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Abstract
จากปั ญหาโรคระบาดในปี การศึกษา ๒๕๖๓ ถึงปี การศึกษา ๒๕๖๔ ทาให้นกั ศึกษาไม่สามารถเข้าไปเรี ยนใน
มหาวิทยาลัยได้ตามปกติ ทางแก้ที่ดี่ที่สุดคือการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งปั ญหาที่ตามมาคือประสิ ทธิภาพใน
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาลดลง ขาดความเข้าใจในเนื อหารายวิชา วิธีการสอนแบบ “Online Teaching” นี้ช่วยให้
นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาดีข้ นึ และสามารถตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาระหว่างการเรี ยนรายสัปดาห์ได้
ถึงแม้จะไม่ดีเท่ากับการเรี นนปกติในห้องเรี ยนก็ตาม
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อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่ งแวดล้อม

On-line teaching
การจัดการความรู ้ดา้ นการเรี ยนการสอนและงานวิจยั
คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีประจาปี การศึกษา ๒๕๖๔
“………………เรี ยน online ให้เหมือนกันเรี ยน onsite…………….…”

บทนา
เนื่องจากปั ญหาจากวิกฤตการณ์การระบาดของเชื้อโรค Sar-cov2 ทาให้ไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ
ปกติได้ ทางแก้ปัญหาคือจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบออนไลน์ ซึ่งวิธีดงั กล่าวเป็ นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในขณะนี้แต่ การเรี ยน
รู ปแบบออนไลน์ ทาให้ไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาได้ รวมถึงการถ่ายทอดยังประสบปั ญหาทั้งของ
นักศึกษาและอาจารย์ผสู ้ อน ทาให้นกั ศึกษาทาความเข้าใจในเนื้อหาได้ยากขึ้น ต้องพยายามมากกว่าปกติจึงจะสามารถทาความ
เข้าใจได้ ดังนั้นการออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการสอนต้องสามารถตรวจสอบความสนใจของนักศึกษาและตรวจสอบความ
เข้าใจของนักศึกษาในทุกสัปดาห์ได้
โมเดลการเรี ยนการสอนรายวิชา ฟิ สิ กส์สาหรับวิศวกร 1 รู ปแบบออนไลน์ดงั รู ป

รู ปที่ 1 โมเดลการสอน Online Teaching
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องค์ความรู ้ที่จาเป็ นในการจัดการความรู ้
1. ความรู ้ดา้ น IT การใช้เครื่ องมือผ่าน อินเตอร์เน็ต
2. ความรู ้ดา้ นงานวิจยั

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู ้
1. เพื่อเผยแพร่ ความรู ้พ้นื ฐานด้านฟิ สิกส์วศิ วกร 1
2. สามารถตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาได้

ปั ญหาของการดาเนินงาน
ในการศึกษารู ปแบบ Online นั้นมีขอ้ จากัดหลายด้านได้แก่
1. ไม่สามารถตรวจสอบนักศึกษาขณะทาการเรี ยนการสอนได้
2. ไม่สามารถทราบได้วา่ นักศึกษาเข้าใจในบทเรี ยนหรื อไม่

ขั้นตอนการดาเนินงานและการแก้ปัญหา
ในการเรี ยนการสอนรายวิชาฟิ สิ กส์สาหรับวิศวกร 1 รู ปแบบ online มีข้ นั ตอนดังนี้
1. จัดการเรี ยนการสอนผ่าน google meet หรื อ Microsoft teem
2. อัดวีดีโอ การสอนทุกครั้งเพือ่ ให้นกั ศึกษากลับไปทบทวนได้
3. เริ่ มการสอนโดยทบทวนการเรี ยนการสอนของสัปดาห์ก่อนหน้า
4. สอนแบบให้มีการโต้ตอบ โดยตั้งคาถามให้นกั ศึกษาตอบระหว่างการเรี ยนนการสอน
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5. สรุ ปเนื่อหาการสอนรายสัปดาห์
6. ในท้ายชัว่ โมง ให้นกั ศึกษาทา โจทย์ และส่งในชัว่ โมง เพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจในเนื่อหารายสัปดาห์ โดยอนุญาติ
ให้ถามได้ ถ้าไม่เข้าใจ

การประเมินผลในการสอบ
การประเมินผล แบ่งเป็ นในห้องเรี ยน และการสอบรู ปแบบออนไลน์
การประเมินในห้ องเรี ยน : การประเมินในห้องเรี ยนแบ่งเป็ น 2 หัวข้อดังนี้
1. พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการเรี ยน และการเข้าเรี ยน
2. งานที่ให้นกั ศึกษาทาท้ายชัว่ โมง
การประเมินในการสอบ : การประเมินในห้องเรี ยนแบ่งเป็ น การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยจัดการสอบแบบ
ออนไลน์ ดังนี้
1. ให้นกั ศึกษาคละกลุ่มเรี ยน ในห้องสอบ 1 ห้อง
2. มีขอ้ สอบหลายชุดตามจานวนห้องสอบ ดังนั้นนักศึกษาในกลุ่มเรี ยนเดียวกันจะได้ทาข้อสอบที่เหมือนกันน้อยมาก
เพื่อลดปั ญหาการลอกข้อสอบ

สรุ ปผลการดาเนินงาน
ถึงแม้วา่ การเรี ยนแบบออนไลน์จะทาให้นกั ศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาได้ยากกว่าการเรี ยนแบบปกติ แต่วธิ ีน้ ีก็
สามารถทาให้นกั ศึกษาเข้าใจได้ดีข้ ึน ดูได้จากผลการศึกษาของนักศึกษา ถึงแม้วา่ การเรี ยนวีธีน้ ีจะยังคงทาให้นกั ศึกษามีความ
เข้าใจในเนื้อหาได้ดีไม่เท่ากับการเรี ยนปกติก็ตาม

การเผยแพร่
การเผยแพร่ ผา่ น website KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รู ปภาพกิจกรรม

รู ปที่ 2 การเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์

รู ปที่ 3 การส่งงานท้ายชัว่ โมงเรี ยน
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