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22/03/63 ศิวนาถ 2

ทมีา : ยืน ภูว่รวรรณ.  (2559).  คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดและระบบการเรียนการสอนออนไลน์

             แบบเปิด (MOOC) กับการปฏิรูปการเรียนการสอนยุคดิจิทัล: เอกสารการบรรยายสําหรับการ
             ประชุม สวทช.

หองเรียนตองสามารถบูรณาการทรัพยากรกรการเรียนรูใน

สภาพแวดลอมดิจิทัลที่เอ้ือตอการเพ่ือผูเรียนไดทุกที/่ทุกเวลา
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Virtual University Projects

1.โครงการผลติและพัฒนาหลกัสตูรการเรยีนการสอนออนไลน (MOOC)

2.โครงการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาแพลตฟอรมจดัการเรยีนการสอนออนไลน 

3.โครงการพัฒนาความพรอมอาจารยและทีมงานเพ่ือผลติสื่อการเรียนการสอนออนไลน 

4.โครงการพัฒนารูปแบบและแนวทางการเรยีนการสอนออนไลน (เกณฑภาระงาน/รปูแบบ)

5.โครงการประชาสมัพันธ การตลาด และการเผยแพรหลกัสตูรการเรยีนการสอนออนไลน (วจิยัสถาบัน) 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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รูปแบบการสอนออนไลนของ มวล.

(1) Synchronous Expository Learning experiences: 

 เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนโดยผูสอนมี
การถายทอดสดถึงเน้ือหาการเรียนรูตามตารางเวลาปกติ และ
มีการจัดสื่อการสอนประเภทตางๆ เชน สื่อวิดิทัศน สื่อการ
อาน หรือ สื่อในลักษณะอ่ืนๆ ผานระบบ WU-eLearning 
หรือระบบอื่นๆ



(2) Synchronous Active Learning experiences: 

 เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนตามแบบที่ ๑ 
เปนพ้ืนฐาน มีลักษณะปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน
แบบสองทางในเวลาเดียวกัน และมีการเพ่ิมเติมกิจกรรมท่ี
ผูเรียนสามารถกําหนดการการเรียนรูไดดวยตนเองแบบสวน
บุคคล
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(3) Synchronous Interactive Learning experiences: 

 เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนตามแบบที่ ๑ 
เปนพ้ืนฐาน มีลักษณะปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน
แบบสองทางในเวลาเดียวกัน และมีการเพ่ิมเติมกิจกรรมท่ี
ผูเรียนสามารถกําหนดการการเรียนรูไดดวยตนเองแบบกลุม
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Smart Classroom : Basic (33) Intermediate (2) Advance (4)

100% Smart Classrooms 

Online  your class with your device
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How to teach online?

Connect and control 
smart classroom with 
instruction designs.

Apply mobile devices 
and applications to 
enhance learning 

activities.
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ความทาทายสาํหรับผูสอนออนไลน
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Online Learning

 สรางเน้ือหาเพ่ือใชงานไดงายขึ้น

 สรางครั้งเดียวใชไดหลายครั้ง

 บริหารและจัดการเน้ือหาไดงาย:

 ตรวจสอบ การใชเนื้อหาปรับปรุง
แกไข.

 มีระบบเฉพาะ
ของตัวเอง

 แลกเปลี่ยน/
สงตอเนื้อหาได
งาย

 การเรียนรูไดงาย 
เร็วและกวางขวาง

 ประหยัดคาใชจาย
โดยรวม



Online 
Learning

ระบบการ
ประชุม/ถายทอด

การสอน

ระบบการ
นําเสนอผาน

อุปกรณสวนตวั

ระบบ 
Formative 
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Active 
Learning 
Approach 

ระบบการจัดการ
เรียนการสอน 

(LMS, e-
Learning)

Learning 
Resource 
System

MOOCs Courses, Flipped 

Classroom, Broadcast or 

Interactive Lecture

(WU e-Learning. 

Google classroom)

(OER, Youtube, E-book, Online 

Databases, Turn it In, Endnote)
(Zoom Meeting, Microsoft Team,

Google Meet, Cisco Webex)

(Mobile

Devices, 

Application 

For Group 

Meeting)

(Socrative 

software, 

quuzze)

หองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) กับการสอนออนไลน



การสาธิตการใชอปุกรณเพ่ือจัดทํา Short 
VDO Clip (บันทึกลวงหนา)
 แนะนําโปรแกรมประยุกตและอุปกรณสําหรับบันทึกการสอนตาม
หัวขอที่กําหนดในแผนการสอนสําหรับจัดทําวิดีโอคลิบไปเผยแพร
ในระบบ e-Learning เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูตามหัวขอที่กําหนด
ไว ประกอบดวย

(1) โปรแกรม LOOM โดย ผศ.ดร.สุธัญญา ดวยอินทร ผูชวย
อธิการบดีฝายพัฒนาการเรียนการสอน (ประมาณ 20 นาท)ี

(2) อุปกรณ SWIVL Robot & Clound Services โดย นางสาว
พัตราภรณ กาฬสงิห นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา (ประมาณ 15 นาท)ี
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การสาธิตการใชอปุกรณเพ่ือบรรยายและ
ประชุมกลุม (Online Lecture & Meeting)

 แนะนําโปรแกรมประยุกตและอุปกรณสําหรับใหอาจารยถายทอดการบรรยาย
และการประชุมกลุมในลักษณะ One-Way Communication ประกอบดวย

 (1) แนะนําอุปกรณ โปรแกรมประยุกต และการใชหองเรียนอัจฉริยะ
สําหรับการสอนออนไลนและการบันทึกการสอน ไดแก OBS Streaming, 
Aver Media, etc. (ประมาณ 10 นาที)

 (2) ZOOM Application สําหรบัการประชุมทางไกล โดย นายเมษา สิน
ทบทอง ศนูยบรรณสารและสื่อการศึกษา และนายไพศาล พุมดวง ศูนย
เทคโนโลยีดิจิทัล (ประมาณ 20 นาที)

 (3) โปรแกรมประยุกตสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดย อ.ดร.นภารัตน ชูเกิด สาํนักวิชาสารสนเทศศาสตร (ประมาณ 20 นาที
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การสาธิตการใชอปุกรณสําหรับสอนแบบ 
Interactive Lecture หรอื Broadcast (live)

 แนะนําการสอนแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนทางออนไลน เปนการสอนสดผาน
หนาจอ (Live) โดยอาจารยทําหนาที่เหมือนผูดาํเนินรายการ จดักิจกรรมการ
เรียนรูแบบเรียลไทม ผูเรียนสามารถโตตอบกับอาจารย รวมไปถึงสงงานและ
ทําแบบทดสอบ/ประเมิน ซ่ึงอาจารยจะตองใชเทคโนโลยีการสอนผสมผสานกัน
มากกวา 1 รูปแบบ  

 (1) การสอนออนไลนโดยใช Microsoft Team โดย อ.ดร.สิริวัจนา แกวผนึก 
สํานักวชิาสารสนเทศศาสตร และนายวิชชุกร ดานเดชา ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(ประมาณ 50 นาที) เนนจัดกิจกรรมการเรยีนรู จัดการประชุมกลุมยอยหรือ
อภิปรายรวมกันระหวางนักศึกษาดวยกันเอง หรือระหวางอาจารยกับผูเรียน 
อาจารยกับนักศึกษาสามารถโตตอบกัน/ทํางานรวมกันไดในหองเรยีน ติดตาม
ผูเรียนได, ตรวจสอบผูเรียนในหองเรียน, ทํา Formative Assessment, 
บันทึกการเรียนการสอน และใชเปนหลักฐานในการประเมินผลการเรียนรู
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ขอแนะนําสาํหรับการสอนออนไลน 

 (1) วางแผน ปรับเปลี่ยนการสอน การวัด และการประเมิน 
(ปรับแผนการสอน และตองแจงผูเรียนใหชัดเจน รวมท้ังมี
ขอแนะนําในการเรียนและการทําใชเครื่องมือในแตละ
กิจกรรม ปรึกษา ศนร./สํานักวิชา)

 (2) ผลิตสื่อ/ไฟลวีดิโอ/ไฟลเสียง เอกสาร และแบบฝกหัด 
รวมท้ังวางแผนบันทึกการเรียนลวงหนา/ยอนหลัง ผาน 
application (ทําเอง หรือ ขอรับบริการ ศบส.)
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 (3) รวบรวมแผนการสอน สื่อ เกณฑ และขอมูลไวดวยเปน
หัวขอ ๆ นําขึ้น Moodle,Google Classroom หรือแพลท
ฟอรมอื่น ๆ (แนะนําให อ.เปลี่ยนเมลหรือใช google ของ
มหาวิทยาลัย @mail.wu.ac.th เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ
ไฟลและสื่อการเรียนการสอน)

 (4) สรางกลุม/สื่อสาร เชน อีเมลลิสต ไลนกลุม เพ่ือสงลิงค 
สมัครเขาใชเครื่องมือ นัดหมาย สื่อสาร และตารางเวลาที่จะ
ทําการสอนสด (ทางออนไลน) 
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 (5) สอนตามตารางนัดหมาย ถาม-ตอบ อภิปราย (ควร
บันทึกการเรียนการสอนยอนหลัง เพ่ือปองกันนักศึกษาเรียน
ไมทัน/เครือขายไมเสถียร และเรียนยอนหลัง) 

 (6) ติดตาม สงงาน และประเมินการเรียนรู (เชน ผูเรียน
ประสบปญหาอินเทอรเน็ต/Wifi หรือไม มีปญหาในการใช
เครื่องมือแตะละประเภทหรือ เลือกใชเครื่องมือที่งาย/
นักศึกษาคุนเคย) 
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ขอมูลเพ่ิมเติม

ขอรับบริการดานการผลิตสื่อ/การใชอุปกรณ ติดตอ ศบส. 

ขอรับบริการดานการวางแผน/ปรับการเรียนการสอน 
ติดตอ ศนร. 

ขอรับบริการดาน ตารางสอน/ตารางสอง ติดตอ ศบศ. 
ดานแพลทฟอรม แอฟลิเคชัน และเครือขาย ติดตอ ศทท)
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