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บทที่่� 1

บทนำำ�และความสำำ�คััญของปััญหา
ในปััจจุุบััน ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีดิิจิิทััล ทำำ�ให้้การเรีียนรู้้�มีีความหลากหลายมากขึ้้�น สถานศึึกษา
ทุุกระดัับทั่่�วโลกจึึงเล็็งเห็็นถึงึ ประโยชน์์ของเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั ที่่�จะมาประยุุกต์์ใช้้กับั การเรีียนการสอน ผู้้ส� อนจำำ�นวน
มากใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับการจััดการเรีียนรู้้�ให้้กัับผู้้�เรีียน  และด้้วยในตอนนี้้�ที่่�โลกกำำ�ลัังเผชิิญ
กัับสภาวะการระบาดของโรคติิดต่อ่ เชื้้อ� ไวรััสโคโรนา (COVID-19) ส่่งผลให้้สถานศึึกษาหลายแห่่งทั่่ว� โลกต้้องวางแผน  
ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการจััดการเรีียนการสอนแบบใหม่่ (New Normal) เพื่่�อให้้การเรีียนการสอนสามารถดำำ�เนิิน
ต่่อไปอย่่างต่่อเนื่่�องและเกิิดประสิิทธิิภาพต่่อผู้้�เรีียนสููงสุุด  ทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ผ่่านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลต่่าง ๆ
อย่่างหลากหลาย เป็็นเรื่่�องที่่�ท้้าทายสำำ�หรัับผู้้�สอน ที่่�จะทำำ�อย่่างไรให้้ผู้้�เรีียนเรีียนรู้้�ผ่่านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลได้้อย่่าง
มีีคุุณภาพ
ผู้้�สอนในสถานศึึกษาทุุกแห่่งทั่่�วโลกมีีความจำำ�เป็็นจะต้้องปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการจััดการเรีียนการสอน
จากรููปแบบเดิิม คืือ การจััดการเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียนเป็็นการเรีียนการสอนออนไลน์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นการสอนภาค
บรรยายทฤษฎีี หรืือการทำำ�แบบทดสอบ การเก็็บคะแนน ซึ่่�งสิ่่�งต่่าง ๆ เหล่่านี้้�จำำ�เป็็นจะต้้องจััดให้้อยู่่�ในรููปแบบ
ออนไลน์์ทั้้�งหมด ดัังนั้้�นแล้้วผู้้�สอนจำำ�เป็็นจะต้้องใช้้สื่่�อดิิจิิทััลในการออกแบบการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลายประกอบกััน  
แต่่ทั้้�งนี้้�ทั้้�งนั้้�นก็็มีอุี ุปสรรคในการจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบนี้้�อยู่่�ไม่่น้้อยเช่่นกััน  คืือ ผู้้�เรีียนบางคนขาดความ
พร้้อมทางด้้านสื่่�อ  เช่่น เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ สััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการในระบบดัังกล่่าว  
เป็็นต้้น และนี้้ก็� ถืื็ อเป็็นโจทย์์ใหญ่่สำ�ำ หรัับสถานศึึกษาที่่�จะต้้องแก้้ไขให้้ผู้เ�้ รีียน เพื่่อ� ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้เ�้ รีียน
มหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่  ถืือเป็็นหนึ่่�งในสถานศึึกษาที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสภาวะการระบาดของโรคติิดต่่อเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา (COVID-19) เช่่นกััน ระบบการเรีียนการสอนจึึงมีีการปรัับเปลี่่�ยนเป็็นรููปแบบออนไลน์์ทั้้�งหมด  และ
ทางมหาวิิทยาลััย ก็็ได้้ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้ �เรีี ย นที่่� ขาดความพร้้ อมในส่่ วนต่่ าง ๆ และเพื่่ � อวัั ดผลลััพธ์์ จาก
การจััดการเรีียนการสอนระบบออนไลน์์ การประเมิินผลการเรีียนการสอนออนไลน์์ของอาจารย์์ จะต้้องประกอบ
ด้้วย 4 เก่่ง คืือ
เก่่งที่่� 1 คืือ เก่่งด้้านการออกแบบ และวางแผนการสอน เพื่่อ� กระตุ้้�นให้้นักั ศึึกษาเรีียนรู้�ด้้ ว้ ยตััวเอง มากขึ้้น�
ช่่วยให้้นัักศึึกษานำำ�ความรู้้� ความจำำ� ก่่อให้้เกิิดความเข้้าใจ ที่่�เน้้นการคิิด วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ และประเมิินค่่า
เก่่งที่่� 2 คืือ เก่่งด้้านการสอน โดยเฉพาะในสถานการณ์์วิิกฤตการระบาดของโรคติิดต่่อเชื้้�อไวรััสโคโรนา
(COVID-19) อาจารย์์ต้อ้ งมีีการสอนในรููปแบบ New Normal และคำำ�นึึงถึึงผลลััพธ์ข์ องการเรีียนรู้� ที่่
้ นั� กั ศึึกษาได้้รับั
เก่่งที่่� 3 คืือ เก่่งด้้าน Coaching  โดยอาจารย์์สามารถเป็็นที่่�ปรึึกษาให้้แก่่นัักศึึกษาทั้้�งในเรื่่�องของเนื้้�อหา
วิิชาเรีียน กระบวนการเรีียนรู้้� ให้้ข้้อเสนอแนะกัับนัักศึึกษาในทุุกเรื่่�องของกระบวนการเรีียนรู้้�และวััดประเมิินผล
เก่่งที่่� 4 คืือ เก่่งด้้านเทคนิิคการกระตุ้้�นการเรีียนรู้้�ในการสอนออนไลน์์ ให้้แก่่นัักศึึกษาเพื่่�อให้้การเรีียน
การสอนเกิิดประโยชน์์อย่่างเต็็มศัักยภาพทั้้�งผู้้�เรีียนและผู้้�สอน
เพื่่�อให้้การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ การวััดและประเมิินการสอนออนไลน์์ เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด  
มหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่ จึึงได้้จัดทำ
ั �คู่่�มืื
ำ อฉบัับนี้้ขึ้� น�้ ซึ่่ง� ประกอบด้้วย การออกแบบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์  
การออกแบบการวััดและประเมิินผลการเรีียนการสอนออนไลน์์ กรณีีศึึกษาการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์
และการวััดและประเมิินผลออนไลน์์ เครื่อ�่ งมืือ (Tools) สื่่อ� ดิิจิทัิ ลั สื่่อ� ต่่าง ๆ ทั้้�งหมด สำำ�หรัับการจััดการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ การบููรณาการสู่่�ทฤษฎีีการเรีียนรู้้�  กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิ และผลลััพธ์์ที่่�พึึงประสงค์์ของการศึึกษา
MOOC สื่่�อฟรีีออนไลน์์ จากต่่างประเทศ/eBook และตััวอย่่าง มคอ.5 เพื่่�อเป็็นตััวอย่่าง  และเป็็นแนวทางใน
การจััดการเรีียนการสอน การวััดและประเมิินผลแบบออนไลน์์แก่่ผู้้�ที่่�สนใจศึึกษาต่่อไป
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บทที่่� 2

การออกแบบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์
การออกแบบวััดและประเมิินผลการเรีียนการสอนออนไลน์์
มหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่เป็็นสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�ได้้รัับการอนุุญาตจััดตั้้�งจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
การอุุดมศึึกษาเมื่่�อวัันที่่� 9 เมษายน พ.ศ. 2540 โดยมีีปรัชั ญาของมหาวิิทยาลััยว่่า “รู้้�คิิด รู้�ธ้ รรม รู้้�สำำ�เร็็จ” สำำ�หรัับ
การผลิิตบััณฑิิตที่่�มีคุี ุณภาพ สิ่่�งสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งคืือ การจััดการเรีียนการสอนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเมื่่�อองค์์การ
อนามััยโลก (WHO) ได้้ประกาศยืืนยัันว่่า สถานการณ์์ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีีความรุุนแรงขึ้้�น และให้้
มีีการปรัับรููปแบบการสอนจากระบบออนไซต์์ (Onsite) เป็็นระบบออนไลน์์ (Online) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 มีีนาคม
พ.ศ. 2563 เป็็นต้้นไป เพื่่�อให้้เกิิดกระบวนการเรีียนการสอนที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ อีีกทั้้�งเกิิดประสิิทธิิภาพ
สููงสุุดในการจััดการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่ จึึงได้้มีีการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1. การสำำ�รวจความพร้้อมของอาจารย์์ และผู้้�เรีียน
2. การกำำ�หนดแนวทางการจััดกิจิ กรรมการเรีียนการสอนออนไลน์์
3. การกำำ�หนดแนวทางการวััดและประเมิินผลการเรีียนการสอนออนไลน์์
4. รููปแบบแนวทางการวััดและประเมิินผลออนไลน์์
5. Scoring Rubrics  
6. ทฤษฎีีการเรีียนรู้้�ของบลููม (Bloom’s Taxonomy)
7. กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF)
8.  ผลลััพธ์์ที่่�พึึงประสงค์์ของการศึึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE Thailand)
1. การสำำ�รวจความพร้้อมของอาจารย์์ และผู้้�เรีียน
การสำำ�รวจความพร้้อมของอาจารย์์ และผู้้�เรีียน ในการจััดการเรีียนการสอนระบบออนไลน์์ ให้้สอดคล้้อง
กัับความต้้องการ ทั้้�งมิิติิของอาจารย์์ผู้้�สอน และของผู้้�เรีียน เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้รัับความรู้้�  และเกิิดความรู้้�สึึกพึึง
พอใจต่่อการจััดการเรีียนการสอน เพื่่�อเป็็นแนวทางในการพััฒนาการจััดการเรีียนการสอนของอาจารย์์ให้้มีี
ประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้น�  ทั้้�งนี้้ สื่
� อ�่ การเรีียนการสอนออนไลน์์ที่่อ� าจารย์์และนัักศึึกษาสามารถใช้้ได้้ เพื่่อ� รองรัับมาตรการ
และเฝ้้าระวัังไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้้แก่่
1.1 ด้้านระบบการเรีียนการสอนออนไลน์์  โดยใช้้ระบบ LMS พบว่่า ระบบ LMS ที่่�อาจารย์์และนัักศึึกษา
สามารถใช้้ได้้ เพื่่อ� รองรัับการเรีียนการสอนระดัับออนไลน์์มากที่่สุ� ดคืื
ุ อ ระบบ iLearning ของมหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่,
ระบบ Google Classroom และ HU MOOC
1.2 ด้้าน Applications การเรีียนการสอนออนไลน์์ พบว่่า Applications ที่่�อาจารย์์และนัักศึึกษา
สามารถใช้้ได้้ เพื่่�อรองรัับการเรีียนการสอนระดัับออนไลน์์มากที่่�สุุดคืือ Line (Live), Facebook (Live), Google
Hangouts Meet, Zoom, G Suite (Google Apps), YouTube Live, Streaming, Microsoft Team, Webex
และ skype conference
1.3 ความสามารถในการผลิิต  และใช้้สื่่�อออนไลน์์ พบว่่า อาจารย์์และนัักศึึกษา มีีความพร้้อมในการจััด
กิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�บ้้าน และพร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้� เพื่่�อปรัับตััวให้้ทัันกัับสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ได้้มีีการ
เผยแพร่่บทความวิิจััย การเรีียนการสอนออนไลน์์เพื่่�อรองรัับมาตรการและเฝ้้าระวัังไวรััสโคโรนา (Covid-19):
กรณีีศึึกษามหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่ ในรายงานสืืบเนื่่�อง การประชุุมหาดใหญ่่วิิชาการระดัับชาติิ และนานาชาติิ
ครั้้ง� ที่่� 11 เมื่่อ� วัันที่่� 17 กรกฎาคม 2563 (กัันย์์ณิภัิ ฐั  สุุวรรณอ่่อน ชุุติมิ า ทััศโร ปกรณ์์ ลิ้้ม� โยธิิน และคณะ, 2563)
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2. การกำำ�หนดแนวทางการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนออนไลน์์
การกำำ�หนดแนวทางการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนออนไลน์์ การวััดและประเมิินผลการเรีียน
การสอนออนไลน์์ มหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่ ได้้กำำ�หนดแนวทางดัังนี้้�
2.1  มหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่ ได้้กำำ�หนดสััดส่่วนที่่�อาจารย์์ผู้้�สอนต้้องนััดหมายและพบนัักศึึกษาในระบบ
การเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ อย่่างน้้อยจำำ�นวน 1 ชั่่�วโมง/สััปดาห์์ ต่่อรายวิิชา 3 หน่่วยกิิต 
2.2  การกำำ�หนดแนวทางการจััดกิจิ กรรมการเรีียนการสอนออนไลน์์ อาจารย์์ผู้ส�้ อนมีีการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
2.2.1  กำำ�หนดวััตถุปุ ระสงค์์ของรายวิิชา
2.2.2  วิิเคราะห์์เนื้้�อหาก่่อนการสอนทุุกครั้้�ง
2.2.3  วางแผนการสอนอย่่างรอบคอบรััดกุุมตามกระบวนการที่่�กำำ�หนดก่่อนการสอน
2.2.4  กำำ�หนดขั้้�นตอนการสอนอย่่างชััดเจน
2.2.5  กำำ�หนดกิิจกรรมการเรีียนให้้มีีความสััมพัันธ์์กัับพฤติิกรรมที่่�ประเมิินในชั้้�นเรีียน
2.2.6  กำำ�หนดวิิธีีการประเมิิน เช่่น การสัังเกต การสััมภาษณ์์ การตรวจงาน การบัันทึึกไว้้ล่่วง
หน้้าอย่่างชััดเจน
2.2.7  วางแผนจััดกระบวนการเรีียนการสอนตามสภาพจริิง
2.2.8  กำำ�หนดผลสััมฤทธิ์์�ของวิิชาที่่�สอน โดยเน้้นกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของนัักศึึกษา
2.2.9  กำำ�หนดเกณฑ์์ประเมิินผลการเรีียนไว้้ล่่วงหน้้า
2.2.10  จััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� และประเมิินผลให้้เป็็นไปตามศัักยภาพของผู้้�เรีียน
2.3 การมอบหมายงานผ่่านระบบออนไลน์์ อาจารย์์ผู้้�สอนของมหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่ ได้้มีีการให้้ข้้อมููล
สะท้้อนกลัับ (Feedback) เพื่่�อให้้ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�กัับนัักศึึกษา เพราะเนื่่�องจากการเรีียนการสอนออนไลน์์
การเข้้าใจเนื้้�อหาต่่าง ๆ หากอาจารย์์ไม่่ได้้มีีการให้้ Feedback กัับนัักศึึกษา ท้้ายสุุดจะทำำ�ให้้นัักศึึกษาไม่่ได้้
ปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานส่่งอาจารย์์ระบบออนไลน ทั้้�งนี้้� การจััดการเรีียนการสอบออนไลน์์หรืือการมอบ
หมายงานออนไลน์์ จะต้้องมีีการจััดกิิจกรรมอย่่างครอบคลุุม และอาจารย์์ผู้้�สอนจะต้้องมีีการสอบย่่อยออนไลน์์
การสัังเกต การสอบถาม รวมถึึงวััดผลการสอบจากสภาพจริิง ซึ่่�งวััดได้้จากการฝึึกปฏิิบััติิ พร้้อมผลงาน มัันมีี
นััยสำำ�คััญมากกว่่าที่่�จะวััดจากการสอบอย่่างเดีียว
3. การกำำ�หนดแนวทางการวััดและประเมิินผลการเรีียนการสอนออนไลน์์
การวััดและประเมิินผลการเรีียนการสอนออนไลน์์ ผู้้�สอนมีีการกำำ�หนดรููปแบบการประเมิินและวััดผล
การเรีียนรู้้�หลากหลายวิิธีีเพื่่�อให้้สามารถประเมิินผลและวััดผลได้้ตามสภาพจริิงมากที่่�สุุด  เช่่น การวััดและ
การสัังเกต การสััมภาษณ์์ การสอบถาม หรืือวััดจากสภาพจริิง วััดจากการได้้ฝึึกปฏิิบััติิ พร้้อมผลงานจากการฝึึก
ปฏิิบััติิ การสอบเพีียงอย่่างเดีียว โดยได้้กำำ�หนดเนื้้�อหาออกเป็็นส่่วนต่่าง ๆ ดัังนี้้�
3.1  การกำำ�หนดรููปแบบการวััดและประเมิินผล  อาจารย์์ผู้้�สอนมีีการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
3.3.1  กำำ�หนดวััตถุปุ ระสงค์์ของการวััดและประเมิินผล
3.3.2  กำำ�หนดขอบเขตของการวััดและประเมิินผลอย่่างครบถ้้วน
3.3.3  มีีเครื่่�องมืือวััดครอบคลุุมวััตถุุประสงค์์ของการเรีียนตามแผนการสอน
3.3.4  สร้้างเครื่่�องมืือประเมิินผลการเรีียนรู้้�ให้้ผู้้�เรีียนอย่่างถููกต้้องและครบถ้้วน
3.3.5  สร้้างเครื่่�องมืือประเมิินผลการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย ตามลัักษณะของรายวิิชา
3.3.6  ใช้้เครื่่�องประเมิินผลอย่่างถููกต้้องและเหมาะสม
3.3.7  สร้้างข้้อสอบโดยคำำ�นึึงถึึงความยากง่่ายและจำำ�นวนข้้อสอบเหมาะสมกัับผู้้�เรีียน
3.3.8  สร้้างเครื่่�องมืือครอบคลุุมกัับคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์ของผู้้�เรีียน
การเรีียนการสอนออนไลน์์
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3.3.9  สร้้างเครื่่�องมืือในการวััดและประเมิินผลก่่อนการสอน
3.3.10  ใช้้เทคนิิคการวััดและประเมิินผลการเรีียนใหม่่ ๆ
3.2  กระบวนการวััดและประเมิินผล อาจารย์์ผู้้�สอนมีีการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
3.2.1  เตรีียมเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวััดก่่อนการประเมิินผล
3.2.2  มีีการวััดผลและประเมิินผลผู้้�เรีียนเป็็นระยะ ๆ
3.2.3  กำำ�หนดการวััดผลและการประเมิินผลเป็็นรููปธรรม
3.2.4  จััดตารางกำำ�หนดการทำำ�งานของนัักเรีียน ทั้้�งในมิิติขิ องรายบุุคคล และรายกลุ่่�มอย่่างชััดเจน
3.2.5  ใช้้กระบวนการวััดและประเมิินผลอย่่างถููกต้้อง
3.2.6  จััดกิจิ กรรมการเรีียนการสอนให้้ผู้้�เรีียนได้้พััฒนาตนเอง
3.2.7  มีีการวััดและประเมิินผลตามที่่�ได้้วางแผนไว้้
3.2.8 แจ้้งคะแนนการวััดและประเมิินผลให้้นัักศึึกษาทราบอย่่างเป็็นระยะ ๆ เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
สามารถวางแผนการเรีียนต่่อไปได้้
4. รููปแบบการวััดและประเมิินผลการสอนออนไลน์์
มหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่ ได้้กำำ�หนดในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับบริิบทของรายวิิชาต่่าง ๆ
ที่่ม� หาวิิทยาลััยหาดใหญ่่ได้้เปิิดรายวิิชา โดยอาจารย์์ผู้ส�้ อน สามารถเลืือกรููปแบบการวััดและประเมิินผลการสอนออนไลน์์
ได้้ตามความเหมาะสมของแต่่ละรายวิิชา โดยมีีรููปแบบต่่าง ๆ ดัังนี้้�
4.1  สอบแบบเน้้นการปฏิิบััติิจริิง เช่่น  ห้้อง Lab
4.2  การสอบแบบโครงงาน/วิิจััย/รายงาน
4.3  การสอบแบบ สหกิิจศึึกษา, แฟ้้มสะสมงาน  ฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพ
4.4  การสอบแบบ Open Book เป็็นการสอบที่่�ไม่่เน้้นการท่่องสููตร เช่่น วิิชาคำำ�นวณ
4.5  การสอบแบบ Speed Test เป็็นการสอบที่่�แข่่งกัับเวลา โจทย์์เป็็นข้้อๆ ไม่่สามารถย้้อนกลัับไปทำำ�
ข้้อเดิิมได้้ เช่่น วิิชาบััญชีี
4.6  การสอบแบบ Take home เป็็นการสอบที่่�เน้้นออกข้้อสอบวิิเคราะห์์ ไม่่สามารถไปนำำ�คำำ�ตอบมา
จากตำำ�รา หรืือ Internet ได้้
4.7  การสอบแบบ Oral Exam เป็็นการสอบที่่�เน้้นทัักษะการตอบ และการนำำ�เสนอ
4.8  การสอบปรนััยแบบใช้้คลัังข้้อสอบ เพื่่�อ Random ข้้อสอบที่่�แตกต่่างกัันของนัักศึึกษาแต่่ละคน
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5. รููปแบบการประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
การประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนมีีรููปแบบการประเมิิน 2 ลัักษณะ ดัังนี้้�
5.1 การประเมิินเพื่่�อการพััฒนา (Formative Assessment) เป็็นการประเมิินเพื่่�อพััฒนาการเรีียนรู้้�
ที่่ดำ� �ำ เนิินการ อย่่างต่่อเนื่่อ� งตลอดการเรีียนการสอน โดยมิิใช่่ใช้้แต่่การทดสอบระหว่่างเรีียนเป็็นระยะ ๆ อย่่างเดีียว
แต่่เป็็นการที่่ค� รููเก็็บข้้อมููลการเรีียนรู้�ข้ องผู้้เ� รีียนอย่่างไม่่เป็็นทางการด้้วย ขณะที่่ใ� ห้้ผู้เ�้ รีียนทำำ�ภาระงานตามที่่กำ� �ำ หนด 
ครููสัังเกต ซัักถาม จดบัันทึึก แล้้ววิิเคราะห์์ข้้อมููลว่่าผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�หรืือไม่่ จะต้้องให้้ผู้้�เรีียนปรัับปรุุงอะไร
หรืือผู้้�สอนปรัับปรุุงอะไร เพื่่�อให้้เกิิดความก้้าวหน้้าในการเรีียนรู้้�ตามมาตรฐาน/ตััวชี้้�วััด การประเมิินระหว่่างเรีียน
ทำำ�ได้้หลายรููปแบบ เช่่น การให้้ข้้อแนะนำำ� ข้้อสัังเกตในการนำำ�เสนอผลงาน การพููดคุุยระหว่่างผู้้�สอนกัับผู้้�เรีียน
เป็็นกลุ่่�มหรืือรายบุุคคล การสััมภาษณ์์ ตลอดจนการวิิเคราะห์์ผลการสอบ เป็็นต้้น
5.2 การประเมิินเพื่่อ� ตััดสินิ ผล (Summative Assessment) เป็็นประเมิินผลเมื่่อ� เสร็็จสิ้้น� การดํําเนิินการ
หรืือการประเมิินผลภายหลัังจากที่่�ผู้้�สอนได้้สอนจบกระบวนการเรีียนการสอนทั้้�งวิิชาแล้้วหรืือที่่�เรีียกว่่าการ
ประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน เป็็นการประเมิินผลเพื่่�อตรวจสอบดููว่่านัักเรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ตามจุุดประสงค์์
ของวิิชาหรืือไม่่ ควรได้้คะแนนเท่่าใดและควรถืือว่่าสอบผ่่านหรืือตก มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อตััดสิิน ผลการเรีียน
ของผู้้�เรีียนในแต่่ละรายวิิชา
จากที่่�ได้้กล่่าวรููปแบบการประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน ดัังสรุุปในตารางที่่� 1 (Xiong, Y., & Suen,
H. K., 2018)

การเรีียนการสอนออนไลน์์

10

การเรีียนการสอนออนไลน์์

11

ที่่�มา: Xiong, Y., & Suen, H. K., 2018

ตารางที่่� 1 Summary of formative and summative formats within MOOCs

6. เกณฑ์์การให้้คะแนน Scoring Rubrics
การให้้คะแนนแบบรููบริิค (Scoring rubrics) เป็็นลัักษณะของเกณฑ์์การประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของ
ผู้้�เรีียนเพื่่อ� เป็็นการให้้คะแนนผลงาน ชิ้้�นงาน ทัักษะหรืือกระบวนการปฏิิบัติั  ถืื
ิ อเป็็นเครื่อ�่ งมืือสำำ�คัญ
ั ในการประเมิิน
โดยเครื่่�องมืือที่่�นำ�ำ มาใช้้ต้้องมีีมาตรฐานในการประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน มีีความชััดเจนในจุุดมุ่่�งหมายของ
สิ่่�งที่่�ต้้องการประเมิิน คำำ�อธิิบายถึึงลัักษณะคุุณภาพของการประเมิินโดยมีีการเรีียงลำำ�ดัับจากดีีมากไปจนถึงึ ต้้อง
ปรัับปรุุง เหมาะกัับการประเมิินที่่�มีีรายละเอีียดค่่อนข้้างซัับซ้้อน
รููปแบบการเขีียน Rubric มีี  2  รููปแบบ  (สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมมาธิิราช, 2559)
ดัังนี้้�
6.1 การให้้คะแนนแบบองค์์รวม (Holistic Scoring Rubrics) เป็็นเกณฑ์์การประเมิินผลผู้้�เรีียนโดย
การประเมิินความรู้้� ความสามารถ ทัักษะ ผลงาน ชิ้้�นงาน กระบวนการปฏิิบััติิของสิ่่�งที่่�ต้้องการประเมิิน มีีการให้้
คะแนนการประเมิินแบบภาพรวมตามจุุดมุ่่�งหมายของสิ่่�งที่่�ต้้องประเมิิน ดัังตััวอย่่างเกณฑ์์การให้้คะแนน
แบบองค์์รวมการเล่่นเทนนิิส ในตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2   ตััวอย่่างเกณฑ์์การให้้คะแนนแบบองค์์รวมการเล่่นเทนนิิส
ระดัับคะแนน

คำำ�อธิิบาย

5
ดีีมาก

จัับไม้้เทนนิิสได้้เหมาะสม  มีีการทรงตััวและก้้าวเท้้าดีี ตีลููี กเทนนิิสด้้วย
ท่่าทางที่่�ถููกต้้องตลอดเวลา ลููกเทนนิิสเคลื่่�อนตััวความแรงและลงตำำ�แหน่่ง
อย่่างเหมาะสม

4
ดีี

จัับไม้้เทนนิิสได้้เหมาะสม มีีการทรงตััวและก้้าวเท้้าค่่อนข้้างดีี ตีลููี กเทนนิิส
ด้้วยท่่าทางที่่�ถููกต้้องได้้บางครั้้�งบางคราว ลููกเทนนิิสเคลื่่�อนตััวความแรงพอ
ประมาณและตกลงในสนาม

3
พอใช้้

จัับไม้้เทนนิิสและทรงตััวพอใช้้ได้้ ท่่าทางการตีีไม่่ถููกต้้อง ทำำ�ให้้ลููกตกลงใน
ตำำ�แหน่่งที่่�ไม่่ถููกต้้องและน้ำำ�� หนัักของการตีีลููกไม่่ดีี

2
น้้อย

จัับไม้้เทนนิิสถููกบ้้าง ผิิดบ้้าง การทรงตััวไม่่ดีี ท่่าทางการตีีลููกเทนนิิสถููกต้้อง
บางครั้้�ง มัักเป็็นฝ่่ายตั้้�งรัับไม่่สามารถเล่่นกัับคู่่�แข่่งได้้

1
ไม่่ดีี

จัับไม้้เทนนิิสไม่่ถููกต้้อง ทรงตััวไม่่ดีี การก้้าวเท้้าไม่่ดีี ท่่าทางการตีีลููกเทนนิิส
ไม่่ถููกต้้อง ไม่่สามารถควบคุุมลููกเทนนิิสได้้

ที่่�มา: สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมมาธิิราช, 2559
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6.2 การให้้คะแนนแบบแยกส่่วน (Analytic Scoring Rubrics) เป็็นเกณฑ์์การประเมิินผลผู้้�เรีียนโดย
การประเมิินความรู้้� ความสามารถ ทัักษะ ผลงาน ชิ้้�นงาน กระบวนการปฏิิบััติิของสิ่่�งที่่�ต้้องการประเมิิน มีีการให้้
คะแนนการประเมิินแบบแยกรายด้้านหรืือรายมิิติ ดั
ิ งั ตััวอย่่างเกณฑ์์การประเมิินแบบแยกส่่วนการประเมิินทัักษะ
การเป่่าขลุ่่�ย ในตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3 ตััวอย่่างเกณฑ์์การประเมิินแบบแยกส่่วนการประเมิินทัักษะการเป่่าขลุ่่�ย
องค์์ประกอบ
ท่่านั่่�งและการจัับขลุ่่�ย

ระดัับคุุณภาพ

เกณฑ์์

ดีี

นั่่�งตััวตรง ศีีรษะตรงหน้้ามองตรงจัับขลุ่่�ยด้้วยมืือขวาอยู่่�ด้้านบน มืือ
ซ้้ายอยู่่�ด้้านล่่าง ปิิดนิ้้�วที่่�รููเสีียงได้้สนิิท

ปานกลาง

นั่่�งตััวตรง ศีีรษะตรงหน้้ามองตรงจัับขลุ่่�ยด้้วยมืือขวาอยู่่�ด้้านบน มืือ
ซ้้ายอยู่่�ด้้านล่่าง ปิิดนิ้้�วที่่�รููเสีียงไม่่สนิิท

นั่่�งหลัังงอ ศีีรษะเอีียงตรงหน้้ามองตรงจัับขลุ่่�ยด้้วยมืือขวาอยู่่�ด้้าน
ควรปรัับปรุุง บน มืือซ้้ายอยู่่�ด้้านล่่าง ปิิดนิ้้�วที่่�รููเสีียงไม่่สนิิท
การเป่่าไล่่เสีียง

ดีี

เปิิดนิ้้�วได้้ถููกต้้อง มีีความคล่่องแคล่่ว ว่่องไว สามารถเล่่นเสีียงตััว
โน๊๊ตต่่างๆ ได้้ครบถ้้วน

ปานกลาง

เปิิด-ปิิดนิ้้�วไม่่ค่่อยถููกต้้อง ขาดความคล่่องแคล่่ว ว่่องไว สามารถ
เล่่นเสีียงตััวโน๊๊ตต่่างๆ ได้้บางส่่วน

เปิิด-ปิิดนิ้้�วไม่่ค่่อยถููกต้้อง ขาดความคล่่องแคล่่ว เสีียงเพี้้�ยน ไม่่
ควรปรัับปรุุง สามารถเล่่นเสีียงตััวโน๊๊ตต่่างๆ ได้้
คุุณภาพเสีียง

ดีี
ปานกลาง

การเป่่าเสีียงที่่�ออกมาสม่ำำ��เสมอเสีียงใสชััดเจน ไม่่เพี้้�ยน ควบคุุมลม
และหายใจได้้
เสีียงที่่�เป่่าออกมาขาดๆ หายๆ ไม่่สม่ำำ�� เสมอ ยัังมีีเสีียงเพี้้�ยน

ควรปรัับปรุุง เสีียงที่่�เป่่าออกมาขาดๆ หายๆ และเสีียง
ที่่�มา: สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมมาธิิราช, 2559
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เกณฑ์์การประเมิิน ถืือเป็็นหััวใจสำำ�คััญของการวััดและประเมิินผลเพื่่�อให้้การประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของ
ผู้้�เรีียนมีีความครอบคลุุมตามเนื้้�อหา ทัักษะและคุุณลัักษณะที่่�ต้้องการประเมิินตามจุุดมุ่่�งหมายของ การประเมิิน
หรืือจุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�เชิิงพฤติิกรรมต่่าง ๆ ของผู้้�เรีียนที่่�ผู้้�สอนต้้องการให้้เกิิดตามจุุดมุ่่�งหมายที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้  
การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนจึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีจุุดเน้้นที่่�ผลการเรีียนรู้้� (Learning Outcome) และ
กระบวนการจััดการเรีียนรู้้�เพื่่�อกระตุ้้�นผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ดัังนั้้�นผู้้�สอนจึึงควรให้้ความสำำ�คััญ
กัับประเด็็นหรืือองค์์ประกอบของการประเมิินผล รวมถึึงให้้ความสำำ�คััญของการกำำ�หนดน้ำำ��หนัักของเกณฑ์์
การประเมิินตามจุุดเน้้นหนัักเบาของผลงานหรืือสมรรถภาพที่่�ต้้องการวััด
การกำำ�หนดระดัับคะแนน/ระดัับความสามารถ ในแต่่ละระดัับคะแนนต้้องมีีความแตกต่่างกััน โดยใน
การกำำ�หนดอาจจะกำำ�หนดระดัับของคะแนนการประเมิินอาจจะเป็็นลัักษณะของการกำำ�หนดเกณฑ์์ การประเมิิน
เป็็นแบบการบรรยายสิ่่�งที่่�ต้้องการประเมิิน เช่่น การประเมิินทัักษะ 3 ระดัับ ได้้แก่่ ระดัับดีี ระดัับปานกลาง
ระดัับควรปรัับปรุุง หรืือการประเมิิน 5 ระดัับ ได้้แก่่ แย่่ที่่�สุุด (Poor) พอใช้้ (Fair) ดีี (Good) ดีีมาก (Very good)
ดีีเลิิศ (Excellent) หรืือการกำำ�หนดคะแนนการประเมิินตามองค์์ประกอบหรืือประเด็็นการประเมิิน โดยต้้อง
กำำ�หนดให้้ระดัับคะแนนมีีความต่่อเนื่่�องและมีีระยะห่่างเท่่า ๆ กััน เช่่น การให้้คะแนนเป็็น  5  4  3  2  1
ตามลำำ�ดัับ โดยคำำ�อธิิบายคุุณภาพต้้องเป็็นรููปธรรมสามารถวััดได้้อย่่างชััดเจนมีีความเป็็นปรนััย อ่่านแล้้วเข้้าใจ
ตรงกััน และต้้องสั้้�นกระชัับ ไม่่ใช้้คำำ�ฟุ่่�มเฟืือย อีีกทั้้�งใช้้คำำ�หรืือภาษาที่่�คู่่�ขนานกัันตลอดทุุกช่่วงของมาตรวััด
7. ทฤษฎีีการเรีียนรู้้�ของบลููม
ทฤษฎีีการเรีียนรู้้� โดยเบนจามิิน บลููมและคณะ (Bloom et al, 1971) ได้้จำำ�แนกจุุดมุ่่�งหมายการเรีียนรู้้�
ออกเป็็น 3 ด้้าน  คืือ
7.1 ด้้านพุุทธิิพิิสััย (Cognitive Domain: CD) เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นในระดัับสมอง โดยแบ่่ง
พฤติิกรรมทางพุุทธิิพิิสััยเป็็น  6 ระดัับ ได้้แก่่
7.1.1 ความรู้ค�้ วามจำำ�  นักั ศึึกษามีีความรู้� ้ ความจำำ�ในเนื้้อ� หาที่่เ� รีียนในแต่่ละขั้้น� ตอนได้้อย่่างถููกต้้อง
7.1.2 ความเข้้าใจ นัักศึึกษามีีความเข้้าใจในเนื้้�อหา โดยแสดงออกมาในรููปของการแปลความ
ตีีความ คาดคะเน ขยายความ หรืือ การกระทำำ�อื่่�น ๆ
7.1.3 การนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ เป็็นขั้้�นตอนของการนำำ�ความรู้้� ประสบการณ์์ไปใช้้ในการแก้้ปััญหาใน
สถานการณ์์ต่่าง ๆ ได้้
7.1.4 การวิิเคราะห์์ นักั ศึึกษาสามารถคิิด หรืือแยกแยะเรื่่อ� งราวสิ่่ง� ต่่าง ๆ ออกเป็็นองค์์ประกอบ
ย่่อย ๆ ที่่�สำำ�คััญได้้ และสามารถวิิเคราะห์์ความแตกต่่างกัันได้้
7.1.5 การสัังเคราะห์์ นัักศึึกษามีีความสามารถในการผสมผสานเรื่่�องราวสิ่่�งต่่าง ๆ ที่่�แยกออก
เป็็นองค์์ประกอบย่่อยๆ ให้้รวมเป็็นเรื่่�องราวเดีียวกัันอย่่างมีีระบบได้้ เพื่่�อให้้เกิิดสิ่่�งใหม่่ที่่�สมบููรณ์์และดีีกว่่าเดิิม
7.1.6 การประเมิินค่่า นัักศึึกษามีีความสามารถในการตััดสิินหรืือสรุุปเกี่่�ยวกัับคุุณค่่าสิ่่�งต่่าง ๆ
ออกมาในรููปของคุุณธรรมอย่่างมีีกฎเกณฑ์์ที่่�เหมาะสม
Bloom’s Taxonomy Revise (2021. https://www.celt.iastate.edu/teaching/
effective-teaching-practices/revised-blooms-taxonomy/)
ประกอบด้้วย 1) remember 2) understand 3) apply 4) analyze 5) evaluate และ 6) create
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7.2  ด้้านทัักษะพิิสัยั (Psychomotor Domain: PD) เป็็นเปลี่่�ยนแปลงโดยนำำ�เอาสิ่่ง� ที่่ไ� ด้้เรีียนรู้ไ�้ ปปฏิิบัติั ิ
จนเกิิดความชำำ�นาญเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยแบ่่งพฤติิกรรมทางด้้านทัักษะพิิสััยเป็็น 5 ระดัับ ดัังนี้้�
7.2.1 การรัับรู้้� 
7.2.2 กระทำำ�ตามแบบ หรืือเครื่่�องชี้้�แนะ
7.2.3 การหาความถููกต้้อง
7.2.4 การกระทำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง
7.2.5 การกระทำำ�ได้้อย่่างเป็็นธรรมชาติิ
7.3  ด้้านเจตพิิสััย (Affective Domain: AD) การเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านอารมณ์์ ความรู้้�สึึก ทััศนคติิ
ค่่านิิยม ทำำ�ให้้ผู้เ�้ รีียนเกิิดความรู้�สึึ้ กทางด้้านจิิตใจ ความเชื่่อ� ความสนใจ โดยแบ่่งทางด้้านเจตพิิสัยั เป็็น 5 ระดัับ ดัังนี้้�  
7.3.1 การรัับรู้้� 
7.3.2 การตอบสนอง
7.3.3 การเกิิดค่่านิิยม
7.3.4 การจััดระบบ
7.3.5 บุุคลิิกภาพ 
8.กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF)
เป็็นกรอบที่่�แสดงระบบคุุณวุุฒิิการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาของประเทศ โดยได้้กำำ�หนดมาตรฐานผลการ
เรีียนรู้้� (Domains of Learning) ของคุุณวุุฒิิของประเทศไทย มีีอย่่างน้้อย 5 ด้้าน ดัังนี้้�
8.1 ด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม (Ethics and Morals)
8.2 ด้้านความรู้้� (Knowledge)
8.3 ด้้านทัักษะทางปััญญา (Cognitive Skills)
8.4 ด้้านทัักษะความสััมพัันธ์์ระหว่่ างบุุ คคลและความรัั บผิิ ดชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility)
8.5 ด้้านทัักษะการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข การสื่่�อสารและการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ (Numerical,
Communication and Information Technology Skills)
9. ผลลััพธ์์ที่่�พึึงประสงค์์ของการศึึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE Thailand)
คุุณลัักษณะของคนไทย 4.0 ที่่�ตอบสนองวิิสััยทััศน์์การพััฒนาประเทศสู่่�ความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน โดยคน
ไทยยุุค 4.0 จะต้้องธำำ�รงความเป็็นไทยและแข่่งขัันได้้ในเวทีีโลก นั่่�นคืือ เป็็นคนดีี มีคุี ุณธรรม ยึึดค่่านิิยมร่่วมของ
สัังคมเป็็นฐานในการพััฒนาตนให้้เป็็นบุุคคลที่่�มีีลัักษณะ 3 ด้้าน ได้้แก่่
9.1 บุุคคลผู้้�เรีียนรู้้� (Learner Person: LP) เพื่่�อสร้้างงานและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
9.2  ผู้้�ร่่วมสร้้างสรรค์์นวััตกรรม (Innovative Co-creator: IC) เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคง มั่่�นคั่่�ง ยั่่�งยืืน
9.3 ผู้้�มีีความเป็็นพลเมืืองที่่�เข้้มแข็็ง (Active Citizen: AC) เพื่่�อสร้้างสัันติิสุุข
จากที่่ก� ล่่าวมาข้้างต้้น เห็็นได้้ว่า่ การสำำ�รวจความพร้้อมของอาจารย์์และผู้้เ� รีียนก่่อนเกิิดสถานการณ์์โควิิท
การกำำ�หนดแนวทางการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนออนไลน์์ การกำำ�หนดแนวทางการวััดและประเมิินผลการ
เรีียนการสอนออนไลน์์ รููปแบบแนวทางการวััดและประเมิินผลออนไลน์์ และ Scoring Rubric ที่่�มหาวิิทยาลััย
หาดใหญ่่ได้้กำำ�หนดขึ้้�น เพื่่�อให้้เกิิดกระบวนการจััดการเรีียนการสอนที่่�เน้้นผู้้�เรีียนและเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดกัับ
ผู้้�เรีียน
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บทที่่� 3
กรณีีศึึกษาการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ และการวััดและประเมิินผลออนไลน์์
ของมหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่
จากบทที่่� 2 ที่่�มหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่ ได้้มีีการออกแบบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ การออกแบบ
การวััดและประเมิินออนไลน์์ เพื่่�อใช้้กัับนัักศึึกษาทั้้�งระดัับปริิญญาตรีีและระดัับบััณฑิตศึึ
ิ กษา สำำ�หรัับกระบวนการ
เรีียนการสอนออนไลน์์ ระหว่่างนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีและบััณฑิิตศึึกษาจะมีีความแตกต่่าง โดยนัักศึึกษา
ระดัับบััณฑิิตศึึกษามีีความสนใจและพอใจกัับการเรีียนแบบออนไลน์์ ด้้วยความมีีวุุฒิิภาวะที่่�มากกว่่า และเกิิด
การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ตลอดเวลา สำำ�หรัับนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี แม้้จะมีีนัักศึึกษาบางคนที่่�ไม่่ได้้เข้้าเรีียน
แต่่อาจารย์์ผู้้�สอนได้้มีีการติิดตาม โดยผ่่านช่่องทางการสื่่�อสาร เช่่น line facebook หรืือการโทรศััพท์์ เป็็นต้้น
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการเรีียนการสอนออนไลน์์ และกรณีีนักั ศึึกษาที่่ไ� ม่่ได้้มาเรีียนออนไลน์์ตามวัันและเวลาที่่กำ� �ำ หนดไว้้
ในตารางสอน อาจารย์์ผู้้�สอนจะให้้นัักศึึกษาเรีียนย้้อนหลััง โดยศึึกษาจากคลิิปการเรีียนการสอนย้้อนหลััง
หรืือทำำ�แบบฝึึกหััดเพิ่่�มเติิม เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความเข้้าใจ และเพิ่่�มมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� เทคนิิคการสอนออนไลน์์
ที่่�สำำ�คััญประกอบด้้วย 20 เทคนิิคได้้แก่่
1. อุุปกรณ์์ที่่�ช่่วยในการจััดการเรีียนการสอน  เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความสนใจในสิ่่�งที่่�ผู้้�สอนถ่่ายทอด
2. ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ล่่วงหน้้า ก่่อนการสอน 10 นาทีี เพื่่�อเป็็นการทดสอบก่่อนสอนจริิง
3. ทดลองใช้้อุุปกรณ์์ให้้เชี่่�ยวชาญ มีีความคล่่องแคล่่ว
4. การตรงต่่อเวลา ทั้้�งก่่อนสอนและเลิิกสอน เพื่่�อให้้กิิจกรรมการเรีียนการสอนเป็็นไปอย่่างสะดวก
และมีีประสิิทธิิภาพ
5. การรู้้�จัักธรรมชาติิของการสอนออนไลน์์ เนื่่�องจาก การสอนออนไลน์์เราจะไม่่ได้้เห็็นหน้้านัักศึึกษา
ทุุกคน นัักศึึกษาบางคนปิิดกล้้อง ทำำ�ให้้อาจารย์์ผู้้�สอนไม่่เห็็นนัักศึึกษา ดัังนั้้�นเทคนิิคการสอนของอาจารย์์
อาจกำำ�หนดเป็็นข้้อตกลง เพื่่�อให้้มีีความเข้้าใจที่่�เหมืือนกััน เช่่น การเปิิดกล้้องตลอดเวลา หรืือเรีียกชื่่�อถาม
นัักศึึกษาต้้องตอบคำำ�ถาม เป็็นต้้น
6. การสอนออนไลน์์ไม่่ใช่่การสอนเนื้้�อหาทั้้�งหมด เพราะการรัับรู้้�ของนัักศึึกษาแต่่ละคนไม่่เท่่ากััน ดัังนั้้�น
อาจารย์์ผู้้�สอนต้้องมีีการบัันทึึกคลิิปวีีดีีโอต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยในการสอนออนไลน์์ ให้้นัักศึึกษาสามารถศึึกษาข้้อมููล
เพิ่่�มเติิมย้้อนหลัังได้้
7. การสอนออนไลน์์ ใช้้เวลาน้้อยที่่�สุุดเท่่าที่่�ทำำ�ได้้ แม้้ตารางสอนจะกำำ�หนดไว้้ว่่าสอน 3 ชั่่�วโมง แต่่บาง
ครั้้�งนัักศึึกษาอาจไม่่ได้้มีีสมาธิิอยู่่�กัับการเรีียน ดัังนั้้�นอาจารย์์ผู้้�สอน ต้้องใช้้กิิจกรรมอย่่างอื่่�นเข้้ามาช่่วยกระตุ้้�นให้้
เกิิดบรรยากาศด้้านการเรีียนการสอนเพิ่่�มมากขึ้้�น
8. สามารถใช้้ Applications ได้้หลายเครื่่�องมืือ เพื่่�อจััดกิิจกรรมให้้เหมาะสมกัับงาน หรืือลัักษณะของ
รายวิิชา ทั้้�งในรููปแบบการบรรยาย และการคำำ�นวณ 
9. การเรีียนการสอนออนไลน์์ ไม่่จำำ�เป็็นที่่�ใช้้อุุปกรณ์์การสอนเพีียงแค่่คอมพิิวเตอร์์อย่่างเดีียว สามารถ
นำำ�อุุปกรณ์์อื่่�นมาใช้้เพิ่่�มเติิมได้้ เพื่่�อให้้เกิิดบรรยากาศการเรีีนการสอนที่่�สนุุกมากยิ่่�งขึ้้�น
10. การเรีียกชื่่�อนัักศึึกษาเพื่่�อสอบถาม แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกััน ระหว่่างการเรีียนการสอน เพื่่�อกระตุ้้�น
ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความสนใจมากยิ่่�งขึ้้�น
11. ลดการผลิิตสื่่�อการสอนที่่�มีีเนื้้�อหาเยอะ แต่่ควรเน้้นสื่่�อที่่�เป็็นภาพหรืือข้้อความสั้้�น ๆ เพื่่�อที่่�จููงใจ
ผู้้�เรีียนสนใจ และให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง โดยใช้้สื่่�อที่่�เน้้นกระบวนการคิิดวิิเคราะห์์เป็็นหลััก
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12. กรณีีที่่�อาจารย์์แจ้้งให้้นัักศึึกษาทราบข้้อมููลต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิม ควรจััดทำำ�ข้้อมููลที่่�เน้้นเป็็นไฟล์์ภาพเพื่่�อ
จููงใจเห็็นได้้ชััดเจน และน่่าสนใจมากกว่่า
13. ภาพเคลื่่�อนไหวมีีความน่่าสนใจมากกว่่าภาพนิ่่�ง เช่่น ระหว่่างการเรีียนการสอน  อาจารย์์ผู้้�สอนควร
เน้้นกิิจกรรมต่่าง ๆ หรืือเน้้นวิิธีีการเคลื่่�อนไหว เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความสนใจมากยิ่่�งขึ้้�น
14. เน้้นการใช้้แฟ้้มสะสมผลงานออนไลน์์ เป็็น portfolio ที่่�สามารถประเมิินได้้ตามสภาพจริิงใน
ระหว่่างที่่�เรามีีการเรีียนการสอนออนไลน์์
15. กระตุ้้�นให้้นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมอย่่างสร้้างสรรค์์ เช่่น หากนัักศึึกษาคนที่่� 1 นำำ�เสนอ ให้้นัักศึึกษา
คนที่่� 2 เป็็นผู้้�ประเมิิน เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�อย่่างสร้้างสรรค์์
16. ระหว่่างการเรีียนการสอน ควรตรวจสอบการมีีส่่วนร่่วมเป็็นระยะก็็ เช่่น ให้้นัักศึึกษายกนิ้้�วกดไลค์์
หรืือพิิมพ์์ข้้อความโต้้ตอบ เพื่่�อเป็็นการควบคุุมชั้้�นเรีียน และเพื่่�อให้้เข้้าใจว่่า นัักศึึกษายัังมีีสมาธิิอยู่่�กัับการเรีียน
การสอน
17. อาจารย์์ผู้้�สอน ควรใช้้ภาษาท่่าทาง เช่่น ใช้้มืือประกอบการสอน เป็็นต้้น เพื่่�อให้้กระตุ้้�นให้้เกิิด
บรรยากาศการเรีียนรู้้�
18. ใช้้อุุปกรณ์์สร้้างเสีียง หรืือเรีียกความสนใจ  เช่่น การสั่่�นเป็็นกระดิ่่�งที่่�แม่่ค้้าออนไลน์์ไลฟ์์สด เป็็นต้้น
เพื่่�อเรีียกความสนใจของผู้้�เรีียน
19. เสีียงสำำ�คััญกว่่าภาพ แม้้ว่่าภาพในการสอนออนไลน์์จะไม่่ชััด แต่่อาจารย์์ผู้้�สอน ควรเน้้นพููดหรืือ
เกิิดการสื่่�อสาร โดยส่่งเสีียงให้้นัักศึึกษาได้้ยิินอยู่่�เสมอ
20. กระตุ้้�นตััวอาจารย์์ผู้้�สอน เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้� และมีีความตื่่�นตััวตลอดเวลา เพราะเมื่่�อสอน
ออนไลน์์ หากผู้้�สอนมีีความตื่่�นตััว จะทำำ�ให้้บรรยากาศการเรีียนการสอนน่่าสนใจ และผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�
ในส่่วนของมหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่ เมื่่�อมีีการจััดกิจิ กรรมการเรีียนการสอนออนไลน์์ ประมาณ  2 เดืือน
สำำ�นัักวิิชาการและทะเบีียนการศึึกษา ได้้มีีการประชุุม focus group online กัับอาจารย์์ที่่�จััดการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ และการวััดและประเมิินผลออนไลน์์ เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2563 และเมื่่�อวัันที่่� 20 พฤษภาคม 2563
เพื่่�อถอดบทเรีียนและเกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกััน จึึงขอสรุุปเป็็นกรณีีศึึกษาการจััดการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ และการวััดและประเมิินผลออนไลน์์ ดัังข้้อมููลในตารางที่่� 1

การเรีียนการสอนออนไลน์์
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ตารางที่่� 4 กรณีีศึึกษาการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ และการวััดและประเมิินผลออนไลน์์
รููปแบบ
1.แบบโครงงาน วิิจััย

การเรีียนการสอนออนไลน์์

การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์

การวััดและประเมิินผลออนไลน์์

-เน้้นการทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เป็็นแบบ
ออนไลน์์ 100% เช่่น ขายบน Platform
ผ่่านช่่องทาง facebook IG Shopee
Lazada) ทำำ�ให้้นัักศึึกษาไปเรีียนรู้้�และเอา
มาใช้้จริิงในรายวิิชา
-ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการดำำ�เนิินกิิจกรรม
เช่่น จะต้้องสััมภาษณ์์ผู้�ท้ รงคุุณวุุฒิิ ปกติิ
นัักศึึกษาจะไปสััมภาษณ์์แบบตััวต่่อตััว
เปลี่่�ยนเป็็น สััมภาษณ์์ในรููปแบบออนไลน์์
กัับผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ เช่่น  Video Call, LINE
call เป็็นต้้น
-การเก็็บแบบสอบถาม จากเดิิมเก็็บแบบ
กระดาษ เปลี่่�ยนเป็็นเก็็บแบบสอบถาม
แบบออนไลน์์ ด้้วยระบบ Google form
-การขอคำำ�ปรึึกษาในการทำำ�งานกัับ
อาจารย์์ผู้้�สอน เปลี่่�ยนจากระบบ face to
face เป็็น คุุยผ่่านระบบออนไลน์์ โดยมีี
การนััดล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 1 วััน แต่่ละ
กลุ่่�มก็็นััดกัันประมาณ 30 ถึึง 40 นาทีี

-เน้้นการวััดและประเมิินผลในรููปของงาน
วิิจััย ทำำ�โครงงาน โดยนัักศึึกษาจะต้้องหา
โจทย์์หรืือหััวข้้อของปััญหาที่่�มาจากความ
ต้้องการของผู้้�ประกอบการ หรืือกลุ่่�ม
วิิสาหกิิจชุุมชน หรืือห้้างหุ้้�นส่่วน และจะได้้
ผลลััพธ์์ของโครงงาน งานวิิจััย ที่่�อาจารย์์ผู้้�
สอนกำำ�หนดไว้้ เช่่น รายวิิชาโครงงาน พบว่่า
นัักศึึกษาสามารถจััดทำ� 
ำ เพจ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
หรืือ ตราสิินค้้า และได้้มีีการนำำ�ไปใช้้จริิง/
ขายจริิง เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่สถาน
ประกอบการได้้ เป็็นต้้น
-รููปแบบรายงาน เปลี่่�ยนจากการส่่งรายงาน
ในรููปแบบเล่่ม เป็็นรููปแบบไฟล์์ทั้้�งหมด โดย
ส่่งผ่่านช่่องทาง Google Drive Google
Classroom หรืือ ส่่งผ่่านระบบ iStudent
แล้้วแต่่ลัักษณะของแต่่ละรายวิิชา
-การตรวจงานและให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจาก
คณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 3 ท่่าน จาก
การนำำ�เสนอในห้้องเรีียน เปลี่่�ยนเป็็นการนำำ�
เสนอผ่่านระบบออนไลน์์ และประเมิินงาน
ผ่่านระบบออนไลน์์เช่่นกััน ข้้อดีีคืือ การ
ปรึึกษางานทางออนไลน์์  
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รููปแบบ

การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์

การวััดและประเมิินผลออนไลน์์

2.แบบบรรยาย/ใช้้คำ�ถ
ำ าม/ มอบหมายสื่่�อการสอน/คลิิปให้้กัับ
อภิิปราย
นัักศึึกษาศึึกษาล่่วงหน้้า
-แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�แบบออนไลน์์ในชั้้�น
เรีียน
-ผู้้�สอนถามนัักศึึกษาด้้วยคำำ�ถามปลายเปิิด 
และให้้นัักศึึกษาได้้แสดงความคิิดเห็็น

-การสอบแบบ open book เน้้นการนำำ�
องค์์ความรู้้�ทั้้�งหมดที่่�ได้้จากการเรีียนมา
บููรณราการ ลัักษณะของข้้อสอบ จะเป็็นรููป
แบบของวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ข้้อมููล
มากกว่่าการท่่องจำำ� 
-ทำำ�ความตกลงกัับนัักศึึกษาในเรื่่�องของรููป
แบบการสอบออนไลน์์ ชี้้�แจงเกณฑ์์การให้้
คะแนน การกำำ�หนดเกณฑ์์การให้้คะแนน
(การตอบคำำ�ถามที่่�ครอบคลุุม ชััดเจน ตรง
ประเด็็น ก็็จะได้้คะแนนเต็็ม ถ้้ามีีการตอบ
ไม่่ตรงประเด็็น หรืือไม่่ครบถ้้วนก็็อาจจะ
ต้้องมีีการ หัักคะแนนในบางส่่วน)
-เน้้นย้ำำ��นัักศึึกษาในเรื่่�องของคุุณธรรม
จริิยธรรม การคััดลอกงาน

3. แบบปฏิิบััติิ/แบ่่งกลุ่่�ม
ทำำ�งาน

-การสอบ open book เน้้นความเข้้าใจ 
โดยนำำ�ทฤษฎีีที่่�เรีียน มาสร้้างสรรค์์เพื่่�อให้้
เกิิดการคิิดนอกกรอบ  
-กำำ�หนด rubric เกณฑ์์การให้้คะแนน เพื่่�อ
ให้้นัักศึึกษามีีความเข้้าใจที่่�เหมืือนกััน

การเรีียนการสอนออนไลน์์

-มอบหมายงานล่่วงหน้้า ให้้นัักศึึกษา
ศึึกษาข้้อมููลก่่อนมีีการเรีียนการสอน
-แบ่่งกลุ่่�ม โดยให้้นัักศึึกษาทำำ�กิิจกรรม
กลุ่่�มออนไลน์์
-มอบหมายงานให้้นัักศึึกษาดำำ�เนิินการ
เช่่น การจััดโครงการ/กิิจกรรมแบบ
ออนไลน์์ โดยให้้นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�ม
วางแผนเพื่่�อให้้เกิิดกระบวนการทำำ�งาน
กลุ่่�ม ภายในสถานการณ์์ที่่�วิิกฤต
-นำำ�ชิ้้�นงานของรุ่่�นพี่่�มาเป็็นสื่่�อในการสอน
ออนไลน์์ให้้กัับนัักศึึกษา เช่่น รายวิิชาทาง
ด้้านบริิหารธุุรกิิจ มีีการอธิิบายในแต่่ละ
ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตกแต่่งร้้านและ
แสดงสิินค้้า และมอบหมายให้้นัักศึึกษา
ทำำ�งานกลุ่่�มเพื่่�อให้้ได้้มาเป็็นโมเดลของ
การตกแต่่งร้้านและแสดงสิินค้้า ที่่�เน้้น
การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ เป็็นต้้น
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รููปแบบ

การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์

การวััดและประเมิินผลออนไลน์์

-นัักศึึกษาฝึึกงาน และฝึึกประสบการณ์์
วิิชาชีีพ จะฝึึกปฏิิบััติิไม่่ครบตามระเบีียบ
ของการฝึึกสหกิิจศึึกษา ประสบการณ์์
วิิชาชีีพ
-เน้้นการทำำ�งานออนไลน์์ส่่งงานสถานที่่�
นัักศึึกษาออกฝึึกสหกิิจศึึกษา ฝึึก
ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
-กรณีีที่่�ไม่่ได้้ฝึึกสหกิิจศึึกษา ฝึึก
ประสบการณ์์วิิชาชีีพ คณะ/สาขามีีการ
มอบหมายงาน โดยให้้นัักศึึกษาทำำ�มินิิ ิโปร
เจค เพื่่�อเป็็นคะแนนเพิ่่�มเติิมชดเชยส่่วนที่่�
ฝึึกปฏิิบััติิน้้อยลง  

แจ้้งเกณฑ์์การให้้คะแนนมิินิิโปรเจค โดย
เน้้นการสร้้างผลงานการเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเอง
หรืือสร้้างนวััตกรรมการศึึกษาของตััวเองได้้
-ส่่งงาน เป็็นรููปแบบไฟล์์ทั้้�งหมด โดยส่่ง
ผ่่านช่่องทาง Google Drive Google
Classroom หรืือ ส่่งผ่่านระบบ iStudent
แล้้วแต่่ลัักษณะของแต่่ละรายวิิชา
-กำำ�หนดระยะเวลาการส่่งงานในแต่่ละบทที่่�
ชััดเจน เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีวิินััยในการจััดทำ�ำ
รายงานส่่ง

5.แบบกรณีีศึึกษา การนำำ� - กำำ�หนดหััวข้้อที่่�ใช้้ในการเรีียนการสอน
ตััวอย่่างจริิงมาใช้้ในการ และนำำ�ประเด็็นข่่าวเด่่นประจำำ�สััปดาห์์มา
เรีียนการสอน
เป็็นกรณีีศึึกษา เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้แลก
เปลี่่�ยนเรีียนรู้้� โดยเน้้นการใช้้กระบวนการ
เรีียนรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ ร่่วมด้้วย มีีการตั้้�ง
สำำ�รวจสัังเกต สมมติิฐาน เก็็บรวบรวม
ข้้อมููล แปลผลวิิเคราะห์์ข้้อมููล ตรวจสอบ
แล้้วก็็รายงานผล
- ให้้นัักศึึกษา ร่่วมกัันหาข้้อมููลข่่าวสาร
ต่่าง ๆ ที่่�เป็็นประเด็็นข่่าวเด่่น และให้้
นัักศึึกษาทั้้�งห้้องดููจากสื่่�อออนไลน์์
เดีียวกััน และดููร่่วมกััน เช่่น ดููคลิิปจาก
YouTube เป็็นต้้น เพื่่�อให้้นัักศึึกษารัับ
ข้้อมููลข่่าวสารเดีียวกััน และเชื่่�อมโยงกัับ
ประเด็็นทางด้้านวิิชาการของแต่่ละวิิชา
เช่่น ดููคลิิป แล้้วเชื่่�อมโยงสู่่�มิิติิทางด้้าน
กฎหมาย ให้้นัักศึึกษาร่่วมกัันวิิเคราะห์์
และแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
- เน้้นการถามนัักศึึกษารายบุุคคล เพื่่�อวััด
ความรู้้� ความเข้้าใจ 
- มอบหมายงาน เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความ
เข้้าใจมากขึ้้�น เช่่น รายวิิชาทางด้้าน
กฎหมาย ให้้นัักศึึกษาค้้นหาคำำ�พิพิ ากษาที่่�
เกี่่�ยวกัับประเด็็นข่่าวนั้้�น ๆ แล้้วส่่งใน
สััปดาห์์ถััดไป

- การสอบ open book เพื่่�อให้้นัักศึึกษาฝึึก
คิิดวิิเคราะห์์
-กำำ�หนด rubric เกณฑ์์การให้้คะแนน เพื่่�อ
ให้้นัักศึึกษามีีความเข้้าใจที่่�เหมืือนกััน

4.แบบสหกิิจศึึกษา ฝึึก
ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
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รููปแบบ
6. แบบการฝึึกปฏิิบััติิ/
ทดลอง/คำำ�นวณ

การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์

การวััดและประเมิินผลออนไลน์์

-เน้้นให้้นัักศึึกษารู้้�จัักการใช้้โปรแกรม
สำำ�เร็็จรููปมากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น google form
google sheet เพื่่�อสะดวกในการเรีียน
คำำ�นวณ
-สื่่�อที่่�ใช้้ในการสอน ต้้องมีีความ
ละเอีียด อธิิบายขั้้�นตอนของการ
คำำ�นวณไว้้อย่่างชััดเจน เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
เห็็นภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
-รายวิิชาทางด้้านดนตรีี มีีการบัันทึึก
วีีดีีโอไว้้ล่่วงหน้้า และ upload ลงใน
Channel ของ Pop Music เพื่่�อให้้
นัักศึึกษาสามารถดููย้้อนหลัังได้้  และ
ผลิิตสื่่�อบทเรีียนล่่วงหน้้า โดยมีีคลิิปทุุก
คลาส และนำำ�อุุปกรณ์์การสอน
ออนไลน์์มาประยุุกต์์ใช้้ เช่่น การใช้้
เว็็บไซต์์ Virtual Pian โดยประยุุกต์์กัับ
แป้้นพิิมพ์์ของคอมพิิวเตอร์์ ใช้้ในการ
ฝึึกปฏิิบััติิแทนการเรีียนเปีียโนของจริิง
เพื่่�อเป็็นการซ้้อมภายใต้้สถานการณ์์
วิิกฤต
-รายวิิชาทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ สอน
ทฤษฎีี และทำำ�การทดลองให้้กัับ
นัักศึึกษาแบบ  step by step เพื่่�อนำำ�
ไปสู่่� การทดสอบ

-เน้้นการสอบแบบ Speed Test
เป็็นการสอบที่่�แข่่งกัับเวลา ทำำ�โจทย์์เป็็น
ข้้อ ๆ ไม่่สามารถย้้อนกลัับไปทำำ�ข้้อเดิิม
ได้้ เช่่น วิิชาบััญชีี วิิชาเศรษฐศาสตร์์ วิิชา
สถิิติิ รายวิิชาทางด้้านวิิทยาศาสตร์์
เป็็นต้้น
- ใช้้ Google form หรืือ flipgrid ในการ
สอบปฏิิบััติิ  โดยการบัันทึึกเป็็นวีีดีีโอ ส่่ง
งาน

หมายเหตุุ: เป็็นข้้อมููลสรุุปจากการประชุุม focus group online กัับอาจารย์์ที่่�จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์
และการวััดและประเมิินผลออนไลน์์ เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2563 และเมื่่�อวัันที่่� 20 พฤษภาคม 2563
จากข้้อมููลในตารางที่่� 1 กรณีีศึึกษาการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ และการวััดและประเมิินผลออนไลน์์
ได้้ แบ่่ งออกเป็็น 6 รููปแบบคืือ แบบโครงงาน วิิ จัั ย ,  แบบบรรยาย/ ใช้้ คำำ �ถาม/อภิิ ปราย,  แบบปฏิิบัั ติิ /
แบ่่งกลุ่่�มทำำ�งาน,  แบบสหกิิจศึึกษา ฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพ,  แบบกรณีีศึึกษา การนำำ�ตััวอย่่างจริิงมาใช้้ในการ
เรีียนการสอน และแบบการฝึึกปฏิิบััติิ/ทดลอง/คำำ�นวณ พบว่่า การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ การออกแบบ
การวััดและประเมิินออนไลน์์ เพื่่�อใช้้กัับนัักศึึกษาทั้้�งระดัับปริิญญาตรีีและระดัับบััณฑิตศึึ
ิ กษา เป็็นการจััดกิจิ กรรม
ที่่�สอดคล้้องกัับไลฟ์์สไตล์์ และตรงกัับนัักศึึกษามาก เพราะนัักศึึกษาสามารถเรีียนที่่�ไหนก็็ได้้ และสามารถนำำ�
เทคโนโลยีีต่่าง ๆ มาใช้้ในการเรีียนได้้ หากไม่่ได้้เข้้าเรีียน สามารถศึึกษาย้้อนหลััง จากสื่่�อออนไลน์์ที่่�อาจารย์์
ผู้้�สอนได้้ผลิิตสื่่�อไว้้ให้้ สำำ�หรัับการวััดและประเมิินผล นัักศึึกษา ได้้เน้้นการวิิเคราะห์์ข้้อมููลต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เกิิดความ
รู้้� ความเข้้าใจในการเรีียนมากยิ่่�งขึ้้�น
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บทที่่� 4

เครื่่�องมืือ (Tools)  ดิิจิิทััลสื่่�อต่่าง ๆ ทั้้�งหมดสำำ�หรัับการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์
การเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ เป็็นการศึึกษาผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตด้้วยตนเอง ในส่่วนของเนื้้�อหา
ที่่�เรีียน ประกอบด้้วย ข้้อความ รููปภาพ  เสีียง วิิดีีโอและมััลติิมีีเดีียอื่่�นๆ ผู้้�เรีียนและผู้้�สอนสามารถติิดต่่อสื่่�อสาร
ปรึึกษาแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นแบบเดีียวกัับการเรีียนในชั้้น� เรีียนทั่่ว� ไป โดยการใช้้  E-mail, Chat, Social Network
หรืือห้้องเรีียนออนไลน์์เป็็นต้้น การเลืือกเครื่่�องมืือสำำ�หรัับการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ
ที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น  สื่่�อหรืือเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการจััดการเรีียนการสอน
มีีดัังนี้้�
4.1 ระบบการเรีียนการสอนออนไลน์์  โดยใช้้ระบบ LMS (Learning Management System) ได้้แก่่
1) ระบบ iLearning
ระบบ iLearning เป็็นระบบบริิหารการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ ของมหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่
จะประกอบด้้วยเครื่่�องมืืออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�สอน ผู้้�เรีียน ผู้้�ดููแล โดยผู้้�สอนสามารถนำำ�เนื้้�อหาและ
สื่่�อการสอนขึ้้�นระบบ และผู้้�เรีียนเข้้าถึึงเนื้้�อหา กิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้โดยผ่่านเว็็บไซต ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนติิดต่่อสื่่�อสาร
กัันได้้ผ่่านทางเครื่่�องมืือการสื่่�อสารที่่�ระบบจััดไว้้ให้้ นอกจากนี้้�แล้้วยัังมีีองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญคืือ การเก็็บบัันทึึก
ข้้อมููลกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนไว้้ในระบบ เพื่่�อผู้้�สอนสามารถนำำ�ไปวิิเคราะห์์เพื่่�อติิดตามและประเมิินผล
การเรีียนการสอนในรายวิิชานั้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ภาพที่่� 1 ระบบ iLearning
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2) Google Classroom
Classroom เปิิดให้้บริิการสำำ�หรัับทุุกคนที่่ใ� ช้้ Google Apps for Education ซึ่่ง� เป็็นชุุดเครื่อ�่ งมืือ
เพื่่อ� ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานที่่ใ� ห้้บริิการฟรีีประกอบด้้วย Gmail, เอกสาร และไดรฟ์์ Google Classroom ได้้รับั การ
ออกแบบมาเพื่่�อช่่วยให้้อาจารย์์สามารถสร้้างและเก็็บงานได้้โดยไม่่ต้้องสิ้้�นเปลืืองกระดาษ มีีคุุณลัักษณะที่่�ช่่วย
ประหยััดเวลา เช่่น สามารถทำำ�สำำ�เนาของ Google เอกสารสำำ�หรัับนัักศึึกษาแต่่ละคนได้้โดยอััตโนมััติิ โดยระบบ
จะสร้้างโฟลเดอร์์ของไดรฟ์์สำ�ำ หรัับแต่่ละงานและนัักศึึกษาแต่่ละคนเพื่่�อช่่วยจััด  ระเบีียบให้้ทุุกคน และนัักศึึกษา
ทุุกคนสามารถติิดตามว่่ามีีอะไรครบกำำ�หนดบ้้างในหน้้างาน อาจารย์์สามารถดููได้้อย่่างรวดเร็็วว่่าใครทำำ�งานเสร็็จ
หรืือไม่่เสร็็จบ้้างตลอดจนสามารถแสดงความคิิดเห็็น และให้้คะแนน

ภาพที่่� 2  Google Classroom
ที่่�มา : https://sps.kps.ku.ac.th/t/images/pic-detail/google_classroom.jpeg
ประโยชน์์ของการใช้้งาน Google Classroom
1. ตั้้�งค่่าได้้ง่่าย อาจารย์์สามารถเพิ่่�มนัักศึึกษาได้้โดยตรง หรืือแชร์์รหััสเพื่่�อให้้นัักศึึกษา
เข้้าชั้้�นเรีียนได้้ การตั้้�งค่่าใช้้ เวลาเพีียงไม่่นาน
2. ประหยััดเวลา กระบวนการของงานเรีียบง่่าย ไม่่สิ้้�นเปลืืองกระดาษ ทำำ�ให้้อาจารย์์สร้้างแบบ
ฝึึกหรืือแบบทดสอบ  พร้้อมทั้้�งตรวจงาน  และให้้คะแนนงานได้้อย่่าง รวดเร็็วในที่่�เดีียวกััน
3. ช่่วยจััดระเบีียบ  นัักศึึกษาสามารถดููงานทั้้�งหมดของตนเองได้้ในหน้้างาน และเนื้้�อหาสำำ�หรัับ
ชั้้�นเรีียนทั้้�งหมดจะถููกจััดเก็็บ ในโฟลเดอร์์ภายใน Google ไดรฟ์์โดยอััตโนมััติิ
4. สื่่�อสารกัันได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น Google Classroom ทำำ�ให้้อาจารย์์ผู้้�สอนสามารถส่่งประกาศและเริ่่�ม
การพููดคุุยในชั้้�นเรีียนได้้ทัันทีี นัักศึึกษาสามารถแชร์์ แหล่่งข้้อมููลกัันหรืือตอบคำำ�ถามในสตรีีมได้้
5. ประหยััดและปลอดภััย เช่่นเดีียวกัับบริิการอื่่�นๆ ของ Google Apps for Education
คืือ Classroom จะไม่่แสดงโฆษณา ไม่่ใช้้เนื้้�อหาหรืือข้้อมููลของนัักศึึกษาในการโฆษณา และให้้บริิการฟรีีสำ�ำ หรัับ
มหาวิิทยาลััยฯ
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3) HU MOOC
ระบบการศึึกษาแบบเปิิดให้้กัับนัักเรีียน นิิสิิต นัักศึึกษาและผู้้�เรีียนทั่่�วไปสามารถเข้้าเรีียนผ่่าน
อิินเทอร์์เน็็ตได้้โดยไม่่มีีเงื่่�อนไขใด ๆ ไม่่ต้้องสอบเข้้า และไม่่มีีการจำำ�กัดจำ
ั ำ�นวน HU MOOC เป็็นการเปิิดโอกาส
การศึึกษาให้้ทุุกคนได้้เรีียนความรู้้�ที่่�สนใจได้้โดยไม่่มีีเงื่่�อนไข รายวิิชาใน HU MOOC มีีทั้้�งหมด 15 รายวิิชา แยก
ตามระบบออกเป็็น 2 ระบบ ดัังนี้้�
1. HU MOOC จำำ�นวน 7 รายวิิชา

ภาพที่่� 3 ระบบ HU MOOC
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2. Thai MOOC จำำ�นวน 8 รายวิิชา

ภาพที่่� 4 ระบบ Thau MOOC
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4.2 Application การเรีียนการสอนออนไลน์์ ได้้แก่่
1) Google Apps for Education

ภาพที่่� 5 G Suite for Education
ที่่ม� า :  https://edu.google.com/intl/th_ALL/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
Google Apps for Education คืือ คืือชุุดของฟรีีอีีเมลล์์จาก Google และเครื่่�องมืือต่่าง ๆ เป็็นแบบ
ระบบเปิิดในการทำำ�งานร่่วมกััน เปิิดกว้้างสำำ�หรัับนัักเรีียน นัักศึึกษาและอาจารย์์ เพื่่�อใช้้เครื่่�องมืือเหล่่านี้้� ประกอบ
การเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ แล้้วแต่่อาจารย์์ผู้้�สอนจะนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้  ตััวอย่่างของบริิการ สำำ�หรัับสมาชิิก
ใน Google Apps for Education มีีดัังนี้้�
1.1 Google Drive พื้้�นที่่�จััดเก็็บข้้อมููลออนไลน์์สำำ�หรัับบััญชีีทั่่�วไป Google ให้้พื้้�นที่่�ฟรีี 15 GB แต่่หาก
เป็็นสถาบัันการศึึกษาที่่�เป็็นสมาชิิก ใช้้พื้้�นที่่�ได้้ไม่่จำำ�กัดั
1.2 Gmail อีีเมล์์ ใช้้ในการติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างผู้้�สอนกัับผู้้�เรีียน หากสถาบัันการศึึกษาใช้้โดเมน ของ
สถาบัันการศึึกษาจะสามารถใช้้ร่่วมกัับ application อื่่�น ๆ ของ Gsuite ได้้สะดวกยิ่่�งขึ้้�น
1.3 Google Calendar ปฏิิทิิน
1.4 Google Docs เอกสาร สามารถใช้้สร้้างเอกสาร ใบงาน และเอกสารอื่่�น ๆ และกำำ�หนดสิิทธิ์์� การเข้้า
ถึึงให้้ผู้้�เรีียนสามารถทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มได้้
1.5 Google Sheet ตารางทำำ�งาน ใช้้ในการคำำ�นวณ สร้้างแผนภููมิิ หรืือตารางต่่าง ๆ และกำำ�หนดสิิทธิ์์�
การเข้้าถึึงให้้ผู้้�เรีียนสามารถทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มได้้
1.6 Google Slide สร้้างงานนำำ�เสนอ สามารถแบ่่งปัันให้้ผู้�เ้ รีียนใช้้งานร่่วมกัันได้้
1.7 Google Group การสร้้างกลุ่่�มสำำ�หรัับข้้อมููลติิดต่่อผู้้�เรีียนในแต่่ละชั้้�นเรีียน
1.8 Google Meet / Google Hangouts Meet การประชุุมออนไลน์์ / สอนออนไลน์์ สามารถใช้้ร่่วม
กัับ Google Calendar เพื่่�อกำำ�หนดตารางการสอนได้้
1.9 Google Site การสร้้างเว็็บไซต์์สำ�ำ หรัับจััดเก็็บเนื้้�อหาหรืือเอกสารการเรีียนการสอน สามารถกำำ�หนด
สิิทธิิการเข้้าถึึงเว็็บไซต์์ได้้
1.10 Google Form การสร้้างฟอร์์มแบบสอบถาม การสร้้างแบบฝึึกหััด ชุดข้
ุ ้อสอบต่่างๆ
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2) Microsoft Teams
Microsoft Teams เป็็น Application สื่่�อสารระดัับองค์์กร ด้้วยฟีีเจอร์์ระดัับองค์์กร ที่่�โดดเด่่น ในเรื่่�อง
ของการทำำ�งาน ร่่วมกัับ Office 365 และ OneDrive สามารถสร้้างห้้องเรีียนเสมืือนที่่�นำำ� การประชุุมออนไลน์์
งานที่่�มอบหมาย ไฟล์์ และการสนทนามารวมกัันในที่่�เดีียว สำำ�หรัับสถาบัันการศึึกษา สามารถใช้้งานฟรีี
เพีียงทำำ�การยืืนยัันว่่า เป็็นสถานศึึกษา

ภาพที่่� 6 Microsoft Teams
ที่่�มา : https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-365/microsoft-teams/free
3) Zoom
ZOOM Meetings เป็็นโปรแกรมที่่�ใช้้ในการเรีียนการสอนและการประชุุมแบบออนไลน์์ รองรัับ ระบบ
ปฏิิบััติิการทั้้�ง Windows, Android และ iOS สามารถประชุุมร่่วมกัันได้้จำำ�นวนมาก จุุดเด่่นของ ZOOM
สามารถให้้สมาชิิกร่่วมประชุุมได้้มากถึึง 1,000 คน แต่่สำำ�หรัับแบบฟรีี สามารถรองรัับได้้สููงสุุด 100 คน ต่่อครั้้�ง
รองรัับคุุณภาพของภาพและเสีียงดีีระดัับ HD ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมสามารถแชร์์หน้้าจอ ได้้พร้้อมกััน สามารถบัันทึึก
วิิดีีโอ แชท และเชื่่�อมต่่อกัับปฏิิทิินหรืือแอพที่่�ใช้้กำำ�หนดหรืือลงตารางเวลาต่่าง ๆ ได้้

ภาพที่่� 7 ZOOM
การเรีียนการสอนออนไลน์์

27

4) Line Live

ภาพที่่� 8 Line Live
ที่่�มา : https://images.iphonemod.net
5) Facebook Live
เป็็นคุุณสมบััติิหนึ่่�งของ Facebook สำำ�หรัับการถ่่ายทอดสดเพื่่�อแพร่่ภาพการสนทนา การถาม-ตอบ
หรืืองานกิิจกรรมออนไลน์์ให้้กัับชุุมชนของผู้้�ใช้้งานผ่่านทาง Facebook หรืือ Facebook pages โดยผู้้�ที่่�เป็็น
เพื่่�อนของผู้้�ใช้้หรืือผู้้�ที่่�ติิดตามเพจใน Facebook สามารถเข้้ามาสนทนา ถามคำำ�ถาม แสดงความคิิดเห็็น
แสดงความรู้้�สึึก หรืือดููไปพร้้อมกัันได้้แบบเรีียลไทม์์

ภาพที่่� 9 Facebook Live Hatyai University
ที่่�มา : https://digitalmarketingwow.com
การเรีียนการสอนออนไลน์์
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6) YouTube Live
Youtube Live Streaming เป็็นการแปลงวิิดีีโอออนไลน์์เป็็นประสบการณ์์เชิิงโต้้ตอบ ด้้วยการอััพโหลด
วิิดีีโอแบบวิิธีีการสตรีีมสด ทำำ�ให้้ผู้�ช้ มได้้ชมแบบเรีียลไทม์์ สตรีีมมีี 3 ประเภท ได้้แก่่ อุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� เว็็บแคม
และโปรแกรมเปลี่่�ยนไฟล์์
6.1) อุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� เหมาะสำำ�หรัับการทำำ�วิิดีีโอบล็็อกและการอััปเดตจากโทรศััพท์์หรืือแท็็บเล็็ต
อย่่างรวดเร็็ว ผู้้�ใช้้งานจะต้้องมีีผู้�ติ้ ิดตาม 1,000 คน และมีีโทรศััพท์์หรืือแท็็บเล็็ตที่่�มีีกล้้องถ่่ายรููป
6.2) เว็็บแคม สตรีีมแบบสดอย่่างรวดเร็็วจากคอมพิิวเตอร์์โดยใช้้เว็็บแคม จะต้้องมีีคอมพิิวเตอร์์ที่่มี� เี ว็็บแคม
โปรแกรมเปลี่่�ยนไฟล์์
6.3) โปรแกรมเปลี่่�ยนไฟล์์ ช่ว่ ยให้้ผู้ใ�้ ช้้งานสตรีีมการเล่่นเกม ใช้้การวางซ้้อนและใช้้ฮาร์์ดแวร์์ เช่่น ปรีีแอมป์์
ไมโครโฟน และกล้้อง สตรีีมประเภทนี้้�มัักใช้้สำำ�หรัับเกม การแข่่งขัันกีีฬา คอนเสิิร์์ต และการประชุุม

ภาพที่่� 10 Youtube Chanel Hatyai University
ที่่�มา : https://smartsolutioncomputer.com/Cisco%20Webex
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7) Webex
เป็็นโปรแกรมแบบ Web Conference หรืือ Video Collaboration หรืือการสื่่�อสารร่่วมกััน ซึ่่�งช่่วย
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานให้้กัับคนและองค์์กร Webex มีีระบบการประชุุมหรืือการสื่่�อสารร่่วมกััน ไม่่ว่่าอยู่่�
ที่่�ไหนก็็สามารถสื่่�อสารร่่วมกัันได้้ ง่่ายต่่อการควบคุุมจััดการ รองรัับการทำำ�งานในระบบเปิิด  ซึ่่�งสามารถทำำ�งาน
ร่่วมกัับระบบอื่่�น ๆ ได้้เป็็นอย่่างดีี  WEBEX มีีคุุณสมบััติิดัังนี้้�
7.1 Webex Meetings : Video Conferencing สามารถพููดคุุยหรืือพบปะกัับทุุกคนทุุกที่่�จากทุุก
อุุปกรณ์์ที่่�เป็็นนิิยมที่่�สุดุ ในโลก
7.2 Webex Teams : Team Collaboration สามารถทำำ�งานต่่อได้้หลัังการประชุุมด้้วยการส่่งข้้อความ
แบบกลุ่่�มแชร์์ไฟล์์และมีีกระดานไวท์์บอร์์ดด้้วย
7.3 Webex Calling : Cloud Calling มีีระบบรัักษาความปลอดภััยต่่างจากการโทรทั่่�วไปที่่�ไม่่มีีความ
ซัับซ้้อนในการจััดการ
7.4 Webex Devices : Conference Devices การประชุุมที่่�สามารถอััปเกรดเป็็นสุุดยอดประสบการณ์์
ด้้วยอุุปกรณ์์ Webex

ภาพที่่� 11 Cisco Webex
ที่่�มา : https://smartsolutioncomputer.com/Cisco%20Webex
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8) Skype conference
Skype Meetings สำำ�หรัับให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถจััดห้้องประชุุมร่่วมกัันสำำ�หรัับหลาย ๆ คนด้้วยภาพและ
เสีียงคุุณภาพระดัับ HD ได้้ โดยรองรัับการ Share Screen และ Content อื่่�น ๆ ในระหว่่างประชุุม สามารถ
ใช้้ได้้ทั้้�งคอมพิิวเตอร์์และโทรศััพท์์มืือถืือ รองรัับได้้สููงสุุด 50 คน

ภาพที่่� 12 Skype
ที่่�มา : https://images.droidsans.com/wp-content/uploads/2020/04/skype-cov.jpg
9) Flipgrid
โปรแกรม Flipgrid เป็็นแอปพลิิเคชัันที่่�ใช้้ในการทำำ�การประเมิินผู้้�เรีียน โดยการให้้ผู้้�เรีียนบัันทึึก วิิดีีโอ
คลิิปสั้้�น ๆ ตอบคำำ�ถาม จากผู้้�สอนที่่�ได้้ตั้้�งหััวข้้อไว้้ เพื่่�อทำำ�การรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�เรีียนจาก คำำ�ถามที่่�ตั้้�งไว้้
และผู้้�สอนยัังสามารถบัันทึึกวิิดีีโอเพื่่�อตอบกลัับ/แลกเปลี่่�ยนความเห็็นไปยัังผู้้�เรีียนได้้เช่่นกััน ซึ่่�งสามารถนำำ�มา
ประยุุกต์์ใช้้ในชั่่�วโมงเรีียนได้้ โดยใช้้สำ�ำ หรัับทำำ�การประเมิิน/ฟัังความเห็็นในรายวิิชาต่่าง ๆ อาจจะเป็็นต้้นคาบ
ช่่วงกลางคาบ หรืือท้้ายคาบเรีียนนั้้�น ๆ ก็็ได้้ ซึ่่�งในระบบจะมีีกราฟแสดงให้้เห็็น การเข้้ามาตอบคำำ�ถามของผู้้�เรีียน
รวมไปถึึง การตอบกลัับจากผู้้�สอนด้้วย

ภาพที่่� 13 โปรแกรม Flipgrid
ที่่�มา : https://auth.flipgrid.com
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10) Quizizz
โปรแกรม Quizizz  เป็็นโปรแกรมสร้้าง quiz สำำ�หรัับทดสอบผู้้�เรีียนแบบง่่าย ๆ และสามารถสร้้าง
รายงานหลัังทดสอบผู้้�เรีียนออกมาได้้ภายในเวลาไม่่กี่่�นาทีี

ภาพที่่� 14 โปรแกรม Quizizz
ที่่�มา : https://quizizz.com
11) Canva
โปรแกรม Canva เป็็นแอปพลิิเคชัันที่่�ใช้้สำ�ำ หรัับออกแบบกราฟฟิิกหลากหลายรููปแบบ เช่่น Infographic,
Presentation, Blog Graphic, Poster, Postcard เป็็นต้้น โดยผู้้�ใช้้สามารถสร้้างเอง หรืือ ใช้้รููปแบบที่่�มีีให้้
ซึ่่�งมีีทั้้�งเสีียค่่าใช้้จ่่ายและไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย และยัังมีีสััญลัักษณ์์ รููปภาพ ไอคอน แผนภููมิิ กรอบรููปมากกว่่าหนึ่่�งล้้าน
รููปให้้สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้อีีกด้้วย ด้้วยรููปแบบของการออกแบบที่่�หลากหลายของ Canva จะทำำ�ให้้ผู้้�สอนสามารถ
สร้้างสื่่�อการสอน รููปแบบใหม่่ ๆ ที่่�แตกต่่างจากการนำำ�เสนอแบบเดิิม ซึ่่�งเป็็นการพััฒนาสื่่�อการสอนให้้ดููน่่าสนใจ
และดึึงดููดผู้้�เรีียนได้้เป็็นอย่่างดีี

ภาพที่่� 15 โปรแกรม Quizizz
ที่่�มา : https://quizizz.com
การเรีียนการสอนออนไลน์์
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MOOC สื่่�อฟรีีออนไลน์์จากต่่างประเทศ/eBook
Subject: Introduction to Statistics – Ebook improvement for the course 700-111 Course
Background
Learning through technology has now become a part of students’ lifestyle and is considered a
necessity for the learning environment. The core priority of Didyasarin International College
(DRIC) is to equip students with strong basic foundation which is why the teaching material and
the mini eBook have been compiled and prepared as an aid for the requirement of the course
Introduction to Statistics with course code 700-111. They are designed for one semester
introductory course for college students.
The initial teaching material designed for this course was first published in 2013 that was
funded by the “Instructional Materials and Textbooks Production Project of Hatyai University”.
For more than six years, this teaching material has served and facilitated the learning
experience of different groups of students in DRIC. Furthermore, in 2019, the first mini eBook
for this course was successfully outlined and used as an additional material for the course. This
simplified mini eBook has also helped students not only in this course but also those who
were enrolled in a related course. It has shown substantial contributions towards students’
academic performance.
Proposal and Objectives
After highlighting the importance of the use of mini eBook to the learning experience of students,
the author of these abovementioned teaching materials therefore would like to propose to
update and enhance the said mini eBook. The objectives of the eBook improvement are
1. to ensure the learning process of students under this course more interactive, more
engaging, and effective,
2. to equip students with the knowledge and skill integrated with digital learning
resources, and
3. to add and provide more exercises and problems for students to practice and
mastery.

การเรีียนการสอนออนไลน์์

33

Mini eBook Production Process and Use

1. Get the content. The lecturer gathered all the materials used for teaching the course
including the soft file of the teaching material (book), videos and PowerPoint slides.
2. Choose an ebook Creation Software. The Sigil Ebook editor application was chosen
to design the mini ebook.
3. Create the ebook. The final step of creating the ebook is by importing content,
choosing the appropriate design template, adding videos and pictures, and exporting the final
copy to epub format.
4. Download an ebook reader application. There are many selections of ebook reader
applications available in Google apps free of charge. Students can select one of these and
download to be able to preview the eBook.
5. Download the file from iLearning. The mini eBook file is available and downloadable
via iLearning.

6. Evaluate the teaching material (eBook). This mini eBook has to be evaluated by the
users to see the need for improvement in terms of contents, format, accessibility and relevancy.
Motivation
Given the situation that all classes are conducted via online due to the global pandemic,
it is timely and appropriate to produce an eBook to support students’ distant learning. Since
students are out of the actual classroom, this platform provides easy accessibility to learning.

การเรีียนการสอนออนไลน์์
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Advantages/Benefits
The following are the observed significance of using the mini-eBook during the time of
teaching this course.
1. Students can access, download and start reading it anytime, anywhere in their
convenience as long as they are connected through the Internet. Students will have no excuses
of not doing the assigned exercises.
2. The mini eBook presents essential links for easy access to more information and
helpful websites that can aid students’ learning, such as YouTube, online applications, etc.
3. It is interactive as it contains features, such as video demonstrations and illustrations,
which can help students easily understand tough topics as shown below.

4. It is printable. It would be an advantage for those students that would otherwise
wish to read in a traditional way.
5. Students can highlight new vocabularies and insert comments as they wish.
Moreover, translations and search for the meaning of unfamiliar words in a text can be
easily done.

การเรีียนการสอนออนไลน์์
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Feedback

According to the evaluation reports received by the lecturer for consecutive years from
the students, the result is of above average (4 and above). This indicates that there is a
significant positive correlation between the evaluation score of the lecturer and the method/
material used for teaching.

How MOOC can be another effective teaching tool for teachers

To motivate the leaners’ knowledge and understanding; and make the positive learning
environment, the teacher has to find the effective tools which impact and engage the leaners
to learn. Nowadays, there are a lot of educational medium and multimedia such as E-book,
MOOC (Massive Open Online Course), or educational websites that can support teachers to
teach. How they can be effective tools for a teacher’ teaching, the teacher has to recognize
the characteristics of learners especially the learning styles or preference. The change of
learning style, the learners especially generation Z or known as Gen C is the key term that
makes the teachers to develop and update their teaching skills. This leads to the styles of
teaching and the tools or medium that the teacher’s choice must be considered and adjusted
for supporting the learners. The lecturers in Department of English and Department of Tourism
Industry Management have started and found out that teaching-learning can be effective if the
teachers use the educational multimedia becoming a part of their teaching especially MOOCs.

The objectives of the Department of English are

1. Lead the learners to become more profession on their career. The teachers in
Department of English has used MOOC for teaching and learning because some courses that
has on MOOC can match and applied to some teaching topics especially learning language,
linguistics or teaching concepts. For example; 700-415 Professional Practicum II, the teacher
has used Thai MOOC called Starfish Labz (www.starfishlabs.com) which is the sites for Thai
teachers to develop themselves. A lecturer has trained and learned through this MOOC and
summarized the major concepts for teaching. The teacher would like the learners to recognize
the new concepts as Being a teacher in C21. This Starfish Labz site has provided this course but
it is in Thai, the teacher has to learn and summarize into the key concept. The reason that the
teacher uses this MOOC because this represent how the Thai government would like teachers
to have C21 skills in Thai dimension.
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Encourage the learners to revise their knowledge. The lecturer has also used some clip
video from MOOC that the lecturer studied from MOOC and thought it has been useful and
suitable for their learners as their teaching materials in some topic; for example, 705-143
Morphology and Syntax, the learners have difficulty on learning about how to identify the
sentence structure, after the teacher has taught, the teacher also provide the clip video from
The Virtual Linguistics Campus (www.linguistic.online.uni-marburg.de) for the learners to learn
by themselves again after the class. This helps the learners for revising their knowledge before
doing the exercises.

Using MOOC for teaching helps the teacher for keeping the leaners’ attention, instead
of they have just listened to one teacher, they have jumped across to another teacher by
using this MOOC. This makes the leaners not feel boring from the class that is heavily on
lecture. Moreover, this helps the teacher to improve their knowledge and skills, and also
update some teaching knowledge. Another point of using the effective MOOC is the teacher
guiding and training their leaners to become self-autonomous, because the teacher has showed
them how to find out and get more knowledge even if they are curious on that particular issue
or topic.
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However, choosing or selecting some MOOCs to use for the particular class, the teacher
has to spend a lot of time viewing the topic and context for checking the information inside
whether it is suitable or not for using. Another thing that MOOC can also be disadvantage is If
the internet isn’t stable during using this MOOC at that time, the teacher can lose the leaners’
interaction. Time learning management is also important, the clip video that the teachers
selected, should not be too long for keeping the learner’s attention.    
For Department of Tourism Industry Management, the teacher has decided to use
MOOC as one supplementary teaching and learning. The teacher has found one course from
Thai MOOC which is related to the subject named Tour Business and Tour Project Management.

The teacher had assigned the learners to study in Thai MOOC during their free time and
after learning, they must have and submit a certificate from Thai MOOC to the lecturer. This
becomes one part of their practical marks in the subject.
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From this teaching and learning, it found out that the learners have increased their
learning motivation and preferred to become a self-autonomous learner because they can do
their own learning time management. This MOOC has also given more opportunities for leaners
to learn from other resources of the other famous university. Moreover, it encourages the
learner’s discipline on learning in terms of planning and time management.

For example, in Tour business and tour project management class the results found
show the student like to study Mooc because they can choose the time for study by themselves.
It facilitates them to learning. The indirect results show e-learning help the student to develop
their discipline because they have to plan for study and control themselves to learning and
finished the assignment in time.
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บทที่่� 5

การบููรณาการสู่่�ทฤษฎีีการเรีียนรู้้� กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิ
และผลลััพธ์์ที่่�พึึงประสงค์์ของการศึึกษา 
จากการที่่�ได้้เขีียนมาในบทที่่� 2 ถึึงบทที่่� 5 เพื่่�อให้้เกิิดการบููรณาการ จึึงได้้มีีการนำำ�ข้้อมููลการจััดการเรีียน
การสอนออนไลน์์ การวััดและประเมิินผลออนไลน์์ของมหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่ บููรณาการเข้้าสู่่�ทฤษฎีีการเรีียนรู้้�
ของบลููม กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) และ
ผลลััพธ์์ที่่�พึึงประสงค์์ของการศึึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE Thailand) โดยได้้นำำ�มา
บููรณาการร่่วมกัับการเรีียนการสอน และการวััดและการประเมิินผล ดัังตารางที่่� 2 เพื่่�อให้้การเรีียนการสอนมีี
คุุณภาพ และสอดคล้้องกัับกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิ และผลลััพธ์์ที่่�พึึงประสงค์์ของการศึึกษาต่่อไป
ตารางที่่� 4 การบููรณาการเข้้าสู่่�ทฤษฎีีการเรีียนรู้้� กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิ และผลลััพธ์์ที่พึ�่ งึ ประสงค์์ของการศึึกษา

หมายเหตุุ: สามารถยืืดหยุ่่�นและปรัับเปลี่่ย� นได้้ตามลัักษณะของรายวิิชา 
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บทที่่� 6

การจััดทำำ� มคอ. 3 และ มคอ. 5

มคอ. 3  หมายถึึง  ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับแนวทางการบริิหารจััดการของแต่่ละรายวิิชาเพื่่�อให้้การจััดการเรีียน
การสอนสอดคล้้องและเป็็นไปตามที่่�วางแผนไว้้ในรายละเอีียดของหลัักสููตร ซึ่่�งแต่่ละรายวิิชาจะกำำ�หนดไว้้อย่่าง
ชััดเจนเกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์และรายละเอีียดของเนื้้�อหาความรู้้�ในรายวิิชา แนวทางการปลููกฝัังทัักษะต่่าง ๆ
ตลอดจนคุุณลัักษณะอื่่�น ๆ ที่่�นัักศึึกษาจะได้้รัับการพััฒนาให้้ประสบความสำำ�เร็็จตามจุุดมุ่่�งหมายของรายวิิชา มีี
การกำำ�หนดรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับระยะเวลาที่่�ใช้้ในการเรีียนการสอน วิิธีีการเรีียนการสอน การวััดและประเมิินผล
ในรายวิิชา ตลอดจนหนัังสืืออ้้างอิิงที่่�นัักศึึกษาจะสามารถค้้นคว้้าได้้ นอกจากนี้้�ยัังกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการ
ประเมิินรายวิิชาและกระบวนการปรัับปรุุง  ประกอบด้้วย 7 หมวด ดัังนี้้�
หมวดที่่� 1  ข้้อมููลทั่่�วไป  
หมวดที่่� 2  จุุดมุ่่�งหมายและวััตถุปุ ระสงค์์
หมวดที่่� 3  ลัักษณะและการดำำ�เนิินการ
หมวดที่่� 4  การพััฒนาผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
หมวดที่่� 5  แผนการสอนและการประเมิินผล
หมวดที่่� 6  ทรััพยากรประกอบการเรีียนการสอน
หมวดที่่� 7  การประเมิินและปรัับปรุุงการดำำ�เนิินการของรายวิิชา
มคอ. 5 หมายถึึง รายงานผลการดำำ�เนิินการของรายวิิชา (Course Report) หมายถึึง รายงานผล
การจััดการเรีียนการสอนของอาจารย์์ผู้ส�้ อนแต่่ละรายวิิชาเมื่่อ� สิ้้น� ภาคเรีียน เกี่่ย� วกัับภาพรวมของการจััดการเรีียน
การสอนในวิิชานั้้�น ๆ ว่่าได้้ดำำ�เนิินการสอนอย่่างครอบคลุุมและเป็็นไปตามแผนที่่�วางไว้้ในรายละเอีียดของ
รายวิิชาหรืือไม่่ และหากไม่่เป็็นไปตามแผนที่่�วางไว้้ ต้้องให้้เหตุุผลและข้้อเสนอแนะในการปรัับปรุุงการจััด
การเรีียนการสอนของรายวิิชาดัังกล่่าวในครั้้�งต่่อไป  รายงานนี้้�จะครอบคลุุมถึึงผลการเรีียนของนัักศึึกษา จำำ�นวน
นัักศึึกษาตั้้�งแต่่เริ่่�มเรีียนจนสิ้้�นสุุด ปััญหาในด้้านการบริิหารจััดการและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก การวิิเคราะห์์ผล
การประเมิินรายวิิชาของนัักศึึกษา/หััวหน้้าสาขา/หรืือผู้้�ประเมิินภายนอก รวมทั้้�งการสำำ�รวจความคิิดเห็็นของผู้้�ใช้้
บััณฑิิต การวางแผนและให้้ข้้อเสนอแนะต่่อผู้้�ประสานงานหลัักสููตรเพื่่�อปรัับปรุุงและพััฒนารายวิิชา
ประกอบด้้วย 6 หมวด ดัังนี้้�
หมวดที่่� 1  ข้้อมููลทั่่�วไป
หมวดที่่� 2  การจััดการเรีียนการสอนเปรีียบเทีียบกัับแผนการสอน
หมวดที่่� 3  สรุุปผลการจััดการเรีียนการสอนของรายวิิชา
หมวดที่่� 4  ปััญหาและผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินการ
หมวดที่่� 5  การประเมิินรายวิิชา
หมวดที่่� 6  แผนการปรัับปรุุง
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รายงานเกี่่�ยวกัับภาพรวมของการจััดการเรีียนการสอน
1. ได้้ดํําเนิินการสอนเป็็นไปตามแผนที่่�วางไว้้หรืือไม่่ มีีปััญหาใดที่่�ทํําให้้สอนตามแผนไม่่ได้้
2. จํํานวนนัักศึึกษา (หลัังเพิ่่�มถอน)
3. ผลการเรีียนของนัักศึึกษา
4. การประเมิินรายวิิชาโดยนัักศึึกษา  
5. ข้้อเสนอแนะสํําหรัับการแก้้ไขในการดํําเนิินการสอนครั้้�งต่่อไป
การจััดทำำ� มคอ. 5  
1. อาจารย์์ผู้้�สอน/ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบรายวิิชานั้้�น ๆ สอดคล้้องกัับ มคอ.3
2. รายงานว่่าได้้จััดการเรีียนการสอนการวััดผลเป็็นไปตามที่่�ระบุุไว้้ใน มคอ.3 หรืือไม่่
3. มีีปััญหาใดที่่�ทํําให้้สอนตามแผนไม่่ได้้  
4. นัักศึึกษามีีผลการเรีียนเป็็นอย่่างไรบ้้าง  
5. ข้้อเสนอแนะสํําหรัับการแก้้ไขในการดํําเนิินการสอนครั้้�งต่่อไป  
ประโยชน์์ของ มคอ. 5 รายงานผลการดํําเนิินการของรายวิิชา
1. มีีการบัันทึึกปััญหาอุุปสรรคเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
2. มีีการเสนอแนะแนวทางแก้้ไขเพื่่�อการพััฒนาในการสอนครั้้�งต่่อไป
3. เป็็นตััวบ่่งชี้้�สํําหรัับการประกัันคุุณภาพหลัักสููตร
4. ได้้ข้้อมููลใช้้เป็็นหลัักฐานในการของบประมาณจััดซื้้�อวััสดุุครุุภััณฑ์์ได้้
5. ในกรณีีมีีการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�สอน ผู้้�สอนใหม่่ควรมีีข้้อมููลเดิิม
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มหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่มีีระบบการดำำ�เนิินการจััดทำำ� มคอ.3 และ มคอ.5 ในระบบออนไลน์์ ซึ่่�งผู้้�สอน
สามารถเข้้าไปดำำ�เนิินการตามระบบได้้ ดัังนี้้�
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เอกสารแนะนำำ�เพิ่่�มเติิม

คณะผู้้�จััดทำำ�หนัังสืือเล่่มนี้้�มีีความเห็็นว่่าเอกสารวิิชาการและวิิจััยจากต่่างประเทศที่่�แนบมานี้้� จะก่่อ
ให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ผู้�อ่้ ่านในการศึึกษาแนวโน้้มการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์   การใช้้สื่่�อต่่าง ๆ การประเมิิน
ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนในรููปแบบต่่าง ๆ ความพร้้อมของคณาจารย์์และและนัักศึึกษามีีผลวิิจััยอย่่างไรบ้้าง
การพััฒนาการเรีียนการสอนให้้ตอบโจทย์์ผู้้�เรีียนที่่�มีีทัักษะพร้้อมสำำ�หรัับศตวรรษที่่� 21 จะประกอบด้้วย
องค์์ประกอบใดบ้้าง สามารถศึึกษาได้้จากเอกสารต่่าง ๆ ที่่�แนบมา
คณะผู้้�จััดทำำ�หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าแม้้เอกสารงานวิิชาการและงานวิิจััย แม้้จะดำำ�เนิินการก่่อนยุุค Covid-19
แต่่ก็็ยัังมีีองค์์ความรู้้�ที่่�ควรศึึกษาเพื่่�อพััฒนาต่่อยอดการเรีียนการสอนออนไลน์์ในรููปแบบต่่าง ๆ ต่่อไป

เอกสารบทความวิิจััยและบทความวิิชาการเกี่่�ยวกัับการศึึกษาในต่่างประเทศ ดัังนี้้�

1. Formative and Summative Assessment in Educational Enterprise.
    การประเมิินผลย่่อยและการประเมิินผลสรุุปทางการศึึกษา
2. What Will Colleges Do When the Bubble Bursts?
    วิิทยาลััยจะทำำ�อย่่างไรเมื่่�อฟองสบู่่�แตก?
3. What’s in a name? A comparative study of the traditional public university and the
corporate university.
    การศึึกษาเปรีียบเทีียบมหาวิิทยาลััยของรััฐแบบดั้้�งเดิิมและองค์์กรมหาวิิทยาลััย
4. Expanding the Role of Institutional Research at Small Private Universities: A Case
Study in Enrollment Management Using Data Mining
    การขยายบทบาทของสถาบัันการวิิจััยของมหาวิิทยาลััยเอกชนขนาดเล็็ก: กรณีีศึึกษาในการลง
ทะเบีียนการจััดการโดยใช้้การสืืบข้้อมููล
5. WHAT ABOUT THE REST OF US?.
    วิิทยาลััยขนาดเล็็กในวิิกฤตการเงิิน
6. University entrepreneurship in a developing country: The case of the P. Universidad
Cato´ lica de Chile, 1985–2000.
   การเป็็นผู้้�ประกอบการของมหาวิิทยาลััยในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา: กรณีีของ P. Universidad Cato
́lica de Chile, 1985–2000
7. Universities: public good or private profit.
    มหาวิิทยาลััย: ผลกำำ�ไรสาธารณะหรืือผลกำำ�ไรส่่วนตััว
8. On the Edge: A Study of Small Private Colleges That Have Made a Successful Financial
Turnaround.
  
    ขอบเขต: การศึึกษาวิิทยาลััยเอกชนขนาดเล็็กที่่�ประสบความสำำ�เร็็จทางการเงิิน
9. Implementation of the Bologna Objectives in a Sample of European Private Higher
Education Institutions: Outcomes of a Survey.
   การดำำ�เนิินการตามวััตถุุประสงค์์ของ Bologna จากตััวอย่่างของสถาบัันอุุดมศึึกษาเอกชนใน
ยุุโรป:ผลลััพธ์์ของการสำำ�รวจ
10. Using Data in Leadership for Learning.
     การใช้้ข้้อมููลในการเป็็นผู้้�นำำ�สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�
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11. 21ST CENTURY BRAND MANAGEMENT: GROWTH & PROFITABILITY.
     ศตวรรษที่่� 21 การจััดการตราสิินค้้า: การเติิบโตและความสามารถในการทำำ�กำ�ำ ไร
12.  On the Edge: A Study of Small Private Colleges That Have Made a Successful Financial
Turnaround.
     การสััมมนาวิิชาการประจำำ�ปีี 2554 “ยกเครื่่�องการศึึกษาไทย: สู่่�การศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพอย่่างทั่่�วถึึง”
13. A Comprehensive Model for Evaluating  E-Learning Systems Success
     รููปแบบที่่�ครอบคลุุมสำำ�หรัับการประเมิินที่่�นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จของระบบ E-Learning
14. Smart Learning in Smart Cities
     การเรีียนรู้้�อย่่างชาญฉลาดในเมืืองอััจฉริิยะ
15. A qualitative exploration of teachers’ perspective on smartphones usage in higher
education in developing countries
     การสำำ�รวจเชิิงคุุณภาพของมุุมมองของครููเกี่่�ยวกัับการใช้้สมาร์์ทโฟนสำำ�หรัับอุุดมศึึกษา
ในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา
16. Facilitating student engagement through educational technology in higher
education: A systematic review in the field of arts and humanities
     อำำ�นวยความสะดวกในการมีีส่่วนร่่วมของนัักเรีียนผ่่านทางการศึึกษาเทคโนโลยีีในระดัับอุุดมศึึกษา:
การทบทวนอย่่างเป็็นระบบในสนามศิิลปะและมนุุษยศาสตร์์
17.  Applying A Collaborative Support Model to Assess E-Learning Technologies
      การประยุุกต์์รููปแบบการสนัับสนุุนการทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อประเมิินเทคโนโลยีี E-Learning
18. The study of e-learning technology implementation: A preliminary investigation of
universities in Thailand
      การศึึกษาการใช้้เทคโนโลยีี e-learning: การสำำ�รวจเบื้้อ� งต้้นของมหาวิิทยาลััยในประเทศไทย
19. Why do University Teachers use E-Learning Systems?
      สาเหตุุใดอาจารย์์มหาวิิทยาลััยจึึงใช้้ระบบ E-Learning?
20. Student Performance on an E-Learning Platform: Mixed Method Approach
     ผลงานของนัักเรีียนบนแพลตฟอร์์ม E-Learning: วิิธีีการแบบผสม
21. Managing the Challenges to the Effective Utilisation of E-Learning as a Response
in COVID-19  Nigeria
      การจััดการความท้้าทายในการใช้้ E-Learning อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อตอบสนองใน COVID-19
ในประเทศไนจีีเรีีย
22. Integrating Educational Technologies to Augment  Learners’ Academic Achievements
     การบููรณาการเทคโนโลยีีการศึึกษาเพื่่�อเพิ่่�มความสำำ�เร็็จทางวิิชาการของผู้้�เรีียน
23. Identity and digital equity: Reflections on a university  educational technology course
     อััตลัักษณ์์และความเท่่าเทีียมทางดิิจิทัิ ัล:ภาพสะท้้อนหลัักสููตรเทคโนโลยีีการศึึกษาของมหาวิิทยาลััย
24. Virtual Worlds and Gamification to Increase Integration of International Students
in Higher Education: An Inclusive Design Approach
     โลกเสมืือนจริิงและ Gamification เพื่่อ� เพิ่่�มการบููรณาการของนัักศึึกษาต่่างชาติิในระดัับอุุดมศึึกษา:
แนวทางการออกแบบที่่�ครอบคลุุม
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25. UNIVERSITY  STUDENTS' READINESS FOR E-LEARNING
     ความพร้้อมของนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยสำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
26. Factors related to college students’ self-directed learning with Technology
     ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองของนัักศึึกษาโดยใช้้เทคโนโลยีี
27. Tracing research trends of 21st-century learning skills
     การติิดตามแนวโน้้มการวิิจััยเกี่่�ยวกัับทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
28. Technology and Higher Education: Using an E-Learning Tutorial as a Pedagogy for
Innovation and Flexible  Learning
     เทคโนโลยีีและการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษา: การใช้้บทเรีียน E-Learning เพื่่�อการเรีียนการสอน
สำำ�หรัับนวััตกรรมและการเรีียนรู้้�ที่่�ยืืดหยุ่่�น
29. MYTHS, LEGENDS, AND TRUTHS OF E-TEXTS IN EDUCATION
     ความเชื่่�อ, ตำำ�นาน และความจริิงของ E-TEXTSในการศึึกษา
30. Assessment approaches in massive open online courses: Possibilities, challenges
and future directions
     แนวทางการประเมิินในหลัักสููตรออนไลน์์แบบเปิิด: ความเป็็นไปได้้ ความท้้าทายและทิิศทางในอนาคต
31. A Model for e-Learning System Success: Systems, Determinants, and Performance
     รููปแบบความสำำ�เร็็จของระบบ e-Learning: ระบบ ตััวกำำ�หนด และประสิิทธิิภาพ
32. Bridging the digital divide with off-line e-learning
     การเชื่่�อมโยง ระหว่่างดิิจิิทััล กัับระบบ e-learning แบบออฟไลน์์
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รายงานผลการดำำ�เนิินการของรายวิิชาประกอบด้้วย 6 หมวด  ดัังนี้้�
หมวดที่่  � 1  ข้้อมููลทั่่�วไป
1. รหััสและชื่่�อรายวิิชา
2. รายวิิชาที่่�ต้้องเรีียนก่่อนรายวิิชานี้้�  (ถ้้ามีี)
3. อาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบ อาจารย์์ผู้้�สอนและกลุ่่�มเรีียน  (Section)
4. ภาคการศึึกษา / ปีีการศึึกษาที่่�เปิิดสอนรายวิิชา
5. สถานที่่�เรีียน
หมวดที่่  � 2  การจััดการเรีียนการสอนเปรีียบเทีียบกัับแผนการสอน
1. รายงานชั่่�วโมงการสอนจริิงเทีียบกัับแผนการสอน
2. หััวข้้อที่่�สอนไม่่ครอบคลุุมตามแผน
3. ประสิิทธิิผลของวิิธีีสอนที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดผลการเรีียนรู้้�ตามที่่�ระบุุในรายละเอีียดของรายวิิชา
4. ข้้อเสนอการดำำ�เนิินการเพื่่�อปรัับปรุุงวิิธีีสอน
หมวดที่่  � 3  สรุุปผลการจััดการเรีียนการสอนของรายวิิชา
1  จำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียน                          
2. จำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�คงอยู่่�เมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคการศึึกษา
3. จำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�ถอนรายวิิชา  (W)                      
4. การกระจายของระดัับคะแนน (เกรด)
5. ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้ระดัับคะแนนผิิดปกติิ  (ถ้้ามีี)      
6. ความคลาดเคลื่่�อนจากแผนการประเมิินที่่�กำำ�หนดไว้้ในรายละเอีียดรายวิิชา
7. การทวนสอบผลสััมฤทธิ์์�ของนัักศึึกษา
หมวดที่่  � 4  ปััญหาและผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินการ
1. ประเด็็นด้้านทรััพยากรประกอบการเรีียนและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
2. ประเด็็นด้้านการบริิหารและองค์์กร
หมวดที่่  � 5  การประเมิินรายวิิชา
1. ผลการประเมิินรายวิิชาโดยนัักศึึกษา
2. ผลการประเมิินรายวิิชาโดยวิิธีีอื่่�น
หมวดที่่  � 6  แผนการปรัับปรุุง
1.  ความก้้าวหน้้าของการปรัับปรุุงการเรีียนการสอนตามที่่�เสนอในรายงาน/รายวิิชาครั้้�งที่่�ผ่่านมา
2.  การดำำ�เนิินการอื่่�น ๆ ในการปรัับปรุุงรายวิิชา
3.  ข้้อเสนอแผนการปรัับปรุุงสำำ�หรัับภาคการศึึกษา / ปีีการศึึกษาต่่อไป
4.  ข้้อเสนอแนะของอาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบรายวิิชาต่่ออาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
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รายงานผลการดำำ�เนิินการของรายวิิชา
ชื่่�อสถาบัันอุุดมศึึกษา
คณะ / สาขาวิิชา

มหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่
คณะศึึกษาศาสตร์์และศิิลปศาสตร์์  สาขาวิิชาหลัักสููตรและการสอน
หมวดที่่� 1 ข้้อมููลโดยทั่่�วไป

1. รหััสและชื่่�อรายวิิชา		
รหััสวิิชา 903-617    ชื่่�อภาษาไทย        การวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�                                                                
ชื่่�อภาษาอัังกฤษ   Measurement and  Evaluation in Learning     
2.  รายวิิชาที่่�ต้้องเรีียนก่่อนรายวิิชานี้้�  (ถ้้ามีี)
- ไม่่มีี 3.  อาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบ อาจารย์์ผู้้�สอนและกลุ่่�มเรีียน  (Section)
       ชื่่�อผู้้�สอน   
    ชื่่�อกลุ่่�มเรีียน   
4.  ภาคการศึึกษา / ปีีการศึึกษาที่่�เปิิดสอนรายวิิชา
       ภาคการศึึกษาที่่�    2    ปีีการศึึกษา    2562
5.  สถานที่่�เรีียน
คณะศึึกษาศาสตร์์และศิิลปศาสตร์์    มหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่
หมวดที่่�  2  การจััดการเรีียนการสอนที่่�เปรีียบเทีียบกัับแผนการสอน
1. รายงานชั่่�วโมงการสอนจริิงเทีียบกัับแผนการสอน
หััวข้้อ

จำำ�นวนชั่่�วโมง
ตามแผนการสอน

จำำ�นวนชั่่�วโมง
ที่่�ได้้สอนจริิง

ทุุกหััวข้้อทั้้�งรายวิิชา
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ระบุุสาเหตุุที่่�การสอนจริิงต่่างจาก
แผนการสอน หากมีีความแตก
ต่่างเกิิน 25%
-

2.  หััวข้้อที่่�สอนไม่่ครอบคลุุมตามแผน
   หััวข้้อที่่�สอนไม่่ครอบคลุุม
           ตามแผน  (ถ้้ามีี)
-

การเรีียนการสอนออนไลน์์

นััยสำำ�คััญของหััวข้้อที่่�สอน
ไม่่ครอบคลุุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-
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3.  ประสิิทธิิผลของวิิธีีสอนที่่�ทำำ�ให้้เกิิดผลการเรีียนรู้้�ตามที่่�ระบุุในรายละเอีียดของรายวิิชา
ผลการเรีียนรู้้�

วิิธีีสอนที่่�ระบุุในรายละเอีียดรายวิิชา

ประสิิทธิิผล ปััญหาของการใช้้วิิธีีสอน  (ถ้้ามีี)                  
มีี ไม่่มีี พร้้อมข้้อเสนอแนะในการแก้้ไข

คุุณธรรมจริิยธรรม

1.  ยกตััวอย่่างสอดแทรกในเนื้้�อหาสาระ
2.  ศึึกษากรณีีตััวอย่่าง หรืือจากประสบการณ์์
ของนัักศึึกษา และร่่วมอภิิปรายค้้นหาแนว
ปฏิิบัติั ิที่่�ดีีและเหมาะสม
3.  ปฏิิบััติติ นเป็็นแบบอย่่าง

/

-ไม่่มีี-

ความรู้้�

1.  การบรรยาย อภิิปราย ฝึึกปฏิิบััติิ
วิิเคราะห์์ วิิจารณ์์ แสดงความคิิดเห็็น
2.  มอบหมายให้้ทำำ�
ใบงานโดยศึึกษาค้้นคว้้ารายบุุคคล/รายกลุ่่�ม

/

-ไม่่มีี-

ทัักษะทางปััญญา

1.  การอภิิปราย การมีี
ส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียนในการแสดงความคิิดเห็็น
เชิิงวิิชาการ
2.  ฝึึกปฏิิบััติิการวิิเคราะห์์ เชื่่�อมโยงปััญหา
การบููรณาการความรู้้� การออกแบบ
การประยุุกต์์ความรู้้�เพื่่�อพััฒนา/แก้้ปััญหา
ด้้านการวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�

/

-ไม่่มีี-

/

-ไม่่มีี-

1.  มอบหมายงานให้้สืืบค้้น คััดกรองข้้อมููล /
ด้้วยตนเองจากแหล่่งต่่าง ๆ                                                   
2.  ฝึึกวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้านการวััดและ
ประเมิินผลการเรีียนรู้้�
3.  นำำ�เสนอสารสนเทศที่่�ได้้ โดยการพููดและ
เขีียนสื่่�อสาร ตลอดทั้้�งใช้้สื่่�อเทคโนโลยีีที่่�
เหมาะสม

-ไม่่มีี-

ทัักษะความสััมพัันธ์์ 1.  จััดกิิจกรรมกลุ่่�มให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมใน
ระหว่่างบุุคคลและ การทำำ�งานโดยกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบ แต่่ละคนอย่่างชััดเจน
2.  มอบหมายให้้วิิเคราะห์์ประเมิินตนเอง
และปรัับปรุุงพััฒนาตนเอง
ทัักษะการวิิเคราะห์์
เชิิงตััวเลข 
การสื่่�อสาร และ
การใช้้ เทคโนโลยีี
สารสนเทศ

การเรีียนการสอนออนไลน์์
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ทัักษะการจััดการ
เรีียนรู้้�

ปฏิิบััติิการออกแบบ
การวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�ตามสภาพ
จริิง ที่่�สอดคล้้องกัับหลัักสููตรที่่�ใช้้ในสถาน
ศึึกษา   

/

-ไม่่มีี-

4. ข้้อเสนอการดำำ�เนิินการเพื่่�อปรัับปรุุงวิิธีีสอน
ลดเวลาการบรรยายภาคความรู้้� เพิ่่�มเวลาการปฏิิบััติิการสร้้างและหาคุุณภาพเครื่่�องมืือวััดผลให้้มากขึ้้�น
รวมถึึงเน้้นย้ำำ��ให้้นัักศึึกษาทบทวนและนำำ�ข้้อสงสััยมาปรึึกษาหารืือให้้มากขึ้้�น

หมวดที่่� 3  สรุุปผลการจััดการเรีียนการสอนของรายวิิชา
1. จำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียน
    (ณ วัันสุุดท้้ายของกำำ�หนดการเพิ่่�มถอน)
2. จำำ�นวนนัักศึึกษาที่่ค� งอยู่่�เมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคการศึึกษา
    (จำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�สอบผ่่านในรายวิิชานี้้�)
3. จำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�ถอนรายวิิชา  (W)
4. การกระจายของระดัับคะแนน (เกรด)

36

คน

36
(36)

คน
คน
คน

ระดัับคะแนน

จำำ�นวน(คน)

คิิดเป็็นร้้อยละจากจำำ�นวนนัักศึึกษา
ที่่�ลงทะเบีียนเรีียน

A

3

8.33

B+

15

41.67

B

18

50.00

C+

0

0.00

c

0

0.00

D+

0

0.00

D

0

0.00

F

0

0.00

I

0

0.00

รวม

34

100.00

การเรีียนการสอนออนไลน์์
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5. ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้ระดัับคะแนนผิิดปกติิ  (ถ้้ามีี)       - ไม่่มีี –
6. ความคลาดเคลื่่�อนจากแผนการประเมิินที่่�กำำ�หนดไว้้ในรายละเอีียดรายวิิชา
6.1 ความคลาดเคลื่่�อนด้้านกำำ�หนดเวลาการประเมิิน
6.2  ความคลาดเคลื่่�อนด้้านวิิธีีการประเมิินผลการเรีียนรู้้�
ความคลาดเคลื่่�อน
- ไม่่มีี -

เหตุุผล
- ไม่่มีี -

7. การทวนสอบผลสััมฤทธิ์์�ของนัักศึึกษา
วิิธีีการทวนสอบ
ใช้้กระบวนการทวนสอบจากคะแนนสอบ  
งานที่่�มอบหมาย และการนำำ�เสนองาน

สรุุปผล
เครื่่�องมืือวััดและประเมิินผลงานตามที่่�มอบหมาย
มีีความสอดคล้้องกัับวััตถุปุ ระสงค์์การเรีียนรู้� ้ การให้้คะแนน
มีีความตรงกัับคุุณภาพงาน ทำำ�ให้้นัักศึึกษายอมรัับผล
การประเมิิน

หมวดที่่  � 4 ปััญหาและผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินการ
1.  ประเด็็นด้้านทรััพยากรประกอบการเรีียนและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ปััญหาในการใช้้แหล่่งทรััพยากรประกอบ
การเรีียนการสอน  (ถ้้ามีี)
- ไม่่มีี -

ผลกระทบ
- ไม่่มีี -

2.  ประเด็็นด้้านการบริิหารและองค์์กร
ปััญหาด้้านการบริิหารและองค์์กร  (ถ้้ามีี)
- ไม่่มีี -

การเรีียนการสอนออนไลน์์

ผลกระทบต่่อผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
- ไม่่มีี -

63

หมวดที่่�  5  การประเมิินรายวิิชา
1. ผลการประเมิินรายวิิชาโดยนัักศึึกษา ระดัับคะแนนเฉลี่่�ย 4.80 (ดัังเอกสารแนบ)  
1.1 ข้้อวิิพากษ์์ที่่�สำำ�คััญจากผลการประเมิินโดยนัักศึึกษา
จุุดแข็็ง         
    อาจารย์์มีีความรู้้�ในเรื่่�องที่่�สอนเป็็นอย่่างดีี มีีเทคนิิคในการสอนให้้เข้้าใจง่่าย จััดการชั้้�นเรีียนได้้เป็็น
ระบบ  ตรงเวลา ยุุติธิ รรม เอาใจใส่่นัักศึึกษาทุุกคน จริิงใจและจริิงจัังกัับนัักศึึกษา มีีระเบีียบวิินััยสููง ตรวจงาน
ละเอีียด ตั้้�งใจสอนสููงมาก มีีระเบีียบแบบแผนในการสอน คอยชี้้�แนะแนวทางในการเรีียน สอดแทรกจริิยธรรม
และทัักษะชีีวิิต  เป็็นต้้นแบบของคำำ�ว่่า “ครูู” ได้้อย่่างสมบููรณ์์ เหมาะสมกัับการเป็็นครููของครูู ต้้องการเรีียนกัับ
อาจารย์์ทุุกภาคเรีียน และให้้มหาวิิทยาลััยสรรหาอาจารย์์ที่่�มีีความสามารถและความตั้้�งใจเช่่นนี้้�มาสอนหลาย ๆ
คน
จุุดอ่่อน       
     ลดการบรรยายและการสอบย่่อย
1.2  ความเห็็นของอาจารย์์ผู้้�สอนต่่อผลการประเมิินตามข้้อ 1.1
       เนื่่�องจากเป็็นรายวิิชาสำำ�คััญและเป็็นรายวิิชาใหม่่สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ไม่่ได้้สำำ�เร็็จการศึึกษาสายครูู จึึงจำำ�เป็็น
ต้้องบรรยายควบคู่่�กัับการปฏิิบััติิ ทั้้�งนี้้� การสอบย่่อยเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นในการตรวจสอบพััฒนาการและเปิิดโอกาส
ให้้นัักศึึกษาได้้ปรัับปรุุงพััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง   แต่่จะพิิจารณาปรัับลดการบรรยายและการสอบย่่อยตาม
ความเหมาะสมต่่อไป  
2. ผลการประเมิินรายวิิชาโดยวิิธีีอื่่�น
ประเมิินโดยการสัังเกตพฤติิกรรมการเรีียน การส่่งงาน และการปฏิิบััติิตนอย่่างต่่อเนื่่�อง นำำ�มาวิิเคราะห์์
เปรีียบเทีียบกัับระดัับผลการเรีียนที่่�ได้้พบว่่ามีีความสอดคล้้องกััน
2.1 ข้้อวิิพากษ์์ที่่�สำำ�คััญจากผลการประเมิินโดยวิิธีีอื่่�น
 ผลการประเมิินโดยวิิธีีนี้้�จััดว่่าได้้ผลตรงตามความเป็็นจริิง เชื่่�อถืือได้้ เนื่่�องจากเป็็นการประเมิิน     
ติิดตามนัักศึึกษาจากสภาพจริิงอย่่างสม่ำำ��เสมอ
2.2 ความเห็็นของอาจารย์์ผู้�ส้ อนต่่อผลการประเมิินตามข้้อ 2.1
การประเมิินโดยวิิธีีนี้้�เป็็นวิิธีีหนึ่่�งที่่�ควรนำำ�มาใช้้ควบคู่่�กัับการประเมิินรายวิิชาโดยวิิธีีอื่่�น   เนื่่�องจากเป็็น
ตััวบ่่งชี้้�ถึึงประสิิทธิิภาพการจััดการเรีียนการสอนได้้

การเรีียนการสอนออนไลน์์
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หมวดที่่�  6  แผนการปรัับปรุุง
1. ความก้้าวหน้้าของการปรัับปรุุงการเรีียนการสอนตามที่่�เสนอในรายงาน/รายวิิชาครั้้�งที่่�ผ่่านมา
แผนการปรัับปรุุงที่่�เสนอในภาคการศึึกษา /
ปีีการศึึกษาที่่ผ่� ่านมา
ควรพิิจารณาผลการประเมิินการสอนโดยนัักศึึกษา
และรายงานการสอนใน มคอ.5 ในปีีที่่�ผ่่านมา
เพื่่�อเป็็นข้้อมููลปรัับปรุุงในการสอนครั้้�งต่่อไป

ผลการดำำ�เนิินการ
ได้้ปรัับการสอนโดยพิิจารณาข้้อมููลตามแผนที่่�เสนอไว้้
ดัังกล่่าวทำำ�ให้้ผลการสอนเป็็นไปตามสนใจ เรีียนรู้้�
อย่่างสนุุกไม่่เบื่่�อและเป็็นไปตามความถนััดของ
นัักศึึกษา ทำำ�ให้้ ผลการเรีียนบรรลุุเป้้าหมายการเรีียน
รู้้�อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น

2. การดำำ�เนิินการอื่่�น ๆ  ในการปรัับปรุุงรายวิิชา
มีีการแสดงความคิิดเห็็นร่่วมกัันระหว่่างผู้้�สอนกัับนัักศึึกษาเป็็นระยะ ๆ และนำำ�มาปรัับปรุุงกิิจกรรม
การเรีียนการสอนอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงมีีการกำำ�หนดข้้อตกลงในการเรีียนเพิ่่�มเติิมในบางช่่วง
3. ข้้อเสนอแผนการปรัับปรุุงสำำ�หรัับภาคการศึึกษา / ปีีการศึึกษาต่่อไป
ข้้อเสนอ

กำำ�หนดเวลาที่่�แล้้วเสร็็จ

ควรให้้ความสำำ�คััญการประเมิินผล ควรพิิจารณาข้้อมููลก่่อน
การสอนของนัักศึึกษาให้้มาก ทั้้�งใน การจััดทำ� 
ำ มคอ.3  ครั้้�งต่่อไป
ระหว่่างเรีียน การประเมิิน
การสอนออนไลน์์ และการประเมิิน
การสอนหลัังสิ้้�นสุุดการจััดการเรีียน
การสอน เพื่่�อนำำ�ข้้อเท็็จจริิงมา
ปรัับปรุุงการสอน นอกจากนี้้� ควรนำำ�
รายงานการสอน (มคอ.5) พิิจารณา
ควบคู่่�กัับผลการประเมิินการสอน
เพื่่�อปรัับปรุุง มคอ.3 ในครั้้�งต่่อไป

การเรีียนการสอนออนไลน์์
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4.  ข้้อเสนอแนะของอาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบรายวิิชาต่่ออาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
                     -ไม่่มีีลงชื่่�อ                   ………………………………………….
อาจารย์์ผู้�ส้ อน/ ผู้้�รายงาน
วัันที่่�     8    เดืือน     มิิถุุนายน     พ.ศ.   2563
ลงชื่่�อ                   ……………………………………….
อาจารย์์ผู้�รั้ ับผิิดชอบรายวิิชา
วัันที่่�     8    เดืือน     มิิถุุนายน    พ.ศ.  2563
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คณะทำำ�งาน
ที่่�ปรึึกษา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.วิิทวััส ดิิษยะศริิน
ดร.ธารพรรษ

ผู้้�เขีียน

ดร.ยรรยง
ดร.เชาวนีี
ดร.ชุุติิมา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กัันย์์ณิิภััฐ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ปััญจา
อาจารย์์จิิตรลดา
อาจารย์์กรกมล
อาจารย์์ปิิยะดา
อาจารย์์วััชระ
อาจารย์์สุุพรรณีี
Aj. Rochelle Shimray

สััตยารัักษ์์
สััตยารัักษ์์
คชรััตน์์
แก้้วมโน
ทััศโร
สุุวรรณอ่่อน
ชููช่่วย
พัันธุ์์�พณาสกุุล
ซุ้้�นสุุวรรณ
จิิงวัังสะ
ชััยเขต
หมาดยุุโส๊๊ะ

ผู้้�ตรวจสอบด้้านภาษา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.จุุฑารััตน์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ประภาศ
อาจารย์์เครืือวััลย์์
อาจารย์์รุ่่�งทิิพย์์

คชรััตน์์
ปานเจี้้�ยง
ทองหนููนุ้้�ย
ปราโมทย์์พัันธุ์์�

ผู้้�ออกแบบการจััดทำำ� ebook
นายเอกชััย

แซ่่พุ่่�น

ผู้้�จััดรููปแบบเนื้้�อหา
นางสาวสิิริินาฏ
นางสาวนิิลาวััลย์์

เพ็็ชรรััตนมุุณีี
ทิิพย์์บุุญ

จัดทําโดย

สำานักวิช้าการและทะเบียนการศ้กษา และคณีะศ้กษาศาสต้ร์ และศิลป็ศาสต้ร์ มหาวิทยาลัยหาดิใหญ่
222 ถึ.พื่ลพื่ิช้ยั -บ้านพื่รุ ต้.คอหงส์ อ.หาดิใหญ่ จิ.สงขึ้ลา 90110
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