
บันทึกแนวทางการปฏิบตัทิี่ด ี
ช่ือผลงาน “การจัดการเรียนการสอนออนไลน�ที่ส งผลให#เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”  

 
1. เจ#าของผลงาน ฝ�ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 

2. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� 

3. ชุมชนนักปฏิบัติ ����ด�านการผลิตบัณฑิต 
   � ด�านการวิจัย 
   � ด�านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4. ประเด็นความรู# (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสําเร็จ) 
บทความนี้จะได�นําเสนอแนวทางปฏิบัติงานและผลของการดําเนินงานในการจัดการองค�ความรู�ด�าน

การเรียนการสอนออนไลน�ท่ีส3งผลให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� 
ประกอบด�วย 

1. หลักสูตรการบัญชี 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจค�าปลีกสมัยใหม3 
6. หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร� 
7. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว3างประเทศ 
8. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
9. หลักสูตรการท3องเท่ียวและการบริการ 
                     จากผลดําเนินงานและแนวทางปฏิบัติรูปแบบกลไกการจัดการองค�ความรู�ในการ

เรียนการสอนรูปแบบออนไลน� จึงเปBนรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถใช�เปBนแนวทางในการนําไปใช�เปBนรูปแบบในการ
จัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมในปCจจุบัน  หรือหน3วยงานทางการศึกษาอ่ืน ๆ ต3อไป 

5. ความเป:นมา (ป;ญหา วัตถุประสงค� เป>าหมาย) 
จากการแพร3ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส3งผลให�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล�านนา กําหนดให�มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน� ไม3สามารถจัดการเรียนการสอนได�
แบบปกติ 



วัตุประสงค� เพ่ือปOองกันการแพร3ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด�วยการนําเทคโนโลยีต3าง ๆ มาใช�ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน�ท่ีส3งผลให�เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

เป>าหมาย รูปแบบและวิธีการ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน�ท่ีส3งผลให�เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ด�วยการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศต3าง ๆ    

6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู#ท่ีใช#) 
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน�ท่ีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร�เปBนรูปแบบท่ีการผสมผสาน

หลายรูปแบบข้ึนกับวัตถุประสงค�ในการจัดการเรียนการสอนในแต3ละรายวิชา และหัวข�อเรื่องในการการจัดการ
เรียนการสอน ซ่ึงระบบท่ีคณะเลือกใช�มากท่ีสุด คือการใช� Microsoft team เนื่องจากระบบมีความเสถียร 
และเปBนรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนาจัดซ้ือ และมีการอบรมให�อาจารย�ท้ังคณะฯได�มี
ทักษะการใช�โปรแกรม  

การวางแผนการเตรียมการสอนออนไลน� การออกแบบวิธีการสอนและกลยุทธ�การสอน 
การเตรียมสอน/วางแผนการสอน 
1. อาจารย�เตรียมความรู�เก่ียวกับรูปแบบออนไลน�ท่ีจะใช�สอน วิธีการใช� เลือกให�เหมาะสมกับ

ความสามารถของตนเองในการใช�เทคโนโลยี 

2. กําหนดกฎกติกาในการเรียน การวัดผล การส3งงาน การเช็คชื่อ รูปแบบกิจกรรมในชั่วโมงการเรียน

การสอนนั้นและการประเมินผล 

3. เตรียมเนื้อหาการสอนในรูปแบบ PowerPoint, pdf, วีดีโอ และเตรียมแบบฝeกหัดภายหลัง 

การเรียน 

4. เตรียมข�อสอบท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงค�ในรายวิชา ท่ีเปBนลักษณะการนําไปใช� และสามารถใช�

สอบในรูปแบบข�อสอบออนไลน� MS form, google form และ Moodle 

ขณะสอน 
1. เริ่มสอนตามเวลา ให�นักศึกษาเปiดกล�องรายงานตัว หรือเช็คชื่อผ3าน form หรือแจ�งชื่อในช3องแชท 

และดู meeting Attendant 
2. สอนตามเวลา ระยะเวลาการสอนไม3นานเกินไป เนื่องจากเปBนการสิ้นเปลืองอินเตอร�เน็ตนักศึกษา 
3. ติดตามการสอนออนไลน�โดยใช�ช3องทางการสื่อสารอ่ืนช3วยโดยเลือกช3องทางท่ีเข�าถึงได�ง3าย เช3น 

Line chat เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถปรึกษาผู�สอนได�ตลอดเวลา 
4. ใช�การต้ังคําถามแทนการบรรยายอาจมีเกมส� หรือ วิดิโอแทรก เพ่ือส3งเสริมการทําความเข�าใจ 
5. สอนผ3านโปรแกรม Facebook live เปBนการสอนแบบ real time และนําเสนอข้ึนหน�าจอเพ่ือให�

ผู�เรียนและผู�สอนมีการปฏิบัติสัมพันธ�ต3อกันตลอดเวลา เปBนการเรียนผ3านออนไลน�แบบ Active learning 
ผู�สอนจะมีการกระตุ�นพูดคุย 



6. ขณะสอนจะทําการบันทึกไฟล�การสอนเผื่อมีนักศึกษาต�องการทบทวนซํ้า 
7. ขณะสอนจะมีการซักถาม หรือต้ังข�อคําถามชวนตอบ และมีการให�คะแนน 

การจัดการเรียนการสอน 
1. สอบในรูปแบบข�อสอบออนไลน� Google form และ Moodle  

2. แจ�งเวลาในการสอบวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน ระบบท่ีใช�ในการสอบ การเตรียมความพร�อม

อินเตอร�เน็ต 

3. การทําข�อสอบเพ่ือทดสอบความเข�าใจของผู�เรียนตลอดการสอน 

4. มีระบบการทดสอบ Online ให�นักศึกษาทบทวนอยู3เสมอ 

5. การประเมินผลการเรียนในลักษณะการมอบหมายงานล3วงหน�าและจากการทดสอบย3อยในระบบ

การสอบออนไลน� 

6. ติดตามการสอนออนไลน�โดยใช�ช3องทางการสื่อสารอ่ืนช3วยโดยเลือกช3องทางท่ีเข�าถึงได�ง3าย เช3น 

Line chat เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถปรึกษาผู�สอนได�ตลอดเวลา ท้ังก3อนชั่วโมงเรียน ขณะเรียนแบบสอนสด และ

หลังชั่วโมงเรียน 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ออนไลน� (การจัดสภาพแวดล�อมในการเรียนออนไลน�, การส3งเสริมการ

มีส3วนร3วมของผู�เรียน ) 

8. การเรียนการสอนออนไลน� ควรมีการจัดสภาพแวดล�อมให�เอ้ือต3อการเรียนการสอน  

9. การเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค�ของรายวิชา อาจารย�ในคณะฯ ได�จัดเตรียม

สภาพ   แวดล�อม และวางแผนการจัดการเรียนโดยให�ผู�เรียนมีส3วนร3วมในการเรียนการสอนมากท่ีสุด  

10. เตรียมสภาพแวดล�อม ห�องทํางาน พ้ืนหลังให�สะอาด และเหมาะกับการเรียนการสอนเสมือนการ

สอนในห�องเรียน ไม3มีเสียง หรือบุคคลเดินผ3านไป-มาและรบกวน 

11. กําหนดระเบียบและทําข�อตกลงในการเรียนกับนักศึกษา 

12. ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การมอบหมายงานการเรียน กําหนดการส3งงานอย3าง

ชัดเจน 

13. จัดรูปแบบการเรียนท่ีให�นักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ3าน Quizizz. Kahoot 

14. ใช�คําถามนําเข�าเรื่องท่ีกําลังจะเรียน เพ่ือให�เกิดบรรยากาศการมีส3วนร3วม 

15. การแนะนําและช3วยเหลือผู�เรียน (การให�คําแนะนําแก3ผู�เรียน, การส3งเสริมและสนับสนุนผู�เรียน) 

16. การจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน� ย3อมมีปCญหาและอุปสรรค คณะได�มีการแนะนําและ

ช3วยเหลือผู�เรียนดังนี้ 

 

 



การให#คําแนะนํา 

1. ให�คําแนะนําสําหรับผู�เรียนท่ีมีความต�องการเฉพาะ 

2. บ3งชี้วิธีการในการแนะนําแหล3งการเรียนรู�หรือหน3วยบริการทางการเรียนท่ีเหมาะสมท้ังในและนอก

สถาบัน 

3. จัดการเรียนการสอนในฐานะผู�ให�คําปรึกษาและสนับสนุนแหล3งการเรียนรู� 

4. ให�คําแนะนําการใช�ระบบจัดการการเรียนรู� 

5. ให�คําแนะนําการเรียนแต3ละหัวข�อการอภิปรายอย3างชัดเจน 

การส งเสริมและสนับสนุนผู#เรียน 
1. สนับสนุนผู�เรียนในการพัฒนาการวางแผนการเรียนรายบุคคล การกําหนด เปOาหมายการพัฒนา

กลยุทธ�ทางการเรียนเพ่ือให�บรรลุเปOาหมายท่ีวางไว� 
2. ติดต3อสื่อสารกับผู�เรียนท่ีไม3ติดตามการเรียนอย3างต3อเนื่อง 
3. ให�ผลปOอนกลับท่ีละเอียดชัดเจน 
4. ให�ผลปOอนกลับทันที 
5. แจ�งคะแนนหรือผลการประเมินให�ผู�เรียนทราบ เพ่ือช3วยผู�เรียนประเมินและกํากับตนเองในการ

เรียน 
6. สร�าง แก�ไข ข�อคําถาม และมีการตอบคําถามท่ีเกิดข้ึนในระหว3างการบรรยาย 
7. ส3งเสริมให�ผู�เรียนมีพฤติกรรมท่ีดีในระหว3างการเรียนในชั้นเรียน 
8. เสนอแนวทางการแก�ปCญหาเม่ือผู�เรียนเผชิญปCญหาต3าง ๆ 
9. กระตุ�นหรือสนับสนุนผู�เรียนอย3างมีเปOาหมาย โดยการช3วยให�ผู�เรียนสังเกต และควบคุมการทํา

ความเข�าใจในบทเรียนด�วยตนเอง 
10. ติดตามและทราบความก�าวหน�าของผู�เรียน เพ่ือให�การสนับสนุนท่ีเหมาะสมท้ังผู�เรียนท่ีก�าวหน�า

เร็วและผู�เรียนท่ีเริ่มได�ช�า โดยมีการติดตามการเรียนท้ังภาพรวมคือยอดคนเรียนครบหัวข�อและรายบุคคล 

สามารถบอกรายละเอียดหัวข�อท่ีขาดเรียนได� 

การวัดและประเมินผล (ประสิทธิภาพการสอน, การมีส วนร วมของนักศึกษา) 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน�เนื่องจากผู�เรียนและผู�สอนอยู3ห3างไกลกัน การวัดและประเมินผล 

จึงเปBนสิ่งสําคัญท่ีจะต�องประเมินได�ว3าผู�เรียนและผู�สอนมีความเข�าใจตรงกัน และการเรียนการสอนดําเนินไป
ตามวัตถุประสงค�ของรายวิชา ผู�เรียนมีความพึงพอใจหรือไม3 จากประสบการณ�ในการสอนของอาจารย�ทุกท3าน 
อาจารย�ได�เลือกใช�การประเมินดังนี้ 

1. ใช�การถามตอบเพ่ือให�ทราบว3ามีความเข�าใจตามวัตถุประสงค�หรือไม3 
2. มีการทดสอบเก็บคะแนนหลังการเรียนการสอนผ3านออนไลน� 
3. ให�นักศึกษาประเมินความพึงพอใจผ3านแบบสอบถาม 



4. การสอบถามความคิดเห็นของผู�เรียนระหว3างเรียนแบบ face to face และเม่ือสิ้นสุดการเรียน 
ในแต3ละครั้ง 

5. การให�ทําแบบประเมินผลการสอนออนไลน� 
6. มีแบบประเมินความพึงพอใจนักศึกษา 
7. ใช�แบบทดสอบผ3านระบบ QUIZIZZ ประเมินความรู� และประเมินความพึงพอใจใน google form 

 
7. ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ด#านต าง ๆ ได#แก  เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได#รับ การเป:นแบบอย างท่ีดี

ให#กับหน วยงานต าง ๆ ฯลฯ) 
ยกระดับการจัดการเรียนการสอนออนไลน�ท่ีส3งผลให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด�วยการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ รูปแบบ และวิธีการ 

8. ป;จจัยความสําเร็จ (สรุปเป:นข#อๆ) 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน�ให�สําเร็จนั้นข้ึนอยู3กับปCจจัยดังต3อไปนี้ 
1. ทัศนคติของผู�สอนและผู�เรียนต3อการเรียนการสอนแบบออนไลน�ท่ีเปiดใจ ยอมรับและปรับตัวเข�า

กับรูปแบบท่ีแตกต3างออกไป 

2. ทักษะพ้ืนฐานในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศของผู�สอนผู�เรียน 

3. อุปกรณ�ท่ีใช�ในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ (smart devices) 

4. ระบบเครือข3ายการสื่อสาร (network) ท่ีดีของท้ังผู�สอนและผู�เรียน 

5. การเตรียมความพร�อมของผู�สอนและผู�เรียนล3วงหน�า 

6. การจัดตารางสอนและตารางสอบของแต3ละวิชาในช3วงเวลาท่ีเหมาะสม 

7. การให�ข�อมูลแก3นักศึกษาท่ีชัดเจนและถูกต�อง 

8. ความช3วยเหลือ การให�คําปรึกษาเพ่ือแก�ไขปCญหาต3าง ๆ ในการจัดการสอนออนไลน�จากสํานัก

วิทยบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 

9. ความน3าสนใจของสื่อการสอน การกระตุ�นถามตอบข�อสงสัยโดยตรง เพ่ือกระตุ�นการคิดและให�

นักศึกษาร3วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

10. สิ่งแวดล�อมในการส3งเสริมการเรียนรู�ของผู�สอนและผู�เรียน 

11. ความใส3ใจของท้ังอาจารย�นักศึกษาในการติดตามความก�าวหน�าของงานท่ีมอบหมาย 



9. ป;ญหาอุปสรรคและข#อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต อไป 
จากการเปลี่ยนแปลงอย3างกะทันหัน ในช3วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน3า จึงทําให�รูปแบบการเรียน

การสอนเปลี่ยนแปลงไปอย3างรวดเร็ว ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน� อาจารย�ผู�สอนได�พบปCญหา
และอุปสรรค รวมท้ังได�มีแนวทางแก�ไขดังนี้ 

- อินเตอร�เน็ตนักศึกษาไม3เสถียร ในกรณีการสอบเก็บคะแนนจะส3ง Code และรายละเอียดให�
นักศึกษาเปBนรายบุคคลให�นักศึกษาเข�ารับการสอบใหม3 

- นักศึกษาบางรายท่ีอยู3ในพ้ืนท่ีห3างไกล อาจมีปCญหาต3อการใช�งานของอินเตอร�เน็ต วิธีแก�ไขคือ โหลด
ไฟล�การสอนไว�ใน Facebook กลุ3มเพ่ือให�นักศึกษาเข�ามารับชมการสอนได�เสมอ 

- นักศึกษาใช�ฟCงก�ชั่นต3าง ๆ ในโปรแกรมไม3เปBน เช3น การแชร�วิดีโอ แก�ไขโดยการให�คําแนะนําท้ังการ
พูดอธิบายและพิมพ�ข�อความบนหน�าจอ 

- การเข�ากลุ3มออนไลน�ของนักศึกษาแต3ละคนไม3พร�อมกัน แก�ปCญหาโดยแจ�งเวลาให�นักศึกษาทราบ
ล3วงหน�า พร�อมส3งลิงค�และเตือนก3อนเวลาเรียน 30 นาทีทางไลน� 

จุดแข็งและจุดอ อนของการสอนออนไลน� 
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน� จากการร3วมแสดงความคิดเห็นของอาจารย�พบ จุดแข็งและ

ข�อจํากัดดังนี้ 
จุดแข็ง 
- ยืดหยุ3นเรื่องสถานท่ี เวลา และวิธีการเรียนการสอน 
- ผู�สอนและผู�เรียนไม3มีข�อจํากัดเรื่องสถานท่ีในการเรียน 
-  มีการเรียนการสอนท่ีสามารถเข�าถึงได�ง3าย สะดวก รวดเร็ว แม�มีปCจจัยอ่ืนแทรกแทรก      เช3น มา

ไม3ได�ติดธุระสําคัญ ป�วย เปBนต�น นอกจากนี้ยังสามารถติดตาม และอัฟเดทการเรียนการสอนได�รวดเร็ว เข�าถึง
ได�ทุกคน ประหยัดเวลา และลดโลกร�อนลดกระดาษในการใช�เรียน 

- เราสามารถสอนนักศึกษาในท่ีใดเวลาใดก็ได�ท่ีมีช3องทางการสื่อสารท่ีมีคุณภาพ และเสถียรพอ 
- การเรียนแบบ face to face ช3วยให�ผู�สอนและผู�เรียนมีปฏิสัมพันธ�ต3อกันอย3างท่ัวถึงและเพ่ิมมาก

ข้ึนกว3าการเรียนแบบปกติ 
- ผู�เรียนมีโอกาสในการแสดงออกอย3างเปBนอิสระมากข้ึน สร�างสรรค�และสื่อสารได�ตรงกับความคิด 

ความต�องการมากข้ึน มีการริเริ่มทําสิ่งใหม3มากกว3าเม่ืออยู3ในห�องเรียน ท้ังการเปiดประเด็นพูดคุยหรือโต�ตอบใน
เรื่องท่ีผู�อ่ืนเสนอความคิดเห็น 

- ในห�องเรียนท่ีผู�เรียนรู�สึกคุ�นเคยและปลอดภัย บทบาทของผู�สอนจะลดลง ผู�เรียนเปBนศูนย�กลางของ
การแสดงความคิดเห็นและการเรียนรู�มากข้ึนเม่ือเทียบกับการเรียนแบบปกติ 

- ทําให�นักศึกษามีวินัยในการเรียนมากข้ึน รับผิดชอบต3อตนเอง ฝeกความซ่ือสัตย� ความสามารถใน
การเรียนรู�ด�วยตนเอง 

 



ข#อจํากัด 
- ทักษะของผู�สอนในการใช�โปรแกรมต3าง ๆ เทคนิคข้ันพ้ืนฐานในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และสามารถช3วยส3งเสริมผู�เรียนให�เข�าถึงการเรียนรู�ได�อย3างมีประสิทธิภาพ โดยอาจจะต�องเข�ารับ
การอบรมหรือปรึกษาผู�เชี่ยวชาญให�มีความคุ�นเคยกับฟCงก�ชั่นต3างๆ ในโปรแกรมท่ีต�องการใช�ก3อน 

- ทักษะของผู�เรียนในการเข�าถึงการเรียนโดยการใช�โปรแกรมแต3ละชนิดท่ีผู�สอนปรับเปลี่ยนไปในแต3
ละครั้งอาจทําให�ผู�เรียนเกิดความเครียดจากการใช�เทคโนโลยีท่ีมากเกินไปและไม3คุ�นเคย ตลอดจนปCญหา
อุปสรรคจากการเชื่อมต3อของเครือข3ายการสื่อสารท่ีใช�อีกด�วย 

- หากสัญญาณไม3ดี อาจจัดการเรียน การสอนไม3ได�ตามท่ีวางแผนไว� 
- ไม3มีบรรยากาศร3วมในการเรียนการสอน 
- ถ�าครูใช�แอพพิเคชั่นแตกต3างกันมาก ๆ นักศึกษาท่ีใช�เรียนจากโทรศัพท�จะไม3สะดวก อาจไม3สามารถ

ติดต้ังแอพพิเคชั่นได�ทุกอัน 
- ไม3สะดวกในการมอบหมายงานให�นักศึกษาทําเปBนกลุ3ม 
- ขาดการมีปฏิสัมพันธ� ขาดการทํากิจกรรมร3วมกันกับเพ่ือนในชั้นเรียน ในวิชาทางด�านทักษะอาจไม3

สามารถทําให�บรรลุวัตถุประสงค�ในรายวิชาอย3างแท�จริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประชุมร วมวางแผนการจัดการความรู# และแลกเปล่ียนเรียนรู# 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน�ท่ีส งผลให#เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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