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ข้อแนะน ำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน online 
 

รศ.ดร.นพ. เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การจัดการสอนผ่านระบบ online ได้ถูกน ามาใช้กัน

อย่างกว้างขวาง แม้สถานการณ์ของประเทศไทย มีแนวโน้มดีขึ้นตามล าดับ และสามารถน านักศึกษากลับมาสอนใน
สถานศึกษากันได้แล้ว แต่ทักษะการสอนผ่านระบบ online ก็ยังคงมีประโยชน์ และช่วยให้อาจารย์สามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ในบทความนี้ ผมจะได้อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการสอนผ่านระบบ 
Online และแนวทางในการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

การจัดการสอน online แบ่งออกเป็นสองรูปแบบ ได้แก่  
1) synchronous learning คือ การสอนที่อาจารย์นัดผู้เรียนทุกคนมาเรียนพร้อมกัน ได้แก่ การสอน

ผ่านระบบ teleconference ต่าง ๆ เช่น Zoom, Google Meet, Webex   
2) asynchronous learning คือ การสอนที่อาจารย์น าเสนอบทเรียนให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนคน

ละเวลากัน เช่น การบรรจุเอกสาร หรือ vdo clip ที่บันทึกไว้บนระบบ Moodle ให้ผู้เรียน download และน าไป
ศึกษาในช่วงเวลาที่สะดวก  

การสอนทั้งสองรูปแบบมีจุดเด่นต่างกัน ในการสอนแบบแรก (synchronous) เป็นการสอนในรูปแบบที่
ใกล้เคียงกับการสอนแบบปกติในห้องเรียนที่สุด อาจารย์สามารถถาม ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ทันที มีการ
สื่อสารสองทางโดยไม่ต้องรอเวลา ส่วนการสอนแบบที่สอง (asynchronous) สามารถดึงจุดเด่นของการใช้ online 
environment ออกมาได้เต็มศักยภาพ ท าให้การเรียนไม่ติดกรอบทั้งด้านเวลา และสถานที่ (flexible) และยังมี
ข้อดีในการบริหารระบบ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางเทคนิค (ภาพหาย เสียงกระตุก ฯลฯ) (ในการสอน
แบบแรกถ้าสัญญาณอินเตอร์เนตมีปัญหาระหว่างการสอน การสอนชะงักทันที อาจได้เนื้อหาไม่ครบ เนื่องจากมี
กรอบเวลาก าหนดไว้ว่าต้องสอนเสร็จกี่โมง แต่ในการสอนแบบที่สองหากสัญญาณอินเตอร์เนตมีปัญหา ผู้เรียน
สามารถไปท าอย่างอ่ืนก่อน รอสัญญาณอินเตอร์เนตใช้ไดจ้ึงมา download vdo clip เพ่ือศึกษาต่อได้) 

โดยทั่วไปแล้วหากการสอนมีวัตถุประสงค์ในการให้เนื้อหาวิชาที่เป็นหลักการพ้ืนฐาน แสดงตัวอย่างง่าย ๆ 
ควรเลือกรูปแบบ asynchronous ซึ่งทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีความสะดวกมาก ผู้สอนกับผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเข้า
ระบบในเวลาเดียวกัน ในเชิงระบบจะไม่มีปัญหาที่ต้องส่งข้อมูลสัญญาณภาพและเสียงในปริมาณมากในเวลา
เดียวกัน คุณภาพของภาพและเสียงที่ผู้เรียนได้รับมักดีกว่า ส่วนการเรียนแบบ synchronous เหมาะกับเนื้อหาที่
เข้าใจยาก ต้องการการถามตอบ อภิปรายกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การท า case conference หรือกิจกรรมที่
ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นทีม เป็นต้น  
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ในการสอนแบบ synchronous โดยเฉพาะการอภิปรายที่มีข้อมูลคนไข้ อาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรมพึงใช้
ระบบห้องปิด (ไม่เปิดห้องอิสระให้ใครเข้ามาก็ได้) โดยมีการลงทะเบียนล่วงหน้า มีการอนุญาตให้เฉพาะคนที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ในระบบ Google Meet ต้องใช้ email ที่แจ้งไว้  หากใช้ Zoom ต้องแจ้ง email 
แล้วรับ link ส าหรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง email ที่แจ้งไว้ ร่วมกับใส่ password เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นต้น 
ผู้สอนควรก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนแสดง screen name ของตนด้วยชื่อ นามสกุลจริง และให้ผู้เรียนเปิดกล้อง
หน้าจอของตนตลอดเวลาที่ร่วม conference  

ในการสอนแบบ asynchronous อาจารย์สามารถท าให้เป็น active learning ได้ โดยมีการแทรก
กิจกรรม หรือค าถามในระหว่างบทเรียน เช่น ในคาบหนึ่งอาจารย์แบ่งเนื้อหาออกเป็น clip สั้น ๆ clip ละ 10 นาที 
เมื่อจบ clip หนึ่ง อาจารย์แสดงค าถาม multiple choice question แทรก เมื่อนักศึกษาตอบค าถามแล้ว จึงจะ
เปิด clip ต่อไปได้อีก 10 นาที แล้วมีค าถาม open-ended question ให้นักศึกษาพิมพ์ค าตอบลงไปในช่องที่
ก าหนด แล้วจึงจะไป clip ต่อไปก็ได้ ซึ่งกระบวนการผลิตสื่อการสอนในลักษณะนี้ อาจารย์สามารถสร้างได้ใน
ระบบ Moodle ได้โดยเลือกใส่ activities เป็น Lesson  
 
ข้อจ ำกัดของกำรจัดกำรสอน online 
 แม้ระบบการสอน online มีการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีพอสมควร แต่ระบบการจัด
สอนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดในหลายประเด็น เช่น 

1. การดึงผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน (student engagement) ในบริบทที่อาจารย์อยู่คนละที่กับนักเรียน การดึง
ความสนใจของผู้เรียนท าได้ยากมาก ขณะที่อาจารย์ตั้งใจสอนอยู่นั้น ผู้เรียนอาจท ากิจกรรมอ่ืนและไม่ได้
ติดตามบทเรียน  

2. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานร่วมกัน (Collaborative learning) เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนอยู่กันคน
ละที่ ในบทเรียนแบบ asynchronous ผู้เรียนเข้ามาศึกษาคนละเวลา จึงท าให้การท างานร่วมกันท าได้
ยากข้ึนมาก ต่างจากการท างานเป็นทีมในห้องเรียนปกติท่ีสามารถสื่อสารกันได้สะดวกและได้ค าตอบทันที 

3. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน (interaction) ท าได้ยากมาก ซึ่งท าให้การท าแบบฝึกหัด หรือ
การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพน้อย 

4. การสื่อสารผ่านอวัจนภาษาท าได้ล าบาก การสอนในห้องเรียนปกติ ผู้สอนสื่อสารถึงผู้ เรียนโดยใช้ทั้ง 
วัจนภาษาและอวัจนภาษา (น้ าเสียง สีหน้า ท่าทาง) เมื่อปรับมาเป็นการสอน online ผู้เรียนอาจไม่เห็นสี
หน้า หรือท่าทางต่าง ๆ ท าให้การส่งและรับสารด้อยประสิทธิภาพ 
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แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพบทเรียน online 
  ผู้นิพนธ์ขอยกตัวอย่างแนวทางที่จะท าให้ประสบการณ์ของผู้เรียนผ่านระบบ online ดีขึ้น ที่สามารถท า
ได้ไม่ยากนัก ดังนี้  

1. การจัดบทเรียนผสมผสานทั้งแบบ synchronous และ asynchronous ร่วมกัน 
การเรียนทั้งสองรูปแบบ มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน หากอาจารย์ผู้สอนออกแบบบทเรียนอย่าง 

เหมาะสม มีการให้เนื้อหาความรู้แก่ผู้เรียนแบบ asynchronous และมีการนัดหมายมาเข้าเรียนพร้อมกัน 
(synchronous) ในบางช่วงเวลา เพ่ือพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้จะเป็นบทเรียนที่ดึงเอาข้อดีของทั้งสอง
รูปแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด                                                                           

2. การส่งเสริมความมีวินัยในการเรียน asynchronous โดยก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าเรียนและส่งงานเป็น
ระยะ ๆ 

ถึงแม้การสอนแบบ asynchronous ต้องการให้เกิด flexibility เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามเวลาที่ 
สะดวก แต่ผู้สอนควรก าหนด timeline ในการเข้าศึกษาบทเรียนร่วมด้วย เช่น บทเรียนวิชาหนึ่งมีสิบครั้ง แต่ละ
ครั้งมีเวลาสอน 3 ชั่วโมง อาจารย์อาจก าหนดว่า หลังจากอาจารย์เผยแพร่ vdo บนระบบ Moodle แล้ว ผู้เรียน
ต้องเข้าไปศึกษา vdo ภายใน 72 ชั่วโมง เป็นต้น การก าหนดข้อจ ากัดในลักษณะนี้เพ่ือให้นักศึกษามีวินัย ทยอย
ศึกษาบทเรียนอย่างสม่ าเสมอ ไม่ไปดู clip ทั้งหมดหนึ่งคืนก่อนสอบซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ที่ไม่ดี 

3. การน าเครื่องมือ online มาช่วยดึงให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  
ในขณะทีผู่้สอนด าเนินการสอนในรูปแบบ synchronous และต้องการดึงให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิด  

วิเคราะห์ เสนอความเห็น อาจใช้เครื่องมือ online มาใช้ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรม เช่น การตอบค าถาม
ปรนัย การพิมพ์แสดงความเห็นบน word cloud การ reflection ประเด็นเรียนรู้บน message board เป็นต้น 
ตัวอย่างเครื่องมือเหล่านี้ เช่น Kahoot, Socrative, Mentimeter, Padlet, Answergarden  

4. การใช้ live streaming ผ่านทาง facebook live หรือ Youtube live แทนการสอน synchronous 
ผ่านระบบ teleconference 

การสอนรูปแบบ synchronous ผ่าน teleconference จะมีประโยชน์มากในกรณีที่ต้องมีการ 
อภิปรายแสดงความเห็น สื่อสารแบบสองทางตลอดเวลา (เช่น case conference) แต่ในกรณีที่อาจารย์สอน
บรรยายเนื้อหาให้ผู้เรียนจ านวนมาก การใช้ระบบ teleconference จะต้องการ Internet bandwidth ที่สูง ซึ่ง
หากผู้สอนหรือผู้เรียนคนใดมีความไม่เสถียรของสัญญาณอินเตอร์เนตจะท าให้ประสบการณ์ในการฟังบรรยายไม่
ราบรื่นเท่าที่ควร การปรับเปลี่ยนมาใช้ live streaming จะเป็นลักษณะเหมือนการแพร่สัญญาณภาพ และเสียง
ออกไปทางเดียว ให้ผู้เรียนรับชม ซึ่งโดยทั่วไประบบจะมีการจัดการให้มี buffer (หากสังเกตจะพบว่ามีการ delay 
สัญญาณที่ส่งออกเล็กน้อย) ซึ่งจะท าให้การรับชมมีความราบรื่นกว่า และหากผู้เรียนมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม ก็
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อาจจัดหาช่องทางในการส่งค าถามไปให้อาจารย์ด้วยระบบ text messaging ผ่านทาง Line, Facebook 
messenger, หรือ chatbox ได้  

5. การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ blended learning มีการสอน online ร่วมกับมีการนัดนักศึกษามาเข้า
ห้องเรียนเพื่อฝึกประยุกต์ใช้  

การเรียนในห้องเรียนเป็นรูปแบบที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนคุ้นเคยท าได้ง่าย มีการตอบสนองทันที  
สามารถดึงความสนใจของผู้เรียนได้ดี แต่ขาดความยืดหยุ่นทั้งในแง่เวลาและสถานที่ หากสถานการณ์เอ้ืออ านวยให้
มีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ การจัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเวลาใดที่ไหนก็ได้ตามความ
สะดวก แล้วนัดหมายให้มาเข้าเรียนพร้อมกันเพื่อท ากิจกรรมประยุกต์ใช้ความรู้ ถามข้อสงสัย ในช่วงเวลาสั้น ๆ จะ
ท าให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์เรียนรู้ที่ดี มีเทคโนโลยี online เพ่ิม flexibility ในการเรียน แต่ไม่ขาด human 
interaction ในห้องเรียนดั้งเดิม 
 
 เทคโนโลยีการเรียนการสอนผ่านระบบ online จะคงอยู่กับระบบการศึกษาไปอีกนาน การน าเทคโนโลยี
เหล่านี้มาใช้อย่างเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมาก  ผู้นิพนธ์หวังว่าเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่ได้น าเสนอ
ในบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในสถานการณ์ COVID-19 รวมถึง
หลังจากสถานการณ์คลี่คลายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
 
 


