
ปีที่ 29 ฉบับที่ 18 วันที่  4 – 8 พฤษภาคม 2563  

                                                                              ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ท าให้   
                                                                           มหาวิทยาลัยที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์                           
                                                                           วิจัยและนวัตกรรม   โดยเฉพาะกลุ่มครูอาจารย์และบรรดา  
                                                                           นักเรียน  นิสิตและ นักศึกษา  กลายเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ                         
                                                                           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นล าดับต้น ๆ
                                                                        เพราะหลายสถาบันการศึกษาได้เริ่มใช้มาตรการงดการเรียน
การสอนชั่วคราว เพ่ือจ ากัดและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้ในช่วงนี้อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนมาเป็น“การสอนแบบออนไลน์” แทน  แล้วในส่วนของนักศึกษาล่ะ !! เขาเหล่านั้นมี
แผนและเตรียมรับมือกับการจัดการเรียนการสอนอย่างไร ? วันนี้วิบวับ สัมภาษณ์รัว ๆ ผู้น านักศึกษา มจพ. ที่ขานรับการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นใครกันบ้างมาดูกัน 

  1. นายวรปรัชญ์  ห่อแก้ว  ชื่อเล่น “ธง”  ที่ปรึกษานายกองค์การนักศึกษา  ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส าหรับตัวผม “คิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเรียนการสอนต้องปรับตัวกัน
เยอะทีเดียว แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถรวมกลุ่มคน  “ส าหรับจัดการเรียนการสอนบนโลก Social 
เป็นทางออกที่ดีครับ แถมยังสามารถเรียนได้หลาย ๆ คน” สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้ ซึ่งตัวนักศึกษา
ต้องท าความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชัน ที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  
 

 2. นายพิสิฏฐ์พศ โสภาพร ชื่อเล่น “บิว” นายกองค์การนักศึกษา ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ส าหรับตัวผมก็ได้เตรียมรับมือการเรียนออนไลน์ คือ “การศึกษาหาข้อมูล
เกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ  ท่ีจะต้องใช้ในการเรียนออนไลน์ พร้อมฝึกฝนการใช้โปรแกรมให้คล่อง จะได้
ไม่เสียเวลาเม่ือได้ใช้งานจริง” และที่ส าคัญต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง เรียนตามตารางเวลาเรียน 
และตั้งใจฟังอาจารย์ผู้สอน รวมถึงบันทึกวิดีโอเอาไว้ดูย้อนหลังเพื่อทบทวนความเข้าใจเพ่ือเติมครับ 

  
3. นายเชาว์วัฒน์  สุวรรณภูเต ชื่อเล่น “เบ็นช์” นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ ก าลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4  ผม “ช่วงแรกก็อาจจะเป็นเรื่องยากของทั้งตัวอาจารย์และนักศึกษา ทั้ง
ในเรื่องของความไม่คุ้นเคย  รวมไปถึงการปรับตัวแต่ตัวผมก็มองว่ามันจะช่วยให้การเรียนการสอนมันมี
มิติมากขึ้นไม่จ าเป็นต้องเรียนในห้องตลอดเวลา   และบางทีวิกฤตโควิด-19 นี้อาจจะท าให้ มจพ. มี
แนวความคิดในการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ที่ช่วยในการเรียนการสอนในอนาคตก็ได้ครับ” 



ขวัญฤทัย  ศรีวัฒนพล  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ.  

 4. น.ส.อทิตา บุญมา ชื่อเล่น “ก๊ิฟ” นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ก าลังศึกษา
อยู่ชั้นปีที่  3  ส าหรับช่วงนี้สิ่งที่ควรท าที่สุดคือ  ตระหนักถึงมาตรการเฝ้าระวังให้มาก เพ่ือให้สอดคล้อง
กับมาตรการของรัฐ  และสอดรับกับมาตรการ Work from home ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด ในส่วน
การเรียนการสอนออนไลน์  ควรศึกษาโปรเเกรม  Zoom  เป็น App. ที่เหมาะกับช่วงนี้ ด้วยการท างาน
ของโปรเเกรมเป็นระบบ VDO conference และฝากถึงเพ่ือน ๆ ทุกคนด้วย 

  5. นายนันทวัฒน์ คนหม่ัน ชื่อเล่น “ต่อ” นายกสโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 3 สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ การแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ต่าง
ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในส่วนของข้อดี ท าให้เกิดความสะดวกในการเรียนการสอนออนไลน์แม้จะอยู่
ที่พักอาศัย   ส่วนของข้อเสีย  มักจะเกิดจากเรื่องอุปกรณ์หรือสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท าให้
มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน การแก้ปัญหานี้  ผมว่า “ควรเตรียมความพร้อมของตัวเองให้มาก
ที่สุด” และการแสดงถึงความรับผิดชอบ ความพร้อม ความต้ังใจ ที่มากกว่าครั้งไหน ๆ  
 

 6. นายนพรัตน์  มากมี ช่ือเล่น “เบนซ์” นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่  3  ส าหรับผม  “การเรียนออนไลน์ก็ต้องหาโปรแกรมที่ค่อนข้างจัดระบบได้ง่าย เช่น 
Microsoft Team เพราะโปรแกรมสามารถแยกเป็นหลาย ๆ วิชาได้ และสามารถดูประวัติการแชร์ไฟล์
ได้สะดวกตรงที่ตัวช่วยการใช้งานเยอะครับ” การปรับตัวเมื่อเรียนออนไลน์ ต้องปรับตัวขึ้นมาก ๆ ต้อง
สร้างแรงกระตุ้นเม่ือเรียนออนไลน์เรียนอยู่ที่บ้าน ควรมีระเบียบในตัวเองให้มาก ต้องจัดสรรเวลาให้ดี 
เราต้องชนะโควิด-19 ไปด้วยกันครับ “ใช้ชีวิตให้มีความสุขครับ” 

  7. นายนครินทร์  ตะโกเนียม ชื่อเล่น “ริว หรือ รองปริ๊นซ”์ รองนายกสโมสร
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ส าหรับผมคิดว่า “ในช่วงนี้
นักศึกษาบางส่วนได้มีการเรียนออนไลน์ ตามรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยการเรียนผ่านโปรแกรม
ต่าง ๆ  ก็ท าให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เรียน เช่น การใช้โปรแกรม แผนการเรียนการออนไลน์
ของผมคิดว่าช่วงนี้แหละคือ โอกาสทองของพวกเราที่จะหาความรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งทั้งหลาย
เหล่านี้  ช่วงนี้เหมาะมากที่จะเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ของเรา รวมทั้งการใช้
โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

 8. นายธนกฤต  ศรีบุญเรือง ชื่อเล่น "เตอร์" รองนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์  ก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผมแล้วได้เตรียมตัวการเรียนออนไลน์ไว้แล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นด้านซอฟแวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ศึกษาขั้นตอนการใช้งานของซอฟแวร์ 
และสัญญาณการเชื่อมต่อ ส่วนด้านฮาร์ดแวร์ที่จะช่วยให้การเรียนของเรามีประสิทธิภาพได้
ใกล้เคียงกับห้องเรียนจริงมากที่สุด การเรียนการสอนต่อไปภายใต้วิกฤตโรคระบาดนี้ ทั้งการสอนสดที่
นักศึกษาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้ทันที คือเห็นหน้าเห็นตาโต้ตอบสอบถามคุยกันได้ หรือแม้แต่
ความจ าเป็นจะต้องท างานร่วมกัน ยังท าผ่านทางออนไลน์ด้วยเครื่องมือทันสมัยต่าง ๆ อาทิ กูเกิลไดรฟ์   

    ด้วยความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 นั้น เรา
ต้องมีสติ  มีความอดทน พ่ึงพาตนเอง มีความพยายามเข้าใจกันและกันนั้นมีความ
จ าเป็น เพ่ือให้สังคมผ่านพ้นวิกฤตไปได้  ดังเช่นปรากฏการณ์ absolute digital ที่
บั งคับให้ทุกคนต้องปรับตัวมาใช้   online & on demand  กันแบบฉับพลัน  
นับตั้งแต่การใช้ชีวิตประจ าวัน  เช่น การช็อปปิ้ง  การติดต่อสื่อสาร  ไปจนถึงการ
เปลี่ยนรูปแบบในการท างานมาเป็นการประชุมออนไลน์   โลกหลังการศึกษายุคโควิด

จบไป มันคือโอกาสและความเป็นไปได้ที่รออยู่ไม่ควรทิ้งเวลาให้สูญเปล่า  

สัมภาษณ์ผู้น า น.ศ (ต่อ) 


