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(New Normal) ประจ าปีการศึกษา 2563
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บทคัดย่อ
หน่วยกิจการนักศึกษา ไดท้ าการส ารวจความพร้อมของนักศึกษาคณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ทุกชั้นปี เพื่อส ารวจความพร้อมทั้งด้าน

อุปกรณ์การเรียน ระบบการสื่อสาร ปัญหาหากมีการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และการเรียนตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) ประจ าปีการศึกษา 2563
พบว่า นักศึกษาใช้ระบบเครือข่าย True มากที่สุด (ร้อยละ 41) และส่วนใหญ่ใช้ระบบสญัญาอินเตอร์เน็ตที่บ้าน (ร้อยละ 64) อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ถอืว่านักศึกษามีความพร้อมด้านอุปกรณ์ แต่มีนักศึกษาที่ใช้อุปกรณ์การเรียนผ่านมือถืออย่างเดียวจ านวน 6 คน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคส าหรับ
การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ส าหรับปัญหาทีพ่บของนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เรยีนผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ระบบของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไมเ่สถียร (ร้อยละ 52)
ผลการส ารวจนี้ได้ถูกน าเสนอผ่านทมีผู้บริหาร ท าให้เกิดนโยบายการปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ รวมไปถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนหรือต้องการอุปกรณ์ส าหรับการรเรียนผา่นระบบออนไลน์
ค าส าคัญ : ความพร้อม, ระบบออนไลน์, วิถีปกติใหม่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ท าให้คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ต้องปรับเปลี่ยนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา โดยเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบการออนไลน์ 
การจัดพื้นที่ห้องเรียนตามมาตรการ Social Distancing  แต่การเปลี่ยนแปลงวิถีการเรียนของนักศึกษา นักศึกษาต้องใช้อุปกรณ์ส าหรับการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
ดังนั้น จึงได้ท าการส ารวจความพร้อมของนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทุกชั้นปี เพื่อส ารวจความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การเรียน ระบบการ
สื่อสาร ปัญหา หากมีการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และการเรียนตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) ประจ าปีการศึกษา 2563

สภาพปัญหา

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยให้ส่วนงานปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ ท าให้ส่วนงานต้องท าการส ารวจความพร้อมของนักศึกษาที่จะต้องเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ว่ามีความพร้อมหรือไม่ ทางหน่วยกิจการนักศึกษาจึงได้ท าการส ารวจโดยใช้แบบส ารวจออนไลน์ (Google Form) ซึ่งส ารวจในประเด็นต่างๆ 
ดังน้ี

1. ระบบเครือข่ายที่นักศึกษาใช้
2. การใช้อุปกรณ์ส าหรับการเรียน
3. ปัญหาในการเรียนผ่านระบบออนไลน์

กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุ

1. เพื่อส ารวจความพร้อมของนักศึกษาคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทุกชั้นปีส าหรับการเรียนผ่านระบออนไลน์
2. ผลการส ารวจน าเข้าสู่ทีมบริหารเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน หรือแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์การเรียน ระบบการสื่อสาร 
รวมถึงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์

วัตถุประสงค/์วิธีการปรับปรุง

ขั้นตอนการด าเนินการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ออกแบบแบบส ารวจความพร้อมของ
นักศึกษา

1 สัปดาห์ หน่วยกิจการนักศึกษา

2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกชั้นปีกรอก
แบบส ารวจ

1 เดือน หน่วยกิจการนักศึกษา

3. สรุปผลการส ารวจเสนอทีมผู้บริหาร 2 สัปดาห์ หน่วยกิจการนักศึกษา
4. ประสานงานกับงานสารสนเทศเพื่อส ารวจ
อุปกรณ์การเรียน

1 สัปดาห์ หน่วยกิจการนักศึกษา

5. ติดต่อประสานงานแจ้งนักศึกษาที่ต้องการ
ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียน

3 สัปดาห์ หน่วยกิจการนักศึกษา

แผนการด าเนินกิจกรรม

ข้อมูลเชิงปริมาณและคณุภาพ ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
- ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตที่นักศึกษาใช้ใน
การเรียนระบบออนไลน์
- อุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้ในการเรียนระบบ
ออนไลน์

จ านวนระบบ

อุปกรณท่ี์ใช้
ในการเรียน

เชิงคุณภาพ
- สภาพปัญหาที่พบในการเรียนระบบออนไลน์ ความถี่ของปัญหา 

(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ

ปัจจุบันนักศึกษาใช้สัญญาณระบบอินเตอร์เนตจากแหลง่ใด
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
ตอบแบบสอบถามจ านวน 110 คน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตที่นักศึกษา
ใช้ในการเรียนระบบออนไลน์

ผลลัพธ์

อุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์

ประเด็นปัญหา
จ านวนความถี่
ของการแสดง
ความคิดเห็น

คิดเป็น
ร้อยละ

1. ระบบของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร เสียงขาดๆ หายๆ 
สัญญาณไม่ดี ท าให้สื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ

57 52

2. อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่พร้อม ทั้งของอาจารย์และของ
นักศึกษา ท าให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ

5 5

3. Application หรือระบบการสอนของอาจารย์หลากหลาย 
ท าให้เกิดความยุ่งยาก บางระบบดี บางระบบมีปัญหา 

4 4

4. บรรยากาศในการเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียน มีสิ่งรบกวนท าให้
ตัวนักศึกษาขาดสมาธิระหว่างการเรียน  ความไม่ตั้งใจเรียน 
ขาดการจดจ่อกับการฟังบรรยายที่มีแต่เสียง ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนผู้เรียนลดลง การสื่อสารไม่เข้าใจ

36 33

5. ขาดการปฏิบัติจริง มีปัญหาในการส่งข้อสอบ มี Take 
home มากกว่าการเรียนปกติ

4 4

6. ควรมีคลิปให้ทบทวนย้อนหลัง บางรายวิชาการใช้คลิปวิดีโอ
ในการสอนไม่มีความคมชัดทั้งภาพและเสียง

4 4

สภาพปัญหาที่พบในการเรียนระบบออนไลน์

ผลจากการส ารวจความพร้อมของนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ส าหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์และการเรียนตามวิถีปกติใหม่ 
(New Normal) ประจ าปีการศึกษา 2563 ท าให้ได้ทราบถึงความพร้อมด้านอุปกรณ์ของนักศึกษาบางคนที่ขาดแคลน และปัญหาของนักศึกษาที่เรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ และน าผลการส ารวจนี้เสนอทีมผู้บริหารของคณะ

ผลการปรับปรุง

หน่วยกิจการนักศึกษาได้น าเสนอข้อมูลการส ารวจนี้ให้กับทีมผู้บริหาร ท าให้เกิดนโยบายที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษา และส ารวจอุปกรณ์ที่การเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ในคณะ เพื่อสนับสนุนและรองรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านอุปกรณ์ พร้อมกันนี้ คณะได้พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการเ รียนการสอน
แบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การขยายผล


