
แนวปฏิบติัที�ดี (Good Practice)
วทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย

 

เรื�อง แนวทางการจัดการเรยีนการสอน
ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดเชื�อไวรสัโควดิ – 19 

ของวทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย

ว �ทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาว �ทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19  
ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์   
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ความเป็นมา  

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือมาตรการการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงทำให้เป็นแรงผลักดันให้มีการนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์ อย่างทั่วถึงในทุกสถาบันและทุกสาขา
วิชาชีพ เพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเรียนรู้ได้จากบ้านพักของตัวเอง กระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ใน
ทุก ๆ ที่ การจัดการเรียนการสอนโดยมีการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทาง จิตใจที่เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ระบาด 

การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นการเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม การนำเอาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้นั้นทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ จากที่บ้านและผู้สอน
สามารถมอบหมายงาน ตรวจงานและสร้างแบบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา New 
normal หรือความปกติใหม่นี้ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดการปรับตัวและมีการจัดการ เรียนการสอนแบบออนไลน์ที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว ผู้สอน ผู้เรียนและสถานศึกษาต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน ผู้พัฒนาระบบทางด้านสารสนเทศได้เร่งพัฒนา
เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการศึกษาและการประชุมทางไกล จึงเกิดเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนและการ
ประชุมทางไกลขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้ใช้ เช่น Zoom, Google Hangouts, Skype, Line, 
Facetime, Facebook, Messenger, Microsoft Teams, True Visual World, Google Meet, Vroom, WebX เป็น
ต้น 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ใน
ประเทศไทย ทำให้มีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนและเพื่อเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติในอนาคต 
จะไม่สามารถจัดการเรียน การสอนแบบปกติได้ ดังนั้น วิทยาลัยฯ จำเป็นต้องหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการวัดและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิธี PLC (Professional Learning Community : ชุมชนการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ )  จากประสบการณ์การเรียนการสอนของบุคลากร เพ่ือถอดองค์ความรู้และนำความรู้มาใช้พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กร โดยมีกระบวนการในการหาความรู้เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรได้อย่างถูกต้องและ
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เหมาะสม เป็นการพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน  พัฒนา
ฐานความรู้ขององค์กรได้ จากเหตุผลดังกล่าวและประกอบด้วยการระบาดของไวรัสโควิด-19  วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยในประเด็น การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย
ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ประจำในวิทยาลัยฯ ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นดังกล่าว ซึ่งได้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน 8 รูปแบบ คือ การจัดการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom (สำหรับผู้เรียน) การจัดการสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Line การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google classroom การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ด้วย Microsoft Teams การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้คลิปวิดีโอ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โดยใช้Google Meet การจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่งในแต่ละ
รูปแบบ วิทยาลัยมวยไทยฯ สนับสนุนให้คณาจารย์ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (แบบออนไซต์) และ Online 
Active Learning (แบบออนไลน์) ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ คือ 1) ประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อม  2) การสะท้อน / 
อภิปราย 3) ความคิดรวบยอด และ 4) การประยุกต์ใช้  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นเวทีให้บุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19  
2. เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมในสถานการณ์โควิด-19 และสามารถ

นำรูปแบบที่ได้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรสายวิชาการท่านอื่น ๆ ได้นำไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
1. การจัดการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom (สำหรับผู้เรียน) มีขั้นตอนดังนี้  

1.1 แนะนำระบบ  
Zoom เป็นโปรแกรมการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในการจัด ประชุม

ทางไกล การอบรมสัมมนา หรือการเปิดคอรส์สอนออนไลน์ ซึ่งสามารถรองรับผู้เรียนได้ถึง 100 คน โดย โปรแกรม 
Zoom สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียง ของทั้งของผู้สอนและผู้เรียน ทำให้สามารถสนทนาโต้ตอบกัน ได้ นำเสนอ
เอกสารต่างๆ เช่น PowerPoint word pdf นำเสนอหน้าจอของผู้สอน อีกทั้งยังสามารถบันทึกวิดีโอ การสอนไปพร้อม
กันได้ นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานบนระบบ iOS และ Android ได ้ 

1.2 การเข้าใช้งาน 
1.2.1 เปิดโปรแกรม Zoom ขึ้นมา จากนั้น คลิก “Join a Meeting”  
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1.2.2 กรอกรหัสห้องประชุม และพิมพ์ชื่อ จากนั้นคลิก “Join”  

 
1.2.3  ระบบจะให้กรอกรหัสของห้องประชุม เมื่อกรอกรหัสเสร็จแล้ว คลิก “Join Meeting”  
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1.2.4 ระบบจะให้เลือกว่าจะแสดงวิดีโอของเราให้ผู้สอนดูไหม หากต้องการเลือก “Join with 
Video” หาก ไม่ต้องการให้ผู้สอนเห็นหน้าเลือก “Join without Video” 

 
1.2.5  จากนั้นระบบจะถามว่าจะให้ผู ้เข้าร่วมได้ยินเสียงเราไหม หากต้องการคลิก “ Join with 

Computer Audio” หากไม่ต้องการคลิกปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 การเรียน 
1.3.1 เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ห้องเรียนบนระบบออนไลน์แล้ว ระบบจะนำเข้าสู่การแสดงหน้าจอของ

ผู้สอน 
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1.3.2  เราสามารถกดเปิดวิดีโอเราให้ผู้เรียนเห็นได้ที่เมนูวิดีโอมุมซ้ายล่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.4 การสนทนา (Chat)  
        1.4.1 เมื่อแถบสีส้มแสดงที่เมนู Chat แสดงว่ากำลังมีผู้สนทนา ให้คลิกท่ีปุ่ม “Chat”  
 

 
 
 
 
 
 
 

1.4.2  เราสามารถพิมพ์โต้ตอบกับผู้เข้าร่วมได้ที่เมนู “Chat” 
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1.4.3 อีกท้ังสามารถเลือกสนทนากับผู้สอนได้เพียงคนเดียวอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.4 ในระหว่างการสนทนา หากนักศึกษาต้องการแชร์ไฟล์ สามารถเลือกเมนู “File” เพ่ือแชร์ไฟล์
เอกสาร และไฟล์อื่น ๆ ไปให้ผู้ร่วมสนทนาท่านอื่นได้ 
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1.5 การควบคุมหน้าจอ 
     นักศึกษาสามารถเลือกควบคุมหน้าจอได้โดยการคลิกท่ีเมนู “View Options” 

 
 
 

Zoom Ratio การซูมหน้าจอ 
Request Remote Control การเสนอให้ผู้สอนให้สิทธิ์เราเป็นผู้ควบคุมหน้าจอ 
Annotate การเปิดเครื่องมือสำหรับเขียนหน้าจอ 
Side-by-side mode การเลือกรูปแบบการแสดงผลหน้าจอ 

 
 
2. การจัดการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Line  
 2.1 ติดตั้ง Line ใน PC / Notebook 
 2.2 ตั้งกลุ่ม Line (Line group) และเชิญผู้เรียน 
 2.3 ใช้ Function ต่าง ๆ ใน Line group เพ่ือประโยชน์ของการจัดการห้องเรียน 
 2.4 ใช้ Line ใน PC / Notebook เพ่ือการสอนสด (ประสานเวลา – synchronous teaching) 
 
 
 
 

 
 2.5 นัดหมายเวลากับผู้เรียนล่วงหน้าให้ชัดเจน 
 2.6 เข้ากลุ่ม Line (Line group) ที่สร้างไว้ก่อนเวลาที่นัดหมาย 
 2.7 เปิดไฟล์ที่จะใช้ประกอบการสอน เช่น PowerPoint ไว้ล่วงหน้า 
 2.8 ก่อนเวลาสอนเล็กน้อย กดปุ่ม Video Call 
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 2.9 เมื่อกดปุ่ม Video Call แล้ว เช็คเสื้อผ้า หน้า ผม และไมโครโฟน 
 2.10 ผู้เรียนจะทยอยเข้ามาตามนัด ได้สูงสุดถึง 200 คน (รวมผู้สอน) 
 2.11 ผู้เรียนจะเห็นวิดีโอกล้องของผู้สอน ของตนเอง และของผู้เรียนท่านอ่ืน ๆ  
 2.12 ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้จากหลายอุปกรณ์ เช่น PC / Notebook Smartphone และ Tablet 
 

3. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google classroom มีขั้นตอนดังนี้ 
     3.1 เข้าสู่ระบบ Gmail โดยเปิดเว็บไซต์ https://mail.google.com/  

         3.2 ทำการลงชื่อใช้งานด้วย E-mail ของ Google (Gmail) กรณีไม่มีใน Gmail ของมหาวิทยลัย ให้ใช้ Gmail 
ส่วนตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 จะปรากฏหน้าต่าง Gmail จากนั้นคลิกเลือก Application ของ google และคลิกเลือก Classroom 
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9 แนวปฏิบติัท่ีดี (Good  Practice)วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
 

3.4 สำหรับการใช้งาน Google Classroom ในครั้งแรก เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว เราต้องเลือกบทบาทในการใชง้าน 
Google Classroom ให้เลือก “ฉันเป็นครู” (I am a Teacher)  

 

 
 
3.5 คลิกเครื่องหมาย + ที่บริเวณด้านมุมขวา 

 
 
3.6 หลังจากนั้นให้เลือก สร้างชั้นเรียน 

 
3.7 กรอก ข้อมูล ในการสร้างชั้นเรียน และคลิกปุ่ม สร้าง (กรณีสอบวิชาเดียวกัน 2 ห้อง ให้สร้างชั้นเรียน 

แยกกัน) 
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10 แนวปฏิบติัท่ีดี (Good  Practice)วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
 

 
 
 

4. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Microsoft Teams มีขั้นตอนดังนี้  
4.1 ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams และศึกษาการใช้งาน ดังรูป 
4.2 ผู้สอนเพิ่มผู้เรียนโดยการคลิก Add member หรือ Get link to team  
4.3 ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนตอบรับการเข้าห้องเรียน  
4.4  ผู้สอนตอบรับการเข้าเรียนโดยคลิกตอบรับที่ Activity  
4.5  ผู้สอนเริ่มจัดการเรียนการสอนโดยคลิกเลือกท่ี Meet และท าการสอน  
4.6  ผู้สอนแจ้งผู้เรียนให้  

  4.6.1 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนได้ที่เมนู Files  
4.6.2 ส่งงานที่เมนู Posts  
4.6.3 ทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบได้ที่เมนู Assignments  
 

5. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้คลิปวิดีโอ มีขั้นตอนดังนี้ 
5.1 จัดทำคลิปวิดีโอให้สอดคล้องกับเนื ้อหาที ่จะสอนหรือหาคลิปที ่มีอยู ่แล้วในอินเทอร์เน็ต เพื ่อใช้เป็นสื่อ  

ประกอบการเรียนการสอน  
5.2 สร้างกลุ่มไลน์ในรายวิชาที่สอน   
5.3 นำคลิปวิดีโอ upload ลงใน YouTube  
5.4 คัดลอกลิงค์ใน YouTube มาวางบนกลุ่มไลน์ และแจ้งให้นักศึกษาเข้าเรียนตามตารางเรียน  
5.5 ตรวจสอบการเข้าเรียนโดยการให้นักศึกษาส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามคลิปที่สอนภายหลังจากเรียนเสร็จ ซึ่ง
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนวิธีนี้สามารถดูได้ดังรูป 
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11 แนวปฏิบติัท่ีดี (Good  Practice)วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
 

 
6. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google meet 

 
 

ในขั้นตอนนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับ:  
1. การ Login เข้าใช้งาน Google Meet  
2. การสร้างห้องเรียนห้องประชุม / การเข้าร่วมประชุม  
3. คัดลอก Link ส่งให้นิสิต / การเพ่ิมผู้เรียน  
4. การปิดเสียงผู้อ่ืน  
5. ส่งข้อความแชท  
6. การแชร์หน้าจอการทำงาน 

 
การ Login เข้าใช้งาน Google Meet เข้าใช้งาน Google ด้วยการพิมพ์ที่ช่อง Address ของ Web browser 
https://meet.google.com Login ด้วยบัญชี@mcru.ac.th ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ตัวอย่าง user@ mcru.ac.th   
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12 แนวปฏิบติัท่ีดี (Good  Practice)วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

แสดงสถานะเมื่อทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จ                 ทำการเลือกไปที่ Icon Meet  
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13 แนวปฏิบติัท่ีดี (Good  Practice)วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
 

การสร้างห้องเรียนห้องประชุม 

คลิก +Join or start a meeting            ตั้งชื่อ Class แล้วคลิก Continue                คลิก Join now  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คัดลอก Link แล้วส่งให้นักศึกษา/ การเพิ่มผู้เรียน  

การคัดลอก Link สามารถส่งทางอีเมล หรือ กลุ่ม Facebook,LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

14 แนวปฏิบติัท่ีดี (Good  Practice)วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
 

กรณีมี Account ผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปิดเสียงผู้อ่ืน  

คลิกท่ีรูป ไมโครโฟน ที่รูปภาพของคนนั้น ให้ไมโครโฟนเปลี่ยนเป็นสีแดง 

 

 

 

 

 

การตั้งค่า Layout, Microphone, Camera  
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15 แนวปฏิบติัท่ีดี (Good  Practice)วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
 

การเปลี่ยน Layout ในการประชุมการหรือการสอน 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการตั้งค่า Microphone Video  ส่งข้อความแชท  

เลือกไปที่ Chat จะสามารถส่งข้อความแชทในกลุ่มได้ 

 

 

 

 

 

 

การแชร์หน้าจอการทำงาน  

แชร์หน้าจอ คลิก Present Now แล้วเลือก Your entire screen หรือ A window 

 

 

 

 

 

 

การเลือก Your entire screen จะเป็นการแชร์หน้าจอ Google meet แล้วคลิก Share 
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16 แนวปฏิบติัท่ีดี (Good  Practice)วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
 

 

 

 

 

 

 

การเลือก A window จะสามารถเลือกโปรแกรมท่ีต้องการแชร์ แล้วคลิก Share 

 

 

 

 

 

 

 

จะปรากฏโปรแกรมที่ต้องการแชร์ต่าง ๆ เช่น PowerPoint, Word, Web browser 
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17 แนวปฏิบติัท่ีดี (Good  Practice)วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
 

และหากต้องการหยุดการแชร์คลิกเลือก Stop sharing 

 

 

 

 

 

 

 

หากวิดีโอการประชุมเริ่มต้นและจบในระหว่างเวลาประชุมที่กำหนดไว้ วิดีโอจะลิงก์กับกิจกรรมในปฏิทินของ
การ ประชุมโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ได้รับเชิญในปฏิทินที่อยู่ในโดเมนเดียวกันกับผู้จัดการประชุมจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงวิดีโอการ 
ประชุมโดยอัตโนมัติ 

 
7. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์  

ในการจัดการเรียนการสอนบางวิชาไม่สามารถใช้วิธีการที่กล่าวมาข้างต้นได้ เนื่องจากเป็นวิชาที่จำเป็นต้องฝึก
ปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญกับนักศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนแบบในชั้นเรียนแบบออนไซต์โดยเว้นระยะได้
ดังนี้  

7.1 ผู้สอนจัดห้องเรียนให้เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานการเว้นระยะและเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

7.2 ผู้สอนจัดเตรียมแอลกอฮอร์สำหรับล้างมือให้นักศึกษาอย่างเพียงพอ  
7.3 ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษาใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน  
7.4 จัดการสอบแบบเว้นระยะภายในมหาวิทยาลัย 
 

8. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
เป็นรูปแบบการผสมผสานการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เข้าด้วยกันตามความเหมาะสมของเนื้อหา

และสถานการณ์ เช่น นำคลิปวิดีโอไปเปิดสอนใน MS teams หรือ Google classroom การสอนแบบออนไลน์สลับกับ
การสอนแบบอออนไซต ์เป็นต้น 
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18 แนวปฏิบติัท่ีดี (Good  Practice)วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
 

ข้อดี - ข้อเสีย ของรูปแบบการเรียนการสอน 
รูปแบบการสอน ข้อดี ข้อเสีย 

1. การจัดการสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม 
Zoom (สำหรับผู้เรียน)  

1. ใช้งานง่าย 
2. ใกล้เคียงกับการสอนในห้องเรียนมากที่สุด 

จำกัดเวลาในการจัดการเรียนการสอน 

2. การจัดการสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม 
Line  

1. เป็นสื่อที่ทุกคนรู้จัก เข้าถึงง่าย และรวดเรว็ 
2. เหมาะสำหรับการแจ้งข่าวและให้คำปรึกษา 
3. สามารถพิมพ์หรือโทรคุยได้ทั้งส่วนตวัหรือกลุ่ม 
4. ข้อมูลสำคัญสามารถทำเป็นโน๊ตและอัลบั้มได้ 
5.  ระบบค่อนข้างเสถียร 

1. ภาพและไฟล์ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน 
2. หากไม่อ่านข้อความจะทำใหข้าดการ
ติดต่อ 
3. บางครั้งการสื่อสารผ่านตวัอักษรอาจไม่
ชัดเจน 
4. หากต้องการกลับมาหาข้อความเก่า  
ใช้เวลาหาค่อนข้างนาน 
5. ไม่สามารถบันทึกได้ 

3. การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ด้วย 
Google classroom  

1. เหมาะสำหรับส่งงานของนักศึกษา 
2. สามารถแชร์ข้อมูลได้หลากหลาย 
3. เหมาะสำหรับการใช้เปน็เครือ่งมือในการสอบ 
4. ใช้งานง่าย อาจารยส์ามารถเพ่ิมนักศึกษาได้
โดยตรง หรือแชรร์หัสเพ่ือให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนได ้
5. ประหยัดเวลา ไม่เปลืองกระดาษ อาจารย์ตรวจ 
และให้คะแนนงานได้ในที่เดียวกัน 
6. ช่วยจัดระเบยีบ นักศึกษาสามารถดูงานของตนเอง
ได้ในหน้างาน 
7. สื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น Classroom อาจารยส์ามารถ
ส่งประกาศและเริ่มการพูด เรยีนได้ทันที นักศึกษา
สามารถแชร์แหล่งข้อมูล ตอบคำถามในสตรีมได้ 
8. ประหยัดเวลาและปลอดภยั Classroom ไม่แสดง
โฆษณา ไม่ใช้เนื้อหาหรือข้อมูลของนักศึกษา การ
โฆษณา และการให้บริการฟรีสำหรับมหาวิทยาลัย 

1. อาจารย์ผูส้อนหรือนักศึกษาไม่คุ้นเคย
กับการเรียนการสอนใน Classroom 
2. ไม่มีห้องสนทนาออนไลน ์

4. การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ด้วย 
Microsoft Teams  

1. ออกแบบมาเพ่ือสนับสนุน การส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
2. ออกแบบมาสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถให้
คำปรึกษากับผู้เรียนไดโ้ดยใหผู้้เรียนแชร์หน้าจอ 

1. ถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี การจัดการ
เรียนการสอน จะทำให้เกิดการกระตุก 
2. ถ้าเรยีนผา่นโทรศัพท์ การจดัการเรียน
การสอน อาจมีข้อจำกัดในการมองสื่อการ
สอน 



19 
 

19 แนวปฏิบติัท่ีดี (Good  Practice)วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
 

รูปแบบการสอน ข้อดี ข้อเสีย 
5. การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์โดยใช้คลิป
วิดีโอ  

1. เนื่องจากคลิปถูกนำไปอัพโหลดลงใน Youtube 
แล้ว ผู้เรียนจึงสามารถหาเวลาเข้าไปเรียนในช่วงเวลา
ที่ตัวเองสะดวกได ้
2. ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรยีนซ้ำในเรื่องที่ไม่เข้าใจได้
หลาย ๆ ครั้ง 

1. ยังขาดระบบการติดตามผู้เข้าไปเรียนใน
คลิป 
2. ถ้าคลปิมีความยาวมาก ๆ การดาวน์
โหลดอาจจะช้าและเปลืองอินเทอร์เน็ต 
3. คลปิการสอนอาจจะมภีาพที่ไม่ค่อย
สมบูรณ์ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำคลิป
ของผู้สอน 

6. การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ Google 
meet 
 

1. สามารถแชรห์น้าจอสว่นตวั, Power Point 
Slide, ไฟล์เอกสารระหวา่งการบรรยายหรือ 
การอบรม 
2. จอแสดงผลเรียบง่ายและตอบสนองได้รวดเรว็ 
3. . สามารถใช ้G - mail ในการใช้ Google 
Classroom รว่มดว้ยได ้
4. ไม่จำกัดเวลาในการใช้งานต่อครั้ง 
5. เข้าใช้งานผ่าน Browser โดยไม่ต้องมีการลง 
โปรแกรม 
6. สามารถดาวน์โหลด Application นี้เพ่ือใช ้
งานผ่านมือถือ ด้วยระบบ IOS และ Android ได ้
7. สามารถบันทึกวิดีโอการอบรม/การบรรยาย/ 
การประชุมได ้

1.ต้องเสียค่าบริการเท่านั้น ตามระดับ
ความต้องการเข้าใช ้
 1.1 G Suite 
 1.2 G Suite for Education 
 1.3 G Suite for Enterprise 
2. รองรับผู้เข้ารว่มการอบรม/ประชุม/
บรรยายสูงสดุ จำนวน 250 คน 
3.ในกรณีต้องการเปน็ผู้เปิดการประชุมต้อง
มีการสมัครเป็นผู้ใช้ประเภท G - Suite 
(กรณีไม่เสียค่าบริการจำเป็นกรณีท่ีจะเป็น
ผู้เข้าร่วมการอบรม/การประชุมเท่านั้น) 

7. การจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไซต์  

นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการตาม
มาตรการของมหาวิทยาลัยฯ 

1. อุปกรณ์และเครื่องมือมีไม่เพียงพอ 
2. ภาระของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพ่ิมมาก 

8. การจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน 

สามารถนำข้อดีของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบอ่ืน ๆ มาทำการจัดการเรียนการสอน 

ถ้าผู้สอนมีความหลากหลายในรปูแบบการ
จัดการเรียนการสอนมากเกินไป อาจทำให้
ผู้เรียนปรับเปลีย่นตามไม่ทัน 

 
รูปแบบการวัดและประเมินการเรียนการสอน  

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะ
การสอบ สามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหาและสถานการณ์  ยกตัวอย่างเช่น 
จัดการสอบแบบเว้นระยะภายในมหาวิทยาลัย โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติตัวใน สถานการณ์โควิด-19 ของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้แล้วยังสามารถจัดการสอบแบบออนไลน์ โดยให้ นักศึกษาเปิดกล้องขณะทำข้อสอบ 
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20 แนวปฏิบติัท่ีดี (Good  Practice)วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
 

ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 
      ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน  

1. ผู้สอนมีความพร้อมและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้  
2. ผู้สอนสามารถสร้างสื่อประกอบการสอนได้ภายใต้ทรัพยากรที่มี  

     ความพร้อมเรียนออนไลน์ของผู้เรียน  
ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อม ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการเรียน รวมถึงอินเทอร์เน็ต 
 

สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยควรจะสนับสนุน  
1. มหาวิทยาลัยควรจัดหาและดูแลอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนและผู้สอนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

อยู่เสมอ 
2. มหาวิทยาลัยควรจัดห้องสอนออนไลน์ และมีอุปกรณ์พร้อมในการให้บริการ  
3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์จัดทำบทเรียนออนไลน์  
4. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการสร้างสื่อการสอนให้มากขึ้น 
5. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่คณาจารย์ 
6. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมให้บุคคลากรในด้านการผลิตสื่อการสอน และการใช้มัลติมิเดียที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
7. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  
8. มหาวิทยาลัยควรช่วยเหลือค่าอินเตอร์เน็ตให้แก่นักศึกษา และขอความร่วมมือกับหอพัก นักศึกษาให้มีบรกิาร

อินเทอร์เน็ตในหอพัก  
9. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางสร้างหลักสูตรในอนาคตที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนออนไลน์  
10. มหาวิทยาลัยควรจัดพื้นที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นภายใต้มาตรการเว้นระยะ  

 

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษาวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทย์แผนไทย  
   แนวทางในการสอนของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ รูปแบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมของผู้สอน โดยผู้สอนต้องวางเนื้อหา ระบบ มีการวัดผล ประเมินอย่างไร ให้มีความ
กระชับ 

2. การเตรียมความความพร้อมของผู้เรียน มีดังนี้ 
2.1 สถานที่ ต้องมีความเหมาะสม 
2.2 Internet 
2.3 การแต่งกายของนักศึกษา 

 3. วิธีการสอน การทำคลิปวิดีโอ ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ทบทวนได้ ประมาณ 5-7 นาที 
 4. เครื่องมือการเรียนการสอน ใช้โปรแกรม zoom และ meet 
 5. การวัดและการประเมินผล ด้านความรู้ พฤติกรรม ทักษะ ทัศนคติ ทักษะทางสังคมที่ใช้เพ่ือปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้คน (soft skill) 
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21 แนวปฏิบติัท่ีดี (Good  Practice)วิทยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทยแ์ผนไทย 
 

   แนวทางในการสอนของ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล 
1. อาจารย์ในสาขาไม่ได้ใช้โปรแกรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการสอนออนไลน์ 
2. ใช้ zoom ในการสอนออนไลน์ 70% 
3. ใช้ Line ในการสอนออนไลน์ 30% 
4. การสอนภาคปฏิบัติ อาจารย์ทำเป็นวิดีโอ เช่น วิชาทักษะและเทคนิคมวยไทย โดยนำไปลงใน YouTube 

เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และนำไปฝึกปฏิบัติได้ การส่งงานของนักศึกษา จะให้อัดวิดีโอ และส่งมายัง
อาจารย์ผู้สอน 

 

   แนวทางในการสอนของ อาจารย์ บารมี ชูชัย 
 การสอนภาคปฏิบัติ  จะมีการทำคลิปวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Canva ในการทำ ทำเป็นสื่อวิดีโอแล้ว Upload 
ยังช่อง YouTube ของสาขาวิชา โดยจะทำสื่อเพ่ือเป็นการนำเข้าสู่บทเรียน ประมาณ 30 นาที ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้า
มาเรียนได้รู้ได้ตลอดเวลา จะสอดแทรกคำถามลงไปในตอนท้ายของเนื้อหา แล้วให้นักศึกษาออกแบบ clip video สั้น ๆ 
ส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด  
 การสอนภาคทฤษฎี มีการบันทึกการบรรยายเนื้อหา /การซักถาม ลงใน MOOC MCRU  
 

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ (ระเบียบวิธีวิจัยและโครงการวิจัยทางสาธารณสุข)  

จัดการเรียนการสอนใช้รูปแบบผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและ
สถานการณ์ในช่วงนั้น  ซึ่งการสอนแบบออนไลน์จะใช้โปรแกรม zoom และLine ในการเรียนทฤษฎี การทำ
แบบทดสอบที่เป็นข้อเขียน และการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่แบบ AL มี 4 มี 4 องค์ประกอบ E, R&D, C, A 
2. มีกิจกรรมภายในห้องเรียน นอกห้องเรียน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์  
  - กิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์ โดยการบรรยาย  การดูคลิ๊ปวีดิโอ  นำเสนองานที่มอบหมายและ

ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านงานวิจัย 
  - กิจกรรม นอกห้องเรียน โดยให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล  นำมาใช้ในการเขียนโครงร่างวิจัย ในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย  ใช้ในการทำเล่มวิจัยที่สมบูรณ์ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย   

 - เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เพิ่มเติม และให้นักศึกษาเข้าอบรมการสืบค้นการใช้ฐานข้อมูลวิจัย  
     1) เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ วิจัย บทความ วารสารและหนังสือผ่าน 
Web OPAC สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโดยสำนักวิทยาบริการ ฯ 

   2) จัดกิจกรรมวิพากย์โครงร่างวิจัย  กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยในระดับคณะ จัดโดยวิทยาลัยมวย
ไทยฯ  และส่งเสริมให้นำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ  จอมบึงวิจัย 

3. การวัดและประเมินผล ประเมินหลากหลายวิธี โดยจะการสอบข้อเขียน การมอบหมาย และเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การร่วมกิจกรรม การนำเสนอผลงานวิจัยในระดับต่าง ๆ 
แนวทางการสอนของ อาจารย์รุ่งนภา  สิงห์สถิตย์)  
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google meet เพ่ิมเติม 
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 มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ในการสอนออนไลน์นั้น จะเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Google Meet เป็นหลัก ในการทำแบบทดสอบ และการนำเสนอผลงาน อยู่ในรูปแบบออนไลน์  การเรียนการสอนใน
รูปแบบปกติ จะเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทย  
แนวทางการสอน (ตัวอย่าง วิชา การนวดไทย 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  นิ่มทัศนศิริ 

1. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้แต่ละหัวข้อ 

2. จัดการเรียนรู้ ทีม่ีกิจกรรมภายในห้องเรียน นอกห้องเรียน ฝึกปฏิบัติ หาความรู้เพิ่มเติม และสร้างข้อตกลง
ในการเรียนรู้ร่วมกัน  

  - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ ในห้องเรียน โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการยกกระดาน การทำฤษีดัดตน ฝึกทักษะ
การรักษา โดยการจับคู่ ทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ทำการรักษา  ตรวจหลังการรักษาและให้คำแนะนำ  จากนั้นให้
นักศึกษาสลับคู่กันแล้วทำการรักษาเช่นเดิม อาจารย์จะทำการสังเกต ให้คำแนะนำ ดูวิธีการรักษาตลอดจนให้คำแนะนำ
กับนักศึกษาตัวต่อตัวและให้นักศึกษาสอบถามข้อข้องใจหรือข้อสงสัยต่าง ๆ 

  - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ นอกห้องเรียน โดยให้นักศึกษานำทักษะที่เรียนในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติจริงใน
สำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งนักศึกษาจะได้เข้าห้องตรวจโรค หัดตรวจผู้เข้ารับการรักษา ฝึกหัด
การวิเคราะห์โรค การประยุกต์วิธีการรักษากรณีพบรอยโรคเพ่ิมเติมของคนไข้ 

 - กิจกรรมหาความรู้เพ่ิมเติม โดยให้นักศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในหัวข้อที่สามารถหาข้อมูลเองได้ และ
ให้จัดทำเป็นคลิปวีดีโอ แล้วเอามานำเสนอ และอาจารย์ นักศึกษาร่วมกันอภิปรายข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือหาความถูกต้อง 

3. เลือกสื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรม โดยใช้หนังสือ ตำราการนวดที่ใช้ในการสอบใบประกอบ
วิชาชีพ และคลิปวีดีโอ ที่เผยแพร่จากกรมการแพทย์แผนไทย 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการสอนออนไลน์  จะใช้โปรแกรม google meet, Line แต่จะใช้ในส่วนหัวข้อที่เป็น
ทฤษฏี ส่วนหัวข้อปฏิบัติจะให้นักศึกษามาฝึกในชั้นเรียน 

5. การวัดและประเมินผล จะประเมินหลากหลายวิธี โดยจะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิชา เช่น  
 - ภายในห้องเรียน ประเมินจาก ทักษะการนำเสนอฤๅษีดัดตน การยกกระดาน การถาม ตอบ การฝึก

ปฏิบัติ 
 - ภายนอกห้องเรียน ประเมินจากการสังเกตจากการพูดคุย การรักษา ผู ้เข้ารับบริการในสำนัก

การแพทย์แผนไทยฯ   
 
แนวทางการสอนของ อาจารยเ์ฟื่องลดา  ทบศรี 
 จัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ ตามความเหมาะสมของเนื้อหา/สถานการณ์ในช่วงนั้น  โดย
ใช้โปรแกรม zoom, google meet, google form ในการเรียนทฤษฎีและแบบทดสอบที่เป็นข้อเขียน ส่วนเนื้อหาที่
เป็นภาคปฏิบัติหรือสอบปฏิบัติ จะให้นักศึกษาออนไซต์ หากช่วงที่ต้องเรียนเนื้อหาภาคปฏิบัติ แต่ไม่สามารถมาเรียน
ออนไซต์ได้ จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยให้นักศึกษาทำคลิปวีดีโอเพ่ือนำเสนอ หรือให้นักศึกษาปฏิบัติ
ขณะเรียนผ่านโปรแกรมออนไลน์ 
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แนวทางการสอนของ อาจารย์ระพีพร ชนะภักดิ์ 
1. มีแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหาสาระในรายวิชาที่เรียน และใช้สื่อวิดีโอจากแหล่งต่าง ๆ ร่วมด้วย 
3. มีการทำใบกิจกรรมระหว่างเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจในสิ่งที่เรียน 
4. มีแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือให้นักศึกษาได้ทบทวนคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน 
5. สื่อการสอนและใบงาน จะอัพโหลดใน Google classroom 

 
แนวทางการสอนของ อาจารย์วิภาวี  จันทศรี 

1. วิธีการสอน  
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการสอน  
สื่อการสอน Power Point, คลิปวีดีโอ 

3. การวัดและประเมินผล  
วัดและประเมินผลโดยการทำแบบทดสอบในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Schoology 
 

แนวทางการสอนของ อาจารยอั์ชฌา สมนึก 
1. การสอนภาคทฤษฎี สอนโดยใช้โปรแกรม Meet  
2. ในระหว่างการสอน หากต้องการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการโต้ตอบ ระดมสมอง แสดง 

ความคิดเห็น จะใช้ เว็บแอปพลิเคชั่น Mentimeter (www.mentimeter.com) ช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน ซึ่งสามารถทำให้เห็นผลลัพธ์ได้ทันที ช่วยให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ เพิ่มการมี
ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน 

3. การวัดผลและประเมินผลใช้ เว็บแอปพลิเคชั่น formative (https://goformative.com) เนื่องจากมีความ
หลากหลายของรูปแบบคำถามให้เลือกใช้ เช่น Multiple choice, short answer, True/False , การตอบ
คำถามผ่านการวาดเขียนอย่างอิสระ เป็นต้น และผู้สอนสามารถดูผลการทำข้อสอบแบบเรียลไทม์ได้ และส่ง 
Feedback และสามารถ Export ข้อมูลผลการสอบเป็นไฟล์ excel ได ้
 

แนวทางการสอนของ อาจารย์อัญทิวา อุ่นไธสง 
การสอนภาคทฤษฎี 

1. ใช้โปรแกรม Google Meet ในการสอนออนไลน์ 80% 
2. ใช้โปรแกรม Line ในการสอนออนไลน์ 10% 
3. สอนในชั้นเรียน 10% 
4. การสั่งงานและส่งงานในชั้นเรียน ใช้โปรแกรม Google Classroom 

การสอนภาคปฏิบัติ 
1. สอนในชั้นเรียน 10% 
2. สอนโดยให้หัวข้อในการนำเสนอหรือการสอบปฏิบัติที่แตกต่างกัน นำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์

ด้วยโปรแกรม Google Meet 
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3. ให้นักศึกษาทำคลิปวิดีโอนำเสนอด้วยหัวข้อที่แตกต่างกันนำเสนอ 
4. การสั่งงานและส่งงานในชั้นเรียน ใช้โปรแกรม Google Classroom  

 
แนวทางการสอนของ อาจารยญ์ษมณ ละทัยนิล 

1. สอนโดยใช้ Google meet เป็นหลัก ผู้สอนสามารถสร้างลิงค์ข้ึนก่อนเวลาเรียนได้ เพ่ือจะได้ใช้นัดหมายการ
เรียน 

2. มอบหมายการบ้าน การส่งใบงานท้ายคาบเรียนใช้ Google classroom สามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่เวลาที่
ผู้สอนมอบหมายงาน เวลาที่นักศึกษาส่งงาน เมื่ออาจารย์ตรวจและให้คะแนนนักศึกษาแล้ว ระบบก็จะแจ้งเตือนไปยัง
อีเมลนักศึกษา 

3. ช่วงโควิด-19 ระบาด การสอบเก็บคะแนนใช้ Google form ซึ่งระบบจะตรวจและแจ้งคะแนนหลังสอบ
เสร็จทันที สามารถคำนวณร้อยละรายข้อ ทำให้เห็นแนวโน้ม เช่น ข้อสอบที่นักศึกษาผิดมาก ข้อสอบที่นักศึกษาทำถูกได้
คะแนนมาก เป็นต้น 

4. บทเรียนไหนที่สำคัญ นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ได้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ในคาบเรียนจะมีการสอนโดย
ละเอียดอยู่แล้ว และหลังเรียนเสร็จ จะอัดคลิปเนื้อหาเข้มข้น โดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ แล้วอัพเนื้อหาขึ้นที่ Google drive 
แล้วให้ลิ้งค์นักศึกษาไปดาวโหลด หรือทบทวนซ้ำ การรวมเอกสารประกอบการเรียนทั้งเทอม จะอัพโหลดขึ้นที่ Google 
drive 

5. การพูดคุย สื่อสาร นัดหมาย ให้คำปรึกษาเล็ก ๆ น้อย ๆ การให้เอกสารประกอบการเรียนแต่ละครั้ง ใช้แอพ
พลิเคชัน line  
 
ความสำเร็จจากการประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 

การประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมีดังนี้ 
 
1. ผศ.ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข และวิชาโครงการวิจัยทาง

สาธารณสุข มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ AL ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ E(จัดประสบการณ์,สาธิต), 
R&D(สะท้อนความคิด ,ถกเถียง,อภิปราย), C (เข้าใจ,เกิดความคิดรวบยอด)  และ A(ทดลอง,ประยุกต์ใช้,การบ้าน) ใน
รูปแบบทั้งออนไลน์และออนไซต์   มีกิจกรรมเสริมให้นักศึกษาเพ่ิมเติมคือ  

    - จัดอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ในการให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับงานวิจัย  
    - นักศึกษาเข้าอบรมการสืบค้นการใช้ฐานข้อมูลวิจัย โดยเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูล

วิทยานิพนธ์ วิจัย บทความ วารสารและหนังสือผ่าน Web OPAC สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึงจัดโดยสำนักวิทยาบริการ ฯ 

    - จัดกิจกรรมวิพากย์โครงร่างวิจัย  โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเป็นผู้วิพากษ์ 
    - กิจกรรมให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยในระดับคณะ จัดโดยวิทยาลัยมวยไทยฯ   
    - ส่งเสริมให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ  (ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย)  
 
ผลจากการประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอน ทำให้วิทยาลัยฯ ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ  

ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 
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“นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 28 กุมภาพันธ์. – 2 มีนาคม 2565  จำนวน 4 บทความ ซึ่งได้รับรางวัล  Best Paper  
1 บทความ  
     1) รางวัล  Best Paper  เรื่อง การศึกษาความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามแบบ
ชีวิตใหม่ของนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย   
           ผูว้ิจัย ซาลีฮา ยูโซะ, นูรฮาฟีกะห์  ดอเลาะ, ฟาตีฮะ มือลี  รุ่งอรุณ  สุทธิพงษ์ 
     2) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็มในนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
           ผูว้ิจัย ธณัฐณัณ สว่างเมฆ, กันยารัตน์ ทองดี, จริยาภรณ์ แก้วกัลยา, มนต์มนัส แท่งหิน และ รัชดาพร ฐานมั่น 
     3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
การแพทย์แผนไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 
           ผูว้ิจัย ทรรศิกา ขันสมาน, พิมพ์พิชฌา ศรีบุญเพ็ง, เสาวลักษณ์ ไทรสังขฉัตรธิติ, รุ่งนภา สิงห์สถิต,บารมี ชูชัย 
และ ชาญชัย ยมดิษฐ์ 
     4) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
           ผูว้ิจัย เกตุวลิน หลวงเพชร, นภาพร ถ้ำกลาง, วิสสุตา ฉลวยศรี, นัฏกร สุขเสรมิ และชาญชัย ยมดิษฐ์  
 

2. อาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2565 
 - อาจารยร์ัชดาพร  ฐานม่ัน เรือ่งการพัฒนาเกมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตชั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์การคัด
แยกผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ (Field Triage) สาหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง  เรื่อง ผลของการใช้รูปแบบการจัดการการเรียนการสอนมวยไทย
ออนไลน์สาหรับนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา 
 -อาจารย์บารมี ชูชัย เรื่องโครงการบูรณการส่งเสริมสาระกิจกรรมทางกายในการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาพลศึกษาและรายวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาบัณฑินและหลักสูตรอบรมระยะสั้น การจัดกิจกรรมทางกายใน
สถานศึกษาและชุมชน 
 
การเผยแพรแ่นวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
 ในการประชุมแลกเปลี ่ยนความรู้และประสบการณ์ภายในวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยผ่าน
กระบวนการ PLC ระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ในระดับคณะ เดือนละ 1 ครั้ง 
 ในการประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย กับคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผน
ไทย เมื่อ วันที่ 14  มิถุนายน 2565 
 ในการประชุม PLC ระหว่างวิทยาลัยฯ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ วันที่ 24  มิถุนายน 2565 
 การเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ เวปไซต์ของวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 
 
 

นางสาวศิรินทิพย์ หวงทอง  ผู้บันทึก   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์  ผู้ตรวจทาน 




