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ค าน า 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สถาบันการศึกษา
ต่างๆ จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจาก “การเรียนในห้องเรียน” เป็น “การเรียนแบบออนไลน์” ใน
ปัจจุบันนี้มีโปรแกรมที่ใช้เรียนออนไลน์หลายโปรแกรม เช่น Microsoft Teams (MS Teams), AcuCom, Zoom เป็น
ต้น ซึ่งแต่ละโปรแกรมมีวิธีการใช้ จุดเด่น-จุดด้อยที่แตกต่างกัน เช่น บางโปรแกรมอาจารย์สามารถเป็นผู้ก าหนดให้
นักศึกษาเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟนได้ จึงมีความเหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนแบบปฎิบัติการ (นักศึกษา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษา) บางโปรแกรมสามารถบันทึกวีดีโอที่อาจารย์สอนและอัพโหลดได้ง่าย จึงมี
ความเหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนแบบบรรยาย 

เอกสารองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ได้จัดท าขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมที่อาจารย์คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ใช้กันอย่างแพร่หลาย (ได้แก่ Microsoft Teams และ AcuCom)  การจัดท าเอกสาร
องค์ความรู้นี้ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์ภายในคณะเภสัชศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams และ 
AcuCom จากนั้นคณะกรรมการฯ ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถอดบทเรียน สังเคราะห์ความรู้ และ
จัดท าเป็นเอกสารองค์ความรู้เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารองค์ความรู้ เรื่องแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับอาจารย์เพ่ือน าไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนในช่วงที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ยังคงระบาดอยู่ 

 
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

พฤษภาคม 2564 
  



  

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ III 

 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้ 

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่จ าเป็นในสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ใช้โปรแกรม MS teams และ 
AcuCom ในการสอนแบบออนไลน์ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ภายในคณะเภสัชศาสตร์เกี่ยวกับเรื่อง
โปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่เลือกใช้โปรแกรม MS teams และมีอาจารย์
เพียงบางท่านเท่านั้นที่ใช้โปรแกรม AcuCom  เหตุผลที่อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้ โปรแกรม MS teams เนื่องมาจาก
โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่าย มีฟังก์ชั่นการท างานไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามจากการอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ถอดบทเรียน สังเคราะห์ความรู้ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ พบว่าโปรแกรม 
AcuCom เป็นโปรแกรมที่มีรูปแบบ/ฟังก์ชั่นการท างานที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการเรียนการสอนมากกว่า เช่น 
โปรแกรมให้สิทธิ์อาจารย์ในการเปิด-ปิดกล้อง และไมโครโฟนของนักศึกษา ท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น (หาก
นักศึกษาเปิดไมโครโฟน ส่งเสียงรบกวน อาจารย์สามารถปิดไมโครโฟนของนักศึกษาได้เอง) และระหว่างเรียน นักศึกษา
ไม่สามารถเปิดโปรแกรมอ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วยได้ ท าให้นักศึกษามีสมาธิในการเรียน เป็นต้น  

 นอกจากนั้นแล้ว ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คือนักศึกษาไม่ตั้งใจเรียน ไม่มีสมาธิ
ในการเรียน ดังนั้นอาจารย์จึงต้องหากิจกรรมที่ช่วยดึงดูดความสนใจของนักศึกษา ระหว่างที่อาจารย์สอนแบบออนไลน์  
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ พบว่ากิจกรรมที่อาจารย์น ามาใช้เพ่ือช่วยดึงดูดความสนใจของนักศึกษา 
ได้แก่ 

 ให้นักศึกษาเปิดกล้องตลอดเวลาในระหว่างที่เรียนออนไลน์ แต่มีข้อเสียคือ ท าให้โปรแกรมไม่มีความ
เสถียร โปรแกรมกระตุก/เสียงหาย หรือภาพไม่เคลื่อนในระหว่างการสอน 

 เรียกชื่อนักศึกษาให้ตอบค าถามในระหว่างการสอน 
 Quiz ในระหว่างเรียน และหลังเรียน 
 อาจารย์พูดเน้นย้ าเนื้อหาบางส่วนที่อาจพบในข้อสอบ 
 เฉลยแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
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บทน า 

 คณะเภสัชศาสตร์ได้ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ 
ในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิต ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะฯ ให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะ
ทางเภสัชศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ คณะเภสัชศาสตร์
ได้ก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรม จุดเด่น-จุดด้อยของโปรแกรมสอนแบบออนไลน์ที่อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ นิยมใช้ 

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ภายในคณะเภสัชศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams และ AcuCom 
จากนั้นคณะกรรมการฯ ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถอดบทเรียน สังเคราะห์ความรู้ และจัดท าเป็น
เอกสารองค์ความรู้เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์ส าหรับน าไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนต่อไป 

 

แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต่างๆ 
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจาก “การเรียนในห้องเรียน” เป็น “การเรียนแบบออนไลน์” เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันของนักศึกษาจ านวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างไรก็ตามการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์เพ่ิงเริ่มเป็นที่นิยมภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาด ดังนั้นอาจารย์ส่วนมากจึงยัง
ไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมส าหรับสอนแบบออนไลน์ 

ปัจจุบันมีโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์หลายโปรแกรม เช่น Microsoft Teams 
AcuCom และ Zoom เป็นต้น ซึ่งแต่ละโปรแกรมมีวิธีการใช้ จุดเด่น-จุดด้อยที่แตกต่างกัน เช่น บางโปรแกรมจะมี
ความล่าช้าในการประมวลผล บางโปรแกรมสามารถให้สิทธิ์อาจารย์เป็นผู้ก าหนดให้นักศึกษาเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน
ได้ บางโปรแกรมสามารถอัพโหลดเอกสารให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถตรวจสอบการดาวน์โหลดเอกสารของ
นักศึกษารายบุคคล บางโปรแกรมไม่อนุญาตให้นักศึกษาเปิดโปรแกรมอ่ืน หากก าลังเปิดโปรแกรมสอนออนไลน์อยู่ เป็น
ต้น ดังนั้นเอกสารองค์ความรู้เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นี้ จะมีประโยชน์ส าหรับอาจารย์เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการเลือกใช้โปรแกรมสอนออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 

นอกจากนั้นแล้ว ปัญหาที่พบมากส าหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา ไม่มีสมาธิในการเรียน ส่งผลให้ไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน และได้
คะแนนสอบน้อย สาเหตุหลักของการที่นักเรียน/นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียน คือ (1) นักเรียน/นักศึกษามักจะเปิด
โปรแกรมอ่ืน เช่น facebook หรือ website ต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย และ (2) การเรียนแบบออนไลน์สามารถบันทึกวีดีโอ
ไว้ได้ ดังนั้นนักเรียน/นักศึกษาจึงมักเรียนจากวีดีโอที่บันทึกไว้ในภายหลัง แต่ในขณะที่อาจารย์สอน มักจะเปิดโปรแกรม
เรียนออนไลน์ทิ้งไว้เฉย ๆ  จากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในประเด็น “กิจกรรมที่ช่วยดึงดูดความสนใจของนักศึกษา ระหว่างที่อาจารย์สอนออนไลน์” เพ่ือถอดเป็นบทเรียน และ



  

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 2 

 

สังเคราะห์ความรู้ ส าหรับเป็นแนวทางปฎิบัติส าหรับอาจารย์เพ่ือช่วยเพ่ิมความสนใจของนักศึกษาในระหว่างที่เรียน
ออนไลน์ 

 

แผนการจัดการความรู้ 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร ์
ประเด็น KM : แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อให้การเรยีนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับนักศึกษา    
การวัดผล : การประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาในรายวิชาท่ีมีการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์

 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งช้ี
ความรู ้

คณะกรรมกา
รส่งเสริมการ
จัดการ
ความรู้ 
ก าหนด
ประเด็น
ความรู้ที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
ผลิตบัณฑติ 

ธันวาคม 
63 

มีประเด็น
ความรู้ด้าน
การผลิต
บัณฑิต 

อย่างน้อย 
1 ประเด็น 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

 ด าเนินการแล้ว 

2 การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู ้

มีการ
แสวงหา
ความรู้จาก
อาจารย์
ภายใน
คณะฯ ที่มี
ประสบ- 
การณ์การ
สอนแบบ
ออนไลน์ 
โดยใช้
โปรแกรม
ต่างๆ  

มกราคม  
-  

เมษายน 
64 

มีอาจารย์ที่
เข้าร่วม
แลกเปลีย่น
ความรู้และ
ประสบการ
ณ์การเรียน
การสอนแบบ
ออนไลน ์

อย่างน้อย 
5 ท่าน 

คณาจารย์
คณะเภสัช
ศาสตร ์

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

 ด าเนินการแล้ว 

3 การจัด
ความรู้ให้
เป็นระบบ 

คณะกรรมกา
รการส่งเสรมิ
การจัดการ
ความรู้ร่วม
อภิปราย

เมษายน 
- 

พฤษภาคม 
64 

มีเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ
องค์ความรู้
และประเด็น
ด้านต่างๆ  

มีเอกสาร
ครบถ้วน
ตาม
ประเด็นที่
ก าหนด 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

 ด าเนินการแล้ว 



  

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 3 

 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น
และรวบรวม
องค์ความรู ้

4 การ
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู ้

คณะกรรมก
ารส่งเสริม
การจัดการ
ความรู้ 
พิจารณา
เนื้อหาและ
ความถูกต้อง
เพื่อจัดท า
เป็นเอกสาร
องค์ความรู้
ฉบับสมบรูณ ์

เมษายน 
- 

พฤษภาคม 
64 

มีเลม่องค์
ความรู้แนว
ทางการ
จัดการเรียน
การสอนแบบ 
online 

1 เล่ม คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

 ด าเนินการแล้ว 

5 การเข้าถึง
ความรู ้

การน าเสนอ
เล่มองค์
ความรู้ใน
รูปแบบไฟล์
เผยแพร่ทาง
เว็บไซตค์ณะ
เภสัชศาสตร์
และส่งทาง 
email 
รายบุคคล  

พฤษภาคม 
64 

มีอาจารย์ที่
สามารถ
เข้าถึงองค์
ความรู้ได ้

อาจารย์
ทุกคน 

คณาจารย์
คณะเภสัช
ศาสตร ์

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

 ด าเนินการแล้ว 

  



  

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 4 

 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

6 การ
แบ่งปัน
แลก 
เปลี่ยน
ความรู ้
 

เข้าร่วม
กิจกรรม 
(P36) Show 
& Share ของ
มหาวิทยาลยั
พายัพ หรือ 
ส่งองค์ความรู้
ในรูปแบบ
ไฟล์เข้าระบบ
คลังความรู้
ของ
มหาวิทยาลยั
พายัพ 

พฤษภาคม 
64 

มีการเข้าร่วม
กิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรู้ (P36) 
Show & 
Share ของ
มหาวิทยาลยั
พายัพ หรือ 
ส่งองค์
ความรู้ใน
รูปแบบไฟล์
เข้าระบบ
คลังความรู้
ของ
มหาวิทยาลยั
พายัพ 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อาจารย์ของ
มหาวิทยาลยั
พายัพ 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

 ด าเนินการแล้ว 

7 การ
เรียนรู ้
 

ให้รายวิชาที่มี
การเรยีนการ
สอนในภาค
ฤดูร้อน 
(3/2563) น า
แนวทางการ
จัดการเรียน
การสอนแบบ 
online ไปใช้ 

พฤษภาคม 
64 

มีรายวิชาที่
น าแนว
ทางการ
จัดการเรียน
การสอนแบบ 
online ไปใช้ 

อย่างน้อย 
1 รายวิชา 

รายวิชาที่มีการ
เรียนการสอน
ในภาคฤดูร้อน 
(3/2563) 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

 ด าเนินการแล้ว 

 

คณะกรรมการด าเนินการ 

 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ 

1. อ.ดร.ภญ.นวรัตน์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์ ประธานกรรมการ 
2. อ.ภญ.พรรณธรา จุลาสัย กรรมการ 
3. อ.ภญ.ชลวิภา ยารังษี กรรมการ 
4. อ.ภก.สถาปัตย์ ราชา กรรมการ 
5. อ.กนิษฐา ประกิจ กรรมการ 
6. อ.ดร.ภญ.นิจพร วิระสันติ กรรมการและเลขานุการ 

 

  



  

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 5 

 

การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 

ประเด็นที่ 1:  ข้อดี-ข้อเสียของโปรแกรมสอนแบบออนไลน์ (MS team vs. AcuCom) 
 

อาจารย ์
รายวิชา/ลักษณะ

ของรายวิชา 
โปรแกรมท่ีใช้สอน

ออนไลน์ 
ข้อดี-ข้อเสียของโปรแกรม 

อ.ภก.สถาปัตย์ 
ราชา 

PHC523, PHC594 
 บรรยาย 
  ปฏิบัติการ 

MS teams ข้อดี: 
 โปรแกรมฟรี 
 การใช้งานมีความสะดวก รูปแบบการใช้

งานไม่ซับซ้อน 

 โปรแกรมสามารถบันทึกวีดีโอสอนได้เอง 

 ง่ายต่อการดาวน์โหลดหรืออัพโหลดไฟล์ 
 รองรับการท างานในระบบต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็น android, IOS หรือ windows 

ข้อเสีย: 
 ไม่สะดวกต่อการเช็คชื่อ ตัวโปรแกรมไม่

สามารถตรวจสอบเวลาเรียนของนักศึกษา
ได ้

AcuCom ข้อดี: 
 โปรแกรมฟรี 
 สามารถตรวจสอบการเข้า-ออกโปรแกรม 

และเวลาเรียนของนักศึกษาได้ 
 มีฟังก์ชั่นการท างานที่เยอะมาก 
 ระหว่างเรียน นักศึกษาไม่สามารถเข้า

หน้าต่างหรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ได ้
ข้อเสีย: 

 การใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก ผู้ใช้งานต้อง
เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมก่อน 

 อุปกรณ์ในระบบ iOS ส่วนใหญ่จะไม่รองรับ
การท างานของโปรแกรม 

 การบันทึกวีดีโอสอน และการอัพโหลดไฟล์
ท าได้ค่อนข้างยาก 

 ระบบไม่ค่อยเสถียร 
 

อ.ภก.เอกพนธ์ 
หิรัตนพันธุ์ 

PHH313 
 บรรยาย 
  ปฏิบัติการ 

AcuCom ข้อดี: 
 รูปแบบของโปรแกรมเหมาะส าหรับใช้ใน

การเรียนการสอนมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบ
กับโปรแกรมสอนออนไลน์อ่ืน ๆ 



  

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 6 

 

อาจารย ์
รายวิชา/ลักษณะ

ของรายวิชา 
โปรแกรมท่ีใช้สอน

ออนไลน์ 
ข้อดี-ข้อเสียของโปรแกรม 

ข้อเสีย: 
 การใช้งานของโปรแกรมค่อนข้างยุ่งยาก 

ต้องมีการอบรมการใช้งานก่อนเริ่มใช้จริง 
แต่โปรแกรมอ่ืนไม่จ าเป็นต้องอบรมก่อน
เริ่มใช้งาน สามารถเริ่มใช้งานได้เลย 

 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในวิชาที่
สอน สามารถเข้าห้อง conference ได้  
หากมี invitation code 

 ในมุมมองของนักศึกษา 
- ตัวโปรแกรมค่อนข้างใช้งานยาก 
- ตัวโปรแกรมไม่ค่อยเสถียร/ไม่รองรับ 

โดยเฉพาะกับอุปกรณ์ iPhone หรือ 
iPad 

- วีดี โอการสอนที่ อัพโหลด เ พ่ื อ ให้
นักศึกษาไปเรียนย้อนหลัง มักพบ
ปัญหาภาพไม่เคลื่อนไหว แต่ยังมีเสียง
อธิบายไปเรื่อยๆ หรือภาพเคลื่อนไหว
แต่ ไม่มี เสียง อุปกรณ์บางชนิดไม่
สามารถเปิดฟัง/ดูได้ โดยปัญหานี้มัก
เกิดกับอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad 

  



  

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 7 

 

อาจารย ์
รายวิชา/ลักษณะ

ของรายวิชา 
โปรแกรมท่ีใช้สอน

ออนไลน์ 
ข้อดี-ข้อเสียของโปรแกรม 

อ.ดร.ภญ.
ปาริฉัตร สุรีฉัตร
ไชยยันต์ 

PHC321, PHC322 
 บรรยาย 
 ปฏิบัติการ 

PHC332, PHC523 
 บรรยาย 
  ปฏิบัติการ 

MS teams ข้อดี: 
 สะดวกในการใช้งาน มีฟังก์ชั่นการท างานที่

ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
 มีการเชื่อมต่อกับรายชื่อนักศึกษาและ

อาจารย์ ท าให้สะดวกในการตั้งกลุ่มและดึง
นักศึกษาเข้ากลุ่ม 

ข้อเสีย: 
 บางครั้งเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแชร์สไลด์

สอน สไลด์ไม่เลื่อน ไม่แสดง pointer ท า
ให้การสอนไม่ราบรื่น 

อ.ภญ.ศรัญญา 
ไชยวารีย์ 

PHT111, PHT213 
 บรรยาย 
  ปฏิบัติการ 

MS teams ข้อดี: 
 สามารถรวมกลุ่มนักศึกษาในคลาสได้ง่าย 
 สามารถแชร์ไฟล์ส าหรับการเรียนการสอน 

หรือวีดีโอที่ใช้ประกอบการสอนได้ 
ข้อเสีย: 

 การเชื่อมต่อขัดข้องในระหว่างการใช้งาน
บางครั้ง 

ผศ.ดร.สุกัญญา 
เขียวสะอาด 

PHB101, PHC212 
 บรรยาย 
 ปฏิบัติการ 

MS teams ข้อดี: 
 เหมาะส าหรับสถานการณ์โควิด เนื่องจาก

ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะแพร่เชื้อโควิดได้ 
ข้อเสีย: 

 นักศึกษาไม่ค่อยตอบสนองต่อการเรียน 
เนื่องจากไม่ได้เห็นหน้ากัน ถึงแม้เรียกชื่อก็
ไม่ตอบรับ อาจจะเนื่องมาจากนักศึกษา
ออนไลน์ทิ้งไว้ แต่ไม่ได้เรียน 

 การเช็คชื่อนักศึกษาที่เข้าเรียนท าได้ยาก 
 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจเรียน 
 การตรวจงานผ่านระบบท าได้ค่อนข้างยาก 

และช้า เนื่องจากต้องท าผ่านคอมพิวเตอร์ 
อ.ภญ.พรรณธรา  
จุลาสัย 

PHM415, 
PHM518 
 บรรยาย 
  ปฏิบัติการ 

MS teams ข้อดี: 
 ส าหรับนักศึกษาที่ชอบเรียนแบบนี้จะบอก

ว่าสามารถกลับมานั่งทวน นั่งฟังด้วยตัวเอง
ใหม่ได้ 



  

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 8 

 

อาจารย ์
รายวิชา/ลักษณะ

ของรายวิชา 
โปรแกรมท่ีใช้สอน

ออนไลน์ 
ข้อดี-ข้อเสียของโปรแกรม 

 ส าหรับอาจารย์ก็ถือว่าได้ทบทวนตัวเอง ว่า
ทุกวันนี้ที่เราสอนเป็นอย่างไรบ้างจากการ
มาลองนั่งฟังตัวเองสอน 

ข้อเสีย: 
 นักศึกษามีความสนใจ หรือตั้งใจในการ

เรียนน้อยกว่าเรียนในห้องเรียน 
 อาจารย์ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารมากกว่า

การสอนในห้องเรียน 
 อาจารย์จะจ าหน้าตานักศึกษาไม่ได้ (กรณี

สอนครั้งแรก) เพราะไม่เห็นหน้าตา พอมา
เจอนักศึกษาในคณะก็จะสับสน 

อ.ดร.ภญ. 
ภัณฑิรา 
ปริญญารักษ์ 

PHM592, 
PHH598 
 บรรยาย 
  ปฏิบัติการ 

MS teams ข้อดี: 
 โปรแกรมฟรี 
 สามารถก าหนดนักศึกษาในแต่ละรายวิชา

ได ้
 มีระบบรองรับการส่งงานและการ quiz 

ข้อเสีย: 
 ผู้ ใช้ โปรแกรม MS team ต้องมี e-mail 

ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
ผศ.ดร.ภญ. 
อุษาวดี  
สุตะภักดิ์ 

 
 บรรยาย 
  ปฏิบัติการ 

MS teams ข้อดี: 
 อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสารกันได้ 

ในกลุ่มใหญ่ 
 สามารถบันทึกวีดีโอการสอนเพ่ือเอาไว้ดูใน

ภายหลังได้ 
ข้อเสีย: 

 นักศึกษาเปิดโปรแกรมเรียนออนไลน์ทิ้งไว้ 
โดยที่ไม่ได้นั่งเรียนจริง ๆ 

อ.ภก.ศุภชัย  
จิรคุปต์ 

PHM517, 
PHM415, 
PHM313/413, 
PHM414, 
PHM416, 
PHM312, 
PHM492, 

MS teams ข้อดี: 
 ระบบปฏิบัติการเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

บันทึกวีดีโอการสอนได้ 
 นักศึกษาสามารถโต้ตอบกับอาจารย์ได้ 
 โปรแกรมต้อง log in โดยใช้ e-mail ของ

มหาวิทยาลั ย  ท า ให้มีความปลอดภัย 
ป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาใช้งานได้ 
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อาจารย ์
รายวิชา/ลักษณะ

ของรายวิชา 
โปรแกรมท่ีใช้สอน

ออนไลน์ 
ข้อดี-ข้อเสียของโปรแกรม 

PHB207, 
PHM311, PHP521 
 บรรยาย 
  ปฏิบัติการ 

ข้อเสีย: 
 วีดีโอการสอนที่บันทึกไว้ จะมีระยะเวลาใน

การดูย้อนหลังที่จ ากัด หากไม่ดาวน์โหลด
เก็บไว้ 

อ.ดร.ภญ. 
นวรัตน์ ปัญจ
สวัสดิ์วงศ์ 

PHH315/316 
 บรรยาย 
  ปฏิบัติการ 

PHH524 
 บรรยาย 
 ปฏิบัติการ 

MS teams ข้อดี: 
 ระหว่ างการสอน อาจารย์ /นักศึกษา

สามารถอัดวีดีโอการสอนได้ ท าให้นักศึกษา
เรียนย้อนหลังได ้

 อาจารย์สามารถมอบหมายแบบฝึกหัดให้
นักศึกษาท าผ่านทาง assignment และ
อาจารย์สามารถเช็คได้ว่านักศึกษาเปิดดู
งานมอบหมายตอนกี่โมง ส่งงานมอบหมาย
ตอนกี่โมง นอกจากนี้อาจารย์สามารถให้
คะแนน และ comment แบบฝึกหัดผ่าน
ทางโปรแกรมได้เลย 

 อาจารย์สามารถให้นักศึกษาท า quiz ผ่าน
ทา ง โปรแกรม ได้  พร้ อมทั้ ง ส ามารถ
ก าหนดให้ระบบเปิด-ปิด quiz ตอนกี่โมงได้ 

ข้อเสีย: 
 โปรแกรมไม่สามารถบันทึกได้ว่านักศึกษา

เข้าเรียนกี่โมง และออกจากโปรแกรมก่ีโมง 
 ระหว่ า ง เ รี ยนนั กศึ กษาสามารถ เปิ ด 

website อ่ืนๆ ควบคู่ ไปด้ วยได้  ท า ให้
นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียน 

 ระหว่างเรียน อาจารย์ไม่สามารถบังคับให้
นักศึกษาเปิดกล้องได้ ท าให้นักศึกษาบาง
คนอาจจะเข้า MS team ทิ้งไว้ แต่ไม่ได้นั่ง
เรียน 

 อาจารย์ไม่สามารถบังคับให้นักศึกษาเปิด-
ปิดไมค์ได้ ดังนั้นหากนักศึกษาเปิดไมค์ (มี
เสียงรบกวน) ส่งผลให้รบกวนการเรียนการ
สอนได ้

 ส าหรับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ
ค า น ว ณ  ห า ก ใ ช้  iPad ใ น ก า ร ส อ น  
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อาจารย ์
รายวิชา/ลักษณะ

ของรายวิชา 
โปรแกรมท่ีใช้สอน

ออนไลน์ 
ข้อดี-ข้อเสียของโปรแกรม 

โปรแกรมจะหน่วง ท าให้เสียงพูดเร็วกว่าสิ่ง
ที่อาจารย์ก าลังเขียนอธิบาย 

 ส าหรั บรายวิช าที่ เ ป็ น  lab เนื่ อ งจาก
อาจารย์ไม่สามารถบังคับให้นักศึกษาเปิด
กล้อง และไมค์ได้ ท าให้นักศึกษาไม่ให้
ความร่วมมือในการ discuss กรณีศึกษา 
เท่าท่ีควร 
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สรุปประเด็นที่ 1:  ข้อดี-ข้อเสียของโปรแกรมสอนออนไลน์ (MS teams vs. AcuCom) 

 อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
จ านวน 10 ท่าน โดยอาจารย์ 2 ท่าน ใช้โปรแกรม AcuCom และอาจารย์ 8 ท่าน ใช้โปรแกรม MS teams ในการเรียน
การสอน  เหตุผลที่อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้ MS teams ในการเรียนการสอน เนื่องมาจาก MS team เป็นโปรแกรมท่ีใช้งาน
ง่าย ฟังก์ชั่นการท างานไม่ซับซ้อน ซึ่งแตกต่างจาก AcuCom ที่มีฟังก์ชั่นการท างานที่เยอะมาก จึงต้องมีการอบรมการ
ใช้งานก่อนเริ่มใช้จริง 

 ในแง่ของการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมเพ่ือการเรียนการสอน พบว่าโปรแกรม AcuCom มีรูปแบบ/ฟังก์ชั่น
การท างานทีเ่หมาะสมส าหรับใช้ในการเรียนการสอนมากกว่า เนื่องจาก  

(1) AcuCom สามารถบันทึกเวลาในการเข้า – ออก จากโปรแกรมของนักศึกษา 
(2) โปรแกรมให้สิทธิ์อาจารย์ในการเปิด-ปิดกล้อง และไมโครโฟนของนักศึกษา ท าให้การเรียนมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น หากนักศึกษาเปิดไมโครโฟน ส่งเสียงรบกวน อาจารย์สามารถปิด
ไมโครโฟนของนักศึกษาได้เอง 

(3) ระหว่างเรียน นักศึกษาไม่สามารถเปิดโปรแกรมอ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วยได้ ท าให้นักศึกษามีสมาธิในการ
เรียน 

(4) ระหว่างเรียน โปรแกรมจะบังคับให้นักศึกษาทุกคนเปิดกล้อง ท าให้นักศึกษาต้องนั่งเรียนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ตลอดเวลา 

(5) อาจารย์สามารถตรวจสอบการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนของนักศึกษารายบุคคลได้ 

อย่างไรก็ตามโปรแกรม AcuCom ก็มีข้อเสียในการใช้งานอยู่บ้าง เช่น ตัวโปรแกรมไม่ค่อยเสถียร/ไม่รองรับ 
โดยเฉพาะกับอุปกรณ์ในระบบ iOS  ส าหรับความแตกต่าง ข้อดี-ข้อเสียของโปรแกรม MS teams และ AcuCom 
แสดงดังตารางด้านล่าง 

MS teams AcuCom 
การรองรับกับอุปกรณ์ต่างๆ (iOS , android, window) 
 รองรับกับอุปกรณ์ทุกระบบ ได้แก่ iOS,  Android 

และ Window 
 ตัวโปรแกรมไม่ค่อยเสถียร/ไม่รองรับ โดยเฉพาะกับ

อุปกรณใ์นระบบ iOS 
 หากสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า จะเกิดความล่าช้าของ

ภาพและเสียง 

การเริ่มต้นใช้งาน 
 ฟังก์ชั่นการท างานไม่ซับซ้อน 
 อาจารย์และนักศึกษาต้องมี account ของ team 

เดียวกัน (e-mail ของมหาวิทยาลัยพายัพ) 
 อาจารย์เพ่ิมรายชื่อของนักศึกษาเข้าห้องเรียน ผ่าน

ทาง e-mail ท าให้ป้องกันไม่ให้นักศึกษาที่ ไม่ ได้
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นเข้ามาในห้องเรียนได้ 

 ฟังก์ชั่นการท างานเยอะมาก ต้องมีการอบรมการใช้
งานก่อนเริ่มใช้จริง 

 อาจารย์และนักศึกษาต้องมี account ของ team 
เดียวกัน (e-mail ของมหาวิทยาลัยพายัพ) 

 นักศึกษาเข้าห้องเรียนโดยใช้ invitation code ที่
อาจารย์ตั้งขึ้น ท าให้นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
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MS teams AcuCom 
ในรายวิชานั้น สามารถเข้าห้อง เรียนได้หากมี  
invitation code 

การเรียนการสอน 
 รองรับการเรียนการสอนแบบ real time และ บันทึก

วีดีโอ 
 
 กรณทีี่อาจารย์บันทึกวีดีโอ และให้นักศึกษาเรียนผ่าน 

วีดีโอ อาจารย์ไม่สามารถตรวจสอบดูได้ว่านักศึกษา
เข้าไปดูวีดีโอแล้วหรือยัง 

 โปรแกรมไม่สามารถบันทึกเวลาในการเข้า – ออก 
จากโปรแกรมของนักศึกษา แต่สามารถบันทึกรายชื่อ
นักศึกษาที่เข้าเรียนได้ 

 ระหว่างเรียน นักศึกษาสามารถเปิดโปรแกรมอ่ืน ๆ 
ควบคู่ไปด้วยได้ ท าให้นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียน 

 
 ระหว่างเรียน อาจารย์ไม่สามารถก าหนดนักศึกษาให้

เปิดกล้องได้  ท าให้นักศึกษาบางคนอาจจะเปิด
โปรแกรม MS teams ทิ้งไว้ แต่ไม่ได้นั่งเรียน 

 โปรแกรมให้สิทธิ์อาจารย์ในการเปิด-ปิด ไมโครโฟน
ของนักศึกษา 

 ส าหรับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบค านวณ 
หากใช้ iPad ในการสอน  โปรแกรมจะท างานช้า ท า
ให้เสียงพูดเร็วกว่าสิ่งที่อาจารย์ก าลังเขียนอธิบาย 

 ส าหรับรายวิชาปฏิบัติการ เนื่องจากอาจารย์ไม่
สามารถบังคับให้นักศึกษาเปิดกล้อง และไมโครโฟน
ได้ ท าให้นักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการ discuss 
กรณีศึกษา เท่าท่ีควร 
 

 รองรับการเรียนการสอนแบบ real time และ บันทึก
วีดีโอ (แต่การเรียนการสอนด้วยวีดีโอ อาจมีความ
ล่าช้าของภาพและเสียง) 

 กรณีที่อาจารย์บันทึกวีดีโอและให้นักศึกษาเรียนผ่าน 
วีดีโอ อาจารย์สามารถตรวจสอบดูได้ว่านักศึกษาเข้า
ไปดูวีดีโอแล้วหรือยัง 

 โปรแกรมสามารถบันทึกเวลาในการเข้า – ออก จาก
โปรแกรมของนักศึกษา ท าให้อาจารย์ตรวจสอบการ
เข้าเรียนของนักศึกษาได้ 

 ระหว่างเรียน นักศึกษาไม่สามารถเปิดโปรแกรม อ่ืน 
ๆ ควบคู่ไปด้วยได้ ท าให้นักศึกษามีสมาธิในการเรียน
มากกว่าการเรียนด้วยโปรแกรม MS teams 

 ระหว่างเรียน โปรแกรมจะบังคับให้นักศึกษาทุกคน
เปิดกล้อง ท า ให้นักศึกษาต้องนั่ ง เรียนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ตลอดเวลา 

 โปรแกรมให้สิทธิ์อาจารย์ในการเปิด-ปิด กล้อง และ
ไมโครโฟนของนักศึกษา  
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MS teams AcuCom 
การบันทึกวีดีโอการเรียนการสอน 
 อาจารย์ หรือนักศึกษาสามารถบันทึกวีดีโอได้ แต่มี

ระยะเวลาจ ากัดในการเปิดดู (ถ้าไม่ดาวน์โหลดเก็บ
ไว้) 

 อาจารย์สามารถบันทึกวีดีโอได้  ส าหรับนักศึกษา 
อาจารย์ต้องให้สิทธิ์ในการบันทึก video แก่นักศึกษา
ก่อนถึงจะบันทึกได้ 

 การอัพโหลดวีดีโอที่บันทึกได้มีความยุ่งยาก กล่าวคือ 
วีดี โอที่บันทึกได้  จะเป็นไฟล์นามสกุล .mp4 ซึ่ ง
อาจารย์ต้องแปลงไฟล์ก่อนแล้วจึ ง อัพโหลดใน 
AcuCom อีกครั้งหนึ่ง 

 วีดีโอที่บันทึกได้มีความล่าช้า มักพบปัญหาภาพไม่
เคลื่อนไหว แต่ยังมีเสียงอธิบายไปเรื่อย ๆ หรือ
ภาพเคลื่อนไหวแต่ไม่มีเสียง อุปกรณ์บางชนิดไม่
สามารถเปิดฟัง/ดูได้ โดยปัญหานี้มักเกิดกับอุปกรณ์
ในระบบ iOS 

การอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการสอน 
 รองรับไฟล์ทุกนามสกุล 
 สามารถจัดเกบ็ไฟล์ ให้อยู่ในโฟลเดอร์ทีร่ะบุชื่อได ้
 อาจารย์ไม่สามารถตรวจสอบการดาวน์โหลดเอกสาร

ประกอบการสอนของนักศึกษารายบุคคลได ้

 รองรับไฟล์ทุกนามสกุล 
 
 อาจารย์สามารถตรวจสอบการดาวน์โหลดเอกสาร

ประกอบการสอนของนักศึกษารายบุคคลได ้

งานมอบหมายและแบบทดสอบ (quiz) 
 อาจารย์สามารถมอบหมายแบบฝึกหัดให้นักศึกษาท า

ผ่ า นทา ง  assignment และอาจ า ร ย์ ส าม า ร ถ
ตรวจสอบ เวลาที่ นั ก ศึ กษา เปิ ดดู หรื อส่ ง ง าน
มอบหมายได้ นอกจากนี้อาจารย์สามารถให้คะแนน 
และตอบกลับนักศึกษาผ่านทางโปรแกรมได้ 

 อาจารย์สามารถให้นักศึกษาท า quiz ผ่านทาง
โปรแกรมได้ พร้อมทั้งสามารถก าหนดเวลาที่ให้ระบบ
เปิด-ปิด quiz  

- 
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ประเด็นที่ 2:  กิจกรรมที่ช่วยดึงดูดความสนใจของนักศึกษา ระหว่างที่อาจารย์สอนแบบออนไลน์ 

อาจารย ์
โปรแกรมท่ีใช้สอน

ออนไลน์ 
กิจกรรมท่ีช่วยดึงดูดความสนใจของนักศึกษา 

อ.ภก.เอกพนธ์  
หิรัตนพันธุ์ 

AcuCom  ให้นักศึกษาเปิดกล้องตลอดเวลาในระหว่างที่เรียนออนไลน์ แต่มี
ข้อเสียคือ ท าให้โปรแกรมไม่มีความเสถียร โปรแกรมกระตุก/เสียง
หาย หรือภาพไม่เคลื่อนในระหว่างการสอน 

 เรียกชื่อนักศึกษา และให้เปิดกล้องเพ่ือตอบค าถามในระหว่างการ
สอน 

 อาจารย์พูดเน้นย้ าเนื้อหาบางส่วนที่อาจพบในข้อสอบ/quiz เป็น
ระยะในระหว่างการสอน 
 

อ.ดร.ภญ.ปาริฉัตร  
สุรีฉัตรไชยยันต์ 

MS teams เรียกชื่อนักศึกษาเพ่ือตอบค าถามในระหว่างการสอน 
 

อ.ภญ.ศรัญญา  
ไชยวารีย์ 

MS teams  เรียกชื่อนักศึกษาให้ตอบค าถาม 
 เฉลยแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

 

ผศ.ดร.สุกัญญา  
เขียวสะอาด 

MS teams  ในระหว่างการสอนแบบบรรยาย อาจารย์เรียกชื่อนักศึกษาให้ตอบ
ค าถามบ้าง แต่อาจารย์ไม่สามารถเรียกนักศึกษาได้ทุกคน ดังนั้นจึง
ไม่ทราบว่านักศึกษาที่ไม่ได้เรียกชื่อ เข้าเรียนหรือไม่ เข้าใจเนื้อหาที่
เรียนหรือไม ่

 ในการสอนแบบปฏิบัติการ อาจารย์ให้นักศึกษาส่งใบรายงานผล
การทดลองหลังจากทีส่อนเสร็จในแต่ละคาบ 
 

อ.ภญ.พรรณธรา 
จุลาสัย 

MS teams  เรียกชื่อนักศึกษา ให้ตอบเป็นระยะๆ 
 เคยมีนักศึกษาที่แจ้งมาในกล่องข้อความว่าเรียนอยู่ด้วยกัน แต่พอ

เรียกชื่อทุกคนตอบ ปรากฏว่า เรียนอยู่จริงๆ คนเดียว และหลังจาก
นั้นกลุ่มนี้ก็ไม่เคยแจ้งว่านั่งเรียนด้วยกันอีกเลย 

 

อ.ดร.ภญ.ภัณฑิรา 
ปริญญารักษ์ 

MS teams  Quiz ในระหว่างเรียน และหลังเรียน 
 เรียกนักศึกษาถาม-ตอบ 

 

ผศ.ดร.ภญ.อุษาวดี 
สุตะภักดิ์ 

MS teams  เรียกชื่อนักศึกษาเพ่ือตอบค าถาม 

 ให้นักศึกษาเปิดกล้อง 
 

อ.ภก.ศุภชัย 
จิรคุปต์ 

MS teams เรียกชื่อนักศึกษาเพ่ือตอบค าถามทุกครั้ง 
 

อ.ดร.ภญ.นวรัตน์ 
ปญัญจสวัสดิ์วงศ์ 

MS teams  ระหว่างการเรียนการสอน  มีการเช็คชื่อนักศึกษา โดยการเรียกชื่อ
ให้ตอบค าถาม 

 แจ้งให้นักศึกษาทราบว่าหลังจากเรียนเสร็จคาบนี้ จะมี post-quiz 
ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเข้าเรียนเยอะขึ้น และตั้งใจเรียนมากขึ้น  
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อาจารย ์
โปรแกรมท่ีใช้สอน

ออนไลน์ 
กิจกรรมท่ีช่วยดึงดูดความสนใจของนักศึกษา 

หลังจากที่ quiz เสร็จ อาจารย์จะอธิบาย quiz ข้อที่นักศึกษาตอบ
ผิดกันเยอะ ๆ ให้ 
 

 

สรุปประเด็นที่ 2:  กิจกรรมที่ช่วยดึงดูดความสนใจของนักศึกษา ระหว่างท่ีอาจารย์สอนออนไลน์ 

 ปัญหาหลักของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คือนักศึกษาไม่ตั้งใจเรียน ไม่มีสมาธิในการเรียน สาเหตุ
เนื่องมาจาก (1) ระหว่างเรียนนักศึกษาสามารถเปิดโปรแกรมอ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วยได้ และ (2) นักศึกษาสามารถเรียน
ย้อนหลังจากวีดีโอที่บันทึกไว้ได้ ท าให้นักศึกษาเปิดโปรแกรมเรียนออนไลน์ทิ้งไว้ โดยที่ไม่ได้นั่งเรียนจริง ๆ ดังนั้น
อาจารย์จึงต้องหากิจกรรมที่ช่วยดึงดูดความสนใจของนักศึกษา ระหว่างที่อาจารย์สอนแบบออนไลน์ 

 จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อาจารย์มีกิจกรรมที่ช่วย
ดึงดูดความสนใจของนักศึกษา ดังนี้ 

(1) ให้นักศึกษาเปิดกล้องตลอดเวลาในระหว่างที่เรียนออนไลน์ แต่มีข้อเสียคือ ท าให้โปรแกรมไม่มีความ
เสถียร โปรแกรมกระตุก/เสียงหาย หรือภาพไม่เคลื่อนในระหว่างการสอน 

(2) เรียกชื่อนักศึกษาให้ตอบค าถามในระหว่างการสอน 
(3) มีการ quiz ในระหว่างเรียน และหลังเรียน อาจารย์บางท่านแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าหลังจากเรียน

เสร็จ จะมี post-quiz ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเข้าเรียนมากขึ้น และตั้งใจเรียนมากขึ้น หลังจากที่ quiz 
เสร็จ อาจารย์จะอธิบาย quiz ข้อที่นักศึกษาตอบผิดกันเยอะ ๆ ให้ 

(4) อาจารย์พูดเน้นย้ าเนื้อหาบางส่วนที่อาจพบในข้อสอบ 
(5) เฉลยแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

ปัญหาที่อาจารย์ส่วนใหญ่พบ เมื่ออาจารย์เรียกชื่อนักศึกษาให้ตอบค าถามในระหว่างการสอน คือนักศึกษา
มักจะบอกว่าไมโครโฟนเสีย ไปเข้าห้องน้ า หากพบปัญหาต่างๆ เหล่านี้ อาจารย์แต่ละท่านก็จะมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน  


