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เรื่อง  การถอดบทเรียนการทํางานWork from home 
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 คุณวิศาสตร์ ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การถอดบทเรียนการทํางานWork from home 

ในแบบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม: ปัญหา การปรับตัว และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

การประชุมออนไลน์ ผ่าน Google meet 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ สังกัด 

1 นายคณาวุฒิ อินทร์แก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
2 นายมาโนช หลักฐานด ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
3 ผศ.สลักจิต พุกจรูญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
4 ผศ.ณัฐชมยั ลักษณ์อ านวยพร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
5 ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
6 นายกิติยศ ตั้งสัจะวงศ ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
7 น.ส.ภัทริกา สูงสมบตั ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
8 น.ส.วรนุช ดีละมัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
9 นายจิระศักดิ ์ ธาระจักร ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
10 ผส.สังเวย เสวกวิหาร ี หมวดวิชาวิทยาศาสตร ์
11 น.ส.ลาวณัย์ฉว ี สุจรติตานนท์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร ์
12 น.ส.เฟื่องลัดดา โสภา หมวดวิชาคณติศาสตร์และสถิต ิ
13 ผศ.ดร.สริิรัตน ์ พานิช หมวดวิชาวิทยาศาสตร ์
14 ผศ.ธนัฎฐา อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร ์
15 นางธนาพร บุญช ู หมวดวิชาวิทยาศาสตร ์
16 นางศรีวิไล พวกน้อย หมวดวิชาคณติศาสตร์และสถิต ิ
17 ผศ.ดร.เพ็ชรรตัน ์ เวฬุคามกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร ์
18 นายวราวุฒ ิ พุทธให ้ หมวดวิชาวิทยาศาสตร ์
19 น.ส.ณัฐติญา ไข่ติยากลุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
20 นางปิยธิดา พันธุนะ หมวดวิขาคณิตศาสตร์และสถิต ิ
21 นายศิริชัย สาระมนัส สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
22 ผศ.ดร.เมธญิาณินฆ ์ ค าขาว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
23 ผศ.ภาคณิ อังศุณิศ หมวดวิชาคณติศาสตร์และสถิต ิ
24 น.ส.ชวน ี สุภิรตัน ์ หมวดวิชาคณติศาสตร์และสถิต ิ
25 ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
26 นายภูมริัตน ์ นวรัตน ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
27 ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม หมวดวิชาวิทยาศาสตร ์
28 นางศุภานัน ปิ่นเจริญ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
29 น.ส.อัจฉรา เฉลิมเกียรต ิ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
30 น.ส.นิสากร น่วมศรีนวล งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ สังกัด 

31 นายประภินวิชฬ ์ ทาวัน งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
32 น.ส.นัฏรีญา  ดีละมัน งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
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กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง 
ดร.คณาวุฒิ  อินทร์แก้ว 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการงานของสาขาวิชาฯ ทั้งภาระงานสอนและภาระงานทั่วไป โดย
ใช้ Application มาเป็นตัวช่วยในการท างาน คือ “Envi Lab” โดยแบ่งการ
ท างานเป็น 3 หมวดหมู่ คือ  
1. งานเอกสารภายในสาขาวิชา 
2. งานบุคลากรในสาขาวิชา 
3. งานห้องปฏิบัติการ 
และมีแนวโน้มในการพัฒนา Application ในรูปแบบ Mobile ต่อไป และ
การพัฒนาให้ครบคลุมระบบ E-document ของมหาวิทยาลัย  

นายมาโนช  หลักฐานดี การเรียนการสอนออนไลน์ในภาคการศึกษานี้ไม่แตกต่างกับภาคการศึกษาที่
ผ่านมา ในรายวิชาทฤษฎีไม่พบปัญหาในการเรียนการสอนออนไลน์ ยกเว้น
วิชาสัมมนา ที่อาจารย์ไม่สามารถมองเห็นพฤติกรรมในการน าเสนองานเมื่อ
เทียบกับการเรียการสอนในชั้นเรียน 

น.ส.ภัทริกา  สูงสมบัติ อาจารย์ผู้สอนได้ท าข้อตกลงในการเรียนออนไลน์กับนักศึกษาไว้ก่อนการ
เรียนการสอนจริง และในปัจจุบันยังพบว่านักศึกษายังขาดอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีส าหรับการเรียนออนไลน์ จึงขอให้คณะและมหาวิทยาลัย
สนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีส าหรับการเรียนออนไลน์ให้แก่นักศึกษา 

น.ส.วรนชุ  ดีละมัน ในการเรียนการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีกับนักศึกษา เช่น นักศึกษาไม่มีคอมพิวเตอร์ที่มี
คุณสมบัติเพียงพอในการลงโปรแกรมเพ่ือใช้ในการเรียนได้ จึงแก้ปัญหาโดย
ด าเนินการขอให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในรายวิชาที่ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง 
นายกิติยศ  ตั้งสัจจะวงศ์ 
 

การเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการเรียนการสอนออนไลน์มองว่าไม่ต่างกัน 
เป็นการลดปัญหาทั้งผู้สอนและผู้เรียน เช่น ปัญหาจราจรติดขัดก่อนมาเรียน   

ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ มีการจัดท าข้อตกลงเบื้อต้นในการเรียนการสอนออนไลน์กับนักศึกษา 
ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน รวมถึงการช่วยเหลือในการสอน
ของเจ้าหน้าที่ Lab Boy ท าให้การเรียนการสอนแทบจะไม่มีอุปสรรค 

ผศ.ณัฐชมัย ลักษณ์อ านวยพร การเรียการสอนออนไลน์ในภาคการศึกษานี้ คล้ายคลึงกับการเรียนการสอน
ออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา นักศึกษาให้ความร่วมมือกับอาจารย์
ผู้สอนเป็นอย่างดี แต่เกิดปัญหาในการสอนให้กับศึกษาต่างคณะ ต่างศูนย์ 
อาจจะไม่สะดวกต่อนักศึกษาในการเปลี่ยนวิชาเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนมีการ
เพ่ิมเวลาจากเวลาที่สอนปกติ เพ่ือให้นักศึกษาให้มีเวลาพักผ่อนหรือเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน 

ผศ.สลักจิต  พุกจรูญ ในการเรียนการสอนออนไลน์อาจารย์ผู้สอนเน้นการให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
และมีส่วนร่วมกับอาจารย์ผู้อน เช่น การเรียกชื่อนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็น
การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

ผศ.ธนัฎฐา อ านวยวัฒนะกุล การเรียนการสอนออนไลน์ท าให้ไม่สามารถเจอหน้านักศึกษาได้เมื่อเทียบกับ
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาแสดงข้อคิด
เห็หรือแจ้งปัญหาได้ตลอดระยะเวลาการเรียน อาจารย์ผู้สอนมีความวิตก
กังวลในรายวิชาปฏิบัติ จึงหาโอกาสที่จะให้นักศึกษาเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการ
ก่อนปิดการเรียนการเรียนการสอน 

ผศ.ดร.สิริรัตน์  พานิช ปัญหาหลักในการเรียนการสอนคือในรายวิชาปฏิบัติ ที่ไม่สามารถให้
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ และนักศึกษามีการตอบสนองต่อการเรียน
น้อยกว่าในการเรียนในห้องเรียน โดยมีวิธีการแก้ปัญหาคือ จะให้นักศึกษา
เข้ามาเรียนปฏิบัติใน 1-2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ แต่ยังมีข้อดีคือลดปัญหา
การสิ้นเปลืองของกระดาษและท าให้พัฒนารูปแบบการออกข้อสอบ 

ดร.ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ ในการเรียนการสอนออนไลน์นักศึกษาไม่เปิดกล้องให้อาจารย์ผู้สอนได้
ตรวจสอบพฤติกรรมการเรียน งปรับเปลี่ยนการสอนโดยการมอบหมายงาน
และให้ศึกษาเข้าชมวิดีโอการสอน 
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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง 
ผศ.ดร.เพ็ชรรตัน์ เวฬุคามกลุ การเรียนการสอนออนไลน์ผู้สอนจะต้องเตรียมการสอนมากกว่าการเรียน

การสอนในชั้นเรียน และจะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์และการตอบสนองของ
นักศึกษาให้มากกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

นายภูมิรัตน์ นวรัตน์ ในฐานะอาจารย์ใหม่ของคณะได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นครั้งแรก
ในภาคการศึกษานี้ ซึ่งวิชาที่รับผิดชอบเป็นรายวิชาปฏิบัติทั้งหมด โดยแบ่ง
ออกเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถเข้ามาในคณะได้จริงๆ ก็จะด าเนินการเรียน
การสอนทฤษฎี แต่ถ้าช่วงไหนสามารถเข้ามาในคณะได้ จะด าเนินการ
จัดท าหนังสือให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องปฏิบัติการในคณะ 

ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม ในบางกลุ่มเรียนนักศึกษาให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนออนไลน์ 
เช่น การเปิดกล้อง ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนดีขึ้น แต่ในบางกลุ่มเรียน
นักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนออนไลน์ 
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