
แนวปฏิบัตทิีด่ี*ในการเรียนการสอนผ่าน e-Learning
สาขาวชิาศิลปศาสตร์

ด้านผู้สอน
1. มกีารก าหนดปฏิทนิการเรียนการสอนแต่ละชุดวชิาในแต่ละภาคการศึกษา

ทีชั่ดเจน
2. มกีารปฐมนิเทศเพือ่ให้รายละเอยีดแก่ผู้เรียน ดงันี้

2.1 วธีิการเรียน
2.1.1 หัวข้อที่จะเรียน
2.1.2 ค าอธิบายชุดวชิา
2.1.3 วตัถุประสงค์
2.1.4 โมดูลประกอบชุดวชิา

- วธีิการปฏิสัมพนัธ์กบัผู้สอน
- วธีิการประเมินผลสัมฤทธ์ิ



2.2 ก าหนดการส่งกจิกรรม

2.2.1 ก าหนดวนัปฏิสัมพนัธ์แบบเรียลไทม์กบัผู้เรียน

2.2.2 ก าหนดวนั/เวลาในการส่งกจิกรรมต่ละกจิกรรม

3. มกีารเตรียมเนือ้หาแต่ละหัวข้อโดยก าหนดเป็นโมดูลรายละเอยีดของ
เนือ้หาทีเ่ตรียมควรเหมาะสมกบัลกัษณะและจุดมุ่งหมายของโมดูล ได้แก่ เป็นส่ือเสริม 
เป็นส่ือหลกั

4. ตรวจสอบความครบถ้วนของรายช่ือผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนและให้
ผู้เรียนแต่ละคนป้อนโพรไฟล์ (profile) ของตนเองเพือ่เป็นการท าความรู้จัก
ระหว่างผู้เรียนกบัผู้สอนและระหว่างผู้เรียนด้วยกนัเอง

5. มกีารเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านทกัษะการเรียนออนไลน์ โดยก าหนด
ชุดวชิาบังคบัให้ลงทะเบียนเรียนก่อนชุดวชิาอืน่ๆ (pre-requisite) ทีม่ีการเรียน
การสอนออนไลน์ เช่น ชุดวชิา 14111 ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเอง (แขนง
ภาษาองักฤษ สาขาวชิาศิลปศาสตร์)



6. มีการประกาศแจง้เตือน (announcement) เป็นระยะๆ เก่ียวกบัการ
เรียนการสอน เช่น ก าหนดการเรียนแต่ละโมดูล กิจกรรมใหม่ ใกลก้ าหนดเวลาส่ง
กิจกรรม แหล่งความรู้เพ่ิมเติม เป็นตน้

7. มีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเขา้มาท ากิจกรรมและส่งงาน ตามท่ีก าหนดโดยใช้
ช่องทางต่างๆ เช่น e-mail SMS

8. มีช่องทางใหผู้เ้รียนปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนไดต้ลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในเร่ือง
ต่างๆ เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือ เช่น การท างานกลุ่ม การส่งกิจกรรมใหท้นัตามก าหนด 
ค าถามเก่ียวกบัเน้ือหาและกิจกรรม ปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการเรียน

9. ตรวจสอบติดตามความกา้วหนา้ของผูเ้รียนจากกิจกรรมท่ีส่งและจาก
ช่องทางในขอ้ 7 (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556)

10. สร้างวนิยัใหแ้ก่ผูเ้รียนและสร้างลกัษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เช่น มีการ
ก าหนดการส่งกิจกรรมท่ีเคร่งครัด (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556) การมอบหมายงาน
ท่ีตอ้งศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม การฝึกนกัศึกษาใหต้ั้งค  าถามในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 
เป็นตน้



11. มีส่วนป้อนกลบั (feed back) ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมอบหมายให้
ผูเ้รียนท าส่งเป็นระยะ ๆ ส่วนป้อนกลบั ไดแ้ก่ ค  าแนะน า ค  าติชม เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือ
ผูเ้รียนจะไดท้ราบถึงจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนของตนเอง 

12. อาจารยผ์ูส้อนตอ้งสามารถสละเวลาในการตอบค าถามหรือแกไ้ขปัญหา
ของนกัศึกษาได ้เน่ืองจากการเรียนการสอนออนไลน์เป็นพนัธกิจ 24 ชัว่โมงต่อวนั 
ตลอด 7 วนัโดยไม่มีวนัหยดุ นกัศึกษาจะติดต่อเขา้มาตลอดเวลา เม่ืออาจารยผ์ูส้อนวา่ง
จากภารกิจประจ าควรเขา้ตรวจสอบทุกช่องทางท่ีเปิดใหมี้การส่ือสารวา่มีค  าถามจาก
นกัศึกษาหรือไม่ อยา่งไรกต็ามอาจารยผ์ูส้อนสามารถฝึกหดัในนกัศึกษารู้จกัรอคอย
ค าตอบไดด้ว้ย 

13. อาจารยผ์ูส้อนควรตระหนกัวา่การส่ือสารโดยการเขียนอาจไม่สามารถ
ส่ือสารภาษาท่าทางได ้ดงันั้นอาจมีการเขา้ใจผดิกนัไดห้ากผูเ้ขียนไม่ระมดัระวงั การ
ตอบค าถามนกัศึกษาจึงควรระมดัระวงัท่ีจะท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจเจตนาของผูส่้งสาร
ผดิพลาด (Online Teaching and Learning:  Challenges and 
Rewards โดย Prof. Beryl Cox Pittman, Prague: IJAS 
Conference, 28 May 2013)



14. ปรับบทบาทจากผูใ้หค้วามรู้อยา่งเดียวเป็นผูใ้หบ้ริการ และปรับทศันคติ
วา่อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูต้ดัสินทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนในคอร์สทั้งหมด และรับฟังความคิดเห็น
หรือขอ้เสนอแนะของนกัศึกษาเท่าท่ีสามารถท าได ้เน่ืองจากค าวพิากษว์ิจารณ์ของ
นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นกระจกสะทอ้นภาพการเรียนการสอนจากมุมมองของนกัศึกษา

15. มีค  าอธิบายงานและเกณฑก์ารท างาน การก าหนดคะแนนในงานท่ีให้
นกัศึกษาท าอยา่งละเอียดชดัเจน เน่ืองจากเป็นการเสริมแรงใหน้กัศึกษาตั้งใจท างาน 

16. พยายามก าหนดงานหรือกิจกรรมท่ีจะท าใหน้กัศึกษาตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์
ทั้ง 3 ดา้นอยา่งสมดุลกนั ไดแ้ก่ การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัเน้ือหาวิชา ระหวา่ง
ผูเ้รียนดว้ยกนัเอง และระหวา่งผูเ้รียนกบัอาจารยผ์ูส้อน

17. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนการสอนออนไลน์/
คุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์ 



ด้านส่ือ
1. ควรเลือกและออกแบบส่ือท่ีช่วยใหผู้เ้รียนใชง้านง่าย

2. เน้ือหาในส่ือควรมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองใหท้นัสมยั
3. ขั้นตอนการปรับปรุงเน้ือหาในส่ือง่าย ไม่ซบัซอ้น ผูส้อนสามารถท าได้

ดว้ยตนเอง
4. การน าเสนอเน้ือหาตอ้งช่วยในการประมวลสารสนเทศของผูเ้รียนเพ่ือให้

เกิดความคงทนในการจดจ าและการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน
5. ส่ือท่ีใชต้อ้งช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงเน้ือหาไดต้ามตอ้งการและตาม

จงัหวะของตนเอง
6. มีกิจกรรมท่ีผูเ้รียนสามารถปฏิสัมพนัธ์กบักิจกรรมได ้สามารถตรวจสอบ

ความเขา้ใจดว้ยตนเอง
7. มีกิจกรรมท่ีเป็นลกัษณะการท างานร่วมกนั เช่น การอภิปราย การแสดง

ความคิดเห็นกบัอาจารยผ์ูส้อน วทิยากร และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน



8. การคดัลอกคอร์สเดิมเพ่ือตั้งคอร์สในภาคการศึกษาใหม่ ควรตรวจสอบ
รายละเอียดและแกไ้ขส่ิงท่ีมีการโพสตไ์วเ้ดิมท่ีไม่เขา้กบัสถานการณ์ใหม่ เช่น ใน
คอร์สเดิมอาจมีการประกาศใหน้กัศึกษาสามารถขยายเวลาส่งงานในโมดูลใดโมดูล
หน่ึง ซ่ึงใชไ้ม่ไดก้บัการก าหนดเวลาในคอร์สใหม่

9. หมัน่ตรวจสอบการแสดง link ต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้เพ่ิมเติม ( 
Supplementary Resources) ส าหรับใหผู้เ้รียนเขา้ไปศึกษาคน้ควา้
เน่ืองจากเม่ือเวลาผา่นไป URL เดิมอาจใชไ้ม่ได ้หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลซ่ึง
ไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีจะใหน้กัศึกษาเรียนรู้

10. ส่ือท่ีใชค้วรมีฟังกช์นัเก่ียวกบัช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัอาจารยผ์ูส้อน
ในกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหามากกวา่ 1 ช่องทาง เพราะหากช่องทางใดช่องทางหน่ึงเกิด
ใชไ้ม่ได ้นกัศึกษาอาจใชช่้องทางอ่ืนแทน



ด้านการสนับสนุน

1. มีนโยบายและแผนการด าเนินงานe-Learningท่ีชดัเจนในระดบั
องคก์ร/หน่วยงาน

2. มีการจดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ
3. มีการก าหนดใหก้ารเรียนการสอนe-Learningเป็นภาระงาน

เทียบเท่ากบัการเรียนการสอนปกติ
4. มีนกัเทคนิคท่ีพร้อมใหค้วามช่วยเหลือทั้งอาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียน

ตลอดเวลา (Group Joseph, 2007)
5. มีผูช่้วยสอนใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูส้อนในดา้นการตรวจกิจกรรม 
6. มีผูช่้วยสอนใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัศึกษาเก่ียวกบัการท ากิจกรรม
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