
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ปรับ-เปลี่ยน-พัฒนา ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และให้บริการด้านต่างๆ แก่

นักศึกษา และผู้มาติดต่อ ในยุค COVID-19 
 

ผู้ถ่ายทอด : 1. นายชลณัฐ  เสาทอง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร 

2. นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3. นางประทีป เมืองเผือก 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร 

4. นางสุรีย์ เนียมสกุล 
หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

5. นางสาวธนิยา กิตติรณกรกุล 
หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา ฝ่ายวางแผน 

6. นางรัชดาพร กิตติรัตนาโชติ 
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

วันที่จัดท าบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 26 ตุลาคม 2563 
 
วัตถุประสงค์ 
                 1) เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และให้บริการด้านต่างๆ ในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                 2) เพ่ือจัดท าระบบลงทะเบียนเข้ามาติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
                 3) เพ่ือจัดท าจุดคัดกรองส าหรับนักศึกษา บุคลากร ผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการภายในคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
                 4) เพ่ือจัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการภายในคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รวมไปถึงการจัดเตรียมห้องเรียนส าหรับนักศึกษา และอาจารย์ที่จัดให้มีการเรียนการ
สอนในรายวิชาปฏิบัติ 
                 5) เพ่ือผลิตสื่อในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่มีความ
สนใจได้เรียนรู้วิธีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Classroom และ Google 
Meet รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในยุค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 6) เพ่ือจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์ 
การบ่งชี้ความรู้ 
                 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ได้ด าเนินการตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ประกาศกรุงเทพมหานคร ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ



นวัตกรรม และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการ
ก าหนด เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อย่างเคร่งครัด โดยทาง
คณะฯ ได้ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการด าเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนให้
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามวิถีใหม่ (New Normal)  
 

   
 

    
   
  จากข้อมูลข้างต้นคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีการจัดประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาภายในคณะฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และ
ให้บริการด้านต่างๆ แก่นักศึกษา และผู้มาติดต่อ ในยุค COVID-19 ซึ่งเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน ส าหรับวิถีใหม่ (New Normal) ในยุค COVID-19 ซึ่ง
สามารถถอดองค์ความรู้ร่วมกันในการบริหารจัดการระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และให้บริการ
ด้านต่างๆ แก่นักศึกษา และผู้มาติดต่อ ในยุค COVID-19 ได้ 5 ประเด็น ดังนี้  
  1) การจัดท าระบบลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องเข้ามาติดต่อหน่วยงานต่างๆ 
ภายในคณะฯ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายบริหาร รวมไปถึงการขอใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบันทึกเสียง ห้องสตูดิโอถ่ายภายนิ่ง และห้องสตูดิโอโทรทัศน์ ทางคณะฯ ได้มี
การจัดท าระบบคิวเพ่ือเข้ามาติดต่อราชการภายในคณะฯ โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ ก่อน 
1 วันท าการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ของทุกวัน เมื่อลงทะเบียนแล้วให้ติดตามประกาศรายชื่อผู้เข้ามา



ติดต่อทาง Facebook : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (หากไม่มีรายชื่อ
จะต้องลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไป) ซึ่งแต่ละฝ่าย/งาน จะมีการจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่จะให้บริการในแต่ละวัน 
เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน ส าหรับวิถีใหม่ (New Normal) ในยุค COVID-19 
 

 

 

 
 
  2) การจัดท าจุดคัดกรองส าหรับนักศึกษา บุคลากร ผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการภายในคณะฯ โดยมีการ
คัดกรองก่อนเข้าสู่อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ลงทะเบียน 
วัดอุณหภูมิร่างกาย (จะต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสู่อาคารคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งจะมีการผลัดเปลี่ยนเวรเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรอง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 



                   

   

    

  3) จัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการภายในคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีการจัดพ้ืนที่เพ่ือรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในบริเวณ
ส านักงาน และลิฟท์โดยสาร อีกทั้งมีการรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพ่ือ
สุขอนามัยที่ดีของนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการภายในคณะฯ รวมไปถึงการจัดเตรียมห้องเรียน
ส าหรับนักศึกษา และอาจารย์ที่จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ เนื่องจากเป็นคณะที่จัดการเรียน
การสอนในรายวิชาปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ จึงมีการจัดเตรียมห้องเรียนส าหรับรายวิชาปฏิบัติ โดยมีมาตรการให้
จัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบเรียนจะต้องมีนักศึกษาจ านวนไม่เกิน 20 คน ซึ่งอาจารย์ประจ ารายวิชา
จะต้องระบุวัน เวลา จ านวนนักศึกษา และจะต้องแจ้งรายชื่อนักศึกษาแก่งานบริหารทั่วไปล่วงหน้า 3 วันท า
การ อีกทั้งมีการจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องใช้งานซึ่งก าหนดจ านวน
นักศึกษาไม่เกิน 20 คน ต่อ 1 ห้อง เช่นกัน 



   

    

    



    

   

  4) การผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  การผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Classroom และ Google Meet ส าหรับ
นักศึกษา และอาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษา และอาจารย์ได้เรียนรู้วิธีการใช้งานของโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้
สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน
แอปพลิเคชัน Study Life การลงทะเบียนออนไลน์ การใช้งานอีเมล Google และอีเมล Microsoft และการ
ปฏิบัติตัวในการเข้ามาติดต่อราชการภายในคณะฯ ประกอบด้วย ส าหรับอาจารย์ จ านวน 9 ตอน และส าหรับ
นักศึกษา จ านวน 10 ตอน 

         

         



  5) การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีการให้
ข้อมูลการด าเนินงานของคณะฯ และมีการตอบข้อซักถามที่รวบรวมจากนักศึกษา และผู้ปกครองที่สอบถามเข้า
มาทางช่องทางสื่อออนไลน์ของคณะฯ โดยคณะผู้บริหาร เพ่ือให้นักศึกษา และผู้ปกครองทราบถึงขั้นตอนการ
ด าเนินงานของคณะฯ และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค COVID-19 
 

        

      

      

 
การจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ 
                 มีการจัดเก็บองค์ความรู้นั้นไว้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือการสืบค้น และการแบ่งปันความรู้ ให้แก่
นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ๓ ช่องทาง ดังนี้ 
                 1) ช่องทาง Facebook คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 
https://www.facebook.com/mctrmutp/videos_by  

https://www.facebook.com/mctrmutp/videos_by


 
 

                 2) ช่องทาง Youtube MCT Channel 
2.1) การผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (ส าหรับอาจารย์) 
https://www.youtube.com/watch?v=RiFccSUzCIs&list=PLrdaXX7gDc283gGt6gu

LHQ8fGynlxbqBw 
2.2) การผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (ส าหรับนักศึกษา) 
https://www.youtube.com/watch?v=PmMu02lWqDg&list=PLrdaXX7gDc2-

objoTWrw_NDuDC3sA7u0E 
2.3) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 

2563 https://www.youtube.com/watch?v=w9-McYYDBAM&list=PLrdaXX7gDc29MMSd9i-xkO-
xOtsGEtcOS 

2.4) การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปี
การศึกษา 2563  https://www.youtube.com/watch?v=7uYXxNljwWI&list=PLrdaXX7gDc2-
P4LTdeJMeeMBtZSNpJ6oo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w9-McYYDBAM&list=PLrdaXX7gDc29MMSd9i-xkO-xOtsGEtcOS
https://www.youtube.com/watch?v=w9-McYYDBAM&list=PLrdaXX7gDc29MMSd9i-xkO-xOtsGEtcOS


    
 

    
                  



  3) ช่องทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร https://mct.rmutp.ac.th 

 
 

 
 

 

https://mct.rmutp.ac.th/


การผลิตสื่อความรู้และการเผยแพร่ 
                  - การผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google 
Classroom และ Google Meet รวมไปถึงการใช้งานแอปพลิเคชัน Study Life การลงทะเบียนออนไลน์ การ
ใช้งานอีเมล Google และอีเมล Microsoft และการปฏิบัติตัวในการเข้ามาติดต่อราชการภายในคณะฯ ส าหรับ
นักศึกษา อาจารย์และผู้ที่มีความสนใจ 

   

    

   

   
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการท า KM 

                 1) เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ทั้งด้านการวางแผน และด้านการปฏิบัติ โดยเป็นการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจริงในช่วงเวลา



ที่เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคท่ีมีการติดต่อกันได้ให้แก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่เป็นผู้
ควบคุม และให้ค าปรึกษา ซึ่งสามารถพัฒนานักศึกษาให้เกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์ และน าไปพัฒนาต่อ
ยอดในการพัฒนาระบบการท างานในช่วงวิกฤตการณ์ หรืออุบัติภัยที่มีความร้ายแรงในอนาคตได ้
                 2) มีระบบลงทะเบียนเข้ามาติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่มี
ประสิทธิภาพ 
                 3) มีสื่อท่ีสามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่
มีความสนใจได้เรียนรู้วิธีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Classroom และ 
Google Meet รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในยุค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 4) ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่รับทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงานของคณะฯ และการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค COVID-19 
                 5) มีพ้ืนที่ส าหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการภายในคณะฯ และมีห้องเรียน
ส าหรับนักศึกษา และอาจารย์ที่จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ ที่เป็นไปตามมาตรการรักษา
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 
                 6) มีจุดคัดกรองส าหรับนักศึกษา บุคลากร ผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการภายในคณะฯ ให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  7) บทเรียนจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้คณะฯ เกิดองค์
ความรู้ด้านการบริหารภาวะวิกฤติในด้านต่างๆ โดยมีการออกเป็นค าสั่งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่ 
28/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563เพ่ือมอบหมายให้บุคลากรในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารภาวะ
วิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้น ประกอบด้วยด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการวางแผน และด้านงานกิจการนักศึกษา 

 
  



การน าองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 
องค์ความรู้เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

 

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง : อาจารย์ และนักศึกษา  
สังกัด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

องค์ความรู้นี้พัฒนาในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 เรื่อง) 

 พัฒนาบุคลากร  พัฒนาหน่วยงาน   พัฒนามหาวิทยาลัย    อ่ืนๆ..................... 

การน าองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  

                 1) มีระบบลงทะเบียนเข้ามาติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่ง
สามารถเป็นต้นแบบ (Model) ในการรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 
                 2) มีสื่อที่สามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ นักศึกษา และ           
ผู้ที่มีความสนใจ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ และสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง 

 



 
                  
 3) สามารถติดตามบุคคลที่เข้ามาติดต่อราชการภายในคณะฯ หากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งจะสามารถทราบได้จากข้อมูลการ
ลงทะเบียนประจ าวัน 

      

    
 

  4) ผลจากการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤติในด้านต่างๆ ของคณะฯ ได้น าไปสู่การ
ฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมความพร้อมเมื่อประสบวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



      
 

       
 



       
 

       
 



       

 


