
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กศน.ตำบลหนองหล่ม  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร 
ที่       ๐72/๒๕๖3                       วันที่  22  เมษายน   ๒๕๖3 
เรื่อง   ส่งรายงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) กศน.ตำบลหนองหล่ม 

 

 

เรียน   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร 
 
เรื่องเดิม 
ตามที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร  ได้มอบหมายให้ กศน.

ตำบลได้ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 โดยให้คัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่ดี   
(Best  Practice) กศน.ตำบล นั้น 

 
ข้อเท็จจริง 

 บัดนี ้ กศน.ตำบลหนองหล่ม ได้จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานที ่ด ี (Best  Practice) กศน.ตำบล  
หนองหล่ม  ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจการการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best  Practice) กศน.ตำบลหนองหล่ม ปีงบประมาณ  
๒๕๖3 เอกสารดังแนบ  
 

ความเห็นประกอบการพิจารณา 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

(นางสร้อยสุวรรณ  เตชะธิ)  
                                      ครูกศน.ตำบลหนองหล่ม  
                                   
                               
 

                                                         
     
                                                         
 
     
    
 
     

                                                       
 
 
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานจัดและส่งเสริมการศึกษาฯ 
                       โปรดทราบ  

          
 (นางรสาพร หม้อศรีใจ) 

 
- ทราบ 

 

 

(นางสาวชนิสรา พรมชัย) 
ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตร 

22  เมษายน  2563 



กรอบความคิดการดำเนินงาน/วิธีปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ (Best Practices) 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.๑ ชื่อ – สกุล เจ้าของผลงาน นางสร้อยสุวรรณ  เตชะธิ 
  ๑.๒ ตำแหน่ง คร ูกศน.ตำบล 
  ๑.๓ สถานที่ปฏิบัติงาน กศน.ตำบลหนองหล่ม หมู่ ๒ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  
 ๑.๔ หน้าที่ความรับผิดชอบ ครูมีหน้าที่สนับสนุนความรู้ จัดประสบการณ์ให้แก่ประชาชนในชุมชน 
สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นการเน้นการจัดการเรี ยนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน เพ่ือให้ได้พัฒนาทักษะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักพัฒนาการคิดของ 
Bloom  ทั้ง 6 ขั้น คือ ความรู้ความจำ (Remembering) ความเข้าใจ (understanding) การประยุกต์ใช้ 
(Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินค่า (Evaluating) และ การคิดสร้างสรรค์ (Creating) โดย
ลักษณะของการเรียนรู้ผ ่านสื ่อออนไลน์ Google Classroom มีดังนี้ นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู ้ใน
โปรแกรม Google Classroom ได้ด้วยตนเอง สามารถตอบคำถามได้อย่างอิสระ ทั้งส่งไฟล์งาน วีดีโอ หรือ
รูปภาพเพื่อใช้เป็นคำตอบในการทำใบงานได้ โดยมีครูดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้คะแนน และทำ
การวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนออนไลน์ Google Classroom 
 
๒. การวิเคราะห์สภาพและข้อมูล 

สภาพการปฏิบัติงาน 
ที่เป็นปัญหา 

 

สาเหตุของปัญหา 
แนวคิดในการแก้ปัญหา หรือ

พัฒนา 
นักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไม่มาพบกลุ่มเรียนรู้  

นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหล่มส่วนมากเป็น
นักศึกษาวัยผู้ใหญ่ เด็กออกกลางคัน อสม. ซ่ึง
มักจะประสบปัญหาในเรื่องการไมม่าพบกลุ่ม
ดังนี้ 
1. มีภาระงาน ซึ่งต้องทำงานเพ่ือหารายได้

มาช่วยเหลือครอบครัว 
2. ติดงานในสังคม งานชุมชน งานประเพณี 

งานพิธีกรรม พิธีการต่าง ๆ 
3. ติดงานประชุม อบรม ศึกษาดูงานต่าง ๆ 

จากสาเหตุที่กล่าวมานี้ทำให้นักศึกษาบางคน
ไม่มีเวลาในการมาพบกลุ่ม  
 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
สื่อออนไลน์ google classroom 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าไป
ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เมื่อมี
เวลาว่างจากการปฏิบัติงาน  

๓. กำหนดเป้าหมาย  
  ๓.๑ เป้าหมายความสำเร็จ นักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในสื่อออนไลน์ Google 
Classroom  
 ๓.๒ เกณฑ์ความสำเร็จ ผลงาน/ชิ้นงาน การจัดแสดงเผยแพร่ในชุมชนและจำหน่ายได้ 

 



 ๔. แนวทาง / วิธีการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา 

กิจกรรม วิธีการ สถานที่ เวลา 
1.สำรวจคัดกรองผู้เรียน 1. ครูชี้แจงผู้เรียนทางทั้งทางสื่อออนไลน์ 

และการมาพบกลุ่ม เกี่ยวกับเรื่องการเรียน
ออนไลน์ พร้อมทั้งสำรวจความพร้อมของ
ผู้เรียนในการเข้ามาเรียนออนไลน์ 
 

กศน.ตำบลหนองหล่ม มกราคม 
2563 

2.พัฒนาบุคลากร 
(ครูผู้สอน) 

1. อบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอน 
2.จัดทำแผนการสอนออนไลน์ 
3.ทดลองใช้ Google classroom 
 

กศน.อำเภอห้างฉัตร กุมภาพันธ์ 
2563 

3.ประชุมชี้แจงผู้เรียน 1. ครูประชุมชี้แจงผู้เรียนเกี่ยวกับข้ันตอน
การเรียนออนไลน์ 
2. ฝึกเรียนรู้ใน Google classroom 
 

กศน.ตำบลหนองหล่ม กุมภาพันธ์ 
2563 

4.จัดกระบวนการเรียนรู้ 1.ครูมอบหมายใบงานแบบทดสอบในแต่
ละชั้นเรียนแต่ละรายสัปดาห์ และ
กำหนดเวลาส่ง 
2.ให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในแต่ละ
งาน/แบบทดสอบ ใน Google 
classroom 
3.ครูตรวจใบงานและให้คะแนนพร้อม
ข้อเสนอแนะ 
4.ครูสรุปผลการเรียนของผู้เรียน 
 

กศน.ตำบลหนองหล่ม กุมภาพันธ์ ถึง 
มีนาคม 2563 

5.สอบเก็บคะแนน 1.ครูรวบรวมคะแนนการส่งงานของ
นักศึกษาแต่ละบุคคล 
2.การวัดผลประเมินผลปลายภาควิชา
บังคับและวิชาเลือก 
3.จัดทำข้อสอบออนไลน์วิชาเลือก 
 

กศน.ตำบลหนองหล่ม 
 
สนามสอบ กศน.ตำบล
หนองหล่ม 

มีนาคม 2563 

6.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับผู้เรียน 

1.ครูกับผู้เรียนร่วมกันสะท้อนความ
คิดเห็นและตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจ 
2.สรุปผลรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

กศน.ตำบลหนองหล่ม มีนาคม 2563 

 
 



๕. ขอบเขตการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา 
  กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลหนองหล่มจำนวน 10 คน  
  เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom 
  ระยะเวลา มกราคม – มีนาคม 2563 
  เครื่องมือที่ใช้ สื่อออนไลน์ Google Classroom แบบประเมินความพึงพอใจ  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกต การติดตามผลการดำเนินงาน  ผลการดำเนินงาน   

การวิเคราะห์ข้อมูล  จากแบบประเมินความพึงพอใจความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน/ผลการ
ดำเนินงาน 

๖. ขั้นตอนการดำเนินงานเพือ่การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา 
   

ขั้นตอน ประเด็น 
วางแผน 
 

1. ดำเนินการสำรวจความต้องการ ความพร้อมของนักศึกษาในการเข้า
มาเรียนออนไลน์ผ่านสื่อ Google Classroom 

2. ดำเนินการจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคเรียนและแผนการเรียนรู้ราย
สัปดาห์ จำนวน 18 ครั้ง   
 

การปฏิบัติ 1.  ขัน้ให้ความรู้พื้นฐาน  ครู กศน.ตำบลหนองหล่ม ได้สร้างห้องเรียน
ออนไลน์ใน Google Classroom โดยได้จัดทำใบงาน แบบทดสอบ
ก่อนเรียนหลังเรียนในรายวิชาภาษาไทยจำนวน 4 ครั้ง วิชาศาสนา
และหน้าที่พลเมืองจำนวน 2 วิชาศิลปศึกษาจำนวน 2 ครั้ง วิชา
ช่องทางการพัฒนาอาชีพจำนวน 2 ครั้ง วิชาการพัฒนาตนเองชุมชน
สังคมจำนวน 1 ครั้ง วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
จำนวน 2 ครั้ง วิชาการปลูกและแปรรูปถั่วลิสงจำนวน 2 ครั้ง 
วิชาการบริหารจัดการน้ำ 2 ครั้ง วิชาความเป็นพลเมืองไทยจำนวน 1 
ครั้ง 

2.  ขั้นกระตุ้นความสนใจ  ในการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Google 
Classroom ครูไดก้ำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สามารถตอบคำถามได้อย่างอิสระ ทั้งสามารถส่งไฟล์งาน วีดีโอ หรือ
รูปภาพเพ่ือใช้เป็นคำตอบในการทำใบงานได้ เพ่ือเป็นการกระตุ้น
ความสนใจในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา 

3.  ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ  เพ่ิมนักศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียนออนไลน์ ผู้สอนได้ทำ
การเพ่ิมผู้เรียนโดยเชิญเข้าห้องเรียนตามอีเมล์ของนักศึกษา และการ
เข้าใช้แอป classroom โดยการเข้าห้องเรียนออนไลน์ผ่านรหัส 
pylke72 โดยได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน การให้คะแนนการ
ทำใบงานจากครู กศน.ตำบลหนองหล่ม  

 
4.  ขั้นแสวงหาความรู้  ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบัติสำหรับ

นักศึกษาท่ีเข้าไปศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ดังนี้ 



ขั้นตอน ประเด็น 
1. ให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ใน Google Classroom ในแต่ละ

รายวิชาตามตารางการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน ใบงาน และแบบทดสอบ

หลังเรียนของแต่ละรายวิชา 
3. ในการทำใบงานนักศึกษาสามารถตอบคำถามได้อย่างอิสระโดย

ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถหาคำตอบจากสื่อออนไลน์ต่างๆ 
ได้ และสามารถส่งไฟล์วีดีโอ หรือรูปภาพเพ่ือใช้เป็นคำตอบใน
การทำใบงานได้ 

4. ครูเข้าไปตรวจสอบงานและให้คะแนนใบงาน ตอบกลับนักศึกษา 
5. สรุปคะแนนนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
6. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจเรื่องการใช้สื่อออนไลน์ในการ

จัดการเรียนรู้ 
7. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
8. รายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ 

5.  ขัน้สรุปสิ่งที่เรียนรู้   ครู กศน.ตำบลหนองหล่มร่วมกับนักศึกษาท่ีเข้า
ไปศึกษาเรียนรู้ในสื่อออนไลน์ Google Classroom ได้สรุปผลการ
เรียนรู้ได้ดังนี้ 

     - นักศึกษาสามารถทำงานในสื่อออนไลน์ได้ทุกท่ีทุกเวลา  
     - นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
     - นักศึกษาสามารถหาความตอบจากสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้ และ
สามารถส่งไฟล์วีดีโอ หรือรูปภาพเพ่ือใช้เป็นคำตอบในการทำใบงานได้ 
     - นักศึกษามีความพึงพอใจมากในการเรียนแบบออนไลน์ 
6. ขั้นนำเสนอผลงาน  จัดทำวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom ของนักศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กศน.ตำบล
หนองหล่ม เสนอแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ  
 

การตรวจสอบ - ตรวจสอบการผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 

การสรุป - ประเมินผลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนจัดการเรียนรู้ 
 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศ (Best Practices) 

ชื่อผลงาน (Best Practice) กิจการการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.๑ ชื่อ – สกุล เจ้าของผลงาน นางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ 
  ๑.๒ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลหนองหล่ม 
  ๑.๓ สถานที่ปฏิบัติงาน กศน.ตำบลหนองหล่ม หมู่ ๒ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
 ๑.๔ หน้าที่ความรับผิดชอบ ครูมีหน้าที่สนับสนุนความรู้ จัดประสบการณ์ให้แก่ประชาชนในชุมชน 
สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นการเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน เพ่ือให้ได้พัฒนาทักษะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักพัฒนาการคิดของ 
Bloom ทั้ง 6 ขั ้น คือ ความรู ้ความจำ (Remembering) ความเข้าใจ (understanding) การประยุกต์ใช้ 
(Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินค่า (Evaluating) และ การคิดสร้างสรรค์ (Creating) โดย
ลักษณะของการเรียนรู ้ผ่านสื ่อออนไลน์ Google Classroom มีดังนี ้ นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู ้ใน
โปรแกรม Google Classroom ได้ด้วยตนเอง สามารถตอบคำถามได้อย่างอิสระ ทั้งส่งไฟล์งาน วีดีโอ หรือ
รูปภาพเพื่อใช้เป็นคำตอบในการทำใบงานได้ โดยมีครูดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้คะแนน และทำ
การวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนออนไลน์ Google Classroom 
  ๑.๕ ปัญหาที่พบจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และควรได้รับการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข  
         ปัญหาที่พบจากผลการปฏิบัติงานการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom คือ กิจกรรม
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาไม่มีใบความรู้หรือสื่อในการสอนให้นักศึกษา ต้องให้นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหาคำตอบมาตอบคำถามในใบงาน วิธีการแก้ไขปรับปรับสื่อออนไลน์ Google Classroom ซึ่งบาง
รายวิชามีเนื้อหามาก บางรายวิชามีเนื้อหาน้อย จากการทดลองใช้ได้มีการนำมาปรับปรุงให้จัดทำสื่อออนไลน์ 
Google Classroom แยกเป็นรายวิชา และมีใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อให้
นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเต็มรูปแบบและมีความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน 
๒. การพัฒนาการปฏิบัติงาน   
  ๒.๑ กระบวนการหรือวิธีการดำเนินงานในอดีต ในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ดำเนินการโดยจัดเป็นกิจกรรมการพบกลุ่มการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมาเรียนรู้ ณ กศน.ตำบลหนองหล่ม กิจกรรม
พบกลุ่มจำนวน 20 ครั้ง ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูเป็นผู้สอนในเนื้อหาที่
ยากและในเนื้อหาที่ง่ายให้นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) โดยมีใบงาน ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ในชั้นเรียน  

๒.๒ ข้อบกพร่องหรือปัญหาหรือข้อผิดพลาดของกระบวนการหรือวิธีการดำเนินงานในอดีต  
 ปัญหาที่พบจากผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการโดย
จัดเป็นกิจกรรมการพบกลุ่มการเรียนรู้นั้น พบว่านักศึกษา กศน.ตำบลหนองหล่มส่วนมากเป็นนักศึกษาวัย
ผู้ใหญ่ เด็กออกกลางคัน อสม. ซึ่งมักจะประสบปัญหาในเรื่องการไม่มาพบกลุ่มดังนี้ 

1. มีภาระงาน ซึ่งต้องทำงานเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือครอบครัว 
2. ติดงานในสังคม งานชุมชน งานประเพณี งานพิธีกรรม พิธีการต่าง ๆ 
3. ติดงานประชุม อบรม ศึกษาดูงานต่าง ๆ 
 
 



 ๒.๓ แนวคิด หลักการ หรือ วิธีการ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาหรือข้อผิดพลาดของ
กระบวนการหรือวิธีการดำเนินงานในอดีต  

จากปัญหาที่เกิดขึ ้น กศน.อำเภอห้างฉัตรจึงได้จัดกระบวนการเรียนรู ้ผ่านสื ่อออนไลน์ Google 
Classroom ขึ ้น เพื ่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู ้ด ้วยตนเอง โดยได้สร้างชั ้นเรียนออนไลน์ใน Google 
Classroom และนำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์จำนวน 18 ครั้ง มาสร้างเป็นใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละรายวิชา ดังนี้ รายวิชาภาษาไทยจำนวน 4 ครั้ง วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
จำนวน 2 วิชาศิลปศึกษาจำนวน 2 ครั้ง วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพจำนวน 2 ครั้ง วิชาการพัฒนาตนเอง
ชุมชนสังคมจำนวน 1 ครั้ง วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันจำนวน 2 ครั้ง วิชาการปลูกและแปรรูป
ถั่วลิสงจำนวน 2 ครั้ง วิชาการบริหารจัดการน้ำ 2 ครั้ง วิชาความเป็นพลเมืองไทยจำนวน 1 ครั้ง และทำการ
เพิ่มนักศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียนออนไลน์ โดยการเชิญเข้าห้องเรียนตามอีเมล์ของนักศึกษา และการเข้าใช้แอป 
classroom โดยการเข้าห้องเรียนออนไลน์ผ่านรหัส pylke72 และให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาเรียนรู้ทำใบงาน 
แบบทดสอบของแต่ละสัปดาห์ โดยครูได้ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้คะแนนการทำใบงานและ
แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน และทำการวิจัยเรื ่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
ออนไลน์ Google Classroom เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนออนไลน์ Google Classroom 

๒.๔ ลักษณะสำคัญของวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ  
1. ความสนใจความต้องการของนักศึกษา 
2. การจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์ 
3. การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ใน Google Classroom 
๔. การติดตามผลการให้คะแนน 
5. การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 

๒.5 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษา และเพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในสื่อ

ออนไลน์ Google Classroom 
๒.6 เป้าหมาย   

  ๒.6.๑ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหล่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จำนวน 10 คน   

๒.6.๒ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในสื่อออนไลน์ Google 
Classroom ได ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



          *การวางแผน (Plan) 
สำรวจปัญหา และต้องการเรียนรู้ของ
นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนการเรียนรู้
รายภาค และรายสัปดาห์ สร้างชั้นเรียน
ออนไลน์ตามแผนการเรียนรู้      

 

                  *การนำไปปฏิบัติ (Do) 
          1. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์วางแผน 
          2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียน   
          3. ศึกษาข้อมูลการจัดทำสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ Google Classroom 
          4. ลงมือปฏิบัติตามกระบวนการต่าง ๆ ที ่
กำหนดไว้ 

         *การติดตาม (check) 
          ครูติดตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษาราย
สัปดาห์ ตรวจใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียนหลัง
เรียน ให้คะแนนนักศึกษา จัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่าน
สื่อออนไลน์ Google Classroom 

                  *การดำเนินการ (Act) 
สรุปการดำเนินงาน นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน
การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ Google 
Classroom นำข้อเสนอแนะมาดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ 

๓. การดำเนินงานพัฒนาการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  ๓.๑ แนวคิด หลักการ หรือ วิธีการตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมพัฒนางานให้เป็นเลิศ 
 
   

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  ๓.๒ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาตามวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ 
ขั้นตอนการวางแผน  ( P  ) 
ด้านการวางแผน  ( P  ) 
1. ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาการไม่

มาพบกลุ่มเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือนำมาวางแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของ
นักศึกษา 

2. วิเคราะห์งานตามบทบาทหน้าที่ และวิเคราะห์ความสอดคล้องเก่ียวกับ ยุทธศาสตร์และ 
จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ค้นหา Best  Practiveโดยพิจารณาประเด็น ดังนี้ 
3.1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจโดยตรงของบทบาทหน้าที่ 
3.2 สนองนโยบาย การแก้ปัญหา การพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนและ 

ผู้รับบริการ 
3.3 เป็นวิธีการริเริ่มสร้างสรรค์ 

ACT                   PLAN 

 

 

 

 

CHECK               DO 



3.4 มีผลผลิตนำไปใช้ได้จริง 
3.5 มีการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

จากประเด็นดังกล่าวครูและผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการค้นหา วางแผนการจัดกิจกรรม และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 

ด้านการดำเนนิงาน  ( D  ) 
  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามที่ได้วางแผนการเรียนรู้  ในการจัดทำการเรียนการสอน
ผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom โดยมีนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาเรียนรู้ จำนวน 
๑๐ คน โดยได้ดำเนินงานดังนี้ 

1. สร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องการเรียนออนไลน์ การเข้าชั ้นเรียน การทำใบงาน 
แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน ของแต่ละรายวิชา แต่ละสัปดาห์ ตามแผนการเรียนรู้ 

2. นักศึกษาเข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในสื่อการเรียนออนไลน์ Google Classroom ของ
แต่ละรายวิชา และทำใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน ส่ง  

3. ครูตรวจงานและให้คะแนนนักศึกษา สรุปผลคะแนนแต่ละรายวิชาลงในระเบียนแสดงผล
การเรียน 

ด้านการตรวจสอบและประเมินผล  ( C  ) 
1. ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม   

 กศน.ตำบลหนองหล่มได้จัดทำเครื ่องมือแบบสอบถามผลการเรียนออนไลน์ Google 
Classroom และทำการวิจัยเรื ่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื ่อออนไลน์ Google 
Classroom ของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กศน.ตำบล
หนองหล่ม  

2. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของนักศึกษา การทำใบงาน การทำแบบทดสอบในแต่
ละสัปดาห์ 

3. ประเมินผลการเรียนรู้ ให้คะแนนการทำใบงาน แบบทดสอบ พร้อมข้อเสนอแนะกลับคืน
นักศึกษา 

4. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน  รวบรวมผลงานที่เป็นจุดเด่นและจุดควรพัฒนาเพ่ือ
นำมาใช้ จัดทำรายงาน เสนอเป็น (Best  Practice) 

5. เผยแพร่ผลงานแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best  Practice) 
ด้านการปรับปรุงและการพัฒนา A) 
นำข้อเสนอแนะของผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ

ดำเนินงาน เพ่ือเผยแพร่ให้ชุมชนอ่ืนทีมีสภาพบริบทเหมือนหรือใกล้เคียงกันได้นำไปปรับใช้ 
๔. ผลการดำเนินงานที่แสดงถึงการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ 
  ๔.๑ ผลการดำเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย 
        ๔.๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ กลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลหนองหล่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน ๑๐ คน         

      ๔.๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ Google 
classroom ได ้สามารถนำผลงานเผยแพร่ในชุมชนได้ 

๔.๒ ผลการดำเนินงานบรรลวัุตถุประสงค์ของการพัฒนา 
1. นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้รับการศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบตามแผนการเรียนรู้ที่กำหนดไว้  



2. ในการกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง 
ทำใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน และมีความพึงพอใจมากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
สื่อออนไลน์ Google Classroom  

๔.๓ ผลการดำเนินงานส่งผลต่อคุณภาพการจัดกิจกรรม กศน. และ กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถทำใบงาน แบบทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียนได้ สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทุกเวลา เมื่อว่างจากงานประจำ งานชุมชน สะดวกสบายในการ
เข้าไปศึกษาเรียนรู้ในสื่อออนไลน์ Google Classroom   

๔.๔ ข้อมูลแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินงานจนเกิดผลสำเร็จ 
จากการทำงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื ่อออนไลน์ 

Google Classroom ของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กศน.
ตำบลหนองหล่ม พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจมากในเข้าไปศึกษาเรียนรู ้ผ ่านสื ่อออนไลน์ Google 
Classroom เพราะว่า Google Classroom เป็นแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการใช้งานฟังก์ชันไม่ซับซ้อน เมนูไม่
ยุ่งยาก รองรับได้หลากหลายอุปกรณ์ ช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่จํากัด ว่ า
ต้องอยู่ในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างเข้าไปทบทวนหรือศึกษาได้ด้วยตัวเอง เหมาะแก่สถานศึกษาทุก
ระดับโดยเฉพาะนักศึกษา กศน.ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ วัยแห่งการทำงาน ซึ่งส่วนมากไม่มีเวลามาพบกลุ่มเรียนรู้ และ
ตัว Google Classroom ยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดําเนินการ เพราะทางบริษัท Google มีนโยบายส่งเสริม
ด้านการศึกษาอยู่แล้วจึงเปิดให้บริการฟรีแก่สถาบันการศึกษาทุกประเภท 

 
5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
    ในการดำเนินงาน/โครงการ ได้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการปฏิบัติงานดังนี้ 
 หลัก 3 ห่วง 

ความพอประมาณ ในกระบวนการศึกษาเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom ใช้โปรแกรมใน 
Google ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดให้บริการฟรีสำหรับการศึกษา การใช้งานฟังก์ชันไม่ซับซ้อน เมนูไม่ยุ่งยาก 
รองรับได้หลากหลายอุปกรณ์ ช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่จํากัด ว่าต้องอยู่ใน
ห้องเรียน ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างเข้าไปทบทวนหรือศึกษาได้ด้วยตัวเอง 
 ความมีเหตุมีผล การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom ช่วยแก้ไขปัญหา
การไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษา กศน.ตำบลหนองหล่มได้ ช่วยให้นักศึกษาสามารถทำใบงาน แบบทดสอบก่อน
เรียนหลังเรียน และมีคะแนนการเรียนรู้รายสัปดาห์ได้  
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในการดำเนินงานได้มีการวางแผนเพ่ือเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ศึกษาเรียนรู้
การสร้างห้องเรียนออนไลน์จากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ มี
แผนการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ชัดเจน นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ไม่สับสน 
 หลัก 2 เงื่อนไข 
 เงื่อนไขความรู้  
 นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในเนื ้อหารายวิชาภาษาไทย วิชาศาสนาและหน้าที ่พลเมือง วิชา
ศิลปศึกษา วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ วิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคม วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ชีวิตประจำวัน วิชาการปลูกและแปรรูปถั่วลิสง วิชาการบริหารจัดการน้ำ และวิชาความเป็นพลเมืองไทย 
สามารถทำใบงาน และแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนได้ 

 



 เงื่อนไขคุณธรรม  การศึกษาเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom เป็นการช่วยเหลือผู้เรียนที่
ไม่มีเวลามาพบกลุ่มเนื่องจากมีภาระงาน ซึ่งต้องทำงานเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือครอบครัว งานในชุมชนสังคม 
การประชุม อบรม ศึกษาดูงานต่าง ๆ ทำให้นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยไม่เสียงาน และ
ช่วยให้มีความรู้ในรายวิชาต่างๆ ด้วย 

การเชื่อมโยงสู่ ๔ มิติ 
1.มิติ ด้านเศรษฐกิจ ,วัสดุ   : โปรแกรม Google Classroom, ใบงาน,  

  แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน,  
  แบบประเมินความพึงพอใจ 

2.มิติด้าน สังคม       : นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  
  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์มีความรู้ความเข้าใจ 
  ในรายวิชาต่าง ๆ 

3.มิติด้านวัฒนธรรม   : เป็นการช่วยเหลือผู้เรียนในเรื่องการเรียนการสอน ช่วย 
   ให้ผู้เรียนสามารถทำงานเลี้ยงชีพ และเรียนหนังสือได้ 
   โดยไม่เสียเวลาทำงาน และช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ 
   ในรายวิชาที่ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

4. มิติด้านสิ่งแวดล้อม     : การเรียนรู้ออนไลน์เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
  เรียนรู้ด้วยตนเองท้ังที่อยู่ในบ้าน หรือที่ทำงาน โดยไม่ 
  ต้องเสียเวลาในการมาพบกลุ่ม ไม่เสียเวลาในการทำงาน  
  และไม่เสียทรัพยากรค่าใช้จ่าย ๆ ต่างเช่นค่าน้ำมันรถใน 
  การเดินทาง ค่าอาหารเครื่องดื่ม ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม 
  ในการลดใช้พลังงาน และขยะจากอาหารเครื่องดื่ม 

 

6. บทเรียนที่ผู้ดำเนินงานได้รับจากการดำเนินงานพัฒนาวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ 
 1. การสำรวจความสนใจความต้องการของนักศึกษา กศน.ตำบลหนองหล่ม 

2. การจัดทำแผนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานรายสัปดาห์ 
3. การสร้างชั้นเรียนห้องนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. การสร้างสื่อการเรียน การทำใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ Google classroom 
6. การประมวนผลการเรียนรู้ การให้คะแนนนักศึกษา 
7. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจใน Google Form  
8. การทำวิจัยชั้นเรียนในเรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google 

Classroom ของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กศน.ตำบล
หนองหล่ม 
7. ปัจจัยความสำเร็จ 
  1. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูล  ทำให้รู้สภาพปัญหาและความต้องการ 

2. โปรแกรม Google Classroom ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เพราะทางบริษัท Google มี
นโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาอยู่แล้วจึงเปิดให้บริการฟรีแก่สถาบันการศึกษาทุกประเภท 



3. Google Classroom เป็นแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการใช้งานฟังก์ชันไม่เยอะ เมนูไม่ยุ่งยาก รองรับได้
หลากหลายอุปกรณ์ ช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่จํากัด ว่าต้องอยู่ในห้องเรียน 
ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างเข้าไปทบทวนหรือศึกษาได้ด้วยตัวเอง เหมาะแก่สถานศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะ
นักศึกษา กศน.ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ วัยแห่งการทำงาน ซึ่งส่วนมากไม่มีเวลามาพบกลุ่มเรียนรู้ 

4. มีการดำเนินงานตามวงจรเดมิ่ง 
8. ข้อพึงระวังในการนำวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช้ 

 ควรจัดเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการทำงาน ไม่มากและไม่น้อยเกินไป ควรมีใบ
ความรู้เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า และนำมาใช้ตอบคำถามในใบงานได้  นักศึกษาควรมีโทรศัพท์มือถือ
แบบสมาร์ทโฟน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ซ่ึงสามารเข้าใช้โปรแกรมแอพพลิเคชั่นได้  การใช้งานต้องมี
ระบบเครือข่าย network  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการดำเนินงาน 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom  
กศน.ตำบลหนองหล่ม 

 

1. ห้องเรียนออนไลน์ใน Google Classroom นักศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลหนองหล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. งานของชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ผู้คน (นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหล่มจำนวน 10 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. การติดตามประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. การนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน ผ่านเพจ กศน.ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


