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• ความพึงพอใจของ อ./นศ. 

• ความเสถยีรภาพของระบบจดัการเรียน

การสอน 

• ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา 

• การลอกผลงาน พฤตกิรรมเสี่ยง 

• การท างานกลุม่ จิตอาสาสาธารณะ 

•การวิจยัในชัน้เรียน 

•หาจุดดอ้ยของระบบการจดัการเรียนการ
สอน 

•ปรับปรุงรูปแบบ/เน้ือหาบทเรียน 

•อพัเกรดโปรแกรม LMS 

•ประเมินประสิทธิภาพของระบบ LMS 

• ประชุมอาจารยท์ี่ ร่วมกนัสอน 

• วดั/ปรับพ้ืนฐานความรูท้าง
คณิตศาสตร์ 

• อบรมการใชโ้ปรแกรมที่ เกี่ยวขอ้ง 

• ใหค้ าปรึกษานอกเวลา 

 

 

• ประชุมอาจารยผู์ส้อน 

• รวบรวมปัญหาการเรียนการสอนที่

เกดิข้ึน 

• ศกัยภาพของระบบจดัการเรียนการสอน 

• อบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

• การจดัการเน้ือหาภายในระบบ 

• การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน 

• การวดัและประเมินผล 

Plan Do 

Check Act 



ข้อดีของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

 มคีวามความยืดหยุน่สูงมาก 

 มคีวามหลากหลายและยกระดบัประสบการณข์อง

ผูเ้รียน 

 เขา้ถึงไดง้า่ยและเทา่เทยีมกนั 

 จดัใหม้เีน้ือหาบทเรียนที่หลากหลายครบถว้น 

 สามารถแชร์ขอ้มูลระหวา่งกนั 

 ใหข้อ้มูลเชงิวิเคราะหใ์นการวางแผนการสอนได ้

 แกปั้ญหาความเสี่ยงทางการเรียนของผูเ้รียนได ้
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อบรมการใช้โปรแกรมให้นักศกึษา 

Latex & MathType 
MS Word, PowerPoint, Excel 
Moodle 2.4 - 2.5 
 
 



สภาพทั่วไป 
ล าดับขั้นตอนในการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
ร่องรอย/หลักฐาน 
เครื่องมือที่ใช้ 



ศักยภาพของระบบสารสนเทศของ มทร.พระนคร 
 - ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ทันสมัย 
 - Website น าเสนอ วิดีโอ การสอน 
 - มีระบบการน าเสนอความรู้ผ่าน Web Blog 
 - มีห้อง Self Access ที่เพียงพอไว้รองรับทุกคณะ 
 - มีบริการอบรมการใช้งานโปรแกรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง 



ศักยภาพของอาจารย์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
- จัดโครงการอบรมการผลิตสื่อ E-Learning  
- มีชุมชนเพื่อผลิตสื่อ E-Learning เฉพาะเรื่อง เพื่อแก้ปัญหา       
  การเรียนการสอนประจ ารายวิชา 



สภาพปัญหาของนักศึกษา 
 - ความแตกต่างทางแผนการเรียน 
 - ความแตกต่างทางด้านพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ 
สภาพปัญหาทางสังคมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
- ความวุ่นวายจากปัญหาการประท้วงทางการเมือง 
- กิจกรรมภายนอก 



สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
 - การเข้าสู ่AEC มาตรฐานของหลักสูตร 
 - นักศึกษาไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ 
 - ความร่วมมือเพื่อจัดกิจกกรม นิทรรศการ ในห้องเรียน 



วิเคราะห์หลักสูตรและผู้เรียน 
จัดท าส่ือการเรียนการสอน 
 วัดความรู้พื้นฐานทางด้าน ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
  ปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษา 
   เพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
   วัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
   พัฒนาปรับปรุง 
   เผยแพร่ผลงาน 



พื้นฐานการศึกษา ระดับ ม. 6 , ปวช , ปวส 
 สภาวิชาชีพ วิศวกร  ครู นักวิทยาศาสตร์ 
  มาตรฐานหลักสูตร TQF สกอ.  
   โครงสร้างหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาที่ศึกษา 
   SWOT Analysis 



ประมวลเน้ือหาจากความหลากหลายของ ต าราเรียน/หนังสือเรียน   
  ที่ได้มาตรฐานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  เปลี่ยนเน้ือหาบทเรียนจากนามธรรมไปสู่รูปธรรม 
   ประชุม ปรึกษา วิเคราะห์หารูปแบบการจัดท าสื่อการเรียนการ   
    สอนออนไลน ์



2.3 วัดความรู้พื้นฐานทางด้าน ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

แบบทดสอบ 

แบบสัมภาษณ์ 



2.4 ปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษา 
   

สอนในห้องเรียนตามปกติ 

   
ใช้แหล่งสืบค้น 

   

ความร่วมมือกับสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

   

   

กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

   



2.5. เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
      
 

บทเรียนส าเร็จรูป เอกสารประกอบการสอน 

วิดีโอการสอน 
 

เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 



2.6. วัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
      
 การท ารายงาน 

 

การตอบค าถามในชั้นเรียน 
 

การแสดงความคิดเห็น 

การสัมภาษณ ์

การทดสอบ 



2.7. พัฒนาและปรับปรุง      

วิธีการสอน แบบทดสอบ 

 สื่อการสอน สภาพแวดล้อม 

 เฉลยแบบฝึกหัด  เฉลยแบบทดสอบ 

ท าวิจัยในชั้นเรียน 



 2.8. เผยแพร่ผลงาน      
 

ผ่านคณะต่างๆ เว็บไซต ์

 จัดนิทรรศการ ห้องเรียน 

 เครือข่าย มทร. 



นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านฟิสิกส์โดยสอบผ่านตาม
เกณฑ์ของหลักสูตรรายวิชาใน ระดับดีหรือดีมาก 
นักศึกษาสามารถน าทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
นักศึกษาสามารถน า หลักการ ทฤษฎี กฎเกณฑ์ ทางฟิสิกส์
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 



ระบบการเรียนการสอนออนไลน์สามารถแก้ปัญหาการ
เรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ได้ 
ระบบการเรียนการสอนออนไลน ์รายวิชา ฟิสิกส์ ได้รับการ
ยอมรับจากนักศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ    
ต่อตนเองและสงัคม 
นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาฟิสิกส์ 



แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
แบบฝึกหัด 
แบบรายงาน 
คะแนนผลการทดสอบ 
โครงงาน 
การจัดนิทรรศการ 
 



แบบทดสอบ 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แบบฝึกหัด 

สถิติที่เหมาะสม 



ระบบเปิดและความขาดจริยธรรม ความไม่ซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองของนกัศึกษาในการสอบวัดผลเพื่อเก็บคะแนน 
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
อาศัยแหล่งเก็บข้อมูลขนาดใหญ่จากการอัพโหลดไฟล์
โทรศัพทส์มาร์ทโฟนบางระบบปฏิบัติการไม่รองรับแอนิเมชั่น 



การทดสอบเพื่อเก็บคะแนนต้องใช้ระบบปิด 
ใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
แหล่งเก็บข้อมูลของระบบต้องมีขนาดใหญ่  
ใช้สมาร์ทโฟนที่รองรับการแสดงแอนิเมชั่น 



รายวิชาที่มีการเข้าท ากิจกรรมของนักศึกษาสูงสุด 
       เดือน มกราคม 2556 
       เดือน กันยายน 2556 
ค านิยม ชื่นชม การสนับสนุน จากนักศึกษาที่ใช้
ระบบได้อย่างคุ้มค่าและประสบผลส าเร็จ 
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