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คำนำ 

            การจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งในวงการศึกษาในปัจจุบัน เพราะการ
พัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตามยุคของการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีที่แปลกใหม่มากข้ึน มีการเผยแพร่ความรู้ในระบบออนไลน์อย่างหลากหลายในสังคมทุกชน
ชั้นและอาชีพ รวมทั้งมีสถานการณ์การเกิดโรคโควิท 19 ระบาด ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยต้องเฝ้าระวัง 
ป้องกันไม่ให้มีการระบาดเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวงการศึกษา ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียน
การสอนของ ครู อาจารย์ ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล  การพัฒนาเกี่ยวกับการใช้เทคโน
ยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน ในระบบออนไลน์   จึงเป็นความต้องการและมีความจำเป็นสำหรับ  ครู อาจารย์ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอนต้องเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาเกิด
ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับสถาณการณ์โลกในศตวรรษท่ี 21 

ดังนั้น กลุ่มองค์ความรู้ที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : Impressive Skills for Live 
Streaming วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงเห็นความสำคัญของ 
การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่น่าสนใจให้กับนักศึกษา ของ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยการเริ่มต้นการศึกษา การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) จากประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มองค์ความรู้ จากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และจากการดูสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ในการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ 
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก ( Active Learning) ในแหล่งเรียนรู ้ของวิทยาลัย มหาวิทยาลัย นอก
มหาวิทยาลัย นำมาสรุปเป็นแนวการจัดการเรียนรู ้แบบ Active Learning : Impressive Skills for Live 
Streaming เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ให้เป็นผู้รู้ สามารถพัฒนาทักษะตนเองในการผลิต
บทเรียนออนไลน์ ตลอดจนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

        
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทอง ไคริรี) 

            CKO กลุ่ม การจัดการเรียนรูแ้บบ Active Learning 
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ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู ้     9 
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์     10 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู ้
 
1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี้ 

        วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ส่งเสริมให้ ผู ้บริหาร 
อาจารย์ผู้สอนดำเนินการระดมความคิดเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ให้ตนเองและบุคลากรของวิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ   เดือน กันยายน 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และ รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ รักษาการ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
ได้แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการความรู้(KM) และกำกับติดตามงานจัดการความรู้(KM) ประจำปีงบประมาณ 
2565  ต่อจากนั้น คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการ
บิน สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ยุคดิจิทัล 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา(หลักสูตรสองภาษา) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและธุรกิจที่พัก ได้แจ้งให้บุคลากรในสาขา รวมทั้งฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ของวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการได้แจ้งให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เลือกเข้ากลุ่มองค์ความรู้ 
ตามความสนใจ ในการนี้มีผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนในสาขาต่างๆ มีความสนใจเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มองค์ความรู้
ที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning จำนวน 10 คน (ดังรายชื่อสมาชิกในข้อ 2)    

         วันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มองค์ความรู้ที่ 1 การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ได้มีการประชุมครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็นและสำคัญต่องาน ต่อ
กิจกรรมของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  สมาชิกร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน โดยให้ความ
คิดเห็นในการดำเนินงาน และทบทวนผลงานที่กลุ่มองค์ความรู้ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การกำหนดองค์ความรู้
หลักที่จำเป็น ที่สำคัญต่องานหรือกิจกรรมของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ในปีงบประมาณ 2565 
สมาชิกได้มีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือ ควรพัฒนาต่อยอดโดย เน้นที่เทคนิคการสอนแบบ Live Streaming 
ดังนั้นจึงกำหนดชื่อกลุ่มคือ กลุ่มองค์ความรู้ที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : Impressive Skills 
for Live Streaming ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม 
และวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มโดยระยะแรกให้สมาชิกทุกคนศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบไลฟ์สดที่
น่าสนใจจากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ แล้วนัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเดือนต่อไป 
               วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สมาชิกกลุ่มองค์ความรู้ที ่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : 
Impressive Skills for Live Streaming ไดป้ระชุมออนไลน์จาก ห้องส่ง 305 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบไลฟ์สดที่น่าสนใจ จากการ
ประชุมสรุปได้ว่า สมาชิกกลุ่มได้ศึกษาจากยูทูปเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบไลฟ์สดเพื่อการสอนที่น่าสนใจ เทคนิค
การจัดอุปกรณ์ การจัดแสง การสอนโดยใช้  Program OBS (Open Broadcaster Solfware) ซึ ่งเป็นโปรแกรม
เครื ่องมือที ่โหลดใช้ได้ฟรีในงานอัดวิดีโอและวิดีโอถ่ายทอดสด (Live Streaming) การสร้าง Whiteboard 
Animation และการสร้างกลุ่มแบบปิดบนเฟสบุ๊ค และคุณเอ้ือ (ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี) ได้ทดลองเข้าเรียนในคอร์
สออนไลน์เรื่อง เทคนิคการไลฟ์สด จึงนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและนัดหมายให้คุณเอื้อเป็นวิยากรอบรมสมาชิก
กลุ่ม ณ ห้องเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

      เนื ่องจากสถานการณ์การเกิดโรคโควิท 19 ระบาด ในปี พศ. 2564 ทำให้สมาชิกกลุ่ม มีความ
ต้องการและสนใจที่จะพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่มีอยู่ ให้ดี
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ยิ่งขึน้อย่างต่อเนื่อง จึงรว่มมือรวมพลังกันดำเนินการจัดการความรู้(KM) ในองค์ความรู้ที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning : Impressive Skills for Live Streaming เพ่ือการพัฒนางานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

 
ลำดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที่ 

1 ผศ. ดร. กรองทอง  ไคริรี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คุณเอ้ือ (Chief Knowledge 
Officer: CKO) ทำหน้าที่ใน
การกำหนดเป้าหมายของ
ผลลัพธ์และจัดบรรยากาศใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

2 ดร. ทักษิณา  บุญบุตร 
 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
 
 

คุณอำนวย (Knowledge 
Facilitator: KF) เป็นผู้
อำนวยความสะดวกในการ
จัดการความรู้ และจุด
ประกายความคิดให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างผู้
ปฏิบัติ (คุณกิจ) กับผู้บริหาร 
(คุณเอ้ือ) รวมทั้งความคิด
จากกลุ่มภายในและ
ภายนอกองค์กร  

3 ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
 

คุณวิศาสตร์ (IT Wizard) 
คือผู้ที่สามารถออกแบบและ
จัดดำเนินการระบบไอทีที่
เหมาะสมแก่การจัดการ
ความรู้ขององค์กร หรือ
เครือข่ายการดำเนินงาน
ระบบ IT  

4 อาจารย์ ลือชัย ทิพรังศรี 
 

5 Dr.Dee Jean Ong  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่าง
ประเทศ 

6 รศ. ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คุณกิจ(Knowledge 
Practitioner: KP) เป็นผู้
ดำเนินกิจกรรมความรู้ให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรร
หา และเปลี่ยน แปลงความรู้
สู่การปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 

7 ผศ.ดร.สุพจน์  ไชยสังข์ 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที่ 

8 อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ สาขาการจัดการโรงแรม 
และการท่องเที่ยว 

คุณประสาน (Network 
Manager) เป็นผู้ที่คอย
ประสานเชื่อมโยงเครือข่าย
การจัดการความรู้ระหว่าง
หน่วยงานให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

   9 รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ  คุณลิขิต (Note Taker)  
เป็นผู้ที่ทำหน้าที่จดบันทึกใน
กิจกรรมการจัดการความรู้ใน 
รูปแบบต่าง ๆ เช่นบันทึกใน
กระดาษ บันทึกในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือ
บันทึกในเว็บไซต์/เว็บบล็อก 

10 อาจารย์ ดร.บุญทอง บุญทวี 

* บทบาทหน้าที่ ระบุตำแหน่ง : คุณอำนวย คุณลิขิต คุณกิจ คุณประสาน คุณวิศาสตร์
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ส่วนที่ 2 การดำเนินงานจัดการความรู้ 
 

1. การกำหนดองค์ความรู้หลักที ่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และกำหนด
เป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน : 
จากการที่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ นำเรื่องการ 

ดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ รักษาการ รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ได้มีการประชุมบุคลากรของวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้
ทราบ เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังกล่าว และสมาชิกเลือกเข้า
กลุ่มตามความสนใจ กลุ่มองค์ความรู้ที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : Impressive Skills for 
Live Streaming จึงได้ดำเนินการดังนี้ 
                วันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มองค์ความรู้ที่ 1 การ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : Impressive Skills for Live Streaming ได้มีการประชุมร่วมกันครั้ง
ที่ 1 ไดพิ้จารณาชื่อกลุ่มความรู้ เพ่ือทำความเข้าใจและชี้แจงข้อตกลงในกลุ่มสมาชิก 3 เรื่องหลัก คือ   

1.1.1 สอบถามความต้องการของสมาชิกในการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ(กลุ่มความรู้ 1) 
                        ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี เป็นผู้ดำเนินการสอบถามความต้องการของสมาชิกที่เข้าร่วมชุมชนนัก
ปฏิบัติ พบว่าสมาชิกมีความต้องการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ( Active 
Learning) โดยการพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ใน
ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มที่ไดจ้ัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ในสถานการณ์การเกิดโรคโควิท 19 ระบาด ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 
2564  โดยให้นักศึกษาเรียนในสถานที่พักอาศัย พบว่า ดำเนินการจัดการเรียนการสอนไปได้ดี แต่ในบางครั้งก็ต้อง
กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและตั้งใจในการเรียนรู้อย่างมาก จึงมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในการพัฒนาต่อ
ยอดการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย เน้นที่เทคนิคการสอนแบบ Live Streaming จึง สรุปเป็นชื่อ
กลุ่มองค์ความรู้ที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : Impressive Skills for Live Streaming 
               1.1.2 กำหนดบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
    รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ รักษาการ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นสมาชิก 
กลุ่ม ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่การจัดการความรู้ (KM) โดยมีเอกสารประกอบ (เอกสาร1 ในภาคผนวก) และให้
สมาชิกเสนอสมาชิกในกลุ่ม ที่มีความเหมาะสมในบทบาทหน้าที่คุณเอ้ือ คุณอำนวย พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่มเลือก
บทบาทหน้าที่ของตนเอง สมาชิกได้มอบให้ ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี เป็นคุณเอ้ือ(Chief Knowledge Officer: 
CKO) ทำหน้าที่กำหนดเป้าหมายของผลลัพธ์และจัดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม อาจารย์ ดร.
ทักษิณา กุลบุตร เป็นคุณอำนวย(Knowledge Facilitator: KF) ทำหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการจัดการ
ความรู้ และจุดประกายความคิดให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ (คุณกิจ) กับผู้บริหาร (คุณเอ้ือ) รวมทั้ง
ความคิดจากกลุ่มภายในและภายนอกองค์กร ส่วนจำนวนสมาชิกอีก 8 คน ได้เลือกทำบทบาทหน้าที่ ดังนี้ สมาชิก
กลุ่มจำนวน 3 คน เลือกบทบาทหน้าที่คุณวิศาสตร์ (IT Wizard) ทำหน้าที่ออกแบบและจัดดำเนินการระบบไอทีที่
เหมาะสมแก่การจัดการความรู้ขององค์กร หรือเครือข่ายการดำเนินงานระบบ IT สมาชิกกลุ่มจำนวน 1 คน เลือก
บทบาทหน้าที่คุณประสาน (Network Manager) ทำหน้าที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างหน่วยงานให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   สมาชิกกลุ่มจำนวน 2 คน เลือกบทบาทหน้าที่คุณลิขิต (Note 
Taker) ทำหน้าที่จดบันทึกในกิจกรรมการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นบันทึกในกระดาษ บันทึกในรูปแบบ
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อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือบันทึกในเว็บไซต์/เว็บบล็อก สมาชิกกลุ่มจำนวน 2 คน เลือกบทบาทหน้าที่ คุณกิจ
(Knowledge Practitioner: KP) ทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมความรู้ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรรหา และเปลี่ยน 
แปลงความรู้สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย  ดังรายชื่อที่ปรากฏในตาราง 
 
          รายชื่อสมาชิกจัดการความรู้ (KM) กลุ่มองค์ความรู้ที ่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : 
Impressive Skills for Live Streaming 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที ่

1 ผศ. ดร. กรองทอง  ไคริรี  
 
 
 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

คุณเอ้ือ 
2 อาจารย์ ดร.ทักษิณา  บุญบุตร คุณอำนวย 
3 ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร คุณวิศาสตร์ 
4. อาจารย์ ลือชัย ทิพรังศรี คุณวิศาสตร์ 
5 Dr.Dee Jean Ong คุณวิศาสตร์ 
6 รศ. ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ คุณกิจ 
7 ผศ.ดร.สุพจน์ ไชยสังข์ คุณกิจ 
8 อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ คุณประสาน 
9 รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ คุณลิขิต 
10 อาจารย์ ดร.บุญทอง บุญทวี คุณลิขิต 

 
 
           1.1.3 การพัฒนาความรู้ของสามชิกกลุ่ม 
                  วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สมาชิกกลุ่มองค์ความรู้ที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : 
Impressive Skills for Live Streaming ได้ประชุมออนไลน์สมาชิกกลุ่มจาก ห้องส่ง 305 วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ สรุปได้ว่าจากการประชุมครั้งก่อนที่ได้รับมอบหมายให้สมาชิกกลุ่มไปศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่น่าสนใจ   สมาชิกได้สรุปความรู้ที่ได้ศึกษาจากยูทูปเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบ
ไลฟ์สดเพื ่อการสอนที ่น ่าสนใจ เทคนิคการจัดอุปกรณ์ การจัดแสง การสอนโดยใช้  Program OBS (Open 
Broadcaster Solfware) ซึ่งเป็นโปรแกรมเครื่องมือที่โหลดใช้ได้ฟรีในงานอัดวิดีโอและวิดีโอถ่ายทอดสด (Live 
Streaming) การสร้าง Whiteboard Animation และการสร้างกลุ่มแบบปิดบนเฟสบุ๊ค และคุณเอื้อ (ผศ.ดร.
กรองทอง ไคริรี) ได้ทดลองเข้าเรียนในคอร์สออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการไลฟ์สด  แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
และนัดหมายให้คุณเอ้ือเป็นวิยากรอบรมสมาชิกกลุ่ม ณ ห้องเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 
   1.1.4 เผยแพร่ให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์(สองภาษา) ของวิทยาลัยจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เตรียมเป็นนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน (อ้างอิงโดยภาพในภาคผนวก)  
 

1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :  
1.2.1 ภาพการประชุมออนไลน์  
1.2.2 รายชื่อสมาชิกและหนา้ทีข่องสมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) ดงัปรากฏในส่วนที่ 1  

ของรายงานฉบับนี ้
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1.2.3 ชื่อองค์ความรู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : 
Impressive Skills for Live Streaming    ดังปรากฏในรายงานข้อ 1.1.1   

 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
           2.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
                จัดประชุมสมาชกิในกลุ่มความรู้ 1 ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เพ่ือกำหนดประเด็นที่ต้องศึกษา และ
นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ทั้งให้คุณลิขิตรวบรวมเพ่ือนำไปจัดทำโครงสร้างความรู้ และเตรียมจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามกรอบที่กำหนดร่วมกัน 3 ประเด็นที่ต้องศึกษาประกอบด้วย 
                  (1) บริบทในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning  
                  (2) บทเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจ สร้างง่าย สะดวกใช้ ให้ความรู้และเสริมสร้างความสามารถของ
ผู้เรียนได้ดี ในยุคปัจจุบัน 
                  (3) แหล่งเรียนรู้ที่ต้องศึกษา 
     2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : (ในภาคผนวก) 
          ภาพการประชุมปฏิบตักิาร สื่อ และผลงานของผู้เข้ารับการอบรม  
 
 
 

3.  การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 
      3.1  รายละเอียดผลการดำเนินงาน : 
                1)  สมาชิกในกลุ่มความรู้ 1 นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการผลิตสื่อสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษา แต่ต้องการห้นักศึกษาได้เรียนแบบมีกิจกรรมหรือมีการ
เคลื่อนไหวเหมือนการสอนแบบปกติในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ สมาชิกจึงมีความสนใจในเรื่อง การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning : Impressive Skills for Live Streaming 

     2) สมาชิกในกลุ่มความรู้ 1 ไดศ้ึกษาด้วยตนเองแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน รวมทั้งได้รับการอบรม
จากวิทยากร (คุณเอ้ือ) ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ ผศ.กรองทอง ไคริรี เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสื่อ
บทเรียนออนไลน์ในเนื้อหาวิชาที่ต้องการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในระบบออนไลน์  ให้มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ดี มีความเหมาะสมกับนักศึกษา  

 
4.  การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
           4.1  รายละเอียดผลการดำเนินงาน : 

     1) สมาชิกได้นำความรู้มาพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ในเนื้อหาวิชาที่ต้องการจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษาในระบบออนไลน์ ให้มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : Impressive Skills for Live 
Streaming 
                2) นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์(สองภาษา) ของวิทยาลัยจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ที่เตรียมเป็นนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียน ผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning : Impressive Skills for Live Streaming  สำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน 
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            4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :  
                 1) ภาพการอบรม 
       2) แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : Impressive Skills for Live Streaming 
(ฉบับร่าง)   

  
      5.  การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน : 
                   กลุ่มความรู้ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : Impressive Skills for Live Streaming 

ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนำกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ โดย
สมาชิก KM ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และนำกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน ในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning : Impressive Skills for Live Streaming เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก ได้ผลดังนี้ 

 
      กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ สิ่งที่ปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กำหนดองค์ความรู้ตาม
สมาชิกผู้ที่มีประสบการณ์
และมีผลงานการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning 

กำหนดองค์ความรู้จากความ
คิดเห็นและประสบการณ์ของ
สมาชิกทุกคน 

การให้ทุกคนได้เสนอ
ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่ม และ 
มาสรุปเป็นองค์ความรู้
ของกลุ่มความรู้ 1 
 

 
 
- 

การผลิตสื่อสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนใน
ระบบออนไลน์ให้แก่
นักศึกษาแบบการเรียนรูเ้ชิง
รุก (Active Learning)ใน
ระบบออนไลน์ ในเนื้อหา
หรือกิจกรรมที่ สามารถจัด
ให้นักเรียนได้ หรือจำลอง
การปฏิบัติกิจกรรมให้ 
ใกล้เคียงกับการสอนแบบ
ปกติในห้องเรียนหรือ
ห้องปฏิบัติการ 
 

การผลิตสื่อสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนในระบบ
ออนไลน์ให้แก่นักศึกษา แบบ
การเรยีนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)ในระบบออนไลน์ 
ตามกระบวนการเดิมแต่เพ่ิม
การไลฟส์ดที่น่าสนใจ  

 การจัดกิจกรรมแบบการ
เรียนรูเ้ชิงรุก (Active 
Learning)ในระบบ
ออนไลน์ ในเนื้อหาหรือ
กิจกรรมที่ สามารถจัด
ให้นักเรียนไดโ้ดยการ
การไลฟ์สดให้มากข้ึน 

ให้มีการผลิตสื่อการ
จัดกิจกรรมแบบการ
เรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)
ในระบบออนไลน์
โดยการการไลฟ์สดที่
น่าสนใจ ให้มากเพ่ือ
ผู้สนใจได้เรียนรู้และ
สามารถเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสมตาม
บริบทของ
เนื้อหาวิชาที่สอน 
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การเผยแพร่องค์ความรู้
ด้วยการผลิตสื่อให้ศิษย์เก่า 
และผู้สนใจที่จะเรียนรู้ 
ผ่านสื่อออนไลน์ในหลาย
ช่องทาง เช่น You Tube, 
Group Line, Google 
Meet etc. 

ยังไม่มีการเผยแพร่ให้
บุคคลภายนอกได้เรียนรู้  

เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้วยการผลิต
สื่อให้ศิษย์เก่า และผู้สนใจ
ที่จะเรียนรู้ ผ่านสื่อ
ออนไลน์ในหลายช่องทาง  

การเผยแพร่องค์
ความรู้ด้วยการผลิต
สื่อตัวอย่างหรือ
เอกสารเพ่ือให้
ผู้สนใจศึกษา 

 

5.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
     1)  เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : Impressive Skills for Live 

Streaming (ฉบับร่าง)   
               2) Web Site ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เกี่ยวกับการ การจัดการเรียนรู้ทาง
ออนไลน์ ของอาจารย์ผู้สอน  
 
6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
     6.1  รายละเอียดผลการดำเนินงาน : 

กลุ่มความรู้ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : Active Learning : Impressive Skills 
for Live Streaming ไดน้ำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวฒุิ มาปรับข้อความ กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงานในแนวทาง 
“การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : Impressive Skills for Live Streaming”  และสรุปองค์ความรู้
เร่ือง “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : Impressive Skills for Live Streaming”  รวมทั้งจัดทำ
เป็นกระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน เร่ือง“การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : Impressive Skills for 
Live Streaming   เตรียมเผยแพร่ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องนำสู่การปฏิบัติ ดงันี้ 

 
กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ สิ่งที่ไดป้รับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
1.นำประเด็นข้อเสนอแนะและขอ้คิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแก้ไข  
แนวทางการจ ัดการ เร ี ยนร ู ้ แบบ 
Active Learning :  Impressive 
Skills for Live Streaming 
  2.จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและทำสำเนา 
เผยแพร ่

 1.ทบทวนและสรุปประเด็นทีต่อ้ง
ปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำแนวการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning : Impressive Skills 
for Live Streaming  ให้มีความ
ถูกต้อง เหมาะสมกับการนำไปใช้ได้
อย่างมีคุณภาพ 
2 จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม  เผยแพรท่าง
ออนไลน์ และจัดทำ  QR Code ให้
ผู้สนใจ สแกนอ่าน  

1. ข ้อความ ให้เหมาะสมและ
ถูกต้อง 
2. ความละเอียดในขั้นตอนการ
นำเสนอ 

         

          6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
6.2.1  เอกสาร“ แนวการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : Live Streaming  ”   
6.2.2  เอกสารความรู้ 
6.2.3 เล่มรายงานโครงการจัดการความรู้ 
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 
1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้  
     ความรู้ที่ได้  

1.1 แนวทางการดำเนินงาน  
                        ศึกษาทั้งในภาพรวมที่เป็นระบบและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน กระบวนการ
หรือวิธีการ ตลอดจนผลที่เกิดหรือผลกระทบของการดำเนินงาน  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : 
Impressive Skills for Live Streaming  แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมร่วมกันในกลุ่ม 
ดังนี้ 
                (1) สำรวจและรวบรวมองค์ความรู้ ความสามารถ ของสมาชิกเพื่อการดำเนินงานร่วมกัน
ตามบทบาทและหน้าที ่

       (2) กำหนดกรอบแนวทางการจัดการเรียนรู ้แบบ Active Learning : Impressive 
Skills for Live Streaming เพื ่อสร้างองค์ความรู ้นวัตกรรมให้เป็นไปตาม แนวทางของมหาวิทยาลัยและ
แนวทางระดับชาติ  

       (3) จ ัดการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการในการจ ัดการเร ียนร ู ้ แบบ Active Learning : 
Impressive Skills for Live Streaming  ให้สมาชิกมีความเข้าใจในและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
เพ่ือนำไปเผยแพร่ ในเว็ปไซด์ของวิทยาลัย และช่องทางออนไลน์ในระบบต่างๆ 

       (4) สนับสนุนให้อาจารย์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning : Impressive Skills for Live Streaming ของตนเพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
             1.2 แนวทางการจ ัดการ เร ี ยนร ู ้ แบบ Active Learning :  Impressive Skills for Live 
Streaming ของสาขาวิชา  

       (1) พิจารณาจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวอาจารย์ในสาขาและความต้องการหรือความสนใจใน
การสร้างองค์ความรู้ เก ี ่ยวกับการจัดการเร ียนรู ้แบบ Active Learning : Impressive Skills for Live 
Streaming ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

       (2) ศึกษาเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู ้แบบ Active Learning : Impressive 
Skills for Live Streaming ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา  

       (3) ช่วยเหลือกันในสาขาวิชาเพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้แบบ Active Learning : 
Impressive Skills for Live Streaming รวมทั้งแสวงหาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : 
Live Streaming  ที่สอดคล้องกันกับสาขาอื่นในวิทยาลัย ต่างคณะ หรือต่างมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายและกระจายในวงกว้าง 

        
            1.3 แนวทางการทำงานวิจัยของอาจารย์  

       (1) ศึกษาการจัดการเร ียนรู ้แบบ Active Learning : Impressive Skills for Live 
Streaming จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

       (2) ทำแผนการจัดการเรียนรู ้แบบ Active Learning : Impressive Skills for Live 
Streaming โดยร่วมมือกัน เพราะอาจารย์แต่ละคน มีทักษะและความสามารถเฉพาะตน การทำงานเพื่อสร้าง
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องค์ความรู้ร่วมกันย่อมทำให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาย่อมบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ 

       (5) เรียนรู้ ปรึกษากับผู้รู้หรือผู้เชี ่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning : Impressive Skills for Live Streaming  จะสามารถขจัดปัญหาหรืออุปสรรคได้ง่ายและรวดเร็ว 
ทั้งเกิดการสร้างองค์ความรู้ได้มากข้ึน  

       (6) เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเกี ่ยวกับการจัดการเรียนรู ้แบบ Active Learning : 
Impressive Skills for Live Streaming ทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ได้มาก 
      
          ผ่านการกลั่นกรองจาก 

            ความรู้ที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก 
  (1) สมาชิกกลุ่ม 
  (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 บันทึกอยู่ท่ี 
           เว็บไซด์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

 
2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้  
                สมาชิกกลุ่มและอาจารย์ที่สนใจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้ได้รับองค์ความรู้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากและกว้างไกลขึ้น  
           2.2 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน  
                 1) ได ้แนวทางการจ ัดการเร ียนร ู ้ แบบ Active Learning :  Impressive Skills for Live 
Streaming ของสมาชิกกลุ่มและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขา  
                 2) ได้กระบวนการสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ในการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีข้ึน  
                  
                เอกสารหลักฐานอ้างอิง  
                1) ข้อสรุปการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning : Impressive Skills for Live Streaming 
ของสมาชิกในกลุ่ม 
                2) สื่อการสอนของสมาชิกในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
           บันทึกอยู่ท่ี 

          เว็บไซด์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
 
3. สรุปการดำเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้  
           3.1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
       1) อาจารย์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีแนวทางการจัดการเรียนรู ้แบบ Active 
Learning : Live Streaming  เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานการณ์การเกิดโรคโควิท 19 ระบาด ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งต้องสอนในระบบออนไลน์    
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                2)  อาจารย์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการสามารถสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์สำหรับการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้แก่นักศึกษาในวิชาที่สอนได้ในสถาณการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานการณ์การเกิดโรค COVID-19 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
            
           3.2 ปัญหาและอุปสรรค  
                 1) การสร้างองค์ความรู้ร่วมกันของสมาชิก ในสถานการณ์การเกิดโรค COVID-19 ทำให้มีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้แก่ตนเองและเพ่ือนสมาชิกได้น้อย  
                 2) การพ ัฒนาการจ ัดการ เร ี ยนร ู ้ แบบ Active Learning :  Impressive Skills for Live 
Streaming ไม่สามารถพัฒนาในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์บทเรียนออนไลน์ที่แปลกใหม่และ
เรียนรู้ร่วมกันได้เพียงบางเรื่อง  
 

4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  
           4.1 งานวิจัย  
                                                         ยังไมไ่ด้ต่อยอดในการทำวิจัย 
 
           4.2 นวัตกรรม  

Active Learning : Impressive Skills for Live Streaming 
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ภาคผนวก 
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เอกสารที่เกีย่วข้อง 
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รายช่ือสมาชิกและบทบาทหน้าที่ 
 
กลุ่มองค์ความรู้ที่ 1 Active Learning : Impressive Skills for Live Streaming  

สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

ลำดับ
ที ่

 

ชื่อ-นามสกุล 
 

หน่วยงานที่สังกัด 
 

บทบาทหน้าที่ 

1 ผศ. ดร. กรองทอง  ไคริรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer: CKO) 

2 ดร.อาจารย์ ทักษิณา  บุญบุตร สาขาวิชาธุรกิจการบิน คุณอำนวย (Knowledge Facilitator: KF) 

3 ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 
คุณวิศาสตร์ (IT Wizard)  4. อาจารย์ ลือชัย ทิพรังศรี 

5 Dr.Dee Jean Ong สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ระหว่างประเทศ  

6 รศ. ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คุณกิจ(Knowledge Practitioner: KP) 

7 ผศ.สุพจน์  ไชยสังข์ 

8 อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ สาขาการจัดการโรงแรม 
และการท่องเที่ยว 

คุณประสาน (Network Manager)  

9 รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

คุณลิขิต (Note Taker)  
10 ดร.บุญทอง บุญทวี 

 

บันทึกสรุป  การประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 15 กันยายน 2564 ( Google Meet) เวลา 13:30 -15:00 น. 
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ภาพการประชุม/อบรมอบรม 
 

 

 
 
 

ภาพประชุมสมาชิก 
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ภาพอบรมให้ความรู้ 
 

 
 

อบรม On-line สมาชิกและนักศึกษา 
 
 

 
 

อบรม On-site นักศึกษา 
 


