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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [ √ ] TQM-Best Practices  (ตองจัดทํา Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   

                                    และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  

     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [ √ ] หนวยงานดานการศึกษา   

[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ช่ือเรื่องนําเสนอ เตรียมความพรอมการสอนออนไลนในยุควิถีชีวิตใหม (Preparation Online Teaching for The 

New Normal) 

เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร    [√] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  

[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  

[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  

[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตาง ๆ เขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  งานบริหารทรัพยากรมนุษย   คณะวิทยาศาสตร 

 ท่ีอยู งานบริหารทรัพยากรมนุษย  สํานักงานบริหาร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

 โทรศัพท 074-288006  โทรสาร -  เว็บไซต http://sites.google.com/psu.ac.th/scipersonal/home 

  ช่ือผูเขียนท่ี 1  รองศาสตราจารย ดร.อุราพร  วงศวัชรานนท  ตําแหนง รองคณบดีฝายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร

 สุขภาพ โทรศัพท 074-288006  โทรสาร - มือถือ 081-9595077   อีเมล uraporn.v@psu.ac.th 

  ช่ือผูเขียนท่ี 2 นางสาวศิริพร  เทพอรัญ ตําแหนง หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย โทรศัพท 074-288014      โทรสาร 

 - มือถือ 081-9636049   อีเมล siriporn.t@psu.ac.th 

สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” (อยางนอย 1 ขอ)  

 1) ทีมบริหารมีการกําหนดเปนนโยบายแบบคาดการณลวงหนาโดยใช worst case scenario 

 2) การบูรณาการท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยนําภารกิจท้ังการเรยีนการสอน การบริการดานวิชาการ 

 รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของคนในองคกรใหไปในทิศทางเดียวกัน  

  3) มีการติดตามและปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงโดยมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการทํางาน 

ประสิทธิผล (ตองวัดคาไดอยางนอย 1 ขอ)  

 1) สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนได 100 % ท้ังแบบบรรยายและปฏบัิติการ 

 2) การจัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ เพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมากถึง 3 เทา (ปการศึกษา 2562 มีจํานวน 38 คลิป 

 และปการศึกษา 2563 เพ่ิมข้ึนเปน 122 คลิป) 

 3) ผลการประเมินรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน ไดคะแนนเฉลีย่ 4.535 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.595 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    

  [ √ ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 

การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางท่ีนําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 

             [√  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 

http://sites.google.com/psu.ac.th/sci
mailto:uraporn.v@psu.ac.th
mailto:siriporn.t@psu.ac.th
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บทคัดยอ 

 

ช่ือเรื่อง : เตรียมความพรอมการสอนออนไลนในยุควิถีชีวิตใหม (Preparation Online Teaching for The New 

Normal ) 

ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดเชื้อ COVID-19 ในชวงตนป 2563 ในตางประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการ

เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ใหกับบุคลากรและนักศึกษา 

ทีมบริหารจึงไดกําหนดนโยบายแบบคาดการณลวงหนาโดยใช worst case scenario สงผลใหมีการกําหนดนโยบาย

การจดัการเรียนการสอนใหเปนรูปแบบออนไลนท้ังหมดท้ังแบบการบรรยายและปฏิบัติการ รวมถึงปฏิบัติการแบบ

ภาคสนาม ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนออนไลนนั้น ไดมีการจัดอบรมใหความรูท้ังบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร

สายสนับสนุน เพ่ือใหมีการทํางานในลักษณะท่ีมีการบูรณาการท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยนําภารกิจท้ังการ

เรียนการสอน การบริการดานวิชาการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของคนในองคกรใหไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้

ยังมีการติดตามและปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง โดยจัดใหมีระบบสนับสนุนท่ีเอ้ือตอ

การทํางาน และมีการวัดประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการดวย 

วิสัยทัศน 

 คณะวิทยาศาสตรชั้นนําในอาเซียน (เปาหมาย: 1 ใน 3 ของประเทศภายในป 2566 และ 1 ใน 5 ของอาเซียน

ในป 2570) 

พันธกิจ 

 สรางทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรู คุณธรรม และทักษะทางวิทยาศาสตร ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหเปนท่ี

ยอมรับระดับสากล ถายทอดองคความรูทางวิทยาศาสตร และใหบริการวิชาการท่ียอมรับในระดับชาติ 

คานิยม (SPIRIT) 

S (Social Responsibility) รับผิดชอบตอสังคม, P (Positive Thinking) คิดบวก สรางสมสืบสาน, I 

(Integrity) คุณธรรมจรยิธรรมคูงาน, R (Research Oriented) วิจัยสรรคสรางสังคม, I (Innovation) คิดคนสราง

คุณคาสิ่งใหม, T (Teamwork) รวมทีมรวมใจฝกฝน 

แตเนื่องจากสถานการณท่ีเกิดข้ึนเปนสิ่งท่ีกระทบโครงสรางของท้ังประเทศแบบท่ีไมเคยมีการคาดคิดวางแผน

มากอน จึงไดมีการเพ่ิมนโยบายสําคัญคือการปรับเปลี่ยนองคกรใหสามารถรับมือตอการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤตได

แบบ new normal 

• ข้ันตอนท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ีสําคัญ  

1. สถานการณระบาดของโควิด-19 (ตนเดือนมีนาคม) 

2. คณะวิทยาศาสตรกําหนดนโยบายใหมีการเรียนการสอนออนไลน (6 มีนาคม 2563) 

3. เนื่องจากเปนชวงปลายภาคการศึกษาท่ี 2/2562 จึงเริ่มการอบรมเรื่อง ออกแบบวัดและประเมินผลการเรียน

การสอนออนไลน (28 เมษายน 2563) และใหมีการ work from home 

4. ชวงปดภาคการศึกษา (1 พฤษภาคม-12 กรกฎาคม 2563)  

4.1. เริ่มการอบรมใหความรูเก่ียวกับการเรียนการสอนออนไลน การทําสื่อสําหรับการสอนออนไลน และการ

ทํางานแบบออนไลน สําหรับอาจารยและสายสนับสนุน ท้ังหมดจํานวน 13 เรื่อง 
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4.2. จัดทําสื่อการเรียนการสอนออนไลน 

4.3. พัฒนาบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตรใหเปนวิทยากรในการอบรม จํานวน 8 คน 

4.4. อบรมใหความรูเก่ียวกับการเรียนการสอนออนไลน แกนักศึกษา 

5. เปดเทอม 1/2563 (13 กรกฎาคม – 15 พฤศจกิายน 2563) จัดการเรียนการสอนออนไลนเต็มรูปแบบท้ังการ

สอนแบบบรรยายและปฏิบัติการ 

6. ประเมินผลรายวิชาและผูสอน หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน เทอม 1/2563 

7. เปดเทอม 2/2563 (30 พฤศจกิายน 2563- 5 เมษายน 2564) จัดการเรียนการสอนออนไลนแบบผสมผสาน

ท้ังแบบ on line และ แบบ on site 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียมท่ีสอดคลองกับคาประสิทธิผล :  

 งานบริหารทรัพยากรมนุษยไดทําการสํารวจขอมูล ความตองการในการจัดอบรมออนไลนท้ังสายวิชาการ

และสายสนับสนุน แลวนําขอมูลมาวางแผนเปนตารางการจัดอบรมผานโปรแกรม Zoom และไดดําเนินการจัดการ

อบรมเครื่องมือ และโปรแกรมตาง ๆท่ีใชในการสอนออนไลน และการทําสื่อตาง ๆ รวมถึงการทํางานแบบออนไลนของ

สายสนับสนุนในการบริการดานวิชาการ ท้ังหมดจํานวน 13 เรื่อง ในการจัดอบรมใหมีการถามตอบกับวิทยากร รวมถึง

การทดลองปฏิบัติจริงในระหวางการอบรมบางหัวขอ หลังจากฝกอบรมแตละครั้งจะมีการประเมินผลตอบรับและนํามา

ปรับปรุงแกไขในการจัดอบรมครั้งตอไป ซ่ึงผลจากการประเมินการจัดอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน (เต็ม 5 

คะแนน) และมีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ เพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมากถึง 3 เทาเม่ือเปรียบเทียบกับ

กอนการจัดอบรม (ตารางท่ี 1) นอกจากนี้ผลประเมินรายวิชาไดคะแนนเฉลี่ย 4.5-4.67 (เต็ม 5 คะแนน) (ตารางท่ี 2) 

และ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอนคะแนนเฉลี่ย 4.55-4.64 (เต็ม 5 คะแนน) (ตารางท่ี 

3)  ซ่ึงไมไดลดลงจากเดิมท่ีสอนแบบ on site แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนท่ียังคงมีอยู 

ตารางท่ี 1 สรุปการจัดทําสื่อการเรียนการสอนออนไลน  

ลําดับท่ี ประเภท ปการศึกษา 2562 

(กอนจัดอบรม) จํานวน 

 ปการศึกษา 2563 

(หลังจัดอบรม) จํานวน 

1 Banburee iBooks 0 36 รายวิชา 

2 MOOC 0 68 หัวขอ 

3 คลิปการเรียนการสอนออนไลนหลักสูตร

แพทยศาสตร (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) 

0 11 รายวิชา 

4 คลิปการเรียนการสอนออนไลนหลักสูตรอ่ืน ๆ 38 122 .คลิป 
    

 

ภาคการศึกษา 

ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

1 4.52 4.55 4.57** 

2 4.55 4.54**  ยังไมมีผล  

เฉลี่ย/ปการศึกษา 4.54 4.55 ยังไมมผีล   

   หมายเหตุ ** ชวงท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 

 

ภาคการศึกษา 

ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

1 4.56 4.6 4.55** 

2 4.59 4.64** ยังไมมผีล  

เฉลี่ย/ปการศึกษา 4.575 4.62 ยังไมมผีล  

   หมายเหตุ ** ชวงท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินรายวิชา ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน 


