
บันทึกการเล่าเรื่อง 
 ประเด็น การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในสถานการณ์ COVID-19 

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 -16.30 น. 
ณ ห้องประชุม EC Room  ตึกศิลปศาสตร์ 

 
ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

อาจารย์วรรณิดา ชินบุตร การจัดการเรียนการสอน รายวิชาการตลาดสินค้าชุมชน 
วิชา  ทฤษฏี การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19  
โดยวิธีการให้นักศึกษา (เทคนิคการการสอน) 
ใช้กรณีศึกษา จากโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ที่อาจารย์ได้
ลงพื้นที่อยู่แล้ว น ามาเป็นกรณีศึกษาในห้องเรียน โดยไม่ให้
นักศึกษาลงพ้ืนที่เอง เพื่อลดความเสี่ยง โดยการท าการปฏิบัติ 
จะนัดนักศึกษา เป็นรายกลุ่ม เข้าพบ เพ่ือลดการแออัดในการ
เรียน 
 

แบ่งกลุ่มเรียน  

ผศ.วรรณกร พรหมอารีย์ การจัดการเรียนการสอนของผมมีทั้งปฏิบัติและทฤษฏี ถ้าเป็น
ทฤษฎี ผมก็ใช้ไฟล์ powerpoint  อธิบายตาม powerpoint   
ผ่าน Microosft teams  ถ้าเป็นปฏิบัติ ผมจะต้องไปหา
โปรแกรม simulate เป็นโปรแกรมจ าลองการท างาน มาให้เด็ก
ทดลองท า แต่เป็นการท าโดยใช้คอมพิวเตอร์  ไม่ใช่ปฏิบัติจริง 
ผมมีใบงานให้เด็กท า ถ้าหากสถานการณ์ดีขึ้น ก็ให้เด็กมาปฏิบัติ
จริงที่ห้องฝึกปฏิบัติ ว่าจะได้ผลตามที่เรียนในโปรแกรมไหม พอ
ต่อจริงๆ ได้ผลตามนั้นไหม   ซ่ึงเด็กจะเห็นข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
หากได้ปฏิบัติจริง  แต่ส่วนใหญ่ก็ผิดพลาดเล็กน้อย   เพราะใน
โปรแกรมสามารถป้อนค่าได้เลย แต่ว่าพอใช้งานปฏิบัติจริง  
ก็ต้องปรับเครื่องมือให้ใกล้เคียง  ถ้าสอนทฤษฎี มีใช้โปรแกรม 
Microsoft teams ร่วมด้วย   หากปฏิบัติจะต้องใช้โปรแกรม
จ าลองก่อน หากเปิดเรียนปกติ มาเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ ค่อย
มาปฏิบัติจริง  ก็ดูผลที่เกิดขึ้น 
 

สอนออนไลน์ผ่าน 
Microsoft teams 

อาจารย์กิจจาณัฏฐ์  
ตั้งจิตนุสรณ์ 

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19  ก็ได้สอน
ออนไลน์ผ่าน Microsoft teams เหมือนกัน แต่ก่อนอ่ืน วิชาที่
สอนได้จัดการเรียนการสอนแบบ Wil  เริ่มต้นจะต้องเอามคอ.3 
มาด ูซึ่งในมคอ. 3 ก าหนดไว้ 15 สัปดาห์  ท าให้ต้องย่นการ
สอนให้เหลือ 2 สัปดาห์ ให้จบ เนื่องจากข้อจ ากัดออนไลน์มี
หลายอย่าง เช่น ความเสถียรด้านอินเตอร์เน็ต บางทีของเราเร็ว 
ของเด็กไม่เร็ว เด็กไม่ได้มาจากกลุ่มเดียว เด็กมาจากหลายที่มาก  
ดังนั้นเราควรท า 2 อย่าง คือ ในการน าเสนอ จดบันทึกเนื้อหาไว้
เสมอ ในสไลด์ สไลด์ก็ต้องปรับให้กระชับมากข้ึน  ควรเป็นหัวข้อ

สอนออนไลน์ผ่าน 
Microsoft teams 



ใหญ่ๆ ในคอร์ส Material  ควรให้เด็กท าก่อนเสนอ ก่อน 1 วันก็
ได้ เพื่อให้เด็กได้เตรียมตัว  ในมคอ.3 หากก าหนดให้เด็กท า
กิจกรรมกลุ่ม  ก็ต้องมาปรับเป็นกิจกรรมเดี่ยวแทน  การสอน 
lacture ก าหนดไว้  2 ชม. มชี่วงเวลาให้เด็กได้พักด้วย แล้ว
กลับมาเรียนต่อ  รูปแบบงาน เป็นงานโปรเจก ท าผ่าน google 
form  จะเร็วที่สุด ซึ่งเป็นการสอนออนไลน์ 100 %  
 

อาจารย์กาศรี นามเคน การจัดการเรียนการสอน รายวิชาเคมี มีทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ  
เช่น หัวข้อที่ผมสอน หัวข้อ พันธเคมี  จะต้องเขียนโปรแกรมการ
ท างานรูปร่างโมเลกุล  สมบัติของธาตุที่ต้องค านวณหาน้ าหนัก
ของสาร เด็กต้องค านวณให้ได้  ซึ่งต้องอาศัยข้อมูล ความเข้าใจ
ทางเคม ีความเข้าใจในการเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพ่ือ
แก้ปัญหาทางเคมี  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาผนวกกัน  
จะต้องท า lab ในคอมพิวเตอร์หมดเลย แต่เป็นข้อมูลทางเคมี  
เช่น โปรแกรมหาน้ าหนักโมเลกุล โปรแกรมอ่านชื่อสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน  เป็นต้น เขาจะต้องฝึกเขียนในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และเด็กสามารถอ่านสารได้ว่าคือสารประกอบ
อะไร ได้ท าการสอนมาแล้ว เป็นปีที่ 3  เป็นการน าข้อมูลมา
แก้ไขปัญหา ซึ่งเด็กจะได้ทักษะการเขียนโปรแกรมไปด้วย  แต่จะ
ไม่ได้สัมผัสสารเคมี   ซึ่งภาษาที่ใช้ได้แก่ html  php ภาษาที่ใช้
ในการประมวลผล เป็นโปรแกรมที่สั่งให้มันท างานออกมา เพ่ิม
ฐานข้อมูลเข้ามา ต้องมีการประยุกต์ใช้  หากสถานการณ์ดีขึ้น 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ยังใช้อยู่ และมีการสอนปฏิบัติร่วม
ด้วย วิชาที่ผมสอนเป็นวิชาเลอืก 
 
 

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

อาจารย์กฤษนนท์  การจัดการเรียนการสอน ถ้าเป็นภาคทฤษฏี ใช้โปรแกรม 
Microsoft teams  ปัญหาก็คือการติดต่อสื่อสารกับเด็ก ในส่วน
ของความเร็ว ความเสถียรของอินเตอร์เน็ต นี่คือปัญหา รายวิชา
ที่สอน ปฏิบัติล้วน  ซึ่งมันจะไม่มีในส่วนของโปรแกรมจ าลอง  ซึ่ง
วิชาผม เด็กต้องลงมือท าอย่างเดียว เช่น การพันหม้อแปลงไฟฟ้า 
การพันมอเตอร์ การต่อวงจรควบคุม ซึ่งจะต้องปฏิบัติอย่างเดียว
เท่านั้น  ซึ่งหากเกิดสถานการณ์โควิด หากเรียนออนไลน์ จะ
ค่อนข้างล าบากมาก  หรือถ้าหากเราจะให้มอเตอร์ไป แล้ว
เครื่องมือก็ไม่เพียงพอ เครื่องพันมอเตอร์ 4-5 เครื่อง เด็กมี
มากกว่า และต้องช่วยกันท าสองคน คนนึงจับลวด คนนึงต่อ เช็ค 
เป็นต้น ถ้าเรียนออนไลน์จะไม่สามารถเรียนได้เลย 
สรุป คือ ยังไงก็ต้องมาปฏิบัติจริงเท่านั้น หากเป็นวิชาปฏิบัติ 
 

สอนออนไลน์ผ่าน 
Microsoft teams 
 



อาจารย์ณัฐพันธ์ ปัญญโรจน์ การจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติ ผมจะให้งานไปท าเพ่ิมเติม
อยู่แล้ว  เคยได้ใช้โปรแกรม Microsoft teams  เด็กไม ่ok เขาก็
ยอมที่จะมาเรียน ใส่หน้ากากเอา  ส่วนการสอนแบบออนไลน์ 
ผมต้องมาวางแผนการสอน ทั้งเนื้อหาปรับให้กระชับขึ้น ได้น า
วิธีการมาใช้หลายอย่าง  มีการให้ท ารายงานมาส่ง สิ่งที่เป็น
ออนไลน์ที่ท าอยู่แล้ว คือ ผมใช้ google classroom มันเตม็ที่
แค่ การสั่งงาน และส่งงาน มันไม่สามารถท่ีจะตอบสนองการ
เรียนแบบในห้องเรียนได้  ในช่วงสถานการณ์โควิด ผมก็ให้ส่ง
งานใน Microsoft teams ด้วย  แต่มีการคุยกันน้อยมาก ส่วน
ใหญ่จะสั่งงาน ส่งงาน เป็นหลักมากกว่า  ข้อจ ากัดการใช้ 
Microsoft teams ที่ลองใช้ช่วงแรกๆ เด็กไม่มีสมาธิเลย สมาธิ
หลุด พูดคุยได้อย่างเดียว การใช้โปรแกรมผ่านมือถือ เราไม่
สามารถเล่นฟีตเจอร์บางตัวได้ เวลาเอาข้อมูลขึ้นไป เขาก็ดูไม่ได้ 
นี่คอืปัญหา อีกอย่างคือ นักศึกษาเรามีต้นทุนเรื่องอุปกรณ์
ต่างกัน บางคนใช้คอมพิวเตอร์ ใช้โน๊ตบุ๊ค ใช้มือถือ (การใช้งาน
แต่ละอย่างก็ต่างกัน)  แต่มหาวิทยาลัยเราก็มีการอนุญาตให้เด็ก
มาใช้คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องดูจ านวนคนอีก ไม่
เกิน 20 คน ก็ต้องใส่หน้ากากอีก สักพักเด็กเปลี่ยนใจมานั่งเรียน
อีก ท าให้คนเยอะอีก  การสั่งงานผ่าน Microsoft teams เด็ก
จะอ้างไม่ได้ เพราะเด็กสามารถมองเห็นงานที่สั่งได้     
สรุปคือ  เด็กพร้อมที่จะมานั่งเรียนที่ห้องเรียน และใส่หน้ากาก
อนามัย  
 

สอนออนไลน์ผ่าน 
Microsoft teams 
Google classroom 
Line 
Facebook 
 

อาจารย์พชร สายปาระ การจัดการเรียนการสอน ที่ผมวางแผนไว้ หากเกิดสถานการณ์โค
วิด  ก็คิดว่าจะใช้ Microsoft teams  อีกวิธีคือ การท าคลิป น า
ปล่อยในไลน์กลุ่ม หรือสร้างเพจในเฟสบุ๊ค  พอช่วงที่ผมสอนจริง 
ปรากฏว่า ให้สอนที่มหาวิทยาลัยได ้ก็เลยสอนให้นั่งเว้นระยะ 
แยกกลุ่มเด็กให้น้อยคน  ให้เด็กใส่หน้ากากมาทุกครั้งที่เรียน 
ช่วงแรกๆ ผมก็จะเข้มมากในการใส่หน้ากาก ที่ท าเพ่ิมเติม คือ
การให้ค าปรึกษาทางไลน์  เป็นหลัก โดยสั่งงานทางไลน์กลุ่ม 
หรือไลน์ส่วนตัว โดยเด็กหลายคนถามมาทางไลน์เยอะอยู่ ซึ่งเรา
จะตอ้งตอบค าถามเยอะหน่อย โดยส่วนตัวผมคิดว่า วชิาที่ผม
สอนมันง่าย  น่าจะเหมาะกับการใช้ Microsoft teams  เท่าท่ี
ประเมินเด็ก ก็มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์  
มือถือ กับคอมพิวเตอร์ ก็เข้าถึงไม่เท่ากัน ช่วงแรกๆ เคยให้เด็ก
เรียนผ่าน Microsoft teams เด็กคนไหนไม่มีคอมพิวเตอร์ ก็ไป
นั่งรวมกับเพื่อน 3-4 คน ท าให้ก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์
โควิดได้ ดังนั้น ปัญหาของเด็กเราก็คือ อุปกรณ์ในการใช้เรียน
ออนไลน์ที่ไม่พร้อมและไม่เพียงพอ  

สอนออนไลน์ผ่าน 
Microsoft teams 
ท าคลิปการสอน ส่งทาง 
line Facebook 
 



อาจารย์ณัฐพันธ์ ปัญญโรจน์ การใช้ Google classroom ก็เป็นอินเตอร์เน็ต ที่ผมใช้อยู่ จะใช้
สั่งงานและส่งงานเท่านั้น แต่ถ้าไลน์ ก็ใช้บ้าง ผมมองว่า เด็กเรา
ไม่ได้มีการใช้อินเตอร์เน็ตตลอดเวลา การสั่งงานทางไลน์  เด็ก
ไม่ได้เปิดดูก็มี  ผมไม่ได้เล่นไลน์บนมือถือ ผมใช้ไลน์ที่
คอมพิวเตอร์เท่านั้น เคยสั่งงานทางไลน์ เด็กจะอ่านช้า ท าให้ส่ง
งานช้า จึงมองว่าไม่ค่อยเหมาะที่จะสั่งงานและส่งงานทางไลน์  
ผมใช้ Google classroom และ Microsoft teams มากกว่า 
 

การสั่งงานและส่งงาน ผ่าน 
Google classroom 
Microsoft teams 

อาจารย์เชาวลีย์ 
 
 
 

การจัดการเรียน การสอนโดยการสอนออนไลน์มีข้อจ ากัดใน
หลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะความพร้อมของอุปกรณ์การสื่อสารของ
นักศึกษา และแม้ว่าจะคาดหวังให้การเรียน การสอนใน
ภาคทฤษฎีสามารถท าออนไลน์ได้ แต่ด้วยการเรียน การสอนที่
ต้องกระตุ้นความใจเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษาท าได้ยาก
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่นักศึกษาเรียนออนไลน์ไม่ได้เอื้อต่อ
การมีสมาธิในการรับรู้ และในส่วนของการสอนภาคปฏิบัติยังมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะยังคงต้องมีการเรียน การสอนแบบ
ปฏิบัติจริง ซึ่งทั้งนี้ในกระบวนการดังกล่าวน่าจะยังสามารถ
ปฏิบัติได้ด้วยมาตรการรักษาระยะหว่างและการเน้นย้ านักศึกษา
ในการดูแลสุขนิสัยที่ดีเพ่ือการลดความเสี่ยงต่อโรคระบาด  

 

  
 
สรุปการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 
   

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. สอนผ่าน Microsoft teams  มีการจัดท า

เนื้อหาในโปรแกรม PowerPoint แล้วมา
น าสอนใน Microsoft teams  

2. การใช้ Google classroom ในการสั่งงาน
และส่งงาน 

3. สั่งงาน ส่งงาน ผ่านไลน์  
4. การถ่ายวิดีโอที่อาจารย์อธิบายเนื้อหา  

แล้วส่งให้นักศึกษาดูได้  
5. การหาเนื้อหา โดย Link เนื้อหาจากที่อ่ืน ๆ 

ในเว็บ แล้วให้นักศึกษาเปิดดู นอกเวลา
สอน 

1. ใช้โปรแกรมจ าลอง simulate แล้วพอ
สถานการณ์ดีขึ้น จึงลงมือปฏิบัติจริง 

2. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการค านวณ  
3. ต้องมาปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์เครื่องมือ

ไฟฟ้าเท่านั้น ไม่สามารถน าไปท าท่ีบ้านได้
เนื่องจากอุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่เพียงต่อต่อ
จ านวนนักศึกษา 

4. ต้องมาปฏิบัติจริงกับสารเคมี (ต้องรอ
สถานการณ์โควิดดีขึ้นก่อน) 

 
  ในการสอนในสถานการณ์โควิด  อาจารย์จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีที่หลากหลาย อาจารย์จ าต้องท างาน
หนักในปีแรก เพราะต้องปรับเนื้อหา จัดท าเนื้อหาเพ่ือน าเสนอออนไลน์ จะต้องมาปรับเนื้อหาให้กระชับเพื่อ
น าเสนอออนไลน์  



บันทึกการเล่าเรื่อง 
 ประเด็น การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในสถานการณ์ COVID-19 

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 15.00 -16.30 น. 
ณ ห้องประชุม EC Room  ตึกศิลปศาสตร์ 

 
ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

ผศ.อัจฉราภรณ์ 
  

วิชาที่สอน เป็นทฤษฎี 2 ปฏิบัติ 2 มีนักศึกษาจ านวนมาก
เกือบ 50 คน  ซึ่งการสอนออนไลน์  หากเป็นปฏิบัติ มีชุด
เครื่องมือ เป็นเครื่องช่วย มีสมุดเล่มฝึกปฏิบัติทั้งหมด ให้
เด็ก  คือมีคู่มือของเด็กเอง แล้วสอนเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีไป 
แต่อาจจะปฏิบัติไม่ 100 %  เพราะเราไม่ได้คลุกคลีกับ
เด็ก แต่เราให้เด็กท าหมดเลยในชุดฝึกปฏิบัติ มีการเพ่ิม
กรณีศึกษา เนื้อหามีการเชื่อมโยงแต่ละบท เช่นเรียนบทที่ 
2 ก็จะมีเนื้อหาเดิมของบทที่ 1  ด้วย เพื่อทบทวนของเดิม
ด้วย มีกรณีศึกษาที่ยากขึ้นตามไปแต่ละบท  หลังจาก
จากนั้น ก็จะให้เด็กทยอยเข้าพบอาจารย์ เป็นกลุ่ม ๆ เล็ก 
ๆ เพราะเราต้องหลีกเลี่ยงการเข้าพบกลุ่มใหญ่  ได้ใช้
ระบบออนไลน์มาตลอด  ตอนแรกก็ได้ทดลองแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 มาเรียนปกติ นั่งเว้นระยะห่าง  กลุ่มท่ี 
2 เรียนออนไลน์   
ซึ่งในขณะที่สอนกับเด็กกลุ่มมาเรียนปกติ  ก็จะให้เด็กที่
เรียนออนไลน์ก็เรียนออนไลน์ที่บ้านพร้อมกับเด็กกลุ่มมา
เรียนปกติ คือเรียนพร้อมกัน แต่อยู่ต่างสถานที่กันเท่านั้น  
คือเด็กก็จะให้เพ่ือนๆ ในห้องด้วย มันก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  
แต่พอเรียนไปสักระยะ เด็กบอกว่าเหลี่ยมล้ ากัน ก็เลย
ตัดสินใจเรียนออนไลน์ 100%    ปัญหาของการเรียน
ออนไลน์ ด้วยทรัพยากรที่ใช้แตกต่างกัน บางคนก็ไม่ได้ยิน 
บางคนก็เสียงสอดแทรกเสียงดัง เสียงไก่ขัน เสียงดัง มีการ
เช็คชื่อโดยให้ขานรับเวลาอาจารย์เรียก   

การสอนภาคทฤษฎี สอนโดย
ใช้ Ms-team 
การสอนภาคปฏิบัติ จะมี
ชุดฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาท า 
หลังจากนั้นทยอยเข้าพบ
อาจารย์เป็นกลุ่มย่อย  

อาจารย์วรรณิดา ได้สอนออนไลน์ 100%  แต่ละวิชาแตกต่างกัน เพราะมี
ทั้งค านวณ ปฏิบัติจริง  ทฤษฎีไม่ค่อยมีปัญหา พูดไปเรื่อย 
ๆ ซักถามบ้าง  แต่ก็ไม่รู้ว่าเด็กนั่งฟังเราตลอดไหม หรือ
หลับ มีการเรียกชื่อให้ตอบ บางคนก็เงียบไม่ตอบ  แต่เด็ก
มี 10 กว่าคน เราสามารถเรียกชื่อได้ตลอด  ถ้าเป็น
ทฤษฎี ก็จะสอนทฤษฎีไปเรื่อย ๆ แต่เราจะมองไม่เห็นสี
หน้าของเด็ก  เหมือนเราจะพูดอยู่คนเดียว เด็กฟังหรือไม่
ก็ไม่รู้  เพราะไม่เห็น ปฏิกิริยาของเด็กก็ไม่เห็น แต่ก็มีข้อดี
คือ เด็กกล้าถาม ถ้าไม่เข้าใจเขาจะถาม มีคนบางกลุ่มที่
ชอบถาม  การบ้าน จะส่งเข้าระบบทุกอย่าง เด็กส่งกลับ

การสอนภาคทฤษฎี สอนโดย
ใช้ Ms-team 
ภาคปฏิบัติ ต้องให้นักศึกษา
มาท าที่มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 
2 กลุ่มย่อย  



มาในระบบเช่นกัน โทรถาม ไลน์ถามได้ตลอด  มีการส่ง
เฉลยให้เขาตลอด เพื่อให้เขาทราบว่าสิ่งที่เขาท าถูกต้อง
หรือไม่  หากมีการมาเรียนปกติ ในภาคปฏิบัติ เช่น จะให้
นักเรียนคิดผลิตภัณฑ์มาชิ้นหนึ่ง ปฏิบัติในห้องเรียน แล้ว
ให้ท าการวิเคราะห์ ผลิตจริง แล้วน าไปขาย  เป็นการผลิต
สินค้าข้ึนมา ซึ่งหากเกิดสถานการณ์โควิด  งานปฏิบัติแบบ
นี้ก็ยังไม่ได้ท า  เพราะต้องมาปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันผลิตสินค้าข้ึนมา  ท าให้วิชานี้ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติเลย 
ก็สอนทฤษฎีไปก่อน ให้ผ่านสถานการณ์โควิดไปก่อน  ที่
คิดไว้ว่า จะมีการแบ่งกลุ่มเด็กเป็น 2 กลุ่ม  ก็เรียกมาทีละ
กลุ่มแล้วสอนว่าสินค้านี้ท าอย่างไร  เช่น การท าขนมจีบ 
สอนวิธีการท า  วันถัดไปก็สอนอีกกลุ่มหนึ่ง ส่วนการขาย 
ก็ให้ขายออนไลน์ หลีกเลี่ยงและลดการพบปะผู้คน   ก็พอ
ท าได้อยู่ เพราะเด็กไม่มาก   

อาจารย์ปกรณ์ 
 

ทางด้านคอมพิวเตอร์ การสอนออนไลน์ จะให้เต็มร้อย
ไม่ได้ ในภาคทฤษฎี ผมก็สอนบรรยายไป  วิชาที่เป็น
ปฏิบัติ ผมจะท าโชว์หน้าจอไว้เด็กต้องท า ผมบอกเด็ก
เสมอว่า ต้องมีสองหน้าจอ มีโน๊ตบุ๊คตัวหนึ่ง และก็มีอีกจอ
หนึ่ง เพ่ือดูว่าผมท าอะไร ก็จะได้ท าตาม ซึ่งเคสเนี่ย ได้บอ
เด็กแต่ต้นแล้วว่า  มีแหล่งที่ซื้อจอถูกเยอะแยะ มาต่อกับ
โน๊ตบุ๊ค กับ pc   และให้มีการบันทึกข้อมูลไว้  และสื่อ
ต่างๆ ก็ได้มาจากยูทูปแล้วก็มาแปะลิงก์ในเฟสบุ๊ค  เวลา
เรามองเห็นลักษณะหลาย ๆ อย่างว่า เวลาเราสอน เราจัด
แผนการเรียน ของผมมี 3 คาบ แล้วแยกคาบ โดย
แบ่งเป็น 2 คาบ  แล้วมาเรียน 1 คาบ  ซึ่งผมว่าท าให้
เสียเวลาผมอยากให้เอามารวม 3 คาบ เรียนทีเดียวไปเลย 
เพราะกว่าจะเริ่มสอนได้ กว่าจะเตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์ก็ผ่านไปหลายนาทีแล้ว  อุปกรณ์การเรียนของแต่
ละคนก็พร้อมบ้างไม่พร้อมบ้าง ไม่ได้ยินกันบ้าง ท าให้
เสียเวลาไปแล้วเกือบ 20 นาที  ดังนั้นผมมองว่า อนาคต
เราคงหลีกเลี่ยงการสอนออนไลน์ไม่ได้  ผมมองว่า ควร
ก าหนด 3 คาบไปเลยทีเดียว ตอนนี้มันท าให้เราเริ่มต้นที่
จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการเรียนออนไลน์ เรียนอย่างไรให้ได้
มากที่สุด  การสอบผมก็คิดไว้ว่า จะนัดมาสอบ คงทยอย
มาสอบ นั่งเว้นระยะ ที่ผมคิดไว้เรื่องการสอนก็จะ
ประมาณนี้  อย่างเด็กเรียนออนไลน์เราต้องท าใจ เพราะ
เด็กอาจเปิดเมนูค้างไว้ แต่เด็กอาจไม่ได้นั่งอยู่ตลอด  ผม
บอกเด็กเสมอว่ามันคือความรับผิดชอบของคุณเอง ต้อง
ขวนขวายเอง  วิธีเช็คชื่อขอผมคือ เด็กเข้า Ms-teams ก็

การสอนภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติ สอนโดยใช้ Ms-team 



จะมีรูปของเขาขึ้น ในเฟสบุ๊คผมก็จะสร้างเป็นรายวิชาไว้ 
แล้วผมก็จะเขียนว่า เช็คชื่อของวันนี้ เวลา ซึ่งผมก็จะนับ  
แต่ถ้าเด็กมาทีหลังหรือเลยเวลาที่เช็ค ก็จะทราบทันที ก็มี
การโกงของเด็กด้วย ผมก็เตือนเขาหลายๆ อย่าง  สรุปว่า
เทอมนี้เป็นการเรียนรู้การสอนออนไลน์ และเราก็จะได้รู้
ปัญหาและหาวิธีการแก้ไข ซึ่งการสอนออนไลน์ผมว่า
เหนื่อยกว่าสอนปกติ  บอกเด็กเสมอว่าอัดที่ผมสอนไว้ด้วย 
เพ่ือกลับมาฟังทีหลังได้  ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยน
การสอนของอาจารย์อย่างมาก มีอะไรยูทูป ก็น าไปแปะ
ลิงก์ให้เด็กดูตลอด การสอนออนไลน์จะจบเร็วกว่าสอน
ปกติ  มีข้อดีของ Ms-teams คือ  สมมุติว่าเด็กท า
โปรแกรมแล้วติดปัญหาผมบอกเด็กแชร์ สกรีนมา ผมสอน
ตัวต่อตัวเลย ให้คลิกตาม ตรงนี้ท าให้เพ่ือนคนอ่ืน ๆ ดูตาม
ไปด้วย ซึ่งเราจะคลิกปุ่มขอควบคุมหน้าจอของเด็กตรงนี้ก็
ได้   ซึ่งก็เป็นการสอนตัวต่อตัวก็ดีเหมือนกัน ก าลังจะคิด
หาวิธีการสอบท่ีดีๆ อยู่เหมือนกัน ที่ผมสอบถามมาคือ 
การสอบออนไลน์ ที่สามารถรู้เลยว่าเด็กก าลังท าอะไรอยู่ 
เด็กมีการส่งข้อมูลให้เพ่ือน ก าลังดูโปรแกรมนี้อยู่ ซึ่ง
โปรแกรมนี้ มทร.ล้านนา ก าลังจะน ามาใช้ เด็กจะต้องเปิด
กล้องในขณะสอบ  สามารถจับภาพว่าเด็กก าลังอะไร  
เคลื่อนไหวไปไหน มันจะแจ้งเตือน อนาคตน่าจะน ามาใช้  

อาจารย์พชร  
 

เราก็ดู feedback ที่เราสอนจากเด็กมาคุยกันด้วย การ
แก้ปัญหาเวลาที่เราสอนออนไลน์   เราสอนไป เด็กมี
ปัญหา เราจะแก้กันอย่างไร เราน ามาแชร์กันต่อไป  ครูก็
ค่อยๆ ปรับตัว ส่วนเด็กก็ค่อยเรียนรู้และแก้ปัญหา ค่อย
เป็นค่อยไป  ผมคิดว่าการสอนออนไลน์ เราต้องเปิดใจ
ก่อนว่า เด็กจะต้องมีความรับผิดชอบ แต่จะแค่ไหนผมไม่
แน่ใจ  ผมสอนไปอัดคลิปไปด้วย แล้วผมก็เอาไปปล่อยใน
ยูทูป  ท าลิงก์มาที่เพจ เฟสบุ๊ต  ปล่อยในกลุ่มไลน์  สั่งงาน
ด้วย  จะสร้างเพจข้ึนมาเพ่ือเช็คชื่อ ผมไม่ได้คิดว่าเด็กจะ 
100%  ผมก็ต้องเผื่อใจไว้เลย เด็กที่จะ respond กับเรา
อาจ 70%   ผมจะท าคลิปสอนไว้  ตอนนี้ท าไว้ 7 คลิป
แล้ว เป็นคลิปของแต่ละสัปดาห์ เอาคลิปไปปล่อยในยูทูป 
ไลน์ เพจ ไปหลายๆ ที่เลย ให้เขารับฟัง  แต่ท าให้เรา
เสียเวลาในการอัด เวลาผมสั่งงานผมจะสั่งในคลิป ฉะนั้น
เวลาเด็ก ไม่เข้าไปเรียนจะไม่รู้ว่าผมสั่งงานตรงไหน เวลา
ส่งงานคืนจะส่งในไลน์ส่วนตัว  ผมก็เช็คในไลน์ส่วนตัว ผม
ก็เอาคลิปลงในไลน์กลุ่มด้วย ส่งงานเป็นไลน์คน เบื้องต้นก็
เช็คว่าเด็กได้ส่งไหม เด็กอาจลอกกันมา แต่ต้องเป็น

จัดท าคลิปเนื้อหารายสัปดาห์ 
และส่งทางไลน์ เฟสบุ๊ค ยูทูป 
น ามาสอนบรรยายใน  
ms-teams  



ลายมือของตนเอง  การท าคลิปเนื้อหา แล้วมีค าถามถาม
ในคลิป เป็นระยะๆ เด็กจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้าง ฉะนั้น
เด็กต้องฟังไปเรื่อย ๆ จนเจอค าถามให้ท า อันนี้ก็เป็นสิ่งที่
ผมก าลังท า นอกจากนี้คลิปที่ผมท า จะท า 3 แบบ  แบบ
แรกคือ  ที่บ้านมีกระดานเล็กๆ ก็จะเขียนเหมือนสอนใน
ห้อง ให้เห็นเราบ้าง และซื้อเท็ปเลท เพื่อที่เอามาเขียน
แล้วอัดได้ ผมว่าเราต้องเตรียมทรัพยากรของเราให้พร้อม
ก่อน  แต่เท่าที่ดู  จะต้องดูความรับผิดชอบของเด็กด้วย  

อาจารย์อัจฉราภรณ์ อุปกรณ์ที่ส าคัญในการสอนคือ ipad คอมพิวเตอร์ มีจอ 2 
จอ  จอหนึ่งสอนใน ms-teams  จอหนึ่งจับภาพเรา 
เพ่ือให้เด็กเห็น  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนสอน คือ ipad 
คอมพิวเตอร์ ที่สามารถจับ
ภาพอาจารย์ขณะสอน 

อาจารย์ปกรณ์ ผมก าลังมองว่า ของอาจารย์พชร ท าคลิป สามารถท าเป็น
คอร์ดที่up รายวิชา แล้วให้คนที่มาเรียน ถ้าคุณเรียนจบ
คอร์ดนี้ ก็จบ  แค่ตอนนี้หาวิธีการวัดและประเมินให้อยู่ใน
ระบบ ตัวในระบบก็ให้เช็คได้ว่าคุณเรียนอยู่ที่ไหน แบบนี้ก็
น่าสนใจ สั่งงานให้อยู่ในคอร์ดนี้หมด  ระบบสามารถเช็ค
ได้ว่า ดูคลิปถึงบทใด ดูช่วงเวลาไหน ก็สามารถท าได้  มี
การเรียนซ้ าจนท าให้ได้   

ท าคลิปเนื้อหา สามารถท า
เป็นคอร์ดรายวิชาได้ เรียน
ออนไลน์ให้ครบตามคลิป 
ที่สอน  

อาจารย์ณัฐพันธ์  
 

การประเมินผลออนไลน์ จากที่เคยฟังที่เขาอบรม เขาคุย
กันว่าจะวัดคุณภาพเด็ก ว่าเด็กเข้าใจอย่างไร เราจะ
ควบคุมคุณภาพอย่างไร หากเรียนออนไลน์   
 

 

อาจารย์เชาวลีย์  การเรียน การสอนออนไลน์ได้ผลไม่เต็มที่เนื่องจากสังเกต
ได้ว่าการมอบหมายงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ส่ง
วีดีโอเสริมการเรียนรู้ให้ดู มีนักศึกษาเข้าดูเพียง 50 % 
เนื่องด้วยเหตุผลเรื่องของความเร็วของอินเตอร์เน็ต และ
ความไม่ใส่ใจที่จะดู แต่หากเป็นการดูพร้อมกันในห้อง
บรรยายนักศึกษาจะได้ดูครบ 100 % และสามารถ
สอบถามถึงความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มเติมได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 
   

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
6. สอนเนื้อหา สั่งงาน ส่งงาน ผ่าน Ms-teams 
7. การถ่ายคลิปวิดีโอเนื้อหาที่จะสอน  
8. การหาตัวอย่างเนื้อหาจากยูทูป ส่งให้นักศึกษา

น าไปศึกษาเพ่ิมเติม  

5. ต้องมาปฏิบัติจริงที่มหาวิทยาลัย แต่แบ่งเป็น
กลุ่มเล็ก 2 กลุ่ม เพ่ือเว้นระยะห่าง 

6. มีชุดปฏิบัติให้ท าผ่านคอมพิวเตอร์ แล้ว
ทยอยมาพบอาจารย์เป็นกลุ่มเล็ก 

  
การสอนอนไลน์ ปัญหาที่พบของนักศึกษา คือ  
  1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เด็กใช้ โหลดช้า ติดขัด ภาพกระตุก เสียงไม่ชัด  
  2. นักศึกษาเปิดออนไลน์ทิ้งไว้ แต่ไม่ได้รับฟัง   
  3. เสียงรบกวนขณะเปิดไมล์พูด เสียงคนรอบข้างรบกวน เสียงไก่ขัน เป็นต้น  
  4. นักศึกษาไม่มีอินเทอร์เน็ต จะต้องใช้ wifi  ของหอพัก หรือท่ีมหาวิทยาลัย หรือบ้านเพื่อน  
  5. มือถือของนักศึกษาไม่รองรับการใช้งาน Ms-teams  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการเล่าเรื่อง 

 ประเด็น การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในสถานการณ์ COVID-19 
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 -16.30 น. 

ณ ห้องประชุม EC Room  ตึกศิลปศาสตร์ 
 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
อาจารย์วรรณิดา ผลการประเมินเบื้องต้นของอาจารย์และนักศึกษา จาก

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้พูดคุยกับนักศึกษา
แล้วว่าการเรียนออนไลน์ นักศึกษาบอกว่าไม่ค่อยมีสมาธิ 
ส่วนอาจารย์ผู้สอน มองว่า ไม่เวิร์ก เหมือนตัวเองพูดอยู่
คนเดียว ใช้พลังงานเยอะ  การสื่อสารกับเด็กก็ได้บ้างไม่ได้
บ้าง ถ้าเด็กเปิดไมล์พูดไม่ได้เปิดกล้อง เราก็ไม่เห็นสายตา
ของเด็กว่า เขาเข้าใจหรือไม่ ได้ยินแต่เสียงพูดเท่านั้น  
บางครั้งเวลาถาม ก็เงียบไม่ตอบ นั่นหมายความว่าเด็ก
ไม่ได้ฟังเราอยู่  เป็นต้น   

การเรียนออนไลน์ นักศึกษา
ไม่มีสมาธิ 
อาจารย์  การสื่อสารผ่าน
ออนไลน์ท าให้ไม่รู้ว่าเด็ก
เข้าใจหรือไม่ เพราะไม่เห็นสี
หน้าท่าทางของเด็กเวลาสอน 

อาจารย์ณัฐพันธ์  
 

ผมมองว่า การเรียนออนไลน์ มีข้อดี เช่น การสั่งงาน และ
ส่งงาน สามารถเช็คได้ง่าย ส่วนเด็กเขามองว่า เรียน
ออนไลน์สบาย ไม่ต้องมามหาวิทยาลัย แต่เด็กบอกว่า 
บางครั้งไม่รู้เรื่อง อาจด้วยไม่มีสมาธิ บางครั้งก็หลับซึ่งเรา
ก็ไม่เห็นว่าเด็กนอนหลับไหมหรือเด็กก าลังท าอะไรที่บ้าน 
เปิดออนไลน์ไว้ ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง  หรือ ไม่กล้าที่จะถาม
ขณะฟังครูพูดออนไลน์ จริงๆ เด็กก็กลัว กลัวว่าจะสอบ
ไม่ได้เหมือนกัน  ส่วนข้อเสีย ผมมองว่า การโต้ตอบแบบ
ทันทีกับนักศึกษาหลายคนพร้อมกันไม่ได้ ต้องเปิดไมล์พูด
ทีละคน สภาพบรรยากาศสู้เรียนในห้องเรียนไม่ได้  

การเรียนออนไลน์ ในเรื่องของ
การสั่งงานและส่งงาน สะดวก
รวดเร็ว  เด็กไม่มีสมาธิ  การ
โต้ตอบหลายๆ คน พร้อมกัน
ไม่ได้ เพราะต้องเปิดไมล์ 
ทีละคน 

อาจารย์ปกรณ์ 
 

ผมมองว่า การเรียนออนไลน์  ท าให้รู้ว่าเด็กคนไหนมี
ความรับผิดชอบ เพราะเขาต้องบังคับตนเองให้ตั้งใจฟัง 
ทั้งท่ีเขาอยู่ที่บ้าน คอยถามหากไม่เข้าใจ ซึ่งจะเป็นการฝึก
ให้เด็กต้องรู้จักความรับผิดชอบอย่างมาก  เพราะถ้าเขาไม่
เรียน เขาก็ไม่ได้ความรู้ ปฏิบัติไม่ได้   

การเรยีนออนไลน์ จะเห็น
ความรับผิดชอบของเด็กแต่ละ
คน และจะเป็นการฝึกให้เขา
รับผิดชอบมากขึ้น  

อาจารย์พชร  
 

ผมมองว่า อาจารย์ก าลังเจอการจัดการเรียนการสอน
ใหม่ๆ หมายถึงว่าอีก 2 ปี เราอาจจะพร้อมก็ได้ เรา
จะต้องสร้างสื่อต่าง ๆ ใส่ในไลน์ เพจ อ่ืน ๆ ที่สามารถท า
ได้ ส่งสื่อไปในไลน์กลุ่ม แต่เด็กจะสอบถามมาไลน์ส่วนตัว
ถามอาจารย์โดยตรง หากเขาไม่กล้าถามในไลน์กลุ่ม ผม
มองว่า เด็กมี 2 แบบ  เด็กท่ีมีความรับผิดชอบ เขาก็จะ
ตั้งใจฟัง หากไม่เข้าใจเอาก็น าคลิปหรือสื่อที่ครูส่งไปให้ 
เปิดซ้ าๆ เพื่อท าความเข้าใจ จนท าให้เขาเข้าใจ ส่วนเด็ก

การเรียนออนไลน์ อาจารย์
ต้องสร้างสื่อเพ่ิมขึ้น เพิ่ม
ภาระหน้าที่ในช่วงแรกๆ 
ให้กับอาจารย์  



อีกประเภทหนึ่งคือ เปิดดูแบบผ่าน ๆ เข้าใจบ้างไม่เข้าใจ
บ้าง  ไม่สนใจที่จะเปิดซ้ า   ในการถามกันในไลน์ อาจจะ
ได้ค าตอบช้าบ้าง เพราะผู้สอนอาจจะไม่ได้เปิดอ่านทันที 
แต่ก็ตอบให้เด็กอยู่  และเราต้องออกแบบวิธีการประเมิน
ที่ดีกว่านี้ สร้างช่องทางการประเมินในคลิปหรือสื่อ ไปเลย 
เหมือนที่กรมการขนส่งท าใบขับขี่ โดยการเปิดคลิปฟัง
ออนไลน์และตอบค าถามในขณะฟังเป็นระยะ ผมคิดว่าใน
อนาคตเราอาจจะต้องท าสื่อแบบนี้บ้าง  แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่า
เขาใช้โปรแกรมอะไรท า ท าอย่างไร ต้องใช้เวลาศึกษา
วิธีการท าสื่อแบบนี้  ตอนนี้ที่ผมท า ก็ท าคลิปสอนแต่ละ
เนื้อหา เด็กเปิดดูซ้ าได้  แต่ยังไม่มีการประเมินในคลิป 

อาจารย์ปกรณ์ ผมมองว่า เรียนออนไลน์ เด็กคอมพิวเตอร์ท าได้ ก็ได้
สังเกตจากการถามของเด็กหากไม่เข้าใจ เด็กมีการส่งงาน
ตามปกติ เราต้องคอยกระตุ้นเขา ค่อยๆ ฝึกให้เขา ค่อยๆ 
ปรับเปลี่ยน เพราะเป็นสิ่งใหม่ที่เขาเพ่ิงจะเจอ ที่ผ่านมา
เขาเรียนแต่ในห้องเรียน มีผู้สอนคอยกระตุ้นเขา คอย
สอบถามเขาตลอดเวลาในห้องเรียน เห็นกิริยาท่าทางเขา
ว่าเขาเข้าใจหรือไม่  

การเรียนออนไลน์ เด็ก
คอมพิวเตอร์สามารถเรียนได้  
สังเกตจากการถามค าถาม
หากไม่เข้าใจ และมีการส่งงาน
ตามปกติ 

อาจารย์กิจจาณัฏฐ์ อาจารย์มองว่า การเรียนออนไลน์  เด็กไม่ค่อยมีวินัย 
 ไม่ทุ่มเท และไม่มีสมาธิกับการเรียน  และช่วงแรกๆ ใน
การสอนออนไลน์ อาจารย์จะต้องปรับตัวเยอะ ไม่ว่าจะ
เป็นการสอนแบบไลฟ์สด ตัดต่อวิดีโอลงยูทูป หรือกระทั่ง
สร้างเว็บไซต์ให้เด็กเข้าไปเรียน  “สื่ออะไรที่เป็นออฟไลน์ 
เช่น สื่อพาวเวอร์พอยต์ เราก็ต้องมีหน้าที่ท าให้มันเป็น
ออนไลน์ให้ได้ อย่างเบื้องต้น มีการต่อยอดจากเดิม จากท่ี
ท าเว็บไซต์ไม่เป็นเลย ก็ต้องมีการพัฒนาตัวเอง ขวนขวาย
หาความรู้ว่าการท าเว็บไซต์เว็บหนึ่ง จะท าได้อย่างไรบ้าง 
ก็ต่อยอดมาใช้ Google Site เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้
นักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้ แล้วก็ท า Google Classroom ก็
คือมีการเชิญนักเรียนเข้ามาภายในห้อง แล้วก็เอาเว็บไซต์
ของเราแปะไปให้นักเรียนแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ภายในนั้น 
แล้วถามว่าเราจะมอบหมายงานได้อย่างไร เราก็จะสั่งผ่าน 
Classroom ได”้   ก็คือว่า เป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องพัฒนา
ตนเองอย่างมากเลยทีเดียว    
 

การเรียนออนไลน์ เด็กบาง
กลุ่มจะไม่ค่อยมีวินัย ฟังบ้าง
ไม่ฟังบ้าง เปิดออนไลน์ไว้แล้ว
ไม่นั่งฟัง  ไม่มีสมาธิในการ
เรียน   อาจารย์ต้องปรับตัว
และพัฒนาตนเองเยอะมาก 
ท าสื่อให้เด็ก หาความรู้เพ่ือ
สร้างสื่อให้เหมาะสมและให้
สามารถออนไลน์ได้ 

อาจารย์เชาวลีย์  การเรียนออนไลน์ต้องอาศัยความมีวินัยของเด็กด้วย ใน
ขณะเดียวกันนักศึกษาอยากมาเรียนในห้องเรียนเนื่องด้วย
ความสนุกสนานที่ได้เรียนร่วมกับเพ่ือนๆ และได้ออกจาก
ห้องพัก การที่มหาวิทยาลัยจะให้ปรับการด าเนินงานด้าน

 



การเรียน การสอนในยุคโควิดอาจจะมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินงานทั้งในส่วนของอาคาร สถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมต่อการป้องกันโรค
ระบาด และมีพ้ืนที่ให้นักศึกษาเข้ามาใช้ท างานหรือเรียน
โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้ด้วย 

 
 
 
 
สรุปการประเมินเบื้องต้น จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์) 
 
 1. ฝึกความรับผิดชอบของนักศึกษา  
  2. ลดเวลาการเดินทาง ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ 

3. มีช่องทางสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ได้สะดวก 
  4. ใช้เครื่องมือออนไลน์ค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมได้มากขึ้น 
  5. อาจารย์ต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
  6. เป็นการเพ่ิมภาระงานให้อาจารย์ในช่วงแรกมากข้ึน เพราะต้องปรับเนื้อหาใหม่ จัดท าสื่อ  
ให้สามารถสอนออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 
  7. การสอนที่เป็นการสื่อสารทางเดียว มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการรับรู้  เพราะฉะนั้นต้องมี
แบบทดสอบที่ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  8. การเข้าถึงอุปกรณ์เรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต หรือสัญญาณ 
อินเทอร์เน็ตมีข้อจ ากัด 
  9. นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียน  ไม่มีวินัย ไม่ทุ่มเท 
  10.นักศึกษาไม่สามารถไตร่ตรองความถูกต้องของข้อมูล จากการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ 
  11. เพื่อนอาจช่วยตอบค าถามหรือท าการบ้านแทนกันได้ 
  12. ถ้าอาจารย์สร้างสื่อ เช่น คลิปวิดีโอ และส่งลิงก์ให้นักศึกษา นักศึกษาสามารถทบทวน เรียนซ้ าได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปภาพกิจกรรม 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
 ประเด็น การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในสถานการณ์ COVID-19 

ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 -17.00 น. 
ณ ห้องประชุม EC Room  ตึกศิลปศาสตร์ 

 
ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

อาจารย์วรรณิดา  
 

ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  
ด้านอุปกรณ์  ส่วนตัวก็ใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สื่อ 
อุปกรณ์อ่ืนๆ มีเป็นของตนเอง   
ความพร้อมเรียนออนไลน์ของนักศึกษา นักศึกษาที่สอน
อยู่ ส่วนใหญ่จะใช้มือถือในการเรียนออนไลน์  มือถือ
เครื่องขนาดเล็ก นักศึกษาก็มองไม่เห็นชัดเจน ยิ่งถ้า
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่แรง ภาพหรือวิดีโอที่อาจารย์
น าเสนอก็กระตุก ภาพไม่ชัด  มีใช้คอมพิวเตอร์ Tablet 
บ้าง ส าหรับอินเตอร์เน็ต นักศึกษาบางคนไม่มีอินเตอร์เน็ต
ทั้งท่ีบ้านและมือถือ   บางคนอยู่หอใช้สัญญาณของหอพัก  
บางคนอยู่บ้านนอกสัญญาณไม่ค่อยดีหรือไม่มี ปัญหาการ
เรียนก็ตามมา  นักศึกษาที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต ก็ไปขอใช้บ้าน
เพ่ือน หรือหอเพ่ือน หรือมามหาวิทยาลัย ทั้งท่ี
สถานการณ์โควิด เด็กก็ยังไปรวมตัวกัน หรือต้องเดินทาง
มหาวิทยาลัยอยู่ดี เพ่ือมาใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  
ตอนนี้มีนักศึกษาท่ีสอนอยู่ มาท าเรื่องขอย้ายไปเรียนที่อ่ืน 
เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์การเรียนเลย  หากมีการเรียน
ออนไลน์ เขาจึงขอลาออก เพ่ือย้ายที่เรียน  นี่คือสิ่งที่เป็น
ปัญหาของนักศึกษาเรา เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยควร
รับทราบตรงนี้ เพื่อหาวิธีช่วยเหลือนักศึกษาในลักษณะนี้ 
ความต้องการสิ่งสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  อยากให้
มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ช่วยจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต อาจลด
ค่าบ ารุงการศึกษา แล้วน าเงินไปช่วยจ่ายอินเตอร์เน็ต
หอพัก กรณีหอพักท่ีมีนักศึกษาอยู่มากกว่า 5 คน กรณีอยู่
บ้าน ที่บ้านไม่มีเงินก็ไม่ติดอินเตอร์เน็ต ซึ่งก็เป็นปัญหาอีก  
เป็นต้น   อยากจะให้มหาวิทยาลัยจัดห้องสอนออนไลน์ 
สัก 1-2 ห้อง มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการ เพราะตอนนี้ยัง
ไม่มีให้บริการ 

ความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์  
-อาจารย์มีความพร้อมใน
ระดับหนึ่ง เช่น มีคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ  
ความพร้อมเรียนออนไลน์
ของนักศึกษา 
-ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่มีความ
พร้อมในการเรียนออนไลน์ 
เนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ และไม่มีการ
เปิดใช้อินเตอร์เน็ตที่บ้านหรือ
มือถือ 
ความต้องการสิ่งสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย   
- จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต 
- ลดค่าบ ารุงการศึกษา 
-จัดห้องสอนออนไลน์ พร้อม
อุปกรณ์ 

อาจารย์พชร  
 

ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
ผมมองว่านักศึกษาเราส่วนใหญ่ ไม่พร้อมที่จะเรียน
ออนไลน์ ถ้าเป็นตัวนักศึกษาเอง นักศึกษาจะต้องมีความ
รับผิดชอบสูง  ส่วนการสอนของคือ ท าคลิปเนื้อหา ให้
นักศึกษาไปเปิดดู เพราะฉะนั้น นักศึกษาก็จะหาเวลาไป

ความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์  
-อาจารย์มีความพร้อมใน
ระดับหนึ่ง เช่น มีคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ  



เปิด ซึ่งเวลาของนักศึกษาอาจไม่ต้องเรียนพร้อมกัน การ
เข้ามาใช้อินเตอร์ของมหาวิทยาลัย ก็สามารถมาได้เรื่อย ๆ 
เนื่องจากอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยใช้ได้ดี  นักศึกษาก็
เข้ามาได้ตลอด  
ส่วนอาจารย์ จากที่สอนโดยใช้คลิป เราจะต้องท าให้คลิปมี
คุณภาพด้วย เช่น ภาพ เสียง ห้องอัดคลิป ต้องพร้อม  แต่
ที่ผมท า อาจมีข้อจ ากัดเรื่อง ภาพ เสียง  เพราะใช้กล้อง
จากมือถือถ่าย คุณภาพก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 
ความพร้อมเรียนออนไลน์ของนักศึกษา อุปกรณ์สื่อสาร
ของนักศึกษาไม่มี หรือมี แต่ไม่เร็ว ภาพไม่ชัด  ส่วนใหญ่
ใช้มือถือเป็นหลัก 
ความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ผมอยากให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุนห้องสตูดิโอ เพื่อท าสื่อการสอน
โดยเฉพาะ ไม่จ าเป็นว่าต้องเกิดสถานการณ์โควิด  
อาจารย์สามารถไปใช้ห้องเรียนออนไลน์ และห้องนั้น
สามารถอัดคลิปได้   อยากให้มหาวิทยาลัย support 
นักศึกษาในเรื่องของค่าอินเตอร์เน็ต  จะมีวิธีการอย่างไรก็
อยากให้มหาวิทยาลัยพิจารณา  อยากให้มีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มี
งบประมาณส าหรับจัดท าบทเรียนออนไลน์ เป็นต้น 
 

-นักศึกษาไม่พร้อมที่จะเรียน 
ความพร้อมเรียนออนไลน์
ของนักศึกษา 
-ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่มีความ
พร้อม ในเรื่องอุปกรณ์สื่อสาร 
ความต้องการสิ่งสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย   
-สนับสนุนห้องสตูดิโอ 
-จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต 
-อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
-มีงบประมาณจัดท าบทเรียน
ออนไลน์ 

อาจารย์เชาวลีย์  ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้อง
เรียนรู้และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ซึ่งผู้สอนสามารถด าเนินงานได้  
ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ส าหรับนักศึกษา 
นักศึกษาเกือบ 100 % ยังขาดอุปกรณ์เพ่ือการเรียน
ออนไลน์ ส่วนใหญ่ใช้มือถือซึ่งจอภาพขนาดเล็ก ไม่
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยควรมีส่วนในการมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการ
เรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างครบถ้วนทุกทักษะ เช่น 
เหตุจากสถานการณ์โรคระบาดมีกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม
ที่นักศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาตาม
มาตรฐาน กิจกรรมต่างๆ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการ
เรียน การสอนโดยตรงแต่มีส่วนส าคัญในการสร้างความ
ตระหนักและความมีวินัย ต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการหรือแผนที่จะรองรับเพ่ือ
ความพร้อมและการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้ทันต่อ

ความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์  
-ผู้สอนสามารถด าเนินการ
สอนออนไลน์ได้  
ความพร้อมเรียนออนไลน์
ของนักศึกษา 
-นักศึกษาขาดอุปกรณ์เพ่ือ
การเรียนออนไลน์  
ความต้องการสิ่งสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย   
-ให้สร้างความตระหนักและ
ความมีวินัย 
-มีมาตรการหรือแผนที่จะ
รองรับความพร้อมและการ
ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ 
 



การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกเพราะปัจจุบันการอุบัติ
ขึ้นของเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นได้เสมอ 

อ.กิจจาณัฏฐ์ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
จากการสอบถามและส ารวจเบื้องต้นจากนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล พบว่ามีท้ัง
ข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดีส่วนใหญ่นั้นจะเกี่ยวเนื่องกับ
ความสะดวกสบายด้านสถานที่ในการเรียนรู้ซึ่งสามารถ
เรียนที่ใดก็ได้ ประหยัดค่าเดินทางมายังมหาวิทยาลัย 
ประหยัดค่าเสื้อผ้าและการแต่งกาย ทว่าพบข้อเสีย
มากกว่า อาทิ บางรายวิชานั้นไม่สามารถจับประเด็นได้
โดยละเอียด ตลอดจนสัญญานอินเตอร์เน็ตไม่มีเสถียรภาพ
หรือบางครั้งไม่สามารถเข้าถึงได้ อีกท้ังไม่กล้าซักถามใน
ประเด็นที่ไม่เข้าใจเนื่องจากอาจารย์ก าลังบรรยายอยู่ 
 
ความพร้อมเรียนออนไลน์ของนักศึกษา 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพร้อม แต่ก็มีบ้างที่มีข้อจ ากัด
ด้านอุปกรณ์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ควรมีการ
ส ารวจความพร้อมของนักศึกษาอยู่เสมอ และหาทางแก้ไข
ปัญหาให้ได้ดีที่สุด อาทิ การเรียนเป็นกลุ่ม การใช้
อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย หรือการปรับรูปแบบการ
สอนเป็นลักษณะอื่น 
 
ความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
อยากให้มีการสนับสนุนด้านอินเตอร์เน็ตแก่นักศึกษา อาจ
เป็นในรูปส่วนลดค่าบริการ ซิมการ์ด หรือจัดพ้ืนที่การ
เรียนรู้ในเขตมหาวิทยาลัยที่เอ้ือต่อการเรียนของแต่ละ
บุคคล ทั้งยังควรมีการจัดทีมงานหรือจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับรายวิชาต่างๆ หรือ
จัดการอบรมเพ่ือการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จัดหา
แนวทางในการติดตามและประเมินผลที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์  
อาจารย์มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ความพร้อมเรียนออนไลน์
ของนักศึกษา 
-นักศึกษาท่ีสอนส่วนใหญ่มี
ความพร้อม  จะมีปัญหาเรื่อง
อินเตอร์เน็ต 
ความต้องการสิ่งสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย   
-ลดค่าบริการซิมการ์ด 
-จัดพื้นที่เรียนรู้ 
-จัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้าง
สื่อ 
-จัดอบรมเพ่ือการผลิตสื่อ 
-จัดหาแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล 

อ.ณัฐพันธ์ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  
เรื่องแรกก่อนนะครับ ด้านอุปกรณ์  ผู้สอนน าคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ สื่อ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ของตัวเองมาใช้ในการ
สอน ซึ่งเท่าที่ใช้ โปรแกรม MS Teams ในคอมพิวเตอร์ 
จะตอบสนองการใช้งายได้ดีกว่า โทรศัพท์มือถือหรือแทบ
เล็ตต่าง เพราะค าสั่งการใช้งานต่าง ๆ ยังสนับสนุนแค่
คอมพิวเตอร์เป็นหลัก 

ความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์  
-อาจารย์มีความพร้อมในการ
ใช้อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ 
ความพร้อมเรียนออนไลน์
ของนักศึกษา 
-ส่วนใหญ่นักศึกษาใช้
โทรศัพท์มือถือ หรือเทปเลท  



ด้านการเตรียมตัวของผู้สอน เรามีการเตรียมสื่อการสอนที่
ค่อนข้างต่างออกไปจากการสอนแบบออฟไลน์หรือ
ห้องเรียน ไม่ว่าเนื้อหาในสไลด์ ppt หรือแม้กระทั่งหัวข้อ
บางเรื่อง เช่น เปลี่ยนจากการบรรยายอย่างเดียว มาเป็น
แบบท างานส่งมากขึ้น เพราะการบรรยายแบบห้องเรียน 
ไม่สามารถท าได้เต็มที่ในการเรียนออนไลน์ (เท่าที่สอน
มานะครับ) ที่ส าคัญ ในมุมมองผู้สอน MS Teams มี
ข้อจ ากัดบางอย่างในการบรรยาย เช่น กล้องทางผู้เรียน
ปิด ทางผู้สอนไม่สมารถทราบว่าผู้เรียนก าลังท าอะไร มี
สมาธิหรือไม่ เพราะถึงแม้ว่าจะมาตรงเวลาออนไลน์ แต่
อาจเปิดทิ้งไว้แล้วท าอย่างอ่ืน 
ด้านตัวผู้เรียนเอง ต้องมีความรับผิดชอบและมีวินัยใน
ตัวเองอย่างสูง เพราะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าการ
เรียนในห้องเรียน ต้องค้นคว้าเองมากข้ึนจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
การเรียนการสอนออนไลน์จะมีประสิทธิภาพมาก คือ 
ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ รวมทั้งรูปแบบการสอน
ของอาจารย์ที่อาจเปลี่ยนไปจากเดิม นั่นคือประเด็นการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น แบบโค้ชกับนักกีฬา  
 
ความพร้อมเรียนออนไลน์ของนักศึกษา  
นักศึกษาในรายวิชา ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแทบ
เล็ตในการเรียนออนไลน์  มากกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ 
ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าถึงค าสั่งบางอย่างได้เต็มที่ เช่น 
การข้ึนหน้าจอ ที่ยังมีปัญหา บางครั้ง แชร์หน้าจอไม่ขึ้นใน
โทรศัพท์มือถือ อีกท้ัง โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องขนาดเล็ก 
ผู้เรียนจ้องหน้าจอได้ยากล าบาก และหากสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียรภาพมากพอ ก็ท าให้การสื่อการสอน 
เช่น ภาพหรือวิดีโอ มีความคลาดเคลื่อนได้นั่นเอง  
ส าหรับอินเตอร์เน็ต ผู้เรียนบางคนไม่มีอินเตอร์เน็ตทั้งท่ี
บ้านและโทรศัพท์มือถือ   บางคนอยู่หอพักใช้สัญญาณ
ของหอพักซ่ึงหากคนใช้เยอะ ก็ท าให้สัญญาณแรงไม่พอ  
ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้สะดวก   
จากการสอบถามการเรียน นักศึกษายังเลือกท่ีจะเรียน
ห้องเรียนมากกว่าออนไลน์ ด้วยเหตุผลของความสะดวก
เรื่องอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดจนความ
เข้าใจใจเนื้อหา ที่การเรียนออฟไลน์ในห้องเรียน มีสมาธิ
มากกว่า ปัญหาเหล่านี้ เห็นด้วยที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ควร

ความต้องการสิ่งสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย   
-ช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น 
ค่าอินเตอร์เน็ต หรือค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวกับอุปกรณ์  
-อาจลดค่าบ ารุงการศึกษา 
หรือการท าสัญญาช่วยค่า
อินเตอร์เน็ตให้แก่นักศึกษา
หรือแม้กระทั่งหอพัก เพ่ือปิด
ช่องว่างความแตกต่างในการ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตรายบุคคล  
-จัดห้องสอนออนไลน์  4-5 
ห้อง และมีอุปกรณ์พร้อม
ให้บริการ  
-การสร้างหลักสูตรในอนาคต 
ก็เริ่มสอดคล้องกับการเรียน
การสอนออนไลน์ 



รับทราบและท าความเข้าใจ เพ่ือหาทางออกกับปัญหา
ดังกล่าวต่อไป 
 
ความต้องการสิ่งสนับสนุนของมหาวิทยาลัย   
สืบเนื่องด้วยปัญหาการใช้อุปกรณ์และอินเตอร์เน็ตของ
นักศึกษา อยากให้มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ช่วยเหลือ
ทางด้านอุปกรณ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ค่า
อินเตอร์เน็ต หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยเรื่องแรก ๆ ที่ท าให้นักศึกษาตัดสินใจเข้าเรียนใน
สถาบันของเรา อาจลดค่าบ ารุงการศึกษา หรือการท า
สัญญาช่วยค่าอินเตอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาหรือแม้กระทั่ง
หอพัก เพ่ือปิดช่องว่างความแตกต่างในการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตรายบุคคล ตลอดจน อยากให้มหาวิทยาลัยฯ
จัดห้องสอนออนไลน์  4-5 ห้อง และมีอุปกรณ์พร้อม
ให้บริการ เพราะหากเรามองการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา การสอนออนไลน์เป็นสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้นอย่าง
แพร่หลายในอนาคตแม้ว่าจะไม่เก่ียวกับสถานการณ์ 
COVID-19 ก็ตาม เช่น การสร้างหลักสูตรในอนาคต ก็
เริ่มสอดคล้องกับการเรียนการสอนออนไลน์มากข้ึนนั่นเอง 

ผศ.อัจฉราภรณ์ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์มีความพร้อมในการสอนระดับหนึ่ง โดยใช้

อุปกรณ์เป็นสื่อในการสอน อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วย 
ไอแพดส าหรับการสอน และคอมพิวเตอร์ส าหรับการเชื่อม
กับระบบออนไลน์ ผ่านทาง Microsoft team ซึ่งลักษณะ
การเรียนการสอนพยายามที่จะให้มีการโต้ตอบจาก
นักศึกษา เสมือนเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน 
ความพร้อมเรียนออนไลน์ของนักศึกษา  

ด้วยปัจจัยหลายด้าน เช่น สภาพแวดล้อมของ
นักศึกษา อุปกรณ์ของนักศึกษาไม่พร้อม ส่งผลให้การ
เรียนการสอนไม่สามารถกระท าให้เหมือนในห้องเรียนได้ 
ท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนลดน้อยลง  

จากการสอบถามนักศึกษา ส่วนใหญ่จะให้ความเห็น
ตรงกันว่าไม่อยากให้เกิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
เพราะมีข้อจ ากัดในการเรียน และท าให้เกิดความไม่มี
ระเบียบวินัย ในบางครั้งอุปกรณ์ที่ไม่พร้อม ประกอบกับ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อการเรียน ท าให้ประสิทธิภาพ
ของการเรียนลดลง 

 
 

ความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์  
อาจารย์มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ระดับหนึ่ง โดยใช้อุปกรณ์เป็น
สื่อ 
ความพร้อมเรียนออนไลน์
ของนักศึกษา 
-นักศึกษาท่ีสอนส่วนใหญ่ขาด
ปัจจัย เช่น สภาพแวดล้อม 
อุปกรณ์  
ความต้องการสิ่งสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย   
-จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
-ค่าอินเทอร์เน็ต 



ความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  
สนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ

เรียนการสอนระบบออนไลน์ ให้นักศึกษา เพราะการเรียน
ออนไลน์ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต 
หรือแม้กระท่ังต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ เพื่อสนับสนุนการเรียน
ดังกล่าว  

 
 
 
สรุปการจัดการเรียนการสอนในสถานการณโ์ควิด 
 
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  
-อาจารย์มีความพร้อมในระดับหนึ่งและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ  
ได้ในระดับหนึ่ง 
-อาจารย์สามารถสร้างสื่อประกอบการสอนได้ 
 
ความพร้อมเรียนออนไลน์ของนักศึกษา 
-นักศึกษาท่ีสอนส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อม เนื่องจาก ขาดสื่อ อุปกรณ์ในการเรียน  รวมถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
 
ความต้องการสิ่งสนับสนุนของมหาวิทยาลัย   
-จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
- ลดค่าบริการซิมการ์ด 
- จัดพื้นที่เรียนรู้ 
- จัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างสื่อ 
- จัดอบรมเพ่ือการผลิตสื่อ 
- จัดหาแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
- อาจลดค่าบ ารุงการศึกษา  
- การท าสัญญาช่วยค่าอินเตอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาหรือแม้กระท่ังหอพัก  
- จัดห้องสอนออนไลน์  และมีอุปกรณ์พร้อมให้บริการ  
- การสร้างหลักสูตรในอนาคต ก็เริ่มสอดคล้องกับการเรียนการสอนออนไลน์ 
- สนับสนุนห้องสตูดิโอ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
- มีงบประมาณจัดท าบทเรียนออนไลน์ 
- ให้สร้างความตระหนักและความมีวินัย 
- มีมาตรการหรือแผนที่จะรองรับความพร้อมและการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ 
 
 
 
 


