คำนำ
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
กำหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่ างสม่ ำเสมอ วิทยาลั ย นวัตกรรมการจัด การตระหนักและเห็ นความสำคั ญ ของบุ คลากรโดยเฉพาะ
การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรเก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ
เรี ย นการสอน เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารทำงานให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็น
จำนวนมากจึ ง ต้ อ งมี ก ารจั ด การความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาคน พั ฒ นางาน และพั ฒ นาองค์ ก รไปสู่ อ งค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ด้ านการเรี ย นการสอน เรื่ อง ประเด็ นการเรี ยนการสอนในยุ คดิ จิ ทั ลที่ ตอบรั บการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
วั น ที่ 14 กุ มภาพั น ธ์ 2565 ณ ห้ อง A 310 ชั้ น 3 อาคารสิ ริ นธร มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ เพื่ อให้ บุ คลากรในมหาวิทยาลั ยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบั ติ ที่ดี (Good Practices) ของ
บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการเขียนวิจัย
และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สารบัญ
หน้า
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ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย จากการแพร่ระบาดของโรโคโรนาไวรัส 19
กรณี และนโยบายการเงิ น และนโยบายการคลั ง ในมุ ม มองของกระบวนการนโยบาย
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การใช้วิดิโอคลิปบนยูทูปช่วยสอน เน้นการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับระดับป.เอก
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การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
ดร.ดรุณี ปัฉจรัตนากร……………………………………………………………………………………………...............
เทคนิคการจัดทำสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน…………………………………………………………………………………………...............
การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
ดร.สุพัตรา ยอดสุรางค์………………………………………………………………………………………………………..
ไม่หยุดที่จะเรียนรู้นอกห้องกับการจัดสัมมนาออนไลน์
ดร.ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์……………………………………………………………………………………………...........
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์
ดร.ทนง ทองภูเบศร์…………………………………………………………………………………….………………….....
ผลลัพธ์และอุปสรรค สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
อย่างฉับพลัน
ดร.สุภาพร เพ่งพิศ……………………………………………………………………………………………….………….....
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
วันเดือนปีที่ดำเนินการ
: 14 กุมภาพันธ์ 2565
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-8262345
E-mail Address
: korbkul@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การเรียนการสอนโดยใช้ระบบ ZOOM
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
การใช้โปรแกรม Zoom ในการสอนสามารถเข้าพร้อมกันได้สูงสุด 300 คน แต่จะมีจำกัดการคุย
วิดีโอไว้ รองรับการประชุมร่วมกันจากทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าผู้ร่วมประชุมจะใช้ PC, Mac, IOS, Android
(หรืออุปกรณ์ Zoom Presence) ก็สามารถประชุมด้วยกันได้หมด เลือกสถานการณ์ประชุมได้ว่าอยากประชุม
แบบโต้ตอบได้หรือนั่งฟังเฉย ๆ การ Share Screen สามารถแชร์ได้หลายแบบ เช่น แชร์หน้าจอทั้งหมด แชร์
Whiteboard
ในการเรียนการสอนหลักสูตร DBA มีการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งอาจารย์จะมี
การแชร์หน้าจอในการสอน นักศึกษาสามารถเรียนและทำงานผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ ZOOM
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
1. นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา โดยใช้ระบบ Zoom
2. นักศึกษาสามารถดูย้อนหลังได้ผ่านระบบ Zoom
3. เป็นการส่งเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (information, media and technology skills) และมีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้
ได้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
วันเดือนปีที่ดำเนินการ
: 14 กุมภาพันธ์ 2565
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.พ.อ.ดร. วรสิทธิ์ เจริญพุฒ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-5859377
E-mail Address
: worasitc@yahoo.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย จากการแพร่ระบาดของโรโคโรนาไวรัส 19 กรณี และ
นโยบายการเงิ น และนโยบายการคลั ง ในมุ ม มองของกระบวนการนโยบาย การกำหนด นโยบาย
การนำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม อีเล็กทรอนิส์ เริ่มจากการแจ้งมอบหมายให้ นักศึกษา ทบทวนวิชา
การจัดการเศรษฐกิจ ในเนื้อหา นโยบายเศรษฐกิจ เน้นเครื่องมือของนโยบายเศรษฐกิจ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักและวิธีการดำเนินกระบวนนโยบายตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหาร ราชการแผ่นดิน กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้นักศึกษาแสวงหาความรู้และข้อมูล บริบทที่แวดล้อม ประเทศไทย เน้นการเมืองระหว่างประเทศ
การเมืองในประเทศ เศรษฐกิจ มหภาค ระดับโลกและมหภาค ของประเทศไทย รวมถึงเศรษฐกิจ ครัวเรือน
สภาวการณ์ทางสังคม นวัตกรรมทางเทคโนโลยี่และศักยภาพของประเทศในการใช้เทคโนโลยี่ และกฎหมาย
รวมถึงนโยบายภาครัฐที่เน้นการป้องกันการแพร่ ระบาดแลการแก้ใข ฟื้นฟูประเทศ ภายหลังการแพร่ระบาด
ทำการวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับนานาประเทศแล้วสังเคราะห์องค์ความรุ้จากกะบวนการ ตีความสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะที่อยู่บนฐานของวิชาการปราศจากอคติ และเปิดให้นำเสนอและวิพากษ์ด้วยใจเป็นธร รมไม่ใช้
คำพูดในลักษณะ ดูหมิ่นเหียดหยามความคิดเห็นของบุคคลอื่น อาจารย์จะเป็นผู้นำสรุปข้อเสนอภาพรวมด้วย
ใจเป็นธรรมตามหลักวิชาการที่บูรณาการวิชาเศรษฐศาสตร นโยบายศาสตร์ และยุทธศาสตร์
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
นักศึกษามีองค์ความรู้ ในวิชาเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์ มหภาค ที่เน้นการกำหนดและ
การนำนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง เครื่องมือสำคัญในการแก้ใขปัญหาด้านเศรษฐกิจประกอบกับ
รับ ทราบนโยบายสาธารณะสุขระดับประเทศและระดับโลก รู้จักกลอุบายทางสาธารณะสุขของประเทศ
มหาอำนาจในกลยุทธการขายโรคของบริษัทข้ามชาติและเข้าใจรากฐานสังคมวัฒนธรรม การเมืองแบบประเทส
ไทยและมีทักษะทางวิชาการระดับ มหาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการ วิเคราะห์ และเรียนรู้การนำเสนอผลงาน
และวิพากษ์ผลงานในลักษณะที่ดีของนักวิชาการ
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
วันเดือนปีที่ดำเนินการ
: 14 กุมภาพันธ์ 2565
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร. รุจิระ โรจนประภายนต์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 089-7663131
E-mail Address
: rujira.roj@rmutr.ac.th
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การใช้วิดิโอคลิปบนยูทูปช่วยสอน เน้นการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับระดับป.เอก
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
1. ในวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับระดับป.เอก ปกติแล้วจะเป็น ให้เอกสาร-หนังสือเรียนแล้วผู้เรียน
จะต้องทำความเข้าใจเอง แล้วมาเจอผู้สอนแบบ on site แต่เมื่อเรียนออนไลน์ทำให้กระบวนการดังกล่าว
เป็นไปไม่ได้ จึงต้องแจกเอกสารผ่านสื่ออิเล็คโทรนิค และมีวิดิโอคลิปจากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะยูทูปที่ผลิต
โดยแหล่งข้อมูล-ผลิตที่เชื่อถือได้ มาประกอบ ให้เกิดเป็นทั้ง site and sound โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีข้อจำกัด
ทางเวลา ปัญญา และ ทักษะการเรียนรู้ จะมีปัญหามากในการทำความเข้าใจในเนื้อหา ผ่านการเรียนออนไลน์
2. สื่อที่ใช้คือ YouTube ที่ต้องคัดลอกลิ้งค์ และ Google Drive เพือ่ แขวนลิ้งค์ และ ผ่านสื่อที่ใช้สอน
โดยตรง เช่น Microsoft Teams
3. เมื่อผู้เรียนดาวน์โหลดวิดีโอคลิป ได้ ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ตลอด ทั้งนี้ ผู้สอนจะเอาไฟล์
เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งไฟล์วิดีทัศน์หลังการสอนแต่ละครั้งไปไว้ที่ Google Drive ทำให้ผู้เรียนสามารถกลับไป
ทบทวนได้อย่างเต็มรุปแบบ และสามารถติดต่อสอบถามผู้สอนได้ตลอดเวลาผ่านไลน์กลุ่ม
๔. ข้อพึงระวังคือ ผู้เรียนที่ด้อยทักษะภาษษอังกฤษจะมีอุปสรรคหากเป็นวิดีโอคลิปภาษาอังกฤษ
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
1. ผู้เรียนตื่นตัวในการเรียนรู้และไปค้นคว้าด้วยตนเองต่อไป
2. ผู้เรียนเข้าใจสภาพของตนเองว่าต้องพัฒนาต่อไปอย่างไร และเห็นสภาพแวดล้อมและผู้เรียนอื่นใน
เวลาเดียวกัน
3. ผู้เรียนที่ไม่ใส่ใจก็ต้องใส่ใจเพื่อเอาตัวรอดมากขึ้น
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
วันเดือนปีที่ดำเนินการ
: 14 กุมภาพันธ์ 2565
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.ดรุณี ปัญจรัตนากร
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-7528780
E-mail Address
: darunee.pan@rmutr.ac.th
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่เคยพบปะกันในห้องเรียนแบบปกติเลยผู้
สอนจำเป็นต้องออกแบบวิธีการสอนที่ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกกังวลกับการเรียนมากนักให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
อื่น ๆ ผู้เรียนแต่ละคนช่วยกัน ร่วมกันเพื่อที่จะหาคำตอบและแก้ปัญหา ซึ่งผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความ
สะดวก และเป็นแหล่งทรัพยากรให้กับผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนจึงเลือกใช้เทคนิคการเรียนแบบการเรียนรู้ร่วมกัน
(Collaborative Learning) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียน
การสอน (LMS) RCIM Online http://online.rcimonline.com/course/view.php?id=586 ผ่าน ZOOM
Conference มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การจั ด สภาพห้องเรียนเสมือน ให้มีสภาพแวดล้อมให้เหมือนห้องเรียนแบบปกติ มีสารสนเทศที่
เกี่ยวกับรายวิชา ผู้สอนและเพื่อร่วมชั้นเรียน ดังรูป ๑-๓

รูปที่ ๑ ห้องสนทนาประจำวิชา
4

รูปที่ ๒ รายชื่อนักศึกษา

รูปที่ ๓ บรรยากาศการเรียนการสอน
5

๒. การส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วย และผู้เรียนกับผู้สอนด้วยการให้ ผู้เรียน
แนะนำตนเองบนกระดานสนทนาในรายวิชา ดังรูปที่ ๔ และดังรูปที่ ๕

รูปที่ ๔ กิจกรรมกระดานสนทนาแนะนำตนเอง

รูปที่ ๕ นักศึกษาแต่ละคนแนะนำตนเอง
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๓. การจัดการเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้
จะต้องเป็นไปในลักษณะของการกระทำกิจกรรม โดยผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนค้นพบด้วย
ตนเองผ่านกระบวนการกลุ่มดังรูปที่ ๖ และรูปที่ ๗

รูปที่ ๖ กระดานเสนอรายชื่อกลุ่ม

รูปที่ ๗ กระดานเสนอรายชื่อกลุ่มแต่ละกลุ่ม
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๔. การลงมือปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจะทำให้ผู้เรียนจะเกิดการเรียนได้ดีที่สุด และ
มีการประเมินผลของกลุ่ม ด้วยตนเอง และการส่งเสริมความสามารถตรวจสอบได้ของกลุ่มสมาชิกแต่ละคน
รวมทั้งมีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างกัน และกันเพื่อความสำเร็จร่วมกันของกลุ่ม ดังรูปที่ ๘

รูปที่ ๘ งานมอบหมาย
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
ผลลัพธ์ที่ได้ น.ศ. สามารถสร้างรายวิชาบนแพลตฟอร์มทางการศึกษาหรือบนระบบบริหารจัดการเรียนการ
สอน (LMS) ได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานศึกษาของ น.ศ.ได้ ดังรูปที่ ๙ และ รูปที่ ๑๐

รูปที่ ๙ หน้าเพจรายวิชางานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษา
8

รูปที่ ๑๐ ผลงานรายวิชาที่กลุ่มนักศึกษาสร้าง
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
วันเดือนปีที่ดำเนินการ
: 14 กุมภาพันธ์ 2565
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 080-2545256
E-mail Address
: ajarn_wal@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคการจัดทำสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
• สื่อการสอน หมายถึง วัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการใด ๆ ที่ครู อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่าง ๆ ได้
นำมาประกอบการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• คุณค่าของสื่อการสอน
1. คุณค่าด้านวิชาการ ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทำให้
เรียนรู้ได้ดีกว่า เข้าใจความหมายสิ่งต่าง ๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
2. คุณค่าด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อเป็นศูนย์รวมความสนใจของผู้เรียนทำให้การเรียน
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
3. คุ ณ ค่ า ด้ า นเศรษฐกิ จ การศึ ก ษาช่ ว ยให้ ผ ู ้ เ รี ย นที ่ เ รี ย นได้ ช ้ า เรี ย นได้ เ ร็ ว และมากขึ้ น
ประหยัดเวลาในการเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น
• ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
1. สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่ สื่อเล็ก ซึ่งทำหน้าที่เก็บความรู้ในลักษณะของภาพเสียง และ
อักษรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแหล่งหาประสบการณ์ หรือศึกษาได้อย่างแท้จริงและกว้างขวาง
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1.1 วัส ดุที่เสนอความรู้ได้จากตัว มันเอง ได้แก่ห นังสือเรียนหรือตำราของจริ ง
หุ่นจำลอง รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ ป้ายนิเทศ เป็นต้น
1.2 วัสดุที่ต้องอาศัยสื่ อประเภทเครื่ องกลไก เป็นตัวนำเสนอความรู้ ได้ แก่ ฟ ิ ล์ ม
ภาพยนตร์ แผ่นสไลด์ ฟิล์มสตริป เส้นเทปบันทึกเทป รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ รายการที่ใช้เครื่องช่วยสอน
เป็นต้น
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2. สื่อประเภทเครื่องมือ หรือโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ สื่อใหญ่ ที่เป็นตัวกลางหรือทางผ่านของ
ความรู้ ที่ถ่ายทอดไปยังครูและนักเรียน สื่อประเภทนี้ตัวมันเองแทบไม่มีประโยชน์ต่อการสื่อความหมายเลยถ้า
ไม่มีใครรู้ในรูปแบบต่าง ๆ มาป้อนผ่านเครื่องกลไกลเหล่านี้ สื่อประเภทนี้จึง จำเป็นต้องอาศัยสื่อประเภทวัสดุ
บางชนิดเป็นแหล่งความรู้ให้มันส่งผ่าน ซึ่งจะทำให้ความรู้ที่ส่งผ่านมีการเคลื่อนไหวไปสู่นักเรียนจำนวนมาก ได้
ไกล ๆ และรวดเร็ว และบางทีก็ทำหน้าที่เหมือนครูเสียเอง เช่น เครื่องช่วยสอน ได้แก่เครื่องฉายภาพยนตร์
เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องฉายภาพนิ่งทั้งหลาย
3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนไม่จำเป็นต้องใช้แต่วัสดุ
หรือเครื่องมือเท่านั้น บางครั้งจะต้องใช้เทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ ควบคู่กันไป โดยเน้นที่เทคนิคและวิธีการเป็น
สำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนมากที่สุด เช่นการทดลอง การสาธิต บทบาท
สมมุติ
• การเลือกสื่อการสอนกับเทคนิคการจัดทำสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ในการเลือกสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนนั้น ผู้สอน
จำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบในการเลือกสื่อได้แก่ จุดมุงหมายของการสอน รูปแบบและระบบของการเรียน
การสอนลักษณะของผู้เรียน เกณฑ์เฉพาะของสื่อ วัสดุอุปกรณ์และตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่ มีอยู่
นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของสื่อกับคุณสมบัติเฉพาะและจุดประสงค์ของการ
เรียนการสอน ในการเลือกสื่อด้วยวิธีระบบนั้น กูดแมน ได้เสนอวิธีการเลือกไว้ตามลำดับดังนี้
1. พิจารณาดูว่าในจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้กำหนดให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมโดยการดู
การฟัง หรือการกระทำ
2. พิจารณาดูคุณลักษณะของผู้เรียน (อายุ ระดับชั้น ระดับสติปัญญา พัฒนาการทางการอ่าน
ลักษณะทางร่างกาย พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น) จะบ่งบอกได้ว่าสามารถใช้สื่อกับเด็กคนนั้นหรือ
กลุ่มนั้นได้บ้าง
3. พิจารณาดูว่ามีสื่ออะไรบ้าง ที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ และ
ใช้กับกลุ่มผู้เรียนที่มีลักษณะตามที่ต้องการดังกล่าวแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุด
4. พิจารณาวิธีการนำเสนอที่จะใช้ได้อย่างเหมาะสม และในการนำเสนอนั้นมีสื่ออะไรบ้าง
จะต้องเตรียมเครื่องมือประเภทใดในการนำเสนอครั้งนั้น
5. นำเสนอเครื่องมือ โดยการสำรวจดูว่าเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษาที่คาดว่าจะเป็น
ประโยชน์สำหรับการเรียนครั้งนี้ที่มีอยู่ในสถานศึกษาหรือไม่ ถ้าไม่มีจะซื้อหรือหามาด้วยวิธีใด
6. การวิเคราะห์สื่อและสำรวจสื่อที่ต้องการ โดยการวิเคราะห์สื่อในสถานศึกษาว่ามีอะไรบ้าง
ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนเนื้อหานั้น ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้
7. วิเคราะห์ขีดความสามารถของหน่วยงานผลิตสื่อที่ไม่ให้บริการหรือไม่มีขายได้หรือไม่ ถ้า
ผลิตเองได้ต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่ามีงบประมาณที่จะใช้ในการผลิตหรือไม่และได้มาจากไหน
8. พิจารณาดูว่าสื่อต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้กับวิธีการนำเสนอนั้น ๆ มีความเหมาะสมทั้งในแง่
คุณภาพและราคาเพียงใดแล้วนำมาจัดลำดับความสำคัญสำหรับการเลือก
9. เลือกวิธีการและสื่อที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเลือกตัวเลือกที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม
10. เลือกสื่อหรือผลิตสื่อที่ต้องการ ในขั้นนี้ ผู้ใช้จะได้สื่อที่ต้องการ แต่ถ้าสื่อนั้ นไม่มีจะนำไป
ผลิตด้วยวิธีการระบบ จะเห็นได้ว่าในกระบวนการใช้วิธีการระบบในการเลือกสื่อ จะมีขั้นตอนที่ผูกพันกับการ
ผลิตสื่ออยู่ด้วย การเลือกและจัดหาสื่อการเรียนการสอน
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ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
จากการจัดการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้สอนได้
นำสื่อประเภทเทคนิคหรือวิธ ีการ ซึ่งตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนไม่จำเป็นต้องใช้แต่วัส ดุ ห รื อ
เครื่องมือเท่านั้น บางครั้งจะต้องใช้เทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ ควบคู่กันไป โดยเน้น ที่เทคนิคและวิธีการเป็น
สำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่ว มในกระบวนการเรียนการสอนมากที่ส ุด เช่นการทดลอง การสาธิต
บทบาทสมมุติ
โดยการให้ น ั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท M.B.A. แบ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ๆ แล้ ว มี ก ารนำเสนอรายงาน
ด้วยการวิเคราะห์เรื่องต้นทุนการผลิต และมีการสาธิตการปฏิบัติจริง โดยมีหัวข้อให้นักศึกษาเลือกผลิตสินค้า
หรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งมากลุ่มละ 1 ชนิดแล้วมีการวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น มีอะไรบ้าง
รายรับจากการขาย และกำไร/ขาดทุนจากการผลิตสินค้าและบริการ การวิเคราะห์ และมีปัจจัยอะไรที่ทำให้
ประสบความสำเร็จจากการประกอบธุรกิจดังกล่าว ฯ
ผลลัพธ์ นักศึกษาแต่ละกลุ่มต่างมีส่วนร่วมและวิเคราะห์การผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งมีการนำสินค้า
วัตถุดิบจริง ๆ มาแสดง/สาธิตให้เห็นภาพเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จริง ในเรื่องต้นทุนการผลิต อาทิเช่น วัตถุดิบ
ปัจจัยการผลิต ต้นทุน รายรับ และกำไร นักศึกษามีความสุขกับการนำเสนอและมีรูปแบบการนำเสนอที่ ไม่น่า
เบื่อ แต่ละกลุ่มมีความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการ นำเสนอ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการ
สอน
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
วันเดือนปีที่ดำเนินการ
: 14 กุมภาพันธ์ 2565
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.สุพัตรา ยอดสุรางค์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 090-๙๖๒๕๔๓๑
E-mail Address
: bluessky28@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์ เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญในการเรียน
การสอนและการวิจัย ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงทางวิชาการได้ เป็นการเพิ่มทางเลือกของการ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ที่ช ่ว ยให้นักศึกษาเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่ต้ องการได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและฐานข้อมูลออนไลน์ยังสามารถเก็บสารสนเทศได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งช่วยประหยัดพื้นที่ใน
การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอีกด้วย (กุลวรีย์ ดิษพรหิรัณยะกุล, 2551, น.1)
กระบวนการดำเนินการให้นักศึกษาเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์ มีดังนี้
๑. การศึกษาความต้องการ โดยที่ผู้สอนวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศก่อนเริ่มการดำเนินการ
สืบค้น โดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา เนื้อหา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการสืบค้นและ
การจัดเตรียมสารสนเทศให้ได้ตรงตามความต้องการของนักศึกษามากที่สุด
๒. วางแผนการสืบค้น โดยผู้สอนวางแผนให้การแนะนำฐานข้อมูลวิจัย ออนไลน์และการใช้งานแก่
นักศึกษาเพื่อทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและนำข้อมูลที่ได้ไป
ใช้อ้างอิงเพื่อความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการสืบค้น
๓. ดำเนินการสืบค้น โดยที่ผู้สอนและนักศึกษาเรียนรู้เทคนิคการเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์
จากนั้นทำการสืบค้นฐานข้อมูลร่วมกัน โดยให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัยใน
การสืบค้นฐานข้อมูล เพื่อสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของนักศึกษาตามขั้นตอน ซึ่ง
บางครั้งนักศึกษาอาจจะไม่พบสารสนเทศที่ต้องการจากขั้นตอนการสืบค้นที่กำหนดไว้ ดังนั้น
นักศึกษาต้องพิจารณาและแก้ไขวิธีการสืบค้นอีกครั้ง
๔. ตรวจสอบผลการค้น เมื่อนักศึกษาได้รับผลการค้นหลังจากดำเนินการสืบค้นข้อมูลแล้ว นักศึกษา
ต้องทำการตรวจสอบผลการสืบค้นว่ามีเนื้อหาตรงตามความต้องการหรือไม่ หากเนื้อหาตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษาก็สามารถแสดงผลการสืบค้นตามความต้องการ หรือถ้าผลการสืบค้น
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ไม่ตรงตามความต้องการของนักศึกษา ให้ทำการสืบค้นใหม่ จนกว่าจะได้รับสารสนเทศที่ตรงตาม
ความต้องการ
๕. การแสดงผลข้อมูล เมื่อนักศึกษาสืบค้นข้อมูลได้ตรงตามที่ต้องการแล้ว สามารถดาวน์โหลด
เอกสารฉบับเต็มที่สืบค้นนำมาจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูล หรือบันทึกลงแฟ้มคอมพิวเตอร์ของ
ตนเองเพื่อนำมาอ่านภายหลังได้
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
1. นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยจากแหล่งสืบค้นทั้งของมหาวิทยาลัยฯ และ
แหล่งสืบค้นข้อมูลจากฐานอื่น ๆ โดยสามารถค้นคว้าจากแหล่งความรู้เหล่านี้ ได้แก่ บทความ วารสารทาง
วิชาการ งานวิจัย หนังสือ ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ในการอ้างอิงในงานวิจัย วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
๒. นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากร สืบค้นฐานข้อมูลวิจัยจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ด้วยตนเอง
ได้ทุกที่ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถสืบค้นข้อมูลได้หลากหลาย รวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ทันสมัย ครบถ้วน
สมบูรณ์และตรงกับความต้องการ
๓. นัก ศึกษารู้จ ักการค้น คว้า ข้อ มูล ด้ว ยตนเอง ก่อให้เกิด ความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด หรือสร้างความรู้ขึ้นเป็นหลัก
๔. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลที่มีหลากหลายแนวคิดในเรื่องเดียวกันได้ง่าย โดยไม่จำกัดว่าจะต้อง
ค้นเพียงหัวเรื่องเดียวเท่านั้น
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
วันเดือนปีที่ดำเนินการ
: 14 กุมภาพันธ์ 2565
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 084-0048448
E-mail Address
: mac12942@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
ไม่หยุดที่จะเรียนรู้นอกห้องกับการจัดสัมมนาออนไลน์
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
นอกจากการเรียนการสอนจากทฤษฎีในหนังสือและปฏิบัติในห้องเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แล้ว นักศึกษาก็ควรจะได้รับความรู้เพิ่มเติม
กับผู้เชี่ยวชาญจากนอกห้องเรียนด้วย ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดทำการสัมมนาออนไลน์ในห้องเรียนในหัวข้อที่สนใจ
โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้มาแชร์ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานจริงให้แก่นักศึกษา
มากไปกว่านั้นเมื่อจบการสัมมนาแล้ว เรายังสามารถนำบันทึกการสัมมนานี้ไปใช้เผยแพร่ให้ความรู้กับนักศึกษา
ในรุ่นอื่น ๆ และคนทั่วไปได้
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
นักศึกษามีความพึงพอใจ ได้ความรู้นอกห้องเรียนและนำไปใช้ได้ โดยดูจากผลการประเมินของการจัด
สัมมนา
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
วันเดือนปีที่ดำเนินการ
: 14 กุมภาพันธ์ 2565
องค์ความรู้ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.ทนง ทองภูเบศร์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 082-1622490
E-mail Address
: ajahnjoule@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
1. เตรียมแผนการสอนแบบเชิงรุกตามแผนการสอนแบบ OLE โดยแบ่งสัดส่วนเวลาเป็น 4 ส่วน ๆ
ละ 10% 40% 30% และ 20% ของเวลาทั้งหมด ตามลำดับ
2. เปิดห้องเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 4-5 คน ทำ workshop
3.1. แจกบทความวิจัยให้กลุ่มละ 1 บทความหรือค้นบทความวิจัยด้วยตนเอง
3.2. ให้นักศึกษาช่วยกันอ่าน วิเคราะห์ บทความ สรุปตามหัวข้อที่กำหนด และนำเสนอสรุปการ
อ่าน
3.3. ร่วมกันอภิปราย และสร้างความเข้าใจ
3.4. เชื่อมโยงความคิดจากเรื่องที่อ่านเข้าสู่ แนวคิด ทฤษฎี เกิดแนวคิดใหม่
4. วัดและประเมินในประเด็นต่อไปนี้
4.1. ทักษะการอ่าน วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาน
4.2. การแบ่งปันความหมายส่วนตัว
4.3. การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
4.4. การเข้าถึงคุณค่าของการเรียนรู้
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
การสอนที่เหมือนไม่สอน เปลี่ยนวิธีสอนเป็นการตั้งคำถาม ดักจับ ความหมายส่วนตัว แนวคิดใหม่
การเชื่อมโยงความคิด จากสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการอ่านบทความ การแลกเปลี่ยนความคิด การอภิปราย
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
วันเดือนปีที่ดำเนินการ
: 14 กุมภาพันธ์ 2565
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร. สุภาพร เพ่งพิศ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-7517884
E-mail Address
: ajn.supaporn@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
ผลลัพธ์และอุปสรรค สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
เป็นเหตุให้เกิดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคดิจิทัลขึ้น ซึ่งเป็นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันใน
ทุกสถาบัน การศึกษาในประเทศไทยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ จึงมีการดำเนินสอนออนไลน์
ให้กับนักศึกษาในทุกระดับชั้นในการสอนหลากหลายวิธีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอน สื่อการเรียน การสอน การสอบ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยี ระบบ
เครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื ่ อ ให้ ก ารเรีย นรู ้ ดำเนิ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในระหว่ างเกิ ด สถานการณ์
เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลั นที่เกิดขึ้น การปรับตัวและการเตรียมอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้เข้าถึงสื่อการสอน
แบบออนไลน์จึงได้ดำเนินการมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นความพยายามที่ให้ทุกคนสามารถเข้าเรียนได้
อย่างเท่าเทียมกัน และเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะวิชาและบริบทของรายวิชานำไปสู่ก ารประยุกต์ใช้
อุป กรณ์ โปรแกรม ในการเรีย นการสอนในยุคดิจิทัล ขึ้น ในลักษณะออนไลน์ เพื่อให้การสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
การศึกษา ผลลัพธ์และอุป สรรค สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา จึงได้มีการรวบรวมแนวคิด สังเกตการณ์ และสอบถาม
ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกี่ยวกับ ผลลัพธ์และอุปสรรค ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ในด้านต่าง ๆ พร้อมกับ วิธีการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาโดยผ่านโปรแกรมต่าง ๆ ได้แก่ โปรแกรม
Zoom Facebook MS Teams ซึ่งจะศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงการเรียน คือ (1) ช่วงก่อนการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ (2) ช่วงระหว่างเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ (3) ช่วงหลังการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์
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(1) ช่ว งก่อนการเรีย นการสอนแบบออนไลน์ อาจารย์ผ ู้ส อนจะมีการออกแบบสื่อการสอนและ
เตรียมการสอนให้มีความเหมาะสมกับเวลา และมีการเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับเวลา
พร้อมทั้งหาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีความผสมผสานเพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอย่าง
ดี และในการสอนแบบออนไลน์มีการเตรียมการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ มีการนำเสนอ อภิปราย
แสดงความคิดเห็น ซักถาม ตอบถาม สรุปบทเรียน การบริหารเวลา โดยการเตรียมสื่อการสอนในหลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่ เอกสารการสอน แบบฝึกหัด แบบฟอร์มแบบฝึกหัด PowerPoint เพื่ออำนวยความสะดวกให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้และมีการเตรียมความเพร้อมด้านการเรียน โดยสื่อต่าง ๆ ต้องมีความชัดเจนและมี
ความเพียงพอสำหรับการเรียนรู้
ผลลัพธ์และอุปสรรค ในช่วงการเตรียมการเรียนการสอน ต้องดำเนินการออกแบบสื่อเพิ่มขึ้น และต้อง
ดำเนินการให้รวดเร็วเพื่อเตรียมนำสื่อการสอนต่าง ๆ ส่งให้นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน
ในบางครั้งมีความล้าช้า ส่งผลกับการเตรียมการพิมพ์ก่อนเข้าเรี ยนของนักศึกษา สื่อการสอนอาจมีมากเกินไป
ทำให้นักศึกษามีความสับสน
(2) ช่วงระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อาจารย์
ผู้สอนจะดำเนินการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชา จึงต้องมีการสร้าง
ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้มีความน่าสนใจในด้านต่าง ๆ ให้มีความแปลกใหม่ ไม่เพียงแต่บรรยาย
อย่างเดียว จะมีการใช้สื่อวิดีโอ รูปภาพ และการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ถาม-ตอบ ผ่านช่องทางเสียง ภาพ และ
ส่วนแสดงความคิดเห็นสามารถผ่าน Chat Box เพื่อให้นักศึกษา และอาจารย์ได้สื่อสารในระหว่างการเรียนได้
ดี ตอบสนองการเรียนรู้และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนได้อย่างเหมาะสม
ผลลั พ ธ์ แ ละอุ ป สรรค ในช่ ว งระหว่ า งการเรีย นการสอนแบบออนไลน์ สาเหตุ ม าจากเครื อ ข่าย
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร การสื่อสารอาจมีการขาดหายในระหว่างการเรียนอุปกรณ์การเรียนสื่อคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ และสื่ออื่น ๆ ตลอดจนการใช้โ ปรแกรมที่จ ะสามารถโต้ต อบกันในห้อ งเรียนยัง ไม่ ค ่ อ ย
ความคุ้นเคย ทำให้เกิดความล้าช้า ไม่มั่นใจ ดังนั้นทั้งนักศึกษาและอาจารย์ต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้รอบ
ด้านเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการเรียนเกิดปัญหาไม่เข้าใจในบางหัวข้อนักศึกษาไม่กล้า
สอบถามอาจารย์ผู้สอนแก้ไขโดยพยายามสอบถามความพร้อม หากมีการสอนเร็วเกินไป ช้าเกินไป ให้นักศึกษา
ได้มีการโต้ตอบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ในรายวิชาที่เป็นคำนวณในบางครั้งตามไม่ทัน ทำให้ไม่เข้าใจ
อีกทั้งมีการเชิญชวนและขอความร่วมมือให้นักศึกษาที่ส ะดวกในเปิดกล้องในระหว่างการเรียนการสอน
มีบางส่วนไม่สามารถเปิดกล้องได้เนื่องจากอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมยังไม่พร้อมในการเปิดกล้องเรียน จะมีการ
แจ้งให้อาจารย์ทราบ
(3) ช่วงหลังการเรียนการสอนออนไลน์ หลังจากที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในแต่ละ
ภาคการศึกษา จะมีการวัดประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การสอบประมวลผลปลาย
ภาคแบบออนไลน์ การเก็บคะแนนการนำเสนอในชั้นเรียน การให้ทำรายงาน การทำแผนธุรกิจ การสืบค้น
ข้อมูลเพื่อเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้หลังจากการเรียนการสอนแล้ว
นอกจากนั้น มีการสอบถามเพื่อสะท้อนถึงการเรียนรู้ในรายวิชา สรุปบทเรียน ทำความเข้าใจในการประเมินผล
และเกณฑ์ในการวัดผลการเรียนต่าง ๆ และ มีการสอบถามในภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ที่ได้ดำเนินมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษา
และเสริมสร้างความเข้าใจในมั่นใจให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ครบถ้วนในการเรียนแบบออนไลน์
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ผลลัพธ์และอุ ป สรรค ช่ว งหลังการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ เป็นเรื่องเกี ่ยวกั บ การรวบรวม
แบบฝึกหัดเพื่อเก็บคะแนนเป็นการ Scan หรือ ถ่ายภาพ มีจำนวนมากเกิดการไม่สะดวกในดำเนินการจัดส่ง
เพื่อเก็บคะแนน ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้นักศึกษา นอกจากนั้นเรื่องการจัดสอบออนไลน์นักศึกษาต้องเปิดกล้อง
ในระหว่างการสอบ บางสถานที่สอบเป็นอุปสรรคต่อการสอบของนักศึกษา การสอบถามภาพรวมโดยทั่วไป
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความพร้อมของอุปกรณ์ของนักศึกษา และสถานที่ในการเรียนไม่สามารถสร้างสมาธิให้มีความ
ตั้งใจได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีเรื่องงานและสภาพครอบครัว ทำให้ไม่เต็มที่กับการเรียน
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
ผลของการจั ดการเรี ยนการสอนออนไลน์ จากการสังเกตการณ์ ประสบการณ์ และการสอบถาม
ข้อคิดเห็นจากนักศึกษา ซึ่งมีส่วนของความพึงพอใจในการเรียนแบบออนไลน์ และอุปสรรคต่าง ๆ ในการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ ในภาพรวมทั้ง 3 ช่วง คือ (1) ช่วงก่อนการเรียนการสอนออนไลน์ (2) ช่วงระหว่ างเรียนการ
สอนออนไลน์ และ (3) ช่วงหลังการเรียนการสอนออนไลน์ นั้น สรุปได้ว่า นักศึกษาที่ต้องทำงานนอกสถานที่มี
ความพึงพอใจกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์นื่องจากสามารถทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยได้ ช่วงก่อนการ
เรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนโดยการเตรียมเอกสารการเรียนที่อาจารย์
เตรียมไว้ให้ในห้องเรียน มีการเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับการเรียนออนไลน์ มีอุปสรรคหากอาจารย์ส ่งเอกสารประกอบการสอนล่าช้า นักศึกษาบางคนไม่ มี
เครื่องพิมพ์ที่บ้านจะไม่สามารถพิมพ์เพื่อใช้ในการเรียนได้ ควรมีการส่งเอกสารก่อนล่วงหน้าทุกครั้งอย่างน้อย
3 วัน ในช่วงระหว่างการเรียน จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
ความชำนาญในการใช้อุปกรณ์สื่อสาร การเรียนของนักศึกษาบางคนแจ้งว่าตามไม่ทันเพื่อนในรายวิชาคำนวณ
แต่สามารถนำมาติดตามจากการบันทึกวิดีโอการเรียนได้ในระหว่างการเรียนอาจารย์เปิดไมค์ไว้ตลอดทำให้เกิด
การรบกวนสมาธิผู้เรียน อาจารย์มีการปรับปรุงสำหรับการเรียนในครั้งต่อไป ส่วนช่วงหลังการเรียน จะเป็นช่วงที่
ต้องส่งเอกสารการเรียนเพื่อสื่อถึงการเรียนรู้และกิจกรรมในชั้นเรียนร่วมกัน การส่งรายงานตามกำหนด ซึ่งมี
เนื้อหาจำนวนมากในวิชาคำนวณที่ต้อง Scan ถ่ายภาพ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ทำให้เป็น
ภาระของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมเอกสารเพื่อ
จัดส่งในเวลาที่กำหนดได้ และปัญหาการสอบออนไลน์ที่ต้องมีการปรับตัว และทำความเข้าใจในขั้นตอนและ
ข้อตกลงในการสอบเพิ่มมากขึ้น จะมีการนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาเตรียมการและปรับปรุงเพื่อให้มีความสะดวก และ
ทำให้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีประสิทธิภาพที่ดีต่อไป
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