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1. บทน า 

 ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.2561–2580 ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย คือ ประเทศไทย 
มีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยมีเป้าหมายให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถรู้เท่าทัน
โลกในยุคดิจิทัล มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) ดังนั้น 
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จึงต้องพัฒนาคนให้สามารถรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าเป็นแบบก้าวกระโดด แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2560–2579 ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ผลิตบัณฑิตที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน การมีทักษะชีวิตและการท างาน การมีทักษะทางสังคม ทักษะ
การเรียนรู้นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่เน้นการพัฒนาการแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน 
นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนได้โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)   
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใน 
การเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในยุคโลกาภิวัตน์ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร มีรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้น 
ประกอบกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดใหญ่ (Pandemic)  
ไปทั่วโลกในขณะนี้ และสามารถติดต่อกันอย่างง่ายดาย กองทัพเรือ (ทร.) ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต
ของนักเรียนทหารที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว จึงสั่งการให้สถานศึกษา 
ทุกแห่งและการจัดการศึกษาในทุกหลักสูตรใน ทร. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนนายเรือ 
(รร.นร.) เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดกองทัพเรือ (ทร.) ที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  มีพันธกิจใน
ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักที่มีความรู้ระดับปริญญาตรีในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน ทร. 
และมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหารเรือตามภารกิจของ ทร. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบและระบบการจัดการเรียนการสอน
ของ รร.นร. เช่นกัน เป็นเหตุให้ รร.นร. ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้เป็นการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่าการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ การเรียนการสอนไม่จ ากัดอยู่เฉพาะใน
ห้องเรียนปกติ ผู้เรียนสามารถศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา เนื่องจากการเรียนการสอน 
ในรูปแบบดังกล่าวข้างต้นเป็นการใช้สื่อการสอนที่แปลกใหม่ส าหรับครูอาจารย์ และ นนร. ดังนั้น  
ในช่วงแรกของการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับทุก ๆ ฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของ รร.นร.ให้ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด และในปีการศึกษา 2564 
รร.นร.ก็ยังคงจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ เช่นเดียวกับปีการศึกษาที่ผ่านมา โดย รร.นร. จะได้กล่าวใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 วิธีการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
เทคนิคและข้อควรระวัง ประสบการณ์และข้อผิดพลาดในอดีต และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
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2. การจัดการความเสี่ยงด้านการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

จากนโยบายการปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของ ทร. รร.นร. ได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว จึงได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติเพ่ือจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการศึกษาของ รร.นร. 
โดยต้องมีมาตรการเพ่ือปกป้อง ดูแล และรักษาบุคลากรให้มีความปลอดภัย และสามารถจัดการการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ภายใต้โมเดลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
การศึกษาของ รร.นร. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ 
Education RTNA COVID Model (อนุชา  ม่วงใหญ่ และคณะ, 2564) ที่ รร.นร.ใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยงด้านการจัดการศึกษาส าหรับ นนร. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา คือ การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online learning) ซึ่งเป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ๆ  
ในห้องเรียนปกติ ให้เป็นการเรียนแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาช่วยในกระบวนการเรียนการสอน  
ที่สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้เรียน สามารถจัดการเรียนการสอน และเข้าถึงสื่อการสอน ได้อย่างรวดเร็ว  
ทุกสถานที่  ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้กับผู้ เรียน โดย Education RTNA COVID 
ประกอบด้วย 1) Online study หมายถึง การเรียนออนไลน์ผ่าน Application Zoom, WebEx 2) Teaching 
media หมายถึง สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน 3) Before study หมายถึง เนื้อหาใน
ส่วนของการเรียน เพ่ือให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนมาเรียน 4) After study เนื้อหาในห้องเรียนเพ่ือให้นักเรียน 
ที่เรียนไม่ทันสามารถทบทวนบทเรียนได้ 5) During study หมายถึง งดการเปิด Application อ่ืนนอกจากการ
เรียนการสอน 6) Contact หมายถึง การติดต่อกับครูผู้สอนโดยตรง เพ่ือสอบถามเนื้อหาส่วนที่ไม่เข้าใจและ
สงสัย 7) Advantage online study หมายถึง การป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลภายนอก สะดวก ฝึกวินัย
นักเรียน และ 8) Check หมายถึงเช็คชื่อนักเรียนผ่านการเปิดกล้อง โดยมีรายละเอียด ดังแผนภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 Education RTNA COVID Model (อนุชา  ม่วงใหญ่ และคณะ, 2564) 
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3. การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 เมื่อน าโมเดลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการศึกษาของ รร.นร. ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Education RTNA COVID 
Model มาผสมผสานกับแนวทางการบริหารการศึกษาของ รร.นร. ที่ ประยุกต์ใช้  Bartlett  Model  
เป็นเครื่องมือในการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับ นนร. ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา (Ends) วิธีการจัด 
การศึกษา (Ways) และเครื่องมือที่ ใช้ในการจัดการศึกษา (Means) การบริหารทรัพยากรของหน่วย 
(Resource Constraints) และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Environment) 
วิธีการจัดการศึกษาจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเครื่องมือที่ใช้จัดการศึกษากับเป้าหมายในการจัดการศึกษา ดังนั้น 
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน รร.นร. จะต้องสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา ภายใต้สภาวะแวดล้อม
การระบาดของโรคติดเชื้อในปัจจุบันที่ยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง (สันติ  งามเสริฐ, 2561) รายละเอียด
ปรากฏตามแผนภาพที่ 2 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

แผนภาพที่ 2 การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
 การจัดการศึกษาส าหรับ นนร. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตามแนวคิดของ Bartlett  Model ซึ่งในปีการศึกษา 2564 รร.นร. ได้จัดการศึกษาส าหรับ นนร. ควบคู่กับ 
การจัดการด้านความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด รายละเอียดดังนี้ 
   1. เป้าหมายการจัดการศึกษา (Ends) : รร.นร.สามารถจัดการศึกษาส าหรับ นนร. 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. เครื่องมือในการจัดการศึกษา (Means) : เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการศึกษาของ รร.นร.  
ในปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย หลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) หลักสูตร รร.นร. 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ระเบียบ รร.นร. และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของ รร.นร.  
   3. ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา (Resources) : ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา
ส าหรับ นนร. ประจ าปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย ทรัพยากรบุคคล (ผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลกร 
สายสนับสนุน) สื่อการสอน (อุปกรณ์ วัสดุ เทคนิคและวิธีการของครู) ให้สามารถสนับสนุนกิจกรรมการจัด

 

 
Ways Resources Constraints 
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การศึกษาส าหรับ นนร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมให้มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่สามารถใช้งานได้ง่าย ครบถ้วน และทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และ 
สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 
ดังนั้น ในปีกการศึกษา 2564 รร.นร.ได้พัฒนาสมรรถนะของครูอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจน
การสนับสนุนสื่อการสอน ดังนี้  
    3.1 รร.นร. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้และการผลิตสื่อการสอน
ในระบบออนไลน์ให้แก่ครูอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้ครูผู้สอนมีสมรรถนะในการใช้โปรแกรม 
Zoom โปรแกรม WebEx  โปรแกรม Kine Master ส าหรับการตัดต่อวีดิโอ และการใช้ Google Classroom  
ในการบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ 
    3.2 รร.นร. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้สื่อการสอน 
ในระบบออนไลน์ให้แก่ นนร. ได้แก่ ทักษะการใช้โปรแกรม Zoom โปรแกรม WebEx  และการใช้งาน 
Google Classroom เป็นต้น  
    3.3 รร.นร. ได้จัดหาสื่อการสอนประเภทวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของครูอาจารย์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบพกพา กล้องส าหรับสอนทางไกล 
ล าโพง กระดานเขียนส าหรับครู นอกจากนี้ รร.นร. ได้จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Zoom ส าหรับ นนร.ทุกห้อง  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในระบบออนไลน์อีกด้วย  
    3.4 รร.นร. ได้ด าเนินการปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ รร.นร. ให้มีความแรงและ 
มีเสถียรภาพมากขึ้น เพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
   4. วิธีการจัดการศึกษา (Ways) : ผบ.รร.นร. ได้มีนโยบายให้ ฝศษ.รร.นร. ด าเนินการจัด 
การเรียนการสอนส าหรับ นนร. ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  
(ปีการศึกษา 2564) โดยใช้สื่อการสอนที่ รร.นร. สนับสนุน และสื่อการสอนอ่ืน ๆ ตามที่ผู้สอนถนัด ดังนี้  
    4.1 ให้ครูอาจารย์ใช้โปรแกรม Zoom หรือ โปรแกรม WebEx เป็นเครื่องมือในการสอน
ในระบบออนไลน์ในเวลาจริงตามตารางสอนที่ รร.นร. ก าหนด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ สามารถ
ใช้โปรแกรมอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของตนเองได้ตามความเหมาะสมและความถนัดของตนเอง   
    4.2 สนับสนุนให้ครูอาจารย์ใช้ Google Classroom เป็นห้องเรียนออนไลน์ และ 
ใช้ประโยชน์จาก Google Classroom ในการบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งครูผู้สอนสามารถเพ่ิมรายชื่อครู
และผู้เรียนจากบัญชี Google ของบุคคลนั้น ๆ เพ่ือให้เข้ามาอยู่ในชั้นเรียนของตนเอง ก าหนดรหัสผ่านให้ครูและ
ผู้เรียนน าไปใช้เพ่ือเข้าชั้นเรียนด้วยตนเองได้ สามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์ มอบหมายงานหรือกิจกรรม 
แก่ผู้เรียนรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถท าการบ้านผ่าน Google Docs โดยไม่ต้องใช้กระดาษ 
และส่งงานเข้า Google Drive ของครูผู้สอนภายใต้ Folder “Classroom” ครูสามารถก าหนดวันส่งงาน 
ตรวจสอบการส่งงาน ตรวจให้คะแนนผู้เรียนรายบุคคล การเข้าใช้งานชั้นเรียนออนไลน์ สามารถใช้งานผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ซ่ึง รร.นร. จะขอยกตัวอย่าง
การใช้ Google Classroom ในการบริหารจัดการห้องเรียนวิชาครูทหาร ส าหรับ นนร. ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 และปีการศึกษา 2564 ที่ท าการสอนโดย น.ต. ผศ.สันติ  งามเสริฐ อาจารย์ ฝศษ.รร.นร. รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ (สันติ  งามเสริฐ, 2564)  
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   ชั้นเรียนออนไลน์วิชาครูทหาร ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย ได้แก่ 1) ระบบการ
จัดการข้อมูล 2) ระบบการจัดการรายวิชา และ 3) ระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) ระบบการจัดการข้อมูล (Information Management System)  
      เป็นการตั้งค่าชั้นเรียนออนไลน์ ได้แก่ การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ (Google 
Classroom) ด้วยบัญชี Google (G – mail) ของครูผู้สอน การเข้าใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือ การเชิญหรือลบครูในชั้นเรียน ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของชั้นเรียน การเปิดใช้งานรหัส
ชั้นเรียน การอนุญาตให้ผู้เรียนเขียนหรือแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนออนไลน์ 
    2) ระบบการจัดการรายวิชา (Course Management System)  
      เป็นการออกแบบส่วนประกอบของชั้นเรียนออนไลน์วิชาครูทหาร ซึ่งมี
ส่วนประกอบของชั้นเรียนออนไลน์ ดังนี้  
     2.1) การแสดงหน้าหลักของชั้นเรียน เป็นหน้าที่แสดงการเคลื่อนไหวของ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน โดยจะเรียงล าดับเหตุการณ์จากปัจจุบันไปหาอดีต รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับ
สมาชิกในชั้นเรียน  
     2.2) องค์ประกอบของบทเรียนเรียน ประกอบด้วย  
  2.2.1) แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test) เป็นแบบทดสอบออนไลน์  
ที่ครูสร้ างขึ้น  เ พ่ือวัดความรู้ เบื้องต้นของผู้ เรี ยน ในรายวิชา ( เนื้อหาครอบคลุมรายวิชาทั้ งหมด)  
เพ่ือประโยชน์ในการจัดกลุ่มผู้เรียน และวางแผนการเรียนการสอนในรายวิชา ซึ่ง Google Classroom 
สามารถสร้างข้อสอบออนไลน์ได้หลากหลายชนิด เช่น ข้อสอบเลือกตอบชนิดหลายตัวเลือก ข้อสอบชนิดความเรียง 
(เขียนตอบ) เป็นต้น  
 2.2.2) การแนะน ารายวิชา เป็นส่วนที่ครูชี้แจงแนวทางการเรียน 
การสอนในวิชา ได้แก่ แนวทางการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ และการวัดและประเมินผลรายวิชา ครูผู้สอน
ด าเนินการอัพโหลดรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) หรือแผนการสอนประจ ารายวิชา ไว้ใน Google Classroom 
เพ่ือให้ผู้เรียนทราบแนวทางการเรียน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 – 15 และอัพโหลดประมวลการสอนรายวิชา (Course 
Syllabus) ซ่ึงเป็นรายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ และเอกสารอ้างอิง (เป็นการสรุปรายละเอียด
ของวิชาจาก มคอ.3 อีกครั้งหนึ่ง)  
 2.2.3) เนื้อหาวิชา ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้   
   - ครูผู้สอนด าเนินการอัพโหลดต าราเรียน (ต าราอิเล็กทรอนิกส์) 
ส าหรับการศึกษาเพ่ิมเติมของผู้เรียน  
   - เอกสารประกอบการสอน และสื่อการสอนอ่ืน ๆ ที่ครูผู้สอน
อัพโหลดไฟล์ไว้ในชั้นเรียนออนไลน์ (PPT ประกอบการสอนในแต่ละครั้ง วีดิโอประกอบการสอน) เพ่ือให้
ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองหรือไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการท ากิจกรรมการเรียนการสอน  
   - ครูผู้สอนด าเนินการอัพโหลดวีดิโอการสอนในแต่ละครั้ง 
ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาและดูวีดิโอการสอนย้อนหลังได้ และ
ยังเป็นประโยชน์ส าหรับให้ นนร. ที่ขาดเรียนในครั้งนั้น ๆ สามารถทบทวนเนื้อหาจากวีดิโอการสอนของอครูได้  
  2.2.4) กิจกรรมการเรียนการสอน  
     - การเรียนการสอนตามตารางสอนผ่านโปรแกรม Zoom  
      - การศึกษาด้วยตนเองของ นนร. ผ่านชั้นเรียนออนไลน์ที่ครู
สร้างข้ึน  
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       - การฝึกทักษะภาคปฏิบัติผ่านการปฏิบัติจริง โดยครูผู้สอน
ด าเนินการสอนเนื้อหาภาคทฤษฎีที่เน้นการใช้สื่อการสอนประเภทวีดิโอที่ตัดต่อใส่ค าอธิบายการปฏิบัติ  
ในแต่ละข้ันตอนอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย   
   - การตอบค าถามท้ายบทเรียน ครูผู้สอนด าเนินการจัดท า
กิจกรรมการตอบค าถามท้ายบทเรียนในแต่ละสัปดาห์ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการทดสอบและประเมิน
ความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียน ก าหนดวัน-เวลาในการตอบค าถามที่ชัดเจน ครูผู้สอนสามารถตรวจสอบ
จ านวน นนร.ที่ท ากิจกรรมการตอบค าถาม (ทันเวลา-ไม่ทันเวลา) จากนั้นครูผู้สอนจะส่งผลคะแนนหรือ
ข้อเสนอแนะแก่ นนร. เป็นรายบุคคล  
    - ครูผู้สอนต้องก ากับติดตามการท ากิจกรรมของผู้ เรียน  
หาก นนร.ยังไม่ท ากิจกรรม ครูผู้สอนจะแจ้งเตือนการส่งงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ เรียน  
ด้วยการพิมพ์ผ่านการ Chat   
   - การเฉลยค าถามท้ายบทเรียน ครูผู้สอนอัพโหลดไฟล์เฉลย
ค าตอบ (ค าถามท้ายบทเรียน) ในชั้นเรียนออนไลน์ เพ่ือให้ นนร.สามารถศึกษาและอ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง  
    - ครูผู้สอนด าเนินการมอบหมายงานหรือกิจกรรมต่ าง ๆ  
ผ่านระบบออนไลน์แก่ นนร.รายบุคคล ผู้เรียนเข้ามาท าการบ้านใน Google Docs และส่งเข้า Google Drive  
ของครู ผู้ ส อน โดยจะจั ด เก็บ ไฟล์ ง านภายใต้  Folder “Classroom”  ก าหนดคะแนน วัน - เวลา 
ในการส่งงานที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนการเรียนและการส่งงานของตนเอง  
    - การส่งผลงานการฝึกทักษะภาคปฏิบัติ ก าหนดให้ นนร. 
จะต้องบันทึกวีดิโอการปฏิบัติ และส่งไฟล์วีดิโอในระบบออนไลน์ เพ่ือให้รูผู้สอนเห็นการปฏิบัติจริงของ นนร. 
    - ครูผู้สอนตรวจงานและให้คะแนนเป็นรายบุคคล ผ่านชั้นเรียน
ออนไลน์  
    - ครูผู้สอนก ากับติดตามการส่งงานของผู้ เรียน แจ้งเตือน 
การส่งงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน ด้วยการพิมพ์ผ่านการ Chat ในชั้นเรียนออนไลน์ และ 
ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์  
    2.2.5) แบบทดสอบกลางภาค ครูผู้สอนด าเนินการทดสอบกลางภาค 
ด้วยแบบทดสอบออนไลน์ เพ่ือเก็บคะแนนระหว่างภาค ผ่านระบบออนไลน์ โดยครูผู้สอนด าเนินการสร้าง
แบบทดสอบออนไลน์ไว้ล่วงหน้า (ด้วย Google ฟอร์ม) โดยมีระบบการบริหารการสอบดังนี้ 
     - นัดหมายวัน-เวลาในการเข้ารับการทดสอบ 
     - ครูผู้สอนชี้แจงกติกา การทดสอบผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ 
ห้ามพูดคุย ห้ามเปิดไมด์ ให้เปิดกล้องตลอดเวลาในระหว่างการทดสอบ ห้ามคัดลอกค าตอบระหว่าง นนร.  
หากตรวจสอบแล้วพบการคัดลอกค าตอบระหว่าง นนร. ปรับคะแนนให้เป็นศูนย์ นนร.ห้ามเข้าห้องน้ าใน
ระหว่างการท าข้อสอบ เมื่อหมดเวลาในการท าข้อสอบ นนร.ต้องส่งค าตอบทั้งหมดในระบบออนไลน์ทันที 
      - ครูผู้สอนด าเนินการส่งข้อสอบออนไลน์ ให้  นนร. เป็น
รายบุคคล และเริ่มท าข้อสอบตามเวลาที่ก าหนด 
      - ครูผู้สอนส่งผลคะแนนการทดสอบให้ผู้เรียนทราบผ่านระบบ
ออนไลน์ เป็นรายบุคคล     
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 2.2.6) บันทึกการสอนของครูผู้สอน ครูผู้สอนบันทึกภาระงานสอนของ
ครู/ชั่วโมงการสอนของตนเองในระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถกระท าได้หลายวิธี เช่น การบันทึกในไฟล์ Excel 
หรือ word  
  2.2 .7 )  แบบทดสอบปลายภาค ครูผู้ สอนด า เนินการทดสอบ 
เพ่ือประมวลความรู้ในภาพรวมของรายวิชา รูปแบบการบริหารการสอบปฏิบัติเช่นเดียวกับการทดสอบกลางภาค 
  2.2.8) แบบทดสอบหลังเรียน (Post test) ครูผู้สอนด าเนินการทดสอบ
เพ่ือประเมินความรู้หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน   
  2.2.9) การประเมินครูผู้สอน ครูผู้สอนด าเนินการสร้างแบบประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของครูผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้ นนร.ประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู ภายหลังสิ้นสุด
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
      2.2.10) การประเมินความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิชาครูทหารส าหรับ นนร.ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งครูผู้สอนด าเนินการสร้าง 
แบบประเมินในระบบออนไลน์ จากนั้นก าหนดวัน-เวลา ให้ นนร. ด าเนินการประเมินความความพึงพอใจต่อ
การใช้งานระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ครูผู้สอนพัฒนาขึ้น และใช้ในการบริหารจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ผ่านมา    
     2.3) การแจ้งเตือนผู้เรียน ชั้นเรียนออนไลน์มีระบบการแจ้งเตือนผู้เรียน เช่น 
ก าหนดการส่งงาน โดยจะแจ้งผู้เรียนผ่านบัญชี G – mail ของผู้เรียนแต่ละคน ครูผู้สอนสามารถตรวจสอบการส่งงาน
ของผู้เรียนว่ามีการส่งงานตามท่ีก าหนดหรือไม่  
     2.4) สมาชิกในชั้นเรียน ระบบจะแสดงจ านวนครูผู้สอนและผู้เรียนทั้งหมด 
ในชั้นเรียน โดยครูผู้สอนสามารถเชิญครูท่านอ่ืนหรือผู้เรียน เพ่ือเข้าร่วมในชั้นเรียน ผ่านบัญชี G – mail 
     2.5) คะแนนของผู้เรียน ระบบจะแสดงกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้ผู้เรียน
รายบุคคล และแสดงคะแนนแต่ละกิจกรรมของผู้เรียนรายบุคคล 
  3) ระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Support System)  
   เป็นโปรแกรมสนับสนุนการจัดท าบทเรียน และระบบการติดต่อสื่อสารและ
การสืบค้นข้อมูลในชั้นเรียนออนไลน์ ได้แก่  
     3.1) Google Form ที่เป็นโปรแกรมสนับสนุนระบบการวัดและประเมินผล 
ได้แก่ การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ การสร้างข้อค าถามส าหรับการตอบค าถามท้ายบทเรียน เป็นต้น  
     3.2)  Google docs เป็นโปรแกรมสนับสนุนการพิมพ์งานออนไลน์   
โดยที่ผู้เรียนสามารถพิมพ์งานส่งครูผ่านเอกสาร Google docs ได้  
    3.3) ระบบการติดต่อสื่อสารในชั้นเรียนออนไลน์ ได้แก่ โปรแกรม Line,  
G – mail Chat และการสืบค้นข้อมูลผ่าน URL จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ รายละเอียดดังแผนภาพที่ 3 
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แผนภาพที่ 3 ระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิชาครูทหาร  

    4.3 ส่ งเสริมให้ครูอาจารย์จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นผู้ เรียน        
เป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถน าความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา 
และประยุกต์ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ที่ต้องการผลิตคนที่มีสมรรถนะขั้นสูง เป็นนักคิด นักสร้างนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต  
(ราชกิจจานุเบกษา, 2561)  
    4.4 ส่งเสริมให้ครูอาจารย์จัดการเรียนการสอนที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี
ไปสู่การปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติควบคู่ไปกับการศึกษาภาคทฤษฎี เพ่ือให้เกิดความ
เชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน   
 4.5 ส่งเสริมให้ครูอาจารย์เปลี่ยนบทบาทการสอน จากการเป็นผู้ ให้ความรู้หลัก 
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ แก่ผู้ เรียน ส่งเสริมการมีอิสระทางความคิดของผู้เรียน  

Electronic Learning Management  
System: ELMS 

ระบบการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

(ELMS) 

ระบบการจัดการข้อมูล 
(Information Management System) 

ระบบการจัดการรายวิชา 
(Course Management System) 

ระบบการส่งเสริมการเรียนรู ้
(Learning Support System) 

1. การสร้างช้ันเรยีน 
2. การเข้าใช้งานระบบ 
3. การจัดการข้อมลูผูส้อน  
4. การตั้งค่าช้ันเรียน 

1. หน้าหลักของช้ันเรียน 
2. องค์ประกอบของบทเรียน 
 2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2.2 การแนะน ารายวิชา 
 2.3 เนื้อหาวิชา 
 2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.5 แบบทดสอบกลางภาค 
 2.6 วีดิโอการสอน 
 2.7 แบบทดสอบปลายภาค  
 2.8 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 2.9 แบบประเมินครูผูส้อน 
 2.10 แบบประเมิน 
          ความพึงพอใจ ฯ  
3. การแจ้งเตือนผู้เรียน 
4. สมาชิกในช้ันเรียน (ผู้เรียน) 
5. คะแนนของผู้เรียน 
 

1. โปรแกรมสนับสนุนการเรียน 
    การสอน 
2. ระบบการตดิต่อสื่อสาร และ 
   การสืบค้นข้อมูล 
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เพ่ือน าไปสู่โอกาสในการพัฒนาทักษะการคิดในเชิงสร้างสรรค์ เน้นการเรียนการสอนที่ให้ นนร. แสวงหาหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง เลือก และคัดกรองความรู้ได้ด้วยตนเอง สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสอนให้ผู้เรียน
ประยุกต์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 4.6 สอดแทรกการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ การมีจิตสาธารณะ 
คุณธรรมจริยธรรม การเคารพกฎหมาย หรือกล่าวได้ว่าเป็นการสอนให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติพ้ืนฐานของคนไทย
นั่นเอง นอกจากนี้ จะต้องสอนให้ผู้เรียนสามารถพูดได้หลายภาษา โดยเฉพาะภาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสารในระดับสากล ดังนั้น ครูผู้สอนเองจะต้องตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง 
เพ่ือประสิทธิภาพในการสอดแทรกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบสอน  
  4.7 ส่งเสริมให้ครูผู้อาจารย์ ใช้ เทคโนโลยีการสอนที่สอดคล้องกับการศึกษาใน 
ศตวรรษที่ 21 ที่ครูอาจารย์ต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลของตนเอง รู้จักการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสอน  
ต้องรู้จักการจัดเก็บข้อมูลบนพ้ืนที่ออนไลน์ (Cloud Storage) อุปกรณ์พกพา (Mobility Devices) และ
เครือข่ายสังคม (Social Network) เป็นต้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
เนื้อหาการสอนไม่ควรยึดติดแต่ในต าราเรียน เนื่องจากปัจจุบันองค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถสืบค้นได้จาก
อินเตอร์เน็ต และครูผู้อาจารย์ควรสอดแทรกการพัฒนาทักษะการจัดการดิจิทัลแก่ผู้เรียน (Digital Literacy) 
เช่น การน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสมัยในปัจจุบัน มาใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  
มีความปลอดภัยและไม่กระทบสิทธิของผู้อื่น เป็นต้น   
 
4. เทคนิคและข้อควรระวัง 
 เทคนิคและข้อควรระวังในการจัดการศึกษาส าหรับ นนร.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านมา ดังนี้  
 4.1 ครูอาจารย์ต้องเขียนแผนการสอน และเตรียมสื่อการสอนของตนเองให้พร้อมทั้ง 15 สัปดาห์ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา และน าสื่อการสอนต่าง ๆ อัพโหลดลงในห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ก่อนเปิด 
ภาคการศึกษา เพ่ือให้ นนร.สามารถศึกษาเนื้อหาวิชาล่วงหน้าได้ 
 4.2 เตรียมเอกสารประกอบการสอน และเตรียมค าถามที่จะใช้ถามผู้เรียนในระหว่างการสอนไว้ล่วงหน้า 
เพ่ือป้องกันการลืมถามค าถามผู้เรียนในระหว่างการสอน   
 4.3 ใช้อินเตอร์เน็ตจากแหล่งการที่เผยแพร่และกระจายสัญญาณท่ีแรงและเสถียร เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคใน
การติดต่อสื่อสารในระหว่างการเรียนการสอน  
 4.4 ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลให้เกิดความยุติธรรมส าหรับผู้เรียนทุกคน  
 4.5 เตรียมรายชื่อทั้งหมดของ นนร. ในระหว่างการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ส าหรับการถามค าถาม 
และการเสริมแรงผู้เรียน เพ่ือให้สามารถถามค าถามผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในระหว่าง 
การเรียนการสอน  
 4.6 ควรเปิดระบบ Zoom ก่อนเวลาจริงอย่างน้อย 15 นาที เพ่ือเตรียมการส าหรับการตั้งค่าสื่อการสอน
ต่าง ๆ เช่น การอัดวีดิโอ การแชร์เสียง และเปิดเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อความสะดวก และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ในระหว่างการเรียนการสอน  
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5. ประสบการณ์และข้อผิดพลาดในอดีต 
 ปัญหาและข้อผิดพลาดในอดีตที่ รร.นร. จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ดังนี้  
 5.1 การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ช่วงแรกประสบปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตของ รร.นร . 
ไม่เสถียร ความแรงของสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอ บางสถานที่ของ รร.นร.ไม่สามารถใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตในระหว่างการเรียนการสอนได้ ซึ่งส่งผลกระทบด้านการติดต่อสื่อสารและเป็นอุปสรรคในระหว่าง
การเรียนการสอน 
 5.2 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
เนื่องจากการซักถาม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียนออนไลน์นั้นกระท าได้ค่อนข้างล าบาก  และ 
ครูควบคุมชั้นเรียนได้ค่อนข้างล าบาก   
 5.3 ครูและผู้เรียนขาดความช านาญและทักษะในการใช้สื่อการสอนในระบบออนไลน์ เนื่องจากเป็นวิธีการ
สอน และรูปแบบการสอนที่แปลกใหม่ส าหรับครูอาจารย์ และ นนร. 
 5.4 การจัดการเรียนการสอนในหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียนกระท าได้
ค่อนข้างล าบาก และยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากครูผู้สอนยังขาดความรู้ในเรื่องการพัฒนาสื่อ  
การสอนประเภทการตัดต่อวีดิโอ และสื่อมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ 
 5.5 การน าเสนอสื่อการสอนในระหว่างการสอน ในบางครั้งสื่อการสอนที่แสดงผ่านหน้าจอของครูกับ 
สื่อการสอนที่แสดงผ่านหน้าจอของผู้เรียนไม่ตรงกัน เนื่องจากมีการเปิดหน้าจอการน าเสนอสื่อการสอนที ่
ทับซ้อนกันหลายสื่อ ดังนั้นสื่อที่แสดงทีห่ลังจะไม่ถูกแสดงให้ผู้เรียนเห็น    
 
6. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของ รร.นร.  
  6.1 คงสถานภาพความแรงและความเสถียรของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบริเวณพ้ืนที่ รร.นร. 
เพ่ือให้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถสนับสนุนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพสูงในระหว่างการเรียนการสอน  
  6.2 ครูผู้สอนต้องปรับเนื้อหาการสอนให้มีความกระชับ เน้นสาระส าคัญของแต่ละเนื้อหา ใช้สื่อการสอน
ที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจของผู้เรียน เช่น วีดิโอ เป็นต้น และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
บทเรียนและสื่อการสอนต่าง ๆ ได้โดยง่าย  
  6.3 การพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติของผู้เรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ครูผู้สอนควรจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริงตามบริบทของรายวิชานั้น ๆ (ในปริมาณที่มากกว่าการสอนในชั้นเรียนปกติ เพ่ือชดเชยประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติที่ลดลงไป) เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะอย่างแท้จริง นอกจากนี้
ครูผู้สอนควรน าข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการเรียนการสอนในปีที่ผ่าน ๆ มา เพ่ือเป็นกรณีศึกษาและตัวอย่างแก่
ผู้เรียนในปีปัจจุบัน  
  3.4 ครูผู้สอนต้องเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา และฝึกการใช้สื่อการสอนให้เกิดความช านาญ  
เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจของครูในระหว่างการสอน และในระหว่างการสอน ครูผู้สอนควรตรวจสอบและยืนยันกับ
ผู้เรียนเสมอว่าสื่อการสอนที่แสดงผ่านหน้าจอของผู้เรียนกับสื่อที่แสดงผ่านหน้าจอของครูตรงกันหรือไม่  
  3.5 ครูผู้สอนต้องวางแผนการทดสอบรายวิชาให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการทดสอบใน
ระบบออนไลน์นั้น การควบคุมการคัดลอกค าตอบระหว่างผู้เรียนปฏิบัติได้ค่อนข้างยากดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องวาง
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แผนการทดสอบในรายวิชาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น จ านวนครั้ง ห้วงเวลา รูปแบบของข้อสอบ วิธีการทดสอบ
ในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้ผลคะแนนสามารถสะท้อนความรู้ของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างแท้จริง  
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