความรู้ 
โดยมีการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการท างานที่เกี่ยวข้องกับการ
รับสมัครสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศท้ังในมุมมองของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมถึงวิเคราะห์
ผลจากการสอบถามความต้องการและข้อค าถามจากผู้รับบริการ จากนั้นได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ความสามารถ และน ามาต่อยอดกับความรู้เดิมของตนเอง บุคลากรสถาบันภาษาทั้งกลุ่ม
ผู้บริหารและสายสนับสนุนแสวงหาความรู้โดยเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ 
เกี่ยวกับขั้นตอนการรับสมัครสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศและการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการรับ
สมัครและการจัดสอบ “KKU-AELT” กับศูนย์เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและสังคมศาสตร์  

1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 
2. ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือ
หาค้นหาองค์ความรู้ที่ท าได้จริง 
3. จัดท าแผนการจัดการความรู้
ตามประเด็นที่ก าหนด 
 

4. ทบทวนประเด็นการจัดการ
ความรู้พร้อมกับการปฏิบัติจริง 
5. ค้นหาองค์ความรู้จากตัวบุคคล
ที่ปฏิบัติงาน (Explicit 
knowledge) และจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

6. รวบรวม วิเคราะห์และ
สังเคราะหอ์งค์ความรู้ที่มีมาจัดท า
เป็นคู่มือปฏิบัติงาน 
7. เผยแพร่องค์ความรู้ 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนเกิดการเรียนรู้แนวการให้บริการรับสมัครสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ 
ต่อมาได้น าความรู้ที่ได้มาพัฒนาและต่อยอดในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและระบบการรับสมัคร
สอบ ไปพร้อมกับการปฏิบัติงานประจ า  
 ขั้นที่ 3 จัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ ผู้อ านวยการมีการมอบนโยบายในการด าเนินการ
จัดเก็บความรู้โดยให้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบไฟล์ pdf หรือ e-book เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติ
ส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยวางโครงสร้างการเขียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เริ่มจากการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร การติดต่อประสานงานกับศูนย์สอบ
และแยกเป็นการสอบแต่ละประเภท 
 ขั้นที่ 4 ประมวลและกลั่นกรองความรู้  บุคลากรสถาบันภาษาได้มีการพูดคุยเบื้องต้น
เพ่ือปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน และหารือกับผู้บริหารเพ่ือก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขโดยน าองค์
ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้รับบริการได้รับทราบ 
 ขั้นที่ 5 เข้าถึงความรู้ บุคลากรผู้รับผิดชอบหลักด้านการจัดสอบภาษาต่างประเทศของ
สถาบันภาษาเสนอคู่มือปฏิบัติงานที่ได้ผ่านการประมวลและกลั่นกรองความรู้แล้ว ให้ผู้บริหารและ
บุคลากรภายในสถาบันภาษาและหน่วยงานที่สนใจได้ทราบ ซึ่งถือเป็นการถ่ายทอดความรู้ ผ่านทาง
เว็บไซต์สถาบันภาษา และ Facebook: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ขั้นที่ 6 แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคลากรสถาบันภาษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
ให้บริการรับสมัครสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศโดยเขียนบทความแนวปฏิบัติที่ดี ที่มาจากการ
พูดคุยแลกเปล่ียนกับหน่วยงานภายนอก และในอนาคตจะจัดท าเป็น e-book และน าไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์สถาบันภาษาต่อไป 
 ขั้นที่ 7 เรียนรู้ หลังจากที่บุคลากรสถาบันภาษาได้มาประชุมสรุปองค์ความรู้ที่ได้จาก
การลงมือปฏิบัติและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อ่ืนแล้ว  บุคลากรสถาบันภาษาได้น าปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพัฒนาการให้บริการรับสมัครสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศและ
ประชุมหารือร่วมกันและตกลงร่วมกันว่าจะน าระบบนี้มาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

 
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  

ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ คือ บุคลากรสถาบันภาษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการท างาน โดยมี
คู่มือและข้ันตอนในการสมัครสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศส าหรับผู้รับบริการ  ส่งผลให้ผู้รับบริการ
เข้าใจขั้นตอนการสมัคร และสามารถเข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บุคลากรในสถาบัน
ภาษายังสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้  

Flowchart ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 

ประชุมเพื่อสรุปแนวปฏิบัติที่ดี 
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Flowchart ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 

ประชุมเพื่อสรุปแนวปฏิบัติทีด่ี 

แสวงหาความรู้จากบุคคล หรือหน่วยงาน 

รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

จัดทำคู่มือปฏบิัติงาน 

เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ปรับปรุงและพัฒนา 
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6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   
 เปิดใจ ได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มท่ี  

เปิดตา ได้เห็นตัวอย่าง แนวปฏิบัติที่ดี  และเรียนรู้จากการอบรม ศึกษาดูงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
 เปิดสมอง  ได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนางานของตนเองให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ทั้งต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 
 

8 

 

 
 
 
 
 

6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   
 เปิดใจ ได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มท่ี  

เปิดตา ได้เห็นตัวอย่าง แนวปฏิบัติที่ดี  และเรียนรู้จากการอบรม ศึกษาดูงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
 เปิดสมอง  ได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนางานของตนเองให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ทั้งต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
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9 

 

7. การน าไปใช้ประโยชน์  
 7.1 ด้านการพัฒนาคน หมายถึง บุคลากรสถาบันภาษาได้เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
สามารถท างานทดแทนกันได ้
 7.2 ด้านการพัฒนางาน หมายถึง บุคลากรสถาบันภาษามีคู่มือและขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือ
น ามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้รับบริการเข้าใจขั้นตอนการสมัคร และท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.3 ด้านการพัฒนาองค์กร หมายถึง ช่วยส่งเสริมการให้บริการวิชาการของสถาบันภาษา 
ภายใต้ภาพรวมในการท างานของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้  
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ คือ การสังเกตจากการปฏิบัติงานจริง  
การประเมินจากผู้รับบริการ และการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา (ผู้อ านวยการ)  
 
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง  
 1. อาจารย์ปิยะฉัตร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา  พุทธเสถียร รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 3. Mr.Jamie Maclean    รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 4. นางสาวโสรยา   กลีบเกษร    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 5. นางเกศรา  ภูนะพงศ์    นักวิชาการศึกษา 
 6. นางสาวลดาวัลย์    จงปราณี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  
10. ประวัติผู้เขียน  
 นางสาวลดาวัลย์  จงปราณี 
 สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิศวกรรมก่อสร้าง 
          ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

E-mail language@nrru.ac.th 
 Tel. 081-8789209 
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จับวิกฤต  มาเป็นโอกาส  ในสถานการณ์โควิด - 19 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง  สังกัดเทศบาลต าบลบ่อปลาทอง 

 
1. ที่มาและความส าคัญ  
  การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ส่งผลให้เด็กไม่ได้เรียนตามเวลาปกตินับเป็นวิกฤต
ที่ทั่วโลกต่างเผชิญอยู่ในขณะนี้ การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาแบบเดิมให้กลายมาเป็นแบบประยุกต์ใช้สื่อ
การเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา  เพ่ือน ามาปรับให้เข้ากับกระบวนทัศน์ใหม่ 
โดยเฉพาะการผสมผสานระหว่างการสอนแบบออนไลน์ และการสอนในชั้นเรียนปกติ 
   การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ Covid 19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง  
ให้บริการ การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี ให้มีความ
พร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาท่ีเหมาะสมตามวัย ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
       ในช่วงสถานการณ์ Covid 19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึงเล็งเห็นความส าคัญที่จะดูแลความ
ปลอดภัยของเด็กเล็กโดยการจัดท ามาตรการป้องกัน Covid 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และสิ่งส าคัญคือประสานกับผู้ปกคองของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความร่วมมือ ร่วมใจและเป็นแรงสนับสนุนในการด าเนินการมาตรการป้องกัน Covid 19 นี้ ซึ่ง
ทางคุณครูก็ได้จัดกิจกรรมที่เน้นถึงความปลอดภัยของเด็กมากท่ีสุด และฝึกให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพร่างกาย
ของตนเองเพ่ือเพ่ิมความไว้วางใจให้ผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในตัวครูและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพระบึงในการดูแลปกป้องเด็กเล็กในสถานการณ์ Covid-19 นี้ได ้ 
        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 มียอดที่สูงและ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปเเบบปกติได้ ต้อง
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ แต่อย่างไรก็ตามทางครูไม่อาจจะลดบทบาทหน้าที่ความเป็นครูลงได้เเม้
สถานการณ์จะเปลี่ยนไป ครูจึงตั้งใจเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ครูให้ดีขึ้นกว่าเดิม เตรียมพร้อมในการสอนรูปแบบใหม่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี้ ทางคุณครูจึงได้จัด
เตรียมการสอนในรูปแบบออนไลน์ คลิปวิดีโอ เเละใบงานท่ีจะส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็กในช่วง
ของการดูแลตนเองในชีวิตประจ าวันของเด็ก 
 
 
   
   โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง ได้จัดท าขึ้นในช่วงสถานการณ์ Covid 19 มีดังนี ้

  1. โครงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการจัดสถานที่ให้เว้นระยะห่าง ไม่ว่าจะเป็นทางเดิน ห้องเรียน 
หรือภายในห้องน้ า ก็มีการจัดให้เว้นระยะห่างเพ่ือความปลอดภัยของเด็กทุกคน และทางครูก็ได้จัดเตรียม

จับวิกฤต  มาเป็นโอกาส  ในสถานการณ์โควิด - 19

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง  สังกัดเทศบาลต�าบลบ่อปลาทอง
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เเอลกอฮอล์ให้เด็กเล็กเเละผู้ปกครองได้ใช้กันอย่างทั่วถึง ทุกเวลาไม่ว่าจะทั้งเข้าเเละออกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หรือเมื่อท ากิจกรรมเสร็จ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจเเละปลอดภัยให้เเก่ทุกคนที่เข้าเเละออกจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง ทางครูก็ได้มีการติดตามลงพ้ืนที่พูดคุยรับฟังความรู้สึก ความต้องการของ
ผู้ปกครองในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ให้ผู้ปกครองและเด็กเล็กสัมผัสถึงความรักและความห่วงใยที่ครู มี
ให้และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง 

  2. โครงการอาหารเสริมเพ่ือโภชนาการที่ดีของเด็กปฐมวัยกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
   เมื่อกองทัพต้องเดินด้วยท้อง โครงการนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือสุขภาพการกินที่ดีของเด็กเล็ก มีการกินที่
ถูกต้องเเละปลอดภัย ให้เด็กเล็กรู้ถึงหลักโภชนาการที่ดีต่อเด็กๆ เเละยังให้เด็กๆตระหนักถึงความส าคัญ
ของอาหารในช่วงที่สถานการณ์ Covid 19 นี้ก าลังเเพร่ระบาดอีกด้วย 

  3. โครงการนิทานส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
  ในสถานการณ์ Covid 19 นี้ ครูจ าเป็นต้องสอนทั้งในรูปเเบบ on-site (ในห้อง) เเละonline (ที่
บ้าน)ครูจึงมีการสอนในรูปเเบบคลิปวิดีโอ ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได้ตระหนักถึงปัญหาของเด็กเล็กที่มี
ความสนใจในการเรียนออนไลน์น้อย ครูจึงเสนอท าเป็นวิดีโอในรูปเเบบนิทานเพ่ือให้เด็กเล็กเกิดความ
สนใจเเละสนุกสนานร่วมไปกับการเรียน 

  4. โครงการสื่อของเล่นส่งเสริมพัฒนาการถึงมือเด็กเล็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
  ในสถานการณ์ Covid 19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เห็นถึงความล าบากเเละสภาพจิตใจที่เเย่ลงของ
เด็กเล็กเเละผู้ปกครองจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึงจึงได้รวบรวมของ
เล่นเสริมศักยภาพของเด็กเล็กไปเเจกจ่ายให้เเก่เด็ก ๆ เพื่อเสริมสร้างก าลังใจเเละฟ้ืนฟูจิตใจให้เเก่เด็กเล็ก
เเละผู้ปกครอง ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึงจะอยู่เคียงข้างเด็ก ๆ เเละพร้อมช่วยเหลือไม่ว่า
สถานการณ์จะเป็นอย่างไร เพราะการให้คือสิ่งที่ล้ าค่าที่สุด 

        เเเม้จะมีสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 เเต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึงก็มีความ
มุ่งมั่นที่จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยมีการวางเเผนมาตรการเเละโครงการต่างไว้เพ่ือรองรับความปลอดภัย 
ความเป็นอยู่เเละสภาพจิตใจของเด็กเล็กเเละผู้ปกครองให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวครูเเละบุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึงเเห่งนี้   

2.  วัตถุประสงค์/เป้าหมายในการด าเนินงาน 
   2.1  เพ่ือปรับเปลี่ยนหลักการบริหารจัดการ การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

  2.2  เพ่ือพัฒนา  การบริหารจัดการ การเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

3.  ผู้ใช้ความรู้ 
  บุคลากรทางการศึกษา  และกลุ่มเพ่ือนครู    สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการ  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบท  สถานการณ์ปัจจุบัน   

4.  กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ระยะที่ 1  ปัญหา  คิดวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหาอะไร 
  ระยะที่ 2  สาเหตุ  รู้ถึงปัญหาแล้ว  จะต้องหาสาเหตุของปัญหาว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร   
  ระยะที่ 3  แนวทาง  เมื่อพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรแล้ว  เราต้องหาแนวทางใน
การบริหารจัดการ  ร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยเปิดโอกาสให้เพื่อนครูและ
บุคลากรทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึงได้เสนอความคิดเห็น 
  ระยะที่ 4  เมื่อได้แนวทางจากการระดมสมอง  ต้องมีการวางแผน/รูปแบบในการจะแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึน  ในรูปแบบและวิธีที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงตัวเด็กเล็กเป็นส าคัญ ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในปัจจุบัน  สนองความต้องการ ความสนใจ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 
  ระยะที่ 5  การประเมินผล  มีการก าหนดวิธีการประเมินและเครื่องมือในการประเมินที่มีความ
หลากหลาย  และเหมาะสมวางแผนการประเมินรอย่างเป็นระบบ 
  ระยะที่ 6  ผลสะท้อน  เมื่อมีการประเมินผลจะต้องมีการสรุปผลจากการใช้เครื่องมือและรูปแบบ

สาเหตุ 

แนวทาง 

วางแผน/รูปแบบ 

ปัญหา 

การประเมินผล 

ผล
สะท้อน
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  2.2  เพ่ือพัฒนา  การบริหารจัดการ การเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

3.  ผู้ใช้ความรู้ 
  บุคลากรทางการศึกษา  และกลุ่มเพ่ือนครู    สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการ  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบท  สถานการณ์ปัจจุบัน   

4.  กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ระยะที่ 1  ปัญหา  คิดวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหาอะไร 
  ระยะที่ 2  สาเหตุ  รู้ถึงปัญหาแล้ว  จะต้องหาสาเหตุของปัญหาว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร   
  ระยะที่ 3  แนวทาง  เมื่อพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรแล้ว  เราต้องหาแนวทางใน
การบริหารจัดการ  ร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยเปิดโอกาสให้เพื่อนครูและ
บุคลากรทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึงได้เสนอความคิดเห็น 
  ระยะที่ 4  เมื่อได้แนวทางจากการระดมสมอง  ต้องมีการวางแผน/รูปแบบในการจะแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึน  ในรูปแบบและวิธีที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงตัวเด็กเล็กเป็นส าคัญ ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในปัจจุบัน  สนองความต้องการ ความสนใจ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 
  ระยะที่ 5  การประเมินผล  มีการก าหนดวิธีการประเมินและเครื่องมือในการประเมินที่มีความ
หลากหลาย  และเหมาะสมวางแผนการประเมินรอย่างเป็นระบบ 
  ระยะที่ 6  ผลสะท้อน  เมื่อมีการประเมินผลจะต้องมีการสรุปผลจากการใช้เครื่องมือและรูปแบบ

สาเหตุ 

แนวทาง 

วางแผน/รูปแบบ 

ปัญหา 

การประเมินผล 

ผล
สะท้อน
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การประเมิน  เพ่ือที่จะน าผลนั้นมาสะท้อนเห็นถึงความส าเร็จ  และการน ามาปรับใช้ในการจัดการบริหาร
จัดการ  ในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

5.  องค์ความรู้ที่ได้ 
  องค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้  คือ  การบริหารจัดการ  ในการจัดการเรียนการสอนในการน าเสนอ
วิเคราะห์รูปแบบผังก้างปลา  ดังนี้ 
    -  ปัญหา   
   -  สาเหต ุ
   -  แนวทาง 
   -  วางแผน/รูปแบบ 
   -  การประเมินผล 
   -  ผลสะท้อนกลับ 
   องค์ความรู้นี้  สามารถน าไปวิเคราะห์วางแผน  หรือพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
หลักสูตร  แผนจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได้ 

6.  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  (เทคนิค  วิธีการ  เคล็ดลับ) 
  6.1  ประชุมพูดคุย  ถึงปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน 
  6.2  เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของคณะเพ่ือนครู  ถึงวิธีการและเทคนิคในการจัดการ
เรียนการสอน 
  6.3  คิดวิเคราะห์สิ่งใหม่ๆ  ให้เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการ  ในการจัดการเรียนการสอนและ
ระบบการบริหารจัดการที่ต้องปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ปัจจุบัน 

7.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
  7.1  ได้ร่วมแรกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มเพ่ือนครู ถึงการจัดการเรียนสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  7.2  เป็นการสร้างนวัตกรรม  และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้มีความแปลกใหม่
และแตกต่างจากเดิม  รวมถึงสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

 
  (แนวปฏิบัติที่ดี) 
  - การพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบในให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 
หรือเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  -  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

8.  วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 

  8.1  ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้โดย 
   - แบบสังเกต  
   - แบบสัมภาษณ์  
   - แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก  
   - แบบสอบถาม 
  8.2  ติดตามผลด้วยวิธีการดูผลสะท้อนกลับของเด็กและผู้ปกครอง 

9.  บุคคลอ้างอิง 
  นางสาวชยาภัค  เกษทองมา   หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรบึง  เป็นที่ปรึกษา 

10.ประวัติผู้เขียน 
  ชื่อ – นามสกุล   นางสาวเกศมณี  ตามตะขบ 
  สถานที่ท างานปัจจุบัน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง  สังกัดเทศบาลต าบลบ่อปลาทอง 
  ประวัติการศึกษา   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  E-mail    Katemanee1211@gmail.com 
  หมายเลขโทรศัพท์   08-72571211 
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การประเมิน  เพ่ือที่จะน าผลนั้นมาสะท้อนเห็นถึงความส าเร็จ  และการน ามาปรับใช้ในการจัดการบริหาร
จัดการ  ในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

5.  องค์ความรู้ที่ได้ 
  องค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้  คือ  การบริหารจัดการ  ในการจัดการเรียนการสอนในการน าเสนอ
วิเคราะห์รูปแบบผังก้างปลา  ดังนี้ 
    -  ปัญหา   
   -  สาเหต ุ
   -  แนวทาง 
   -  วางแผน/รูปแบบ 
   -  การประเมินผล 
   -  ผลสะท้อนกลับ 
   องค์ความรู้นี้  สามารถน าไปวิเคราะห์วางแผน  หรือพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
หลักสูตร  แผนจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได้ 

6.  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  (เทคนิค  วิธีการ  เคล็ดลับ) 
  6.1  ประชุมพูดคุย  ถึงปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน 
  6.2  เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของคณะเพ่ือนครู  ถึงวิธีการและเทคนิคในการจัดการ
เรียนการสอน 
  6.3  คิดวิเคราะห์สิ่งใหม่ๆ  ให้เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการ  ในการจัดการเรียนการสอนและ
ระบบการบริหารจัดการที่ต้องปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ปัจจุบัน 

7.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
  7.1  ได้ร่วมแรกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มเพ่ือนครู ถึงการจัดการเรียนสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  7.2  เป็นการสร้างนวัตกรรม  และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้มีความแปลกใหม่
และแตกต่างจากเดิม  รวมถึงสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

 
  (แนวปฏิบัติที่ดี) 
  - การพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบในให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 
หรือเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  -  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

8.  วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 

  8.1  ประเมินผลการน าความรู้ไปใช้โดย 
   - แบบสังเกต  
   - แบบสัมภาษณ์  
   - แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก  
   - แบบสอบถาม 
  8.2  ติดตามผลด้วยวิธีการดูผลสะท้อนกลับของเด็กและผู้ปกครอง 

9.  บุคคลอ้างอิง 
  นางสาวชยาภัค  เกษทองมา   หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรบึง  เป็นที่ปรึกษา 

10.ประวัติผู้เขียน 
  ชื่อ – นามสกุล   นางสาวเกศมณี  ตามตะขบ 
  สถานที่ท างานปัจจุบัน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง  สังกัดเทศบาลต าบลบ่อปลาทอง 
  ประวัติการศึกษา   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  E-mail    Katemanee1211@gmail.com 
  หมายเลขโทรศัพท์   08-72571211 

 



210

แนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021

ถอดรหัส ระหัดวิดน ้ำโบรำณ : เทคโนโลยีชุมชนคนโครำช 
ส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

 
1. ที่มำและควำมส้ำคัญ  
  “ระหัดวิดน ้ำ” เป็นเครื่องมือในกำรน้ำน ้ำจำกคูคลองที่มีระดับต่้ำกว่ำมำยังพื นที่ท้ำกำรเกษตรที่
อยู่ระดับสูงกว่ำ โดยกำรใช้กระแสน ้ำช่วยผลักดันให้วงล้อขนำดใหญ่ของระหัดวิดน ้ำหมุนอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยกระบอกไม้ไผ่ที่ติดอยู่กับระหัดก็จะตักน ้ำขึ นไปเทบนรำงแล้วไหลไปยังพื นที่ท้ำกำรเกษตรโดยเฉพำะ
ท้องไร่ท้องนำ ซึ่งในอดีตในพื นที่ลุ่มน ้ำล้ำตะคองของจังหวัดนครรำชสีมำพบกำรใช้งำนระหัดวิดน ้ำจ้ำนวน
มำก แต่ในปัจจุบันกลับเหลือลดน้อยลง ดังนั นส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ จึงร่วมกับนำยวุฒิเดช ครจ้ำนงค์ ศิษย์เก่ำป.กศ. รุ่น 5 วิทยำลัยครูนครรำชสีมำ จัดสร้ำง
ระหัดวิดน ้ำโบรำณ ในบริเวณใกล้กับเรือนพ่อคง เรือนโครำช มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ เพ่ือให้
เป็นแหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญำในกำรสร้ำงระหัดวิดน ้ำโบรำณ และเสริมศักยภำพให้เรือนพ่อคงฯ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญำของชำวโครำชได้สมบูรณ์มำกยิ่งขึ น 
  ในกำรนี  ส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้เล็งเห็นคุณค่ำขององค์ควำมรู้และภูมิปัญญำในกำร
จัดสร้ำงระหัดวิดน ้ำ ซึ่งหำดูได้ยำกในปัจจุบัน จึงได้มีควำมเห็นร่วมกันในกำรด้ำเนินกำรโครงกำรจัดกำร
ควำมรู้ ประจ้ำปีงบประมำณ 2564 ประเด็น “ถอดรหัส ระหัดวิดน ้ำ: เทคโนโลยีชุมชนคนโครำช” เพ่ือ
ด้ำเนินกำรศึกษำ รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดสร้ำงระหัดวิดน ้ำโบรำณ เป็น
ส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนวัฒนธรรมแก่ชุมชนอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้เกิดกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรในส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
2. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
3. เพ่ือน้ำควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับจำกกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำ

ศักยภำพของบุคลำกร 
 

3. ผู้ใช้ควำมรู้  
บุคลำกรสำยสนับสนุน ส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

ถอดรหัส ระหัดวิดน�้าโบราณ : เทคโนโลยีชุมชนคนโคราช

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 4. กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรมโดยผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  
กำรด้ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของ กพร. จ้ำนวน 7  ขั นตอน 

ประกอบด้วยกำรด้ำเนินงำนดังนี  
 4.1 กำรบ่งชี ควำมรู้  

กำรบ่งชี ควำมรู้ เริ่มต้นโดยกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส้ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมเพ่ือเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้ (แบบเป็นทำงกำร) โดยมีบุคลำกรทุกคนเป็น
คณะท้ำงำนและร่วมกันพิจำรณำเป้ำหมำย และมีผู้บริหำรของส้ำนักฯ เป็นผู้ อ้ำนวยควำมสะดวก 
(Facilitator) และคอยให้ข้อเสนอแนะในกำรด้ำเนินงำน  

จำกนั นจึงได้มอบหมำยหน้ำที่แบบไม่เป็นทำงกำร เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจของแต่ละ
บุคคล ควำมรู้เกิดขึ นได้อย่ำงอิสระ หลำกหลำย ในบรรยำกำศที่ไม่เคร่งเครียด  

4.2 กำรสร้ำงและกำรแสวงหำองค์ควำมรู้ 
4.2.1 ด้ำเนินกำรรวบรวม ทบทวนองค์ควำมรู้จำกเอกสำรหนังสือ หรืองำนวิจัย (Explicit 

Knowledge) ที่เกี่ยวข้องกับระหัดวิดน ้ำโบรำณ นอกจำกนี ยังสืบค้นจำกสื่ออินเทอร์เน็ต อำทิ คลิปวิดีโอ
ต่ำงๆ ที่ปรำกฏใน YouTube หรือ Digital Files ในเว็บไซต์ต่ำงๆ 

4.2.2 ด้ำเนินกำรแสวงหำควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ดังนี  
- กำรทัศนศึกษำ ณ พิพิธภัณฑ์ไทด้ำ บ้ำนนำป่ำหนำด จังหวัดเลย 

 
 

- อำจำรย์สุชำติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ออกแบบระหัดวิดน ้ำ
โบรำณ โดยกำรศึกษำข้อมูลจำกระหัดวิดน ้ำดั งเดิมในลุ่มน ้ำล้ำตะคอง  

- กำรปรึกษำกับคุณลุงยนต์ ช่ำงผู้เชี่ยวชำญในกำรตีระหัด (สร้ำงระหัดวิดน ้ำ) และปรับให้มีควำม
เหมำะสมกับสภำพพื นที่สระน ้ำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
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ถอดรหัส ระหัดวิดน ้ำโบรำณ : เทคโนโลยีชุมชนคนโครำช 
ส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

 
1. ที่มำและควำมส้ำคัญ  
  “ระหัดวิดน ้ำ” เป็นเครื่องมือในกำรน้ำน ้ำจำกคูคลองที่มีระดับต่้ำกว่ำมำยังพื นที่ท้ำกำรเกษตรที่
อยู่ระดับสูงกว่ำ โดยกำรใช้กระแสน ้ำช่วยผลักดันให้วงล้อขนำดใหญ่ของระหัดวิดน ้ำหมุนอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยกระบอกไม้ไผ่ที่ติดอยู่กับระหัดก็จะตักน ้ำขึ นไปเทบนรำงแล้วไหลไปยังพื นที่ท้ำกำรเกษตรโดยเฉพำะ
ท้องไร่ท้องนำ ซึ่งในอดีตในพื นที่ลุ่มน ้ำล้ำตะคองของจังหวัดนครรำชสีมำพบกำรใช้งำนระหัดวิดน ้ำจ้ำนวน
มำก แต่ในปัจจุบันกลับเหลือลดน้อยลง ดังนั นส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ จึงร่วมกับนำยวุฒิเดช ครจ้ำนงค์ ศิษย์เก่ำป.กศ. รุ่น 5 วิทยำลัยครูนครรำชสีมำ จัดสร้ำง
ระหัดวิดน ้ำโบรำณ ในบริเวณใกล้กับเรือนพ่อคง เรือนโครำช มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ เพ่ือให้
เป็นแหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญำในกำรสร้ำงระหัดวิดน ้ำโบรำณ และเสริมศักยภำพให้เรือนพ่อคงฯ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญำของชำวโครำชได้สมบูรณ์มำกยิ่งขึ น 
  ในกำรนี  ส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้เล็งเห็นคุณค่ำขององค์ควำมรู้และภูมิปัญญำในกำร
จัดสร้ำงระหัดวิดน ้ำ ซึ่งหำดูได้ยำกในปัจจุบัน จึงได้มีควำมเห็นร่วมกันในกำรด้ำเนินกำรโครงกำรจัดกำร
ควำมรู้ ประจ้ำปีงบประมำณ 2564 ประเด็น “ถอดรหัส ระหัดวิดน ้ำ: เทคโนโลยีชุมชนคนโครำช” เพ่ือ
ด้ำเนินกำรศึกษำ รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดสร้ำงระหัดวิดน ้ำโบรำณ เป็น
ส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนวัฒนธรรมแก่ชุมชนอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้เกิดกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรในส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
2. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
3. เพ่ือน้ำควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับจำกกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำ

ศักยภำพของบุคลำกร 
 

3. ผู้ใช้ควำมรู้  
บุคลำกรสำยสนับสนุน ส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

4. กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรมโดยผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  
กำรด้ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของ กพร. จ้ำนวน 7  ขั นตอน 

ประกอบด้วยกำรด้ำเนินงำนดังนี  
 4.1 กำรบ่งชี ควำมรู้  

กำรบ่งชี ควำมรู้ เริ่มต้นโดยกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส้ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมเพ่ือเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้ (แบบเป็นทำงกำร) โดยมีบุคลำกรทุกคนเป็น
คณะท้ำงำนและร่วมกันพิจำรณำเป้ำหมำย และมีผู้บริหำรของส้ำนักฯ เป็นผู้ อ้ำนวยควำมสะดวก 
(Facilitator) และคอยให้ข้อเสนอแนะในกำรด้ำเนินงำน  

จำกนั นจึงได้มอบหมำยหน้ำที่แบบไม่เป็นทำงกำร เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจของแต่ละ
บุคคล ควำมรู้เกิดขึ นได้อย่ำงอิสระ หลำกหลำย ในบรรยำกำศที่ไม่เคร่งเครียด  

4.2 กำรสร้ำงและกำรแสวงหำองค์ควำมรู้ 
4.2.1 ด้ำเนินกำรรวบรวม ทบทวนองค์ควำมรู้จำกเอกสำรหนังสือ หรืองำนวิจัย (Explicit 

Knowledge) ที่เกี่ยวข้องกับระหัดวิดน ้ำโบรำณ นอกจำกนี ยังสืบค้นจำกสื่ออินเทอร์เน็ต อำทิ คลิปวิดีโอ
ต่ำงๆ ที่ปรำกฏใน YouTube หรือ Digital Files ในเว็บไซต์ต่ำงๆ 

4.2.2 ด้ำเนินกำรแสวงหำควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ดังนี  
- กำรทัศนศึกษำ ณ พิพิธภัณฑ์ไทด้ำ บ้ำนนำป่ำหนำด จังหวัดเลย 

 
 

- อำจำรย์สุชำติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ออกแบบระหัดวิดน ้ำ
โบรำณ โดยกำรศึกษำข้อมูลจำกระหัดวิดน ้ำดั งเดิมในลุ่มน ้ำล้ำตะคอง  

- กำรปรึกษำกับคุณลุงยนต์ ช่ำงผู้เชี่ยวชำญในกำรตีระหัด (สร้ำงระหัดวิดน ้ำ) และปรับให้มีควำม
เหมำะสมกับสภำพพื นที่สระน ้ำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
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- กำรแสวงหำควำมรู้พร้อมกับกำรปฏิบัติงำนจริง 

 

 4.3 กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 
กำรน้ำข้อมูลทั งหมดมำเรียบเรียงให้เป็นระบบ โดยสร้ำงแบบจ้ำลองเสมือนจริง เพื่อประกอบกำร

วำงแผนในกำรก่อสร้ำงและออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบ โดยน้ำมำต่อยอดสู่กำรกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ 

 

4.4 กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
กำรประชุม เพ่ือท้ำกำรทบทวน ประมวลผล และกลั่นกรอง รวมถึงก้ำหนดแนวทำงกำรน้ำต้นทุน

องค์ควำมรู้มำใช้งำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั งแบบปกติ และแบบออนไลน์ 

 

 4.5 กำรสร้ำงกำรเข้ำถึงควำมรู้ 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 กำรด้ำเนินงำนจึงต้องมีกำรปรับ

กระบวนกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ โดยเน้นหำกำรแสวงหำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำบูรณำกำรสร้ำง
กำรเข้ำถึงควำมรู้ โดยมีกำรด้ำเนินงำน ดังนี  

- กำรจัดเก็บและรวบรวมองค์ควำมรู้กำรจัดสร้ำงระหัดวิดน ้ำโบรำณ 

 

- กำรจั ดท้ ำ เว็บ เพ จ เพ่ื อรวบ รวมองค์ ค วำม รู้ แ ละขั น ตอนกำรท้ ำงำน  เผยแพร่ ใน 
www.koratmuseum.com เพ่ือให้ผู้สนใจเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้สะดวก เป็นกำรลดขั นตอนกำรให้บริกำร 

 

- กำรใช้ Google Street view เพ่ือให้ผู้ชมสำมำรถเข้ำชมระหัดวิดน ้ำโบรำณจำกมุมมองต่ำงๆ 
ได้ผ่ำนอุปกรณ์ Smart Phone หรือคอมพิวเตอร์ 
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- กำรแสวงหำควำมรู้พร้อมกับกำรปฏิบัติงำนจริง 

 

 4.3 กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 
กำรน้ำข้อมูลทั งหมดมำเรียบเรียงให้เป็นระบบ โดยสร้ำงแบบจ้ำลองเสมือนจริง เพื่อประกอบกำร

วำงแผนในกำรก่อสร้ำงและออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบ โดยน้ำมำต่อยอดสู่กำรกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ 

 

4.4 กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
กำรประชุม เพ่ือท้ำกำรทบทวน ประมวลผล และกลั่นกรอง รวมถึงก้ำหนดแนวทำงกำรน้ำต้นทุน

องค์ควำมรู้มำใช้งำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั งแบบปกติ และแบบออนไลน์ 

 

 4.5 กำรสร้ำงกำรเข้ำถึงควำมรู้ 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 กำรด้ำเนินงำนจึงต้องมีกำรปรับ

กระบวนกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ โดยเน้นหำกำรแสวงหำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำบูรณำกำรสร้ำง
กำรเข้ำถึงควำมรู้ โดยมีกำรด้ำเนินงำน ดังนี  

- กำรจัดเก็บและรวบรวมองค์ควำมรู้กำรจัดสร้ำงระหัดวิดน ้ำโบรำณ 

 

- กำรจั ดท้ ำ เว็บ เพ จ เพ่ื อรวบ รวมองค์ ค วำม รู้ แ ละขั น ตอนกำรท้ ำงำน  เผยแพร่ ใน 
www.koratmuseum.com เพ่ือให้ผู้สนใจเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้สะดวก เป็นกำรลดขั นตอนกำรให้บริกำร 

 

- กำรใช้ Google Street view เพ่ือให้ผู้ชมสำมำรถเข้ำชมระหัดวิดน ้ำโบรำณจำกมุมมองต่ำงๆ 
ได้ผ่ำนอุปกรณ์ Smart Phone หรือคอมพิวเตอร์ 
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- กำรจัดท้ำแบบจ้ำลองหรือโมเดลของระหัดวิดน ้ำโบรำณ โดยถอดองค์ประกอบเสมือนจริงใน
อัตรำส่วน 1 ต่อ 10 เพื่อใช้เป็นสื่อกำรเรียนรู้ ที่ผู้ชมจะสำมำรถสัมผัสรำยละเอียดได้อย่ำงใกล้ชิด จะส่งผล
ให้ผู้ชมเข้ำใจในองค์ประกอบของระหัดวิดน ้ำโบรำณมำกยิ่งขึ น 

 

 4.6 กำรแบ่งปันและกำรแลกเปลี่ยน 
กำรจัดท้ำวิดิทัศน์รวบรวมองค์ควำมรู้ขั นตอนกำรก่อสร้ำงและรำยละเอียดของระหัดวิดน ้ำโบรำณ

เพ่ือเผยแพร่ใน www.youtube.com  

 

 4.7 กำรเรียนรู้ 
กำรเรียนรู้ที่เกิดขึ นพร้อมกับกำรท้ำงำนไปกับทีมออกแบบและทีมช่ำง ทั งจำกกำรพูดคุย และร่วม

ด้ำเนินกำร ซึ่งท้ำให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมถึงมีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรก่อสร้ำง และกลไกใน
กำรท้ำงำนของระหัดวิดน ้ำโบรำณนี  ซึ่งจะบุคลำกรของส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะยังคงเรียนรู้จำกกำร
ให้บริกำรแก่ผู้มำเยี่ยมชม กำรซ่อมแซม และสร้ำงกำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน รวมถึงจะได้
น้ำข้อมูลมำพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรในอนำคตต่อไป 
 
5. ผลลัพธ์หรือองค์ควำมรู้ที่ได้  
  กำรด้ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ที่ด้ำเนินไปควบคู่กับกำรปฏิบัติงำนจริงในกำรจัดสร้ำงระหัดวิด
น ้ำโบรำณ ท้ำให้บุคลำกรได้เรียนรู้จำกของจริง และได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น ร่วมออกแบบและร่วม
พัฒนำ จึงมีควำมเข้ำใจกระบวนกำรต่ำงๆ มำกยิ่งขึ น รวมถึงได้มีกำรสกัดควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญรวบรวม
ไว้ในรูปแบบเอกสำรและวิดิทัศน์เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้ำงกำรเข้ำถึงได้สะดวกมำกยิ่งขึ น 

6. ปัจจัยสู่ควำมส้ำเร็จ (เทคนิค วิธีกำร เคล็ดลับ)  
1. เป็นกำรปฏิบัติงำนเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมพัฒนำ ทั งผู้บริหำร บุคลำกร และ

คณะศิษย์เก่ำ 
2. กำรปรับตัวกำรท้ำงำนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 โดยกำรน้ำเทคโนโลยี

มำอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรควำมรู้และกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ 
3. กำรจัดกำรควำมรู้ที่มุ่งเน้นตำมควำมสนใจของแต่ละบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมำยปลำยทำง

เดียวกัน คือ กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ที่เกิดขึ นจำกกระบวนกำรจัดสร้ำงระหัดวิดน ้ำโบรำณ 
4. มีกำรบูรณำกำรเข้ำกับกิจกรรมพัฒนำบุคลำกร โดยอำศัยบรรยำกำศอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
 

7. กำรน้ำไปใช้ประโยชน์  
น้ำองค์ควำมรู้ที่ได้มำเผยแพร่ผ่ำนสื่อหรือช่องทำงต่ำงๆ เพ่ือให้สะดวกต่อกำรเข้ำถึงและใช้

ประโยชน์ ดังนี  
- กำรจัดท้ำรวบรวมขั นตอนกำรก่อสร้ำงในรูปแบบเอกสำร  
- กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ในเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองนครรำชสีมำ www.koratmuseum.com  
- กำรเผยแพร่รูปแบบวิดิทัศน์บน www.youtube.com เรื่อง กำรจัดสร้ำงระหัดวิดน ้ำโบรำณ 
- กำรจัดแสดงนิทรรศกำรเผยแพร่ข้อมูลองค์ควำมรู้ ในงำน Korat Mice City 2021 ณ 

ศูนย์กำรค้ำ Terminal 21 kotat 

 
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรน้ำควำมรู้ไปใช้  
 คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้  ได้ก้ำหนดวิธีกำรประเมินผลโดยกำรสังเกตจำกขณะกำรปฏิบัติงำน
สื่อควำมหมำยให้บริกำรแก่ผู้มำเยี่ยมชม โดยน้ำผลที่ได้มำถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกันอย่ำงไม่
เป็นทำงกำร รวมถึงจะได้น้ำข้อมูลเหล่ำนี มำประกอบกำรพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรในอนำคตต่อไป 
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- กำรจัดท้ำแบบจ้ำลองหรือโมเดลของระหัดวิดน ้ำโบรำณ โดยถอดองค์ประกอบเสมือนจริงใน
อัตรำส่วน 1 ต่อ 10 เพื่อใช้เป็นสื่อกำรเรียนรู้ ที่ผู้ชมจะสำมำรถสัมผัสรำยละเอียดได้อย่ำงใกล้ชิด จะส่งผล
ให้ผู้ชมเข้ำใจในองค์ประกอบของระหัดวิดน ้ำโบรำณมำกยิ่งขึ น 

 

 4.6 กำรแบ่งปันและกำรแลกเปลี่ยน 
กำรจัดท้ำวิดิทัศน์รวบรวมองค์ควำมรู้ขั นตอนกำรก่อสร้ำงและรำยละเอียดของระหัดวิดน ้ำโบรำณ

เพ่ือเผยแพร่ใน www.youtube.com  
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กำรเรียนรู้ที่เกิดขึ นพร้อมกับกำรท้ำงำนไปกับทีมออกแบบและทีมช่ำง ทั งจำกกำรพูดคุย และร่วม

ด้ำเนินกำร ซึ่งท้ำให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมถึงมีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรก่อสร้ำง และกลไกใน
กำรท้ำงำนของระหัดวิดน ้ำโบรำณนี  ซึ่งจะบุคลำกรของส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะยังคงเรียนรู้จำกกำร
ให้บริกำรแก่ผู้มำเยี่ยมชม กำรซ่อมแซม และสร้ำงกำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน รวมถึงจะได้
น้ำข้อมูลมำพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรในอนำคตต่อไป 
 
5. ผลลัพธ์หรือองค์ควำมรู้ที่ได้  
  กำรด้ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ที่ด้ำเนินไปควบคู่กับกำรปฏิบัติงำนจริงในกำรจัดสร้ำงระหัดวิด
น ้ำโบรำณ ท้ำให้บุคลำกรได้เรียนรู้จำกของจริง และได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น ร่วมออกแบบและร่วม
พัฒนำ จึงมีควำมเข้ำใจกระบวนกำรต่ำงๆ มำกยิ่งขึ น รวมถึงได้มีกำรสกัดควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญรวบรวม
ไว้ในรูปแบบเอกสำรและวิดิทัศน์เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้ำงกำรเข้ำถึงได้สะดวกมำกยิ่งขึ น 

6. ปัจจัยสู่ควำมส้ำเร็จ (เทคนิค วิธีกำร เคล็ดลับ)  
1. เป็นกำรปฏิบัติงำนเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมพัฒนำ ทั งผู้บริหำร บุคลำกร และ

คณะศิษย์เก่ำ 
2. กำรปรับตัวกำรท้ำงำนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 โดยกำรน้ำเทคโนโลยี

มำอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรควำมรู้และกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ 
3. กำรจัดกำรควำมรู้ที่มุ่งเน้นตำมควำมสนใจของแต่ละบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมำยปลำยทำง

เดียวกัน คือ กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ที่เกิดขึ นจำกกระบวนกำรจัดสร้ำงระหัดวิดน ้ำโบรำณ 
4. มีกำรบูรณำกำรเข้ำกับกิจกรรมพัฒนำบุคลำกร โดยอำศัยบรรยำกำศอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
 

7. กำรน้ำไปใช้ประโยชน์  
น้ำองค์ควำมรู้ที่ได้มำเผยแพร่ผ่ำนสื่อหรือช่องทำงต่ำงๆ เพ่ือให้สะดวกต่อกำรเข้ำถึงและใช้

ประโยชน์ ดังนี  
- กำรจัดท้ำรวบรวมขั นตอนกำรก่อสร้ำงในรูปแบบเอกสำร  
- กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ในเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองนครรำชสีมำ www.koratmuseum.com  
- กำรเผยแพร่รูปแบบวิดิทัศน์บน www.youtube.com เรื่อง กำรจัดสร้ำงระหัดวิดน ้ำโบรำณ 
- กำรจัดแสดงนิทรรศกำรเผยแพร่ข้อมูลองค์ควำมรู้ ในงำน Korat Mice City 2021 ณ 

ศูนย์กำรค้ำ Terminal 21 kotat 

 
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรน้ำควำมรู้ไปใช้  
 คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้  ได้ก้ำหนดวิธีกำรประเมินผลโดยกำรสังเกตจำกขณะกำรปฏิบัติงำน
สื่อควำมหมำยให้บริกำรแก่ผู้มำเยี่ยมชม โดยน้ำผลที่ได้มำถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกันอย่ำงไม่
เป็นทำงกำร รวมถึงจะได้น้ำข้อมูลเหล่ำนี มำประกอบกำรพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรในอนำคตต่อไป 
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9. แหล่งอ้ำงอิง หรือ บุคคลอ้ำงอิง  
 - ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์  อินทร์สวรรค์ ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 - นำยสุชำติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 - ดร.รชำนนท์ ง่วนใจรัก รองผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

10. ประวัติผู้เขียน  
           ชื่อ – สกุล :  นำยชุตินันท์  ทองค้ำ 
           ต้ำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้ำกลุ่มงำนหอวัฒนธรรมและศูนย์กำรเรียนรู้  

ส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสมีำ 
           ประวัติกำรศึกษำ : - บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (บธ.ม.)  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
- ศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นิเทศศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

           อีเมลล์ :   sawadeegan@msn.com 
           หมำยเลขโทรศัพท์ :  044 – 009009 ต่อ 1013 โทรศัพท์มือถือ 083 – 129 9983 
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9. แหล่งอ้ำงอิง หรือ บุคคลอ้ำงอิง  
 - ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์  อินทร์สวรรค์ ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 - นำยสุชำติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 - ดร.รชำนนท์ ง่วนใจรัก รองผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

10. ประวัติผู้เขียน  
           ชื่อ – สกุล :  นำยชุตินันท์  ทองค้ำ 
           ต้ำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้ำกลุ่มงำนหอวัฒนธรรมและศูนย์กำรเรียนรู้  

ส้ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสมีำ 
           ประวัติกำรศึกษำ : - บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (บธ.ม.)  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
- ศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นิเทศศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

           อีเมลล์ :   sawadeegan@msn.com 
           หมำยเลขโทรศัพท์ :  044 – 009009 ต่อ 1013 โทรศัพท์มือถือ 083 – 129 9983 

นวัตกรรมสื่อการสอนทันใจ เพื่อครูและนักเรียนไทยได้ก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 
Innovative teaching media for science teachers and students in the 21st century  

“หนังสือ Biology Laboratory M.4-5-6,  
The Principles of Biology Laboratory และBiology Exams” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนจักราชวิทยา 
 
1. ที่มาและความส าคัญ  
 จากประสบการณ์การสอนของตนเองในโรงเรียนท่ีมีความพร้อมทางด้านห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา แต่เมื่อมาบรรจุเป็นข้าราชการที่โรงเรียนจักราชวิทยา อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา     
ในปี พ.ศ. 2559 ได้ประสบปัญหาความไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา                    
ทั้งห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การทดลอง สื่อการสอน รวมถึงนักเรียนยังขาดทักษะปฏิบัติการทาง
ชีววิทยาท่ีจ าเป็น จึงเล็งเห็นว่า จะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ มีความสนใจ
เรียน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีววิทยา อีกทั้งในประเทศไทยยังขาดแคลนหนังสือคู่มือปฏิบัติการ
ชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นปัญหาที่ครูชีววิทยาในประเทศไทยประสบอยู่ 
 อีกประเด็นปัญหาหนึ่งส าหรับการจัดการการสอนในโรงเรียนประจ าอ าเภอ นักเรียนค่อนข้าง
มีความแตกต่างกันมากด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน              
ท าให้เข้าใจนักเรียนมากข้ึน นักเรียนบางคนอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว จึงท าให้ตระหนักได้
ว่า ครูจะมีวิธีการสอนอย่างไรที่นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาชีววิทยาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงสามารถน าความรู้กลับไปดูแลคนในครอบครัวได้  
 ดังนั้นผู้สอนจึงได้รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ที่เคยสอนปฏิบัติการทดลองทางชีววิทยา
ของตนเองทีม่ีมากกว่า 15 ปี เพ่ือการสร้างนวัตกรรมและสื่อการสอนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ขึ้น เป้าหมาย
หลักเพ่ือใช้กับนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา อ าเภอจักราช จังหวัดนคราชสีมา รวมทั้งแบ่งปันสื่อการ
สอนนี้ให้กับคุณครูที่สนใจน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยนวัตกรรมที่สร้างขึ้น ได้แก่ 
หนังสือปฏิบัติการทดลอง (Biology Laboratory) ตีพิมพ์คร้ังแรกจ านวน 300 เล่มในปี พ.ศ.2559 
หนังสือเล่มนี้เกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์สอนในรายวิชาชีววิทยา มาเป็นการทดลอง
ที่สามรถน าไปฝึกปฏิบัติ และน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยในหนังสือจะมีปฏิบัติการทดลองต่าง ๆ               
ที่น่าสนใจ เช่น บทปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดชีพจร วัดความดัน ตรวจสอบหมู่ เลือด การทดสอบเห็ด
พิษ เป็นต้น หนังสือแบบฝึก Biology Exams ตีพิมพ์ครั้งที่ 2 จ านวน 100 เล่มในปี พ.ศ.2559 และ
หนังสือ The Principles Biology Laboratory ซึ่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ส าหรับโรงเรียนที่มีการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ให้ครูชีววิทยาในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และครูในประเทศไทยท่ีสนใจได้น าไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน อีกทั้งได้ฝากจ าหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทั่วประเทศ และแนะน า เผยแพร่
หนังสือนี้ให้ครูที่สนใจได้ติดตามทางกลุ่มเฟซบุ๊กในกลุ่มสื่อการสอนและพัฒนาทักษะ Biology, 
Chem, Physics, Math and Physical Science อีกด้วย 
 

นวัตกรรมสื่อการสอนทันใจ เพื่อครูและนักเรียนไทยได้ก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21

Innovative teaching media for science teachers and students 

in the 21st century 

“หนังสือ Biology Laboratory M.4-5-6, 

The Principles of Biology Laboratory และBiology Exams”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนจักราชวิทยา
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้มีหนังสือปฏิบัติการทดลองทางชีววิทยาใช้ประกอบการเรียน และได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 2.2 เพ่ือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน จากการเป็นผู้รับ  (Receiving 
culture) ให้เป็นผู้สร้าง (Producing culture) โดยใช้หนังสือคู่มือปฏิบัติการชีววิทยาเป็นแนวทางใน
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
 2.3 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ครูชีววิทยาในโรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา และครูในประเทศไทยที่สนใจได้มีหนังสือคู่มือที่น าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน อุปสรรค และปัญหาการจัดการเรียน
การสอนกับครูชีววิทยาภายในโรงเรียน และต่างโรงเรียน 
 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
 จากเป้าหมายของการสร้างนวัตกรรมและสื่อการสอนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ 
Biology Laboratory M.4-5-6 , หนังสือ The Principles of Biology Laboratory และ หนังสือ
Biology Exams มีเป้าหมายหลักคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจักราชวิทยา 
อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ครูชีววิทยาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา ครูชีววิทยาในประเทศไทยที่สนใจ ตลอดจนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                
และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่สนใจ 
 
4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 

ขั้นที่ 1 บ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 
เริ่มต้นการด าเนินการในการจัดการความรู้ โดยน าปัญหาที่ได้จากห้องเรียนและสภาพปัญหาที่พบ

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ท าให้นักเรียนไม่สนใจ
การเรียนและปัญหาการขาดแคลนหนังสือคู่มือประกอบการสอนปฏิบัติการทางชีววิทยา จึงท าให้การเรียน
การสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร 

ด าเนินการประชุมคณะครูที่รับผิดชอบสอนวิชาชีววิทยาของโรงเรียนจักราชวิทยา และครูที่สอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือสอบถามและรวบรวมปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลในการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 2 สร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  
รวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์การสอน  การอบรม การศึกษาค้นคว้า และศึกษา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรสถานศึกของโรงเรียนจักราชวิทยา 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายว่ารายวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบไป
ด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง และหัวข้อใดบ้างที่จะสามารถน ามาสร้างเป็นบทปฏิบัติการทดลองได ้

โดยหัวข้อที่จะน ามาสร้างเป็นบทปฏิบัติการ จะต้องเป็นหัวข้อที่มีความน่าสนใจและสามารถ
น าไปประยุกตใ์ช้ได้จริงกับครอบครัวและชุมชนของนักเรียนได ้

ท าการรวบรวมข้อมูลจากต าราชีววิทยาท้ังจากต่างประเทศและในประเทศไทย ปรึกษาและ
สอบถามอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีววิทยาเฉพาะทาง ที่ได้ติดต่อ
ประสานงานเป็นที่ปรึกษาในการสร้างนวัตกรรมและสื่อการสอนนี้ ตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องของ
เนื้อหาวิชาในหนังสือที่เตรียมผลิต 

 
 

 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 จัดความรู้ให้เป็นระบบ  (Knowledge Organization)  
น าข้อมูลที่ได้จาการศึกษาค้นคว้า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์สอน และการอบรมต่าง ๆ 

รวบรวมแล้วด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
     โรงเรียนจักราชวิทยา ในรายวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และน ามา      
     ออกแบบการทดลอง เรียบเรียงเป็นหนังสือ 
3.2 หาข้อมูลโรงพิมพ์และจัด หางบประมาณเพ่ือเตรียมการจัดพิมพ์ 
3.2 ท าการรวมเล่มหนังสือและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหาวิชา 
      และพิสูจน์อักษร 
3.4 ท าการจดแจ้งการพิมพ์ เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN)  และจัดส่ง 
      โรงพิมพ์เพ่ือพิมพ์เผยแพร่ 

 

 
 



219

แนวปฏิบัติที่ดีมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้มีหนังสือปฏิบัติการทดลองทางชีววิทยาใช้ประกอบการเรียน และได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 2.2 เพ่ือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน จากการเป็นผู้รับ  (Receiving 
culture) ให้เป็นผู้สร้าง (Producing culture) โดยใช้หนังสือคู่มือปฏิบัติการชีววิทยาเป็นแนวทางใน
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
 2.3 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ครูชีววิทยาในโรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา และครูในประเทศไทยที่สนใจได้มีหนังสือคู่มือที่น าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน อุปสรรค และปัญหาการจัดการเรียน
การสอนกับครูชีววิทยาภายในโรงเรียน และต่างโรงเรียน 
 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
 จากเป้าหมายของการสร้างนวัตกรรมและสื่อการสอนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ 
Biology Laboratory M.4-5-6 , หนังสือ The Principles of Biology Laboratory และ หนังสือ
Biology Exams มีเป้าหมายหลักคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจักราชวิทยา 
อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ครูชีววิทยาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา ครูชีววิทยาในประเทศไทยที่สนใจ ตลอดจนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                
และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่สนใจ 
 
4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 

ขั้นที่ 1 บ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 
เริ่มต้นการด าเนินการในการจัดการความรู้ โดยน าปัญหาที่ได้จากห้องเรียนและสภาพปัญหาที่พบ

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ท าให้นักเรียนไม่สนใจ
การเรียนและปัญหาการขาดแคลนหนังสือคู่มือประกอบการสอนปฏิบัติการทางชีววิทยา จึงท าให้การเรียน
การสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร 

ด าเนินการประชุมคณะครูที่รับผิดชอบสอนวิชาชีววิทยาของโรงเรียนจักราชวิทยา และครูที่สอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือสอบถามและรวบรวมปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลในการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 2 สร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  
รวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์การสอน  การอบรม การศึกษาค้นคว้า และศึกษา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรสถานศึกของโรงเรียนจักราชวิทยา 
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โดยหัวข้อที่จะน ามาสร้างเป็นบทปฏิบัติการ จะต้องเป็นหัวข้อที่มีความน่าสนใจและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับครอบครัวและชุมชนของนักเรียนได้ 

ท าการรวบรวมข้อมูลจากต าราชีววิทยาทั้งจากต่างประเทศและในประเทศไทย ปรึกษาและ
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ประสานงานเป็นที่ปรึกษาในการสร้างนวัตกรรมและสื่อการสอนนี้ ตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องของ
เนื้อหาวิชาในหนังสือที่เตรียมผลิต 

 
 

 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 จัดความรู้ให้เป็นระบบ  (Knowledge Organization)  
น าข้อมูลที่ได้จาการศึกษาค้นคว้า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์สอน และการอบรมต่าง ๆ 

รวบรวมแล้วด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
     โรงเรียนจักราชวิทยา ในรายวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และน ามา      
     ออกแบบการทดลอง เรียบเรียงเป็นหนังสือ 
3.2 หาข้อมูลโรงพิมพ์และจัด หางบประมาณเพ่ือเตรียมการจัดพิมพ์ 
3.2 ท าการรวมเล่มหนังสือและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหาวิชา 
      และพิสูจน์อักษร 
3.4 ท าการจดแจ้งการพิมพ์ เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN)  และจัดส่ง 
      โรงพิมพ์เพ่ือพิมพ์เผยแพร่ 
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ขั้นที่ 4 ประมวลและกลั่นกรองความรู้  (Knowledge Codification and Refinement)  
หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบกลั่นกรององค์ความรู้แล้วจึงจัดพิมพ์หนังสือออกมาเป็น

รูปเล่ม 
 
 
 

 
 
 

ขั้นที่ 5 เข้าถึงความรู้  (Knowledge Access)  
จากเป้าหมายเพ่ือพัฒนานักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยาและให้บริการเพ่ือนครูในโรงเรียนที่

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ครูชีววิทยาและนักเรียนที่สนใจใน
ประเทศไทย ได้เผยแพร่หนังสือ“คู่มือปฏิบัติการชีววิทยา ม.4-5-6” และ “Biology Exams” โดยการ
ฝากจ าหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาศาลาพระเก้ียว และสาขา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วน หนังสือ “The Principle of Biology Laboratory” จัดจ าหน่ายใน
รูปแบบรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (File) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 6 แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  (Knowledge Sharing)  
หลังจากที่ได้สร้างนวัตกรรมและสื่อการสอนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ Biology 

Laboratory M.4-5-6 , หนังสือ The Principles of Biology Laboratory และ หนังสือ Biology 
Exams ได้ด าเนินการแบ่งปันความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคชื้อไวรัสโค
วิด-19 โดยแบ่งปันเผยแพร่นวัตกรรม และความรู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่านทางสื่อออนไลน์ให้กับครู
ชีววิทยา ครูวิทยาศาสตร์ และนักเรียน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ผ่านทางกลุ่มเฟซบุ๊ก : กลุ่มสื่อการสอนและ
พัฒนาทักษะวิชา 

 
ขั้นที่ 7 เรียนรู้  (Learning) 
ครูและนักเรียนที่ได้น าสื่อนวัตกรรมของครูอภัยไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งใน

รูปแบบรูปเล่มหรือผ่านสื่อออนไลน์แล้ว จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Skill of 21st century learning) โดยเฉพาะทักษะชีวิตและ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยเปลี่ยนจากวัฒนธรรมของการเป็นผู้รับ 
(Receiving culture) ไปสู่วัฒนธรรมของการสร้าง (Producing culture) โดยสอนให้ผู้เรียนรู้จักหา
ความรู้ด้วยตัวเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ (ไพฑูรย์   
สินลารัตน์, 2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  
 5.1 ต่อครูผู้สอน 
 ครูผู้สอนมีความสะดวกมากย่ิงขึ้นในการจัดเตรียมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และครู
สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยเปลี่ยนจากวัฒนธรรมของการเป็นผู้บอก
ความรู้มาท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะ และร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียน ซึ่งไปสู่วัฒนธรรมของ
การสร้างองค์ความรู้ขึ้น 
 จึงท าให้เกิดโมเดลในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาในศตวรรษที่ 21 ที่ท าให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและมี
ความสุขในการเรียน คือโมเดล 3L:  
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 5.2 ต่อนักเรียน 
 จากปัญหาที่นักเรียนเคยมีทัศนคติว่า วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่ท่องจ าจากต ารา ท าให้นักเรียน
เปลี่ยนความคิดและทัศนคติต่อวิชาชีววิทยาไปในทางท่ีดีขึ้น 
 นอกจากนี้นักเรียนอ าเภอจักราชบางคนต้องอาศัยอยู่กับญาติ บางคนมีญาติผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัวหลายโรค จึงอาศัยนักเรียนเป็นผู้ที่ช่วยดูแลและให้ความรู้อย่างถูกต้อง เช่น 
นักเรียนบางคนมีญาติที่เป็นโรคความดันโลหิต จากการเรียนปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง ชีพจรและการ
วัดความดัน นักเรียนสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปดูแลคนในครอบครัว โดยนักเรียนสามารถวัดความดัน
และประเมินค่าความดันได้อย่างถูกต้อง และบทปฏิบัติการการทดสอบเห็ดพิษ และบทปฏิบัติการอ่าน 
ๆ ที่นักเรียนจะสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ไม่เพียงแต่เป็นความรู้ที่อยู่ภายในห้องเรียน
เท่านั้น แต่ยังเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ลงมือท าการทดลองจริง ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิ
และมีความสุขในการเรียนรู้และเกิดทักษะชีวิตในทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 นักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาชีววิทยา และจดจ าได้ดีขึ้น 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น รวมทั้งนักเรียนที่จบการศึกษาได้กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเล่า
ประสบการณก์ารเรียนในระดับอุดมศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มักจะไมพ่บปัญหาในการเรียน
วิชาด้านการปฏิบัติการทดลอง เนื่องจากมีพ้ืนฐานด้านการปฏิบัติการทางชีววิทยา และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาชีววิทยาเป็นพื้นฐานมาอย่างดี ผ่านการเรียนที่ใช้สื่อการสอนนี้ 
 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   
 6.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา ด าเนินการ และสะท้อน 
                ผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 6.2 สอบถามและขอค าแนะน าจากผู้มีความรู้ในสาขาเฉพาะทางของวิชาชีววิทยา 
 6.3 อบรมและแสวงหาความรู้เพื่อเพ่ิมทักษะทางด้านชีววิทยา 

6.3 การท างานเป็นทีมและมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ให้กับ 
     นักเรียน 
 

7. การน าไปใช้ประโยชน์  
 7.1 น าไปอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาให้แก่ครู 
               ชีววิทยาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ครูชีววิทยาในประเทศ 
                ไทย ตลอดจนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือน าไปเป็นสื่อในการจัด 
                ประสบการณ์ในห้องเรียนให้กับนักเรียน 

L ตัวที่ 1 มาจากค าว่า = Learning    
L ตัวที่ 2 มาจากค าว่า = Lab (Laboratory) 
L ตัวที่ 3 มาจากค าว่า= Life (น าสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้กับชีวิตจริงได้)     

  7.2 น าเป็นสื่อการสอนให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
7.3 น าองค์ความรู้ในหนังสือไปสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่คือการศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี21  
     (21st Century Skill)  

 7.4 แก้ปัญหาการขาดแคลนหนังสือปฏิบัติการชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้  
 8.1 ประเมินผลการน าหนังสือไปใช้โดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนกับเครชูีววิทยาที่ได้น าหนังสือ 
               ไปใช้โดยผ่านทางกลุ่มเฟซบุ๊ก 
 8.2 ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ผ่านการเรียนโดยใช้นวัตกรรมสื่อการสอนทั้ง 3 เล่มนี้ 
 
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง 
 9.1 แหล่งอ้างอิง 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2558). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: ต้องก้าวให้ทันกับดักของตะวันตก.  
                 พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
 9.2 บุคคลอ้างอิง 

ดร.ศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ดร.วัชรฌาณ์  ครองเวหา อาจารย์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ดร.สุมาลี  มุสิกา อาจารย์ สาขาชีววิทยา
ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน 

นางสาวล าใย  ดวงค า พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
นางสาวปาริชาต ชมชื่น ครู  โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ 

 
10. ประวัติผู้เขียน  

- ชื่อ-นามสกุล   นายอภัย  ดวงค า 
- สถานที่ท างานปัจจุบัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                               โรงเรียนจักราชวิทยา 
- ประวัติการศึกษา วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- อีเมล   aphai.dua@jv.ac.th 
- หมายเลขโทรศัพท์ 08-5047-5721 
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 5.2 ต่อนักเรียน 
 จากปัญหาที่นักเรียนเคยมีทัศนคติว่า วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่ท่องจ าจากต ารา ท าให้นักเรียน
เปลี่ยนความคิดและทัศนคติต่อวิชาชีววิทยาไปในทางท่ีดีขึ้น 
 นอกจากนี้นักเรียนอ าเภอจักราชบางคนต้องอาศัยอยู่กับญาติ บางคนมีญาติผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัวหลายโรค จึงอาศัยนักเรียนเป็นผู้ที่ช่วยดูแลและให้ความรู้อย่างถูกต้อง เช่น 
นักเรียนบางคนมีญาติที่เป็นโรคความดันโลหิต จากการเรียนปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง ชีพจรและการ
วัดความดัน นักเรียนสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปดูแลคนในครอบครัว โดยนักเรียนสามารถวัดความดัน
และประเมินค่าความดันได้อย่างถูกต้อง และบทปฏิบัติการการทดสอบเห็ดพิษ และบทปฏิบัติการอ่าน 
ๆ ที่นักเรียนจะสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ไม่เพียงแต่เป็นความรู้ที่อยู่ภายในห้องเรียน
เท่านั้น แต่ยังเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ลงมือท าการทดลองจริง ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิ
และมีความสุขในการเรียนรู้และเกิดทักษะชีวิตในทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 นักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาชีววิทยา และจดจ าได้ดีขึ้น 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น รวมทั้งนักเรียนที่จบการศึกษาได้กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเล่า
ประสบการณก์ารเรียนในระดับอุดมศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มักจะไมพ่บปัญหาในการเรียน
วิชาด้านการปฏิบัติการทดลอง เนื่องจากมีพ้ืนฐานด้านการปฏิบัติการทางชีววิทยา และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาชีววิทยาเป็นพื้นฐานมาอย่างดี ผ่านการเรียนที่ใช้สื่อการสอนนี้ 
 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   
 6.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา ด าเนินการ และสะท้อน 
                ผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 6.2 สอบถามและขอค าแนะน าจากผู้มีความรู้ในสาขาเฉพาะทางของวิชาชีววิทยา 
 6.3 อบรมและแสวงหาความรู้เพื่อเพ่ิมทักษะทางด้านชีววิทยา 

6.3 การท างานเป็นทีมและมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ให้กับ 
     นักเรียน 
 

7. การน าไปใช้ประโยชน์  
 7.1 น าไปอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาให้แก่คร ู
               ชีววิทยาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ครูชีววิทยาในประเทศ 
                ไทย ตลอดจนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือน าไปเป็นสื่อในการจัด 
                ประสบการณ์ในห้องเรียนให้กับนักเรียน 

L ตัวที่ 1 มาจากค าว่า = Learning    
L ตัวที่ 2 มาจากค าว่า = Lab (Laboratory) 
L ตัวที่ 3 มาจากค าว่า= Life (น าสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้กับชีวิตจริงได้)     

  7.2 น าเป็นสื่อการสอนให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
7.3 น าองค์ความรู้ในหนังสือไปสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่คือการศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี21  
     (21st Century Skill)  

 7.4 แก้ปัญหาการขาดแคลนหนังสือปฏิบัติการชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้  
 8.1 ประเมินผลการน าหนังสือไปใช้โดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนกับเครูชีววิทยาที่ได้น าหนังสือ 
               ไปใช้โดยผ่านทางกลุ่มเฟซบุ๊ก 
 8.2 ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ผ่านการเรียนโดยใช้นวัตกรรมสื่อการสอนทั้ง 3 เล่มนี้ 
 
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง 
 9.1 แหล่งอ้างอิง 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2558). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: ต้องก้าวให้ทันกับดักของตะวันตก.  
                 พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
 9.2 บุคคลอ้างอิง 

ดร.ศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ดร.วัชรฌาณ์  ครองเวหา อาจารย์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ดร.สุมาลี  มุสิกา อาจารย์ สาขาชีววิทยา
ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน 

นางสาวล าใย  ดวงค า พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
นางสาวปาริชาต ชมชื่น ครู  โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ 

 
10. ประวัติผู้เขียน  

- ชื่อ-นามสกุล   นายอภัย  ดวงค า 
- สถานที่ท างานปัจจุบัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                               โรงเรียนจักราชวิทยา 
- ประวัติการศึกษา วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- อีเมล   aphai.dua@jv.ac.th 
- หมายเลขโทรศัพท์ 08-5047-5721 
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แนวปฏิบตัทิีด่ด้ีานการจดัการความรู ้สายสนบัสนนุ : ประเด็นกลุม่นวตักรรมการพฒันา

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

“ระบบซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ สายสนับสนุน : ประเด็นกลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา 
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“ระบบซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” 
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1. ที่มาและความส าคัญ  

 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ มีภำรกิจในกำรบริ

หำรจัดกำรกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตรของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร เป็นงำนพระรำชพิธีอันทรงเกียรติที่ พระบำทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 ทรงพระรำชทำนปริญญำบัตรให้แก่บัณฑิตที่จบกำรศึกษำ ถือได้
ว่ำปริญญำบัตรที่บัณฑิตได้รับนั้น มีควำมหมำยและมีควำมส ำคัญมำก เพรำะเป็นเครื่องรับรอง 
วิทยฐำนะของแต่ละคน ว่ำเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำกำร สำขำต่ำง ๆ ตำมที่ได้อุตสำหะ
ศึกษำเล่ำเรียนมำ ดังนั้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ โดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนจึงตระหนักว่ำเป็นภำรกิจหนึ่งที่ต้องมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่องให้มี
ประสิทธิภำพ มิให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร  

ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนมีกำรค้นพบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวปฏิบัติที่ดีของ
กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) ปัจจัยภำยนอกองค์กร ประกอบด้วย 
นโยบำยภำครัฐ และเทคโนโลยี และ 2) ปัจจัยภำยในองค์กร ประกอบด้วย กำรสนับสนุนจำกองค์กร 
กำรสื่อสำรภำยในองค์กร และผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในกำรต้องมีตัวชี้วัดหลักที่มีมำตรฐำนและ
ท้ำทำย พร้อมทั้งให้บุคลำกรตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถถอดบทเรียนของกำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีรองรับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร  (ณิชกำนต์ 
บรรพต และกมลพร สอนศรี, 2561) ทั้งนี้ กำรที่จะท ำให้หน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
จะต้องใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เข้ำมำเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร 

ดังนั้น ในกำรพัฒนำระบบงำนให้มีควำมทันสมัย รองรับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จะต้องมีกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ให้กับ
หน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืน ๆ ได้เรียนรู้และน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำงส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ได้น ำระบบสำรสนเทศมำพัฒนำเป็นระบบซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครรำชสีมำ เพ่ือเพ่ิประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีควำมสะดวก ถูกต้อง แม่นย ำ เชื่อถือ
ได้ และมีสำรสนเทศที่สำมำรถสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรได้เป็นอย่ำงดี 
 
 
 
 2.1 เพ่ือสร้ำงแนวปฏิบัติที่ดีในกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ 
 2.2 เพ่ือให้บัณฑิต บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน และผู้บริหำรมหำวิทยำลัยได้รับข้อมูลสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
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 3.2 ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
 3.3 บุคลำกรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

3.4 อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับงำนซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 
 
 

กำรเลือกใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ที่เหมำะสมกับหน่วยงำน ขึ้นอยู่ภำรกิจหลักที่ใช้
ขับเคลื่อนงำนของหน่วยงำน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีกำรพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ โดยน ำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของ Marquardt (1996) 4 ขั้นตอน มำใช้ในกำร
สร้ำงแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้  

 
ภำพที่ 1 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 

 
 4.1 การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) 

กำรด ำเนินงำนของส ำนัก มีคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ โดยจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้มีกลไกในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ให้มีประสิทธิภำพ  
มีผู้บริหำรของส ำนักฯ เป็นผู้ให้แนวคิด วิธีกำร และก ำกับติดตำมงำน เพ่ือให้เกิดระบบที่สำมำรถ
น ำไปใช้ได้อย่ำงแท้จริง โดยคณะกรรมกำรได้ร่วมกันวิเครำะห์ถึงปัญหำที่ผ่ ำนมำของระบบซ้อมรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตรที่เกิดควำมล่ำช้ำ กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเพียงแค่ช่องทำงเดียว จำกกำร  
ติดป้ำยประกำศรำยชื่อผู้เข้ำรัพระรำชทำนปริญญำบัตร ดังนั้น ส ำนักจึงแก้ไขปัญหำด้วยกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำพัฒนำระบบซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร  

กำรแสวงหำควำมรู้ มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 คือควำมรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในตัวบุคคล ที่ทุกคนต้อง
ถ่ำยทอดวิธีกำร แนวปฏิบัติออกมำให้เป็นค ำพูด หรือลำยลักษณ์อักษร เพ่ือให้บุคคลอ่ืนรับรู้และน ำไป
ปฏิบัติได้ และควำมรู้ประเภทที่ 2 คือ ควำมรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่สำมำรถ

3. ผู้ใช้ความรู้ 

4. การใช้กระบวนการจัดการจัดการความรู้ 
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1. ที่มาและความส าคัญ  

 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ มีภำรกิจในกำรบริ

หำรจัดกำรกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตรของบัณฑิตท่ีจบกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร เป็นงำนพระรำชพิธีอันทรงเกียรติที่ พระบำทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 ทรงพระรำชทำนปริญญำบัตรให้แก่บัณฑิตที่จบกำรศึกษำ ถือได้
ว่ำปริญญำบัตรที่บัณฑิตได้รับนั้น มีควำมหมำยและมีควำมส ำคัญมำก เพรำะเป็นเครื่องรับรอง 
วิทยฐำนะของแต่ละคน ว่ำเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำกำร สำขำต่ำง ๆ ตำมที่ได้อุตสำหะ
ศึกษำเล่ำเรียนมำ ดังนั้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ โดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนจึงตระหนักว่ำเป็นภำรกิจหนึ่งที่ต้องมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่องให้มี
ประสิทธิภำพ มิให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร  

ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนมีกำรค้นพบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวปฏิบัติที่ดีของ
กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) ปัจจัยภำยนอกองค์กร ประกอบด้วย 
นโยบำยภำครัฐ และเทคโนโลยี และ 2) ปัจจัยภำยในองค์กร ประกอบด้วย กำรสนับสนุนจำกองค์กร 
กำรสื่อสำรภำยในองค์กร และผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในกำรต้องมีตัวชี้วัดหลักที่มีมำตรฐำนและ
ท้ำทำย พร้อมทั้งให้บุคลำกรตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถถอดบทเรียนของกำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีรองรับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร  (ณิชกำนต์ 
บรรพต และกมลพร สอนศรี, 2561) ทั้งนี้ กำรที่จะท ำให้หน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
จะต้องใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เข้ำมำเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร 

ดังนั้น ในกำรพัฒนำระบบงำนให้มีควำมทันสมัย รองรับกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จะต้องมีกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ให้กับ
หน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืน ๆ ได้เรียนรู้และน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำงส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ได้น ำระบบสำรสนเทศมำพัฒนำเป็นระบบซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครรำชสีมำ เพ่ือเพ่ิประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีควำมสะดวก ถูกต้อง แม่นย ำ เชื่อถือ
ได้ และมีสำรสนเทศที่สำมำรถสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรได้เป็นอย่ำงดี 
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3.4 อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับงำนซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 
 
 

กำรเลือกใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ที่เหมำะสมกับหน่วยงำน ขึ้นอยู่ภำรกิจหลักที่ใช้
ขับเคลื่อนงำนของหน่วยงำน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนมีกำรพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ โดยน ำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของ Marquardt (1996) 4 ขั้นตอน มำใช้ในกำร
สร้ำงแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้  

 
ภำพที่ 1 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 

 
 4.1 การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) 

กำรด ำเนินงำนของส ำนัก มีคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ โดยจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้มีกลไกในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ให้มีประสิทธิภำพ  
มีผู้บริหำรของส ำนักฯ เป็นผู้ให้แนวคิด วิธีกำร และก ำกับติดตำมงำน เพ่ือให้เกิดระบบที่สำมำรถ
น ำไปใช้ได้อย่ำงแท้จริง โดยคณะกรรมกำรได้ร่วมกันวิเครำะห์ถึงปัญหำที่ผ่ ำนมำของระบบซ้อมรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตรที่เกิดควำมล่ำช้ำ กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเพียงแค่ช่องทำงเดียว จำกกำร  
ติดป้ำยประกำศรำยชื่อผู้เข้ำรัพระรำชทำนปริญญำบัตร ดังนั้น ส ำนักจึงแก้ไขปัญหำด้วยกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำพัฒนำระบบซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร  

กำรแสวงหำควำมรู้ มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 คือควำมรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในตัวบุคคล ที่ทุกคนต้อง
ถ่ำยทอดวิธีกำร แนวปฏิบัติออกมำให้เป็นค ำพูด หรือลำยลักษณ์อักษร เพ่ือให้บุคคลอ่ืนรับรู้และน ำไป
ปฏิบัติได้ และควำมรู้ประเภทที่ 2 คือ ควำมรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่สำมำรถ

3. ผู้ใช้ความรู้ 

4. การใช้กระบวนการจัดการจัดการความรู้ 
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สืบค้นได้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบของ ต ำรำ เอกสำร วีดีโอ อินเทอร์เน็ต โดย
บุคลำกรของส ำนักฯ ร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำจำกภำพ และวิดีโอที่เคยเก็บบันทึกไว้ รวมถึงสืบค้นจำก
อินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ได้แนวคิดในกำรพัฒนำระบบซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ผลจำกกำรร่วมกัน
วิเครำะห์พบว่ำ ที่ผ่ำนมำเกิดปัญหำตั้งแต่กำรเข้ำถึงข้อมูล กำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลของบัณฑิตจัดเก็บ
ในฐำนข้อมูล กำรตรวจสอบรำยชื่อ และกำรลงทะเบียนที่ล่ำช้ำในวันซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
กำรสรุปรำยชื่อในแต่ละวันด้วยโปรแกรม Microsoft excel เพ่ือน ำมำจัดกำรข้อมูลด้วยมือของ
เจ้ำหน้ำที่ในแต่ละช่วงของวัน และกำรสรุปยอดรำยชื่อบัณฑิตที่เข้ำมำซ้อมในแต่ละวันที่เป็นไปอย่ำง
ล่ำช้ำ 
   4.2 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) 

จำกกำรแสวงหำควำมรู้ที่ผ่ำนมำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉำย และผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ศรำยุทธ เนียนกระโทก ร่วมกันน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
เข้ำมำพัฒนำระบบซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร เพ่ือลดปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ท ำให้บัณฑิตที่เข้ำ
มำซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร สำมำรถอัพโหลดข้อมูลส่วนบุคคล และภำพถ่ำยเข้ำสู่ระบบได้
ด้วยตนเอง สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อ ล ำดับที่ ล ำดับแถว ที่เป็นปัจจุบันผ่ำนสมำร์ทโฟน สำมำรถลด
ควำมคับคั่งของกำรลงทะเบียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ยังมีกำรใช้เครื่องอ่ำนบำร์โค๊ด 
สแกนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต เพ่ือเชื่อมต่อและน ำข้อมูลบัณฑิตเข้ำสู่ระบบที่พัฒนำขึ้น เป็นกำรยืนยัน
กำรเข้ำซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ท ำให้ส ำนักสำมำรถสรุปรำยชื่อส่งให้กับหน่วยงำนอ่ืนๆ 
ผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตรได้อย่ำงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
และทันท่วงที 
 4.3 การเก็บและค้นคืนความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบซ้อมรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร โดยจัดเก็บไว้ที่เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เพ่ือให้
บัณฑิตสำมำรถใช้งำน และเข้ำถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลำ ผ่ำนสมำร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
 4.4 การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ (Knowledge Transfer and 
Utilization) 
 จำกกำรที่ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศนี้ขึ้นมำ บัณฑิตสำมำรถเข้ำมำใช้ประโยชน์จำก
ระบบได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ บุคลำกร อำจำรย์ และผู้บริหำร ในส่วนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ไม่ว่ำจะเป็นส่วนงำนตรวจสอบรำยชื่อก่อนเข้ำห้องประชุม กำร
โหลดบัณฑิต อำจำรย์ที่ท ำหน้ำที่ขำนชื่อบัณฑิต ได้รับสำรสนเทศท่ีถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 
 

5.1 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เรื่อง ระบบกำร
ซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ที่สำมำรถน ำไปใช้เพื่อรองรับซ้อม
รับพระรำชทำนปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้รับ 

5.2 เป็นต้นแบบของกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร เพ่ือตอบสนองยุทธศำสตร์กำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ  
 

 
 
 6.1 กำรระดมสมองจำกบุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น กำรให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น 
 6.2 กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือรองรับกำร
เปลี่ยนแปลง 
 6.3 ได้รับกำรสนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือจำกผู้บริหำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน 
 

 
 
 กลุ่มบุคคลที่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นมำนี้ ประกอบด้วย บัณฑิต 
บุคลำกร อำจำรย์ และผู้บริหำร ในส่วนงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ไม่ว่ำจะเป็นส่วนงำนตรวจสอบรำยชื่อก่อนเข้ำห้องประชุม กำรโหลดบัณฑิต อำจำรย์ที่ท ำหน้ำที่  
ขำนชื่อบัณฑิต ได้รับสำรสนเทศท่ีถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแล้วพบว่ำ ระบบ
สำรสนเทศที่พัฒนำขึ้น สำมำรถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงสูงสุด ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรพิมพ์
เอกสำร ลดขั้นตอนกำรท ำงำน และเพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี หรือ Best Practice ให้กับมหำวิทยำลัยอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำ
บัตรได ้
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6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

7. การน าไปใช้ประโยชน์ 

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

9. แหล่งอ้างอิง 
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สืบค้นได้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบของ ต ำรำ เอกสำร วีดีโอ อินเทอร์เน็ต โดย
บุคลำกรของส ำนักฯ ร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำจำกภำพ และวิดีโอที่เคยเก็บบันทึกไว้ รวมถึงสืบค้นจำก
อินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ได้แนวคิดในกำรพัฒนำระบบซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ผลจำกกำรร่วมกัน
วิเครำะห์พบว่ำ ที่ผ่ำนมำเกิดปัญหำตั้งแต่กำรเข้ำถึงข้อมูล กำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลของบัณฑิตจัดเก็บ
ในฐำนข้อมูล กำรตรวจสอบรำยชื่อ และกำรลงทะเบียนที่ล่ำช้ำในวันซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
กำรสรุปรำยชื่อในแต่ละวันด้วยโปรแกรม Microsoft excel เพ่ือน ำมำจัดกำรข้อมูลด้วยมือของ
เจ้ำหน้ำที่ในแต่ละช่วงของวัน และกำรสรุปยอดรำยชื่อบัณฑิตที่เข้ำมำซ้อมในแต่ละวันที่เป็นไปอย่ำง
ล่ำช้ำ 
   4.2 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) 

จำกกำรแสวงหำควำมรู้ที่ผ่ำนมำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉำย และผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ศรำยุทธ เนียนกระโทก ร่วมกันน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
เข้ำมำพัฒนำระบบซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร เพ่ือลดปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ท ำให้บัณฑิตที่เข้ำ
มำซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร สำมำรถอัพโหลดข้อมูลส่วนบุคคล และภำพถ่ำยเข้ำสู่ระบบได้
ด้วยตนเอง สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อ ล ำดับที่ ล ำดับแถว ที่เป็นปัจจุบันผ่ำนสมำร์ทโฟน สำมำรถลด
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6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

7. การน าไปใช้ประโยชน์ 

8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

9. แหล่งอ้างอิง 
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บุคคลอ้างอิง  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.แสงเพ็ชร  พระฉำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
ดร.จินตนำ  โต้งสูงเนิน    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
นำงสำวกฤติกำ  เผื่อนงูเหลือม   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ศรำยุทธ  เนียนกระโทก รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
นำยสมพงษ์  อินทร์พงษ์   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล 
นำงเดือนเพ็ญ  แจ่มสว่ำง   หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
นำงสำวปิยนันท์  ชูทับทิม   หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำรฯ 
นำงสำวมินตรำ  วิบูลย์ชำติ     หัวหน้ำงำนส่งเสริมและพัฒนำวิชำกำร 
นำงหทัยรัตน์  ธีรวุฒิวรเวทย์     หัวหน้ำงำนบริหำรส ำนักงำน 
นำงสำววัลลภำ  หักทะเล   เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรส ำนักงำน 
นำงสำวฐิติรัตน์  จริยธนำวัฒน์     เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรส ำนักงำน 
นำงสำวเกณิกำ  สิทธิ์เสือ   หัวหน้ำงำนทะเบียน 
นำงสำวศุภวัฒน์  ลือกลำง   เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน 
นำยจิรพงศ์  รัตนสโลบล   เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน 
นำงรำตรี  ส ำแดงปริญญำ   หัวหน้ำงำนตรวจสอบและระเบียน 
นำงสำวเพ่ิมศิริ  ศิริพร      เจ้ำหน้ำที่งำนตรวจสอบและระเบียน 
นำงรจนำ  ภักดิ์โพธิ์      เจ้ำหน้ำที่งำนตรวจสอบและระเบียน 
นำยปฐม  ปำนกระทอน   เจ้ำหน้ำที่งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน 
นำยอัศรำยุทธ  กมลเพ็ชร์   หัวหน้ำงำนระบบสำรสนเทศ 
นำงสำวณัฏฐนันท์  เกษมวณิชย์กุล  เจ้ำหน้ำที่งำนระบบสำรสนเทศ 
นำงสำวปทิตตำ  กมลเพ็ชร์     เจ้ำหน้ำที่งำนส่งเสริมวิชำกำร 
นำงสำวจันทริกำ  แก้วมน   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
นำงสำวโยษิตำ  ฝอยทอง   นักวิชำกำรศึกษำ 
นำยโกเมศ  หัสรังค์      ลูกจ้ำงชั่วครำว 
นำงสำวประภัสวรรณ  สิทธิถนอมวงศ์    ลูกจ้ำงชั่วครำว 

 
10. ประวัติผู้เขียน  

ชื่อ – นำมสกุล ดร.จินตนำ โต้งสูงเนิน  นำงสำวประภัสวรรณ สิทธิถนอมวงศ์ 
นำยอัศรำยุทธ  กมลเพ็ชร์  นำงสำวจันทริกำ แก้วมน   
นำงสำววัลลภำ  หักทะเล นำงสำวปิยนันท์  ชูทับทิม  
นำงสำวเพ่ิมศิริ  ศิริพร  และนำงสำวณัฏฐนันท์  เกษมวณิชย์กุล  

สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ 
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Google Calendar พามาใช้เครื่องมือวิทย์ 
(การขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ผ่าน Google Calendar) 

ศูนย์วิทยาศาสตร ์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

1.  ที่มาและความสำคัญ   
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

มีภารกิจหลักในการให้บริการงานบริการวิชาการ งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 
การให้บริการการเรียนการสอนและงานวิจัย ซึ่งครอบคลุมงานให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งทาง
ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา แก่นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

การขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเคมี ชั้นปฏิบัติการเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีขั้นตอนคือ ผู้ขอใช้งานต้องกรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์ม ยื่นต่อนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลเครื ่องมือ เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่ขอใช้งาน 
แล้วเสนอต่ออาจารย์ที ่ปรึกษา และหัวหน้าชั ้นปฏิบัติการ และมาใช้งานในวันที่ระบุในเอกสาร 
ซึ่งปัญหาที่พบคือ มีขั ้นตอนที่ยุ ่งยาก ซับซ้อน และสิ้นเปลือง เพื่อให้การขอใช้บริการเครื ่องมือ
วิทยาศาสตร์ทางเคมี มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร 
และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายลดการใช้กระดาษ (Paperless)  อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นงาน 
ชั้นปฏิบัติการเคมีจึงใช้บริการปฏิทินแบบออนไลน์ (Google calendar) ซึ่งปฏิทินแบบออนไลน์นั้น 
สามารถสร้างกำหนดการนัดหมายและกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงสามารถส่งข้อความเชิญ 
หรือสามารถใช้ปฏิทินร่วมกับผู้อื ่นได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ให้การบริการขอใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์  

2.1  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้นปฏิบัติการเคมี  
ศูนย์วิทยาศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2.2  เพื ่อแสดงตารางการขอใช้งานของเครื ่องมือว ิทยาศาสตร์  ช ั ้นปฏิบ ัต ิการเคมี 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือแสดง
สถานะการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แบบออนไลน ์

2.3  เพื่อลดการใช้กระดาษโดยใช้ปฏิทินแบบออนไลน์แทนการกรอกแบบฟอร์มในเอกสาร
การขอใช้งาน 

 
3.  ผู้ใช้องค์ความรู้   

3.1  นักศึกษา บุคลากร และคณาจารยม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
4.  มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้อย่างไร  

สืบเนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์มีการให้บริการเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสาขา 
มีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกัน จึงจัดทำแนวปฏิบัติในการขอใช้เครื่องมือที่เป็นรูปแบบเดียวกัน 
หลังจากใช้งาน มีข้อเสนอแนะ (Feedback) จากผู้ขอใช้บริการ เช่น ขั ้นตอนการขอใช้บริการ 

Google Calendar พามาใช้เครื่องมือวิทย์

(การขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ผ่าน Google Calendar)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์หรือผู้ให้บริการเองทราบ คือ ความสิ้นเปลืองจาก
เอกสารการขอใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงนำปฏิทินแบบออนไลน์มาใช้งาน เพื่อให้งานการ
ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตรม์ีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน 
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.1  การสำรวจและวางแผน จากข้อมูลการขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในแต่ละภาค

การศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ทราบถึงปัญหาในการขอใช้บริการ ได้แก่ ขั้นตอนการขอใช้บริการที่มี  
ความยุ ่งยาก ซับซ้อน และล่าช้า รวมถึงเอกสารแบบฟอร์มการขอใช้ที ่ค่อยๆ เพิ ่มขึ ้นเรื ่อยๆ 
นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลจึงปรึกษา พูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
นำไปสู่การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาแก้ไขปัญหา และปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
โดยเริ่มจากใช้กับเครื่องมือที่มีความถี่ในการใช้งานสูงก่อน 

4.2  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้การทำงานเกิดขึ้นได้  
ทุกเวลา และทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต นอกจากจะช่วยลดขั้นตอน ลดเวลา ทำให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น
ยังสามารถเป็นช่องทางในการติดต่อสื ่อสาร การรับ -ส่งข้อมูล รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทดแทนการพิมพ์หรือการทำสำเนาเอกสารในรูปแบบเดิม ดังนั ้น การขอใช้บริการเครื ่องมือ
วิทยาศาสตร์จะดำเนินการผ่านรูปแบบปฏิทินแบบออนไลน์ โดยเริ่มจากเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับงานการจองใช้

เครื่องมือ 

ติดตามและประเมินผล 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

สำรวจการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

วางแผนการดำเนินงาน 

Yes 

No 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร ์ (Fourier transform infrared spectrophotometer : FTIR) เป็น
เครื่องมือต้นแบบในการใช้ปฏิทินแบบออนไลน์ดังกล่าว โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
  4.2 .1  ผ ู ้ ขอใช ้บร ิการเข ้ า โปรแกรม Google calendar ตามล ิ ้ งค ์ท ี ่ แชร์  
บน Facebook ของหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์ ที่แสดงลิ้งค์ ดังน้ี 
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=9to0n0tkmlc66vp9u0cj4lag7k%40gr
oup.calendar.google.com&ctz=Asia%2FBangkok 
  4.2.2  ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบวัน เวลาการใช้งานของเครื่องมือ และระบุวัน เวลา 
ที่ต้องการใช้งานโดยกรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล สถานะ อีเมลล์ และเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ 
  4.2.3  กรอกข้อมูลอีเมลล์ และเบอร์ที ่สามารถติดต่อได้ของอาจารย์ที ่ปรึกษา 
(ให้ผู้ดูแลเครื่องมือติดต่อกลับ เพื่อเป็นตรวจสอบก่อนการใช้งาน) 
  4.2.4  ผู้ขอใช้บริการ เข้าใช้งานเครื่องมือตามวัน เวลาที่ระบุไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 การประชาสัมพันธ์ปฏิทินแบบออนไลน์ผ่าน Facebook ของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 2 สถานะการใช้งานเครื่อง FTIR ในปฏิทินออนไลน์ 
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มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์หรือผู้ให้บริการเองทราบ คือ ความสิ้นเปลืองจาก
เอกสารการขอใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงนำปฏิทินแบบออนไลน์มาใช้งาน เพื่อให้งานการ
ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตรม์ีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมขีั้นตอนการดำเนินงาน 
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.1  การสำรวจและวางแผน จากข้อมูลการขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในแต่ละภาค

การศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ทราบถึงปัญหาในการขอใช้บริการ ได้แก่ ขั้นตอนการขอใช้บริการที่มี  
ความยุ ่งยาก ซับซ้อน และล่าช้า รวมถึงเอกสารแบบฟอร์มการขอใช้ที ่ค่อยๆ เพิ ่มขึ ้นเรื ่อยๆ 
นักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลจึงปรึกษา พูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
นำไปสู่การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาแก้ไขปัญหา และปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
โดยเริ่มจากใช้กับเครื่องมือที่มีความถี่ในการใช้งานสูงก่อน 

4.2  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้การทำงานเกิดขึ้นได้  
ทุกเวลา และทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต นอกจากจะช่วยลดขั้นตอน ลดเวลา ทำให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น
ยังสามารถเป็นช่องทางในการติดต่อสื ่อสาร การรับ -ส่งข้อมูล รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทดแทนการพิมพ์หรือการทำสำเนาเอกสารในรูปแบบเดิม ดังนั ้น การขอใช้บริการเครื ่องมือ
วิทยาศาสตร์จะดำเนินการผ่านรูปแบบปฏิทินแบบออนไลน์ โดยเริ่มจากเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับงานการจองใช้

เครื่องมือ 

ติดตามและประเมินผล 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

สำรวจการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร ์

วางแผนการดำเนินงาน 

Yes 

No 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร ์ (Fourier transform infrared spectrophotometer : FTIR) เป็น
เครื่องมือต้นแบบในการใช้ปฏิทินแบบออนไลน์ดังกล่าว โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
  4.2 .1  ผ ู ้ ขอใช ้บร ิการเข ้ า โปรแกรม Google calendar ตามล ิ ้ งค ์ท ี ่ แชร์  
บน Facebook ของหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์ ที่แสดงลิ้งค์ ดังน้ี 
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=9to0n0tkmlc66vp9u0cj4lag7k%40gr
oup.calendar.google.com&ctz=Asia%2FBangkok 
  4.2.2  ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบวัน เวลาการใช้งานของเครื่องมือ และระบุวัน เวลา 
ที่ต้องการใช้งานโดยกรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล สถานะ อีเมลล์ และเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ 
  4.2.3  กรอกข้อมูลอีเมลล์ และเบอร์ที ่สามารถติดต่อได้ของอาจารย์ที ่ปรึกษา 
(ให้ผู้ดูแลเครื่องมือติดต่อกลับ เพื่อเป็นตรวจสอบก่อนการใช้งาน) 
  4.2.4  ผู้ขอใช้บริการ เข้าใช้งานเครื่องมือตามวัน เวลาที่ระบุไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 การประชาสัมพันธ์ปฏิทินแบบออนไลน์ผ่าน Facebook ของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 2 สถานะการใช้งานเครื่อง FTIR ในปฏิทินออนไลน์ 
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4.3  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สิ่งสำคัญที่สุดในการใช้งานปฏิทินแบบออนไลน์ เพื่อลด
ขั้นตอน ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและลดปริมาณการใช้กระดาษ คือ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่องมือ และผู้ขอใช้บริการ ให้มีทัศนคติและให้ความร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง 

4.4  การติดตามและประเมินผล เพื่อให้การใช้งานปฏิทินแบบออนไลน์ในการขอใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ และเพื ่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการติดตามผลและตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ปรึกษา พูดคุยกันในกลุ่มอย่าง 
ไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงานต่อไป 
 
5.  ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ 

5.1  การขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นแบบออนไลน์ ส่งผลให้การขอใช้บริการ 
มีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อความต้องการใช้งาน 

5 .2   แสดงตารางการใช ้ งานของเคร ื ่ อ งมื อว ิทยาศาสตร ์  ช ั ้ นปฏ ิบ ัต ิ การ เคมี  
ศูนย์ว ิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่น ักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์  
แบบออนไลน ์ 

5.3  ปริมาณการใช้กระดาษลดลงส่งผลให้งบประมาณการจัดซื้อกระดาษในปีถัดไปลดลง 
5.4  การปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการสนับสนุน ส่งผลให้งานบรรลุผล

สำเร็จตามวัตถุประสงค ์
6.  ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)  

6.1  ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน 
6.2  การนำข้อเสนอแนะจากผู้ขอใช้บริการมาปรับปรุงระบบงานการให้บริการเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ 
6.3  การศึกษาองค์ความรู้ที่เผยแพร่บนสื่ออินเทอร์เน็ต หรือจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงาน และสถานการณ์ปัจจุบัน 
6.4  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม คือ ปฏิทินแบบออนไลน์ ปรับใช้กับงาน

การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ  
7.  การนำไปใช้ประโยชน์  

7.1  ได้รูปแบบปฏิทินแบบออนไลน์ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7.2  ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ สามารถนัด

หมายหรือขอใช้งานได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต ทำให้สะดวก และรวดเร็ว 
8.  วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 

การนำองค์ความรู้ไปใชแ้ละเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
8.1  ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  
8.2  ปริมาณการใช้กระดาษลดลงอย่างต่อเนื่อง 
8.3  แบบประเมินความพึงพอใจ 
8.4  การพูดคุย สัมภาษณ์ผู้ขอใช้บริการ อย่างไม่เป็นทางการ 

 

9.  แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง   
คณะกรรมการดำเนินงาน ชั้นปฏิบัติการเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วย 
9.1  ดร.วนิดา  ชูหมื่นไวย   หัวหน้าชั้นปฏิบัติการเคม ี
9.2  นายชัยยุทธ  ปิยวรนนท์  นักวิทยาศาสตร ์
9.3  นางสาวเพ็ญพร  มีเงินลาด  นักวิทยาศาสตร ์
9.4  นางสาวฐานิฏฐ์กานต์  ทวนไธสง  นักวิทยาศาสตร ์
 

10.  ประวัติผู้เขียน  
ชื่อ - สกุล  นางสาวฐานิฏฐ์กานต์  ทวนไธสง ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร ์ 
สถานที่ทำงานปัจจุบนั ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ประวัติการศึกษา เคมี (วท.บ.) 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    วิทยาศาสตรศึกษา (วท.ม.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 อีเมลล์   thanit_kan@hotmail.com  
 หมายเลขติดต่อ  044-009009 ตอ่ 2432  โทรศัพท์มือถือ 093-324-5344 
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4.3  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สิ่งสำคัญที่สุดในการใช้งานปฏิทินแบบออนไลน์ เพื่อลด
ขั้นตอน ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและลดปริมาณการใช้กระดาษ คือ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่องมือ และผู้ขอใช้บริการ ให้มีทัศนคติและให้ความร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง 

4.4  การติดตามและประเมินผล เพื่อให้การใช้งานปฏิทินแบบออนไลน์ในการขอใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ และเพื ่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการติดตามผลและตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ปรึกษา พูดคุยกันในกลุ่มอย่าง 
ไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงานต่อไป 
 
5.  ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ 

5.1  การขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นแบบออนไลน์ ส่งผลให้การขอใช้บริการ 
มีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อความต้องการใช้งาน 

5 .2   แสดงตารางการใช ้ งานของเคร ื ่ อ งมื อว ิทยาศาสตร ์  ช ั ้ นปฏ ิบ ัต ิ การ เคมี  
ศูนย์ว ิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่น ักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์  
แบบออนไลน ์ 

5.3  ปริมาณการใช้กระดาษลดลงส่งผลให้งบประมาณการจัดซื้อกระดาษในปีถัดไปลดลง 
5.4  การปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการสนับสนุน ส่งผลให้งานบรรลุผล

สำเร็จตามวัตถุประสงค ์
6.  ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)  

6.1  ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน 
6.2  การนำข้อเสนอแนะจากผู้ขอใช้บริการมาปรับปรุงระบบงานการให้บริการเครื่องมือ

วิทยาศาสตร ์
6.3  การศึกษาองค์ความรู้ที่เผยแพร่บนสื่ออินเทอร์เน็ต หรือจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงาน และสถานการณ์ปัจจุบัน 
6.4  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม คือ ปฏิทินแบบออนไลน์ ปรับใช้กับงาน

การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ  
7.  การนำไปใช้ประโยชน์  

7.1  ได้รูปแบบปฏิทินแบบออนไลน์ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7.2  ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ สามารถนัด

หมายหรือขอใช้งานได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต ทำให้สะดวก และรวดเร็ว 
8.  วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 

การนำองค์ความรู้ไปใชแ้ละเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
8.1  ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  
8.2  ปริมาณการใช้กระดาษลดลงอย่างต่อเนื่อง 
8.3  แบบประเมินความพึงพอใจ 
8.4  การพูดคุย สัมภาษณ์ผู้ขอใช้บริการ อย่างไม่เป็นทางการ 

 

9.  แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง   
คณะกรรมการดำเนินงาน ชั้นปฏิบัติการเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วย 
9.1  ดร.วนิดา  ชูหมื่นไวย   หัวหน้าชั้นปฏิบัติการเคมี 
9.2  นายชัยยุทธ  ปิยวรนนท์  นักวิทยาศาสตร ์
9.3  นางสาวเพ็ญพร  มีเงินลาด  นักวิทยาศาสตร ์
9.4  นางสาวฐานิฏฐ์กานต์  ทวนไธสง  นักวิทยาศาสตร ์
 

10.  ประวัติผู้เขียน  
ชื่อ - สกุล  นางสาวฐานิฏฐ์กานต์  ทวนไธสง ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร ์ 
สถานที่ทำงานปัจจุบนั ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ประวัติการศึกษา เคมี (วท.บ.) 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    วิทยาศาสตรศึกษา (วท.ม.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 อีเมลล์   thanit_kan@hotmail.com  
 หมายเลขติดต่อ  044-009009 ตอ่ 2432  โทรศัพท์มือถือ 093-324-5344 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
ที่  ๙๙๐/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กรแห่งนวัตกรรม 
------------------------------- 

  ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำมีแผนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย  ให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งต้องด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำบุคลำกร และพัฒนำงำน
ตำมภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ของ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร พัฒนำองค์กรแห่งนวัตกรรม              
ของมหำวิทยำลัย ดังนี้ 

 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. อธิกำรบดี      ประธำนกรรมกำร 
๒. รองอธิกำรบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์และกำรวิจัย  รองประธำนกรรมกำร 
๓. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร    กรรมกำร    
๔. รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและงบประมำณ   กรรมกำร   

 ๕. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทั่วไป    กรรมกำร 
๖. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษและวิเทศสัมพันธ์  กรรมกำร   
๗. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ กรรมกำร 

 ๘. รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
    และกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย    กรรมกำร 

 ๙. ผู้ชว่ยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป   กรรมกำร 
 ๑๐. ผู้ชว่ยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กรรมกำร 
 ๑๑. ผู้ชว่ยอธิกำรบดีฝ่ำยกำยภำพและสิ่งแวดล้อม  กรรมกำร 
 ๑๒. คณบดีคณะครุศำสตร์    กรรมกำร 
 ๑๓. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กรรมกำร 
 ๑๔. คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  กรรมกำร 
 ๑๕. คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร    กรรมกำร 
 ๑๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม   กรรมกำร 
 ๑๗. คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์   กรรมกำร 

 
/๑๘. คณบดีบณัฑิตวิทยำลัย... 

 

๑๘. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย    กรรมกำร 
๑๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำร 

 ๒๐. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ   กรรมกำร 
 ๒๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมกำร 
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~ ๒ ~ 
 ๒๒. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยไม้กลำยเป็นหินฯ  กรรมกำร   

๒๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์   กรรมกำร   
 ๒๔. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำ    กรรมกำร 
 ๒๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี   กรรมกำร 
 ๒๖. ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร   กรรมกำร 
 ๒๗. ผู้ชว่ยอธิกำรบดีฝ่ำยดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. ให้ค ำปรึกษำคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำองค์กรแห่งนวัตกรรม 

๒. ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรด ำเนินงำน  
๓. อ ำนวยกำรให้กำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำองค์กรแห่งนวัตกรรมของมหำวิทยำลัย  
    คณะ และหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ 
    ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

 

๒.  คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทวี  วชัระเกียรติศักดิ์   ที่ปรึกษำ 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งโรจน์  พงศ์กิจวิทูร  ประธำนกรรมกำร 

 ๓. ดร.สิรลิักษณ์  โปร่งสันเทียะ    รองประธำนกรรมกำร 
 ๔. นำงสำวทรัพย์มณี บุญญโก    กรรมกำร 
 ๕. นำยจตุรงค์  เชือนไธสง    กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวเอ้ืองทิพย์ ไตรบ ำรุง    กรรมกำร 
 ๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์โสภิดำ โคตรโนนกอก  กรรมกำร 
 ๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรชัญ์ บุญแซม   กรรมกำร 
 ๙. อำจำรย์รุ้งเพชร  วรพงศำทิตย์    กรรมกำร 
 ๑๐. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ว่ำที่ร้อยเอก ดร.คธำวุธ  พลโคตร กรรมกำร 

๑๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธำสินี โพธิ์ชำธำร  กรรมกำร 
๑๒. ดร.สิริกร กรมโพธิ ์     กรรมกำร 

 ๑๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศำลำแสง กรรมกำร 
 ๑๔. นำงรชยำ ศรีปัทมปิยพงศ์    กรรมกำร 
 

/๑๕. ดร.จินตนำ... 
 

 ๑๕. ดร.จินตนำ โต้งสูงเนิน    กรรมกำร 
 ๑๖. ดร.รชำนนท์ ง่วนใจรัก    กรรมกำร 
 ๑๗. นำยวิศมำศ ภักดีกุล     กรรมกำร 
 ๑๘. นำงสำวนุชนำรถ จันทรพิ์ทักษ์   กรรมกำร 
 ๑๙. นำงสำวสมพิศ ค ำทองพะเนำว์   กรรมกำร 
 ๒๐. นำงสำวลดำวัลย ์ จงปรำณี    กรรมกำร 
 ๒๑. นำงสำวศศิญำ ก้อนอินทร์    กรรมกำร 
 ๒๒. ดร.ไสว กันนุลำ     กรรมกำร 
 ๒๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพ ผู้รุ่งเรือง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒๔. นำยกฤษณะ พีระนวโชติ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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~ ๓ ~ 
๒๕. นำงสำวสุภำรัตน์  ชัยมีแรง    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
หน้าที่   ๑. จัดท ำแผนกำรพัฒนำองค์กรแห่งนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ  

    ที่สอดคล้อง กับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
๒. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำองค์กรแห่งนวัตกรรม และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนด ำเนิน   
    กิจกรรมตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ในมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ และ 
    ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

      ๓. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำองค์กรแห่งนวัตกรรมต่อมหำวิทยำลัย และให้ข้อมูล 
    ต่อคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๑. นำงสำวจำรุพรรณ  จันทร์แรม     ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวสุภำรัตน์ ชัยมีแรง    กรรมกำร 
 ๓. นำงกชพร จันทร์พวก     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่  ๑. รวบรวมเอกสำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมโครงกำร 
๒. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมระเบียบ 
๓. สรุปรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้คณะกรรมกำรและมหำวิทยำลัยรับทรำบ 

 

ทั้งนี้ มีสิทธิ์เบิกค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔                                                                                          
                                    
         
 
 

                  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร เนำวนนท์) 
                   อธิกำรบดี 
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คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงนวัตกรรม มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถนนสุรนารายณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : km@nrru.ac.th


