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วทิยากร : ผศ.ดร.รฐัสภา แกน่แกว้ ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการศนูยม์เีดยี ดา้นวชิาการ  
                 มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 
      ผศ. ดร.กรรณ จรรยาวฒุวิรรณ ์ผูอ้ำนวยการสำนกัเทคโนโลยกีารศกึษา        
                 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
  เมื่อวันอังคารท่ี 10 สิงหาคม 2564 ทางคณะทำงานการจัดการความรู้ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้
จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ เวลา 9:00 น ถึง 12:00 น. 
ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Team โดยมีวิทยากร 2 คนคือ ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ซึ่งมาบรรยายในหัวข้อ
เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ตามเกณฑ์คุณภาพ” และ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ซึ่งมา
บรรยายในเรื่อง “นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบการศึกษาทางไกล” 
 

 
 
ภาพที ่1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว วิทยากร (บนซ้าย) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ วิทยากร (บนขวา) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ล่างขวา) 
รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน ประธานคณะทำงานการจัดการความรู้สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
(ล่างซ้าย) 
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1. นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ตามเกณฑ์คุณภาพ 
 การบรรยายในส่วนแรกโดย ผศ.ดร.รัฐสภานั้น เป็นการให้ความรู้จากมุมมองของอาจารย์ที่สัมผัสกับ
การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าโดยตรง วิทยากรได้เกริ่นนำถึงสภาพการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ว่า 
ได้เปลี่ยนสถานะจากการเป็นช่องทางเสริมในการจัดการเรียนรู้มาเป็นช่องทางหลักในปัจจุบันอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID -19) ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง 
หลังจากนั้นวิทยากรได้ช้ีให้เห็นถึงสภาพจริงในการสอนออนไลน์ในปัจจุบันซึ่งสามารถจำแนกออกมาได้เป็น 6 
ข้อคือ 
 1. ความเคยชินในการสอนบรรยายท่ีไม่ต้องเตรียมการมาก 
 2. ความเหล่ือมล้ำด้านอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
 3. การเตรียมการสอนทางออนไลน์ท่ีต้องใช้เวลามากกว่าการสอนสด 
 4. การลงทุนอุปกรณ์ส่วนตัวของอาจารย์บางคน 
 5. ค่าใช้จ่ายด้านอินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มขึ้น 
 6. การอัพเดทความรู้ในการใช้แอปพลิเคชัน (application) ต่างๆ 
 

 
 

 ภาพที ่2 วิทยากรแบ่งปันประเด็นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการสอนออนไลน์ในรูปแบบเดิม 
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ต่อมาวิทยากรได้อธิบายถึงปัญหาการสอนออนไลน์ในแบบเดิมซึ่งมีอยู่ 8 ข้อดังนี้ 
 1. ละเลยหลักสูตร นั่นคือผู้สอนไม่เคยศึกษารายละเอียดใน มคอ. 2 หรือหลักสูตรที่ตนเองสอนมา
 ก่อน 
 2. ไม่รู้จักศิษย์ นั่นคือ ผู้สอนไม่ทราบคุณลักษณะเฉพาะของศิษย์ในรายวิชาของตนเอง 
 3. ไม่คิดวัตถุประสงค์ นั่นคือ ผู้สอนไม่ได้นำเอาคำอธิบายรายวิชามาจัดทำวัตถุประสงค์ในการสอน
 หรือทำให้ชัดเจน 
 4. ยังงงเครื่องมือ นั่นคือ ผู้สอนไม่ได้มีความรู้หรือศึกษาวิธีใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสอนออนไลน์ท่ี
 มากพอ 
 5. ไม่ถือผลลัพธ์ นั่นคือ ผู้สอนไม่ได้สอนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีได้ต้ังไว้แต่แรก 
 6. ไม่จับมือมิตร นั่นคือ ผู้สอนขาดพันธมิตรหรือเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ 
 7. ยึดติดวิธีเก่า นั่นคือ ผู้สอนนำรูปแบบการสอนบรรยายในห้องมาใช้กับการสอนออนไลน์ 
 8. ไม่เข้าใจศาสตร์ นั่นคือ ผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ที่จำเป็นมา
 จัดการเรียนการสอน 
  
 ประเด็นต่อมาท่ีวิทยากรบรรยายคือนวัตกรรมการสอนออนไลน์ โดยวิทยากรช้ีให้เห็นว่านวัตกรรมท่ีดี
นั้นอยู่ที่การนำมาใช้ มิใช่อยู่ที่ความใหม่เพียงอย่างเดียว หลังจากนั้นวิทยากรได้แนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อ
บรรลุเป้าหมายของนวัตกรรมการสอนออนไลน์อันประกอบด้วย 
 1. ห้ามยกห้องเรียนในช้ันเรียนมาถ่ายทอดสด 
 2. ออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  2.1 ผู้สอนต้องศึกษาแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (curriculum mapping) เพื่อถอด
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.2 ผู้สอนออกแบบแผนกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ 
  2.3 ผู้สอนต้องวางแผนให้ตัวผู้สอนเองและผู้เรียนรู้สึกตื่นตัว (active) ในช้ันเรียน 
  2.4 ผู้สอนควรวางแผนการใช้นวัตกรรมการสอนออนไลน์โดยให้มีเนื้อหาที่ชัดเจนเพียงหน้า
  เดียว 
  2.5 ผู้สอนต้องใช้ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ท่ีมีอยู่มาสร้างนวัตกรรมการสอนออนไลน์ให้
  มีคุณภาพ 
 
 หัวข้อต่อมาที่วิทยากรกล่าวถึงคือ เทคนิคหรือกลวิธ ีการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยากรได้ให้
คำแนะนำและข้อปฏิบัติท่ีน่าสนใจดังนี้ 
 1. ผู้สอนต้องรู้จักใช้น้ำเสียงในการสอน ไม่ว่าจะเป็น ความเร็วในการพูด ความดัง -ค่อยของเสียงพูด 
 การพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำ การเว้นช่วงเพื่อสร้างความต่ืนเต้น และน้ำเสียง 
 2. ผู้สอนควรทำสไลด์ (slide) ประกอบการสอนท่ีไม่ใช้เวลายาวนานเกินไปนัก 
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 3. ผู้สอนควรเปิดสไลด์สอนก่อนสอนจริงล่วงหน้า 1 วันเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหา 
 

 
 

 ภาพที ่3 – วิทยากรแนะนำยกตัวอย่างแอพพลิเคชันท่ีสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้ 

 
ประเด็นสุดท้าย วิทยากรได้ให้แนวทางการใช้แอปพลิเคช่ันต่างๆ เพื่อจัดการสอนออนไลน์ดังนี้ 

 1. ผู้สอนควรติดตั้งแอปพลิเคชันพื้นฐานที่จำเป็นและแอปพลิเคชันบางตัวที่ต้องซื้อหามาใช้ หากเป็น
 แอปพลิเคชันท่ีดีก็สมควรท่ีจะต้องลงทุนในส่วนนี้ 
 2. ผู้สอนสามารถเลือกใช้แอปพลิเคชันที่เป็นการสุ่มเลือกคำตอบได้ แต่ควรจัดให้มีความหลากหลาย
 รูปแบบ โดยวิทยากรยกแอปพลิเคชัน Wordwall มาเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย 
 3. ผู้สอนสามารถเลือกใช้แอปพลิเคชันบางตัวเพื่อใช้ในการเรียนแบบออนดีมานด์ (On-Demand) นั่น
 คือ ผู้เรียนสามารถเรียนเนื้อหาตามเวลาท่ีสะดวกได้ 
 4. ผู้สอนอาจใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสะท้อนตัวตนและฝึกการคิดสร้างสรรค์ได้ โดย
 วิทยากรยกตัวอย่างการใช้งานจากแอปพลิเคช่ัน Memoji 
 5. ผู้สอนสามารถเลือกใช้แอปพลิเคชันที่ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมหรือทำชิ้นงานร่วมกันได้เสมือน
 จริงในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างแอปพลิเคชันท่ีสามารถจัดการสอนในลักษณะนี้ได้เช่น Draw.io เป็นต้น 
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 6. หากมีแอปพลิเคชันท่ีต้องเสียเงินแต่มีคุณภาพดี เหมาะสมต่อการจัดการสอนออนไลน์พูด ผู้สอนไม่
 ควรลังเลท่ีจะลงทุนซื้อแอปพลิเคชันนั้นทันที 
 7. ผู้สอนควรมีแอปพลิเคชันจับเวลาท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมต่อการจัดการสอนออนไลน์ 
 8. แอปพลิเคชัน Zoom นั้น แม้ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันท่ีมิได้มีฟังก์ช่ันการใช้งานโดดเด่นเท่าใดนักเมื่อ
 เทียบกับแอปพลิเคชันอื่น แต่ผู้สอนสามารถใช้ Zoom ในการเรียนการสอนให้มีชีวิตชีวาได้ 
 9. ผู้สอนต้องสอนด้วยความสุขและความสนุก 
 
2. นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบการศึกษาทางไกล 
 การบรรยายในส่วนนี้ ผศ.ดร.กรรณได้ให้ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีกระบวนการเรียน
การสอนที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนทางไกล ตามปรัชญา
การก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่มุ ่งไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้มีประสบการณ์ในการจั ดการเรียนสอนด้วย
เทคโนโลยี ในปัจจุบันมีการทำแผน มสธ. 2561 ท่ีมุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome Base) ในยุค
ดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนรู้ในอนาคตท่ีกำลังเปล่ียนแปลงมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการปรับใช้
ในทุกระดับหลักสูตรต้ังแต่ปริญญาตรี – ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  
 

 
 

 ภาพที ่4 วิทยากรแบ่งปันข้อมูลแบบจำลองระบบการศึกษาทางไกล มสธ. 
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1. การพัฒนาหลักสูตร ที่มีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ กำหนดประสบการณ์และทักษะที่จำเป็น
 ให้กับผู้เรียน รวมถึงการวิธีการเรียนและการประเมิน 
 2. พัฒนาการชุดการสอนทางไกล มีการพัฒนาแบบเรียนด้วยตนเอง ที่อิงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
 ทางไกล รวมถึงกิจกรรมร่วมเรียนร่วมรู้ (Blended Learning Environment) ที่มีการปรับให้เข้ากับ
 ยุคดิจิทัลมากขึ้น ตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 3. มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบการสอนทางไกล อิงสภาพแวดล้อมเสมือน
 จริง และกิจกรรมร่วมเรียนร่วมรู้  
 4. ประเมินระบบการศึกษา ประกอบด้วย ประเมินผลการศึกษา หลักสูตรและชุดวิชา และระบบ
 การศึกษาทางไกล 
 5. ประกันคุณภาพระบบการศึกษาทางไกล 
 นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะรูปแบบเรียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะทาง
วิชาการตามความต้องการผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น อันประกอบด้วย  
 แผน ก. 1 การทำกิจกรรมประจำชุดวิชา – สอบปลายภาค  
 แผน ก. 2 การสอบกลางภาค – การสอบปลายภาค  
 แผน ก. 3 กิจกรรมร่วมเรียนรู้ – การสอบกลางภาคและปลายภาค 
 
 ทั ้งนี ้เพื ่อให้สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีที ่ม ีอิทธิพลเพิ ่มมากขึ ้นต่อการจัดการเรียนใน
สถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลสัมพันธ์กับการสื ่อสารให้มี
ประสิทธิภาพด้วย อันประกอบด้วย 1. มีการเช่ือมโยงถึงกัน ติดต่อกันได้ 2. มีความสามารถเข้าถึงและจัดการ
สารสนเทศได้ 3. ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจเท่านั้น 4. มุ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม
มากขึ้น 5. ต้องการมีพื้นท่ีเผยแพร่เรื่องราว/เนื้อหาส่วนตัว 6. ก้าวสู่การเป็นผู้บริโภคมืออาชีพ 7. ต้องการได้รับ
การตอบสนองในทันที แนวโน้มเช่นนี้ทำให้แนวทางการเรียนสอนมุ่งไปสู่พื้นท่ีส่ือสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น 
ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์ได้อย่างกว้างขวางรวมดเร็ว โต้ตอบกับผู้สอนบนพื้นท่ีเสมือนจริงได้ รวมถึงวิจารณ์เพื่อให้เกิด
การปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น  
 แนวโน้มการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลงไป ยังนำมาซึ่งการให้บริการทางการศึกษาในรูปแบบต่ำกว่าปริญญา 
(non degree) เพื่อตอบสนองผู้เรียนท่ีมุ่งแสวงหาความรู้เชิงลึกเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาการศึกษาในระยะ
ส้ัน รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะทางชีวิต ศักยภาพการทำงาน ควบคู่กับทักษะทางวิชาการ มีการเทียบโอนหน่วย
กิตเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่หลักสูตรท่ีสูงขึ้นต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบ
โจทย์สมรรถนะของผู้เรียน ภายใต้คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี รวมถึงกลยุทธ์ในการเผยแพร่องค์
ความรู้เพื่อให้เข้าถึงผู้เรียนในยุคดิจิทัลเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางการออกแบบการเรียนรู้ยุคดิจิทัล อันประกอบด้วย  
 1. การสร้างการรับรู้ – ท้ังสำหรับผู้เรียนและบุคคลท่ัวไปได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
 2. การมุ่งเน้นประโยชน์การแก้ปัญหา – พัฒนาทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 
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 3. กระตุ้นการปฏิสัมพันธ์ – เพิ่มการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนผู้สอนและองค์กร 
 4. การรักษาความผูกพัน – ระหว่างผู้เรียนกับสถาบันแม้ว่าจะเป็นการเรียนทางไกล 
 นอกจากนี้เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบการออกแบบ
การคิด (Design Thinking)   ซึ่งประกอบด้วย  
  A – Act  
  P – Plan 
  D – Do 
  C – Check  
 รวมถึงมีแผนจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษาฯ (อว.) ที่เน้นผู้เรียน เน้น
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการพัฒนากำลังคนด้านต่าง ๆ มีระบบทดลองการเรียนการสอนก่อนไป
ปฏิบัติใช้จริงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทั้งในและนอกวัยเรียนได้มีโอกาสพัฒนา 
เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการตามความต้องการเฉพาะตน และการพัฒนาตนในฐานะเป็นพลเมืองดิจิทัลในยุค
ปัจจุบัน 
 นอกจากนี้ภายใต้วิธีการเรียนแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ อันประกอบด้วย การลงมือทำ (Action) 
สถานการณ์ (Situation)  เงื่อนไข (Condition) เมื่อมีวิธีการวัดผล ประเมินผลท่ีชัดเจนแน่นอน ทำให้ไม่ว่าจะ
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบและวิธีการใดก็ตาม ย่อมรักษามาตรฐานการเรียนไว้ได้ ภายใต้กรอบคิดเช่นนี้
ยังสัมพันธ์กับแนวทางการออกแบบการสื่อสารในยุคดิจิทัล คือ 1. สร้างการรับรู้ 2. มุ่งเน้นประโยชน์การ
แก้ปัญหา 3. กระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ 4. รักษาความผูกพัน 5.เปลี่ยนพฤติกรรมเป้าหมาย ทั้งนี ้เพื ่อให้
สอดคล้องกับการสร้างผู้เรียนในยุคดิจิทัล ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้ขยายพื้นที่การสื่อสารไปสู่สังคม
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว และกระจายเนื้อหาสาระได้ในวงกว้าง 
 อย่างไรก็ตาม โจทย์สำคัญของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัลอาจไม่ใช่ประเด็นของการใช้เครื่องมือ แต่คือ
จะพัฒนาเนื้อหาสาระอย่างไรให้ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ในวงกว้าง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์การผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนมาอย่างยาวนาน ทำให้มีความได้เปรียบ ส่ิง
สำคัญ คือ ต้องมีการจัดการเนื้อหาของสื่อที่มีอยู่อย่างหลากหลายรูปแบบให้เป็นระบบ เข้าถึงได้ง่าย และมี
ประสิทธิภาพ ซึ ่งในปัจจุบันกำลังพัฒนาระบบการสืบค้น และคลังข้อมูลขนาดใหญ่ Metadata) ของ
มหาวิทยาลัย และสร้างการรับรู้ท่ีรวดเร็วให้แก่สาธารณชน 
 โดยมีการปรับประยุกต์กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างเนื้อหา คือ  
 1. การตลาดเชิงเนื้อหา (Content of Marketing)  
 2. การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) 
 3. การตลาดเช่ือมต่อทุกช่องทาง (Omnichannel Marketing) 
 4. การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว (Influencer Marketing) 
 นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจนในการเรียนการสอน มุ่งตอบสนอง
ความสนใจเชิงลึกของผู้เรียน รวมถึงปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนกับกระบวนการเรียนการสอนผ่านช่องทางต่าง ๆ  ท่ี
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มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งการเผชิญหน้า การทำกิจกรรมกระดาษ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การใช้ Module เพื่อพัฒนาการเรยีน
การสอนที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  ซึ่งประกอบด้วยคลิปวิดีโอการสอนและบทบรรยาย 
เนื้อหาสรุป กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และแนะนำแหล่งการเรียนรู้ภายนอก รวมถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน และการพัฒนาปรับปรุงโมดูลการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ คือ มหาวิทยาลัยมุ่ง
พัฒนาไปสู่ความเป็น U – Learning (Ubiquitous Learning) เพื่อทุกคน ทุกเวลา และเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ 
ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยประหยัดต้นทุนการผลิตส่ือ แต่มีประสิทธิภาพของส่ือมากยิ่งขึ้น  
 

 
 

ภาพที ่5 วิทยากรแบ่งปันข้อมูลเรื่องความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Quotient) 
 
 นอกจากนี้ยังนำมาสู่การพัฒนาแบบคู่ขนานทั้งผู้สอนและผู้เรียนให้มีความฉลาดทางดิจิทัล (Digital 
Quotient) มากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์สมบูรณ์แบบ มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิต
สื่อที่เป็น Digital Content แทนสื่อรูปแบบเดิม มีการออกแบบสื่อที่ดี รวมถึงการใช้เครื่องมือการเรียนการ
สอนที่เป็นเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อสร้างพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ผู้มีความสร้างสรรค์ทางดิจิทัล 
(Digital Creativity) และมีความสามารถในการแข่งขันเชิงดิจิทัล (Digital Competitiveness)  อันเป็นทักษะ
สำคัญของโลกยุคปัจจุบัน และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มสธ. 
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แนวปฏิบัติที่ดี  
 1. จากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้ใช้การเรียนการสอนออนไลน์เพื่อทดแทนการสอนแบบ
เผชิญหน้านั้น คณาจารย์ต้องเรียนรู้และพลิกแพลงกลวิธีการสอนและการใช้งานเทคโนโลยี เช่น เว็บไซต์ 
แอพพลิเคชั่น ให้เหมาะสมกับบริบทการเรียนการสอนออนไลน์มากยิ่งขึ้น การเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งนี้ทำให้คณาจารย์เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถเลือกใช้กลวิธีการสอนและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อ
นำมาปรับใช้ให้เข้ากับกับบริบทของชุดวิชาและกลุ่มนักศึกษาในชุดวิชานั้นๆ ได้ เช่น การสอนเสริมประจำชุด
วิชาศึกษาทั่วไป การทำกิจกรรมทดแทนในรูปแบบออนไลน์ของการอบรมเข้มชุดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การสอนชุดวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 

2.  จากการฟังบรรยาย วิทยากรได้ให้ข้อมูลเรื่องบริบทภายในองค์กรท่ีคณาจารย์ได้รับการผลักดันให้
เข้าสู ่กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์และสามารถปฏิบัติงานสอดประสานไปกับการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรท่ีวางแผนเข้าสู่มหาวิทยาลัยออนไลน์เต็มรูปแบบ เช่น การส่งเสริมให้คณาจารย์ร่วมผลิตสื่อการสอนท่ี
ทันสมัยในรูปแบบคลิปวิดีโอขนาดส้ันความยาว 5-7 นาทีตามหัวข้อเรื่องเพื่อให้เหมาะสมกับการรับชมส่ือของ
ผู ้เร ียนในปัจจุบัน การเริ ่มปร ับเปลี ่ยน/ย้าย platform ออนไลน์ร ูปแบบอื ่นให้เข้าสู ่การใช้เว ็บไซต์ 
elearning.stou.ac.th เพื่อทำให้นักศึกษาใช้ช่องทางเดียวกันซึ่งเข้าถึงได้ง่ายและลดความสับสนจากเดิมท่ีเปิด
ให้เข้าใช้หลากหลาย platform  


