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ผูเลาเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

ผศ.ดร.ภคพนธ   

         ศาลาทอง 

        จากการระบาดของ COVID-19 ทําใหมหาวิทยาลัยจําเปนตองจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบออนไลนมาโดยตลอด สงผลใหท้ังอาจารยผูสอนและ

นักศึกษาผูเรียนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนของตนให

เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณอยางตอเนื่อง ซ่ึงผานมาแลว 3 ภาค

การศึกษา ทําใหดูเหมือนตางฝายตางปรับตัวไดในระดับหนึ่ง แตปญหาในการ

เรียนการสอนออนไลนก็ยังคงมีปรากฎใหเห็นอยู ซ่ึงอาจจะสรุปปญหาและ

แนวทางแกไข ไดดังนี้ 

       ประเด็นปญหา : ปญหาในการเรียนการสอนออนไลนท่ีอาจารยหลาย ๆ 

คนไดพบเจอ ก็จะไมแตกตางกันมาก เชน  

         ปญหาดานนักศึกษา 

1) นักศึกษาปดกลอง 

2) นักศึกษาขาดความกระตือรือรนในการเรียน ไมมีความพรอมใน

การเรียนเนื่องจากเพ่ิงจะตื่นนอนบาง สนใจกับสิ่งรอบขาง

มากกวาฟงอาจารย 

3) นักศึกษา (บางคน) ไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน ล็อคอิน

เขาหองเรียน แตไมอยูเรียน 

4) สภาพแวดลอมของนักศึกษาไมเอ้ืออํานวยตอการเรียนออนไลน 

เชน ขณะท่ีเรียนอยูพอ แม อาจจะเรียกใชใหไปซ้ือของ เสียง

ของสมาชิกในบานรบกวน เปนตน 

5) อุปกรณการเรียนไมพรอม เชน กลองไมมี กลอง/ไมคเสียใชการ

ไมได สัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียรทําใหสัญญาณขาดๆ หาย ๆ  

6) ในระหวางอาจารยสอนอยู นักศึกษาไปทํากิจกรรมขางนอก เชน 

ไปตลาด ไปเดินหาง ไปตางจังหวัด ทําใหไมมีสมาธิในการเรียน 

7) นักศึกษาไมใหความสําคัญกับการเรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป

เนื่องจากขาดความเขาใจท่ีถูกตอง 

8) และอีกมากมาย 

ปญหาดานอาจารยผูสอน 

1) ขาดเทคนิคการสอนท่ีนาสนใจ 

    สภาพปญหาในการ

จัดการเรียนการสอน

ออนไลน เกิดจากท้ังดาน

นักศึกษา และท้ังดาน

อาจารย 

      ดั้งนั้น แนวทางในการ

แกปญหาจะตองอาศัยความ

รวมมือกันท้ังจากนักศึกษา

และจากตัวอาจารยเอง 

       โดยใชวิธีการสราง

ขอตกลงในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนรวมกัน 



2) ใชสื่อการเรียนการสอนไมหลากหลายและไมทันสมัย 

3) เนนการบรรยายสื่อสารทางเดียว 

4) สภาพแวดลอมของอาจารยบางครั้งก็ไมเอ้ือตอการเรียนสอน 

เชน รอบบานพักมีเสียงดังจากเพ่ือนบานหรือสมาชิกในบาน

รบกวน เสียงรถยนตวิ่งผานบาน เปนตน 

5) สัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียร 

6) และอีกมากมาย 

 

          แนวทางการแกปญหา : ท้ังอาจารยและนักศึกษาจะตองรวมมือกัน

แกปญหาขางตน โดยการสรางขอตกลงในการเรียนการสอนรวมกัน มีกติกาท่ี

ท้ังสองฝายยอมรับรวมกัน เชน ตองเปดกลองทุกคน อาจารยถามแลวจะตอง

ตอบ ถาไมตอบจะมีผลตอคะแนน เปนตน 

          นักศึกษาก็จะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองใหมีความพรอมตอ

การเรียนรู 

          อาจารยก็จะตองพัฒนาตนเอง แสวงหาสื่อใหม ๆ เทคนิคใหม ๆ เพ่ือ

มาใชในการสอนใหนาสนใจมากข้ึน  

            

  

                                                                                                                                                         

คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทียมสุข 
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  คุณเอ้ือ   ผศ.ดร.อํานาจ    เอ่ียมสําอางค คณบดีคณะศิลปศาสตร 

  คุณอํานวย ผศ.ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช    รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

  คุณประสาน นางระวิวรรณ ธรณี 

  คุณกิจ  ผศ.ดร.ภคพนธ  ศาลาทอง 

  คุณลิขิต  นายประยุทธ เทียมสุข 
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ท่ี ช่ือ สกุล หมายเหตุ 

1 ผศ.ดร.ภคพนธ  ศาลาทอง ทําหนาท่ีคุณกิจ 

2 อาจายระวิวรรณ  ธรณี  

3 ดร.มณฑรัตน  รุงเรืองธรรม  

4 ผศ.ดร.รพีพรรณ  สุฐาปญณกุล  

5 อาจารยพรกนก  ศรีงาม  

6 อาจารยสุริยา  มากมูล  

7 อาจารยประยุทธ  เทียมสขุ  

8 อาจารยอังคณา  แวซอเหาะ  

9 อาจารยชฎาพร  จีนชาวนา  

10 อาจารยสุทธิมา  วันเพ็ง  

11 ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช  

12 ผศ.ดร.อรจิรา ธรรมไชยางกูง  

13 ผศ.ดร.อํานาจ เอ่ียมสําอาง  

14 ผศ.สิริรัตน วงษสําราญ  

15 อาจารยลดาพร สระกาง  

16 อาจารยรานี  ศรีนวล  

17 อาจารยกนกวรรณ  แกลวหาญ  

18 อาจารยทิพยอาภา  ศรีรัตนะ  

19 อาจารยกนกอร  ประดาพล  

20 ดร.นเรศ  กันธะวงศ  

21 อาจารยปวีณา  จารุศิริ  

22 อาจารยอรพร  พุทธพงษ  

23 ผศ.ภันรัชสา จารุจนิดา  

24 อาจารยหทัยรัตน ปทมาวิวัฒน  

25 อาจารยสภุาวดี  ไหมเกตุ  

26 ดร.ผกามาศ ชัยรัตน  

27 อาจารยวารีรัตน ทิพวารี  

 


