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ภาพที่ 1 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการถอดบทเรียนด้านการเรียนการสอน 
 
1. ความหมายของการบูรณาการการเรียนการสอน 

เป็นกระบวนจัดการเรียนการสอน รูปแบบผสมผสานองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ โดยน าองค์ความรู้
ในศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจุจุบัน และตรงกับ 
ความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนสามารถน ามาใช้แก้ไขปัญหาบางอย่างในชีวิตประจ าวันได้  
 
2. เหตุผลหรือแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ  
 ต้องการให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท้ังรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ เนื่องจากใน
ชีวิตประจ าวัน บริบททางสังคมและองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ล้วนเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องและมีความ
เช่ือมโยงกัน ดังนั้นการด าเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความรู้และทักษะด้านการ   
บูรณาการอย่างสม่ าเสมอ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนได้ 
 
3. กระบวนการหรือวิธีการในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการมีดังต่อไปนี้  

3.1 เทคนิคการเลือกรายวิชา ท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 ในการเลือกรายวิชาท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีเทคนิค

คือ เลือกรายวิชาท่ีสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์ ได้คิดอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบของเนื้อหา
รายวิชา เช่น รายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ การวิจัย หรือรายวิชาภาคนิพนธ์ เป็นต้น ซึ่งรายวิชา
ดังกล่าวล้วนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ด าเนินการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากกระบวนการวิจัย 
อีกท้ังรายวิชามีช่องทางการประเมินผลท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังสามารถเช่ือมโยงเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ได้ 
ตลอดจนครอบคลุมไปถึงการบริการวิชาการสู่ชุมชนหรือสังคมได้เป็นอย่างดี 



3.2 เทคนิคการเขียน มคอ.3 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีดังต่อไปนี้ 
 3.2.1 การปรับจุดประสงค์และสมรรถนะของรายวิชาให้สอดคล้องกับการสอนรูปแบบบูรณาการ
มีเทคนิคในการเขียน มคอ. 3 คือ 1. พิจารณาจากค าอธิบายรายวิชาเพื่อหาจุดเชื่อมโยงที่สามารถสอดแทรก
การบูรณาการการเรียนการสอนได้โดยระบุไว้ในด้านต่าง ๆ ของจุดประสงค์ของรายวิชาตามความเหมาะสม 
2. ท าการปรับวัตถุประสงค์และสมรรถนะของรายวิชาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบการสอนแบบ
บูรณาการ 3. ดูความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามบริบททางสังคมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน   

 3.2.2 การเขียนแผนการสอนและเทคนิควิธีการสอนรูปแบบบูรณาการ มีเทคนิคและวิธีการคือ  
1. พิจารณาจุดร่วมของจุดประสงค์ตามสมรรถนะของรายวิชา แล้วพิจารณาความเป็นไปได้ของการน าไป
บูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ 2. สร้างความเข้าใจจากพื้นฐานของ
รายวิชา แล้วจึงบูรณาการศาสตร์อื่นๆ เข้ามาประกอบการสอน เพื่อความเข้าใจและตระหนักรู้ในมุมมองท่ี
หลากหลาย 3. มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และมีภาระงานที่หลากหลายซึ่งเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยอาจใช้วิธีการสอนร่วมกันของอาจารย์หลายคนเพื่อให้นักศึกษาได้มุมมอง
และวิธีคิดท่ีหลากหลาย 
 3.3.3 วิธีวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ มีเทคนิคและวิธีการวัด
ประเมินผลคือ 1. ท าการทดสอบวัดผลความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาการบูรณาการข้ามศาสตร์ในรายวิชา    
2. ประเมินจากผลงานหรือผลการปฏิบัติจากการประมวลผลปลายภาค 3. ประเมินความพึงพอใจจากผล
ตอบรับจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบูรณาการจัดการเรียนการสอน  4. หากเป็นรายวิชา
ภาคนิพนธ์ควรใช้การประเมินผลจากชิ้นงานเป็นหลัก ประกอบกับการน าเสนอผลงาน การถามตอบ การ
วิจารณ์ ผลงาน รวมถึงการตรวจภาคนิพนธ์ 
 

  
 
ภาพที่ 2 บรรยากาศการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการในรายวิชาศิลปศึกษานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศึกษา 

 
3.3 ในแผนการเรียนการสอน มีเนื้อหาการสอนใดบ้างท่ีมีการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และแนวคิด Green University 
 ในแผนการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ ผู้สอนมีเนื้อหาการสอนท่ีมีการบูรณาการระหว่างการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และแนวคิด Green University 
ดังนี้ 1. ในรายวิชาสร้างสรรค์ทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาศิลปศึกษานิพนธ์ นาฏศิลป์กับการวิจัย และการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ 3 ผู้สอนล้วนมีแผนการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 



กล่าวคือ ในแผนการสอนรายวิชาดังกล่าวจะมีบูรณาการองค์ความรู้เชิงวิชาการและทักษะปฏิบัติท่ีได้ร่ าเรียน
มาตลอดหลักสูตรมาผสมผสานและบูรณาการองค์ความรู ้ร่วมกับแนวคิดทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ เข้าด้วยกัน เพื ่อให้มาซึ ่งแนวคิดและเนื ้อหาที่จะน าไปสู่กระบวนการวิจัย ซึ ่งใน
กระบวนการวิจัยจะมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ังการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร มีกระบวนการทดลอง มีการ
ลงพื้นท่ี หรือบางส่วนอาจเป็นไปตามความต้องการของชุมชนเพื่อจะท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนไว้ 
เป็นต้น เมื่องานวิจัยเสร็จสมบูรณ์จะมีการบริการวิชาการสู่ชุมชนในรูปแบบนิทรรศการ เช่น การแสดง
นิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ การแสดงนิทรรศการออกแบบนิเทศศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์นิพนธ์ เป็นต้น 
โดยงานวิจัยดังกล่าวล้วนมีการสนับสนุนแนวคิด Green University เช่นการส่งผลงานและน าเสนอเป็น 
Online เพื ่อลดการใช้กระดาษ หรือการน าเศษวัสดุเหลือใช้มาออกแบบสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เพื่อให้เข้ากับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหรือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบกระเป๋าจากป้ายไวนิล เป็นต้น 

 
3.4 รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีความชัดเจนในเรื่องของการบูรณาการมากน้อยเพียงไร  

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ในการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการผู้สอนทางศาสตร์ศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นศิลปศึกษา ออกแบบ

นิเทศศิลป์ นาฏศิลป์ มีความชัดเจนในเนื้อหาการบูรณาการกล่าวคือในกระบวนการสอน ผู้สอนมีการใช้องค์
ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ หลายด้าน ทั้งศาสตร์วิชาการศิลปะ ศาสตร์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู ้เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ งาน
ออกแบบ งานนาฏศิลป์ ส าหรับบริการวิชาการสู่ชุมชนตามสถานการณ์ในปัจจุบันและความต้องการของ
ชุมชนอย่างเห็นเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ เพื ่อรับใช้ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติได้เป็นอย่างดี 

 
4. การเรียนการสอน อุปสรรคในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการผู้สอนพบปัญหาและอุปสรรคคือ 1. สื่อและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนยังไม่เพียงพอส าหรับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 2. งบประมาณในการจัดการ
เรียนรู ้และลงพื้นที่ยังไม่มีความเหมาะสม 3. ผู้สอนอาจยังขาดความรู้ความเข้าใจหรือแนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 4. การบูรณาการบางรายวิชาหรือบางศาสตร์ต้องใช้ความร่วมมือ
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนภายในหลักสูตรและภายนอกหลักสูตร 5. อุปสรรคเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือของ
นักศึกษาเนื่องจากนักศึกษายังขาดความเข้าใจหรือตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการ 
 
5. แนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการ 

แนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการมีดังต่อไปนี้  1. ผู้สอนควรพิจารณาจุดร่วม
ของจุดประสงค์ตามสมรรถนะของรายวิชา แล้วพิจารณาความเป็นไปได้ของการน าไปบูรณาการให้เหมาะสม
2. ควรมีการจัดการองค์ความรู้และเผยแพร่ต่อผู้สอนท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและได้แนวปฏิบัติในการน าไปปรับใช้ในรายวิชาของตนเอง         
3. สร้างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  4. อาจารย์



ผู้สอนต้องอธิบายช้ีแจงให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 5. ผู้สอนอาจติดต่อประสานหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อหางบประมาณสนับสนุนในการเรียนการสอน 
 
6. การน าไปใช้ประโยชน์ 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ดังนี้  1. เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 2. การเรียนการสอนแบบบูรณาการกับศาสตร์อื่นหรือแม้แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามารถต่อยอดองค์ความรู้หรือพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้  3. ท้องถิ่นได้น าองค์ความรู้จากผลการ
เรียนไปใช้ในชุมชน เพื่อประโยชน์ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อาทิ ร าคองก้า  อ.บัวใหญ่ ร าหัตถศิลป์
ซิ่นเงี่ยงนางด า อ.สูงเนิน โคราชอวยพร สถานศึกษาใน จ.นครราชสีมา ฟ้อนราชภัฏราชสีมา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา เป็นต้นแบบและข้อมูลส าหรับการสืบค้นทางวัฒนธรรม 
 
7. ข้อเสนอแนะและค าแนะส าหรับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยในการน าเทคนิคการสอนแบบบูรณาการไป
ประยุกต์ใช้ 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ 1. การเรียนการสอน
รูปแบบบูรณาการไม่จ าเป็นต้องซับซ้อนเพียงแต่ต้องให้ผลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน  2. การเรียนการสอน
รูปแบบบูรณาการควรให้ความส าคัญกับการบูรณาการความรู้จากหลายๆ ศาสตร์ เพื่อสร้างความแตกต่าง
และความเป็นผู้น าทางวิชาการ หากจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากท้องถิ่น ต้องให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริง โดยมี
อาจารย์เป็นท่ีปรึกษาอย่างใกล้ชิด 3. พยายามสอดแทรกเนื้อหาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความเชื่อมโยง
กับชีวิตประจ าวันหรือเหตุการณ์ปัจจุบันในสังคม เพื่อท าให้นักศึกษาเห็นถึงความสัมพันธ์ของรายวิชาหรือ
ศาสตร์ท่ีก าลังศึกษากับการน าไปปรับใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งการจัดประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงโดยให้
นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการหาความรู้โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษา  

 
8. เคร่ืองมือ/แอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด19 ท่ี
นิยมใช้ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือแอพพลิเคช่ันดังต่อไปนี้  

1. Zoom meeting ส าหรับแอพพลิเคชั่นนี้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมการสอนออนไลน์ได้เป็น
จ านวนมาก วิธีการเชิญผู้เรียนเข้าร่วมไม่ยุ ่งยาก โดยสามารถนัดหมายตั้งโปรแกรมประชุมล่วงหน้าได้ 
สามารถแชร์หน้าจอได้ทั้งในรูปแบบแชร์ได้ทั้งหมดหรือเฉพาะโปรแกรม นอกจากนี้ภายในโปรแกรมยังมี
เครื่องมือให้ใช้ขีดเขียนค าอธิบายประกอบการสอนเพิ่มเติมได้ สามารถน า power point เข้ามาแชร์ใน
หน้าจอได้ขณะท่ีสอนอยู่ ในกระบวนการสอนสามารถเห็นหน้าผู้เข้าประชุมได้หลายคนพร้อมกัน ซึ่งขณะท่ี
ท าการสอนเราสามารถบันทึกการประชุมได้ ที่ส าคัญคือแชร์เสียงได้จากทุกโปรแกรมที่เปิดสอนนักศึกษา  
สามารถใช้งานได้ท้ังคอมพิวเตอร์ มือถือ ซึ่งจากจุดแข็งท้ังหมดท่ีกล่าวมาโปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ัน zoom 
จึงเป็นท่ีนิยมใช้ในการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังนั้นจาก
ความนิยมดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า Zoom meeting มีความเหมาะสมที่สุดในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน 

 



 
 
ภาพที่ 3 แสดงการใช้แอพพลิเคช่ัน Zoom ในการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด19 
 

2. Google Meet เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้สอนออนไลน์ได้เช่นกัน โดยสามารถนัดประชุม
ล่วงหน้าได้ สามารถแชร์หน้าจอได้แบบทั้งหมดหรือเฉพาะโปรแกรม ในการสอนหรือการประชุมสามารถ
เห็นหน้าผู้เข้าประชุมได้พร้อมกันหลายคนเช่นกัน ซึ่งในโปรแกรมนี้สามารถท าการบันทึกการประชุมได้ แต่
การแชร์เสียงท าได้แค่เสียงที่เปิดจากเว็บ chrome เท่านั้น เช่นเปิด youtube ในเว็บบราวเซอร์ chrome 
เป็นต้น (แต่หากโน๊ตบุคที่ใช้ไม่มี sound card จะส่งผลให้เสียงกระตุกฟังไม่รู้เรื่อง ในจุดนี้จึงเป็นข้อด้อย
ของ google meet ในการสอน)  

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงการใช้แอพพลิเคช่ัน Google Meet ในการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด19 
 

3. Microsoft Team เป็นโปรแกรมท่ีสามารถใช้ในการสอนออนไลน์และนัดประชุมได้เป็นอย่างดี 
ซึ ่งโปรแกรมนี ้สามารถแชร์หน้าจอได้แบบทั้งหมดหรือเฉพาะโปรแกรม มีเครื ่องมือขีดเขียนหน้าจ อ
ประกอบการสอน สามารถบันทึกการประชุมได้ แต่ข้อด้อยคือในการสอนหรือการประชุมจะเห็นหน้าผู้เข้า
ประชุมได้น้อยมากและการเชิญเข้าประชุมคือจะต้องใช้เมล์มหาลัย โดยต้องเพิ่มเข้ากลุ่มที่ตั้งเสียก่อนจึงจะ
เข้าร่วมและใช้ feature ต่างๆ ของ Team ได้เต็มท่ี  



4. Google classroom เป็นโปรแกรมที่เหมาะส าหรับการมอบหมายงาน โดยโปรแกรมนี้จะเป็น
การสร้างห้องเรียนจ าลองขึ้น เราสามารถใช้ feature ต่างๆ เพื ่อสร้างห้องเรียนโดย แนบเอกสาร
ประกอบการสอน ใบความรู้ ใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และยังสามารถเก็บคะแนนย่อยในบทเรียนได้อย่าง
เป็นระบบ นอกจากนี้ยังท างานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี  

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงการใช้แอพพลิเคช่ัน Google classroom สร้างห้องเรียนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด19 
 

5) Google form เป็นโปรแกรมที่เหมาะส าหรับท าแบบสอบถาม ทั้งแบบสอบถามความคิดเห็น
ต่างๆ ของกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย แบบสอบถามในการเรียนการสอนแบบก่อนเรียนและหลังเรียน 
เนื่องจากเป็น platform ท่ีใช้ง่าย มีผู้รู้ให้สอบถามได้ง่าย อาจารย์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้งาน ท า
ให้สามารถเรียนรู้ และท าตามได้ง่าย ดีกว่าใช้ Platform อื่นท่ีไม่เป็นท่ีรู้จัก เรียนรู้ยาก สามารถก าหนดเวลา
เปิดและปิดแบบทดสอบได้ 

นอกจาก 5 แอพพลิเคช่ัน/โปรแกรมในข้างต้น ในการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผ่านมา ผู้สอนหลาย
ท่านยังทดลองใช้โปรแกรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น Moodle, Facebook group และ Line ซึ่งรวมไปถึงการ
อัดวีดีโอคลิปแล้วตัดต่อลง Youtube เป็นต้น โดยเฉพาะ App Youtube ถือเป็นแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจ
เช่นกัน เนื่องจากเป็นพื้นท่ีในการจัดเก็บข้อมูลวีดีโอที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย นักศึกษาเข้าถึงได้ง่าย ไม่มี
วิธีการที่ยุ ่งยากซับซ้อน สามารถสร้างช่องเป็นของอาจารย์ผู้สอนได้เอง รวมถึงสามารถจัดท า Playlist 
เรียงล าดับเนื้อหาวีดีโอได้ ท าให้ง่ายต่อการค้นหา และการเรียนรู้ต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวน สามารถพิมพ์
รายละเอียดเบื้องต้น และลงลิงค์ส าหรับแบบทดสอบได้ทันที 

ส าหรับการใช้แอพพลิเคช่ันต่างๆ ท่ีกล่าวมา แม้จะครอบคลุมการใช้งานในการเรียนการสอนของ
หลักสูตรฯ ส่วนใหญ่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่เมื่อพิจารณาถึงธรรมชาติและความแตกต่างกัน
ไปตามบริบทและความเหมาะสมของหลักสูตร บางหลักสูตรจึงต้องหาแอพพลิเคช่ันท่ีมีความเหมาะสมเฉพาะ
ทาง เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ ท่ีต้องใช้

แอพพลิเคชั่น Ding Talk (钉钉) เนื่องจากนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นนักศึกษาชาวจีน และมี
บางส่วนท่ีได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงท่ีสถานการณ์ของโควิด-19 เริ่มระบาดในประเทศไทย จึงท าให้
ผู้สอนต้องหาแอพพลิเคช่ันท่ีเหมาะสมและสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ ท้ังนี้เพราะ
ผู้ที่อาศัยอยู่ที ่ประเทศจีนจะไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นยอดนิยมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น  



Zoom, Microsoft teams หรือ Google meet ได้ ดั้งนั้นผู้สอนจึงเลือกใช้แอพพลิเคชั่น Ding Talk ซึ่ง
เป็นแอพพลิเคช่ันท่ีสร้างขึ้นโดยคนประเทศจีนและเป็นแอพพลิเคช่ันท่ีไม่ว่าผู้ เรียนจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือ
ประเทศจีนก็สามารถใช้งานได้ ซึ่งความพิเศษของแอพพลิเคช่ันนี้คือ สามารถสร้างห้องเรียนได้ และภายใน
ห้องเรียนเมื่อมีการพิมพ์ข้อความอะไรลงไป ผู้สอนจะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีผู้เรียนคนใดที่ยังไม่ได้อ่าน
ข้อความนั้น อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาในการส่งงานในแต่ละครั ้งได้ นอกจากนี ้แอพพลิเคชั่นนี ้ยังเป็น
แอพพลิเคช่ันท่ีเปิดให้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี และไม่มีการจ ากัดเวลาในการเข้าใช้แต่ละครั้ง จึงสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอนในระยะยาว 

 
9. รูปแบบการเรียนการสอนที่นิยมใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ มีวิธีการ กระบวนการสอน รวมถึง
วิธีการวัดและประเมินผลออนไลน์ แบ่งตามธรรมชาติของสาขาวิชาดังนี้ 
 

สาขาวิชาทางด้านสังคม 
การเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นแบบการบรรยาย โดยรูปแบบการเรียนการสอนมี 2 รูปแบบคือ     
1. การเรียนการสอนผ่านวีดีโอท่ีบันทึกไว้ล่วงหน้า โดยเริ่มด้วยการนัดหมายนักศึกษาใน App Line 

เพื่อรับทราบข้อมูล แล้วมอบหมายให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ผ่าน Google Form เพื่อให้
นักศึกษาเห็นแนวทางในการเรียนว่าจะต้องให้ความส าคัญหรือสนใจเนื้อหาในเรื่องใด  ต่อมามอบหมายให้
นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองผ่าน VDO เนื้อหาการเรียนการสอนที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้แล้วประมาณ 30-40 
นาที ซึ่งผู้สอนได้ Upload ผ่าน Youtube Chanel มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน ผ่าน 
Google Form ซึ่งในแบบทดสอบหลัง จะให้นักศึกษาฝึกท าจนกว่าจะได้คะแนนเต็ม (พยายามออกแบบ
ทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ตั้งใจให้นักศึกษาจดจ า/เรียนรู้) เพื่อมั่นใจว่านักศึกษาได้เข้าใจและเรียนรู้ใน
เรื่องท่ีผู้สอนก าหนดหรือต้ังใจไว้ จากนั้นให้นักศึกษาท่ีมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์ข้อค าถามท้ิงไว้ในแบบทดสอบ
หลังได้ (ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่กล้าถามต่อหน้าผู้สอน แต่นิยมถามค าถามในรูปแบบหลังไมค์) ผู้สอบตอบ
ข้อสงสัยที่นักศึกษาได้ตั้งค าถามไว้ลงในไลน์กลุ่ม และบันทึกไว้ใน Note ของ App line ซึ่งสามารถกดดู
ย้อนหลังได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เนื่องจากเรียงตามล าดับของวีดีโอที่สอน  นัดหมายนักศึกษา เพื ่อ
ทบทวน ให้นักศึกษาสอบถาม แก้ข้อสงสัย ผ่าน Line กรณีหัวข้อไม่ยากหรือไม่จ าเป็นต้องน าเสนอเนื้อหา
เพิ่มเติม หรือ Zoom กรณีท่ีจะต้องน าเสนอเนื้อหาเพิ่มเติม เช็คช่ือการเข้าเรียนผ่านการท าแบบทดสอบทั้ง
ก่อนและหลัง แชร์ข้อมูลวีดีโอ ลิงค์แบบทดสอบผ่าน App Facebook เพื่อนักศึกษาในภาคศึกษาถัดไปได้
เรียนรู้ล่วงหน้า หรือทบทวนส าหรับนักศึกษาบางส่วน 

2. การเรียนการสอนผ่านการสอนสด Live/VDO call เริ่มด้วยการนัดหมายนักศึกษาใน App Line 
เพื่อรับทราบข้อมูล เตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มเรียนผ่าน Live ใน Line หรือ Zoom จากนั้นท าการ Live 
สอนเนื้อหาด้วยแอพพลิเคช่ัน Line กรณีนี้ผู้สอนจะเหมือนคุยคนเดียว ดังนั้นจึงต้องมีการสอดแทรกค าถาม
เป็นช่วงๆ เพื่อตรวจสอบความสนใจของผู้เรียนและตรวจสอบความต่อเนื่องของสัญญาณ  นอกจากนี้ผู้สอน
ยังท าการตอบข้อสงสัยและบันทึกไว้ใน Note ของ App Line ด้วย 

  



   
 

ภาพที่ 6 แสดงการใช้แอพพลิเคช่ัน Youtube และแอพพลิเคช่ัน Line ในการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้
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สาขาวิชาทางด้านศิลปะ 
รูปแบบการเรียนการสอนนิยมท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการสอนแบบบรรยาย

พร้อมกับแชร์ Power point ประกอบ รวมถึงมีการแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อแชร์ เว็บไซต์ต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการสร้างสรรค์งาน และ ตัวอย่างงานออกแบบประเภทต่างๆ มาประกอบการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ในส่วนของวิธีการวัดผลนั้นมีทั้งแบบมอบหมายงานเป็นรายงานให้ 
นักศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาท่ีได้เรียนไปในสัปดาห์นั้นๆ และ มีงานฝึกทักษะด้านการออกแบบ โดยจะก าหนด
โจทย์งานให้ในช่วงท้ายชั่วโมง (ช่วง 30-40 นาที ของโปรแกรม Zoom) จากนั้นให้ นักศึกษาปฏิบัติงาน
ออกแบบ 1 ช่ัวโมง เมื่อครบก าหนดตามเวลาแล้วผู้สอนจะเชิญ นักศึกษาเข้าห้องเรียนออนไลน์ (Zoom) อีก
ครั้ง จากนั้นจะท าการแนะน าและตรวจผลงานอธิบายข้อบกพร่องและแนวทางพัฒนาผลงานเป็นรายบุคคล
ผ่านห้องเรียนออนไลน์  

 
 สาขาวิชาทางด้านภาษา 

มีการเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยมีการปรับวิธีท่ี
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยการพิจารณาจาก
ค าอธิบายรายวิชา และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งการเรียนการสอนส่วนใหญ่
มีกระบวนการสอนแบบบรรยาย ผ่านแอพพลิเคชั่น/โปรแกรมหลายตัวเพื่อผสมผสานการท างาน  เช่น      
1. Zoom ในการสอนออนไลน์แบบ Live สด โดยโปรแกรมนี้จะมีเครื่องมือให้ขีดโยง พิมพ์ข้อความเพิ่มเติม 
หรือไฮไลท์เน้นข้อความท่ีส าคัญ ใช้ในการสอบสนทนา ใช้ในการควบคุมการสอบออนไลน์ โดยนักศึกษาต้อง



เปิดกล้องเปิดเสียงไว้ในขณะท่ีท าข้อสอบ 2. ใช้ Google classroom ในการโพสต์เนื้อหา และ แบบฝึกหัด 
(Google form) หลังบทเรียน แทนการตรวจงานในแบบฝึกหัดที่เป็นหนังสือสมุด 3. Facebook group 
หรือ Line group ในการติดต่อสื่อสารนัดหมายกัน หรือถามตอบข้อสงสัยเพิ่มเติมจากการท าแบบฝึกหัด 
จากการสอนออนไลน์ 4. ใช้ Moodle ในการสอบออนไลน์ท่ีส าคัญ เช่น สอบกลางภาค ปลายภาค  

ส าหรับวิธีการและกระบวนการสอน 1. มีการนัดหมายนักศึกษาก่อนถึงวันที่จะเรียนทุกครั้ง เพื่อ
เป็นการป้องกันไม่ให้นักศึกษาลืม 2. ในการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการเช็คชื่อจากการที่นักศึกษาเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เช่น มีการถามค าถามง่ายๆ และให้นักศึกษาเข้ามาตอบใน
ห้องเรียนที่สร้างขึ้นมา 3. มีเอกสารประกอบการเรียน ซึ่งเป็นการเตรียมแบบฝึกหัดจากในหนังสือที่มีอยู่
แล้วมาเป็นแบบออนไลน์แทน โดยการส่งในลักษณะไฟล์ PDF ให้กับนักศึกษาในห้องเรียนที่สร้างขึ้น เพื่อท่ี
นักศึกษาจะสามารถน าเอาเอกสารประกอบการเรียนไปอ่านเพื่อทบทวนเนื้อหาในการเรียนในแต่ละบทไ ด้ 
4.  มีการมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
เสมือนจริง เช่น เมื่อมีการเรียนเรื่องการเขียนแนะน าตัว ก็ให้นักศึกษาได้เขียนแนะน าตัวเอง หรือเมื่อมีการ
เรียนเรื่องการสนทนาทางโทรศัพท์ ก็ให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติเสมือนการสนทนาทางโทรศัพท์จริงๆ  

ในด้านวิธีการวัดและประเมินผลจะท าการมีปรับลดเกณฑ์คะแนนลงในบางเรื่อง ซึ่งการวัดและ
ประเมินผลจะมีขั้นตอนการประเมินดังนี้ 1. มีการให้การบ้านนักศึกษาในทุกครั้งท่ีมีการเรียนการสอนเพื่อให้
นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียน และเป็นการประเมินผลว่านักศึกษาเข้าใจในสิ่งที่เรียนหรือไม่ 2. มีการให้
นักศึกษาท าแบบทดสอบสนทนา (บทบาทสมมุติ) เพื ่อฝึกทักษะการพูดและการใช้ภาษา ผ่านโปรแกรม
ออนไลน์ แต่ข้อเสียของการท าแบบทดสอบดังกล่าวอาจจะขาดท่าทางประกอบการสนทนา เกณฑ์การให้
คะแนนก็ต้องเปล่ียนตัดเกณฑ์ลีลาท่าทางประกอบออกไป เหลือเพียงความถูกต้องของการออกเสียง ความ
ล่ืนไหลในการสนทนาเท่านั้น 3 ในส่วนของคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคจะเป็นการให้นักศึกษาท า
ข้อสอบแบบเทคโฮม และมีการให้นักศึกษาสรุปและวิเคราะห์เนื้อหาในบทเรียนทั้งหมดมากกว่าการจดจ า
เนื้อหา เพื ่อเป็นการตรวจสอบว่านักศึกษาเปิดหนังสือเรียนในการท าข้อสอบหรือไม่ และใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนองานเพื่อวัดและประเมินผล  นอกจากนี้ยังมีการนัดแนะพบปะกันท ากิจกรรม 
และวัดผลโดยสังเกตจากกิจกรรม รวมทั้งการท าแบบทดสอบในระบบของ Moodle รวมทั้งท าแบบฝึกใน 
ms teams อีกด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงวิธีการวัดและประเมินผลออนไลน ์ภายใต้สถานการณ์โควิด19 



 
จากรูปแบบการเรียนการสอนท่ีนิยมใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบ่งตามสาขาวิชาในข้างต้น มีจุด

ร่วมท่ีเหมือนกันคือ นิยมใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายผ่านแอพพลิเคช่ัน โดยโปรแกรมหรือ
แอพพลิเคช่ันท่ีนิยมท่ีสุดคือ Zoom meeting ในกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์มีวิธีการ กระบวนการ
สอนท่ีคล้ายคลึงกัน แต่มีการวิธีการวัดและประเมินผลออนไลน์ท่ีแตกต่างกันเนื่องจากการวัดและประเมินผล
ทางวิชาการผ่านแอพพลิเคช่ันออนไลน์นั้นท าได้ยาก เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ท่ีนักศึกษาได้รับนั้น เป็นความรู้จริงๆ 
หรือเป็นการลอกความรู้มา ผู้สอนก็ไม่อาจทราบได้ ขณะท่ีสาขาวิชาด้านศิลปะที่ต้องประเมินผลงานปฏิบัติจาก
การพิจารณาผลงานผ่านแอพพลิเคช่ันออนไลน์เช่นกัน ก็พบปัญหาท่ีคล้ายคลึงกันกล่าวคือ ผลงานท่ีสร้างสรรค์
ขึน้นั้นเป็นผลงานท่ีนักศึกษาสร้างสรรค์ขึ้นจริงๆ หรือเป็นงานท่ีผ่านการตกแต่งให้สวยงามด้วยมือคนอื่น หรือ
ผ่านแอพพลิเคช่ันแต่งรูปให้สวยงาม เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงแอพพลิเคช่ัน Zoom เป็นแอพพลิเคช่ันท่ีนิยมใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์มากท่ีสุด ภายใต้
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10. ปัญหา/อุปสรรคในการเรียนการสอนออนไลน์พร้อมแนวทางแก้ไข มีดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาจากตัวผู้สอน คือ ผู้สอนอาจจะไม่มีความเชียวชาญเพียงพอในการใช้ Application ต่างๆ 
Platform ที่หลากหลายท าให้สับสน ดังนี้ความตั้งเป้าให้ชัดเจนและเลือกใช้ App ใด App หนึ่งเป็นหลัก 
แล้วค่อยหา App หรือ โปรแกรมอื่นๆ มาสนับสนุน จะท าให้เห็นแนวทางส าเร็จได้มากขึ้น ผ่านช่วงนี้ไปแล้ว
ค่อยปรับปรุงใหม่ในภายหลัง  

2. ปัญหาจากตัวนักศึกษา แบ่งเป็น  
 2.1 นักศึกษาไม่ค่อยยอมเรียนรู้ส่ิงใหม่ ในช่วงแรก ต้องชักจูง โน้มน้าว ให้เห็นความจ าเป็น  และ

ข้อจ ากัดต่างๆ ท่ีต้องเผชิญ และชักชวนให้นักศึกษาร่วมกันท า ร่วมกันแก้ไข เพื่อให้ทุกอย่างผ่านไปได้อย่าง
ราบรื่น  

 2.2 นักศึกษายังมีปัญหาเรื่องความใส่ใจในเนื้อหาขณะที่เรียนเนื่องจากนักศึกษาปิดกล้อง ปิด
เสียง จึงไม่มีทางรู้เลยว่านักศึกษายังนั่งอยู่หน้าจอฟังเราสอนหรือไม่ จึงต้องใช้วิธีเรียกชื่อให้เขาเปิดไมค์มา
ตอบค าถาม ซึ่งก็ท าให้นักศึกษาส่วนมากต้ังใจเรียนมากขึ้น เพราะในการตอบค าถามในการเรียนไม่มีเพื่อน



ให้ถามให้ลอกแล้ว เค้าต้องหาค าตอบด้วยตัวเอง แต่ในกลุ่มส่วนน้อยที่ไม่เข้าเรียน หรือเข้าเรียนแต่ก็ไม่อยู่
หน้าจออันนี้ก็จะกระทบกับงานแบบฝึกหัดท่ีมอบหมายใน Classroom ด้วย  

 2.3 นักศึกษาบางคนต้องไปท างาน ก็ไม่สามารถเข้าเรียนตามตารางเรียนได้ แต่ก็จะแจ้งมาทาง 
Facebook หรือ Line แทน เราก็จะแจ้งกลับไปว่ามีงานใน Classroom ให้ไปติดตามก็ถือว่าเพิ่มช่องทางให้
นักศึกษาได้ติดตามงานอีกช่องทาง  

3. ปัญหาเรื ่องเวลา คือ เวลาของนักศึกษาและอาจารย์ไม่ตรงกัน วิธ ีการคือเปิดระบบให้มี
ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น เช่น อาจจะให้เวลาท า 3 วัน แต่การเข้าท าก็คือให้เวลา 2 ชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมง 
แล้วแต่เราก าหนด 

4. ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ นักศึกษาบางส่วนอุปกรณ์ไม่พร้อมต่อการเรียนแบบ live ซึ่งค่อนข้างใช้
เวลานาน ส้ินเปลืองสัญญาณอินเตอร์เนต อุปกรณ์ร้อน และดับ หรือ แฮงค์ ไม่สามารถใช้การได้ต่อเนื่องใน
บางราย ส่วนอุปกรณ์ของอาจารย์ซึ่งอาจจะพร้อมกว่านักศึกษาเพราะพอมีก าลังที่ จะจัดหาได้ แต่ก็ สเป็ก 
อาจจะไม่สูงมากพอต่อการท่ีต้องออนไลน์ต่อเนื่อง หรือต้องจัดท าวีดีโอ ที่ต้องใช้ทรัพยากรในคอมพิวเตอร์
หรือมือถือเป็นจ านวนมาก เครื่องอืด ช้า ค้าง และแฮงค์ในบางครั้ง คือ บางครั้งต้องใช้เครื่องที่รองรับการ
ท างานเกี่ยวกับภาพหรือวีดีโอซึ่ง สเป็กสูง และราคาก็สูงตามไปด้วย  

5. ปัญหาความไม่เสถียรของระบบอินเตอร์เน็ต เนื่องจากสภาพแวดล้อมท่ีนักศึกษาอาศัยอยู่มีความ
แตกต่างกัน เช่น อยู่ใกล้ภูเขา จึงท าให้ในบางครั้งระบบอินเตอร์เน็ตที่นักศึกษาใช้ในการเรียนขัดข้อง ต้อง
ออกจากระบบและเข้ามาใหม่อีกครั้ง อาจท าให้นักศึกษาไม่เกิดความต่อเนื่องในการเรียน  ซึ่งในประเด็น
ดังกล่าวนี้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ ในขณะที่ท าการสอนจะสอนนักศึกษาอย่างช้า ๆ ไม่รวดเร็ว
จนเกินไปเพื่อท่ีนักศึกษาท่ีมีปัญหากับระบบอินเตอร์เน็ตจะได้มีการเรียนทันเพื่อน และเมื่อท าการสอนในแต่
ละหัวข้อเสร็จสิ้นจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่เข้าใจ หรือเรียนตามไม่ทันได้ซักถามข้อสงสัย นอกจากนี้
หลังจากท่ีเรียนเสร็จในแต่ละครั้งจะมีการส่ง ไฟล์ Power point เนื้อหาท่ีเรียนในครั้งนั้น ๆ เข้าในห้องเรียน
เพื่อนักศึกษาจะได้สามารถทบทวนบทเรียนได้  

6. ปัญหาอาการล่มหรือรวนของ Application ซึ่งเราไม่อาจรู ้หรือหาวิธีการในการแก้ไขได้ 
เนื่องจากเราเป็นผู้ใช้งาน และเป็นการใช้งานแบบครั้งแรกๆ ท าให้ไม่สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นๆ 
ได้ บางครั้งมีการ Update ของโปรแกรม ก็ท าให้รูปแบบการใช้งานเปล่ียนแปลงไปอีกด้วย ปัญหาบางอย่าง
ก็ไม่สามารถหาค าตอบ Version ภาษาไทยได้ เพราะไม่ได้เป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน ส่วน Version ภาษาอังกฤษ 
ก็อาจจะเกิดความสับสน เพราะบางครั้งก็เป็นภาษา Com ท่ีไม่ได้เข้าใจกันแบบภาษาไทย หรือใช้ค าค้นหาท่ี
ไม่ถูกต้อง ท าให้ในบางปัญหาอาจจะต้องเสียเวลาในการหาค าตอบอย่างมาก ดังนั้น การแชร์ประสบการณ์
ต่างๆ ของผู้ท่ีเคยใช้งาน เป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างมากๆ เช่นกัน 

7. ปัญหาท่ีเกิดจากการสอนวิชาปฏิบัติ แบ่งเป็น 
 7.1 ปัญหาการสอนปฏิบัติด้านศิลปะ คือ ผู้สอนไม่สามารถให้ค าแนะน ากับวาดรูปเพื่อสร้าง

ตัวอย่างงานให้กับ นักศึกษาขณะปฏิบัติงานออกแบบได้แบบตัวต่อตัว เนื่องจากการเรียนการสอนด้านการ
ออกแบบนั้น บางครั้ง นักศึกษามีปัญหาเรื่องทักษะการวาดรูป หรือ แนวคิดในการออกแบบขณะปฏิบัติงาน 
ผู้สอนไม่สามารถให้ค าแนะน าได้ทันทีเหมือนกับการสอนในห้องเรียน แนวทางการแก้ไขคือควรมีปรับการ
เรียนออนไลน์ให้เหมาะสมตามลักษณะวิชาส าหรับวิชาปฏิบัตินั้นในส่วนของคาบการสอนแบบ  ทฤษฏีที่เน้น
บรรยาย ผู้สอนสามารถใช้การสอนแบบออนไลน์ได้ แต่ ในส่วนที่เป็นการปฏิบัตินั้นควรให้มีการเรียนการ
สอนในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติงานออกแบบโดยเฉพาะเนื่องจากความพร้อมของทรัพยากรและการสอน ท่ี
ผู้เรียนต้องได้รับการแนะน าอย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัวกับผู้สอน  



 7.2 การสอนปฏิบัติด้านภาษา คือ การสอบสนทนาจากท่ีเคยสวมบทบาทสมมุติ มีการให้คะแนน
การออกท่าทางประกอบการสนทนา ต้องตัดเกณฑ์นี ้ออกไป เพราะนักศึกษาไม่สามารถท าท่าทาง
ประกอบการสนทนาได้อย่างท่ีควร  
 

   
 
ภาพที่ 9 การแสดงผลงานศิลปศึกษานิพนธ์รูปแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด19 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูลด้านการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์โรค
ระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid 19) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล เจริญจิตต์  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกอมร ภัทรกิจพงศ์  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา วรรธนะปกรณ์  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
อาจารย์ ดร.อลิศา โชตินนท์ภิชา   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ 
อาจารย์ชุมพล ชะนะมา    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
อาจารย์รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ 

การส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
 



คณะกรรมการการจัดการความรู้ KM คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบศักด์ิ สิริมงคลกาล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร จันท์เทวนุมาส 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าท่ีร้อยเอก ดร.คธาวุธ พลโคตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิต จ าเริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกอมร ภัทรกิจพงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ภัทร สุขีสนธิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา วรรธนะปกรณ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล เจริญจิตต์ 
อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์ 
อาจารย์มยุรี แคนตะ 
อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร  
อาจารย์รัตติกร ศรีชัยชนะ 
อาจารย์รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์ 
อาจารย์พงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ 
นางปนัดดา แก้วกูล 
นางจุติมา เติมสิริทิพรัตน์ 
นางภัชชนก พรมจันทึก 
นางสาววนิดา เจริญทนัง 
นายวรฉัตร แก้วกูร  

 
 


