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Message

	 จากแผนการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560	 -	
2579	 ที่ก�าหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ	
ด�ารงชวีติอย่างเป็นสขุ	สอดคล้องกบัหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง	 และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่	 21	 โดยวัตถุประสงค์หลักข้อ
ที่	 1	 กล่าวถึงการพัฒนาระบบและกระบวนการ
จดัการศกึษาทีม่คีณุภาพและมปีระสทิธภิาพ	คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด�าเนินการตาม
แผนฯ	ดงักล่าว	โดยมุง่ส่งเสรมิให้คณาจารย์พฒันา
ศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อ
เนื่อง	 โดยเฉพาะในช่วงท่ีประสบกับภาวะโรค
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ส่งผล
ให้การจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา

ทุกแห่งต้องปรับตัว	 โดยการน�าเทคโนโลยีต่าง	ๆ	
มาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบออนไลน์	
คณาจารย์และนักศึกษาต่างต้องปรับตัวเพื่อให้
สามารถเรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์	 ซ่ึงการปรับ
ตัวดังกล่าวนี้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงใน
ยคุ	Disruption	ซึง่เป็นยคุทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศ	
(Information	 technology)	 เป็นปัจจัยส�าคัญ
และเข้ามามีบทบาทในทุกวงการ	 ไม่เว้นแม้แต่
วงการการศึกษา	 ผู้สอนนอกจากจะต้องมีความ
รู้ในเน้ือหาสาระในศาสตร์ของตนแล้ว	 ยังต้องมี
เทคนิคในการใช้ส่ือการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะ
สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เพื่อใช้เติมเต็ม
ความรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ	ความรู้	ประสบการณ์	
ความสามารถต่าง	 ๆ	 สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ก�าหนดไว้
	 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ในการพฒันา	อาจารย์ให้มีศกัยภาพในการจดัการ
เรียนการสอนออนไลน์	 จึงได้จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ “เทคนิคการ
จดัการเรยีนการสอนออนไลน์ให้เกดิประสิทธิผล
เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disrup-
tion”	 ขึ้น	 เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
ในตัววิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย	 วิทยากร
ภายนอกคณะฯ	และบุคลากรของคณะ	ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
มาแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิควิธีการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิผล	 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสดุต่อองค์กรและบคุลากรของคณะฯ	
ต่อไป	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอ
ขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่ได้แบ่งปันความ
รู้และประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งให้แก่บุคลากรของ
คณะฯ	และผู้สนใจภายนอก	และคณะฯ	หวังว่า
หนังสือเทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านต่อไป

สาส์นจากคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร. พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ 

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์



Message

	 พันธกิจด้านการเรียนการสอนนับเป็น
ภารกิจหลักของอาจารย์	 ที่ต้องจัดการเรียน
การสอนเพือ่พฒันาบณัฑติให้ส�าเรจ็การศกึษา
ออกไปรับใช้สังคม	 ให้สอดคล้องกับพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุทีมุ่ง่ผลติบณัฑติ
ให้มีคุณภาพ	 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อ
ให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ
จึงเป็นสิ่งส�าคัญ	 นอกจากจะเป็นการสะท้อน
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์แล้ว
ยังส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ของผู้เรยีนอกีด้วย	และในยคุทีร่ะบบการศึกษา
ประสบกับปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา	 2019	ท�าให้การจดัการเรยีนสอน

ในช่วงท่ีผ่านมาต้องปรับรูปแบบสู ่การจัด 
การเรียนการสอนออนไลน์	 ทั้งอาจารย์และ
นักศึกษาต่างต้องปรับตัวและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่าง	ๆ	มาปรับใช้เพื่อให้การจัดการ
เรยีนการสอนเกดิประสทิธภิาพสูงสดุ	ยงัผลให้
ผูเ้รยีนเกดิผลลพัธ์การเรยีนรูต้ามวตัถปุระสงค์
ที่วางไว้	 ด้วยความส�าคัญยิ่งดังกล่าวคณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์จงึได้มแีนวทาง
ในพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในคณะฯ	 ให้
สามารถน�าสื่อเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 มาปรับใช้
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตรงตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ตั้งไว้
	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทาง
ให้คณาจารย์และผูส้นใจน�าเทคนคิการจดัการ
เรียนการสอนออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา	
และตัวท่าน	ตลอดจนองค์กรของท่าน	คณะฯ	
ขอขอบคุณคณะวิทยากรและคณาจารย์ของ
คณะฯ	 ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการอันเป็น
ประโยชน์ยิ่งนี้	 องค์ความรู้ท่ีคณะฯ	 รวบรวม
ได้น้ีจะก่อประโยชน์ในวงวิชาการและยัง
ประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

สาส์นจากรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. รสรนิ ดิษฐบรรจง
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หลักการและเหตุผล
	 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ	ีเป็นแหล่งรวมของ
บุคลากรที่มีความรู้	 ความสามารถทั้งในวิชาการ	 วิชาชีพ	 และประสบการณ์	 ที่หลาก
หลาย	 และล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตน	พัฒนางาน	 และการด�าเนินงานของ
คณะ	ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม	และการจัดการความรู้	เป็นการ
รวบรวมองค์ความรูท่ี้มอียูใ่นส่วนราชการซึง่กระจัดกระจายอยูใ่นตวับุคคลหรอืเอกสาร	
มาพฒันาให้เป็นระบบ	เพือ่ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถงึความรู	้และพฒันาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้	 รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อันจะส่งผลให้องค์กรมีความ
สามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
	 จากภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องปรับตัว	 โดยการน�าเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์	 คณาจารย์และนักศึกษาต่างต้องปรับ
ตัวเพื่อให้สามารถเรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์	 ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ
ความเปล่ียนแปลงในยคุ	Disruption	ซึง่เป็นยคุทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศ	(Information	
technology)	 เป็นปัจจัยส�าคัญและเข้ามามีบทบาทในทุกวงการ	 ไม่เว้นแม้แต่วงการ 
การศึกษา	 ผู ้สอนนอกจากจะต้องมีความรู ้ในเนื้อหาสาระในศาสตร์ของตนแล้ว	 
ยังต้องมีเทคนิคในการใช้สื่อการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ
ออนไลน์เพ่ือใช้เตมิเต็มความรูใ้ห้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะ	ความรู	้ประสบการณ์	ความสามารถ
ต่าง	ๆ	สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้
	 คณะมนุษยศาสตร์ฯ	เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์	 จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้	 “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิผลเพื่อพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงในยุค	 Disruption”	 ขึ้น	 เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีในตัว
วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย	 วิทยากรภายนอกคณะฯ	 และบุคลากรของคณะ	 ท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธี
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิผล	เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและบุคลากรของคณะฯต่อไป
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วัตถุประสงค์
	 5.1	 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์	(รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์	 การวางแผนเตรียมการสอน	 การออกแบบวิธีการ
สอนและกลยุทธ์ในการสอน	(ขั้นเตรียม	ขั้นสอน	ขั้นประเมินผล)	การวัดและประเมิน
ผล	 (ประสิทธิภาพการสอน	 การมีส่วนร่วมของนักศึกษา)	 ปัญหาอุปสรรคและวิธีการ
แก้ไข)	จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
	 5.2	 เพ่ือให้อาจารย์มีความรูค้วามเข้าใจในการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์	และ
สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิผล
	 5.3	 เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์น�าเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาใช้
จัดการเรียนการสอนออนไลน์
	 5.4	 เพื่อผลิตคู่มือและสื่อออนไลน์ถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในและภายนอกต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายหลัก
	 อาจารย์และบคุลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏั
ธนบุรีและวิทยากร		

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 เป็นการเพิ่มพูนทักษะและองค์ความรู ้ใหม่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ให้แก่ผู้เข้าอบรม	 ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิผล
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วิทยากร

รศ.ดร. วัชรพล  วิบูลยศริน
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

อ. พฤกษา  ดอกกุหลาบ
ผู้ช่วยคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.กมลชนก  ธรรมมิกะ
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ. ณิชชา ช�านิยนต์
อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อ.รุ่งรัตน์  ธนบดีธาดา
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.พงศ์พัต  วัฒนพงศ์ศิริ
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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Online teaching management techniques

DRUFACULTY	OF	HUMANITIES	AND	SOCIAL	SCIENCES

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
	 รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน	 โดยน�ารูปแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์มาประยุกต์ใช้	 ทั้งนี้ก่อนการเรียนควรแนะน�าวิธีการใช้งาน	 ข้อตกลงในการ
เรียนแก่ผู้เรียนเสมอ

กระบวนการเรียนในชั้นเรียน เทคโนโลยีที่ใช้

การน�าเสนอเนื้อหารายวิชา
เนื้อหาที่เป็นทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

•	 บรรยายในหวัข้อต่างๆ	โดยมกีารใช้	Moodle	
ในการจัดการเรียนการสอน	 โดยใช้ในการแจก
เอกสารประกอบการสอน	 สไลด์น�าเสนอ	 และ
งานที่มอบหมาย
•	 มอบหมายงานในหัวข้อที่ผู ้เรียนสามารถ
ท�างานร่วมกันออนไลน์ได้ให้ไปศึกษา	1-2	ครั้ง	
แล้วกลับมาน�าเสนอในชั้นเรียน

•	 ในการท�ากิจกรรมออนไลน์	 ผู้สอนต้องให้ผล
ป้อนกลับแก่ผู้เรียนด้วยทุกครั้ง	 เพื่อเป็นการ
ก�ากบัและตดิตามผลการท�างาน	ไม่ให้ผูเ้รยีนรูส้กึ
ถกูทอดท้ิงในการเรียน	ผ่านการสนทนาออนไลน์	
และให้ข้อเสนอแนะผ่านงานทีม่อบหมายให้ส่งงาน	
โดยเทคโนโลยีที่ใช้ได้แก่	Moodle	และ	Line
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Online teaching management techniques

DRUFACULTY	OF	HUMANITIES	AND	SOCIAL	SCIENCES

กฎ กติกา มารยาท 
และข้อควรปฏิบัติในห้องเรียนออนไลน์
1. Classroom Rules
	 ข้อควรปฏบัิตทิีน่กัศกึษาควรให้ความส�าคญัทัง้ก่อนเรยีน	ระหว่างเรียน	และหลงัเรยีน

Before class : เตรียมให้พร้อม
เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมและท�าจิตใจให้สดใส
ก่อนที่การเรียนออนไลน์จะเริ่มขึ้น	ควรเตรียมตัวเองให้พร้อม
มกีารศกึษาเน้ือหาการเรยีนรูล่้วงหน้าก่อนคร่าวๆ	จดัเตรยีมพืน้ที	่และอปุกรณ์
ในการเรียนออนไลน์ให้เรียบร้อย	และที่ส�าคัญ!!	อย่าลืมท�าจิตใจให้สดใส
เพื่อพร้อมรับเนื้อหาสาระในบทเรียนและท�ากิจกรรมการเรียนรู้

During class : มีความตั้งใจ
ใส่ตัวเองเข้าให้เต็มร้อย
การเข้าห้องเรียนออนไลน์ตรงเวลาอาจยังไม่เพียงพอ
นักศึกษาควรแสดงตัวและเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา	ตั้งใจฟังเมื่ออาจารย์อธิบาย
ตอบค�าถามที่อาจารย์ถาม	หรือตั้งค�าถามเมื่อมีข้อสงสัย
อย่าลืมว่า..ผลการเรียนรู้ของท่านเป็นความรับผิดชอบของท่าน!

After class : ท�างานที่ได้รับมอบหมาย
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกๆ คลาส
การเรียนรู้นั้นไม่มีวันสิ้นสุด
ถึงแม้ว่าท่านจะออกจากระบบห้องเรียนออนไลน์ไปแล้วก็ตาม
อย่าลืมท�าการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย
และส่งให้ทันเวลาที่อาจารย์ก�าหนดไว้
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2. Online Etiquette
	 มารยาทในห้องเรยีนออนไลน์เพ่ือไม่ให้รบกวนอาจารย์ผู้สอนและเพือ่น

Final Classroom Reminders

Wait for your turn
อย่าลืมปิดไมโครโฟน จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้พูด
ซึ่งก็เหมือนกับการเรียนในห้องเรียน	ควรกดปุ่มยกมือเพื่อขออนุญาตพูด
และเปิดไมโครโฟนเมื่ออาจารย์ถามค�าถามที่ต้องการค�าตอบ
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงที่รบกวนสมาธิเพื่อนคนอื่นๆ

Avoid distrations
ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ เล่นโซเชียลมีเดีย
หรือท�ากิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
จากการเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้เราต้องเรียนแบบออนไลน์	ซึ่งหมายความว่า
เราจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา	เพราะฉะนั้นจึงควรควบคุมตนเอง
จากการเชื่อมต่ออื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้

Be on yor best behavior
ให้ความเคารพอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียนอยู่เสมอ
อย่าลืมว่าอาจารย์ผู้สอนนั้นมาอยู่ตรงหน้าเรา	 ถึงแม้ว่าจะ	 “อยู่แค่บนหน้าจอ
กต็าม”	ควรให้ความเคารพ	ทัง้กบัอาจารย์และเพือ่นในช้ันเรยีน	ถึงวธีิการเรยีนรู้
ของเราจะเปลีย่นแปลง	แต่ค่านยิมการใช้ความเคารพของเราจะไม่เปลีย่นแปลง

Listen activity
ฟังและจดบันทึกเนื้อหาสาระ

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างตั้งใจ

Recharge regularly
ควรออกจากระบบ	เมื่อหยุดพัก
ตามช่วงเวลาเท่านั้น	ไม่ควร

ออกระหว่างการเรียนการสอน

Interact appropriately
ถามค�าถามเมื่อมีข้อสงสัย

หรือแบ่งปันไอเดียโดยต้องยกมือ
ขออนุญาตก่อนทุกครั้ง

Engage wholly
มีจิตใจจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้

อย่าเพิ่งให้ความส�าคัญ
กับสิ่งอื่น

Speak redpectfully
ใช้ถ้อยค�าที่สุภาพ

เมื่อแสดงความคิดเห็น
ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

Work collaboratively
ควรแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้

จากผู้อื่นและการท�างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
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สื่อ/โปรแกรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

SpatialChat
	 SpatialChat	 เป็นแพลตฟอร์มส�าหรับการประชุมออนไลน์	 ซึ่งเป็นการจ�าลอง
ห้องประชมุเสมอืนจรงิ	โดยใช้เทคโนโลย	ีSpatial	Audio	ทีใ่ห้เราสามารถลากไอคอน
ของเราไปใกล้คนอื่นเพื่อให้ได้ยินเสียงของเขา	ทั้งที่เป็นรายบุคคลหรือจะเป็นการ
แบ่งกลุ่มเพื่อประชุมกลุ่มย่อยก็สามารถท�าได้

SpatialChat

DRUhttp://spatial.chat
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สื่อ/โปรแกรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

Spatial IO
	 Spatial	IO	เป็นแพลตฟอร์มส�าหรบัการประชมุออนไลน์	ทีมี่การเพิม่ลกูเล่นโดย
สามารถสร้าง	Avatar	เป็นโมเดลสามมติ	ิเลอืกชดุ	เลอืกสผีวิได้เอง	และยงัเลอืกห้อง
ประชุมได้หลากหลายทั้งแบบ	Outdoor,	Auditorium	เป็นต้น	ฟังก์ชันการใช้งาน
มีทั้งการแชร์หน้าจอ	วางรูป	วางคลิป	แปะโน้ต	ฯลฯ

DRU

Spatial IO

http://spatial.io/
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สื่อ/โปรแกรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

GatherTown
	 Gather	Town	เป็นแพลตฟอร์มส�าหรับการประชุมออนไลน์	ที่มีรูปร่างหน้าตา
ของโปรแกรมคล้ายเกมสวมบทบาทหรือเกมสร้างบ้านแบบ	 8	 Bit	 (Simulation	
RPG)	 เป็นการจ�าลองสถานการณ์ในออฟฟิศ	 มีห้องครัว	 มีห้องประชุม	 มีสวน	 มี
ดาดฟ้า	ที่เราออกแบบตกแต่งเองได้	สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย	เพียงแค่สร้าง
ห้องและใส่รหัส	จากนั้นก็กด	Invite	เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ	เพียงเท่านี้ทุกคนในทีม
กจ็ะได้สวมบทบาทเป็นพนกังานออฟฟิศเข้าไปอยูใ่นออฟฟิศจ�าลองเดยีวกนั	เดนิไป
มาหาสู่พูดคุยกันได้	หรือจะใช้ประชุมออนไลน์ก็ได้	

DRU

GatherTown

https://www.gather.town
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สื่อ/โปรแกรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

Pbworks
	 Pbworks	 เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายชนิดหนึ่ง	ที่เกี่ยวกับการศึกษา	
เพราะมีเครื่องมือสนับสนุนในการท�างานหลายอย่าง	 เพื่อความสะดวกและง่ายต่อ
การใช้งาน	อาทิ
	 •	 Pages	&	Files	ใช้สร้างเอกสารประกอบการสอน	
	 •	 Assignments	มอบหมายงานให้กับผู้เรียน	
	 •	 Acitvityบันทึกกิจกรรมของผู้เรียน	
	 นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มผู้อื่นเข้ามาก�าหนดสิทธิ์รายบุคคลที่เพิ่มเข้ามา	 และ
สามารถปรับแก้ไขละเอียดข้อมูลของพื้นที่ท�างานได้

DRU

Pbworks

http://www.pbworks.com
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สื่อ/โปรแกรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

Active Worlds
	 Active	Worldsเป็นโลกเสมือนจริงออนไลน์ที่พัฒนาโดย	ActiveWorlds	Inc.	 
ผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้าสู่จักรวาล	 Active	Worlds	 และส�ารวจโลกและสภาพ
แวดล้อมเสมือนจริง	 3	 มิติ	 ที่ผู้อื่นได้สร้างขึ้น	 ActiveWorlds	 ให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของ 
โลกและจักรวาล	และพัฒนาเนื้อหา	3	มิติที่ก�าหนดเอง	เบราว์เซอร์ที่มีการท่องเว็บ
จะสามารถแชทด้วยเสียงและการส่งข้อความพื้นฐานโต้ตอบแบบทันที

DRU

Active Worlds

https://www.activeworlds.com/
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สื่อ/โปรแกรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

Miro
	 Miro	 เป็นเทคโนโลยีไวท์บอร์ดไดอะแกรม	 ที่น�ามาใช้เป็นเครื่องมือการท�างาน
ร่วมกัน	โดยผู้ใช้สามารถเลือกเทมเพลตในการใช้งานได้อย่างหลากหลาย	ซึ่งถูกน�า
มาใช้เพื่อสนับสนุนการท�างานแบบ	Work-From-Home	มีความสามารถเป็นกระ
ดานรวบรวมไอเดียประหยัดเวลา	 สร้างการมีส่วนร่วมและเก็บทุกความคิดไว้ไม่ให้
ตกหล่น	และทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นให้แต่ละไอเดียได้	ท�าให้การจัดการ
ความคิดท�าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

DRU

Miro

http://miro.com
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สื่อ/โปรแกรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

Coggle
	 Coggle	เป็น	mind	map	ระบบออนไลน์	(Online)	ทีจ่ะช่วยผูเ้รยีนในการจดจ�า	
ช่วยในการบนัทกึความคิดสร้างสรรค์และสามารถต่อยอดความคดิโดยผูเ้รยีนในกลุม่
แบบมส่ีวนร่วมได้ตลอดเวลา	ทกุที	่ทกุเวลาอกีทัง้ยงัช่วยการค้นหาเพือ่ใช้งานอกีครัง้
ในภายหลัง	และสามารถจดัระบบการบนัทกึเรือ่งราวทีห่าได้จากการค้นหา	ช่วยจดั
ความคิดให้เป็นหมวดหมู่อย่างมีระเบียบสามารถน�าเสนอผลงาน	และ	export	ผล
งานในรูปแบบภาพและไฟล์	pdf	ได้อีกด้วย

DRU

Coggle

https://coggle.it/
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สื่อ/โปรแกรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ThingLink
	 ThingLink	คอื	เครือ่งมอืทีช่่วยเปลีย่นภาพธรรมดาให้เป็นสือ่ประสมเชงิโต้ตอบ	
(Interactive)	โดยจะมีฟีเจอร์ส�าหรับเพิ่มภาพประกอบ	ค�าอธิบาย	บทความ	และ
ลงิก์วดิโีออืน่ๆ	ท�าให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย	และสร้างแรงบันดาลใจในการ
บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ	 ผ่านทางรูปภาพ	 ผู้สอนสามารถบรรจุเนื้อหาข้อมูลจ�านวน
มากลงไปในรูปภาพที่มีขนาดเล็กได้	นอกจากนั้นยังสามารถน�า	Embed	ไปใส่ไว้ใน
เว็บไซต์	บล็อก	(Blog)	หรือแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง	ๆ	ได้อีกด้วย

DRU

ThingLink

http://www.thinglink.com/
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สื่อ/โปรแกรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

Wizer.me
	 Wizer.me	คอื	เวบ็แอปพลิเคชนัส�าหรับสร้างใบงานแบบมปีฏสิมัพนัธ์	สามารถส่ง
ให้ผูเ้รียนท�างานออนไลน์ผ่านลงิก์	หรือสร้างเป็นห้องเรยีนทีส่ามารถติดตามผลคะแนน
ได้อัตโนมัติ	 ซึ่งจุดเด่นของเว็บแอปพลิเคชันนี้	 คือสามารถค้นหาใบงานที่มีการแชร์
สาธารณะน�าไปใช้งาน	 หรือท�าซ�้าในรูปแบบที่ต้องการได้	 สามารถสร้างโจทย์ค�าถาม
ได้หลายประเภท	เช่น	แบบโยงเส้นจับคู่	แบบจัดกลุ่ม	และมีฉากหลังให้เลือกสวยงาม
ส่งให้ผู้เรียนใช้งานได้ง่ายผ่านลิงก์	หรือสร้างเป็นห้องเรียนในการติดตามผลคะแนน

DRU

Wizer.me

https://app.wizer.me/

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 19



สื่อ/โปรแกรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

Vonder Go 
	 Vonder	Go	เป็นเวบ็เเอปพลเิคชนัทีผู่ส้อนสามารถเข้ามาสร้างสือ่การเรยีนการ
สอน	 แบบทดสอบการบ้าน	 ในรูปแบบเกมออนไลน์	 โดยสามารถเปิดให้ผู้เรียนท�า
พร้อมกนั	มกีารแข่งขนักันเพือ่ทดสอบความเข้าใจบทเรยีน	อกีทัง้ยงัสามารถก�าหนด
ให้เป็นในรูปแบบของการบ้านก็ได้	 เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะมีการรายงานผล	 ซึ่งผู้สอน
สามารถน�าไปวิเคราะห์หรือใช้ประโยชน์ต่างๆ	ได้

DRU

Vonder Go 

https://www.vonder.co.th/
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สื่อ/โปรแกรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

Quizwhizzer
	 Quizwhizzerเป็นเกมการสอนในรูปแบบของบอร์ดเกม	 ซึ่งหากผู้เรียนตอบ
ค�าถามถูกต้อง	 ก็จะก้าวไปข้างหน้า	 ถ้าตอบผิดก็ต้องถอยหลัง	 และผู้ที่ตอบถูกเร็ว
ที่สุดก็จะเคลื่อนที่ไปถึงเส้นชัยก่อน	

DRU

Quizwhizzer

https://quizwhizzer.com/
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สื่อ/โปรแกรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

Gartic Phone 
	 Gartic	Phone	เป็นเกมทีเ่ล่นผ่าน	Web	browser	โดยทีไ่ม่ต้องตดิตัง้โปรแกรม
ใด	ๆ	สามารถเล่นกับเพื่อนคนอื่น	ๆ	ได้สูงสุดถึง	30	คน	โดยการวาดรูปแล้วทายว่า
สิ่งที่เพื่อนวาดมานั้นคือรูปอะไร

DRU

Gartic Phone 

https://garticphone.com
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Online teaching management techniques
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การวางแผนเตรียมการสอน
 สิ่งที่ผู้สอนจ�าเป็นต้องเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน	หรือในลักษณะของการเรียนรู้แบบผสมผสาน	ผู้สอน
จ�าเป็นต้องมีความรู้	 ความเข้าใจในการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่ามีลักษณะเป็น
อย่างไร	สามารถจัดกระท�าได้กีร่ปูแบบ	เข้าใจน�าทรพัยากรออนไลน์ท่ีมีอยูม่าบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอน	ต้องสามารถให้ค�าปรกึษาแก่ผูเ้รยีนเมือ่มกีารเรยีนออนไลน์ได้	
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนควรให้มคีวามเหมาะสมในแต่ละหวัข้อ	และทีส่�าคญั
ผู้สอนควรมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนออนไลน์

Proportion
of Content
Delivered 

Online

0%

1 to 29%

30 to 79%

80+%

Type
of

Course

Traditional

Web Facilitated

Blended/
Hybrid

Online

Type Description

Course with no online technology use
content is delivered in writing or orally.

Course which uses web-based technology to
facilitate what is essentially a face-to-face course.
Uses a course management system (CMS)
or web pages to post the syllabus and assignments.
for example.

Course that blends online and face-to-face 
delivery. Substantial proportion of the content
is delivered online, typically used online
discussions, and typically has some face-to-face
meetings.

A course where most or all of the content is
delivered online. Typically have no face-to-face
meetings.
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การออกแบบวิธีการสอนและกลยุทธ์ในการสอน 
(ขั้นเตรียม ขั้นสอน ขั้นประเมินผล) 
	 รูปแบบการสอนของ	 เกอร์ลาซและอีลี	 (Gerlach	 and	Ely)	 เป็นต้นแบบในการ
ประยุกต์ใช้ส�าหรับออกแบบวิธีการสอนและกลยุทธ์ในการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับ
แต่ละรายวิชา	 จากรูปแบบการสอนของเกอร์ลาซและอีลีเมื่อน�ามาปรับใช้กับรูปแบบ
การเรียนการสอนในรายวิชา	สามารถแสดงผลได้ตามแผนภาพ	ดังนี้

	 จากแผนภาพข้างต้น	 ควรเริ่มจากการวิเคราะห์เน้ือหาในรายวิชา	 ในกรณีที่สอนเป็น
รายวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบัิต	ิเนือ้หาควรเป็นส่วนย่อย	ๆ 	และออกแบบการเรยีนรู้เฉพาะ
หวัข้อนัน้	ๆ 	ลงไป	ยกตวัอย่างหวัข้อ	แนวคิด	หลกัการ	และทฤษฎต่ีาง	ๆ 	ทีใ่ช้ในการออกแบบ
สื่อการเรียนการสอนรวมถึงรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนต่าง	 ๆ	 มีการระบุ
วตัถปุระสงค์หรอืผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั	คอื	รูห้ลกัการ	เข้าใจหลกัการ	ประยกุต์ใช้	และรูจ้กั
ใช้สื่อการเรียนรู้	 จากน้ันแบ่งหัวข้อออกเป็นส่วนย่อย	 ๆ	 และให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง	 จากนั้นจึงประเมินพฤติกรรมเบ้ืองต้นของผู้เรียน	 ด้วยการถามตอบในชั้นเรียน	 
(หากเป็นไปได้ควรใช้แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนในรายวิชาที่ต้องใช้พื้นฐานใน
รายวชิาอืน่ร่วมด้วย)	เพือ่วดัความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้รยีนให้เป็นแนวทางในการจดักระบวนการ
เรยีนการสอน	ก�าหนดกลยทุธ์ในการเรยีน	ซึง่เป็นการเรยีนรูแ้บบบรรยายเป็นหลกั	ควบคูก่บั
การให้ผูเ้รียนได้คดิและลงมอืผลติสือ่การสอนในรปูแบบเวบ็แอปพลเิคชนัตลอดกระบวนการ
เรียนรู้	 ในขั้นตอนนี้อาจมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียน	 ให้ผู้เรียนท�างานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือกันใน
การเรียนรู้	 ใช้เวลาในการเรียนรู้เฉพาะการบรรยายไม่ควรใช้เวลาเกิน	 2	 ช่ัวโมง	 ที่เหลืออีก	
2	 ชั่วโมงให้เป็นการสาธิต	 ผลิตสื่อและท�าโจทย์	 และถาม	 –	 ตอบภายในชั้นเรียน	 ในส่วน
การประเมินผลการเรียนรู้	 จะมีโจทย์ท่ีสอดคล้องกับโจทย์ที่ใช้ในชั้นเรียน	 และการวัดและ
ประเมินจะน�าผลที่ได้จากโจทย์ท่ีให้มาวิเคราะห์ความเข้าใจของผู้เรียน	 เพื่อน�ามาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนต่อไป

1.	วิเคราะห์เนื้อหา
รายวิชา	รายหัวข้อ

2.	วิเคราะห์วัตถุประสงค์/
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3.	ประเมินพฤติกรรม
เบื้องต้น/Pre-test

9.	ประเมินการเรียนรู้

4.	ก�าหนดกลยุทธ์

5.	จัดกลุ่มการเรียนรู้

6.	จัดการเรียนรู้

8.	จัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้

7.	จัดสถานที่ส�าหรับการเรียนรู้
10.	วิเคราะห์ผล

ป้อนกลับ
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การวัดและประเมินผล 
	 การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สามารถท�าได้หลาก
หลายวิธี	 โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากท่ีสุด	 โดยอาจแบ่งเป็น	 2	
ประเด็น	ดังนี้
 1. หลักการวัดและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
	 	 การวัดและประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาเป็นการวัดและประเมิน
คณุภาพผูเ้รยีนทีเ่กดิขึน้ระหว่างการจดัการเรยีนการสอนตลอดภาคเรยีน/ปีการศกึษา	
ผูส้อนจ�าเป็นต้องออกแบบและวางแผนเกีย่วกบัวธิกีารและเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวดัและ
ประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ใน	มคอ.	3	 โดยใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย	เช่น	การทดสอบ	การสังเกตพฤติกรรม	การสอบปากเปล่า	การสัมภาษณ์
หรือการซักถาม	การเขียนสะท้อนความรู้	การประเมินภาคปฏิบัติ	ใช้การประเมินด้วย
แฟ้มสะสมงาน	 การประเมินตนเอง	 การประเมินตามสภาพจริง	 เป็นต้น	 โดยผู้สอน
ต้องวัดและประเมินผลผู้เรียนในแต่ละช่วงเวลาของการจัดการเรียนรู้	พร้อมทั้งบันทึก
ข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	ควรจัดท�าแนวทางการพัฒนาตนเองของ
ผู้เรียน	 น�าเสนอองค์ความรู้ที่ได้หรือแหล่งข้อมูลในการพัฒนาตนเองของผู้เรียน	 เพื่อ
มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงาน	 แล้วจัดส่งข้อมูลผลการประเมินย้อนกลับไปให้ผู้สอน
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง	ๆ
 2. หลักการวัดและประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู้
	 การวัดและประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู้เป็นการวัดและประเมินคุณภาพผู้
เรียนหลังสิ้นสุดปีการศึกษาหรือภาคเรียนนั้น	ๆ	ผู้สอนควรก�าหนดมาตรฐานและตัวชี้
วัดส�าคัญที่ผู้เรียนจ�าเป็นต้องรู้และสามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนได้ตลอดปีการ
ศึกษา/ภาคเรียน	การวัดและประเมินผลควรใช้วิธีการหรือรูปแบบการทดสอบต่าง	 ๆ	
ท่ีเหมาะสมกับจ�านวนและความพร้อมของผู้เรียน	 เช่น	 ระบบ	 E-learning	 Google	
Form	 การใช้โปรแกรมทดสอบส�าเร็จรูปในการทดสอบออนไลน์ที่สะดวกและง่ายต่อ
การเข้าถึง	 การส่งรายงาน	 การจัดท�าชุดข้อสอบมาตรฐานและตัวช้ีวัดแล้วนัดหมาย
ช่วงเวลาในการทดสอบกับผู้เรียนล่วงหน้า	 การนัดหมายผู้เรียนมาสอบเป็นกลุ่มย่อย	
การจัดส่งข้อสอบให้ผู้เรียนท�าที่บ้านแล้วจัดส่งกลับคืนผู้สอนผ่านช่องทางการติดต่อ
สื่อสารต่าง	ๆ	เป็นต้น
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วัตถุประสงค์
การเรียนรู้

1.	อธิบายหลักการ	
แนวคิด	ทฤษฎีการ
ออกแบบการจดัการ
เรยีนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกได้
อย่างมีประสทิธิภาพ

2.	ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้
ตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกได้
สอดคล้องกับบริบท
และผู้เรียนได้

3.	เข้าใจและสามารถ
ปฏบิตัติามกฎหมาย	
และจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างถูกต้อง

•	 ใช้รูปแบบการ
สอนหลายวธิรีวมกนั	
ทัง้บรรยาย	น�าเสนอ
ตัวอย่าง	น�าเสนอ
กรณีศึกษา

•	 การใช้โครงงานใน
การเรียนรู้

•	 บรรยาย
กฎหมาย	และ
จรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

•	 ประเมินตามสภาพ
จริงโดยบูรณาการ
โจทย์ทฤษฎีการ
ออกแบบสู่แนว
ปฏิบัติจริง
•	 ประเมินระหว่าง
ทางจากการศึกษา
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบั
การเรยีนรูท้ีมุ่ง่ผลลพัธ์
ในรูปแบบต่าง	ๆ

•	 ประเมินตาม
สภาพจริงจากสื่อ
ที่ได้ออกแบบและ
ผลิต
•	 ประเมินระหว่าง
การท�างาน

•	 ประเมินการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้
•	 ประเมนิตามสภาพ
จริง

•	 ทฤษฎีการ
ออกแบบสื่อการ
เรียนการสอนที่
เกี่ยวข้อง
•	 ยกตัวอย่างการน�า
ทฤษฎีในการ
ออกแบบมาใช้ใน
การออกแบบสื่อ
การสอน

•	 ยกตัวอย่างสื่อ
การเรียนการสอนที่
น่าสนใจที่มีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การผลิต
•	 สาธิตและร่วม
ปฏิบตัใินการออกแบบ
และผลิตสื่อการสอน

•	 ยกตัวอย่าง
การกระท�าที่ถูก
และไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย	และ
จรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล	
รวมถึงปัญหาและ
แนวทางในการป้องกนั

รูปแบบการวัดและ
ประเมิน

วิธีการสอน ตัวอย่างเนื้อหา
ที่ควรศึกษา
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วัตถุประสงค์
การเรียนรู้

4.	สามารถผลิต	
น�าเสนอ	ประเมนิผล
ในการน�าสื่อ
การสอน	และ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ

•	 บรรยายหลักการ
ในการออกแบบสื่อ	
โดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการ
วิพากษ์สื่อประเภท
ต่าง	ๆ	ที่เหมาะสม
ในการน�ามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้
•	 สาธิตการ
ออกแบบสื่อ	
เครือ่งมอืในการเรยีน
การสอนให้เหมาะสม
กับสาขาวิชา

•	 ประเมินตาม
สภาพจริงจากสื่อ
ที่ได้ออกแบบและ
ผลิต
•	 ประเมินระหว่าง
การท�างาน

•	 หลักการออกแบบ
สื่อประเภทต่าง	ๆ
•	 การเลือกใช้สื่อ
การสอนให้เหมาะสม
กับเนื้อหาวิชา
•	 การประเมินสื่อ
การสอนในรูปแบบ
ต่าง	ๆ

รูปแบบการวัดและ
ประเมิน

วิธีการสอน ตัวอย่างเนื้อหา
ที่ควรศึกษา

ปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไข 
	 ปัญหาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้เรียน	 พบว่าผู้เรียนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการเรียน 
การสอนมากนัก	 วิธีแก้ไขปัญหา	 คือ	 การจัดกิจกรรมระหว่างการสอน	 เช่น	 การใช ้
เครื่องมือที่มีอยู่บนออนไลน์	การกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม	เช่น	การเล่นเกม	การใช้ 
วลีในการตั้งค�าถาม	 การใช้ค�าถามปลายเปิดให้ผู ้เรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น	 
เครื่องมือที่ใช้	 เช่น	 online	 –	 stopwatch,	 quizizz,	 jamboard,	 padlet	 การใช	้
Facebook	live	
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