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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มีความ

ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียน   

การสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีหลายรูปแบบ ได้แก่ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุกระจ่ายเสียง 

คลิปวิดีโอ  ไฟล์เสียงทีใ่ช้ฟังประกอบของชุดวิชา เป็นต้น 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ในครั้งนี้วิทยากรทั้ง 3 ท่าน ได้กล่าวถึง 3 ประเด็น คือ  

1. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS (Learning Management System) : Moodle 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนผ่าน Moodle 

3. การปฏิสัมพันธ์การเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วย Moodle 

 

1. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย LMS (Learning Management System) Moodle 

STOU e-Learning หรือเว็บไซต์ http://moodle.stou.ac.th  เป็นระบบปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ที่

ช่วยเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และผู้เรียนในชุดวิชาที่มีการเรียนการสอนผ่าน Moodle ซึ่งสามารถรองรับ

ผู้สอนและผู้เรียนได้เป็นจ านวนมาก 

เนื้อหาที่วิทยากรฝึกปฏิบัติประกอบด้วยการ Log in เข้าระบบ และการทบทวนการใช้งาน

เครื่องมือพื้นฐานของ Moodle 

บทบาทของอาจารย์ผู้สอนที่ใช้ Moodle คือออกแบบการสอนและกิจกรรมตามแผนการสอนและการ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

- สามารถแนะน าตัว แนะน าชุดวิชา เตรียมเนื้อหา เพ่ิมหัวข้อการสอนในแต่ละสัปดาห์ได้โดยผ่าน

ฟังก์ชั่น Topics/weeks 

- สามารถเพ่ิมและออกแบบกิจกรรม (Activities) แบบทดสอบต่าง ๆ (Assignment), กระดาน

สนทนา (Forum), แบบทดสอบ (Quiz) ไว้ให้นักศึกษาในชุดวิชานั้น ๆ  

- สามารถเพ่ิมแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น File, 

Label, URL รวมทั้งสามารถอัพโหลดข้อมูล รูปภาพ คลิปวิดีโอ สาระความรู้ เรื่องราวดี ๆ คลิป

วิดีโอที่อัพโหลดเข้าไป อาจารย์สามารถแทรกข้อค าถามได้โดยใช้ H5P มาประกอบการสร้างสื่อ

การสอน เ พ่ื อ เ พ่ิมการปฏิ สั ม พันธ์ ท างการ เ รี ยนระหว่ า งผู้ เ รี ยนกับ เนื้ อหา  โดย ใช้  

http://h5p.org/content-types-and-applications  อาจารย์สามารถสร้างวิดีโอเชิงปฏิสัมพันธ์  

(Interactive VDO) แล้วออกแบบแบบทดสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนั้น นักศึกษา

สามารถท าแบบทดสอบหรือกิจกรรมนั้น ๆ ระหว่างรับชมคลิปได้ และเมื่อนักศึกษาท าเสร็จ 

http://moodle.stou.ac.th/
http://h5p.org/content-types-and-applications


ระบบโปรแกรม Kahoot จะประเมินผลคะแนนและความพึงพอใจ พร้อมเฉลยค าตอบให้ทราบ

ทันท ี

- สามารถจัดกลุ่มผู้เรียน (Grouping) ส าหรับท ากิจกรรม จัดกลุ่มผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่ม

ผู้เรียนที่สอบไม่ผ่าน เป็นต้น และสามารถสร้างห้องสนทนา หรือสร้างกระดานถาม - ตอบ

ออนไลน์ได้ เป็นต้น 

- ระบบการเรียนการสอน Moodle สามารถเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้ใน

ระบบเพ่ือผู้สอนสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินผลการเรียนรู้แบบรูบิกส์ (Rubric Scoring) ซึ่งไม่ได้แสดงผล

สัมฤทธิ์โดยตรง แต่แสดงให้เห็นพฤติกรรมของผู้เรียนผ่านระบบ 

บทบาทของนักศึกษา (Students) ที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ 

Moodle เท่านั้นจะสามารถใช้ User name และ Password ของนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ 

เพ่ือใช้ Log in เข้าสู่ระบบ - เลือกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เพ่ือเข้าไปศึกษาเนื้อหาสาระและท ากิจกรรม 

ท าแบบทดสอบต่าง ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนออกแบบไว้ให้ 

 

 
                ภาพที่ 1 ภาพบรรยากาศในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 



2. การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่าน Moodle อย่างไร 

การเพ่ิมหัวข้อ การแทรกภาพ การเพ่ิมไฟล์ การแทรกคลิปวิดีโอต่าง ๆ ถือได้ว่า LMS : 

Moodle เป็นระบบการเรียนการสอนที่เอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนและผู้สอนช่วยให้เข้าถึง

สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น รวมถึงสามารถน าสาระสื่อต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ใน

ด้านการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนในระบบทางไกลที่มีการ

พัฒนาต่อยอดขึ้น สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนในระบบทางไกล ช่วยกระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียน เกิด

ความตื่นตัว ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนใน

ระบบการเรียนการสอน 

 

3. การปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยระบบ Moodle 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนด้วย Moodle จะท าให้

ผู้สอน และผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างกันได้ เช่น การถาม - ตอบ ในเนื้อหาที่สงสัย 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสื่อการเรียนรู้ การจากที่สื่อการเรียนรู้มีหลากหลาย

รูปแบบ เช่น ภาพ ไฟล์ คลิปวิดีโอ และการใช้ฟังก์ชั่น H5P Add interaction ตามที่ออกแบบ เช่น 

การใช้วิธี MCQ หรือ การเติมค า ก าหนดจังหวะที่จะตั้งโจทย์ข้อค าถามขึ้นมา ซึ่งเป็นการย้ าความ

เข้าใจและประเมินผลการเรียนเป็นระยะ (Formative Evaluation)  รวมถึงมีการท ากิจกรรมไป

พร้อม ๆ กับการดูสื่อและแบบทดสอบต่าง ๆ ที่กล่าวมาท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและเนื้อหา

สาระ  (Learner-content Interaction) มากยิ่งขึ้น 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน โดยผู้สอนจัดกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนท า เพ่ือให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การจัดกลุ่ม (Team Discussion Board) การโต้วาที เป็นต้น 



 
 

 ภาพที่ 2 วิทยากรและผู้อบรมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

 

แนวปฏิบัติที่ดีของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ในบริบทของการจัดการเรียนการสอนทางไกล การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ 

(Learning Management System: LMS) เป็นระบบที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ระหว่าง

ผู้เรียนกับสื่อการเรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง มหาวิทยาลัยฯ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาควรให้ความส าคัญกับการใช้ LMS ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในบริบทของ

มหาวิทยาลัยปิด  

ในกรณีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้มีการจัดท าคู่มือการใช้ระบบที่แสดงให้เห็น

ว่า มีการใช้  Moodle  เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพ่ือช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งนอกจาก

จะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักศึกษาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งผู้สอน

ยังสามารถประเมินความรับผิดชอบของนักศึกษาจากการท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายผ่านโปรแกรมการเรียน

การสอนใน Moodle ได้อีกด้วย   

ในบริบทของมหาวิทยาลัยเปิด ผู้สอนสามารถน าช่องทางดังกล่าวนี้ไปใช้เพ่ือเสริมศักยภาพของ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสื่อที่ใช้ในบริบทของการศึกษาทางไกลที่ไม่มีชั้นเรียนได้ โดยอาจสร้าง

แบบทดสอบระหว่างเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแบบฝึกหัดให้นักศึกษามีความรอบรู้ในเนื้อหา และเพ่ือเป็นการ



เตรียมความพร้อมส าหรับการท าข้อสอบในการสอบปลายภาครวมถึงสอบซ่อม  นอกจากนี้ยังสามารถน าข้อมูล

ความรู้เพิ่มเติมมาเสริมให้แก่ผู้เรียนนอกเหนือไปจากบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมาในระบบฯ  

นอกจากนี้แล้วมหาวิทยาลัยฯ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงความส าคัญของ

เทคโนโลยีในการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา รวมถึงการขยายโอกาสทางการศึกษาผ่านการปูพ้ืนฐาน

ทักษะ ผ่านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า รวมถึงการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง

เทคโนโลยีที่ใช้เพ่ือการศึกษา อาจมีการท าความตกลงกับหน่วยงานภาคเอกชน โดยมีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

เป็นหน่วยงานช่วยในการจัดการฝึกอบรมการใช้ LMS Moodle ซึ่งนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นแล้ว 

สิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในช่องทางเป็นอันดับแรก คือการจัดการ

ฝึกอบรมอาจารย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้มีความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการท างานของ LMS การใช้ 

LMS เพ่ือประยุกต์เข้ากับการจัดการเรียนการสอน ไปจนถึงการอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษากลุ่มต่าง ๆ  

ในการใช้ระบบ LMS ได้อย่างเท่าเทียมกัน 

 

 

 

อ้างอิง  

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. คู่มือการใช้งานระบบE-learning  
ด้วย Moodle Retrieved from 
https://vclass.trang.psu.ac.th/pluginfile.php/2/course/section/22/E_Learning57_for_stu
dent.pdf สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2561   


