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คำนำ
การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นองค์ประกอบประการ
หนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานหรือองค์กร ในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้กำหนด
ไว้ว่า
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผล
ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
สร้างวิสัย
ทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องร่วมกัน นอกจากนั้นในแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ และการติดตามประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ได้กำหนด
ให้การจัดการความรู้ในองค์กรเป็นประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วย
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารราชการแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาให้เป็นระบบ
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน
พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรต่อไป
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสห
เวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่มีพันธกิจหลัก 5 ด้าน
ประกอบไปด้วย พันธกิจที่ 1 การผลิตบุคลากรสาธารณสุข พันธกิจที่ 2 การบริการ
วิชาการต่อสังคม พันธกิจที่ 3 การวิจัยสร้างองค์ความรู้ พันธกิจที่ 4 การทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม และพันธกิจที่ 5 การบริหารองค์กร ซึ่งในการพัฒนาระบบการศึกษาให้มี
คุณภาพ มุ่งสร้างและพัฒนาสังคมเพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ จึงได้ดำเนินการจัดการ
ความรู้หรือ Knowledge Management (KM) ทางด้านงานจัดการเรียนการสอน
โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น
ระบบเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวคณาจารย์และผู้ที่สนใจต่อไป
คณะกรรมการการจัดการความรู้
เมษายน 2565
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การเตรียมความพร้อมก่อนจัดการสอน
1. การเตรียมความพร้อมในส่วนของเอกสารการสอน สื่อการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายท่านจะต้องมีการวางแผนการเรียนการสอนร่วมกันโดย
ออกแบบกระบวนการสอน การมอบหมายงานและเกณฑ์การให้คะแนนผู้เรียน หลังจาก
นั้นจึงจัดทำเอกสารประกอบการสอน
และสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ตนเองรับผิด
ชอบในเนื้อหาแต่ละคาบ โดยปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์และข้อมูลที่อ้างอิง
ปัจจุบันให้มากที่สุด
เนื่องจากการเรียนการสอนแต่ละคาบมีระยะเวลาประมาณ
2-3
ชั่วโมง ดังนั้นในการการเตรียมการในส่วนของสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน อาจจะ
ต้องสร้างให้มีการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เช่น การสร้างวีดีโอ การสร้างเกม เพลง
คลิปวิดีโอ
เป็นต้น
ก่อนที่จะอัพโหลดเอกสารลงในช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียน
ดาวน์โหลด เช่น Google Classroom, Google Drive, Line เป็นต้น หากผู้สอน
จัดการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ควรปรับความยาวเนื้อหา
ของวิดีโอไม่เกิน 10 นาที เพื่อลดความเบื่อหน่ายของผู้เรียน
2. การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียน
คาบแรกของภาคเรียนในแต่ละรายวิชา ผู้สอนและ
ผู้เรียนจะต้องมีการสร้างกติกาและข้อตกลงร่วมกัน
จัดส่งอุปกรณ์การ
เช่น ข้อควรปฏิบัติภายในห้องเรียนออนไลน์ คำ
เรียนทางไปรษณีย์
อธิบายรายวิชา และความต้องการของผู้เรียนเพื่อที่
จะนำไปปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ตรงกับ
ให้นักศึกษาเตรียมเครื่องมือการเรียนรู้
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละรายวิชา
อาจารย์จัดส่งเครื่องมืออุปกรณ์
รวมทั้งให้ผู้เรียนสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อใช้ใน
ทางการแพทย์ที่จำเป็นทางไปรษณีย์
การเรียนรู้ตลอดภาคเรียนการศึกษา
หรือผู้สอน
อ.ทพญ.ปิ่ นทอง ประสงค์สุข เป็นผู้สร้างห้องเรียนออนไลน์ขึ้นกับการตกลง

“

”

ระหว่างผู้เรียนหรือผู้สอน โดยจะมีการอัพโหลดเอกสารและสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการ
สอน มอบหมายงานผ่านห้องเรียนออนไลน์ นัดหมายเวลาและสถานที่เรียนพร้อมทั้งชี้แจง
หัวข้อที่จะเริ่มเรียนในแต่ละคาบล่วงหน้าผ่านช่องทางนี้ได้ เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมก่อน
ในส่วนของการเรียนภาคปฏิบัติที่มีความจำเป็นต้องเรียนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์จะ
ต้องมีการสำรวจความพร้อมของผู้เรียน
และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการเรียน
การสอนที่สะดวกสำหรับผู้เรียนเพื่อทดแทนอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ต้องมีการ
วางแผนการส่งอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องแก้ว สารเคมี
ที่จำเป็น ส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้เรียนก่อนถึงคาบเรียน
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การเตรียมความพร้อมก่อนจัดการสอน
3. การเตรียมความพร้อมของผู้สอนก่อนการสอน
ผู้สอนควรทำการอัพโหลดเอกสารการสอนให้แก่
ผู้เรียนผ่านช่องทางที่ตกลงร่วมกันก่อนอย่างน้อย 1
สัปดาห์ อาจประกอบด้วยเอกสารการสอน สไลด์การ
สอน สื่อวิดิทัศน์ เป็นต้น พร้อมทั้งนัดหมายวันเวลากับ
ผู้เรียนอีกครั้ง นอกจากนี้ผู้สอนควรเตรียมคำถาม
ปลายเปิดในระหว่างการเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศ
กระตุ้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน
ในการเปิดห้องเรียนในระบบออนไลน์ผู้สอนอาจ
มอบหมาย หรือมีข้อตกลงร่วมกันให้ผู้เรียนเป็นผู้รับ
ผิดชอบในการเปิดห้องเรียนก่อน 15 นาที และเมื่อถึง
เวลาผู้สอนจึงเข้าห้องตามเวลาที่กำหนด ซึ่งจะเป็นการ
ฝึกความรับผิดชอบของผู้เรียน และผู้เรียนเข้าเรียนได้
อย่างพร้อมเพียงตรงเวลา
ก่อนการจัดการเรียนการสอนผู้สอนควรหา
กิจกรรม หรือสื่อต่างๆที่สามารถดึงดูดความสนใจ
หรือเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่บท
เรียน ตัวอย่างเช่น การเช็คชื่อด้วยแคปชัน การเริ่มต้น
ให้น่าสนใจ การเปิดเพลง เกม คลิปวิดีโอ หรือการใช้
กิจกรรมทางจิตตปัญญาศึกษา

“เช็คชื่อแบบ
สร้างแคปชัน

การเตรียมความพร้อมก่อนการ
เรียนโดยการใช้วิธีการเช็คชื่อ
แบบสร้างแคปชัน ทำให้ผู้เรียน
ผ่อนคลายและกระตุ้นให้อยากรู้
อยากเห็น
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เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การจัดการเรียนรู้

“

การวางเป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้
เน้นเรียนอย่าง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบตามวัตถุประสงค์ โดยยึดตาม
สนุกและได้เรียนรู้
มคอ.3 เป็นหลักในการเรียนการสอน จัดประสบการณ์ที่
ตามสภาพจริง
หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหา กิจกรรมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนอง
จัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดผลและ
ประเมินผลจะต้องไม่เยอะจนเกินไปในแต่ละบทเรียน แต่ วัตถุประสงค์ของการเรียน เน้นเรียน
อย่างสนุกและได้เรียนรู้ตามสภาพจริง
ให้ครบทุกตัวชี้วัดเมื่อนำมารวมทั้งรายวิชา
ผู้สอนจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนในรายวิชา
ภญ.ดร.สุภาพร บุญศิริลักษณ์
ในชั่วโมงแรกที่แนะนำรายวิชา และเมื่อมีการสอนราย
คาบจะมีการแนะนำวัตถุประสงค์การเรียนรู้อีกครั้งเพื่อเน้นย้ำและสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้
เรียนไปศึกษาก่อนเข้าเรียนในแต่ละครั้ง นอกจากนั้นกิจกรรมตลอดการเรียนการสอนจะ
ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการเรียน เน้นสนุกและได้เรียน
รู้ตามสภาพจริง
ไม่ว่าจะเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หรือเรียนในห้องเรียนจะต้องไม่สร้าง
ภาวะเครียดและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาให้กับผู้เรียน
ในส่วนของการวางแผนภาระงานของผู้เรียนต้องมีการตกลงร่วมกัน ชี้แจงงานมอบ
หมายเพื่อให้นักศึกษาวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมอบหมายงานและ
ทำในคาบเรียนเพื่อลดภาระงาน

”

“

แจ้งวัตถุประสงค์ในคาบเรียนในรายวิชาในชั่วโมงแรกที่แนะนำรายวิชา และ
เมื่อมีการสอนรายคาบก็มีการแนะนำวัตถุประสงค์การเรียนรู้อีกครั้ง
ดร.ฐิติกานต์ เอกทัตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

”

หน้า 5

บทที่ 3

กระบวนการ ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้

หน้า 6

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

กระบวนการ ขั้นตอน การจัดการเรียนรู้
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน
ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน แนะนำให้ผู้สอน
ทบทวนก่อนการสอน ( Before action review : BAR) เพื่อดูสิ่งที่ผู้เรียนต้องการว่า
สอดคล้องกับสิ่งที่จะทำการเรียนการสอนหรือไม่
นอกจากนี้ผู้สอนจะต้องมีการเตรียม
กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม หรือละลายพฤติกรรมของผู้เรียน ให้รู้สึกผ่อนคลาย และ
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนเอง
และผู้สอน
ควรมีการเปิดกล้องเพื่อเพิ่ม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผู้สอนอาจใช้วิธีการเช็คชื่อผ่านกิจกรรม เช่น การเช็ค
ชื่อโดยเลี่ยงการตอบแบบปกติ การเช็คชื่อโดยใช้แคปชัน หรือให้เล่าเรื่องของตนเอง โดย
รวมกิจกรรมในส่วนนี้ใช้เวลาไม่ควรเกิน 10 นาที ในส่วนแรกนี้อาจมีการทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-Test) แล้วจึงเริ่มเข้าสู่บทเรียน
2. เข้าสู่เนื้อหาการเรียน
การเข้าสู่บทเรียนอาจเริ่มต้นด้วยการทบทวนความรู้ของผู้เรียนจากคาบที่แล้ว แล้วจึง
เริ่มเข้าสู่เนื้อหาในคาบปัจจุบัน ซึ่งการเรียนการสอนอาจใช้เทคนิคที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL)
การเรียนการสอนโดยวิธีห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
Jigsaw/Demonstrated/Return-Demonstrated
การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study)
ในระหว่างการจัดการสอนในรูปแบบต่างๆ ควรมีกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสนุก สร้างความ
น่าสนใจให้แก่ผู้เรียน โดยการเพิ่มรางวัล วิทยากรรับเชิญ หรือการจัดกิจกรรมคล้ายการ
จัดรายการทีวีหรือรายการขายสินค้า มีการใช้กระดิ่ง เสียงเอฟเฟคต่างๆ และใช้ Visual
background มีการใช้อนิเมชั่นเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ในส่วนของการออกแบบเอกสาร
การสอนควรมีการเว้นช่องว่างในส่วนเนื้อหาสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนเติมคำในช่องว่าง
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนอาจมีการถามเป็นระยะโดยใช้กิจกรรม หรือ
แอปพลิเคชัน เช่น Kahoot, Quizizz และอาจใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้เกิดการแลก
เปลี่ยนระหว่างผู้เรียน และผู้สอน

“

Flipped Classroom ใช้วิธี
ห้องเรียนกลับด้าน

Flipped Classroom โดยใช้วิธีห้องเรียนกลับด้าน ให้วิดีโอก่อน
ชั่วโมงเรียน และทำแบบฝึกหัด เฉลยแบบฝึกหัดในคาบเรียน พร้อม
ทั้งใช้ Padlet เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ตอบสนองระหว่างผู้เรียน
ผู้สอน รวมทั้งใช้ในการเช็คชื่อเข้าเรียน

”

ภก.ประดิษฐ์ โคตรสังข์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
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กระบวนการ ขั้นตอน การจัดการเรียนรู้
3. ขั้นสรุปการเรียน
ในขั้นตอนสรุปผลการเรียนประจำคาบ อาจใช้
วิธีการสะท้อนคิดจากผู้เรียน (After Action
Review : AAR) จากผู้เรียนด้วยการพูดคุย
สอบถาม ทบทวนในประเด็นสำคัญของบทเรียน
หรืออาจใช้แอปพลิเคชันในการช่วยสรุปผลการ
เรียนในรูปของ Infographic ใน 1 หน้ากระดาษ
โดยใช้โปรแกรม Canva หรือใช้การสรุปผลในรูป
ของ Mind Mapping โดยใช้โปรแกรม Coggle,
Mind Mister เป็นต้น เมื่อทำการสรุปในรูปแบบ
ต่างๆ ตามวิธีการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนทำ Post-Test ในขั้นตอน
นี้ได้
ในส่วนสุดท้ายผู้สอนควรอัพโหลดวิดีโอการ
เรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกลับ
มาทบทวนได้ โดยสามารถอัพโหลดใน Youtube,
Google Drive และส่งลิงก์ให้ผู้เรียนตามช่องทาง
ที่ตกลงกับผู้เรียน

“

ก่อนสอนให้ทำ
“BAR
หลังสอน

อย่าลืม AAR

การทำการเรียนการสอนต้องมี Before
action review : BAR ก่อนการสอน
เพื่อดูสิ่งที่ผู้เรียนต้องการว่าสอดคล้องกับ
สิ่งที่เราจะทำการเรียนการสอนหรือไม่
และต้อง After Action Review :
AAR หลังการสอนเพื่อดูความเข้าใจของ
ผู้เรียนท้ายคาบ

”

อ.สิริสุดา วงษ์ใหญ่
วิทยาจารย์

ใช้การเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem–based Learning : PBL) โดยให้
อาจารย์เป็นผู้สังเกตการณ์ และกระตุ้นนักศึกษาให้
เกิดการอภิปรายและค้นคว้าข้อมูล

”

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

ภก.ปรัชญพงศ์ อินแปลง

หน้า 8

บทที่ 4

สื่อและแหล่งเรียนรู้
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สื่อและสิ่งเรียนรู้
ในการเรียนการสอนออนไลน์การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้
เรียน รวมทั้งให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือบริบทที่กำลังทำการเรียนการสอนถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่
จะดึงดูดความสนใจ นอกจากนั้นยังทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ได้มาก
ที่สุด โดยการนำเสนอเนื้อหาในการทำการเรียนการสอน ผู้สอนสามารเขียนโดยใช้ Ipad เพื่อให้
ง่ายต่อการเขียนบันทึก อธิบาย หรือขยายความบนเนื้อหาขณะทำการนำเสนอ หรือสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอเนื้อหาก็ได้

“

ใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟรี แต่มีข้อด้อยที่นักศึกษาไม่กล้า
แสดงความคิดเห็น หากใช้ Padlet อาจช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้
ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

”

การเรียนจัดการสอนทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ผ่านช่องทางออนไลน์
โดยโปรแกรมการใช้งานอาทิ เช่น Google Meet Attendance, Google Meet, Zoom
และใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการเรียนการสอนได้แก่ Google Classroom ร่วมกับ
Padlet
การนำเสนอเนื้อหาในการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถจัดทำเอกสารประกอบการสอนใน
โปรแกรม Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, Canva, Photoshop ตกแต่งให้
มีความน่าสนใจดึงดูดผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัดการสอน
นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกวิดีโอการ
จัดการสอนเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนย้อนหลังผ่านทาง Youtube, Facebook แล้วนำลิงก์บันทึก
การสอนส่งให้ผู้เรียนทางช่องทางต่างๆ
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนสามารถสร้างแรงกระตุ้นผู้เรียนได้เป็นระยะด้วยการใช้
เกมต่างๆ เช่น Kahoot, Plicker หรือกิจกรรมโดยผู้สอนสามารถสร้างสรรค์ได้เองเช่น การ
ร้องเพลง การแนะนำตนเองโดยใช้ Padlet การใช้ Liveworksheet เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
ของแบบฝึกหัด
ในส่วนของการวัดประเมินผล สามารถใช้โปรแกรม Google Form และ Kahoot โดย
Google Form สามารถทำเป็นแบบทดสอบและให้คะแนนได้ ช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผู้สอน
และ Kahoot ยังสามารถเพิ่มสีสันในระหว่างเรียนได้เป็นอย่างดี

“

ประยุกต์ใช้สื่อต่างๆเช่นเดียวกับการสอน On-site เช่น การใช้คลิปวิดีโอ
ต่างๆประกอบการสอน คลิปวิดีโอไม่ควรเป็นคลิปเนื้อหาสอนโดยตรง ควร
เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนสะท้อนหลังดูคลิปวิดีโอ
อ.อานนธชา เสถียร

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

”
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ตัวอย่างสื่อและสิ่งเรียนรู้

เว็บไซต์สำหรับทำสไลด์ สื่อการสอนต่างๆ
Canva
Powerpoint
เว็บไซต์สำหรับทำ Mind Mapping
Coggle
Mind Mister
เว็บไซต์สำหรับ Quiz
Quizizz
Kahoot
เว็บไซต์สำหรับบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
Padlet
Google Classroom
เว็บไซต์สำหรับจัดการเรียนการสอนแบบ Metaverse
Gather Town
เว็บไซต์สำหรับการวัดประเมินผล
Google Form
Kahoot

เว็บแอปพลิเคชันทางการศึกษา/การแพทย์
Medscape
Vis anatomy Lite
Khan academy
ระบบอินเตอร์เตอร์
ซิมอินเตอร์เนตแบบไม่จำกัด (ซิมเทพใน
เครือข่ายต่างๆแบบรายปี)

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

หน้า 11
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การวัดและประเมินผล
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การวัดประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จะมีการประเมินความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน
ภายในคาบเพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนโดยการทำแบบทดสอบ
ปลายปิดสั้นๆ ผ่านแอพลิเคชั่น Kahoot, Google Form, Plickers และ ClassDojo
โดยสามารถนำคะแนนช่วงต้นคาบและท้ายคาบมาเปรียบเทียบกันคล้ายการทำ Pre-test
และ Post-test
สามารถวัดผลความรู้ที่ได้และความคงอยู่ของความรู้ท้ายคาบจากการสั่งชิ้นงาน
One page สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ในวันนี้ โดยสามารถทำในแอพลิเคชั่นออนไลน์ เช่น
Canva, Google form, Coggle เป็นต้น หลังจากจึงให้ผู้เรียนส่งผ่านช่องทางออนไลน์
ที่ได้ชี้แจงกับผู้เรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียน เช่น Google Classroom, Line, Padlet
นอกจากการสังเกตจากการตอบคำถามแล้ว ผู้สอนจะต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้
เรียนตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงท้ายชั่วโมง ซึ่งอาจจะนำแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมมาใช้
ร่วมด้วยก็ได้

“ การวัดประเมินผล
แต่ละบทเมื่อเสร็จ
สิ้นการเรียน

และทำแบบทดสอบย่อย ซึ่งในการประเมินจะ
ประเมินในระดับพื้นฐาน เน้นให้ผู้เรียนตั้งใจใน
ชั่วโมงเรียน มีความตั้งใจ สามารถทำแบบฝึกหัด
ได้ ซึ่งเป็นการทดสอบและทวนความรู้อีกครั้ง

”

ภก.สารสิทธิ์ โรจน์ธนะธัญญา

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้วัดผล
เว็บไซต์สำหรับทำแบบทดสอบ
Google Form
Kahoot
Plickers
ClassDojo
เว็บไซต์สำหรับสรุปผลการเรียน Onepage
Canva
Google Form
Coggle
ช่องทางสื่อสาร
Google Classroom
Line
Padlet

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
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ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เว็บไซต์การจัดการความรู้เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ผศ.ดร.อารี
ผศ.ดร.ธิดารัตน์
ผศ.เศวตาภรณ์
ดร.สาวิตรี
ดร.รับขวัญ
ดร.สุภาพร
ดร.ฐิติกานต์
อ.ทพญ.ปิ่ นทอง

หลวงนา
จันทะเหิน
ตั้งวันเจริญ
เถาว์โท
เชื้อลี
บุญศิริลักษณ์
เอกทัตร์
ประสงค์สุข

อ.สารสิทธิ์
อ.คณัฐวุฒิ
อ.อริยา
อ.อนนธชา
อ.ปรัชญพงศ์
อ.ประดิษฐ์
อ.สิริสุดา

โรจน์ธนะธัญญา
หลวงเทพ
ปาละวงศ์
เสถียร
อินแปลง
โคตรสังข์
วงษ์ใหญ่

ดำเนินการโดยคณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
นายถนอมศักดิ์ บุญสู่
นายปรัชญพงศ์ อินแปลง
นายประกฤต
ประภาอินทร์
นายอนนธชา
เสถียร
นายกีรติ
พลเพชร
นางสาวนวพร
แก้วชูเสน
นางอัจฉรา
ชนะบุญ
นางรพีพรรณ
ปุ้งมา
นางอัญชลี
พงศ์เกษตร
นางอุบลทิพย์
ไชยแสง
นายศรัณย์
อัตตะนันท์
นางอัจฉราวลี
วงศ์ระวีกุล
นางสาวเยาวพา ลือจันดา
นางสาวอังคณา บุญครอง
นางสาวกาญจนา นิ่มสุนทร
นายพินิจ
ขอดสันเทียะ
นางยุพาภรณ์
วิเชียร
ดร.กริยาภา
หลายรุ่งเรือง

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
เภสัชกรชำนาญการ
วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
วิทยาจารย์ชำนาญการ
วิทยาจารย์ชำนาญการ
เภสัชการชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ทันตแพทย์ชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วิทยาจารย์
วิทยาจารย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วิทยาจารย์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
แพทย์แผนไทย

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

วสส.อุบลราชธานี
วสส.อุบลราชธานี
วสส.พิษณุโลก
วสส.พิษณุโลก
วสส.ตรัง
วสส.ตรัง
วสส.ขอนแก่น
วสส.ขอนแก่น
วสส.ยะลา
วสส.ยะลา
วสส.ชลบุรี
วสส.ชลบุรี
วสส.สุพรรณบุรี
วสส.สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
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ผู้รวบรวมข้อมูล

น.ส.สิริสุดา วงษ์ใหญ่ ตำแหน่ง วิทยาจารย์
กลุ่มงานวิชาการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
E-mail : Sirisuda@scphub.ac.th

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
กลุ่มงานบริการวิชาการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
E-mail : Kanatthawut@scphub.ac.th

ติดต่อเรา
กลุ่มงานวิชาการ
ชั้น 5 อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี
187 หมู่ 3 ตำบล เมืองศรีไค อำเภอ วารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร : 045-210-270-74 ต่อ 258
Email : Sirisuda@scphub.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
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คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก

“ส่วนราชการมีหน้าที่ พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียน
รู้อย่างสม่ําเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน”
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

