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หลกัการการเรียนเรียนรู้ออนไลน์ 

หลกัการการเรียนเรียนรู้ออนไลน์ ดว้ยการเติบโตอย่างรวดเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
ดิจิตอลส่งผลให้เว็บไซต์ถือเป็น  เคร่ืองมือท่ีมีพลังและมีประสิทธิภาพด้วยเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความยืดหยุ่น 
แพร่หลายไปทัว่โลก มีความคล่องตวัในการจดัการเรียนรู้ โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนทางไกล (Taylor, 
2014) การเรียนการสอนออนไลน์ เหมือนกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนตรงท่ีครูผูส้อนจะต้องจัดเตรียม
กิจกรรมและประสบการณ์เรียนให้กบั ผูเ้รียนโดยค านึงถึง และการเรียนการสอนท่ีดีนั้น ผูเ้รียนและผูส้อนควร
ตอ้งปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั ดงันั้นการ เรียนการสอนออนไลน์จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างบทเรียนบนเว็บ 
เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้มาศึกษาเน้ือหาบทเรียน เท่านั้น หากแต่ยงัตอ้งมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยค านึงถึง
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

Worathan Technology (ม.ป.ป.) ไดอ้ธิบายไวว้่า การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จดัเป็น
นวตักรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิม ๆ ให้เป็นการ  เรียน
ใหม่ ท่ีใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยท าการสอน นอกจากน้ีความหมายอีกในหน่ึงยงัหมายถึง การเรียนทางไกล, การ
เรียนผ่านเวบ็ไซต ์อีกดว้ย สอดคลอ้งกบั Calder & McCollum (1988) กล่าวว่า ค  าจ ากดัความโดยทัว่ไป ของการ
เรียนรู้แบบเปิด คือการเรียนรู้ตามเวลา ตามความต้องการ และสถานท่ีของตนเอง  การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (Online learning) จะเป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ใน รูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการ
ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ บวกเขา้กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาท่ีมี  ปฏิสัมพนัธ์คุณภาพสูง โดยไม่
จ าเป็นตอ้งเดินทาง เกิดความสะดวกและเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทุกสถานท่ี ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอด
ชีวิตใหก้บัประชากร การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการศึกษาผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดว้ยตนเอง ผูเ้รียน
สามารถ เลือกเรียนตามความชอบของตนเอง ในส่วนของเน้ือหาของเรียน ประกอบดว้ย ขอ้ความ , รูปภาพ , 
เสียง , VDO และMultimedia อ่ืน ๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกส่งตรงไปยงัผูเ้รียนผ่าน Web Browser ทั้งผูเ้รียน , ผูส้อน 
และ เพื่อนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ ส่ือสาร ปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็นแบบเดียวกบัการเรียนในชั้น
เรียน ทัว่ไป โดยการใช้ E-mail, Chat, Social Network เป็นตน้ ด้วยเหตุน้ีการเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงเหมาะ 
ส าหรับทุกคน , เรียนไดทุ้กเวลา ลกัษณะส าคญัของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) ผูเ้รียน
เป็นใครก็ได ้อยู่ท่ีใดก็ ได ้เรียนเวลาก็ใด เอาตามความสะดวกของผูเ้รียนเป็นส าคญั เน่ืองจากโรงเรียนออนไลน์
ไดเ้ปิดเวบ็ไซต์ ให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง มีส่ือทุกประเภทท่ีน าเสนอในเวบ็ไซต ์ไม่ว่าจะทั้ง ขอ้ความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง VDO ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ความสนใจ ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งยงัท าให้
เหตุภาพของ เน้ือหาต่าง ๆ ง่ายดายมากขึ้น ผูเ้รียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความต้องการ เอกสารบน
เวบ็ไซตท่ี์มี Links ต่อไปยงัแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ท าให้ขอบเขตการเรียนรู้กวา้งออกไป และเรียนอย่างรู้ลึกมากขึ้น 
ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน การสอน 



เน่ืองจากไม่ไดจ้ ากดัอยูใ่นสถานท่ีเดียวเท่านั้น เกิดเครือข่ายความรู้ โยงใยออกไปไกล เนน้การเรียน แบบผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง ช่วยลดช่องวา่งระหว่างการเรียนรู้ในเมืองกบัทอ้งถ่ิน  

สรุปแลว้ การเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นการเรียนท่ีมีความมีความยึดหยุ่นสูง เป็นการ  
เตรียมการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนท่ีมีความใฝ่เรียนรู้ ส าหรับนักเรียนนักศึกษาทัว่ไปท่ีตอ้งเขา้เรียนตามหลักสูตร 
ผูเ้รียนจ าตอ้งมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกวา่ปกติ เพราะเป็นการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 

 
แนวคิดการเรียนการสอนออนไลน์  

การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ไดเ้ร่ิมเป็นท่ีกล่าวถึงในการศึกษาของ สถาบนัอุดมศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นการเกิดจากการจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตรปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบนัการศึกษาชั้นน าในต่างประเทศ  

ระบบการเรียนการสอนของหลกัสูตรระยะสั้นเพื่อมวลชน (Massive Open Online Course: MOOC) ท่ี
ท าให้เกิดกระแสต่ืนตวัท าให้เกิดโครงการมหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University: TCU) เป็น
รูปธรรมขึ้น โดยเครือข่ายมหาวิทยาลยัชั้นน าทัว่ประเทศ ระบบท่ีนิยมใชใ้นการจดัการเรียนการสอนออนไลน์
แบบ MOOC มีดงัน้ี (Support Thai Mooc, ม.ป.ป.)  

1. EdX เป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 
เน่ืองจาก มีเน้ือหาราวิชาท่ีครอบคลุมทุกสาขาวิชาและท่ีส าคญั ฟรี เม่ือตอ้งการเพิ่มพูนความรู้ หากตอ้งการรับ 
Certificate จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากน้ียงัมีหลักสูตรท่ีมีคุณภาพสูงจากมหาวิทยาลัยและสถาบันท่ีมี  
คุณภาพมากมายจากทัว่ทุกมุมโลก ก่อตั้งโดยมหาวิทยาลยั MIT และ มหาวิทยาลยั Harvard และมี มหาวิทยาลยั
และสถานบนัต่าง ๆ เขา้ร่วมอีก 50 กว่าแห่ง เพื่อพฒันาหลกัสูตรเปิดสอนออนไลน์หลากสาย  สาขาวิชา เช่น 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอ่ืน ๆ มากมาย ระบบจดัการเรียน
การสอนออนไลน์ Open edX ยงัเปิดเป็น Open Source เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ี ตอ้งการพฒันาระบบจดัการ
เรียนการสอนออนไลน์ของตนเองได้น าไปใช้งานได้ จึงได้เป็นท่ีนิยมในหน่วยงาน  ต่าง ๆ เช่น KMOOC, 
JMOOC, Thai MOOC เป็นตน้  

2. Coursera เป็นระบบท่ีจดัการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมไม่แพก้นักบั Edx โดยมี 
หลกัสูตรมากกว่า 100 มหาวิทยาลยัทัว่โลก เช่น Stanford, Princeton, Bocconi, Centrale Paris เป็นตน้ Coursera 
เป็นองคก์รทางดา้นการศึกษาท่ีแสวงผลก าไร โดยน าเอาเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการศึกษา ก่อตั้ง โดย Andrew 
Ng และ Daphane Koller ในปี 2012 มีรูปแบบในการด าเนินงานคือ ร่วมมือกบัหลาย ๆ มหาวิทยาลยัในการเปิด
สอนหลกัสูตรออนไลน์ท่ีครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
กฎหมาย วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เคมี และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซ่ึงสอนโดยอาจารยท่ี์มี  ช่ือเสียงจากทัว่โลก 



ปัจจุบนั Coursera ไดร่้วมมือกบัมหาวิทยาลยั 5 แห่ง ในการขยายหลกัสูตรปริญญาตรี และโทและเป็นคร้ังแรก
ของ Coursera ท่ีใหใ้บปริญญาจริงแก่ผูเ้รียน  

3. Khan Academy Khan Academy เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงผลก าไรเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อ 
ตอ้งการขยายโอกาสทางด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพแก่คนทัว่โลก ผ่านระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 
khanacademy.org โดยระบบดงักล่าวมีเคร่ืองมือหลกัในการสอนคือ วีดิโอ และการปฏิบติัตาม เป็นกิจกรรม การ
เรียนรู้หลัก ปัจจุบันมีรายวิชามากมายหลายสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเขียนโปรแกรม  
คอมพิวเตอร์ ประวติัศาสตร์ ศิลปะ เป็นตน้ โดยมีตั้งแต่ระดบัอนุบาลไปจนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
และมีภาษาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนนอกเหนือจากภาษาองักฤษ อยูห่ลายภาษา เช่น Spanish, Portuguese, 
Hebrew, Italian, Russian, Chinese, Turkish, French, Bengali, Hindi, German และThai Khan Academy ถูกก่อตั้ง
โดย Salman Khan เป็นชาวอเมริกนัเช้ือ สายบงัคลาเทศ-อินเดีย มีอดีตเป็นนกัวิเคราะห์ของบริษทัเฮจดฟั์นด ์และ
เคยเรียนจบทั้ง MIT และ Harvard Business School 

4. Udemy Udacity ถูกก่อตั้ งในปีเดียวกันกับ Coursera โดย Sebastian Thrun David Stavens และ 
Mike Sokolsky ไดเ้ล็งเห็นว่าโดยปกติแลว้การจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนจะสามารถรองรับผูไ้ด้  ไม่เกิน 
200 ต่อ คลาสเรียน เท่านั้นและผูเ้รียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีชอบดูวีดิโอการสอนยอ้นหลงั มากว่า 
เพราะมีอิสระในการเรียนรู้ จึงได้สร้างระบบ Udacity ขึ้นมา เน้นเปิดหลักสูตรในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ แต่ต่อมาไดข้ยายสาขาวิชาสู่คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และธุรกิจ หลกัสูตรทั้งหมดมีตาราง เรียนแบบท่ี
นกัเรียนสามารถวางแผนเอง ดงันั้นนกัเรียนสามารถศึกษามากนอ้ยตามท่ีตอ้งการในแต่ละสัปดาห์ เหมาะส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีเวลาวา่งนอ้ย นอกจากน้ียงัไดแ้บ่งหลกัสูตรออกเป็น 3 ระดบัคือ ระดบัเร่ิมตน้ (beginner) ระดบักลาง 
(intermediate) และระดบัสูง (advanced) เพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน  

5. Canvas เป็นระบบ LMS ท่ีมีความแตกต่างกันกับ Edx Coursera และ MOOC Platform ทั่วไป 
เน้นไปท่ีการให้ความสะดวกในการบริหารจัดการ Online Course ภายในองค์กร หรือภายในมหาวิทยาลัย 
Canvas ไดรั้บความนิยมใน วิทยาลยัและมหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกา ให้มีการให้บริการเป็นแบบ Opensource 
และแบบ freemium  

6. FutureLearn คือระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยกบั MOOC 
Platform ทัว่ไปมีเคร่ืองมือเด่นในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์คือ เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร ระหว่าง
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน เพราะ FutureLearn เช่ือการการพูดคุยในเร่ืองท่ีเรียนรู้กบัคน อ่ืน ๆ ทัว่ไป
ท าใหไ้ดพ้บโอกาสและแนวทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท าใหก้ารเรียนออนไลน์ประสบผลส าเร็จมากขึ้น นอกจากน้ียงั
มี The Open University ซ่ึงเป็นบริษทัเอกสารให้การสนบัสนุน ดูแล และบริหารจดัการ ท าให้ เช่ือไดว้่า Course 
Online และระบบดงักล่าวมีคุณภาพมาก ๆ  



7. Udacity คือระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ท่ีมีเป้าหมาย คือการเขา้ถึงองค์ 
ความรู้จากมหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุดทัว่โลก โดยมีเน้ือหาการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี  
เกิดขึ้นใหม่ เพื่อเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดส าหรับผูเ้รียนท่ีสนใจในเน้ือหาเฉพาะดา้น ให้สามารถศึกษาจาก Udacity 
อยา่งลึกซ้ึงได ้ 

8. Open Education Europa เป็นระบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ท่ี พฒันาขึ้น
เพื่อเป็นประตูสู่นวตักรรมแห่งการเรียนรู้ในกลุ่มประเทศยุโรป โดยคณะกรรมาธิการยุโรป. ไดเ้ปิดตวั  คร้ังแรก
ในเดือนกนัยายนปี 2013 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการริเร่ิมการเปิดศึกษาเพื่อจดัหาเกตเวยเ์ดียวสู่ European 
Open Education Resources เป้าหมายหลกัคือ การน าเสนอแหล่งขอ้มูลทางการศึกษาท่ีเปิด สอนในยโุรปทั้งหมด
ท่ีมีอยู่ในหลายภาษาเพื่อให้สามารถน าเสนอแก่ผู ้เรียนครูและนักวิจัย นอกจากน้ี Education Europa เป็น
แพลตฟอร์มการจัดการสอนออนไลน์แบบไดนามิกท่ีสร้างขึ้ นด้วยเทคโนโลยี Open source ล่าสุดท่ีมี
ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร เช่น แชท เวบ็บอร์ด เป็นตน้  

9. The Open University เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ท่ีเน้นการ 
ปรับตวัของผูเ้รียนท่ีไม่เคยเรียนออนไลน์มาก่อน เน่ืองจากระบบมีการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้านท่ีเขา้ใจ 
ง่าย มีระบบช่วยเหลือให้กับผูเ้รียน และคุณสมบติัอ่ืน ๆ ในการเรียนรู้ เน้นง่ายต่อการใช้งาน โดยเน้ือหาการ 
เรียนรู้ส่วนใหญ่เก่ียวกบันวตักรรมต่าง ๆ 

 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19  

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สถาบนัต่าง ๆ ไดเ้ร่ิมปรึกษาถึง แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยพฒันาจาก Application การประชุมออนไลน์ในแพลตฟอร์ม  ต่าง ๆ คือ 
Google Meet, Google Classroom, Zoom, Skype, Slack และ  Microsoft Team เ ป็นต้น  แต่ละ  Application มี
รายละเอียดดงัน้ี  

1. Google Meet เป็นโปรแกรมประชุมออนไลน์ในรูปแบบของ VDO Conference สามารถน าเสนอ 
งานหรือประชุมทางไกลไดง้่าย ๆ เพียงแค่ตั้งค่า Google Meet ใน Google Calendar และเม่ือถึงเวลา ประชุมก็
เพียงกดตาม Link ท่ีสร้างขึ้นใน Google Calendar ก็สามารถเขา้ร่วมประชุมไดท้นัที ไม่ตอ้งเช่ือมต่อ ให้ยุ่งยาก 
เป็นการประชุมออนไลน์ในรูปแบบท่ีเรียบง่าย  

2. Google Classroom เปิดให้บริการสาหรับทุกคนท่ีใช้  Google Apps for Education ซ่ึงเป็นชุด
เคร่ืองมือ เพื่อประสิทธิภาพการท างานท่ีให้บริการฟรีประกอบดว้ย Gmail, เอกสาร และไดรฟ์ Classroom ไดรั้บ
การออกแบบมาเพื่อช่วยให้อาจารยส์ามารถสร้างและเก็บงานไดโ้ดยไม่ตอ้งส้ินเปลืองกระดาษ มีคุณลกัษณะท่ี
ช่วยประหยดัเวลา เช่น สามารถท าส าเนาของ Google เอกสารสาหรับนักศึกษา แต่ละคนไดโ้ดยอตัโนมติัโดย



ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดร์ฟส าหรับแต่ละงาน และนักศึกษาแต่ละคน เพื่อช่วยจัดระเบียบให้ทุกคน 
นักศึกษาสามารถติดตามว่ามีอะไรครบก าหนดบา้งในหน้างาน และเร่ิมท างานไดด้้วยการคลิกเพียงคร้ังเดียว 
อาจารยส์ามารถดูไดอ้ยา่งรวดเร็ววา่ใครท างานเสร็จหรือไม่เสร็จบา้งตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้
คะแนน ซ่ึง Google Classroom จะเช่ือมต่อกบั Google Meet 

3. Zoom เป็นโปรแกรมการประชุมผา่นระบบคลาวดใ์นรูปแบบของการ VDO Conference สามารถ 
เปิดวีดีโอคอลเพื่อส่ือสารกันได้ อีกทั้งยงัสามารถแชร์หน้าจอเพื่อการอธิบายรูปแบบงานให้เขา้ใจได้ง่ายขึ้น 
สามารถรองรับผูใ้ช้งานได้พร้อมกันสูงสุดถึง 50 ซ่ึงนอกจากการประชุมแล้วก็ยงัสามารถใช้เพื่อการเปิด                 
คอร์สสอนออนไลน์ หรือการอบรมสัมมนาก็ไดด้ว้ยเช่นกนั  

4. Skype น่าจะเป็นโปรแกรมท่ีหลายคนคุน้เคยดีกบัการเป็นแอปเพื่อการสนทนาท่ีมีประสิทธิภาพ
มาก ท่ีสุด ทั้งในเร่ืองความคมชดัของเสียง และการเช่ือมต่อท่ีหลากหลาย สามารถพูดคุยผ่านเวบ็แคมเคร่ืองพีซี 
กลอ้งโทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ตได ้ซ่ึง Skype ก็เป็นอีกหน่ึงโปรแกรมท่ีมกัใช้กนัในงานมากท่ีสุด ทั้งสัมภาษณ์ 
งาน ประชุมงาน สามารถรับส่งไฟลต่์าง ๆ ซ่ึงกนัและกนัได ้รวมไปถึงการส่งทั้งภาพและเสียง  

5. Slack เป็นแอปพลิเคชัน่ท่ีใชใ้นการส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีรูปแบบการใชง้านท่ีสามารถพูดคุย
กนั ส่ง ภาพถ่าย วีดีโอ ลิ้งค ์โคด้ต่าง ๆ ได ้นอกจากน้ียงัสามารถสร้างหอ้งขึ้นมาส าหรับพูดคุยกนัในเชิงองคก์ร มี
การ สนทนาแบบ IRC แชร์ไฟล์ อพัโหลดไฟล์กนัได ้และมีฟีเจอร์การใช้งานมากมายท่ีดูสนุกสนาน ทั้งอีโมจิ 
ไอคอน ใหก้ารท างานดูน่าสนใจไม่น่าเบ่ือ 

 6. Microsoft Team เป็นบริการสนทนาแบบกลุ่มท างานร่วมกบั Office 365 ส าหรับองคก์รลกัษณะ 
คลา้ยกบั Slack สามารถเช่ือมต่อกบั Office ไดท้ั้งหมด รองรับการคุยดว้ยเสียง-วิดีโอผ่าน Skype ในตวั มีหน้า
ติดตามการท างานของคนในทีม รองรับการสร้างบอ็ตดว้ย Microsoft Bot Framework ทั้งยงัสามารถ เช่ือมต่อได้
กบัหลายแพลต็ฟอร์มทั้ง Windows Mac Android ทั้งยงัสามารถใชง้านบน web browser ไดอี้กดว้ย 

 
การออกแบบบทเรียนออนไลน์ 

กระบวนการพฒันารูปแบบการสอนท่ีนกัออกแบบการเรียนการสอนและนกัพฒันาการฝึกอบรมนิยม 
ใชก้นั คือ ADDIE Model ซ่ึงมีล าดบัการพฒันาเป็น 5 ขั้น ประกอบดว้ย  

ขั้นท่ี 1 ขั้นวิเคราะห์ (Analysis Phase) ในขั้นน้ีเป็นการท าความเข้าใจปัญหาการเรียนการสอน 
เป้าหมายของรูปแบบการสอนและ วตัถุประสงค์ท่ีจะสร้างขึ้นตลอดจนสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ และความรู้
พื้นฐานและทกัษะของผูเ้รียนท่ี จ าเป็นตอ้งมี โดยพิจารณาจากค าถามเพื่อการวิเคราะห์ดงัน้ี  

- ใครคือกลุ่มเป้าหมายและเขาตอ้งมีคุณลกัษณะอยา่งไร  
- ระบุพฤติกรรมใหม่ท่ีคาดหวงัวา่จะเกิดขึ้นกบัผูเ้รียน  



- มีขอ้จ ากดัในการเรียนรู้ท่ีมีอยูอ่ะไรบา้ง  
- อะไรท่ีเป็นทางเลือกส าหรับการเรียนรู้ท่ีมีอยูบ่า้ง  
- หลกัการสอนท่ีพิจารณาเป็นแบบไหน อยา่งไร  
- มีช่วงเวลาการพฒันาเป็นอยา่งไร  

ขั้นท่ี 2 ขั้นการออกแบบ (Design Phase) ขั้นตอนการออกแบบประกอบดว้ย การสร้างจุดประสงค์
การเรียนรู้ ก าหนดเคร่ืองมือวดั ประเมินผล แบบฝึกหดั เน้ือหา วางแผนการสอน และเลือกส่ือการสอน ขั้นตอน
การออกแบบควรจะท าอยา่ง เป็นระบบและมีเฉพาะเจาะจง โดยความเป็นระบบน้ีหมายถึงตรรกะ มีระเบียบแบบ
แผนของการจ าแนก การพฒันา และการประเมินแผนยุทธ วิธีท่ีวางไวเ้พื่อให้บรรลุเป้าหมาย ส าหรับความ
เฉพาะเจาะจงหมายถึงแต่ละ องคป์ระกอบของการออกแบบรูปแบบการสอนจะตอ้งเอาใจใส่ทุกรายละเอียด ซ่ึงมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

 - จ าแนกเอกสารของการออกแบบการสอนให้เป็นหมวดหมู่ทั้ งด้านเทคนิคยุทธวิธีในการ 
ออกแบบการสอนและส่ือ  

- ก าหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีคาดหวงัในแต่ละกลุ่ม  
(cognitive, affective, psychomotor)  

- สร้างสตอรีบอร์ด  
- ออกแบบ User interface และ User Experiment  
- สร้างส่ือตน้แบบ 

ขั้นท่ี 3 ขั้นการพฒันา (Development Phase) ขั้นตอนการพฒันาคือขั้นท่ีผูอ้อกแบบสร้างส่วนต่างๆ 
ท่ีไดอ้อกแบบไวใ้นขั้นของการออกแบบ ซ่ึงครอบคลุมการสร้างเคร่ืองมือวดัประเมินผล สร้างแบบฝึกหัด สร้าง
เน้ือหา และการพฒันาโปรแกรมส าหรับส่ือการสอน เม่ือเรียบร้อยท าการทดสอบเพื่อหาขอ้ผิดพลาดเพื่อน าผล
ไปปรับปรุงแกไ้ข  

ขั้นท่ี 4 ขั้นการน าด าเนินการ (Implementation Phase) ในขั้นตอนการด าเนินการน้ี หมายถึงขั้นของ
การสอนโดยอาจจะเป็นรูปแบบชั้นเรียน การฝึกอบรม หรือห้องทดลอง หรือรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ โดยจุดมุ่งหมายของขั้นตอนน้ีคือ การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตอ้งให้การ
ส่งเสริมความเขา้ใจของผูเ้รียนสนบัสนุนการเรียน รอบรู้ของผูเ้รียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ ท่ีตั้งไว ้ 

ขั้นท่ี 5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation Phase) ขั้นการประเมินผลประกอบด้วยสองส่วนคือการ
ประเมินผลรูปแบบ (Formative) และ การประ เมินผลในภาพรวม (Summative) การประเมินผลรูปแบบคือการ
น าเสนอในแต่ละขั้นของ ADDIE Process ซ่ึงเป็นการประเมินผลเพื่อพฒันา และการประเมินผลในภาพรวมจะ



ท าเม่ือการสอนเสร็จส้ินเพื่อ ประเมินผลประสิทธิผลการสอนทั้งหมดขอ้มูลจากการประเมินผลรวมโดยปกติ
มกัจะถูกใชเ้พื่อการตดัสินใจ เก่ียวกบัรูปแบบการสอน 
 
การจัดการห้องเรียนออนไลน์  

ในการเรียนการสอนออนไลน์จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีการท าความเขา้ใจถึงรายละเอียดการเรียนการสอน
ในแต่ละคร้ังท่ีเขา้เรียน โดยผูส้อนจะตอ้งก าหนดกรอบเวลาการเรียนการสอนไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี  

1. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละคร้ังให้ชัดเจนว่ามีอะไรบา้ง เช่น ในการบรรยาย         
1 คร้ัง ใช้เวลา 3 ชั่วโมง อาจมีกิจกรรมทกัทาย เช็คช่ือ บรรยาย แบ่งกลุ่มท างาน น าเสนอ อภิปราย สรุป ท า 
แบบทดสอบ เป็นตน้  

2. ก าหนดส่ือการเรียนการสอนในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การบรรยาย ผูส้อนอาจไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นการใช้บรรยายแบบออนไลน์ แต่ใช้การบรรยายอดัเป็นวิดีโอไวส้ าหรับให้ผูเ้รียนได้เปิดดูได้ 
ตลอด  

3. ก าหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนว่าใช้เวลาเท่าไหร่ ในแต่ละกิจกรรม
จะตอ้งแบ่งเวลาใหเ้หมาะสม และเป็นไปไดใ้นการเรียนการสอน เพราะการก าหนดเวลาตอ้งชดัเจนเพื่อไม่ให้กิน
เวลาของรายวิชาอ่ืน ๆ ดงันั้นในกิจกรรมต่าง ๆ จะตอ้งด าเนินการไม่เกินเวลาของการบรรยายรวม  

4. ก าหนดว่ากิจกรรมการเรียนการสอนใดบา้งท่ีจะควรจะเป็นการออนไลน์ กิจกรรมใดบา้งควรจะ  
ออฟไลน์ เช่น กิจกรรมบางกิจกรรมอาจไม่จ าเป็นตอ้งออนไลน์ แต่เป็นการให้ผูเ้รียนศึกษาด้วยตนเองก่อน 
ก่อนท่ีจะเขา้สู่การออนไลน์ ดงันั้นในการบรรยาย 3 ชัว่โมง อาจจะแบ่งเป็นกิจกรรมท่ีออฟไลน์ได ้เช่น การศึกษา
เน้ือหา ดว้ยเอกสารประกอบการสอน การฟังบรรยายจากส่ือวิดีโอ เป็นตน้ ส าหรับการออนไลน์ เลือกเฉพาะ
กิจกรรมท่ีตอ้งการพบปะเห็นหนา้กนั เช่น การบรรยายสรุปเน้ือหาส าคญั การน าเสนอ การอภิปราย เป็นตน้ 
 
การใช้ส่ือในการเรียนการสอนออนไลน์  

ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามทฤษฎีของกาเย่ (Robert Gagne) ต้องสร้างความน่าสนใจ 
ใหก้บัการจดัการเรียนการสอน ดงันั้นการเลือกใชส่ื้อมีความส าคญั ผูส้อนสามารถใชส่ื้อไดห้ลากหลาย ประเภท 
ต่าง ๆ ท่ีใชมี้ดงัน้ี  

1. ส่ือเอกสาร โดยทั่วไป คือ ส่ือประเภทตัวหนังสือท่ีเป็นเน้ือหาหลัก และเน้ือหาประกอบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนท่ีท าการเรียนการสอนออนไลน์ ส่ือประเภทน้ีมีไวส้ าหรับให้ผูเ้รียนได้ศึกษาด้วย
ตนเอง  



2. ส่ือรูปภาพ โดยทัว่ไปอาจเป็นภาพ Inforgraphic ท่ีเป็นการประมวลภาพรวมของเน้ือหาท่ีผูส้อน
ตอ้งการให้ผูเ้รียนเขา้ใจในเน้ือหาองค์รวมของบทเรียน หรือภาพไดอะแกรมของเน้ือหาบางส่วนท่ีตอ้งการให้
เห็นความเช่ือมโยงของเน้ือหา ตลอดจนรูปภาพทัว่ไปท่ีผูส้อนน ามาประกอบเพื่อความชัดเจนของเน้ือหา ซ่ึง 
ผูส้อนอาจจะสร้างขึ้นมาเอง หรือน ามาจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนก็ได ้ 

3. Link URL ของข้อมูลในอินเตอร์เน็ต โดยทั่วไปผูส้อนใช้ส าหรับให้ผูเ้รียนได้ศึกษาเพิ่มเติม 
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียน  

4. ส่ือวิดีโอ โดยทัว่ไปส่ือวิดีโอถือว่าส าคญัมากในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ เพราะ เป็น
การสร้างความน่าสนใจให้กับเน้ือหาของบทเรียน โดยในการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบ MOOC ของ 
Thailand Cyber University ไดก้ าหนดเน้ือหาส่วนท่ีเป็นวิดีโอ ร้อยละ 35 ของเน้ือหาในแต่ละบทเรียน Skilllane 
(ม.ป.ป.) อธิบายสร้างวิชาออนไลน์ใน 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 วางโครงสร้างหลกัสูตร ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดของการสร้างวิชาเรียน
ขึ้นมา วิชาหน่ึง (ไม่วา่จะเป็นวิชาออนไลน์หรือไม่ก็ตาม) ค าถามท่ีผูส้อนตอ้งตอบใหไ้ดค้ือ เราจะสอนใคร? และ 
เขาจะไดรั้บประโยชน์อะไร? เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายนกัเรียนต่างกนั เน้ือหาของสองวิชาน้ีก็จะแตกต่างกนัโดย
ส้ินเชิง เม่ือหากลุ่มเป้าหมายเจอแลว้ ผูส้อนตอ้งวางแผนวิชาออนไลน์ของตนว่าจะมีจ านวนวีดีโอเท่าไร และแต่
ละวีดีโอมีเน้ือหาอย่างไร โดยความยาวของแต่ละวีดีโอนั้นไม่มีจ ากดั แต่ขอให้จ าไวว้่าความตั้งใจของนักเรียน
นั้นมีจ ากดัความยาวของวีดีโอจึงควรจะกระชบัท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

 ขั้นตอนท่ี 2 เตรียมบทพูดและเอกสารประกอบใหพ้ร้อม ผูส้อนควรจะเตรียมสอนเสมือนกบัว่า
ตวัเองตอ้งไปพูดท่ีหน้าห้อง ควรจะตอ้งมีสคริปท์ในระดบัหน่ึง คือไม่จ าเป็นตอ้งละเอียดยิบ แต่ตอ้งรู้ในภาพ
ใหญ่วา่เราจะพูดอะไรในแต่บท และมีล าดบัขั้นตอนอยา่งไร การเตรียมตวัท่ีดีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ 
นกัเรียนมาก และท่ีส าคญัมนัจะช่วยใหผู้ส้อนประหยดัเวลา จากการท่ีไม่ตอ้งมาอดัวีดีโอซ ้าแลว้ซ ้าอีก  

ขั้นตอนท่ี 3 ถ่ายวีดีโอ เม่ือเตรียมตวัพร้อมแลว้ ขั้นตอนต่อไปก็คือการถ่ายวีดีโอ โดยการถ่าย
วีดีโอนั้น สามารถท าไดห้ลากหลายรูปแบบ คือ ถ่ายวีดีโอโดยการบนัทึกหนา้จอคอมพิวเตอร์ถ่ายวีดีโอแบบเห็น
หนา้ผูส้อน แบบผสมผสาน และถ่ายวีดีโอจากงานสัมมนา  

ขั้นตอนท่ี 4 ตัดต่อวีดีโอ การตัดต่อวีดีโอนั้นมีความส าคัญต่อการถ่ายท าวีดีโอในรูปแบบ
ผสมผสาน รูปแบบสัมมนา และผูท่ี้ตอ้งการให้เสียงมีคุณภาพท่ีดี โปรแกรมตดัต่อสามารถท าให้เราสลบัภาพไป
มาได ้ใส่เอฟเฟค และการ synchronize เสียงท่ีถูกบนัทึกจากเคร่ืองอดัเสียงภายนอก ซ่ึงการตดัต่อวีดีโอสามารถ
ใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ อาทิ iMovie และ Final Cut Pro ง่ายส าหรับผูใ้ช้งานทั่วไป ส่วนโปรแกรมบันทึก
หนา้จอ เช่น Screenflow และ Camtasia ก็รองรับการตดัต่อวีดีโอเช่นเดียวกนั โดยทุกโปรแกรมมีหลกัการใชง้าน
ท่ีไม่ต่างกนั 



 
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  

ในการวดัผลประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์จะแตกต่างจากการจดัการเรียนการสอนทัว่ไป 
ทั้งน้ีเพราะการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ มีความคาดหวงัในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกรรมของผูเ้รียนท่ี 
เด่นชดั โดยเฉพาะดา้นทกัษะ การวดัผล และประเมินผลการเรียนจึงไม่ควรเน้นการสอบโดยวิธีทัว่ไป ในการ 
ด าเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนแบบออนไลน์แบ่งเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี  

1. ระดบัรายวิชา ควรมีการวดัผลประเมินผลแบบ 360 องศา คือ น าความสนใจ ใส่ใจในการเรียน
การสอน การส่งงานสม ่าเสมอ การเขา้เรียนสม ่าเสมอ การร่วมท างานกลุ่มกบัเพื่อน การประเมินจากเพื่อร่วมห้อง 
เขา้มาช่วยในการประเมิน ดังนั้นการเก็บคะแนนในแต่ละคร้ังในการเรียนจึงถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการ 
ประเมิน  

2. ระดบัชั้นเรียน ระดบัชั้นเรียน หมายถึง อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรควรมีการวางแผนในการ 
ประเมินอย่างเป็นระบบ โดยดูว่าในระดบัชั้นเรียนนั้นมีการจดัการเรียนการสอนก่ีรายวิชา มีวิชาอะไรบา้ง เม่ือ 
ทราบแล้วควรมีการจัดท าการวดัประเมินร่วม ในเชิงการท า Project Based Learning โดยการวางแผนรวม 
รายวิชาเพื่อท าการประเมินร่วมกนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูเ้รียนในการลดงานลง และเป็นการประเมินผล 
เชิงทกัษะของผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทคนิคการสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีทางคอมพวิเตอร์ 
โปรแกรม ZOOM 

 
Zoom เป็นโปรแกรมการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ท่ีออกแบบมาส าหรับใช้ในการจัด 

ประชุมทางไกล การอบรมสัมมนา หรือการเปิดคอรส์สอนออนไลน์ ซ่ึงสามารถรองรับผูเ้รียนไดถึ้ง 100 คน โดย 
โปรแกรม Zoom สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียง ของทั้งของผูส้อนและผูเ้รียน ท าให้สามารถสนทนาโตต้อบ
กนัได ้น าเสนอเอกสารต่างๆ เช่น powerpoint word pdf น าเสนอหนา้จอของผูส้อน อีกทั้งยงัสามารถบนัทึกวิดีโอ 
การสอนไปพร้อมกนัได ้นอกจากน้ียงัรองรับการใชง้านบนระบบ iOS และ Android ได ้
 
วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม  

1. กดปุ่ ม “Sign In” เพื่อเขา้สู่ระบบ 

 
2. เขา้สู่ระบบดว้ย Webmail ของมหาวิทยาลยั โดยการกดท่ีปุ่ ม “Sign In with Google” 



3. ใส่อีเมลข์องมหาวิทยาลยั (@webmail.npru.ac.th) จากนั้นกดปุ่ ม “Next” 

 

4. เม่ือเขา้ระบบเรียบร้อยแลว้ใหก้ดปุ่ ม “Lunch Zoom” 

 

5. จากนั้นโปรแกรมจะเขา้มาท่ีหนา้ต่างพร้อมใชง้าน 

 

 

 

 

  

 



วิธีการสร้างห้องเรียน  

1. กดท่ีปุ่ ม “New Meeting” เพื่อสร้างห้องเรียน 

 

2. เม่ือสร้างห้องเรียนเรียบร้อยแลว้ จะไดห้นา้ต่างดงัภาพ 

 

 

 

 

 



วิธีการเชิญผู้เรียนเข้าสู่ห้องเรียน  

1. คลิกท่ีเคร่ืองหมาย Info ท่ีมุมซา้ยมือบนของหนา้จอ จากนั้นใหน้ า Meeting ID และ Password ใหก้บั

ผูเ้รียน 

 

2. หากมีผูเ้รียนเขา้ห้องเรียนมาแลว้ จะปรากฏช่ือผูเ้รียน ดงัภาพ 

 

 



3. หากตอ้งการปิดไมคข์องผูเ้รียนทั้งหมด ใหก้ดปุ่ ม “Mute All” 

 

วิธีการแชร์หน้าจอที่ใช้ในการสอน  

1. กดท่ีปุ่ ม “Share Screen” 

 

2. ตวัโปรแกรมจะมีใหเ้ลือกวา่ตอ้งการแชร์หนา้จอแบบใด จากนั้นกดปุ่ ม “Share” 

 

 

 

 

 

 



3. เม่ือเลือกแชร์หนา้จอเรียบร้อยแลว้ สามารถเร่ิมตน้การเรียนการสอนไดเ้ลย 

 

วิธีการเปลีย่นการแชร์หน้าจอขณะท าการเรียนการสอน  

1. กดปุ่ ม “New Share” 

 

 

 

 

 



2. เลือกหนา้ต่างท่ีตอ้งการแชร์ เม่ือเลือกเรียบร้อยแลว้กดปุ่ ม “Share” 

 

3. โปรแกรมจะสลบัการแชร์หนา้จอให ้จากนั้นสามารถท าการเรียนการสอนไดต้ามปกติ 

 
 

 

 

 

 

 



วิธีคุยกนัผ่านโปรแกรม  

1. กดปุ่ ม “More” จากนั้นกดปุ่ ม “Chat” 
 

 

 

 

 

 

  

2. สามารถพิมพค์ุยกนัไดเ้ลย และสามารถเลือกวา่ตอ้งการคุยกบัคนทั้งหอ้ง หรือเลือกคุยแบบ 1 ต่อ 1 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการส่งไฟล์ให้คนในห้องเรียน  

1. ในหนา้ช่องแชท ใหก้ดปุ่ ม “File” 

 
ระบบรองรับทั้งการส่งไฟลจ์าก Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, Box และไฟลจ์าก 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 

วิธีการบันทึกการเรียนการสอนเป็นไฟล์วิดีโอ  

1. กดปุ่ ม “More” จากนั้นกดปุ่ ม “Record” 
 

 

  



2. ระหวา่งท่ีโปรแกรมท าการบนัทึกหนา้จะ มีการแจง้เตือนวา่ก าลงับนัทึกหนา้จออยู่ 

 

3. หากตอ้งการหยดุการบนัทึกหนา้จอ กดปุ่ ม “More” จากนั้นกดปุ่ ม “Stop Recording” 

 

4. ระบบจะท าการบนัทึกไฟลใ์หเ้ม่ือจบการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 



5. ระบบจะท าการบนัทึกไฟลว์ิดีโอการเรียนการสอนไวท่ี้ Document > Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทคนิคการสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีทางคอมพวิเตอร์ 
โปรแกรม Google Classroom 

 
Classroom เป็นบริการส าหรับ Google Apps for Education ซ่ึงเป็นชุดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ ไดรั้บ

การออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผูส้อนสามารถสร้างและเก็บงานไดโ้ดยไม่ตอ้งส้ินเปลืองกระดาษ มีคุณลกัษณะท่ี

ช่วยประหยดัเวลา เช่น สามารถท าส าเนาของ Google เอกสารส าหรับผูเ้รียนแต่ละคนไดโ้ดยอตัโนมติั โดยระบบ

จะสร้างโฟลเดอร์ของไดร์ส าหรับแต่ละงานและผูเ้รียนแต่ละคนเพื่อช่วยจดัระเบียบใหผู้เ้รียนสามารถติดตามว่ามี

อะไรครบก าหนดบา้งในหนา้งาน และเร่ิมท างานไดด้ว้ยการคลิกเพียงคร้ังเดียว ผูส้อนสามารถดูไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ว่าใครท างานเสร็จหรือไม่เสร็จบ้าง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนโดยตรงได้แบบ

เรียลไทมใ์น Google Classroom 

 

การสร้างช้ันเรียน 

ส าหรับการใชง้าน Google Classroom ในบทบาทของผูส้อนนั้นสามารถท าไดด้งัน้ี  

1. สร้างชั้นเรียนออนไลน์ส าหรับรายวิชานั้น ๆ ได ้ 

2. เพิ่มรายช่ือผูเ้รียนจากบญัชีของ Google เขา้มาอยูใ่นชั้นเรียนได ้ 
3. สามารถก าหนดรหสัผา่นใหผู้เ้รียนน าไปใชเ้พื่อเขา้ชั้นเรียนเองได ้  
4. สามารถตั้งโจทย ์มอบหมายการบา้นให้ผูเ้รียนท า โดยสามารถแนบไฟล์และก าหนดวนัท่ีส่ง 

การบา้นได ้ 
5. ผูเ้รียนเข้ามาท าการบา้นใน Google Docs และส่งเข้า Google Drive ของผูส้อน โดยจะจัดเก็บ 

ไฟลง์านใหอ้ยา่งเป็นระบบภายใต ้Folder “Classroom”  
6. สามารถเขา้มาดูจ านวนผูเ้รียนท่ีส่งการบา้นภายในก าหนดและยงัไม่ไดส่้งได ้ 
7. ตรวจการบา้นของผูเ้รียนแต่ละคน พร้อมทั้งใหค้ะแนนและค าแนะน าได ้ 
8. สามารถเชิญผูส้อนท่านอ่ืนเขา้ร่วมในชั้นเรียนเพื่อร่วมกนัจดัการเรียนการสอนได ้  
9. ปรับแต่งรูปแบบของชั้นเรียนตามธีมหรือจากภาพส่วนตวัได ้  
10. สามารถใชง้านบนมือถือ ทั้งระบบปฏิบติัการ Android และ iOS ได ้ส าหรับ Google Classroom 

ผูส้อนไม่จ าเป็นตอ้งรู้วิธีการเขียนโคด้หรือสร้างเวบ็ไซตห์รือสับสนกบั ขั้นตอนมากมายท่ีตอ้งใชใ้นการสร้างชั้น
เรียนส าหรับ Google Classroom เป็นเร่ืองง่ายในการสร้างชั้นเรียน เพียงแค่คลิกท่ีปุ่ มและการเพิ่มข้อความ
บางส่วน 



ขั้นตอนการสร้างช้ันเรียน ด้วย Google Classroom  

1. เขา้สู่ Google Classroom ท่ี https://classroom.google.com/ ดว้ย Browser Google Chrome  
2. ด าเนินการ login ดว้ย user ท่ีเป็น @go.buu.ac.th (user@go.buu.ac.th; 5999xxxx@go.buu.ac.th) แลว้

กด next (รูปท่ี 1)  
3. ใส่ password ท่ีไดจ้ากส านกัคอมพิวเตอร์ แลว้กด Sign in (รูปท่ี 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เม่ือเขา้สู่ Google Classroom คร้ังแรก จะตอ้งด าเนินการเลือกบทบาทในการใชใ้ชง้าน โดย สามารถ
เลือกไดใ้นส่วนของ What’s your role at your school? คลิกเลือก Teacher ในกรณีเป็นผูส้อน หรือผูส้ร้างรายวิชา 
คลิกเลือก Student ในกรณีเป็นผูเ้รียน เม่ือเลือกบทบาทเสร็จส้ินใหก้ดปุ่ ม Submit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : การใชง้าน Google Classroom จะตอ้งระวงัตอนเลือกวา่สถานะ เพราะถา้เลือกผิดจะ ไม่

สามารถแกไ้ขเองได ้จะตอ้งให ้Admin แกสิ้ทธ์ิให ้ 
 

5. ปรากฏหนา้ต่างของ Google Classroom 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. คลิกเคร่ืองหมาย + ท่ีมุมบนดา้นขวา แลว้เลือกสร้างชั้นเรียน (Create Class) 
 
 
 
 
 
 



7. กรอกขอ้มูลในการสร้างชั้นเรียน  
- ชั้นเรียน (Class name) ช่ือชั้นเรียน หรือช่ือวิชา  
- หอ้ง (Section) ช่ือหอ้งเรียน กลุ่มเรียน หรือเวลาเรียน  
- รายละเอียด (Subject) รายละเอียดสั้นๆ ของชั้นเรียน หรือวิชา  

8. เม่ือท าการกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ใหด้ าเนินการคลิก CREATE 
 

หน้าจอการท างานของ Google Classroom 
 
 
 

 

 

 

 

 

หมายเลข 1 ช่ือของรายวิชา  
หมายเลข 2 ช่ือผูส้อน หรือเจา้ของรายวิชา  
หมายเลข 3 STREAM: แทบเมนูการใชง้านของผูส้อนและผูเ้รียนท่ีใชใ้นการแจง้ข่าวสาร มอบหมายงาน 

ส่งงาน หรือแชร์เอกสารประกอบการสอนต่างๆ ในรายวิชานั้นๆ  
STUDENTS: แทบเมนูแสดงรายช่ือผูเ้รียน การเพิ่มผูเ้รียน รวมไปถึงแสดงรหัสในการเขา้

ชั้นเรียนในรายวิชานั้นๆ  
ABOUT: แทบเมนูแสดงรายละเอียดของรายวิชาและเพิ่มผูส้อนร่วม  

หมายเลข 4 ส่วนของการประกาศมอบหมายงาน ส่งงาน หรือแชร์เอกสารประกอบการสอน  ต่างๆ ใน
รายวิชานั้นๆ  

หมายเลข 5 กิจกรรมทั้งหมดท่ีผูส้อนด าเนินการสร้างไวจ้ะถูกแจง้เตือนขึ้นมาหากใกลถึ้ง ช่วงเวลาท่ี
ก าหนด รวมไปถึงสามารถเรียกดูกิจกรรมไดท้ั้งหมดดว้ยการคลิก View All และให้คะแนนไดท้นัที โดยไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการเล่ือนหากิจกรรมท่ีมอบหมายไป  



หมายเลข 6 การสร้างกิจกรรมกระดานเสวนาหรือการพูดคุย  
หมายเลข 7 แสดงกิจกรรมท่ีเราไดท้ าการลบออก หากท าการเล่ือนปุ่ ม Show deleted items มาทางขวา

มือจะเห็นกิจกรรมท่ีถูกลบออกไปซ่ึงจะจดัเก็บไว ้30 วนั  
หมายเลข 8 รูปแบบของ Banner ซ่ึงสามารถเลือกสีรูปแบบท่ีมี หรือรูปแบบท่ีสร้างเองน ามาเป็น Banner  

 

การจัดการรายวิชา 
 ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมต่างๆ ใน Google Classroom ในการประกาศประชาสัมพนัธ์ มอบหมายงาน 

การแทรก VDO เขา้มาประกอบการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนไดท้ าการศึกษาทบทวน พร้อมกบัแสดงความคิดเห็นได้
รวมไปถึงสามารถส่งงานผา่น Google Classroom ไดอ้ยา่งไม่จ ากดั  

การประกาศ / ประชาสัมพนัธ์(Announcement) การประกาศหรือการประชาสัมพนัธ์ในรายวิชาบน 
Google Classroom มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี  

1. ในรายวิชาท่ีตอ้งการจดักิจกรรม เลือก STREAM  
2. คลิกท่ี         เลือก Create Announcement 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเลข 1 บอกช่ือวิชาทีจะประกาศ หากมีวิชาเดียวกนัแต่สอนคนละกลุ่มใชเ้น้ือหาเดียวกนั ผูส้อน
สามารถเลือกอีกกลุ่มไดจ้ากส่วนน้ี เพื่อประกาศพร้อมกนัในคร้ังเดียว โดยไม่ตอ้งเสียเวลาประกาศทีละกลุ่ม  

หมายเลข 2 ผูส้อนสามารถก าหนดไดว้า่จะแสดงใหผู้เ้รียนเห็นทั้งหมด หรือเห็นเฉพาะบางคน  
หมายเลข 3 ตั้งช่ือประกาศท่ีจะประกาศใหผู้เ้รียนไดท้ราบ  
หมายเลข 4 สามารถเลือกหวัขอ้หรือสร้างหวัขอ้ใหม่ เพื่อจดัไวเ้ป็นกลุ่มๆ  
หมายเลข 5 หากมีเอกสารหรือเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งสามารถด าเนินการแนบไฟลจ์ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้ 
หมายเลข 6 สามารถเรียกใชไ้ฟลท่ี์เก่ียวขอ้งจาก Google Drive ได ้ 
หมายเลข 7 สามารถแชร์ VDO จาก YouTube ได ้ 
หมายเลข 8 สามารถแชร์ลิงคท่ี์เก่ียวขอ้งเพิ่มเติมได ้ 
หมายเลข 9 ลบประกาศ 
 

การมอบหมายงาน /การบ้าน (Create Assignment)  

การมอบหมายงานหรือการสั่งการบา้นในรายวิชาบน Google Classroom มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี      
          1. ในรายวิชาท่ีตอ้งการจดักิจกรรม เลือก STREAM  
          2. คลิกท่ี           เลือก Create Announcement 
 

 

 

 

 



 

หมายเลข 1 บอกช่ือวิชาท่ีจะมอบหมายงานหรือการสั่งการบา้น หากมีวิชาเดียวกนัแต่สอนคนละกลุ่ม 
ใชเ้น้ือหาเดียวกนัผูส้อนสามารถเลือกอีกกลุ่มไดจ้ากส่วนน้ี เพื่อประกาศพร้อมกนัในคร้ังเดียว โดยไม่ตอ้ง
เสียเวลาประกาศทีละกลุ่ม  

หมายเลข 2 ผูส้อนสามารถก าหนดไดว้า่จะแสดงใหผู้เ้รียนเห็นทั้งหมด หรือเห็นเฉพาะบางคน  
หมายเลข 3 หวัขอ้ของการมอบหมายงานหรือการสั่งการบา้น  
หมายเลข 4 รายละเอียดหรือค าแนะน าของการมอบหมายงานหรือการสั่งการบา้น  
หมายเลข 5 ก าหนดช่วงระยะเวลาในการมอบหมายงานหรือสั่งการบา้น  
หมายเลข 6 หากมีเอกสารหรือเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งสามารถด าเนินการแนบไฟลจ์ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้
หมายเลข 7 สามารถเรียกใชไ้ฟลท่ี์เก่ียวขอ้งจาก Google Drive ได ้ 
หมายเลข 8 สามารถแชร์ VDO จาก YouTube ได ้ 
หมายเลข 9 สามารถแชร์ลิงคท่ี์เก่ียวขอ้งเพิ่มเติมได ้ 
หมายเลข 10 ลบประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทคนิคการสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีทางคอมพวิเตอร์ 
โปรแกรม Google Meet 

Google Meet คือหน่ึงในผลิตภัณฑ์ของ Google โดยมันเป็นแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ ท่ีเอาใช้
ส าหรับติดต่อพูดคุยกนัผา่นวิดีโอคอล เพื่อใชป้ระชุมออนไลน์ หรือ นดัประชุมผา่นออนไลน์ ซ่ึงรองรับผูเ้ขา้ร่วม
ไดสู้งสุด 100 คน และใชง้านไดน้านถึง 60 นาทีต่อคร้ัง 

ขณะท่ีผูใ้ช้งานระดับองค์กร หรือ สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ สามารถยกระดับขึ้นไปรองรับการร่วม
ประชุมได้สูงสุดถึง 250 คน พร้อมสามารถรองรับการ Live Stream ออนไลน์ได้ถึง 100,000 คนดูเลยทีเดียว 
รวมถึงสามารถใชง้านไดไ้ม่จ ากดัเวลา 

Google Meet สามารถเช่ือมโยงกบั Google Classroom ได ้
 

 
 
การ Login เขา้ใชง้าน Google Meet เขา้ใชง้าน Google ดว้ยการพิมพท่ี์ช่อง Address ของ Web browser 

https://meet.google.com 
Login ดว้ยบญัชี@bkkthon.ac.th ทั้งผูเ้รียนและผูส้อน ตวัอยา่ง user@bkkthon.ac.th ส าหรับนกัเรียน, 

รหสันกัเรียน@bkkthon.ac.th 
 

 
 

 

  

 

user@bkkthon.ac.th 

https://meet.google.com/
mailto:รหัสนักเรียน@bkkthon.ac.th


ท าการเลือกไปท่ี Icon Meet 

 

การสร้างห้องเรียนห้องประชุม 

 
ตั้งช่ือ Class แลว้คลิก Continue 

 



คลิก Join now 

 

คดัลอก Link แลว้ส่งใหนิ้สิต / การเพิ่มผูเ้รียน การคดัลอก Link สามารถส่งทางอีเมล หรือ กลุ่ม Facebook, LINE 

 

กรณีมี Account ผูเ้รียน 

 

 

 



 

 

การปิดเสียงผู้อ่ืน  

คลิกท่ีรูป ไมโครโฟนท่ีรูปภาพของคนนั้น ใหไ้มโครโฟนเปล่ียนเป็นสีแดง 

 

 

 



การตั้งค่า Layout, Microphone, Camera 

 
การเปล่ียน Layout ในการประชุมการหรือการสอน 

 

รายละเอียดการตั้งค่า Microphone Video 

 



ส่งข้อความแชท  

เลือกไปท่ี Chat จะสามารถส่งขอ้ความแชทในกลุ่มได ้

 

การแชร์หน้าจอการท างาน  

แชร์หนา้จอ คลิก Present Now แลว้เลือก Your entire screen หรือ A window 

 

การเลือก Your entire screen จะเป็นการแชร์หนา้จอ Google meet แลว้คลิก Share 

 

 



การเลือก A window จะสามารถเลือกโปรแกรมท่ีตอ้งการแชร์ แลว้คลิก Share 

 

จะปรากฏโปรแกรมท่ีตอ้งการแชร์ต่างๆ เช่น PowerPoint, Word, Web browser 

 

และหากตอ้งการหยดุการแชร์คลิกเลือก Stop sharing 

 
 



เพิม่เติม : การบันทึกวิดีโอท่ีแชร์ 

1. Click กิจกรรม  
2. เลือก ก าลงับนัทึก 
 

 

3.  Click เร่ิมบนัทึก หากท าการด าเนินการเรียบร้อยให้ Click หยดุบนัทึก วีดีโอจะถูกอพัโหลดลงใน
Google ไดรฟ์ 

 

 

 

1 2 

1 

3 



หากวิดีโอการประชุมเร่ิมตน้และจบในระหว่างเวลาประชุมท่ีก าหนดไว ้วิดีโอจะลิงกก์บักิจกรรมในปฏิทินของการ ประชุมโดย

อตัโนมติั ซ่ึงผูไ้ดรั้บเชิญในปฏิทินท่ีอยูใ่นโดเมนเดียวกนักบัผูจ้ดัการประชุมจะไดรั้บสิทธ์ิเขา้ถึงวิดีโอการ ประชุมโดยอตัโนมติั 

 

ค าแนะน า  

o ถา้อาจารยต์อ้งการเพียง video conference เพียงอยา่งเดียว แนะน าใหใ้ช ้Google Meet (อาจารยอ์าจจะมี
ใช ้e-classroom ตวัอ่ืนอยูแ่ลว้ เช่น Google Classroom หรือ Canvas  

o ถา้อาจารยต์อ้งการใชฟั้งกช์ัน่ของ e-classroom ร่วมดว้ยกบั video conference แนะน าใหใ้ช ้Microsoft 
Teams  

o อาจารยส่์วนมากชอบการท า video conference มากกวา่ live event เพราะตอ้งการมีปฏิสัมพนัธ์กบั นิสิต  
o การพูดถามค าถามโดยนกัศึกษาในคลาสสอนสดขนาดใหญ่ ถา้มีผูถ้ามหลายคนอาจจะท าใหเ้กิดความ 

วุน่วาย ดงันั้น อาจารยต์อ้งเตรียมช่องทางอ่ืนในการให้นกัศึกษาถามค าถาม  
o พยายามใชหู้ฟังท่ีมีไมโครโฟนท่ีมีคุณภาพสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทคนิคการสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีทางคอมพวิเตอร์ 
โปรแกรม Face live 

 
วิธีการไลฟ์สดในกลุ่ม Facebook 

1. สร้างกลุ่ม โดยปิดเป็นกลุ่มลบั (กรณีท่ีไม่ตอ้งการใหข้อ้มูลออกสู่สาธารณะ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. สร้างช่ือกลุ่มใส่ขอ้มูลใหค้รบถว้น 

 

 

 

คลกิ 

ส าหรับเรียนวิชา.......... 

ส่วนตวั 



3. เชิญสมาชิก หรือ Copy Address ใหน้กัศึกษาหรือผูเ้รียน เขา้ร่วมกลุ่ม 

 

4. หากตอ้งการสอนผา่นออนไลน์ ใหค้ลิก “วีดีโอถ่ายทอดสด” 

 

 

 

 

คลกิ 



5. คลิก “เร่ิมการแชร์หนา้จอ”  

 

6. คลิก “แชร์ทั้งหนา้จอ” 

 

 

 

 

 

 

คลกิ 

คลกิ 



7. กด “ปิด” แลว้กด “ถ่ายทอดสด” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลกิ 

คลกิ 

คลกิ 



8. หลงัจากสอนเสร็จ กดส้ินสุด แชร์ ไวดู้ยอ้นหลงัได ้

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

คลกิ 

คลกิ 



เอกสารอ้างองิ 
 

1. จกัรกฤษณ์ โพดาพล. การจดัการเรียนรู้ออนไลน์:วีถีท่ีเป็นไปทางการศึกษา.สืบคน้วนัท่ี 10 มกราคม  
    2564, จาก https://slc.mbu.ac.th/wp-content/uploads 
2. งานฝึกอบรมสารสนเทศ. คู่มือการใช ้Google Meet ส าหรับผูส้อน. สืบคน้วนัท่ี 11 มกราคม  
    2564, จาก http://www.srv.ac.th/srv/manual/google-meet.pdf 
3. http://dept.npru.ac.th/cic/data/files/zoom.pdf 
4. http://www.edu.tsu.ac.th/ptu/file/Google-Classroom.pdf 
 


