
แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดานการจัดการความรูดานการจัดการเรียนการสอน 

เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal  ที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

........................................................................................................................................................................... 

 การจัดการความรู  (Knowledge Management : KM) เปนกลไกท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีทํา

ใหองคกรสามารถรวบรวม วิเคราะห และสังเคราะห ความรูท่ีเกิดข้ึน และสะสมอยูในองคกรเพื่อแพรกระจาย

ความรูดังกลาวไปใชในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาการของ

ปฏิสัมพันธแหงการเรียนรูของบุคลากรและทีมงาน เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูข้ึนในองคกร การจัดการ

ความรูจึงเปนหัวใจสําคัญในการนําองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

ทักษะความรู ความสามารถ และองคความรูในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ เปน

ส่ิงจําเปนตอการสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ดังนั้นการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการจึงเปนส่ิงจําเปนตอสถาบันการศึกษา  เพื่อใหสถาบันการศึกษามีศักยภาพมากยิ่งข้ึนและ

พัฒนาใหทันตอสภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคมปจจุบัน และอนาคต 

ปจจุบันการระบาดของเช้ือไวรัส โควิด -19 สงผลตอระบบการศึกษาเปนอยางมาก ต้ังแตเช้ือ

ไวรัสเริ่มระบาดในประเทศจีนปลายปท่ีแลวจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยอยูในสถานการณการระบาดเกิดข้ึน

ในชวงสถานศึกษาปดภาคเรียน โดยในชวงตนเดือนเมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหเล่ือนวันเปดภาค

เรียนท่ี 1 ไปเปนวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ประเทศไทยจึงมีโอกาสทบทวนบทเรียนจากตางประเทศเพื่อเตรียม

ตัวใหพรอมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหมท่ีสอดรับกับมาตรการปองกันการระบาด พรอมกับเตรียม

มาตรการตางๆ เพื่อปองกันไมใหผูเรียนไดรับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนท่ีเปล่ียนไป 

ส่ิงแรกท่ีรัฐบาลตองตัดสินใจ คือ การเปด-ปดสถานศึกษา แตผลของการปดสถานศึกษาอาจ

ไดไมคุมเสีย มาตรการเรงดวนท่ีรัฐบาลใชเพื่อปองกันการแพรกระจายของเช้ือไวรัส คือ มาตรการกึ่งปดเมือง 

(Semi-lockdown) และมาตการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) สถานศึกษาจึงจําเปนตองถูก

ปดไปดวยเพื่อลดชองทางการแพรเช้ือไวรัส  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกาศเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

กรณีอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคไวสัสโคโรนา 2019 ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 (ฉบับท่ี 1) ถึง 

ประกาศเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2563 ในสถานการณ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอดใหม (ฉบับท่ี 2) ใหมหาวิทยาลัยจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ต้ังแตวันท่ี 4 มกราคม 2564 จนถึง ภาคเรียนท่ี 1/2564 โดยใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคผลลัพธการเรียนรูรายวิชา เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ



อื่น ตองปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยาง

เครงครัด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ไดจัดกิจกรรมการจัดการความรู เรื่อง

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal  ท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

(Best Practice) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 โดยมีแนวปฏิบัติท่ีดีดังตอไปนี้ 

 

1. แนวทางการดําเนินการ 

      1.1 วิธีการสอนออนไลนท่ีอาจารยใช  

          1) วิธีการสอน   

แบบผสมผสาน สัดสวน 40/60   

             เหตุผลท่ีเลือกใช  

                  1. เนื่องดวยมีประกาศของมหาวิทยาลัยใหดําเดินการสอนออนไลนในชวงแรกเปน

แบบออนไลน100% และหลัง สอบกลางภาคไปแลวมีประกาศของเขตพื้นท่ีสามารถสอน on site ได จึงเกิด

การสอนท้ัง2 แบบ 

 2. เนื่องจากเปนวิชาท่ีมีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติจําเปนตองมีการฝกทักษะปฏิบัติจริงจึง

ตองลงภาคปฏิบัติ 

 

         1.2  โปรแกรมท่ีเลือกใชในการสอน     

     1) Microsoft team    

           เหตุผลท่ีเลือกใช  

1. เปนโปรแกรมท่ีมหาวิทยาลัยมีลิขสิทธิ์อยูแลว ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีใชงานงาย 

สามารถสราง Teams ไดหลายรปูแบบ มีฟงกช่ันการใชงานหลากหลาย เชน การอัพโหลดไฟลส่ือการสอน การ

มอบหมายงาน การสอบออนไลน การสงงาน การแยกกลุมเรียนยอย เปนตน สามารถสอนออนไลนไดไมจํากัด

เวลา รวมถึงสามารถกดบันทึกการสอนไวได เพื่อใหนักศึกษาเขามาทบทวนเนื้อหารายวิชาไดหลังจากจบคลาส 

2. มหาวิทยาลัยมีการอํานวยความสะดวกใหใช platform นี้ไดฟรี นาเช่ือถือ 

สามารถเพิ่มผูเรียนโดยคนหารายช่ือนักศึกษาไดอยางสะดวก 



3. มีฟงกช่ันใหเลือกใชท่ีหลากหลายใชงานงาย ไมยุงยาก ครอบคลุมความตองการ

ใชงานของผูสอนไดอยางครบถวน อีกท้ังยังไมจํากัดระยะเวลาในการเปดการประชุมในแตละครั้ง แตอาจจะติด

ปญหาในบางครั้งสําหรับการบันทึกการประชุมท่ีลมเหลว 

4. ผูเรียนเขาถึงงาย ใชงานงาย และสรางความสนใจในการเรียนการสอน 

5. ไมจํากัดเวลา และเปนซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 

                 4) Facebook      

เหตุผลท่ีเลือกใช  

1. ผูเรียนเขาถึงงาย ใชงานงาย และสรางความสนใจในการเรียนการสอน 

2. ใชเปนชองทางการติดตอส่ือสาร นัดหมาย พูดคุยกับนักศึกษา  

   3. เปน application ท่ีนักศึกษาสวนใหญใช ทําใหการติดตอส่ือสารนักศึกษาทําได

เร็วกวาชองทางอื่น ๆ 
 

5) youtube 

เหตุผลท่ีเลือกใช  

1. ผูเรียนเขาถึงงาย ใชงานงาย และสรางความสนใจในการเรียนการสอน 

2. ใชเปนชองทางในการเผยแพรส่ือการสอน คลิปบรรยาย ในแตละหัวขอ เพื่อให

นักศึกษาสามารถเขาไปศึกษาเพิ่มเติม สวนใหญใชอธิบายทฤษฏี  เฉลยกรณีศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเขาไป

ฟงซ้ําได 

 

        2. เครื่องมือ/อุปกรณท่ีใชในการสอน 

         1) Computer    2)  หูฟง  3) แทปเลท    4)  smalltalk    5)  microphone 

6) โทรศัพทมือถือ  7) กลอง   8) สัญญาณอินเตอรเน็ต 

 

      3. การวางแผนเตรียมการสอนออนไลน 

       3.1 ระยะเตรียมการสอน 

1)  วิธีการนัดหมายนักศึกษา (เชน ในกลุม Line , Facebook กลุมปด ฯลฯ) 

                  - นัดหมายผาน Microsoft team 

            - มีการนัดหมายนักศึกษาผานกลุม Line 

- นัดหมายทางกลุม Facebook กลุมปด 



- อัดคลิปวีดีโอสวนท่ีเปนเนื้อหา ทฤษฎี อัพโหลดลงใน YouTube Chanel สงลิงค

ใหนักศึกษาเขาไปฟงและศึกษามาลวงหนา พรอมมอบหมายกรณีศึกษากอนเขาช้ันเรียน 

- การสอน On-Site : กระดานไวทบอรด ปากกาไวทบอรด คอมพิวเตอร สัญญาณ

อินเตอรเน็ต กระดาษปรูฟ ปากกาเคมี โพสอิท บอรดเกม 

                   2) วิธีการกาํหนดแบบฝกหัด และการมอบหมายงาน  

- ใหสงงานกิจกรรมเคล่ือนไหวทางกลุม line 

- อัพโหลดไฟลแบบฝกหัด และการมอบหมายงาน เขาในระบบ Microsoft team 

แลวใหนักศึกษาดาวนโหลดเพื่อทําแบบฝกหัด และงานท่ีมอบหมายให พรอมท้ังกําหนดวัน เวลาท่ีตองสงงาน 

- เมื่อนักศึกษาทําแบบฝกหัด และงานท่ีมอบหมายแลว ใหนักศึกษาอัพโหลดไฟล 

โดยสรางโฟเดอรเปนช่ือของตนเอง 

- อาจารยทําการตรวจทําแบบฝกหัด และงานท่ีมอบหมายใหกับนักศึกษา 

- ทําการช้ีแจง แนะนํา แบบฝกหัด และงานท่ีมอบหมายใหกับนักศึกษา ในการสอน

ครั้งถัดไป 

- อัพโหลดไฟลแบบฝกหัด และการมอบหมายงาน เขาในระบบ Microsoft team 

แลวใหนักศึกษาดาวนโหลดเพื่อทําแบบฝกหัด และงานท่ีมอบหมายให พรอมท้ังกําหนดวัน เวลาท่ีตองสงงาน 

                  3) เทคนิคท่ีจะใชในการสอน 

- Power point อัพโหลดข้ึนไมโครซอฟตทีมประกอบการบรรยายออนไลน พรอมมีการถาม

ตอบเปนชวงๆ 

   -โดยรูปมีการสอนในลักษณะบรรยาย มีการใชแทปเลตในการแสดง PowerPoint โดยการ

เขียนดวยปากกาแทปเลตแสดงจุดเนนสําหรับหลักการของบทเรียนและการคํานวณ และมีบางชวงท่ีมีการให

นักศึกษาดูคลิปวีดีโอ และวิพากษในประเด็นท่ีนาสนใจตามหัวขอท่ีสอน   

   - การเตรียมส่ือวีดีโอท่ีเปนวิธีการทดลองและสาธิตผลการทดลองมีการจัดฉากสีขาวจําลอง

การทดลองในหองปฏิบัติการท่ีมีการจัดสภาพแวดลอมใหสวางเพื่อใหเห็นผลการปฏิบัติการท่ีชัดเจน มีดสนตัด

ตอวีดีโอผาน application imov และนํามาเรียบเรียงใน PowerPoint เพื่อใชเปนส่ือการสอน 

- การสอนในชวงแรกหลังเช็คความพรอมของนักศึกษาแลวจะมีการบรรยายสรุปหลักการของ

บทปฏิบัติการวิธีการทดลอง และวิธีการบันทึกผลในใบงานโดยสังเขป สําหรับปฏิบัติการท่ีมีหลายตอนจะมีการ

บรรยายสรุปแทรกเปนระยะสลับกับการใหเวลานักศึกษาสําหรับการดูส่ือการสอนท่ีจัดเตรียมไวให สําหรับบท

ปฏิบัติการท่ีมีการแสดงแบบจําลองโครงสรางผลึกจะมีการสาธิตผาน VDO conference แบบ real time 

เพื่อใหนักศึกษาติดตามไดงาย  



- การอภิปรายกลุมการเรียนรูรวมกัน  (collaborative learning-group discussion) 

- การเรียนรูดวยโครงการ (Project-Based learning)  

- การสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางเนนการมีสวนรวมของผูเรียน การกลาแสดงออก 

- การสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางเนนการมีสวนรวมของผูเรียน การกลาแสดงออก 

               - การใช Game based Learning โดยการใช Kahoot มาชวยทดสอบกอนเรียนและหลัง

เรียน 

                - การเรียนในหองเนนการมีสวนรวมและการลงมือปฏิบัติจริง 

  - การทบทวนความเขาใจดวยการถามตอบ ในช้ันเรียน 

  - การทบทวนความรูดวยการมอบหมายแบบฝกหัดในแตละหนวยการเรียนรู ประยุกตใชงาน

ความรูในแตละหนวยการเรียนรูดวยงานมอบหมายประจํารายวิชา 

- ใชเทคนิคการต้ังคําถามใหนักศึกษาตอบเปนรายบุคคล เพื่อกระตุนใหนักศึกษามีความต้ังใจ

และเทคนิคการนําเสนองานประจําสัปดาห 

- บรรยาย  อธิบายกรณีศึกษาตัวอยางผาน Microsoft Team พรอมมีการถามตอบเปนชวงๆ 

ในชองแชท และใหนักศึกษาพิมพตอบคําถาม 

   - เขาเรียนในช้ันเรียน มอบหมายกรณีศึกษาใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ และนํามาอภิปรายในช้ัน

เรียน โดยสุมตัวแทนในการมาอธิบายและตอบคําถาม    

- การอภิปรายกลุมการเรียนรูรวมกัน  (collaborative learning-group discussion) 

- สรางกลุมใน MS Teams และสงลิงคการเขา Teams ใหแกนักศึกษาผานทาง Facebook 

และMessenger กลุมรายวิชา 

- เตรียมส่ือการสอน PowerPoint อัดคลิปวีดีโอ และการมอบหมายงาน (Assignment) และ

อัพโหลดไฟลลงใน MS Teams 

 

        3.2 ระยะดําเนินการสอน 

             1) วิธีการเช็คความพรอมของนักศึกษา  (เชน นักศึกษารายงานตัว บอกช่ือ บอกรหัสนักศึกษา) 

- เช็คความพรอมของนักศึกษา   ประมาณ 5-10 นาที 

- เรียกช่ือใหนักศึกษาขานช่ือในหองแชท ms team กอนเขาสูบทเรียน  

   - ตรวจสอบจากรายช่ือท่ีเขาช้ันเรียนในชองแชทเพื่อตรวจทานวามีใครเขามาแลวบางและมี

การขานช่ือสําหรับคนท่ียังไมไดเขาหองแชทเพื่อเช็คความมั่นใจวานักศึกษาตกหลนหรือบางกรณีอยูกับเพื่อน  



- เปดกลองเช็คช่ือนักศึกษาและใหนักศึกษาแสดงตัวตน พรอมสอบถามถึงเนื้อหาท่ีทําการ

เรียนการสอนไปแลวในคาบกอนหนา 

         2) ชองทางการส่ือสารอื่นๆ เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถปรึกษาผูสอนไดตลอดเวลา 

- ชองทางใหนักศึกษาสอบถามส่ือสารผาน Facebook  Line  E-mail และเบอรโทรศัพท

สวนตัว 

- ชองทางใหนักศึกษาติดตอผานชองทาง ms team chat และ ms team post  
 

        3) การบันทึกไฟล เพื่อใชสําหรับการทบทวนซ้ํา 

- บันทึกการสอนทุกสัปดาหผานระบบ ms team นักศึกษาสามารถเขาไปทบทวนไดใน

หองเรียน ms team        

  - บันทึกไฟลวีดีโอสอน  เฉลยแบบฝกหัด กรณีศึกษา หรือประเด็นท่ีซับซอน เพื่อใหศึกษา

สามารถเขาไปทบทวนไดตลอดเวลา 
 

       4) วิธีการสรางแรงจูงใจผูเรียน (การใหคะแนนพิเศษ , การใหรางวัล) 

- ใหคะแนนการตอบคําถาม และการมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น               

    - สุมถามนักศึกษาเปนระยะตลอดชวงการสอน โดยมีการใหคะแนนจิตพิสัยเปนโบนัส และมี

คะแนนพิเศษใหสําหรับคําถามท่ีกลาวถึงประเด็นสําคัญของปฏิบัติการ 

              - มีการใชกระด่ิงกระตุนความสนใจนักศึกษาในภาวะท่ีช้ันเรียนเงียบ และมีการสุมถามเปน

รายบุคคลเพื่อใหนักศึกษามีความต่ืนตัวในระหวางการเรียน  

- ใหคะแนนสําหรับการสงงานเร็ว และตรงเวลา 

- ใหคะแนนในแตละสวนของการประเมิน เชน คะแนนเขาเรียน คะแนนแบบฝกหัด คะแนน

งานท่ีมอบหมาย คะแนนการนําเสนอ คะแนนการมีสวนรวมในการเรียนและการนําเสนอ และคะแนนสอบ 

เปนตน 

      3.3 ระยะประเมินผล 

        1) ชองทาง  วิธีการสงงาน การตรวจงาน วิธีการทําแบบทดสอบ  วิธีการทดสอบ  

- สงไฟลงานเปน PDF, สง Hard-copy หนาหองโดยดําเนินการตามมาตรฐานโควิด-19 

- สงงาน ตรวจงาน ผานทาง ms team ประจําสัปดาห และการทดสอบ upload ไฟลผาน

ระบบ ms team ใหนักศึกษา download ไปทําและสงไฟลผาน ms team               

- ในการเรียนภาวะปกติมีการทดสอบกอนเรียนในรูปแบบ kahoot และการทดสอบยอยแบบ

อัตนัย  



- ในภาวะออนไลน มีการทดสอบหลังเรียนโดยใช quizizz ควบคูกับการสอบแบบ ms form 

ท่ีออกแบบเปน quiz ผานรูปแบบ assignment  

  - มีการโพสตใบงานปฏิบัติการใน MS assignment เพื่อใหนักศึกษาลอกลงสมุดหรือปริ้นท

เตรียมไวกอนคาบเรียน และมีการกําหนดใหสงภายในวันท่ีสอนโดยใหถายรูปใบงานท่ีบันทึกผลจากการสังเกต

ใน PowerPoint ส่ือการสอนท่ีเตรียมไวให และมีการตรวจงานโดยการดึงขอมูลเพื่อตรวจคะแนนดวยการเรียก

ไฟลท่ีนักศึกษาแนบสงในระบบดูจากคอมและบันทึกคะแนนในระบบเปนรายคนไป 

  - การออกแบบดวย ms form เปนปรนัย 8 ขอตอปฏิบัติการท่ีมีการเรียนแบบออนไลนและ

ส่ังงานใหระบบปลอยชุดแบบทดสอบเปน quiz โดยมีการกําหนดเวลาใหนักศึกษาทําใชเวลา 30 นาที 

- การประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย การมีสวนรวมในการเรียน และการสอบ (ออนไลน) 

ผานโปรแกรม MS Teams 

- การสอบมีท้ังแบบอัตนัย และปรนัย (ใชโปรแกรมสลับคําถามและคําตอบไมใหขอคําถาม

ของนักศึกษาคนตรงกัน) โดยใหนักศึกษาเปดกลองในขณะทําขอสอบ ผานโปรแกรม MS Teams 

- อัพไฟลขอสอบไวลวงหนา โดยต้ังเวลาในการเริ่มทําขอสอบและเวลาส้ินสุดในการทํา

ขอสอบ  

 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลน/ออฟไลน   

    4.1 การจัดสภาพแวดลอม  

- การเรียนออนไลนใชหองเรียนปกติในการเขาสอนโดยพื้นหลังเปนกระดานเพื่อใหเกิด

บรรยากาศเหมือนการเรียนปกติในหอง            

    - เลือกใชหองเรียนเปนตําแหนงการสอนแบบออนไลน โดยใชหองท่ีไมมีการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อใหไดสภาพแวดลอมท่ีเงียบสงบ ในคาบสอนจะมีการแสดงสไลดสอนพรอมท้ังเปดกลองของผูสอน

เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นการสาธิตแบบจําลองโครงสรางอะตอมไดชัดเจน หรือใหเห็นการสาธิตส่ือการสอนอื่นๆ

แบบบรรยากาศจริง  

- ครูสอนในหองเรียนและมีการเปดกลองเพื่อสรางบรรยากาศการสนทนาแบบ face to face 

พรอมท้ังมีการซักถาม พูดคุยกับนักศึกษาเปนระยะๆ 

- ใชการพูดคุยเปนกันเองมีสวนรวม และทํางานเปนทีม 

- จัดพื้นท่ีในการเรียนการสอนออนไลนโดยเนนไมใหมีเสียงรบกวนจากภายนอก จัดเตรียม

อุปกรณคอมพิวเตอร กลอง ไมโครโฟน อินเตอรเน็ต ใหพรอม เพื่อใหผูเรียนไดรับเสียงและภาพท่ีชัดเจน 



- ทําการสอนในหองเรียนตามคาบสอนในตารางสอน มีการเช็คช่ือกอนเริ่มเรียน ผูสอนเปด

กลองตลอดเวลาและใหผูเรียนเปดกลองเชนกัน เพื่อใหเห็นสภาพแวดลอมในการเรียนของนักศึกษาดวย 

นอกจากนี้ ยังมีการถามตอบท้ังแบบใหนักศึกษาตอบในชองแชท และตอบดวยเสียง 

- การสอน On-Site  สําหรับการจัดการสอนแบบออฟไลน ทําการสอนภายในหองเรียน โดย

การใชวิธีการบรรยาย ทําแบบฝกหัดภายในหองเรียน และกิจกรรมอื่น เชน การนําบอรดเกมมาชวยในการ

เรียนรูของนักศึกษา เปนตน 

- การเรียนแบบออฟไลน จัดใหมีหองเรียนท่ีสะอาด อากาศถายเทสะดวก มีพื้นท่ีเพียงพอให 

นักศึกษาสามารถนั่งเรียนแบบเวนระยะหาง  มีแสงสวางท่ีเพียงพอและมีสัญญาณอินเตอรเน็ตท่ีครอบคลุม

เพื่อใหนักศึกษาไดใชคนควาในระหวางเรียน 
 

         4.2 กิจกรรมการมีสวนรวมของผูเรียน   

- ต้ังคําถามนักศึกษาตอบเปนรายบุคคลตามการสุม เชนเดียวกับการแสดงความคิดเห็น และ

ใหนักศึกษามีเวลาคิดหาคําตอบ 

- เปดโอกาสใหนักศึกษาถามหลังจากบรรยายบทเรียน / เมื่อจบหัวขอยอย เพื่อใหนักศึกษามี

ความเขาใจในการบันทึกบทปฏิบัติการ กําหนดใหนักศึกษาเปดกลองเปนรายคนตอนทายคาบเรียนและแสดง

แบบบันทึกใบงานปฏิบัติการเพื่อใหนักศึกษากระตือรือรนและใชเวลาในช้ันเรียนเพื่อบันทึกและคํานวณจากผล

ปฏิบัติการจากส่ือการสอนใหไดมากท่ีสุด  

- ใชคําถามนําเขาเรื่องท่ีจะเรียน  

- ใชส่ือทาง you tube นําเขาสูบทเรียน 

- นักศึกษาสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นไดตลอดเวลาของเรียน หรือสามารถสอบถาม

แสดงความคิดเห็นหลังจากการเรียนได 

  - การสอน On-Site กิจกรรมท่ีใหนักศึกษามีสวนรวม คือ 

  - นักศึกษาสามารถยกมือเพื่อถามในส่ิงท่ีไมเขาใจไดทันที 

  - ใชวิธีการต้ังคําถามเพื่อใหนักศึกษาตอบ หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

  - ต้ังประเด็นข้ึนมาเพื่อใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอเนื่องกันไป 

  - ใชบอรดเกมชวยในการเรียนรู แลวใหนักศึกษาสะทอนส่ิงท่ีไดเรียนรู โดยการใชวิธีการเขียน

ลงในโพสอิท โดยใชเทคนิค I wish, I like, I learn 

 

 



5. การวัดและประเมินผล 

       5.1 วิธีการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงคของรายวิชา   

1) ขอสอบกลางภาค ออกขอสอบใหเปนเชิงวิเคราะห หรือการประยุกตใชงาน เพื่อให

สามารถเปดตําราประกอบได และใหเขียนคําตอบลงในกระดาษพรอมถายรูปสงในแชทสวนตัวพรอมระบุช่ือ 

เวลาท่ีสง 

2) ทดสอบเก็บคะแนนยอยเมื่อเรียนไดครบทุก 3 บทเรียน และการสอบกลางภาคและปลาย

ภาค รวมถึงการนําเสนองานภาคปฏิบัติผาน ms team และหนาช้ันเรียน 

  - สอบปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ใชขอสอบคนละชุด ไมซ้ํากัน 

- การถามตอบเพื่อตรวจทานความเขาใจนักศึกษา การจัดการทดสอบยอยเพื่อวัดผลราย

หัวขอในรูปแบบของ ms assignment มีการออกแบบขอสอบหลายชุดมอบหมายใหนักศึกษาและไมไดระบุวา

แตละคนใครบางจะไดชุดไหนเพื่อลดโอกาสในการลอกกัน 

- การถามตอบแบบ face to face, วัดจากรองรอยการบันทึกผลในใบงาน และในการทดสอบ

ปลายภาคมีการสอบโดยมีขอสอบแบบอัตนัยใชรูปแบบการสอบในช้ันเรียน (onsite) 

   - การทําโปรเจคในรูปแบบวิดีโอ และนําเสนองาน 

- การสงงานหลังเรียน และเก็บคะแนนยอยประจําบท 

- การทดสอบผานโปรแกรม Quizziz  และ Kahoot 

 - มอบหมายงานเพื่อใหนักศึกษานําเสนอเปนรายบุคคลแบบ face-to-face และตอบคําถาม

ท่ีผูสอนสอบถามจากงานท่ีนักศึกษาทําอยางนอย 3 คําถาม และตามรูปแบบท่ีสนใจ 

  - ขอสอบยอย และขอสอบปลายภาค ตามเนื้อหารายวิชาท่ีมีลักษณะเปนขอสอบอัตนัย และ

เปนการวิเคราะห 
 

5.2 วิธีการประเมินความพึงพอนักศึกษาตอการสอน   

- หลังจากชวงท่ีกลับมาเรียนตามปกติ (onsite) มีการใหนักศึกษาประเมินการจัดการเรียน

การสอนผานชองทางออนไลนโดยการเขียนลงในกระดาษ A4  โดยการใหเขียนอธิบายตามท่ีนักศึกษารูสึกตาม

อิสระ  

   - การสอบถามจากนักศึกษาโดยตรงระหวางพักชวงใหนักศึกษาจดบันทึกผลการปฏิบัติการ

จากส่ือการสอน และแบบประเมินผูสอนตามระบบงานทะเบียน  

  - ใชเทคนิค I wish, I like, I learn เพื่อสะทอนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน 

 



 6. ปญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนออนไลน และแนวทางแกไข 
  

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

1. ขาดการเรยีนการสอนแบบ Face to face 1.1 เปดเรียนแบบ Site in โดยยึดตามมาตรการ

ปองกันการแพรระบาด COVID-19 อยางเขมงวด 

2. ขาดการเขาพบ/ปรึกษาเรื่องผลการเรียนของ

นักศึกษา 

2.1 เปดชองทางการติดตอใหกับนักศึกษาในแตละ

รายวิชาใหสามารถเขาปรึกษาไดอยางสะดวก 

2.2 จัดการเรียนการสอน On-Site แตควบคุมการ

จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรการการ

ปองกันโควิด 19 อยางเขมงวด 

3.นักศึกษาบางคนมีขอจํากัดดานอุปกรณและระบบ

อินเตอรเน็ต 

 

3.1 ใหนักศึกษาท่ีมีขอจํากัดดานอุปกรณและระบบ

อินเตอรเน็ต ไปเรียนกับเพื่อท่ีพักอยูหอเดียวกัน แต

ใหเวนระยะหางระหวางการเรียน 1 – 2 เมตร 

3.2 ปรับเปล่ียนการสอนออนไลน แบบ face-to-

face ใหส้ันลง และอาจใชวิธีการอัดคลิปเนื้อหาการ

สอนเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาไปศึกษาไดกอนเริ่ม

เรียนหรือทบทวนเนื้อหายอนหลังได 

4.ความต้ังใจในการเรียนของนักศึกษา 4.1 ใชคะแนนในแตละสวนในการจูงใจนักศึกษาให

ต้ังใจเรียน 

5.บรรยากาศในการเรียนรูของนักศึกษา 

 

5.1 สรางบรรยากาศระหวางการเรียนเสมือนเรียน

ในหอง เชน การเลาเรื่องปญหาท่ีเกิดในงาน

อุตสาหกรรมจริงเพื่อเช่ือมโยงเขาสูบทเรียน และ

การหาแนวทางการแกไขปญหางานอุตสาหกรรม

รวมกัน  

6. ดานบรรยากาศการเรียนรู การถามตอบ การมี

สวนรวมในการเรียน 

6.1. สรางบรรยากาศเรียนรูใหเหมือนเรียนใน

หองเรียน โดยต้ังคําถามเพื่อใหนักศึกษาตอบผาน

ทางชองแชท อาจต้ังคําถามเปนชวง ๆ เพื่อกระตุน

ใหนักศึกษามีสวนรวมตลอดเวลาท่ีเรียน 

 
 



ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

7. ความเสถียรของสัญญาณอินเตอรเน็ตของ

นักศึกษาและของผูสอน 

7.1 ใหนักศึกษาติดตอกับทางเครือขายโทรศัพทเพื่อ

จัดทําโปรโมช่ันสําหรับการเรียนออนไลนเปนกรณี

พิเศษ   

7.2 นัดสอนเพิ่มเติมในชวงเย็นเพื่อใหมีความ

ตอเนื่องของระบบอินเตอรเน็ท และใหโอวาทแกเด็ก

เกี่ยวกับเรื่องความประพฤติใหเรียนอยางต้ังใจ และ

มีการวางแผนวาหากมีการจัดการเรียนออนไลนใน

อนาคตมีความคิดวาควรออกแบบใหนักศึกษามีการ

เรียนรูนอกช้ันเรียนในรูปแบบ flipped classroom 

หรือมีการมอบหมายใหนักศึกษาคนควาและมีการ

นําเสนอในหองแชทในคาบเรียนตามตารางนัดหมาย 

8. พฤติกรรมของผูเรียน(ไมใหความรวมมือ  ไม

สนใจ) 

8.1 ครูตองสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเกิดความ

กระตือรือรนมากข้ึน 

9. ความสนใจในการเรียนของนักศึกษาในระหวาง

การบรรยาย 

9.1 ใชการบรรยายนอยลง มอบหมายช้ินงานโดย

กําหนดเวลาในการทํา เพื่อไมใหเบ่ือหนาย 

10.การวัดและประเมินผล การทดสอบมีโอกาสการ

ทุจริตในการสอบ 

10.1 หาแนวทางและปรับเปล่ียนวิธีการทดสอบ เชน 

มีการต้ังคําถามส้ันๆในระหวางการสอน กําหนดให

นักศึกษาตอบคําถามภายใน 3 นาที ทดสอบโดยการ

สอบปากเปลา เพื่อวัดความรูความเขาใจของ

นักศึกษาในภาพรวม เปนตน 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



7. ปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการสอนออนไลน 

  1) สุมเรียกช่ือ บอยๆ ปองกันการออนไลนท้ิงไว มอบหมายแบบฝกหัดท่ีสอดคลองกับเนื้อหาท่ีสอน 

2) response ระหวางช้ันเรียน มีการแสดงความสนใจในประเด็นท่ีช้ันเรียนตองการแลกเปล่ียน ท้ังนี้

อาจเปนเฉพาะเสียงก็ยังดี หากการเปดกลองทําเกิดปญหาดานคาใชจายอินเตอรเนต็  

3) ส่ือการสอนประเภทแบบจําลองท่ีเปนสามมิติท่ีผูสอนใชในการสาธิต เพราะเทคนิคดังกลาวจะ

สามารถดึงความสนใจของนักศึกษาใหดูมากกวาการสอนแบบปลอยไฟลใหไปศึกษาเอง  

4) สัญญาณอินเตอรเน็ต , อุปกรณ/ส่ือการสอนในการเรียนการสอน , สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมท้ัง

ผูเรียนและผูสอน และการเตรียมความพรอม ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาของครูผูสอน 

5) พฤติกรรมของผูเรียน ไดแก นักศึกษาสามารถตอบคําถามในช้ันเรียนได , นักศึกษาสามารถทํางาน

แบบฝกหัดในแตละหนวยการเรียนรูไดอยางถูกตอง , นักศึกษาสามารถประยุกตความรูในแตละหนวยการ

เรียนรูดวยงานมอบหมายประจํารายวิชา 

 6) การสรางกระบวนในการเรียนการสอนท่ียืดหยุน ไมใหเกิดภาวะความเครียดท้ังผูสอนและผูเรียน 

การสรางเนื้อหาท่ีเชน ผูสอนมีคลิปบรรยายเนื้อหาท่ีสําคัญใหนักศึกษาเขาไปฟงซ้ําหรือทบทวน การมอบหมาย

งานท่ีเหมาะสม เปนตน 

 7)  การสรางเนื้อหาการเรียนการสอนใหกระชับ ชัดเจน สามารถเรียนรูไดงาย  

8)  การติดตอ ส่ือสาร การติดตาม การใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอระหวางอาจารยและนักศึกษา การ

กําหนดเวลาในมีการสงงานเปนระยะๆ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เพื่อลดปญหาความกดดันในชวงปลายภาค

การศึกษา 

9)  อุปกรณการรับ-สงท่ีมีคุณภาพ  สัญญาณการรับสงท่ีมีคุณภาพ ไมขาดตอน 

10)  ความสามารถของผูสอนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน และความต้ังใจมุงมั่นของ

ผูเรียน 

11) ดานอุปกรณ ไดแก คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ สัญญาณอินเตอรเน็ต 

สรุป การสอนออนไลนจะสําเร็จไดจะตองมีความพรอมท้ังในเรื่องอุปกรณ สัญญาณอินเตอรเน็ต และ

ความต้ังใจท้ังสองฝาย (ฝายผูสอนและฝายผูเรียน) รวมถึงส่ือการสอน/วิธีการสอนท่ีจะกระตุนใหผูเรียนมีความ

สนใจและมีสวนรวมในการเรียนอยูตลอดเวลา หากเพียงแตขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปก็ไมสามารถทําใหการสอน

ออนไลนประสบความสําเร็จได 


