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รายงานการรวบรวมความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคล  และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา 

เรื่องการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปการศึกษา 2555 

ดําเนินการโดย 

1.   ผศ.ดร.ชุติมา  ประสาทแกว                ประธาน 

2. รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ       ท่ีปรึกษา 

3. ผศ.จรสั  บุญยธรรมา     ท่ีปรึกษา 

4. อ.อลงกต  สุวรรณมณ ี     รองประธาน 

5. ผศ.ดร.บุรสักร   อยูสุข     กรรมการ 

6. อ.อิศราภรณ   เทียมศร     กรรมการ 

7. อ.ปริญญา   จันทรแสงรัตน     กรรมการ 

8. อ.โอม  สถิตยนาค      กรรมการ 

9. ผศ.แนงนอย   ทรงกําพล     กรรมการ 

10. ผศ.ยุรยี  วรวิชัยยันต     กรรมการ 

11. ผศ.สุพรรณ  โพธ์ิศร ี     กรรมการ 

12. ผศ.สุชาติ  สุภาพ      กรรมการ 

13. ผศ.กิติพัฒน  อนุรักษฤานนท     กรรมการ 

14. อ.ประดับรัฐ  ประจันเขตต     กรรมการ 

15. อ.นนธิยา   มากะเต      กรรมการ 

16. ดร.วรรณา  ศรีปราชญ     กรรมการ 

17. อ.อมราภรณ   เส็งพาณิชย     กรรมการ 

18. อ.กุลประภา   ศรีหมดุ     กรรมการ 

19. ดร.อัญชล ี ทองกําเนิด     กรรมการ 

20. ดร.เสาวภา  ชัยพิทักษ     กรรมการ 

21. อ.กิตติพงษ   จงศักดิ์สวัสดิ ์     กรรมการ 

22. อ.อรรถพร   ศิริเมธากุล     กรรมการ 

23. อ.นงลักษณ   พรมทอง     กรรมการ 

24. อ.คงเทพ   บุญม ี      กรรมการ 

25. อ.ทรงพล  กลับวงษ      กรรมการและเลขานุการ 

26. อ.ปองพล  นิลพฤกษ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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คํานํา 

 

การจัดทํารายงานการรวบรวมความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคล  และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา เรื่องการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปการศึกษา 2555  เพ่ือผลักดันประเด็นยุทธศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ตามยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางคนดี คนเกงใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ท่ีมีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของสังคม  และเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะและประสบการณระหวางบุคลากรสาย

วิชาการภายในคณะฯ ดานพัฒนาการเรียนการสอน  โดยมีเปาประสงคคือเพ่ือผลิตบัณฑิตดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคม และมีตัวชี้วัด ไดแก รอยละของบัณฑิต

ท่ีไดงานทําตรงสาขาวิชา ไมนอยกวารอยละ 75 (เปนตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย) และมีจํานวน

รายวิชาท่ีไดมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน อยางนอย 5 รายวิชา (เปนตัวชี้วัดระดับ

คณะ) โดยมีองคความรูดานการทํา e-learning มาเปนกระบวนการทําบทเรียนใหเปนบทเรียนแบบ 

e-learning และทักษะการใชโปรแกรม Moodle เปนเครื่องมือในการพัฒนาบทเรียน เพ่ือถายทอด

ทักษะ ประสบการณในการพัฒนาจัดการองคความรูขององคกรตอไป   

 

 

คณะกรรมการกลุมนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มทร.ธัญบุรี   

17 พฤษภาคม 2556 
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สารบัญ 

หนา 

 

สรุปเนื้อหาการจัดการองคความรูกลุมนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ครั้งท่ี 1    4 

สรุปเนื้อหาการจัดการองคความรูกลุมนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ครั้งท่ี 2   10 

สรุปเนื้อหาการจัดการองคความรูกลุมนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ครั้งท่ี 3   12 

สรุปเนื้อหาการจัดการองคความรูกลุมนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ครั้งท่ี 4   15 

สรุปเนื้อหาการจัดการองคความรูกลุมนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ครั้งท่ี 5   19 

สรุปเนื้อหาการจัดการองคความรูกลุมนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ครั้งท่ี 6   20 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  หนาเว็บไซทการจัดการองคความรูของคณะและกลุมฯ 

ภาคผนวก ข  รายชื่อผูรวมประชุมการจัดการองคความรู ครั้งท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6 

ภาคผนวก ค  รายงานการประชุมการจัดการองคความรู ครั้งท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6 

ภาคผนวก ง  ประมวลภาพระหวางการสัมมนาการจัดการองคความรู  

ครั้งท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ภาคผนวก จ  เอกสารหลักฐานการนําเอาการจัดการองคความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน   

และประมวลภาพการนําไปใช 

ภาคผนวก ฉ  หนังสือ/เอกสาร/เว็บไซทอางอิง 

ภาคผนวก ช  บันทึกขอความเก่ียวกับการจัด KM ของกลุมฯ 
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สรุปเนื้อหาการจัดการองคความรูกลุมนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ครั้งท่ี 1 

 

RT-KM1 การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ประจําปการศึกษา 2555 

ช่ือหนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด (KPI) เปาหมาย

ของตัวช้ีวัด 

องคความรูท่ีจําเปน

ตอการปฏิบัติราชการ 

ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 1 

การพัฒนา

การศึกษาดาน

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

สรางคนดี คน

เกงใหเปนทุน

มนุษย (Human 

Capital) ท่ีมี

คุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของ

สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตดาน

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

มีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของ

สังคม 

ระดับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

1. รอยละของบัณฑิต

ท่ี ไ ด ง า น ทํ า ต ร ง

สาขาวิชา 

ระดับการดําเนินงาน

ของคณะฯ 

2. จํานวนรายวิชาท่ี

ไดมีการนําเทคโนโลยี

มาใชในการเรียนการ

สอน 

 

 

 

- รอยละ 75 

 

 

 

 

- อยางนอย 

5 รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

- การทําแบบสอบถาม

เพ่ือสํารวจ 

 

 

 

- การทําบทเรียนเปน 

e-learning 
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปการศึกษา 2555 

ช่ือหนวยงาน  : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ประเด็นยุทธศาสตร                                    : การพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางคนดี คนเกงใหเปนทุนมนุษย (Human capital) 

องคความรูท่ีจําเปน (K)                               : การทําบทเรียนเปน e-learning 

ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : ระดับมหาวิทยาลัย 

1. รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาวิชา 

ระดับคณะ 

2. จํานวนรายวิชาท่ีไดมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน 

เปาหมายของตัวช้ีวัด                                         : 1. รอยละ 75 

2. อยางนอย 5 รายวิชา 

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 การคนหาความรู 

- ประชุมระดมสมองเพ่ือกําหนดประเด็น

ความรูท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการ

พัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

มิถุนายน – 

ตุลาคม 

2555 

จํานวนประเด็น

ความรูท่ีสําคัญ

เก่ียวของกับ

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการศึกษา

ดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

1 ประเด็น 

ความรูท่ี 

สําคัญ 

ทีม KM กลุมนํา

เทคโนโลยีมาใช

ในการเรียนการ

สอน 

 

รองคณบดีฝาย

วิชาการและวิจัย

และคณะกรรมการ

กลุมนําเทคโนโลยี

มาใชในการเรียน

การสอน 

ดําเนินการแลว

เมื่อวันท่ี 31 

ตุลาคม 55 

จัดประชุม 

KM กลุมฯ

ครั้งท่ี 1 
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ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

2 การสรางและแสวงหาความรู 

- เรียนรูจากผูมีประสบการณและศูนย

ฝกอบรมจากหนวยงานอ่ืน 

- เทคนิคการทําบทเรียนเปน e-

learning 

- สืบคนเครื่องมือหรือเทคนิคท่ีใชใน

การพัฒนาบทเรียนเปน e-learning 

- จัดหาระบบสารสนเทศและสิ่ง

สนับสนุนการทําบทเรียนเปน e-

learning สมบูรณแบบและท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ตลอดป

การศึกษา 

- จํานวนองค  

ความรูท่ีได 
1 องคความรู

ท่ีเก่ียวของกับ

ประเด็น

ความรูท่ี

สําคัญ 

ทีม KM กลุมนํา

เทคโนโลยีมาใช

ในการเรียนการ

สอน 
 

คณะกรรมการทีม 

KM กลุมนํา

เทคโนโลยีมาใชใน

การเรียนการสอน 

ดําเนินการแลว

เมื่อวันท่ี 26 

มีนาคม 56 

จัดประชุม 

KM กลุมฯ

ครั้งท่ี 2 

3 การจัดการความรูใหเปนระบบ 

- การจัดเก็บความรูท่ีไดจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูท่ีมี

ประสบการณในรูปของเอกสารสรุป

ความรู 

- การแปลงเอกสารสรุปความรูใหอยูใน

รูปของสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือคูมือ 

- การถายภาพหรือวีดีทัศนระหวางการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ตลอดป

การศึกษา 

จํานวนเอกสาร/

สื่อสรุปความรู 

1 องคความรู

ท่ีเก่ียวของกับ

ประเด็น

ความรูท่ี

สําคัญ 

ทีม KM กลุมนํา

เทคโนโลยีมาใช

ในการเรียนการ

สอน 

 

คณะกรรมการทีม 

KM กลุมนํา

เทคโนโลยีมาใชใน

การเรียนการสอน 

ดําเนินการแลว

เมื่อวันท่ี 22 

เมษายน 56 

จัดประชุม 

KM กลุมฯ

ครั้งท่ี 3 
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ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู 

- จัดทําสรุปหรือวิเคราะห/สังเคราะห

ความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

ตลอดป

การศึกษา 

ระดับความสําเร็จ 

ในการนําองค 

ความรูท่ีไดเผย 

แพรภายใน 

ระยะเวลาท่ี 

กําหนด 

 

 

 

 

 

- หลังจาก

แลกเปลี่ยน

เรียนรู 1 

สัปดาห 

 

 

 

ทีม KM กลุมนํา

เทคโนโลยีมาใช

ในการเรียนการ

สอน 

 

คณะกรรมการทีม 

KM กลุมนํา

เทคโนโลยีมาใชใน

การเรียนการสอน 

ดําเนินการ

แลวเมื่อ

วันท่ี 25 

เมษายน 

56 

จัดประชุม 

KM กลุมฯ

ครั้งท่ี 4 

5 การเขาถึงความรู 

- สราง Blog KM ดานการนําเทคโนโลยี

มาใชในการเรียนการสอนของคณะฯ 

- ประชุมคณะกรรมการ KM ของกลุมฯ 

เปนระยะเพ่ือพบปะพูดคุยและ

สอบถามปญหากับผูมีประสบการณ 

 

ภายในป

การศึกษา 

 

 

การจัดทํา Blog 

และเว็บบอรด KM 

กลุมการนํา

เทคโนโลยีมาใชใน

การเรยีนการสอน 

 

ภายในป

การศึกษา 
ทีม KM กลุมนํา

เทคโนโลยีมาใช

ในการเรียนการ

สอน 
 

คณะกรรมการทีม 

KM กลุมนํา

เทคโนโลยีมาใชใน

การเรียนการสอน 

 
 

ดําเนินการ

แลวเมื่อ

วันท่ี 3 

พฤษภาคม 

56 

จัดประชุม 

KM กลุมฯ

ครั้งท่ี 5 
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ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

นําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน

ของคณะฯ  

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน Blog KM 

ดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียน

การสอนของคณะฯ 

- การนําเสนอความรูดานการนํา

เทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน

ผานคณะกรรมการกลุมฯ 

 

 

 

 

- ตลอดป

การศึกษา 

 

จํานวนองคความรู

ท่ีมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

1 องค

ความรูท่ี

เก่ียวของกับ

ประเด็น

ความรูท่ี

สําคัญ 

 

 

อาจารย/

บุคลากรภายใน 

และ

บุคคลภายนอก 

คณะกรรมการทีม 

KM กลุมนํา

เทคโนโลยีมาใชใน

การเรียนการสอน 

ดําเนินการ

แลวเมื่อ

วันท่ี 17 

พฤษภาคม 

56 

จัดประชุม 

KM กลุมฯ

ครั้งท่ี 6 
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ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมาย

เหตุ 

7 การเรียนรู 

- การติดตามผลการนําองคความรูดานการ

นําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน

ใหตรงตามความตองการของผูเรียน 

 

 

 

สิ้นป

การศึกษา 

- รอยละของ

ผูเรียนท่ีได

เขาศึกษา

บทเรียนผาน 

e-learning 

รอยละ 50 นักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

คณะกรรมการทีม 

KM กลุมนํา

เทคโนโลยีมาใชใน

การเรียนการสอนใน

รายวิชาท่ีจัดการ

เรียนการสอนแบบ 

e-learning 

ดําเนินการแลว

เมื่อวันท่ี 20 

พฤษภาคม 56 

 

จัด

ประชุม 

KM 

กลุมฯ

ครั้งท่ี 7 

 

ผูทบทวน :   …………………………………………………….. 

                (ผูชวยศาสตราจารย ชุติมา  ประสาทแกว) 

       ประธานทีม KM กลุมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน 

 

                     31 ตุลาคม 2555 

 

ผูอนุมัติ   :   …………………………………………………….. 

              (ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิริแข   พงษสวัสดิ์) 

                 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

                             31 ตุลาคม 2555 
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สรุปเนื้อหาการจัดการองคความรูกลุมนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ครั้งท่ี 2 

หัวขอองคความรู :  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน 

ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรู : (ดังรายช่ือเอกสารท่ีแนบในภาคผนวก) 

วันเดือนปท่ีดําเนินการ:  26 มีนาคม 2556 (ประชุม KM ครั้งท่ี 2) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1     

การพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางคนดี คนเกงใหเปนทุนมนุษย (Human 

Capital) 

 

เปาประสงค 

บัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคม  

 

ตัวช้ีวัด /เปาหมาย 

1. รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาวิชา  ไมนอยกวารอยละ 75 

2. จํานวนรายวิชาท่ีไดมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน  อยางนอย 5 รายวิชา 

 

องคความรูท่ีจําเปน : ในการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน  

1. การทําบทเรียนเปน e-learning  

1.1 กําหนด/เลือกรายวิชาท่ีจะจัดทําเปน e-learning  

- เปนรายวิชาท่ีเปนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- เปนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีบังคับใหนักศึกษาเรียนทุกคน 

- เปนรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคเรียนท่ี 1 หรือ 2 

1.2 จัดทําเนื้อหารายวิชา 

- แบงหนวย/บทเรียนเปนสวนยอยๆ 

- ทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบของบทเรียน 

- คิดกิจกรรมเสริมบทเรียน 

1.3 ออกแบบหรือสราง Story board 

- วางแผนและวิเคราะหเนื้อหาเพ่ือทําบทเรียนในระบบคอมพิวเตอร  

- ออกแบบและเชื่อมโยงเนื้อหาท้ังหมดของรายวิชา 

- ออกแบบระบบและรูปแบบการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียนแตละบท 

1.4 สรางระบบจัดการและประเมินผล 

- อบรมการใชโปรแกรม Moodle ท่ีใชเปนเครื่องมือในการสราง e-learning 

- นําบทเรียนท่ีออกแบบแลวใสในระบบฐานขอมูลดวยโปรแกรม Moodle 
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- ติดตอผูดูแลระบบประสานงานดานการจัดการระบบ e-learning 

1.5 ทดสอบและทดลองใชงาน 

- ใหนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางทดสอบและทดลองเรียนรูผานระบบ e-learning 

- ประมวลผลและวิเคราะหผลการใชระบบ e-learning 

- อภิปรายกลุมรวมกัน สรุปประเด็นปญหาหรืออุปสรรค เพ่ือการพัฒนาตอไป 

- นําเสนอสาระสําคัญของกลุมเพ่ือขยายไปยังรายวิชาอ่ืน 

2. การใชระบบสารสนเทศภายในองคกร  

- มีระบบ Server กลางของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการนําบทเรียนใสในระบบไดเพียงพอ 

- มีระบบ Internet กลางของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการใชงานบทเรียนไดสะดวกรวดเร็ว 

- ผูสอนมีความรูพ้ืนฐานดานระบบสารสนเทศและการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการ

เรียนการสอนเบื้องตน 

3. องคความรูในรายวิชาท่ีจะทําเปนระบบ e-learning 

- มีเนื้อหาหรือสื่อท่ีหลากหลายสอดแทรกบทเรียน 

- มีเทคนิควิธีการนําเสนอท่ีหลากหลาย 
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สรุปเนื้อหาการจัดการองคความรูกลุมนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ครั้งท่ี 3 

หัวขอองคความรู :  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน 

ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรู : (ดังรายช่ือเอกสารท่ีแนบในภาคผนวก) 

วันเดือนปท่ีดําเนินการ:  22 เมษายน 2556 (ประชุม KM ครั้งท่ี 3) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1     

การพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางคนดี คนเกงใหเปนทุนมนุษย (Human 

Capital) 

 

เปาประสงค 

บัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคม  

 

ตัวช้ีวัด /เปาหมาย 

1. รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาวิชา  ไมนอยกวารอยละ 75 

2. จํานวนรายวิชาท่ีไดมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน  อยางนอย 5 รายวิชา จากท้ังหมด 7 

สาขาวิชา ไดแก สาขาคณิตศาสตร สาขาสถิติประยุกต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

สาขาชีววิทยา สาขาเคมี และสาขาฟสิกส 

 

องคความรูท่ีจําเปน : ในการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน  

1. การใชโปรแกรม Moodle  

1.1 กําหนด/เลือกรายวิชาท่ีจะจัดทําเปน e-learning  

- เปนรายวิชาท่ีเปนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- เปนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีบังคับใหนักศึกษาเรียนทุกคน 

- เปนรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคเรียนท่ี 1 หรือ 2 

    1.2 จัดทําเนื้อหารายวิชา 

- แบงหนวย/บทเรียนเปนสวนยอยๆ 

- ทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบของบทเรียน 

- คิดกิจกรรมเสริมบทเรียน 

1.3 ออกแบบหรือสราง Story board 

- วางแผนและวิเคราะหเนื้อหาเพ่ือทําบทเรียนในระบบคอมพิวเตอร  

- ออกแบบและเชื่อมโยงเนื้อหาท้ังหมดของรายวิชา 

- ออกแบบระบบและรูปแบบการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียนแตละบท 

1.4 สรางระบบจัดการและประเมินผล 
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- อบรมการใชโปรแกรม Moodle ท่ีใชเปนเครื่องมือในการสราง e-learning 

- นําบทเรียนท่ีออกแบบแลวใสในระบบฐานขอมูลดวยโปรแกรม Moodle 

- ติดตอผูดูแลระบบประสานงานดานการจัดการระบบ e-learning 

1.5 ทดสอบและทดลองใชงาน 

- ใหนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางทดสอบและทดลองเรียนรูผานระบบ e-learning 

- ประมวลผลและวิเคราะหผลการใชระบบ e-learning 

- อภิปรายกลุมรวมกัน สรุปประเด็นปญหาหรืออุปสรรค เพ่ือการพัฒนาตอไป 

- นําเสนอสาระสําคัญของกลุมเพ่ือขยายไปยังรายวิชาอ่ืน 

2 การใชระบบสารสนเทศภายในองคกร  

- มีระบบ Server กลางของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการนําบทเรียนใสในระบบไดเพียงพอ 

- มีระบบ Internet กลางของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการใชงานบทเรียนไดสะดวกรวดเร็ว 

- ผูสอนมีความรูพ้ืนฐานดานระบบสารสนเทศและการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการ

เรียนการสอนเบื้องตน 

3 องคความรูในรายวิชาท่ีจะทําเปนระบบ e-learning 

- มีเนื้อหาหรือสื่อท่ีหลากหลายสอดแทรกบทเรียน ของรายวิชาดังนี้ 

o สถิติท่ัวไป 

o เคมีท่ัวไป 

o ชีววิทยาสิ่งแวดลอม 

o อินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน 

o คณิตศาสตร 

o แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 

o ฟสิกส  

- มีเทคนิควิธีการนําเสนอท่ีหลากหลาย 
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สรุปเนื้อหาการจัดการองคความรูกลุมนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ครั้งท่ี  4 

ความรูท่ีไดจากการจัดการความรู ปการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หัวขอองคความรู :  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน 

ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรู : (ดังรายช่ือเอกสารท่ีแนบในภาคผนวก) 

วันเดือนปท่ีดําเนินการ:  25 เมษายน 2556 (ประชุม KM ครั้งท่ี 4) 

1. หัวขอเรื่องท่ีประชุม 

 ในมติท่ีประชุมไดคัดเลือกหัวขอ การนําเทคโนโลยีมาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน 

 เชิญ อ.จรัส มาเปนวิทยากรในการบรรยาย การทํา e-Learning กรณีศึกษาฟสิกสราชมงคล 

2. เริ่มแลกเปล่ียนความรู 

 ในสวนของสาขาวิชาชีววิทยา ไดเลือกวิชาชีววิทยาทั่วไป เปนกรณีศึกษาในการจัดทํา KM 

สาขาวิชาคณิตศาสตรเลอืกวิชาแคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร  สาขาวิชาสถิติประยุกต เลือก

วิชาสถิติทั่วไป  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร เลือก

วิชาการใชอินเตอรเน็ตในชีวิตประจําวัน 

 ประเด็นที่วิทยากรบรรยาย 

o เริ่มทํามาจนถึงปจจุบันได 13 ปแลว เน้ือหาจึงคอนขางเยอะมาก 

o สถิติการเขาชมโฮมเพจของฟสิกสราชมงคลต้ังแต 2001-2013 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

อยางตอเน่ือง โดยสถิติสูงสุดอยูที่ป 2012 มีผูชมเขามาเรียนรูมากกวา 41 ลาน

คน คาดวาป 2013 จะเปนสถิติสูงสุด อยางไรก็ตามในการจดทะเบียนเพ่ือ

ตองการสถิติของเว็บเราจะมีคาใชจายดวย 

o แนวคิดของฟสิกสราชมงคลคือ การบริหารจัดการความเกลียดของนักเรียน 

เน่ืองจากเปนวิชาที่นักเรียนสวนใหญไมไดมาเรียนเพราะความชอบ จะทํา

อยางไรใหนักเรียนคิดวามาเรียนแลวสนุก 

 เนนการทํา Simulation ใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับสื่อการสอนไดเลย 

 ตองสรางสื่อที่ไมยากจนเกินไปกอน แลวจึงคอยๆ เจาะลึกลงไป 

o เทคนิคที่ใชในการสรางสื่อการเรียนการสอนในฟสิกสราชมงคล 
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 ตองสามารถเขามาศึกษาไดทุกที่ทุกเวลา 

 ตองสามารถยอนหลังมาดูไดตลอด 

 ตองจัดหมวดหมู โดยมีการอางอิงจากหนังสือ 

 มีการทดลอง เสมือนจริง วิดีโอ ประกอบการเรียนการสอน 

• การทดลองเสมือนจริงสวนมากใชเทคโนโลยีเปน Java Applet 

และ Flash 

 ตองนําเหตุการณในชีวิตประจําวันมาประกอบเขากับการเรียนกาสอน

ดวย เพ่ือชวยเพ่ิมความสนใจใหกับนักเรียน 

 การนํา Tablet มาชวยในการเรียนการสอน เชน การทดลองเสมือนจริง 

 จะตองใหนักเรียนทําการบรรยาย อาน และเขียนดวยลายมือสงมาเปน

รายงานดวย 

o การใช Moodle เปนตัวชวย 

 การจัดการทดสอบออนไลน สามารถที่จะควบคุมการทํางานของ

นักศึกษาได ดวยการกําหนดเวลาเริ่มตน และเวลาสิ้นสุดของนักศึกษา

ได และคะแนนสามารถถูกประมวลผลดวยตัวของโปรแกรมเอง 

• ประเด็นการสอบไมสามารถที่จะควบคุมการสอบของนักศึกษาที่

ทําขอสอบรวมกันเปนกลุมได แตขอดีคือนักเรียนที่เกงสามารถ

ที่จะชวยเพ่ือน ๆ ได 

• การทําขอสอบออนไลนควรจะทําการเพ่ิมลูกเลนใหกับขอสอบ

ดวย เพ่ือใหโจทยน้ันชัดเจนและสนุกข้ึนดวย 

• ไมควรจะทําการทดสอบออนไลนครั้งเดียวโดยรวมเน้ือหาทุกบท

เขาไวดวยกัน ควรจะทําการแยกการทดสอบออกเปนบท โดย

ปกติแลวใหทําการทดสอบเปนบท ๆ ไป อาจจะบทละ 10-20 

ขอ และควรทําการแจงคะแนนใหแกนักเรียนในทุก ๆ ครั้ง 
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ของการสอบ เพ่ือเปนการกระตุนใหนักเรียนทําขอสอบอยาง

ตอเน่ือง 

• Moodle สามารถสามารถทําการ Export คะแนนของนักเรียน

ออกมาจัดการเปน Excel ได 

3. ประเด็นถามตอบ 

 ในการทํา E-Learning ถาเปนวิชาที่สอนรวมกัน ควรจะจัดทําแยกเปนรายบุคคลหรือทํา

รวมกัน? 

o ถาตองการนําไปใชในการประเมินตนเอง จําเปนตองทําการ E-Learning เปน

ของตนเองทั้งหมดเทาน้ัน ถึงสามารถนํามาใชในการประเมินได  

o แตใน KM จะแยกออกมาเปนอีกกรณีหน่ึง ซ่ึงความตองการของ KM คือ ตองทํา 

E-Learning ใหครบตามขอตกลง สามารถทํารายวิชารวมกันได 

 ในการทดสอบออนไลนมีการจัดการอยางไร? 

o ทําการทดสอบทีละ 200 คน เพราะจัดการงายกวา 

o ระบุเวลาในการทําใหแกนักเรียน เพ่ือใหเขามาทดสอบในเวลาที่กําหนดเทาน้ัน 

 ขอสอบเปนการสุมเลือกมาหรือไม? 

o ขอสอบเปนการสุมเขามา 

 เน้ือที่ในการจัดเก็บ ณ ปจจุบันของ ฟสิกสราชมงคลตอนน้ี ใชเน้ือที่จํานวนเทาไรในการ

จัดเก็บ? 

o ณ ปจจุบัน ใชเน้ือที่ในการจัดเก็บประมาณ 40 GB 

 ทาน อ.จรัส สามารถเปนวิทยากร ในการสอน Moodle เบ้ืองตนไดหรือไม? 

o อ.จรัส ตกลงเปนวิทยากร ที่ประชุมกําหนดวันและเวลาเปน วันศุกรท่ี 3 พ.ค. 

2556 เวลา 9.00 น. เปนตนไป ชั้น 7 หองฟสิกสราชมงคล SC1710 โดยให อ.
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จรัส เตรียมเน้ือหาของทางฟสิกสเอง เพ่ือมานําเสนอข้ันตอนการทํา E-Learning 

เบ้ืองตน โดยใหผูเขารวมอบรมเตรียมขอมูลมาดังน้ี 

 ใหเตรียมโครงรางเน้ือเรื่องของเน้ือหาที่จะสอนมาใหครบ เชน รูปภาพ, 

เน้ือความ, วิดีโอ และ สไลดการสอน เปนตน 

 ในการอบรมควรจะมีการประกบเปนคู โดยใหผูเขารวมอบรมทําการ

เลือกคูเอง (ในคูควรจะตองมีคนเกงเทคโนโลยี) ในการเขารวมอบรม

เพ่ือที่จะทําใหการฝกอบรมเปนไปไดดวยดี 

 ในเ บ้ืองตนใหผู เข าอบรมทําการศึกษาเ บ้ืองตนเ ก่ียวกับการใช

อินเตอรเน็ต การอัพโหลดไฟล และการใช Blog เบ้ืองตนใหไดกอน 

• โดยให อ.จรัส เปนวิทยากรเบ้ืองตนเก่ียวกับการสราง Blog กอน 

• อ.จรัสมี Server Moodle จัดเตรียมใหแกผูเขาอบรมอยูแลว 
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สรุปเนื้อหาการจัดการองคความรูกลุมนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ครั้งท่ี 5 

ความรูท่ีไดจากการจัดการความรู ปการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หัวขอองคความรู :  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน 

ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรู : (ดังรายช่ือเอกสารท่ีแนบในภาคผนวก) 

วันเดือนปท่ีดําเนินการ:  3 พฤษภาคม 2556 (ประชุม KM ครั้งท่ี 5) 

1. หัวขอเรื่องท่ีประชุม 

ในมติท่ีประชุมครั้งกอนไดเลือกประเด็น ท่ีจะดําเนินการนําเทคโนโลยีมาประยุกตในการจัดการ

เรียนการสอน โดยการศึกษาเครื่องมือท่ีใชทําบทเรียน ไดแก โปรแกรม Moodle 

2. เริ่มแลกเปล่ียนความรู 

 สมาชิกเตรียมบทเรียนและสื่อประกอบการสอนมาทดลองทําบทเรียน ดวยโปรแกรม 

Moodle 

 ประเด็นที่วิทยากรบรรยาย 

o เริ่มทําเขาระบบการเรียนแบบออนไลน  

o ทดลองใชระบบโดยเขาในฐานะที่เปนผูสอนและฐานะที่เปนผูเรียน จะมีสิทธิ์ใน

การเขาชมสวนตางๆ ของระบบไดแตกตางกัน 

o แทรกเทคนิควิธีการในการรับมือกับผูเรียนที่มีความหลากหลาย 

o เทคนิคที่ใชในการสรางสื่อการเรียนการสอนในฟสิกสราชมงคล 

 จากการดําเนินงานในครั้งนี้  เปนการปฏิบัติงานจริงโดยผู มีประสบการณในกลุมนี้  ไดแก ผูชวย

ศาสตราจารย จรัส บุญยธรรมา ท่ีมีความรูและประสบการณ ดานการทําระบบ e-learning มาใชในการเรียนการ

สอนระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาฟสิกส ในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ  ดังนั้นจึงไดนําประสบการณจริงมา

แนะนํา ใหกับสมาชิกในกลุม โดยใหนําเนื้อหาและสื่อประสมตางๆ มาทําบทเรียนระบบ e-learning ท่ีใชเครื่องมือ

เปนโปรแกรม Moodle ในการสรางและบริหารจัดการระบบ e-learning ของแตละรายวิชาท่ีจะดําเนินการ  เพ่ือ

รายงานผลการดําเนินงานของกลุมตอไปในวันท่ี 17 พฤษภาคม  2556  และนําเสนอผลงานการทํา KM ของกลุม

ใหบุคลากรในคณะฯ ไดฟงเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับคณะฯ ตอไปในวันท่ี  20  พฤษภาคม  2556  
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สรุปเนื้อหาการจัดการองคความรูกลุมนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ครั้งท่ี 6 

ความรูท่ีไดจากการจัดการความรู ปการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หัวขอองคความรู :  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน 

ผูเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรู : (ดังรายช่ือเอกสารท่ีแนบในภาคผนวก) 

วันเดือนปท่ีดําเนินการ:  17 พฤษภาคม 2556 (ประชุม KM ครั้งท่ี 6) 

1.หัวขอเรื่องท่ีประชุม 

การจัดทํารายงานผลดําเนินการนําเทคโนโลยีมาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน จากการใช

โปรแกรม Moodle เปนเครื่องมือท่ีใชทําบทเรียน และดูผลสําเร็จวาไดตามเปาหมายหรือไม

อยางไร 

2.เริ่มแลกเปล่ียนความรู 

 สมาชิกแตละสาขาวิชารายงานผลการดําเนินงานดังน้ี 

สาขาวิชาสถิติประยุกต สามารถดําเนินการนําเทคโนโลยีมาใชในการสอนรายวิชาสถิติ

ทั่วไป  สาขาวิชาคณิตศาสตร  สามารถดําเนินการไดในรายวิชาคณิตศาสตร และ

แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร  สามารถดําเนินการไดในรายวิชา

อินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน  สาขาวิชาเคมี  สามารถดําเนินการไดในรายวิชาเคมีทั่วไป  

สาขาวิชาชีววิทยา  สามารถดําเนินการไดในรายวิชาชีววิทยาสิ่งแวดลอม  สาขาวิชา

ฟสิกส  สามารถดําเนินการนําเทคโนโลยีมาใชในการสอนไดโดยใชรายวิชาฟสิกส 1  และ

ฟสิกส 2 

 ประเด็นที่ไดจากการปฏิบัติ 

o ไดบทเรียนที่สามารถสอนผานสื่อออนไลนได  7 รายวิชา 

o ไดเน้ือหาที่เตรียมพรอมเพ่ือจัดทําระบบการเรียนการสอน แบบ e-learning อีก

หลายวิชาของทั้ง 7 สาขาวิชา 

o มีปญหาคือระบบอินเทอรเน็ตมีการลม ดังน้ันควรทําระบบใหมีความเสถียร

มากกวาน้ี 

o ระบบรักษาความปลอดภัยในการควบคุมนักศึกษาเขาถึงตัวคะแนนยังไม

สามารถปองกันหรือควบคุมไดรอยเปอรเซ็นต 
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o ทักษะความชํานาญของผูสอนที่จะดําเนินการทําหนาที่เหมือนผูดูแลระบบน้ัน

ยังไมดีพอรวมถึงทักษะการใชโปรแกรมสรางบทเรียนดวย เชนการใชโปรแกรม 

Moodle เปนตน 

o บทเรียนที่สรางข้ึนยังไมสามารถนําไปใหผูเรียนใชไดแบบเต็มรูปแบบ เน่ืองจาก

วิธีการดําเนินการประเมินและวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลยังไมเรียบรอย 

o มีการจัดทําโครงการวิจัยในช้ันเรียนเสนอเขาไปในแผนการปฏิบัติงานประจําป 

2556 เพ่ือนําไปใชกับกลุมเปาที่เปนนักศึกษาที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของ

ปการศึกษา 2556 ตอไป 

 จากการดําเนินงานในครั้งนี้ เปนการจัดทํารายงานเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานท่ีวัดไดจากเปาหมายท่ีได

กําหนดไวตั้งแตแรก  พบวาผลการดําเนินการสามารถทําใหบรรลุเปาหมายท่ีไดตั้งไวผลของบทเรียนท่ีไดดังเอกสาร

แนบในภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนาเว็บไซทการจัดการองคความรูของคณะและกลุมฯ 

 

 
รูปท่ี ก1  ใชในการติดตอสื่อสารภายในกลุม KM 

 

 

 
รูปท่ี ก2  ใชในการติดตอพูดคุยกันภายในกลุม KM 
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รูปท่ี ก3  ใชในการประชาสัมพันธภายในกลุม KM 

 

 

 
รูปท่ี ก4  ใชในการประกาศขาวภายในกลุม KM 
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รูปท่ี ก5  ใชในการสงขอมูลภายในกลุม KM 

 

 

 
รูปท่ี ก6  ใชในการแจงขาวภายในกลุม KM 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูรวมประชุมการจัดการองคความรู คร้ังที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6  
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ภาคผนวก ค   

รายงานการประชุมการจัดการองคความรู คร้ังที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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ภาคผนวก ง   

ประมวลภาพระหวางการสัมมนาการจัดการองคความรู คร้ังที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

 
รูปท่ี ง1  กิจกรรม KM ครั้งท่ี 1 จัดในระดับคณะ  

 

 

 
รูปท่ี ง2  กิจกรรม KM ครั้งท่ี 2 จัดในระดับคณะ 
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รูปท่ี ง3  กิจกรรม KM ครั้งท่ี 3 ของกลุมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน 

 

 

 
รูปท่ี ง4  กิจกรรม KM ครั้งท่ี 4 ของกลุมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน 
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รูปท่ี ง6  กิจกรรม KM ครั้งท่ี 5 ของกลุมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน 

 

 

 
รูปท่ี ง7  กิจกรรม KM ครั้งท่ี 6 ของกลุมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน 
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รูปท่ี ง5  กิจกรรม KM รายงานผลในภาครวมของท้ัง 2 กลุม (ครั้งท่ี 7) 
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ภาคผนวก จ   

เอกสารหลักฐานการนําเอาการจัดการองคความรูที่ไดรับไปใชประโยชนและ 

ประมวลภาพการนําไปใช 
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ภาคผนวก ฉ   

หนังสือ/เอกสาร/เว็บไซทอางอิง 
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ภาคผนวก ช   

บันทึกขอความเกี่ยวกับการจัด KM ของกลุมฯ 
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