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แนวทางการสอนออนไลน์ให้เวิรค์ 
 

สาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตรแ์ละศึกษาทั่วไป มีทั้งส่วนที่เป็นการสอนเชิงทฤษฎีและ

เชิงปฏิบัติ ซึ่งทางสองด้านมีเทคนิคในการสอนแตกต่างกัน ส่วนมากโปรแกรมท่ีใช้สอนคือ MS Team  ใน
การสอนสด อัพโหลดไฟล์งาน/คลิปสอน และการมอบหมายงาน/ส่งงาน 

การสอนเชิงทฤษฎี ขณะสอนใช้ ZOOM หรือ Google Meet  หรือ MS Team  

ก็ได้แล้วแต่ความถนัด (การเปรียบเทียบข้อเด่น/ข้อด้อยสามารถดูได้จาก ผลสรุปจากกิจกรรม KM ปี 2563) 
สามารถอัดเก็บไว้ได้ทั้งหมดและอัพโหลดเพ่ือให้นักศึกษาทบทวน *ข้อแนะน า* คือ สอนเสร็จแล้วสอบย่อยใน
แต่ละครั้งเลย นักศึกษาจะตั้งใจมากขึ้นและท าคะแนนได้ดีขึ้น ถือว่าเป็นการเช็คชื่อ กระตุ้น และวัดผล  ถ้ารอ
สอบกลางภาคและปลายภาค บางครั้งนักศึกษาจะไม่ตั้งใจในเวลาเรียน 
 

การสอนเชิงปฏิบัติ การปฏิบัติทางวิศวกรรมศาสตร์ส่วนมากใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง ไม่สามารถให้

นักศึกษาหาอุปกรณ์ท าเองได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะช่วยได้คือคลิปที่อาจารย์ท าแล้วอัดเองหรือน ามา
จากได้อินเทอร์เน็ต เช่น YouTube เปิดให้นักศึกษาดูคู่ไปกับการอธิบาย ถ้าวิชาไหนที่พอจะให้นักศึกษาท า
คลิปได้ก็ให้ท าคลิปและส่งกลับมาให้อาจารย์ตรวจ 

 

            ตวัอย่าง  
 
1. วิชาปฏิบัติที่ถ้ามอบหมายให้นักศึกษาท าเองอาจเกิดอันตราย เช่น ปฏิบัติการเคมีฯ อาจารย์อาจท าคลิป
เอง เพื่อใช้ประกอบการบรรยาย เน้นย้ าวิธีการใช้เครื่องมือ เรียกชื่อเครื่องมือบ่อยๆ เพ่ือให้คุ้นหู รวมถึงมีสอบ
ย่อยเพ่ือประเมินผลและกระตุ้นให้ตั้งใจเรียน 

 
 
2. วิชาปฏิบัติที่สามารถมอบหมายให้ท างานเองได้บางส่วน เช่น ปฏิบัติการฟิสิกส์ บางการทดลองนักศึกษา
สามารถท าเองได้ เพราะฉะนั้นอาจลดจ านวนการทดลองที่สอนในห้องเรียนลง เลือกเฉพาะการทดลองที่ฝึก
ทักษะการค านวณหรือการวิเคราะห์ที่นึกภาพตามง่าย แล้วเหลือเวลาช่วงปลายเทอมให้นักศึกษาท า project 



กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) ปีการศึกษา 2564 (สาขาทางวศิวกรรมและวชิาศึกษาทัว่ไป ) Page 2 

 

ส่ง วิธีการส่งคือถ่ายคลิปการทดลองที่ท าขึ้นเอง บรรยายตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้ วิธีการทดลอง การค านวณและ
วิจารณ์ผลการทดลอง ส่งมาในช่องทางที่ก าหนด เช่น ใน MS Team หรือ One Drive ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ใช้ 

 

 
 

 
 

YouTube ช่วยได ้

นักศึกษาถ่ายคลิปอธิบาย
การค านวณ 

นอกจากมาม่าจะกินได้แล้วยัง

น ามาใช้แทนของที่รู้น้ าหนักได้ด้วย 

ตัวอย่างการส่งงานผ่าน One Drive 
1. สร้าง folder ส าหรับเก็บงาน 
2. คลิกขวา เลือก “ขอไฟล์” 

3. เขียนค าอธิบายหรือขอไฟล ์
4. กด “ถัดไป” 

5. คัดลอก link ไปวางเพื่อให้นักศึกษา
ส่งงานได้เลย และกด “เสร็จสิ้น”  
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3. วิชาทางด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ช่วงการปฏิบัติมอบหมายให้นักศึกษาถ่ายคลิปส่ง โดยบรรยายตาม
งานที่ได้รับมอบหมาย (ถ่ายแบบเห็นหน้า) และลดสัดส่วนคะแนนที่มาจากการท าข้อสอบลง เน้นการปฏิบัติ
และส่งคลิปให้ตรวจมากข้ึน 
 
4. วิชาที่นักศึกษาสามารถหาอุปกรณ์เองและปฏิบัติได้เองทั้งหมด เช่น วิชาเขียนแบบ สามารถไลฟ์สดทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียนขณะปฏิบัติหรือให้เด็กถ่ายคลิปส่งก็ได้ รวมถึงให้นักศึกษาพรีเซนต์ให้เพ่ือนฟัง ตอนส่งงานก็
ให้นักศึกษาแต่ละคนรวมงานทั้งหมดส่งไปรษณีย์มาเพราะตรวจง่ายกว่า 
 
*ควรมีไลน์กลุ่มเพื่อให้ค าปรึกษา*  
 

Tips & Tricks เพ่ิมเติมนอกจากการใช้โปรแกรมหลัก 
 มีการให้การบ้านทุกคาบเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาตั้งใจฟัง 
 มีการอัดคลิประหว่างสอนและอัพโหลดขึ้น MS Team เพ่ือให้นักศึกษาตามเนื้อหาได้ 
 มีการแทรกกิจกรรมด้วยโปรแกรม Kahoot ส าหรับท าquiz นักศึกษาจะใส่ใจมากขึ้น 
 ส าหรับนักศึกษาภาคสมทบสไลด์ควรปรับให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้น 
 ข้อสอบปลายภาคท าหลายชุดโดยที่สุ่มตามเลขที่ของนักศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การวัดผลประเมินผลส าหรับคลาสใหญ่อยากให้ฝ่ายวิชาการฯ มีการคุมสอบด้วยอาจารย์หลายๆท่าน 

และให้นักศึกษาเปิดกล้อง เพ่ือท าให้เป็นมาตรฐาน 
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แนวทางการสอนออนไลน์ 

 
 

เมือ่สอนออนไลน์ อาจารยไ์มส่ามารถมองเหน็ปฏกิริยิาของนกัเรยีนทีม่ ี
ต่อบรรยากาศในหอ้งเรยีน หรอืไมส่ามารถกระตุน้ความสนใจของนกัเรยีนได้
โดยตรง 

นกัเรยีนอาจจะเบื่อ หลบั เขา้มาในหอ้งแลว้กลบัไปนอนต่อ ไมม่สีมาธ ิ 
ไมเ่ขา้ใจแต่ถามอาจารยไ์มส่ะดวก  
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ตกลงกบันักเรียน จะใชโ้ปรแกรมอะไรบา้งในการสอน เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้ตรยีมตวัเตรยีมใจ 

เช่น 
ใช ้ZOOM หรอื Google Meet ในการสอนสด 
ใช ้Microsoft Team หรอื Google drive ในเชค็ชื่อ 
ใช ้Microsoft Team หรอื Google drive หรอื E-mail ในการส่งงาน 
ใช ้Facebook Group หรอื Line ในการปรกึษา 
*ไมใ่หน้กัเรยีนรูส้กึโดดเดีย่วหรอืไมไ่ดร้บัการดแูลเมือ่เรยีนออนไลน์* 

 
 
*ค านึงถงึสิง่ทีพ่งึระวงัเสมอเพื่อประโยชน์แก่ผูส้อนและผูเ้รยีน* 
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การใช้ ZOOM สอนสด  
 

 
 

1. เปลีย่นหน้ากากหรอืพืน้หลงัใน ZOOM ใหด้ไูมน่่าเบื่อ 

 
วธิกีารคอื... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เลอืกลกูศรขึน้ 2. เลอืก Choose Video Filter… 

3. เลอืกรปูทีต่อ้งการ 
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หรอืเปลีย่น background กไ็ด.้.. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เลอืก View 

2. เลอืก Immersive 

3. เลอืก view ทีต่อ้งการ 
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2. เพิม่กจิกรรมถาม-ตอบหรอืโหวต 

 
 
หรอืใหน้กัเรยีน present......  

 
  

ไหนใครยงัไม่ไดส้ง่งานยกมอืขึน้! 

เลอืก reaction ทีโ่ตต้อบกนัได ้
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ถ่ายคลปิใหน้กัเรยีนเหน็บรรยากาศในหอ้ง รวมทัง้ตดัต่อคลปิไวเ้พื่อประกอบการสอน 

 
 
*สิง่ทีไ่มค่วรลมืคอืการทบทวนและประเมนิการสอนของตนเอง* 
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การใช้ Google meet + Google Jam board สอนในวิชาปฏิบติั  
 
วชิา Design ช่วงชัน้ปีตน้ๆ ทีน่กัเรยีนยงัไมค่่อยมปีระสบการณ์ การเรยีนเขยีนแบบและตรวจแบบจงึ
ตอ้งเกาะตดินกัเรยีนพอสมควร ในช่วงเวลาทีอ่าจารยไ์ม่สามารถจบัมอืนกัเรยีนเขยีนได ้และ one-way 
communication แบบสอนอยา่งเดยีว หรอือดัวดิโีอไมไ่ดผ้ลโปรแกรมทีส่ามารถช่วยไดค้อื extension 
(add-on) Google jam board ซึง่สามารถใชคู้่กบั Google meet ไดด้ ี
 

1. ทัง้อาจารยแ์ละนกัเรยีนตอ้งม ีGoogle account ก่อน  

ซึง่งา่ยทีสุ่ดคอืใช ้Email:…….@rmutto.ac.thของมหาวทิยาลยั 

2. เริม่ใชง้าน Google jam board โดย search จาก Google กไ็ด ้ 

หรอืจากเมนูของ Google กไ็ด ้
 
 
 

 
 

 
  

1. เลอืกจากเมนูใน Google 

หรอื search 

2. เขา้มาทีห่น้าเปล่าของ jam board 

แลว้สรา้ง Jams โดยการกด +  

3. Jams ทีส่รา้งขึน้  
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3. น าการบา้นของนกัเรยีนหรอืงานทีต่อ้งการ comment มาใส่ วธิกีารคอื.....  
 

 

 
 
 
 

1. เลอืกรปูภาพจากเมนู

ดา้นซา้ย 

2. คน้หาภาพทีต่อ้งการ 

3. หรอืคบีมาเลยกไ็ด้ 
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4. แชรใ์หก้บันกัเรยีนทีอ่าจารยต์อ้งการตรวจงานใหห้รอืแชรใ์หน้กัเรยีนทัง้หอ้งกไ็ด ้วธิกีารคอื.....  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ขอ้จ ากดัคอื ถา้ใชม้อืถอืจะเขยีนไมไ่ด ้แต่อยา่งน้อยนกัเรยีนมอุีปกรณ์กย็งัสามารถช่วยอาจารยแ์ละ
เพื่อนได*้ 

  

1. เลอืก Share 

2. เลอืกผูท้ีเ่ราตอ้งการแชร ์

3. เมือ่แชรแ์ลว้ทัง้อาจารยแ์ละนกัเรยีน

สามารถเขยีนบน board ได ้แต!่ ตกลง

กนัก่อนว่าใครจะใชส้อีะไร 
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5. การใชร้ว่มกบั Google meet 

 

 
 
สามารถแชร ์tap อื่นหรอืคน้หาขอ้มลูใน Google ไปพรอ้มกบัสอนไดเ้ลย 
 
 
  

สามารถใชง้านรว่มกบั Google meet งา่ยๆ 

หลงัจากสรา้งหอ้งประชุมแลว้ 

สามารถแชร ์tap ทีต่อ้งการ หรอื tap ของ 

jam board ไดเ้ลย 
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การค้นหาเอกสารอ้างอิง โดยใช้ vpn 
 
ถา้หากเขา้ไปใชอ้นิเทอรเ์น็ตของมหาวทิยาลยัในทีต่ ัง้จะสามารถเขา้ไปสบืคน้งานวจิยั หนงัสอื หรอื
วารสารจากแหล่งต่างๆ ไดส้ะดวก แต่ในการท างานนอกสถานทีน่ัน้ตอ้งใช ้vpn  
 

1. วธิกีารเริม่ใชง้าน vpn  

 

 

1. Search vpn มทร ตะวนัออก 

2. เลอืก 
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*ควรเปิด vpn เมือ่ตอ้งการใชเ้ท่านัน้ ถา้ไมจ่ าเป็นตอ้งคน้หาขอ้มลูกปิ็ด เพราะบางครัง้อนิเทอรเ์น็ตของ
มหาวทิยาลยัไมเ่สถยีร *  

3. สมคัรตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 

4. เริม่ใชง้านตามค าแนะน า 
ดาวน์โหลด globalprotect และตดิตัง้ 

 

5. ถา้สมคัรแลว้บน chrome จะมลีกูโลก 
สามารถเลอืกปิดหรอืเปิด vpn ได ้
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2. แหล่งสบืคน้หนงัสอื  

 

 
 

หรอื website: https://li-zenn.com/ เป็นเวบ็ของส านกัพมิพ ์ทีม่หีนงัสอืเกีย่วกบัสถาปตัยเยอะ 
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Tips & Tricks อ่ืนๆ 
 การส่งงานสามารถส่งได้หลายช่องทาง เช่น Google meet, E-mail หรอื พูดคุยกนัทาง line 

กลุ่ม 
 การปรบัวธิสี่งงาน เช่น การส่งภาพโมเดล จะไม่ถ่ายภาพเดยีวเพราะดูไม่รูเ้ร ื่อง  ให้ถ่ายเป็น

แพตเทริน์หรอืก าหนด template ใหน้ักเรยีนเลย เช่น แต่ละงานถ่าย  top view + side view + 
perspective view + closed up view ตามนี้ รวมถงึเปลีย่นจาก project ใหญ่เป็น project สัน้ๆ
และค่อยๆเพิม่เงือ่นไขในแต่ละครัง้ 

 วชิา Concept design เทอมนี้แบ่งเป็น project ทุกสปัดาห ์แต่ละ chapter ต้องมผีลงานชิ้น
เลก็ๆ และทา้ยเทอมต้องรวมเป็น 1 project ขอ้ดคีอืไม่สรา้งความกดดนัใหน้ักเรยีนไปโหมท า
ตอนปลายเทอมและค่อยๆไดร้บั comment ในแต่ละสปัดาห ์

 เอาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกนัคอื ออกแบบ เขยีนแบบ และ คอมพวิเตอร ์มารวมกนัสรา้งเป็น project 
เดยีว นกัเรยีนจะไดท้ าทุกกระบวนการตัง้แต่ตน้ 

 
Tips & Tricks เพ่ิมเติมนอกจากการใช้โปรแกรมหลัก 
 มกีารอดัคลปิ/ตดัต่อคลปิเป็น Ep. แลว้อพัโหลดไวเ้พื่อใหน้กัศกึษาทบทวน 
 การวดัผลโดยการออกขอ้สอบ Google มคีวามเหมาะสมในการก าหนดเวลาและการตัง้ค่าต่างๆ 
 การสอนปฏบิตัทิี่มกีารใช้อุปกรณ์ด้วยจะมกีารส่งอุปกรณ์ให้นักศกึษาและนัดหมายว่าจะมกีาร

ปฏบิตัใินสปัดาหไ์หน ระหว่างสอนกไ็ลฟ์สดดว้ยการตัง้กลอ้ง ช่วงแรกๆ กล็องผดิลองถูกไปก่อน
แต่ท าไปเรือ่ยๆ กช็นิขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ส่วนกลางน่าจะมโีปรแกรมหรอืระบบที่สามารถใช้ในการสอบที่เป็นมาตรฐานได้ เช่น สามารถ

ก าหนดเวลาในการท าขอ้สอบ สามารถลอ็คไดว้่าใหท้ าไปทลีะขอ้ หรอือื่นๆ 
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แนวทางการใช้โปรแกรมสอนออนไลน์ให้เวิรค์ 
 

การสอน ในสาขาทางด้านโลจิสติกส์มีการใช้โปรแกรมหลัก ๆ สองโปรแกรมคือ MS Team  

และ Google Meet   ส าหรับ MS Team มีข้อดีตรงที่สามารถสอนสด อัพโหลดไฟล์ มอบหมายงาน 
สร้างข้อสอบและแบบฝึกหัด ได้ในขณะที่ Google Meet มีความเสถียรในการแชร์หน้าจอที่มีการเขียนสด
มากกว่า แต่ไม่มีระบบการอัพโหลดไฟล์และมอบหมายงานโดยตรงได้ เนื่องจากการสอนในสาขามีนักศึกษา
จ านวนไม่มากและเป็นวิชาทฤษฎีเสียส่วนใหญ่ การใช้ MS Team นั้นสามารถตอบโจทย์ได้หลายอย่าง โดยมี
ฟังก์ชั่นบางตัวที่จะแนะน า คือ สมุดบันทึกส าหรับชั้นเรียน ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นแบ่งปันพ้ืนที่การท างานคล้าย 
Google Jam Board อาจารย์สามารถมอบหมายโจทย์และนักศึกษาในทีมสามารถมาใช้พ้ืนที่เดียวกันในการ
ตอบและแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ 

วิธีการใช้งานคือ เข้าทีมและเลือก “สมุดบันทึกส าหรับชั้นเรียน” 
 

 
 

 
 

1. เลือก “สมุดบันทึก
ส าหรับช้ันเรียน” 

2. เลือกไอคอนการน าทาง 

3. เลือก “การใช้พื้นที่การ
ท างานร่วมกัน” 

 

4. คลิกขวา เลือก “หน้าใหม่” 
 

5. พิมพ์ช่ือเรื่องหรือโจทย์ และ
สามารถแนบรูปหรือไฟลไ์ด ้
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จะเห็นว่าสะดวกต่อการมอบหมายงานที่ไม่ซับซ้อนหรือใหญ่จนเกินไป เหมาะกับลักษณะการสอนในสาขาและ
เนื้อหาทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในทีมซึ่งง่ายต่อการทบทวนย้อนหลัง  
 
 นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชั่นที่ใช้ในการท าข้อสอบ แบบฝึกหัดและสร้างฟอร์มที่ช่วยในการเช็คชื่อนักศึกษา
คือ MS Form โดยเข้าไปที่เมนู “งานที่มอบหมาย” 

 

 

อาจมอบหมายให้นักศึกษาจัดกลุม่สินค้า
หรือท าตามโจทย์ที่ก าหนดได้ โดยทุกคน
สามารถแชทลงไปที่หน้าน้ีได้เลยเพราะ
โพสตไ์ปท่ีหน้าท่ัวไปของทีม นักศกึษา
จ านวนน้อยอยู่แล้วก็ไม่วุ่นวายมาก 

1. เลือก “งานท่ีมอบหมาย” 

2. คลิกท่ีสร้าง “แบบทดสอบ” 

3. เลือกแบบทดสอบเดิมหรือ
คลิก “สร้างแบบทดสอบใหม่” 

4. จัดท าแบบฝึกหัด/ข้อสอบ 



กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) ปีการศึกษา 2564 (สาขาวชิาเทคโนโลยโีลจิสติกส์ฯ) Page 3 

 

 

 
 

 

เนื่องจากจะต้องมีการเช็คชื่อ

นักศึกษาค่อนข้างเข้มงวด อาจ

ต้องใช้ตัวช่วยโดยน า MS Form 

มาใช้ ให้เช็คชื่อได้หลายทาง 

สร้างฟอร์มที่ให้นักศึกษาเลือกชื่อ

ตัวเองพร้อมกับลงเวลาที่เข้าเรียน 
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ปัญหาของ MS Team คือไม่ค่อยเสถียรโดยเฉพาะเวลาสอนสดที่มีการเขียนอธิบายด้วย ในกรณีนี้สามารถสลับ
มาใช้ Google Meet ทดแทนได้ 
 

 
 
 
 

นอกจากนี้ Google Meet ยังสามารถตั้งค่า calendar เพ่ือย้ าว่านักศึกษาต้องเรียนวันไหน ช่วยเตือนความจ า
ได้อีกทางหนึ่งเพราะบางทีนักศึกษาอาจลืม 
 

หมายเหตุ  
คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams (ส าหรับการเริ่มต้นใช้งาน) 
https://drive.google.com/file/d/1yidjV4f57itpxtdp8_VTCJdGm5lMm1Zt/view 
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่นหลักจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
https://covid-19.rmutto.ac.th/คู่มือการจัดการเรียนการสอน 
https://web.microsoftstream.com/video/7629b630-8d97-4c81-b2f2-535a8f7c9498 
 
 

Tips & Tricks เพ่ิมเติมนอกจากการใช้โปรแกรมหลัก 
 ถ้ามีความเป็นไปได้ในการลอกข้อสอบให้ท าข้อสอบหลายชุด และแยกสอบโดยการก าหนดให้

นักศึกษาที่น่าจะเป็นต้นฉบับท าข้อสอบแยกจากเพ่ือนไปเลย 
 นักศึกษาหลายคนใช้มือถือในการเรียนการเลือกใช้โปรแกรมจ าเป็นต้องคอยถามนักศึกษาด้วยว่า

มองเห็นหน้าจอตามที่อาจารย์เขียนหรือไม่ หรือบางครั้งการใช้ข้อสอบของ MS Team นักศึกษาบาง
คนไม่สามารถพิมพ์ค าตอบลงไปในข้อสอบได้ การแก้ปัญหาคือใช้แอพพลิเคชัน OneNote ของ MS 

1. เลือก “Whiteboarding” 

2. เลือก “Start a new whiteboard” 

https://drive.google.com/file/d/1yidjV4f57itpxtdp8_VTCJdGm5lMm1Zt/view
https://covid-19.rmutto.ac.th/คู่มือ
https://web.microsoftstream.com/video/7629b630-8d97-4c81-b2f2-535a8f7c9498
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Team แทนได้ [คลิปใช้งานOneNote https://www.youtube.com/watch?v=cYdqNCNFHvo] 
แต่ข้อเสียคือจะต้องคอยควบคุมการปล่อยหรือรับข้อสอบใน OneNote ตลอดเวลาการสอบ 

 นักศึกษาในเวลาและนอกเวลาราชการอาจจะต้องมีการสอนที่แตกต่างกันเนื่องจากเวลาเรียน ส าหรับ
นักศึกษานอกเวลาราชการที่เวลาเข้าเรียนน้อยอาจมีการอัพโหลดชีทเรียนและใบงานไว้ให้เหมือน
นักศึกษาในเวลาราชการแต่การสอบจะแตกต่างไปโดยมีการมอบหมายงานให้ท ารายงานและอัด
คลิปพรีเซนต์เพ่ิมเติม 

 การสอนที่จ าเป็นต้องมีการเขียนโปรแกรม (ปกติต้องเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) มักพบ
ปัญหา เช่น นักศึกษาไม่มีคอมพิวเตอร์ หรือไม่มีโปรแกรมอาจให้นักศึกษาเขียน flowchart แทนเพ่ือ
ดูความเข้าใจเบื้องต้น 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cYdqNCNFHvo

