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ค าน า 
 
 เนื่องด้วยส านักเทคโนโลยีเพื ่อการเร ียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้มีการจัดอบรมในโครงการพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator จ านวนทั้งหมด 7 หลักสูตรซึ่งประกอบได้ด้วย 
    หลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอน
ออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา 
    หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพใน
ยุค NEXT Normal (Virtual Classroom and  Meeting Guide, Steps and Best Practices in NEXT 
Normal) 
    หลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็น
พลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 "Reimagined  Education & Learner for Global Digital 
Citizenship in 21st Century" 
     หลักสูตรที่ 4 : การสร้าง Blended Learning Platform for NEXT Normal Education 
Reimagined ด้วย Microsoft 365  
    หลักสูตรที่ 5 : การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual Classroom ด้วย 
Microsoft Windows  
    หลักสูตรที่ 6 : การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์การ
เรียนรู้ Microsoft 365 (Interactive Knowledge Media Development on Learning Experience 
Platform)  
    หลักสูตรที่ 7 : การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย 
(Secure Digital Assessment for Hybrid Learning)          
 ข้าพเจ้าขอขอบคุณส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วม
ในการจัดอบรมในครั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้น าแนวทางไปต่อยอดและเป็นวิธีปฎิบัติเพ่ือ เพ่ือให้เกิดผล
การจัดการเรียนรู้ที่ลงสู่ผู้เรียนอย่างสูงสุด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙)  
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  กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต้องเน้นปฏิสัมพันธเป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ที่เปน็เชิงรุก เน้นการจัดกิจกรรมประกอบในขณะที่จัดการเรียนการสอนออนไลน โดยสอดแทรกวิธีการที่ท าให
ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรูอยู่ตลอดเวลา มีการโตตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนผานระบบออนไลนทั้งใน
ระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน ท าใหเกิดการเรียนรูที่ตื่นเตน้เร้าใจและนาสนใจใครเรียนรูเนนปฏิสัมพันธทาง
ออนไลนอย่างสม่ าเสมอ ตองวางแผนในลักษณะที่เป็นกิจกรรมในที่ระยะของการเรียนการสอน แปลกใหม่และ
สนุกสนานได้เนื้อหาตามหลักสูตรและรายวิชาScreen time management: ความสามารถในการจัดการเวลา
ในโลกออนไลน์ การจัดการเวลาเพ่ือภารกิจที่หลากหลาย และการจัดการเวลาและก ากับตัวเองในการท า
กิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแบบออนไลน์ของคุณ 
 5 กลยุทธ์การสอนที่จะท าให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีดังนี้ 
1. ใช้ของจริงท่ีมีความเกี่ยวข้องในเนื้อหาในการสอน 

         ในโลกออนไลน์นั้นเรามีวัตถุดิบมากมายในการหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอน
โดยเฉพาะตัวอย่างจริง ที่สามารถน ามาเป็นตัวเสริมการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยมและอย่าลืมที่จะให้ผู้เรียนได้
วิเคราะห์และตีความจากตัวอย่างนั้น ๆ เพื่อสร้างการคิดวิเคราะห์ และ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

2.ใช้สื่อซื้อใจผู้เรียน 

         มีสื่อมากมายและหลากหลายรูปแบบในการสร้างการเรียนการสอนออนไลน์ให้เป็นในรูปแบบที่น่าสนใจ
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปัน วีดีโอ,คลิปเสียง,หรือสื่อที่ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมได้ ซึ่งหากใช้สื่อเพียงชนิด
เดียวเป็นเวลานาน อาจไม่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีปัญหาสมาธิสั้น มีปัญหาด้านการอ่าน หรือ ฟัง เขาจึงแนะน า
ให้ใช้ “สื่อผสม” ในการเข้าถึงผู้เรียน และไม่สร้างความน่าเบื่อ เช่น การแนบไฟล์เสียงการประกาศวิทยุ ภาพ
หัวข้อจากหนังสือพิมพ์ ในการท าความเข้าใจเนื้อหาจากสื่อที่ที่ผู้สอนมอบให้ หรือจะเป็นการให้ผู้เรียนได้ลอง
ท าสรุปหัวข้อจากหนังสือ การสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ที่ผู้เขียนมอบให้ในหนังสือ  รวมถึงซีรี่ย์ หรือ หนังสือ
การ์ตูนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือข้างต้น 

3.การสร้างเนื้อหาจากตัวผู้เรียน 

       ผู้เรียนสามารถแสดงการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้โดยการน าเสนอเนื้อหาผ่านสื่อการสอนที่
ต้องการ สิ่งที่พวกเขาน าเสนอนั้นต้องจะต้องแสดงถึงศักยภาพในการท างานเป็นทีมและสื่อความเป็นตัวตนได้ 
เช่น ผู้เรียนจะต้องหาบทความที่ตนสนใจแล้วน ามาสรุปใจความภายใน 2 -3 นาที แล้วน าเสนอหรือเป็นการ
โต้วาที พูดคุยถกเถียงกันในหัวข้อประเด็นต่างๆ สิ่งเหล่านี้สามารถท าผ่านระบบออนไลน์ได้ และยังสามารถท า
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างมาก 

 

หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค 
NEXT Normal  (Virtual Classroom and  Meeting Guide, Steps and Best Practices in 

NEXT Normal) 
    หลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การ
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4.เช็คความเข้าใจของผู้เรียน 
       ในการเรียนการสอนออนไลน์สิ่งที่ผู้สอนต้องท าทุกครั้งเมื่อจบการสอนคือการเช็คความเข้าใจของผู้เรียน 
สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การควิซ หรือ สรุปเนื้อหาที่เรียนไปโดยการน าเสนอผ่าน power point หรือ 
podcast หรือเขียนสรุป 
5.บอกวัตถุประสงค์ในการเรยีน 
       ผู้สอนจะต้องชี้แจงให้ผู้เรียนรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องเรียนและต้องท ามีอะไรบ้าง เราไม่จ าเป็นที่จะต้องบอก
ถึงแผนการเรียนการสอนทั้งหมด เพื่อสร้าง “ความเข้าใจร่วมกัน” รวมทั้งก าหนดการส่งการบ้านและการสอบ 
จะต้องชี้แจงให้ชัดเจน เนื่องจากการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มักจะเกิดการคลาดเคลื่อนในด้านความเข้าใจ 
และวัตถุประสงค์อยู่เสมอ 
       สิ่งส าคัญสุดท้ายที่ควรรู้คือการสอนออนไลน์ที่ดีนั้นไม่ใช่แค่การยัดเนื้อหาการเรียนการสอนในห้องเรียน
ปกติเข้าไปในแบบออนไลน์ แต่ผู้สอนจะต้องปรับสื่อการสอนนั้นและสร้างเนื้อหาให้เข้ากับการเรียนแบบ
ออนไลน์ ดังนั้นควรที่จะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากให้ที่สุดและ“เลือก”สิ่งที่ส าคัญ 

กลยุทธ์การเรียนการสอนออนไลน์ 
• TPACK        • Active Learning      • Q/A          
• MIAP            • Experience Learnin         • Microlearning        
• การสาธิต • Remote Learning    • Blended Learning     
• STEM /STEAM        • Project-based Learning          • Imagineering 
 
แผนการสอนแบบ  MIAP  
         MIAP เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นด้านสมรรถนะของผู้เรียน มีองค์ประกอบ ทั้งหมด 4 
ด้าน ได้แก่ 
            1. Motivation 
            2. Information 
            3. Application 
            4. Progress 
    Motivation คือ การกระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน อาจจะเป็นการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ การใช้ค าถาม
น า การแสดง หรือท าอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้ผู้เรียนรู้สึกและคิดตามหลัง จากนั้นก็ท าการโยงเรื่องไปสู่ขั้นตอนที่
สอง 
    Information คือ ขั้นตอนการให้เนื้อหากับผู้เรียน เป็นขั้นตอนเนื้อหาสาระ รายละเอียด และความรู้ต่าง ๆ 
    Application คือ ขั้นตอนที่ต้องการตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
หรือไม่ ขั้นตอนนี้จะถือเป็นการสอบผู้เรียน อาจใช้ข้อสอบ แบบทดสอบ ใช้การถามค าถาม หรือแสดงให้ดูใน
การปฏิบัติจริง 
    Progress คือ ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกับช่วง Application เป็นการน าเอาผลของการสอบ การปฏิบัติมาท าการ
ตรวจสอบว่าผ่านตามวัตถุประสงค์หรือไม่ แล้วให้ผลย้อนกลับไป ถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ก็จะรู้ว่าผู้เรียนยัง
ขาดความรู้เรื่องอะไร และก็ท าการแก้ไข แล้วสรุปท าความเข้าใจอีกครั้ง 
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ภาคผนวก  
เกียรติบัตรผ่านการทดสอบ 
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เกียรติบัตร 
หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค 
NEXT Normal  (Virtual Classroom and  Meeting Guide, Steps and Best Practices in 

NEXT Normal) 


