ความพร้อมของนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรั พ ยากรศาสตร์ ส าหรั บการเรี ย นผ่ า นระบบ
ออนไลน์ แ ละการเรี ย นตามวิ ถี ป กติ ใ หม่
(New Normal) ประจาปีการศึกษา 2563
วรนันท์ บุตราช สุกัญญา ส่งสวัสดิ์ ภัทรพล แก้วสถิตย์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
บทคัดย่อ
หน่วยกิจการนักศึกษา ได้ทาการสารวจความพร้อมของนักศึกษาคณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทุกชั้นปี เพื่อสารวจความพร้อมทั้งด้าน
อุปกรณ์การเรียน ระบบการสื่อสาร ปัญหาหากมีการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และการเรียนตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) ประจาปีการศึกษา 2563
พบว่า นักศึกษาใช้ระบบเครือข่าย True มากที่สุด (ร้อยละ 41) และส่วนใหญ่ใช้ระบบสัญญาอินเตอร์เน็ตที่บ้าน (ร้อยละ 64) อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ถอื ว่านักศึกษามีความพร้อมด้านอุปกรณ์ แต่มีนักศึกษาที่ใช้อุปกรณ์การเรียนผ่านมือถืออย่างเดียวจานวน 6 คน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสาหรับ
การเรียนผ่านระบบออนไลน์ สาหรับปัญหาทีพ่ บของนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ระบบของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร (ร้อยละ 52)
ผลการสารวจนี้ได้ถูกนาเสนอผ่านทีมผู้บริหาร ทาให้เกิดนโยบายการปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ รวมไปถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนหรือต้องการอุปกรณ์สาหรับการรเรียนผ่านระบบออนไลน์
คาสาคัญ : ความพร้อม, ระบบออนไลน์, วิถีปกติใหม่

สภาพปัญหา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทาให้คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ต้องปรับเปลี่ยนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา โดยเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบการออนไลน์
การจัดพื้นที่ห้องเรียนตามมาตรการ Social Distancing แต่การเปลี่ยนแปลงวิถีการเรียนของนักศึกษา นักศึกษาต้องใช้อุปกรณ์สาหรับการเรียนเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น จึงได้ทาการสารวจความพร้อมของนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทุกชั้นปี เพื่อสารวจความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การเรียน ระบบการ
สื่อสาร ปัญหา หากมีการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และการเรียนตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) ประจาปีการศึกษา 2563

กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุ
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยให้ส่วนงานปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ ทาให้ส่วนงานต้องทาการสารวจความพร้อมของนักศึกษาที่จะต้องเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ว่ามีความพร้อมหรือไม่ ทางหน่วยกิจการนักศึกษาจึงได้ทาการสารวจโดยใช้แบบสารวจออนไลน์ (Google Form) ซึ่งสารวจในประเด็นต่างๆ
ดังนี้
1. ระบบเครือข่ายที่นักศึกษาใช้
2. การใช้อุปกรณ์สาหรับการเรียน
3. ปัญหาในการเรียนผ่านระบบออนไลน์

วัตถุประสงค์/วิธีการปรับปรุง
1. เพื่อสารวจความพร้อมของนักศึกษาคณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทุกชั้นปีสาหรับการเรียนผ่านระบออนไลน์
2. ผลการสารวจนาเข้าสู่ทีมบริหารเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน หรือแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์การเรียน ระบบการสื่อสาร
รวมถึงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

แผนการดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ออกแบบแบบสารวจความพร้อมของ
นักศึกษา
2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกชั้นปีกรอก
แบบสารวจ
3. สรุปผลการสารวจเสนอทีมผู้บริหาร
4. ประสานงานกับงานสารสนเทศเพื่อสารวจ
อุปกรณ์การเรียน
5. ติดต่อประสานงานแจ้งนักศึกษาที่ต้องการ
ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 สัปดาห์

หน่วยกิจการนักศึกษา

1 เดือน

หน่วยกิจการนักศึกษา

2 สัปดาห์

หน่วยกิจการนักศึกษา

1 สัปดาห์

หน่วยกิจการนักศึกษา

3 สัปดาห์

ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

หน่วยกิจการนักศึกษา

เชิงปริมาณ
- ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตที่นักศึกษาใช้ใน
การเรียนระบบออนไลน์
- อุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้ในการเรียนระบบ
ออนไลน์

เชิงคุณภาพ
- สภาพปัญหาที่พบในการเรียนระบบออนไลน์

ตัวชี้วัด
จานวนระบบ
อุปกรณ์ทใี่ ช้
ในการเรียน

ความถี่ของปัญหา
(ร้อยละ)

ผลลัพธ์

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
ตอบแบบสอบถามจานวน 110 คน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตที่นักศึกษา
ใช้ในการเรียนระบบออนไลน์

ปัจจุบันนักศึกษาใช้สัญญาณระบบอินเตอร์เนตจากแหล่งใด

สภาพปัญหาที่พบในการเรียนระบบออนไลน์

อุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์

ประเด็นปัญหา

ผลการปรับปรุง

1. ระบบของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร เสียงขาดๆ หายๆ
สัญญาณไม่ดี ทาให้สื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ
2. อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่พร้อม ทั้งของอาจารย์และของ
นักศึกษา ทาให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ
3. Application หรือระบบการสอนของอาจารย์หลากหลาย
ทาให้เกิดความยุ่งยาก บางระบบดี บางระบบมีปัญหา
4. บรรยากาศในการเรียนไม่เอื้อต่อการเรียน มีสิ่งรบกวนทาให้
ตัวนักศึกษาขาดสมาธิ ระหว่างการเรี ยน ความไม่ตั้งใจเรียน
ขาดการจดจ่อ กั บการฟั ง บรรยายที่ มี แ ต่ เ สีย ง ความสั มพั น ธ์
ระหว่างผู้สอนผู้เรียนลดลง การสื่อสารไม่เข้าใจ
5. ขาดการปฏิ บั ติ จ ริ ง มี ปั ญ หาในการส่ ง ข้ อ สอบ มี Take
home มากกว่าการเรียนปกติ
6. ควรมีคลิปให้ทบทวนย้อนหลัง บางรายวิชาการใช้คลิปวิดีโอ
ในการสอนไม่มีความคมชัดทั้งภาพและเสียง

จานวนความถี่
ของการแสดง
ความคิดเห็น

คิดเป็น
ร้อยละ

57

52

5

5

4

4

36

33

4

4

4

4

ผลจากการส ารวจความพร้อ มของนักศึ กษาคณะสิ่ งแวดล้ อ มและทรัพ ยากรศาสตร์ส าหรับการเรีย นผ่ านระบบออนไลน์และการเรีย นตามวิถีปกติใหม่
(New Normal) ประจาปีการศึกษา 2563 ทาให้ได้ทราบถึงความพร้อมด้านอุปกรณ์ของนักศึกษาบางคนที่ขาดแคลน และปัญหาของนักศึกษาที่เรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ และนาผลการสารวจนี้เสนอทีมผู้บริหารของคณะ

การขยายผล
หน่วยกิจการนักศึกษาได้นาเสนอข้อมูลการสารวจนี้ให้กับทีมผู้บริหาร ทาให้เกิดนโยบายที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษา และสารวจอุปกรณ์ที่ การเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ในคณะ เพื่อสนับสนุนและรองรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านอุปกรณ์ พร้อมกันนี้ คณะได้พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการเ รียนการสอน
แบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

