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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. นายแพทย์สุธีร์  รัตนะมงคลกุล 
2. รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์   ผู้จัดการความรู้ (KM   Manager) 
3. ผศ.นพ.กิตติพงษ์  คงสมบูรณ์   อ.สุธีร์  (Facilitator)  
4. ผศ.นพ.สุรเชษฐ์  เลิศถิรพันธ์   นงลักษณ์  (Note Taker) 
5. ผศ.พญ.ลัคนา ฤกษ์ศุภผล    วิชุดา   
6. นพ.ชวินทร์ สุวรรณฉัตรชัย    
7. ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล     
8. พญ.นันทิชา คมนามูล       
9. อ.อัลเฟรโด วิยาโรเอล 
10. นพ.จิรวัฒน์ บุพพันเหรัญ 
11. นพ.กิตศราวุฒิ ขวัญชารี 
12. นส.นงลักษณ์ ปั้นเงิน 
13. นส.วิชุดา รุ่งก าจัด 
14. นส.ธนิยา  ผายตากแดด 

 

3. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้อย่างมาก รูปแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์มีหลายรูปแบบ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว 
ระหว่างบุคคล เครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ จึงใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันมี โรคไวรัส Covid-19 ท าให้
จ าเป็นต้องมีการสอนแบบออนไลน์ และต้องมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยต่อยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นในรูปแบบต่างๆ มารองรับ และจะท าอย่างไรให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ในภาควิชา  
 
 

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 

 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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4. วัตถุประสงค์ 

1. ให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ใหม่ และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกๆ ที่ 
3. การจัดการเรียนการออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด     

1.  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่านหน้าจอ 
2.  เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผ่านหน้าจอแบบออนไลน์ 
3.  สร้างแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
4.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ................................................................................................................. 
 

7. กระบวนการจัดการความรู้  
ตัวอย่าง : 1 

กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
ก าหนดหัวข้อ 1. การมีส่วนร่วมน้อยในการเรียนการสอน

แบบออนไลน์น้อย นิสิตไม่เปิดกล้อง 
2. อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  
 

1. 1. นิสิตไม่ค่อยสนใจ ไม่ค่อยมีส่วน
ร่วมขณะเรียน 

2. 2. อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร นิสิตอาจ
อยู่ต่างจังหวัด พื้นที่ห่างไกล 
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี 

3.  
 

ค้นหาสาเหตุ นิสิตมีความสนใจในการเรียนน้อย ไม่เปิดกล้อง 
ไม่เห็นหน้า ท าให้เกิดความใกล้ชิดน้อย นิสิตไม่
ค่อยแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในขณะ
เรียนออนไลน์ แต่จะถามถามใน line หรือ ใน
ช่องแชทมากกว่า 

1. ความไม่พร้อมของสถานที่ที่
นิสิตอยู่ 

2. 2. ความไม่พร้อมของการแต่งกาย 

วิธีการแก้ไข ให้นิสิตอ่านเนื้อหามาก่อน และให้ปรึกษา หรือ
ให้มีส่วนร่วมในขณะที่สอนออนไลน์  หากไม่มี
การซักถามในขณะที่สอน ให้มีการไปสอบถาม
ในช่องแชท หรือทางไลน์ได้ 

1. นิสิตไม่สอบถามทางช่องแชท
หรือทางไลน์มากขึ้น  
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8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  

1. ให้นิสิตมีส่วนร่วมมากข้ึน 
2. ให้นิสิตศึกษาข้อมูลจากการอ่านมาก่อน ท าความเข้าใจเนื้อหา  
3. ให้นิสิตเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถเปิดกล้องได้ 

 
9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คู่มือ 
  แผ่นพับ 

   โปสเตอร์ 
   โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ เช่น Website ระบุ.................................................................  
 
10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  

1. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของทัศนคติของผู้สอนและผู้เรียนต่อการสอนออนไลน์  
3. ทักษะพ้ืนฐานในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สอนและผู้เรียน  
4. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
5. การเตรียมความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียนล่วงหน้า 
6. ความน่าสนใจ การกระตุ้นถามตอบ ให้นิสิตมีส่วนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

11. After Action Review (AAR)  
1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 

การเรียนการสอนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา  
 

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดที่ไม่บรรลุ 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
 

3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการท างานใดบ้าง 
1. ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
2. การใช้โปรแกรมการน าเสนอ การสอนออนไลน์ 
3. ระบบการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือออนไลน์ 

 
4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  

1. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  
3. สร้างแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
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12. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (ในข้อ 5) 
1.  สร้างบรรยากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่านหน้าจอ 
2.  เพ่ิมโอกาสและสนับสนุนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผ่านหน้าจอแบบออนไลน์ 
3.  มีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน 

 
13 ข้อเสนอแนะ 

-  
 
14. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          .................................................................... 
                                                                                  (ผศ.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล) 
                                                                        หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 

 

 


