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รร.เสนารักษ กรมแพทยทหารบก 

หัวขอยอย  3) Voice of customer  

1. ชื่อผลงาน :หองเรียนออนไลนแผนกวิชาทหาร โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก 

2. คําสําคัญ :หองเรียนออนไลน วิชาทหาร การจัดการความรูหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 

สื่อการเรียนการสอน 

3.สรุปผลงานโดยยอ : 

หองเรียนออนไลน แผนกวิชาทหาร โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก ไดนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสราง ผาน platform ของ Google site เพ่ือใหมีรูปแบบที่ทันสมัย มีสื่อและ

ชองทางการเรียนรูที่หลากหลายประกอบไปดวยวิชาที่รับผิดชอบจํานวน 10 เรื่อง ซึ่งเปนวิชาทั้งหมดที่นายทหาร

นักเรียนตองเรียนในหลักสูตร โดยอาจารยผูสอนสามารถแชร Link ใหนายทหารนักเรียนศึกษาทําความเขาใจ    

อันจะเปนการลดการเรียนการสอนในหองเรียนและสามารถสรางการเรียนแบบ Active learning ได 

4. หนวยงานเจาของผลงาน :แผนกวิชาทหาร กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก 

5. ชื่อสกุล สมาชิกในทีม :  1. พ.ท.หญิง วินิตา  ชาตะเมธีกุล  2. พ.อ.ณัฐพงศ  นะราศรี3. พ.ต.วิศรุธ  สามสี 

6. ปญหาและสาเหตุโดยยอ : 

  ตามนโนบายการศึกษาของ ทบ. นโยบายดานหลักสูตรการฝกอบรม/การศึกษา และนโยบายดาน

การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย  กลาววา รร. เหลาสายวิทยาการ ตองมีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน โดยนํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเตรียมความรูผูเขารับการอบรมลวงหนา เพ่ือใหสามารถลดการบรรยายใน

หองเรียนรวมจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ซึ่งจะชวยเสริมให

ผูเขารับการอบรมไดเรียนรู และสรางองคความรูดวยตนเองดวยการลงมือ 

  ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน นายทหารนักเรียนไดใหขอเสนอวา ควรมีสื่อการเรียน

การสอนที่สามารถศึกษา ทําความเขาใจกอนถึงชั่วโมงเรียน เน่ืองจากเปนวิชาที่คอนขางยาก ผวท.ฯ จึงมี

แนวความคิดในการจัดทําหองเรียนออนไลน เพ่ือรวบรวมสื่อการเรียนการสอน สําหรับเผยแพรใหนายทหาร

นักเรียน ศึกษาคนควา ทําความเขาใจกอนถึงชั่วโมงเรียน  

หองเรียนออนไลน แผนกวิชาทหาร โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก ไดนํา Platform  

ของ Google site มาใชในการสรางสื่อการเรียนการสอนผานการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรืออาจเรียกไดวา

หองเรียนออนไลน ก็คือหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ที่ชวยสงเสริมบรรยากาศการเรียนที่ดี อีกทั้งยัง

เปนการตอบสนองนโยบายการศึกษาของ ทบ. และพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจ.รร.สร.พบ.

ใหมีความทันสมัยมากขึ้น 
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7. เปาหมาย/วัตถุประสงค : 

(1) เพ่ือรวบรวมสื่อการเรียนการสอนของ แผนกวิชาทหาร โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

         (2) เพ่ือใหนายทหารนักเรียนศึกษาทําความเขาใจเน้ือหากอนถึงชั่วโมงเรียน 

         (3) เพ่ือพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจ.รร.สร.พบ.ใหมีความทันสมัยมากขึ้น 

8. กิจกรรมการพัฒนา: 

 1) แนวคิดการพัฒนา ใชกระบวนการจัดการความรู และ หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ดังน้ี 

แนวคิดกระบวนการจัดการความรู 

การบงชี้ความรู ( Knowledge Identification ) ในขั้นตอนนี้แผนกวิชาทหารไดทําการ

วิเคราะหรวบรวมความรู  สื่อการสอน และทําแผนที่ความรู การสรางและแสวงหาความรู ( Knowledge 

Creation and Acquisition )จากการทําแผนที่ความรู ทําใหทราบวาสื่อการสอนของแผนกวิชาทหารมี

หลากหลายรูปแบบ ไดแก วิดีโอ PowerPoint ไฟลเสียง รวมทั้งสื่อการสอนจากอาจารยผูทรงคุณวุฒิของแตละ

เหลาการจัดความรูใหเปนระบบ ( Knowledge Organization )แผนกวิชาทหารนํามาจัดการความรูใหเปน

ระบบบ ในรูปแบบหองเรียนออนไลน เพื่อใหนายทหารนักเรียนสามารถศึกษาคนควากอนการเรียนในชั้นเรียน การ

ประมวลและกลั่นกรองความรู ( Knowledge Codification and Refinement ) แผนกวิชาทหารไดรวมกัน

กลั่นกรองเน้ือหาใหสอดคลองกับแถลงหลักสูตร ทันสมัย และงายตอการทําความเขาใจการเขาถึงความรู 

(Knowledge Access)มีการจัดเก็บและกระจายความรูเพ่ือใหนายทหารนักเรียนศึกษาคนควากอนการเรียนใน

หองเรียน โดยทําการแชรลิงคขอมูลคลังความรูออนไลนการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)

คลังความรูออนไลนของแผนกวิชาทหารนอกจากเปนประโยชนกับผูเรียนในการศึกษากอนการเรียนในหองเรียน

แลวน้ัน ยังเปนคลังความรูใหกับบุคลากร รร.สร.พบ.รวมทั้งเปนประโยชนกับบุคลากรที่ยายเขามาปฏิบัติหนาที่- 

การสับเปลี่ยนสายงาน ( Job Rotation)  

แนวความคิดหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 

หองเรียนกลับดานการจัดการเรียนรูแนวใหมสําหรับศตวรรษที่ 21 ในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) 

เทคโนโลยีสื่อสารเขามามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิต รูปแบบการเรียนรูสมัยใหม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

เรียนรูและนําเสนอบทเรียนของผูเรียนจากการบรรยายหนาชั้นเรียน เปนการทบทวนเน้ือหาจากที่บาน ผานการใช 

เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ผูเรียนศึกษาเนื้อหาผานสื่อเทคโนโลยีที่ผูสอนเตรียมไวใหกอนเขาชั้นเรียน แลวมา

ทํากิจกรรม และถามตอบปญหาในชั้นเรียน ผูสอนมีหนาที่ออกแบบการสอน ชวยเหลือแนะนํา (coaching)  

2) ขั้นตอนการดําเนินงาน  

    (1) จําทําแผนที่ความรู วิเคราะหและทบทวนเนื้อหา สื่อการสอนทั้งหมดของ ผวท.ฯ 
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  (2)รวบรวมและจัดทําสื่อการสอนในรูปแบบ วิดีโอ, PowerPoint, E-book  

  (3) สรางหองเรียนออนไลนโดยใช Platform  ของGoogle site   

  (4) นําสื่อการสอนเขาสู  Platform  ของ Google site   

  (5) แชร link website หองเรียนออนไลนใหกับผูเขารับการศึกษา  

3) ระยะเวลาในการดําเนินการ:วันที่ 1-31 ต.ค.65 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ: 

         - การประเมินเชิงคุณภาพ  :นายทหารนักเรียนมีความพึงพอใจในการใชหองเรียนออนไลน 

10. บทเรียนท่ีไดรับ: 

(1) ความทาทายในการจัดทําหองเรียนออนไลน ไดแก การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เน่ืองจากแผนก

วิชาทหารไมเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีเทาที่ควร  จึงตองทําการศึกษาคนควา ลงมือปฏิบัติเปนเวลานาน โดย

อาจารยทุกคนในแผนกศึกษาคนควาดวยตนเอง ซึ่งนอกจากจะจัดทําหองเรียนออนไลนใหสวยงามนาสนใจแลว  

ยังตองศึกษาการสราง E-book เพ่ือใหสื่อการสอนมีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น 

(2) สิ่งที่ไดรับจากการพัฒนาคลังความรูพบวา ขอมูลสื่อการสอนไดรับการรวบรวมเปนหนึ่งเดียว ไม

กระจัดกระจาย ซึ่งเดิมสื่อการสอนในแตละเรื่องแตละวิชาจะอยูกับ อจ.ที่รับผิดชอบสอนในเรื่องนั้นๆ ดังน้ันการ

จัดทําคลังความรูออนไลน จึงทําใหมีสื่อการสอนที่ถูกรวบรวมไวทั้งแผนก  

(3) การสรางหองเรียนออนไลนผานPlatform  ของGoogle site  อาจเปนเรื่องธรรมดาพื้นฐานของบุคคล

ทั่วไป แตสําหรับแผนกวิชาทหารฯ เปนการยกระดับองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนการพัฒนาการ

ดําเนินงานภายในแผนกใหทันสมัย เปนการกาวขามคําวา ไมมีอะไรทีเ่ราทําไมไดหากเรามีความพยายาม 

11.การติดตอ:แผนกวิชาทหาร กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก โทร 94313  

E-mail :anneywinita@gmail.comMobile phone: 0909799944 
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน 

สรางหองเรียนออนไลนโดยใช Platform  ของ Google site   

link website  : https://sites.google.com/view/wwwsoldieramfsscom/g 
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