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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

1. อ.ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต   ผู้จัดการความรู้ (KM Manager) 
2. ผศ.ดร.วรรณา ผู้มีโชคชัย   คุณอำนวย (Facilitator)  
3. รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร ์   คุณอำนวย (Facilitator) 
4. นายสิริชัย ฉายเพชร   คุณลิขิต (Note Taker)  
5. ผศ.ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย  คุณกิจ  
6. ผศ.ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล  คุณกิจ    
7. ผศ.ดร.นิตยา ไตรภิญโญภาพ  คุณกิจ     
8. ผศ.ดร.ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ  คุณกิจ 
9. ผศ.ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์  คุณกิจ 
10. รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด  คุณกิจ 
11. รศ.ดร.สุภิญญา พงษ์สังข์   คุณกิจ 
12. รศ.ดร.ธีรพร บุรีรักษ์   คุณกิจ 
13. อ.ดร.อนิรุทธิ์ ลิ้มตระกูล   คุณกิจ 
14. นางสาวบุญรัตน์ ลัดดา   คุณกิจ 
15. นางสาวสุนิสา กองแก้ว   คุณกิจ 
16. นางสาวเพ็ญนภา กล้าสนาม  คุณกิจ 
17. นางสาวภารดี สมบูรณ์พร   คุณกิจ 

 

3. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงในปัจจุบันนี้ยังมีการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 
2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้ทางภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้อง
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้แก่นิสิตทั้งในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 
หลักสูตรในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์เองและรายวิชาที่

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้ 28 ตุลาคม 2564 

 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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รับผิดชอบร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บุคลากรทุกท่านจึงมีประสบการณ์ด้าน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านการปฏิบัติจากสถานการณ์จริงมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทาง
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้ร่วมประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์การสอนออนไลน์ของอาจารย์และบุคลากรภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจัดทำคำแนะนำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบออนไลน์ของภาควิชาจุลชีววิทยาไว้ เพ่ือเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้เพ่ือประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การสอนออนไลน์ของอาจารย์และบุคลากรภาควิชาจุล
ชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพ่ือจัดทำคำแนะนำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด     

1. อาจารย์และบุคลากรภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2. ได้จัดทำคำแนะนำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อ่ืน ๆ กรุณาระบุ............................................................... .................................................. 
 
7. กระบวนการจัดการความรู้  
 

กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
กำหนดหัวข้อ กิจกรรมการจัดการความรู้ในรูปแบบสภากาแฟ 

(World Café) ในหัวข้อเรื่อง แนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

World Café หรือ สภากาแฟ  
รูปแบบหนึ่งของการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสนทนาที่สร้างแรงบันดาลใจและ
กระตุ้นให้เกิดการสนทนา แลกเปลี่ยนอย่างเปิด
กว้าง และเปน็กันเอง โดยเน้นให้ "ผู้เขา้ร่วมทุก

กำหนดหัวขอ้กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ในรปูแบบสภากาแฟ 
(World Café) โดยการมีส่วนร่วม
ในการนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ
และบุคลากรทุกท่านมี
ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อให้เกิด
การต่อยอดองค์ความรู้ ผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในภาควิชาฯ 
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กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
คนไดม้ีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ ์และความคิดเห็นในประเด็นที่
กําหนดไว้ ในบรรยากาศแห่งมิตรไมตรี ที่ทุกคน
เปิดใจ “พูด ฟัง คิด” มีการต่อยอดความรู้ต่าง 
ๆ ตามหัวขอ้ที่ถูกเปิดประเด็นไว้กับเพ่ือนกลุ่ม
อ่ืน ๆ ซึ่งจะมีเจ้าบ้านประจําโต๊ะที่พร้อม
ต้อนรับ ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมที่จะหมุนเวียนมา
จากโต๊ะอ่ืน ๆ ด้วย 

ค้นหาสาเหตุ บุคลากรทุกท่านมีประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ แต่อย่างไรก็
ตาม มีปัจจัยต่าง ๆ ทีส่่งผลให้เกิดความ
หลากหลายในรูปแบบการสอนออนไลน์ของ
แต่ละบุคคล อาทิเช่น การเตรียมความพร้อม
ของแต่ละบุคคล อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุน 
เทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ใช้  วิธีการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์ การ
ประเมินนิสิต รวมถึงแนวทางของแต่ละบุคคลที่
ทำให้การสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพและ
ประสบความสำเร็จ 

บุคลากรร่วมกันแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การสอนออนไลน์ 
โดยวิเคราะห์ตามปัจจัยต่าง ๆ 
ตั้งแตข่ั้นตอนในการเตรียมความ
พร้อม ขั้นตอนระหว่างการเรียน
การสอนออนไลน์ ขั้นตอนในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
รวมถึงเทคนิคหรือวิธีการที่แต่ละ
ท่านนำมาใช้ในการสอนออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

วิธีการแก้ไข ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในรูปแบบสภา
กาแฟ (World Café) เพื่อดึง Tacit 
knowledge ด้านการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ ของบุคลากรแต่ละท่าน 
สอดคล้องกับหัวข้อของสภากาแฟดังต่อไปนี้ 
 
หัวข้อที่ 1: การเตรียมความพร้อมในการสอน
ออนไลน์ 

- อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนที่มีความ
จำเป็นในการสอนออนไลน์ ได้แก่ 
1. Computer 
2. Practical online system เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน์ เช่น MS team, Zoom, 
LMS ที่ด ี

3. ระบบ Internet ที่เสถียร 
4. Webcam, Microphone และ 

Earphone 
5. นักวิชาการศึกษาด้าน IT 

สรุปคำแนะนำซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ 
1. แนวทางในการเตรียมความ
พร้อมสำหรับการสอนออนไลน์ 
- มีการทดสอบระบบต่าง ๆ ก่อน
การสอนออนไลน์วันจริงทุกครั้ง 
- มีการแบ่งเนื้อหาการสอนในการ
จัดทำวิดีโอ เพ่ือไม่ให้ความยาวของ
วิดีโอมากจนเกินไป 
- เรียนรู้การใช้ platform ต่าง ๆ 
ในการเตรียมสื่อการสอนให้เกิด
ความน่าสนใจและเหมาะสำหรับ
การสอนออนไลน์ รวมถึงพิจารณา
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของ
นิสิตแบบ interactive 
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กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
6. โปรแกรมท่ีใช้ในการตัดต่อวิดีโอ

และทำสื่อการสอน 
- ปัญหาและอุปสรรคในการเตรียม

ความพร้อมสำหรับการสอนออนไลน์ 
1. ปัญหาของระบบ Internet และ

การใช้ Platform ต่าง ๆ 
2. การเตรียมการสอนในรูปแบบ

วิดีโอ มักใช้เวลาในการเตรียมนาน 
ควรแบ่งเนื้อหาเพ่ือไม่ให้ยาว
จนเกินไป 

3. การเตรียมการสอนในรูปแบบ 
Live ใช้เวลาในการเตรียมน้อย
กว่า แต่มีความกังวลในเรื่องระบบ 
Internet และระบบไฟฟ้า 

4. ไม่สามารถใช้โปรแกรมในรูปแบบ
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการสอน
ออนไลน์ทีเ่ป็นอุปสรรค เช่น 
สถานที่ไม่สะดวก มีเสียงรบกวน 
เป็นต้น 

6. มีค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์สำหรับ
การสอนออนไลน์เพ่ิมข้ึน 

7. ขาดความมั่นใจในการเริ่มเรียนรู้
และทำสิ่งใหม่ ๆ เกี่ยวกับการสอน
ออนไลน์ 

8. ขาดความรู้และผู้ให้คำแนะนำด้าน
การผลิตสื่อการสอนออนไลน์ 

 
หัวข้อที่ 2: การสอนออนไลน์ (Live/VDO) 

- ข้อดีที่ท่านมองเห็น จากการสอน
ออนไลน์ 
1. ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาใน

การเดินทาง 
2. นิสิตสามารถนำคลิปการสอนมา

ทบทวนได้ตลอดเวลาตามความ
ต้องการ 

3. หากมีภารกิจซ้ำซ้อน การสอน
ออนไลน์ด้วยวิดีโอสามารถช่วย

- เตรียมสื่อการเรียนการสอนให้
พร้อมก่อนถึงวันสอนจริง 
- ฝึกซ้อมการใช้โปรแกรมการสอน 
online ล่วงหน้า และทำซ้ำหลาย 
ๆ ครั้ง จนเกิดความชำนาญ รวมถึง
ขอคำแนะนำจากผู้รู้ท่านอ่ืน 
- จัดหาผู้ที่มีความชำนาญในการใช้
โปรแกรมการสอนออนไลน์ต่าง ๆ 
ไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
กรณีมีปัญหาของระบบเกิดข้ึน 
- มีการเขียน script เพ่ือเป็น
แนวทางในการเตรียมการสอน
รูปแบบวิดีโอ จะช่วยให้การอัด
วีดีโอราบรื่นและไม่ใช่เวลามาก
จนเกนิไป 
- เลือกใช้อุปกรณ์ เช่น ไมโครโฟนที่
มีคุณภาพดีซึ่งช่วยให้คุณภาพเสียง
ในวีดีโอมีความชัดเจนมากข้ึน 
- มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ต
คุณภาพสูงที่บ้าน 
- จัดสถานที่ให้เหมาะสม ลดเสียง
รบกวนจากสิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสุด 
2. แนวทางในการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในระหว่างการสอน
ออนไลน์ 
- เตรียมความพร้อมของตนเองใน
ทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ทำความเข้าใจ
และฝึกการใช้ระบบ online อย่าง
ชำนาญ, ติดตั้งระบบ internet ที่มี
ความเสถียรสูง 
- เข้าระบบ MS teams ด้วย
โทรศัพท์มือถือ สำรองไว้ กรณี
สัญญาณหลุด 
- เปลี่ยนการถามระหว่างสอนเป็น
ถามรวบยอดตอนสอนเสร็จ โดย
แบ่งเป็นช่วง ๆ หรือบอกนิสิตให้
สามารถเปิดไมค์ถามได้ทันที 
- มีการกระตุ้นให้นิสิตตั้งคำถาม
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แก้ไขปัญหานี้ได้ 

4. นิสิตที่ไมส่ะดวกเข้ามาเรียนตาม
ตารางสอน ก็สามารถบริหารเวลา
การเรียนได้ง่ายขึ้น 

5. ได้ลองใช้รูปแบบการสอน แบบอื่น 
ๆ โดยไมย่ึดติดอยู่เฉพาะที่ใน
ห้องเรียนและเวลาในการจัดการ
เรียนการสอนยืดหยุ่นขึ้น 

6. การอัดวีดีโอทำให้สามารถมาย้อน
ดูความบกพร่องที่เกิดขึ้นในขณะที่
ทำการสอนได้และสามารถ
นำไปใช้ปรับปรุงในการสอนครั้ง
ต่อไป รวมทั้งสามารถทำการตัด
ต่อแก้ไขวีดีโอในส่วนที่ผิดพลาด
หรือไม่สมบูรณ์ได้ 

7. มีการพฒันาตนเอง ได้เรียนรู้การ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ิมเติม 

8. สามารถมีการสื่อสารกับผู้เรียน
แบบ real time 

- ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการ
สอนออนไลน์ 
1. ปัญหาระบบ Internet เช่น ความ

เสถียรของระบบ internet ของ
ผู้เรียนและผู้สอน 

2. ปัญหาของโปรแกรมที่ใช้ในการ
สอนออนไลน์ 

3. นิสิตไมต่อบคำถามในระหว่างการ
เรียนแบบ Live 

4. กรณีการสอนแบบวิดีโอ นิสิตมี
คำถามแต่ไม่สามารถถามได้
ในขณะเรียน ทำให้มาสอบถาม
ภายหลังในไลน์ส่วนตัวค่อนข้าง
เยอะ ซึ่งใช้เวลาในการอธิบายเด็ก
แต่ละคนมากพอสมควร 

5. นิสิตมักจะไม่เปิดกล้อง หรือ 
ไมโครโฟน ทำให้เสมือนผู้สอน
สอนคนเดียว ไม่เกิดการ 
communication กันระหว่าง

และออกแบบการสอนที่นิสิตอยาก
มีส่วนร่วม 
- เพ่ือหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนในวีดีโอ
ให้ได้มากท่ีสุด สามารถเลือก
ช่วงเวลาในการอัดวีดีโอเป็น
ช่วงเวลากลางคืน จะช่วยลดเสียง
รบกวนได้ 
- พยายามจัดหาห้องหรือสถานที่ที่
เหมาะสม เพ่ือลดเสียงรบกวนให้
มากท่ีสุดในระหว่างการสอน Live 
3. เทคนิคหรือวิธีการในการสอน
ออนไลน์ที่ดี 
- การสอนโดยใช้วิดีโอ ควรเตรียม
ล่วงหน้าและ upload ไว้ใน 
Moodle course ก่อนเรียน อย่าง
น้อย 3 วัน 
- การสอนแบบ Live ควรมาเปิด
ห้องเรียนออนไลน์ก่อนเวลาอย่าง
น้อย 5 นาท ีและเมื่อนิสิตเข้ามาใน
ห้องเรียนออนไลน์พอสมควรแล้ว 
ควรเริ่มการสอนตรงเวลา เนื่องจาก
เวลาเรียนค่อนข้างจำกัด และ
สามารถอนุญาตให้นิสิตกดบันทึก
วีดิโอการสอนได้ 
- การสอนแบบ live ทุกครัง้ ควร
ทบทวนบทเรียนก่อนหน้าประมาณ 
5 นาท ีจากนั้นจึงแจ้งวัตถุประสงค์
การเรียนในหัวข้อนั้น ๆ และ
ชี้ให้เห็นว่าทำไมต้องเรียนหัวข้อนี้ 
โดยระหว่างที่สอนสามารถเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนถามได้ทั้งระหว่าง
การสอนหรือหลังเสร็จการสอน 
เปิดโอกาศให้นิสิตสามารถพักได้ 5-
10 นาที ระหว่างการสอนในหัวข้อ
ที่ใช้เวลาตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป 
- เตรียมสื่อการสอนให้น่าสนใจ มี
คำถามให้นิสิตมีส่วนร่วม เตรียม
อุปกรณ์ให้พร้อม หลังจากหมด
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ผู้สอนและผู้เรียน (ขาดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน) 

6. ผู้สอนขาดความชำนาญในการใช้ 
ระบบ online 

7. นิสิตมคีวามไม่พร้อมด้านอุปกรณ์
และระบบ Internet 

8. ในการสอน Live บางครั้งมีเสียง
รบกวนจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่
เหนือการควบคุมและจัดการ 

- โปรแกรม หรือ Application ต่าง ๆ 
ที่ช่วยทำให้ระหว่างการสอนออนไลน์ 
สามารถทำการสอนได้สะดวกขึ้น 
ช่วยให้การสอนมีความ Active 
กระตุ้นการเรียนรู้ของนิสิต หรือช่วย
ใหเ้กิดความน่าสนใจในการเรียนรู้
มากขึ้น 
1. Quiz ใน kahoot, quizizz ทีใ่ห้

นิสิตเข้าทำพร้อมกันในชั่วโมง
เรียนที่สอนแบบ live ได้รับความ
สนใจในการตอบคำถาม และเห็น
คะแนน ranking ซึ่งการที่ให้ตอบ
คำถามไปทีละข้อ พร้อม ๆ กัน ทำ
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
และเกิดความสนุกสนาน 

2. Microsoft team, Whiteboard 
3. GoodNote 
4. การสร้าง quiz ใน Google 

form, MS formให้นิสิตลองทำ
เพ่ือช่วยทดสอบความเข้าใจ 

5. LINE 
6. www.youtube.com และ 

https://ezgif.com/video-to-gif 
โดยเราสามารถดาวน์โหลดวีดีโอ
การเคลื่อนไหวของปรสิตบางชนิด
ที่การวินิจฉัยโรคสามารถดูได้จาก
ลักษณะการเคลื่อนที่มาทำการ
แปลงเป็นไฟล์ GIF แล้วแทรกลง
ในไฟล์เอกสารการสอนก็ช่วยให้

เวลาสอน ให้เวลานิสิตในการ
ซักถามต่อได้ตามต้องการ 
- ใช้วีดีโอเพ่ือให้นิสิตศึกษาด้วย
ตัวเอง จากนั้นประเมินความเข้าใจ
ของนิสิตด้วยการใช้แบบทดสอบ 
รวมถึงมีช่องทางให้นิสิตติดต่อใน
การถาม-ตอบ สิ่งที่นิสิตสงสัย
หรือไม่เข้าใจ และพยายามตอบ
คำถามนิสิตให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะ
ทำได้ 
- การสอนแบบวิดีโอ จะพยายามใช้
วิธีการการบรรยายให้เหมือนกำลัง
คุยกับนิสิตในห้องเรียนมากท่ีสุด 
(จินตนาการว่ามีคนนั่งฟังอยู่) 
เพ่ือให้น้ำเสียงฟังแล้วไม่น่าเบื่อ 
- การสอนปฏิบัติการ จะใช้รูปถ่าย
ที่ได้จากการถ่ายรูปตัวอย่างจริง 
และใช้รูปที่มีความชัดเจนใน
รายละเอียด 
- ถ้าสอนเป็นกลุ่มเล็ก จะมีการ
กำหนดปัญหาที่ต้องคิดร่วมกัน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการสื่อสารใน
กลุ่ม แต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่จะเป็นการ
บรรยายเป็นหลัก แทรกด้วยคำถาม
กระตุ้นความคิดเป็นช่วง ๆ 
4. เทคนิคหรือวิธีการทีใ่ช้ในการ
ประเมินนิสิตได้อย่างเหมาะสม 
- กิจกรรมประเมินความเข้าใจที่ทำ
พร้อมกันในห้องเรียน สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า นิสิตมีความเข้าใจ
เนื้อหาหรือไม่ และหากประเมินได้
ว่านิสิตไม่เข้าใจเนื้อหาหรือบทเรียน
นั้น ๆ อาจารย์ผู้สอนสามารถ
อธิบายเพิ่มเติมไดห้ลังจบกิจกรรม
ทันที 
- ทัง้การใช้แบบทดสอบออนไลน์
หลังเรียนและการขอให้นิสิตทำ
แบบสอบถามทำให้เห็นว่านิสิตมี

http://www.youtube.com/
https://ezgif.com/video-to-gif
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นิสิตรู้สึกไม่น่าเบื่อและเข้าใจ
ลักษณะการเคลื่อนที่ได้มากกว่า
แค่การบรรยายด้วยปากเปล่า 

 
หัวข้อที่ 3: การประเมินผลการสอนออนไลน์ 

- วิธีการประเมินการสอนออนไลน์
อะไรบ้าง ท่ีสามารถนำมาใช้ในการ
ประเมินนิสิต 
1. ประเมินพฤติกรรมในการเข้ากลุ่ม 

การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน การ
แสดงความคิดเห็น ผ่าน rubric 
score 

2. กิจกรรม quiz ต่าง ๆ ช่วย
ประเมินการเข้าทำกิจกรรมและ
คะแนนการมีส่วนร่วม 

3. การประเมิน soft skills ของ
ผู้เรียนจากการทำกิจกรรมในกลุ่ม 

4. การประเมินความรู้ของผู้เรียนจาก 
MCQ, pre test/post test, 
after class assignments 

5. การประเมินความรู้ของผู้เรียนจาก
Quizizz, participation list, 
Quiz and activity บน Moodle 

6. การประเมินความรู้ของผู้เรียน 
โดยใช้ Google form 

7. ประเมินจากการสอบนำเสนอผ่าน 
MS Team, Zoom, Google 
classroom 

ความเข้าใจเนื้อหามากน้อยเพียงใด
และสามารถสอบถามความคิดเห็น
เพ่ิมเติมจากนิสิตไดว้่าการสอน
ออนไลน์ในวิธีการที่เราใช้เหมาะสม
หรือไม ่ควรปรับปรุงในครั้งต่อไปใน
ประเด็นใดบ้าง 
- ใช้การสอบเป็นการประเมินด้าน
ความรู้ ส่วนด้านพฤติกรรมใช้การ
สังเกตเป็นหลัก อาจประเมินจาก 
Rubric score เพ่ือให้เป็นรูปธรรม
มากขึ้น 

 
8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  

1. การเปิดใจและความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามประสบการณ์ท่ีหลากหลายของ
แต่ละบุคคล จนได้คำแนะนำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ของภาควิชาฯ 

2. บุคลากรทุกท่านมีความตั้งใจและพร้อมเรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการสอนออนไลน์ต่าง ๆ โดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทีจ่ะเกิดขึ้นกับนิสิตเป็นหลัก 

 
9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คู่มือ 
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  แผ่นพับ 
   โปสเตอร์ 
   โปรแกรมหรือระบบต่าง ๆ 
   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่าง ๆ ระบุ : Website ภาควิชาจุลชีววิทยา  
       http://med.swu.ac.th/microbiology  
 
10. ผลจากการดำเนินการทำกิจกรรม KM  

1. อาจารย์และบุคลากรภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 17 ใน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม) 

2. ไดจ้ดัทำคำแนะนำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 
1.1) บุคลากรในภาควิชาร่วมมือกันทำงาน แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเล็งเห็น
ความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ในภาควิชา 
1.2) ได้จัดทำคำแนะนำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ 

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดท่ีไม่บรรลุ 
ไม่มี (โปรแกรมหรือ Application ต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคการสอนออนไลน์ใหม่ๆ อาจสามารถ 
Update เพ่ือนำมาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง) 

3. ท่านต้องการให้ปรับขั้นตอนใดบ้างในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จดัให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

4. ท่านสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
นำเอาคำแนะนำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ไปปรับใช้ เมื่อเกิดการใช้และมีประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น จึงนำมาพัฒนาแนวปฏิบัติการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 5.  ท่านได้อะไรตามท่ีท่านคาดหวังไว้ จากกิจกรรมการจัดการความรู้ในครั้งนี้ 
 5.1) ได้มสี่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 5.2) ได้มีการสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในทีม 
 5.3) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
 5.4) ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือการสอนออนไลน์และเทคนิคต่าง ๆ จากประสบการณ์ของ

บุคลากรทุกท่าน 
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     12. ภาพประกอบการทำกิจกรรม 
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