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การเรียนปฏิบัติการในระบบออนไลน์
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เป็นวิชาปฏิบัติการพื้นฐานส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการชีววิทยา

เนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานที่จ าเป็น ตั้งแต่การใช้กล้อง
จุลทรรศน์ เซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ 
พฤติกรรม จนถึงนิเวศวิทยา

รองรับนักศึกษา ประมาณ 2000 คนต่อปี

การศึกษา



วัตถุประสงค์ นักศึกษามีทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการชีววิทยา

Skills
มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ

ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา
- ใช้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง
- เตรียมไสลด์สดและย้อมสีเนื้อเย้ือได้

อย่างถูกต้อง
- ฯลฯ

Knowledge
มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาทาง
ชีววิทยา
- จัดจ าแนกประเภทของเนื้อเยื้อสัตว์ได้
- บอกความแตกต่างระหว่างเซลล์พืช

และเซลล์สัตว์ได้
- ค านวณความถี่ยีนได้
- จัดจ าแนกแพลงก์ตอนตามบทบาทใน

ระบบนิเวศได้
- ฯลฯ



บทปฏิบัติการเรื่องเซลล์

1. บอกลักษณะและส่วนประกอบโดยทั่วไปของเซลล์โพรคาริโอต และเซลล์ยูคาริโอต
2. บอกความแตกต่างในโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

วัตถุประสงค์

กิจกรรม (รูปแบบเดิม)

กิจกรรม (รูปแบบออนไลน์)

- เตรียมสไลด์สดตัวอย่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ - Skills
- ศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์

พืชและเซลล์สัตว์ - Knowledge

- ศึกษาเซลล์จาก virtual lab หรือรูปถ่ายจากไสลด์สด
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ -

Knowledge 



โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับ
เป็นพื้นฐานของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

HDMI

+ SPOC + Online report + Paperless + etc.

Individual focus 
Active and Discussion based learning







Discuss Lab AdaptationDesignObjectives

การปรับมาสู่การเรียนในระบบออนไลน์

ตั้ง Learning 
objectives และ
leaning outcomes 
ให้สอดคล้องเนื้อหา
อาจจะปรับลด/เพิ่ม
ให้สอดคล้องกับการ
เรียนออนไลน์

ออกแบบการเรียน
ปฏิบัติการให้ตอบ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ค านึงถึงรูปแบบ 
กิจกรรม เวลา สิ่งที่
นักศึกษาจะได้รับ 
(อาจไม่ครบ 100%)

ปรับรูปแบบกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้นอกห้อง 
ปฏิบัติการ อาจใช้
สิ่งของที่อยู่รอบตัว 
หรือห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริง (Virtual 
Labs)

ต้องมีการวิเคราะห์
และสรุปผลการ
ทดลองทุกครั้ง 
อาจจะน าเสนอหรือ
วิเคราะห์ผลร่วมกัน
เป็นการทบทวนการ
บรรลุวัตถุประสงค์



ตัวอย่างห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual Labs)

https://www.labster.com/

https://www.labster.com/


ตัวอย่างห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual Labs)

https://www.ncbionetwork.org/educational-resources/elearning/interactive-elearning-tools/virtual-microscope

https://www.ncbionetwork.org/educational-resources/elearning/interactive-elearning-tools/virtual-microscope


ตัวอย่างปฏิบัติการที่เรียนผ่านโรงสร้าง 3 มิติ

https://sketchfab.com/3d-models/human-respiratory-

system-review-250911151757489da1cf5501b791f363

https://sketchfab.com/3d-models/human-respiratory-system-review-250911151757489da1cf5501b791f363


ตัวอย่างปฏิบัติการที่สามารถท ากิจกรรมที่บ้านได้
ปฏิบัติการระบบประสาทและการรับความรู้สึก

- การทดลองภาพติดตาชั่วขณะ (Negative 
Afterimage)

- ดูภาพด้านขวามือระมาณ 20-60 วินาที 
จากนั้นเปลี่ยนไปดูพื้นสีขาว บันทึก
เปรียบเทียบสีที่เห็น

- สรุปผลการทดลอง ใช้ความรู้ในห้องเรียนเพื่อ
อธิบายปรากฏการณืที่เกิดขึ้น



ตัวอย่างปฏิบัติการที่เน้นทักษะการวิเคราะห์ผล

http://virtualbiologylab.org/NetWebHTML_FilesJan2016/Random

EffectsModel.html

การจ าลองเหตุการณ์ทาง
พันธุศาสตร์ประชากรจากการจับ

ลูกปัด

http://virtualbiologylab.org/NetWebHTML_FilesJan2016/RandomEffectsModel.html


ภาพรวมการเรียนปฏิบัติการในแต่ละครั้ง

Post video / สื่อ /
กิจกรรม และอื่นๆ

office hour
11:30-12:30 / 
15:30-16:30



1. คู่มือในรูปแบบ 
pdf หรือ สื่ออื่นๆ 
ที่แนะน าให้ นศ 
อ่าน/ดูมาล่วงหน้า

2. pre-test 5 ข้อ 
ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่ให้ นศ 
อ่านมาก่อน

3. สื่อการสอน video
กิจกรรม และอื่นๆ เช่น 
Virtual lab ใบงาน 
ค าถาม

4. เปิด online 
meeting room ให้ 
นศ เข้ามาพูดคุย 
ซักถามข้อสงสัย โดย
อาจารย์

5. ท ากิจกรรมใบงาน
ผ่าน google form 

ท า Pre-test 
9:30-10:00 (เช้า) / 
13:30-14:00 (บ่าย)

ท ากิจกรรมและส่งงาน
ภายใน 16:00 (เช้า) /

20:00 (บ่าย)

นศ อ่านคู่มือ/
บทน าที่เตรียม
ให้ล่วงหน้า

TA เตรียมพร้อมตอบค าถามและให้การช่วยเหลือทางเทคนิค



จัดการชั้นเรียนผ่าน Google Classroom



ตัวอย่างใบงานเรื่องการเจริญของตัวอ่อนสัตว์



การวัดผล - เน้นข้อสอบที่วัดความเข้าใจในปฏิบัติการ



ข้อดี-ข้อเสีย ของการจัดการเรียนปฏิบัติการระบบออนไลน์

ข้อดี
- จัดการคะแนนได้ง่าย
- เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
- เวลาในการเรียนยืดหยุ่นกว่า เรียนรู้ได้ทุกที่

- นักศึกษาไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง
- บางปฏิบัติการไม่สามารถใช้ระบบออนไลน์ได้
- การมอบหมายงาน เพิ่มภาระให้นักศึกษา
- การวัดผลอาจจะไม่ได้สะท้อนความรู้ที่แท้จริง

ข้อเสีย
- อุปกรณ์ของนักศึกษาไม่เท่าเทียมกัน
- สัญญาณอินเตอร์เนท การเชื่อมต่อ
- ภาษา

ข้อจ ากัด



สรุป
การจัดปฏิบัติการระบบออนไลน์ควร
ยึดวัตถปุระสงคก์ารเรียนรู้ที่ตั้งไว้

ปรับกิจกรรมการทดลองให้สอดคล้อง 
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การ
ทดลองที่ท าได้ที่บ้าน virtual lab 
หรือ 3D simulation 

ทักษะบางอย่างที่ไม่สามารถทดแทน
ด้วยการเรียนออนไลน์ได้ ควรมาเรียน
เพิ่มเติมภายหลัง


