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ช่ือเร่ือง  

KM กลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
 



 

 

กิจกรรม 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

หน่วยงาน สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกจิ 

1. ประเด็นความรู้มหาวิทยาลัย : การจัดการเรียนการสอน 

2. ช่ือองค์ความรู้ : กลยุทธ์การบรหิารจัดการการเรียนการสอนออนไลน ์

3. คณะทํางาน (KM)  จํานวน 12 คน มีรายช่ือดังนี้   

1. นางนงลักษ์  อันทะเดช   ประธาน 

2. ดร.ศิริชัย   กิ่งสีดา      กรรมการ 

3. ผศ.เพ็ญศิริ  โพริย้า            กรรมการ 

4. ดร.วิรัตร   บุตรวาป ี        กรรมการ 

5. ผศ.ดร.รัชดาภรณ์  ปิ่นรัตนานนท ์  กรรมการ 

6. ผศ.รัฐพรรัตน์  งามวงศ์       กรรมการ 

7. ผศ.สุนทร  ดวงประเสริฐชัย     กรรมการ 

8. ดร.ประชาสันต์  แว่นไธสง      กรรมการ 

9. นางสาวศศิวิมล  กอบัว      กรรมการ 

10. ดร.ศศิกานต์  ไพลกลาง  กรรมการ 

11. ดร.ภาคภูมิ  หมีเงิน      กรรมการ 

12. ดร.ปิยรัตน์  งามสนทิ      กรรมการและเลขานุการ 

 



4. รายช่ือวิทยากร ถ่ายทอดความรู้   

เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาจารยท์ุกคนในสาขาระบบสารสนเทศ 

 

5. หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์หรือโรคโควิด 19 Corona virus Disease 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง 
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรคโควิด ๑๙ เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public 
Health Emergency of International Concern) และจากสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อการดํารงชีวิต การทํางาน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของสาขาระบบสารสนเทศ คณะ
บริหารธุรกิจ ซึ่งต้องยุติการเรียนการสอนในที่ตั้งลงกลางคันในระหว่างที่ภาคการศึกษายังไม่สิ้นสุด ซึ่งทางสาขาเอง
ได้ปรับการเรียนการสอนทุกช้ันเรียนเป็นการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ เป็นการเร่งด่วนเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องจนจบภาคการศึกษา นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด สาขาได้มีการติดตาม
ประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาวางกลยุทธ์รับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน นํามาสู่แนวทางการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนในภาวะวิกฤติซึ่งได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมจนเป็นแนวทางที่ปฏิบัติเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2564 ในการดูแลการเรียนการสอนให้คงคุณภาพ บรรยากาศ และ การดูแลนักศึกษา ได้เป็นอย่างดี 
ตลอดจนการลดช่องว่างที่เกิดจากระยะห่างระหว่างผู้เรียน-ผู้เรียน และ ผู้เรียน-ผู้สอน ให้มากที่สุด 
 

6. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนในภาวะวิกฤติที่มิอาจเปิดการเรียนการสอนได้

ตามปกต ิ

 

7. กระบวนการจัดการความรู้ (7 ข้ันตอน) 

 ได้ดําเนินการจัดการความรู้ ดังนี ้

1. Knowledge Identifiation: กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการถายทอดความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับให้ 

สอดคล้องกบัความต้องการการนําไปใช้ประโยชน ์

2. Knowledge Creation and Acquisition: ประธาน กรรมการ และเลขากลุ่ม ประชุมร่วมกันในการ

วางแผนการดําเนินงาน กําหนดหัวข้อการจัดการความรู ้ 

3. Knowledge Organization: กําหนดอาจารย์ผูร้ับผิดชอบกิจกรรมรวมถึงรปูแบบในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้องค์ความรู ้



4. Knowledge Codification and Refinement: ระบุรปูแบบกจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ 

รวมถึงจัดทําสื่อการให้ความรู้ และกําหนดรปูแบบวิธีการเผยแพร ่

5. Knowledge Access: ดําเนินการจัดกิจกรรม โดยการทาํประชาสมัพันธ์เชิญชวนผูส้นใจจากที่ต่างๆ ให้

ร่วมเข้ารบัฟังการเผยแพร่ความรู ้

6. Knowledge Sharing: ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างคณาจารย์ทีเ่ข้าร่วมประชุม KM 

7. Learning: คณาจารย์ผู้เข้าร่วมได้นําความรู้ที่ได้รับไปสู่การต่อยอดพัฒนาให้เป็นแนวทางสําหรับการ

จัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤติที่อาจเกิดในอนาคต ต่อยอดพัฒนา platform ให้สามารถขยายเป็นการใช้

ประโยชน์ในการทําบทเรียนออนไลน์เสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษา และอาจต่อยอดถึงการบริการสังคม 

 
 

8. ผลการดําเนินงาน 

1. การประชุม KM เป็นไปตามแผนการประชุม โดยจัดประชุมวันเดียวกับการประชุมอาจารย์ในสาขา 

เพื่อให้อาจารยส์ามารถเข้าร่วมประชุมต่อได้เลยโดยไม่ต้องนดัเพิ่มนอกเวลา 

2. เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรูร้ะหว่างสมาชิกในกลุ่มตามแผนที่วางไว้ 

3. ไดแ้นวทางสําหรบัการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤติที่อาจเกิดในอนาคต 

4. คณาจารย์กรรมการได้ร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แนวปฏบิตัิที่ด ี

เรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

สถานการณ์หรือโรคโควิด 19 Corona virus Disease 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรคโควิด ๑๙ เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public 

Health Emergency of International Concern) และจากสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ดังกล่าวได้ส่งผล

กระทบต่อการดํารงชีวิต การทํางาน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของสาขาระบบสารสนเทศ คณะ

บริหารธุรกิจ ซึ่งต้องยุติการเรียนการสอนในที่ตั้งลงกลางคันในระหว่างที่ภาคการศึกษายังไม่สิ้นสุด ซึ่งทางสาขาเอง

ได้ปรับการเรียนการสอนทุกช้ันเรียนเป็นการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ เป็นการเร่งด่วนเพื่อให้สามารถ

ดําเนินการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องจนจบภาคการศึกษา นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด สาขาได้มีการติดตาม

ประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาวางกลยุทธ์รับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน นํามาสู่แนวทางการบริหารจัดการ

การเรียนการสอนในภาวะวิกฤติซึ่งได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมจนเป็นแนวทางที่ปฏิบัติเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือน

มีนาคม 2564 ในการดูแลการเรียนการสอนให้คงคุณภาพ บรรยากาศ และ การดูแลนักศึกษา ได้เป็นอย่างดี 

ตลอดจนการลดช่องว่างที่เกิดจากระยะห่างระหว่างผู้เรียน-ผู้เรียน และ ผู้เรียน-ผู้สอน ให้มากที่สุด 

 

การสื่อสารกับนักศึกษาในภาวะพิเศษ 

- การติดต่อนักศึกษารายช้ันปีผ่าน Line Application เพื่อให้การสื่อสารครอบคลุมมากที่สุด โดยมีการ

ติดต่อนักศึกษาที่เป็นตัวแทนช้ันปี หรือหัวหน้าช้ันปีเพื่อเป็นผู้ประสานงานแต่ละช้ันปี 

- มีการพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อสือ่สารและติดตามความเป็นอยู่เสมอืนยังมกีารเปิดเรียน เนื่องจากในสภาวะ

ปรกติทางคณะมีนโยบายที่ให้การดูแลที่ใกล้ชิดนักศึกษา การหมั่นติดตามพูดคุยกับนักศึกษาช่วยให้นักศึกษารู้สึก

คลายความกังวล และลดความเครียดจากการที่รู้สึกว่ากําลังเรียนอย่างโดดเดี่ยว 

 

การจัดการเรียนการสอน 

ในการจัดการเรียนการสอน จะต้องขอความร่วมมืออาจารย์ในการทบทวนปรับเนื้อหาการสอนให้สามารถ

ถ่ายทอดออนไลน์ได้เข้าใจง่าย ไม่เสียเวลาไปกับเรื่องด้านอุปกรณ์และเทคนิคเกินไป โดยกําหนดการจัดการเรียน

การสอนเป็นแบบ Live Class และ Video-on-Demand เป็นหลัก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากความไม่พร้อม

ด้านทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษา และยังช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงบทเรียนได้ในเวลาที่สะดวก สามารถดูซ้ําเมื่อ



ไม่เข้าใจได้ ใน Live Class อาจารย์ผู้สอนจะมีการบันทึกการสอนไว้ทุกครั้ง ซึ่งการเผยแพร่เป็นแบบ Video-on-

Demand ก็สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาความไม่พร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษาที่กล่าวข้างต้นได้

เช่นเดียวกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการที่นักศึกษาละเลยบทเรียนเพราะเห็นว่าเป็น Video-on-Demand ในแต่

ละวิชาได้มีการกําหนดแบบฝึกหัดและมอบหมายงานที่กําหนดกรอบเวลาการส่งจํากัด เพื่อกํากับให้นักศึกษาเข้า

เรียนตามกรอบเวลาที่ให้ไว้ และทํางานส่งเพื่อเป็นการเก็บคะแนนวัดผลไปในตัว 

 

โมเดลการเรียน  

สาขาได้เสนอแนวทางหรือโมเดลการจัดการเรียนการสอนในสภาะวะไม่ปรกติให้อาจารย์เลือกใช้ไว้ 3 

โมเดล โดยสามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องสื่อสารกับนักศึกษาอย่างชัดเจนก่อนการ

ปรับ ดังนี้ 

- โมเดลที่ 1 : Video-on-Demand 100% + Assignment เป็นรูปแบบที่อาจารย์ทําสื่อวิดีโอเผยแพร่ 

โดยไม่มีการจัดช้ันเรียนออนไลน์สดประกอบ 

- โมเดลที่ 2 : Video-on-Demand + Live Tutorial Session + Assignment เป็นรูปแบบที่อาจารย์ทํา

สื่อวิดีโอเผยแพร่และมีช่ัวโมงนัดหมายกับนักศึกษาเพื่อตอบข้อซักถาม และย้ําประเด็นที่เข้าใจยาก 

- โมเดลที่ 3 : Live Class + Assignment เป็นรูปแบบที่ใช้ในกรณีที่จําเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบ

สด 

 

ห้องเรียนออนไลน์ 

เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาไปกับการติดตั้ง platform ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์มากจนเกินไป สาขาจึงขอ

ความร่วมมืออาจารย์ให้ใช้ Microsoft Teams ให้เป็นสื่อกลางหลักในการการติดต่อและการเรียนการสอนระหว่าง

อาจารย์และนักศึกษา โดยช่องทางนี้นักศึกษาสามารถติดตามเนื้อหา วิดีโอการสอน และสามารถส่งงานได้ รวมถึง

สามารถใช้เป็นช่องทางการติดต่อระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ประจําวิชา 

 

การเผยแพร่เนื้อหาการสอนออนไลน์ ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ประจําวิชาจัดทําหน้าบทเรียนออนไลน์บน LMS เพื่อการเผยแพร่บทเรียนในช่วงเวลาการ

ระบาดฯ 



2. อาจารย์ประจําวิชาจัดทําวิดีโอการสอนด้วยวิธีที่ตนสะดวก มีเอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด

ประกอบบทเรียน โดยให้จัดทําวิดีโอที่มีความยาวพอเหมาะ รูปแบบไฟล์ Mpeg 4 ส่วนเอกสารประกอบอยู่ในรูป 

PDF จัดชุดพร้อมเผยแพร่แก่นักศึกษา 

3. ช่องทางการเผยแพร่มีดังนี้ 

3.1 ผ่านระบบ LMS  

3.2 ผ่าน Youtube  

3.3 ผ่าน MS Teams 

 

การส่งงาน 

ให้นักศึกษาส่งผ่าน MS Teams ของแต่ละวิชา รูปแบบงานที่มอบหมายนั้นสามารถเป็นได้อย่าง

หลากหลาย เช่น เรียงความ การตอบคําถาม ไปจนถึงการทําวิดีโอนําเสนอโดยนักศึกษาส่งเข้ามาเพื่อดูและเรียนรู้

ร่วมกัน  

 

การวัดผลการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษาโดยหลักการว่า “การสอบไม่ใช่คําตอบเดียวในการวัดผล” โดยเน้นเป็นการมอบหมาย

งานเก็บคะแนน หรือการสอบย่อยเพื่อวัดผลแต่ละองค์ประกอบการเรียนแทน ในรายวิชาที่มีความจําเป็นต้องทํา

การวัดผลการเรียนรู้และทักษะนักศึกษาแบบสด ให้อาจารย์ประจําวิชานําเสนอวิธีการสอบออนไลน์สดที่เหมาะสม  

 

แนวทางในอนาคต 

1. การต่อยอดพัฒนาให้เป็นแนวทางสําหรับการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤติที่อาจเกิดในอนาคต 

2. การต่อยอดพัฒนา platform ให้สามารถขยายเป็นการใช้ประโยชน์ในการทําบทเรียนออนไลน์เสริม

การเรียนรู้แก่นักศึกษา และอาจต่อยอดถึงการบริการสังคม 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ลดความสับสน ช่วยเพิ่มความมั่นใจใน

การจัดการเรียนการสอน 

2. การดูแลนักศึกษาในภาวะวิกฤติให้ยังมีความใกล้ชิด มีช่องว่างน้อยที่สุด 



3. เพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะแก่อาจารย์ให้พร้อมต่อ New Normal ที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาของ

สังคม 

4. เป็นโอกาสในการทบทวนเนื้อหาการสอนให้มีความทันสมัย สามารถสื่อสารแก่ผู้เรียนได้อย่างยืดหยุ่น 


