
ประเด็นในการจัดการเรียนการสอน 

กลวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างอย่างให้มีความสุขในยุคโควิด อย่างครูมืออาชีพ 

 

1.รูปแบบการเรียนการสอนและการใช้ Application ต่างๆ ที่ใช้จัดการเรียนการสอนในระบบ

ออนไลน์อย่างประสบความส าเร็จ/ มีประสิทธิภาพ/อย่างมืออาชีพ 

1. โปรแกรมสุ่ม Online-stopwatch และโปรแกรมสุ่ม Pickerwheel เป็นโปรแกรมที่ผูส้อนใช้

กระตุน้ผู้เรียนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นตัวสุ่มผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและสามารถจัดกลุ่มผูเ้รียนได้ โดยผู้สอนจะใส่

หมายเลขนักศึกษาทุกคนลงไปในโปรแกรมดังกล่าว และผูส้อนจะท าการสุ่มเป็นระยะ สอนไปมีการตั้ง

ค าถามระหว่างการสอน เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการตั้งใจและสนใจกับการเรียนการสอนอยู่เสมอ แตก่าร

ตอบผู้สอนไม่ได้เน้นการตอบถูกผดิ แต่จะเน้นให้การตอบเชงิเหตุผลและการน าไปประยุกต์ใชม้ากกว่า 

 

2. โปรแกรม Padlet โดยผู้สอนจะตั้งประเด็นค าถามไว้ แล้วโยนประเด็นลง

ไปในกระดานออนไลน์ แล้วให้แตล่ะคนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้

นักศึกษาตอบค าถามและแชร์ประสบการณ์ร่วมกันในสิ่งที่เรียนรู้  

3. โปรแกรม Kahoot ใช้ทดสอบและทบทวนเนือ้หาในแต่ละบทของการเรียนรู้ 

 

 

 

 

อ.ดร.รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ 

ภาควิชาจิตวทิยา คณะครุศาสตร์ 



4. โปรแกรม QuizWhizzer เป็นโปรแกรมสนุกกว่า Kahoot โดยเน้นให้ผู้เล่นต้องแข่งกันตอบ

โจทย์ค าถามให้ถูกต้อง เพื่อเดินทางจากจุดเริ่มตน้ไปยังเส้นชัย ซึ่งสามารถแข่งขันกันเป็นทีมหรือเล่นคน

เดียวได้ เป็นบอร์ดเกมส์ที่มีลักษณะคล้ายกับบันไดงูตอบถูกเดินหน้า ตอบผิดถอยหลัง ซึ่งผู้สอน

สามารถออกแบบได้อย่างอสิระ 

 

 

 

 

 

 

5. โปรแกรม Mentimeter, Every Where ใช้ส าหรับข้อมูลหรอืความคดิเห็นของผู้เรยีน 

 

 

 

6. โปรแกรม Microsoft Teams และ Google Classroom 

 

 

 

 

 

 

 



7. โปรแกรม loom  

 

  
  

8. โปรแกรม Google Site เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ง่ายต่อการเก็บข้อมูลต่างๆ เป็นลักษณะ

เว็บไซต์ที่ให้ผู้เรยีนสามารถออกแบบด้วยตนเอง และให้ผูเ้รียนน าเสนอผลงานต่างๆ ของกลุ่มและของ

ตนเองไว้ในเว็บไซต์ เชน่ กิจกรรมกลุ่ม คลิปตัดต่อวิดีโอ ประวัติส่วนตัว รูปภาพ แผนการสอน เป็นต้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.เทคนิคและวิธีการ/ กลวิธีจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขในการเรียนรู้ผ่านระบบ

ออนไลน ์

1. Talk & Share การให้ผู้เรียนแต่ละคนได้มีโอกาสพูดหรอืหากิจกรรมมาท ากับเพื่อนในชัน้เรียน 

โดยใหอ้ิสระกับผูเ้รียนว่าต้องการที่จะพูดหรอืน าเสนออะไรใหก้ับเพื่อนๆ จะเป็นเพลง ดนตรี นทิาน เล่า

ประสบการณ ์ความประทับใจ ฯลฯ เพื่อเป็นการให้ผูเ้รียนกล้าแสดงออกและสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน

ในชัน้เรียน 

2. ผู้สอนจะแบ่งเวลาออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงช่ัวโมงแรกผู้สอนจะทักทายพูดคุยกับนักศึกษา

เรื่องทั่วไป และเข้าสู่เนื้อหาที่สอนโดยระหว่างที่สอนอยู่นั้นก็มีการตั้งค าถามและสุ่มผู้เรียนเป็นระยะ 

แล้วเมื่อเข้าช่ัวโมงที่ 2 ผู้สอนจะให้เวลาผู้เรียนประมาณ 1 ช่ัวโมง ในการตอบค าถามและท างานเป็น

รายบุคคลหรือรายกลุ่มในระหว่างช่ัวโมง หลังจากนั้นช่ัวโมงที่ 3 ให้นักศึกษากลับเข้ามาน าเสนองาน 

และสรุปความรูท้ี่ได้จากการเรียนและการท างานนั้นครั้งนัน้ๆ 

3. ให้นักศึกษาได้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนกระดานสนทนาออนไลน์ โดยผูส้อนจะเป็นคน

ก าหนดประเด็นที่ใหผู้เ้รียนได้มีการสนทนาและแสดงความคิดเห็นในประเด็นเหล่านั้น และใหผู้เ้รียนได้

น าเสนอผลงานกลุ่มผ่านโปรแกรม Padlet มีการคอมเม้นท์กดรูปหัวใจ และสามารถโต้ตอบกันได้ใน

ประเด็นต่างๆ 

4. ผูส้อนมักจะใช้คลิปวิดีโอและกรณีศกึษาเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการจัดการเรยีนการสอน 

เนื่องจากการเรียนออนไลน์มีผลต่อการเรียนรู้คอ่นข้างมาก การที่บรรยายอย่างเดียวส่งผลตอ่ความเบื่อ

หนา่ยและความน่าสนใจ ผู้สอนจงึใชเ้วลาสอนไม่เกิน 1 ชม. หลังจากนั้นจะให้นักศึกษาดูคลิปวิดีโอหรอื

กรณีศกึษาด้วยตัวเอง แล้วท าการตอบค าถามและสรุปประเด็นเหล่านั้นลงใน Microsoft Teams พร้อม

กับสรุปผลของการเรยีนรู้ร่วมกัน 

5. ให้นักศึกษาน าทฤษฎีทางจิตวิทยามาแตง่เป็นบทเพลง กลอน เรื่องเล่า และแสดงเป็นละคร

สั้นในรูปแบบเชงิสร้างสรรค์ให้อิสระทางความคิดกับนักศึกษา แล้วตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอและเผยแพร่ลง

ใน YouTube เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนรูอ้ย่างสูงสุด 



 

https://sites.google.com/a/g.cmru.ac.th/thvsdi-kar-reiyn-ru/phelng-thvsdi-kar-reiyn-ru 

  

3.การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 

 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าการทดสอบความรู้ในลักษณะทดสอบย่อยของบทเรียนในแต่ละครั้งผ่าน

โปรแกรม Kahoot และ QuizWhizzer นอกจากนี้ยังใช้โปรแกรม Socrative และ Google form เป็นตัวที่

สนับสนุนใช้ในการเก็บคะแนนหลักในการเรียนรู้ 

 2. ผู้สอนมอบหมายงานใน Assignments ของ Microsoft Teams ส่วนมากเป็นลักษณะข้อ

ค าถามปลายเปิดที่เน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลในการตอบ ซึ่งในแต่ละบทของการเรียน

ผูส้อนจะมีข้อค าถามท้ายบทเรียน การมอบหมายงานผา่นระบบออนไลน์ ช่วยใหง้า่ยต่อการเข้าถึงขอ้มูล

ทั้งผู้สอนและผูเ้รียน และลดชอ่งว่างของความยุ่งยากในการส่งงาน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ส่งงานได้ และระบบ

ช่วยเก็บข้อมูลของผูเ้รียนไว้ ผูส้อนสามารถตรวจสอบและติดตามได้ง่ายว่าผู้เรียนส่งงานหรอืไม่อย่างไร 

 3. ผู้สอนมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการประเมินผลจากงานกลุ่มหรือการท างานร่วมกันเป็นทีม 

ที่มอบหมายให้ โดยมีการสังเกตและทุกครั้งที่มีงานกลุ่มผู้สอนจะให้ผู้เรียนเขียนบทบาทหน้าที่สมาชิก

กลุ่ม จากนั้นผู้สอนจะท าการสุ่มถามสมาชิกภายในกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ และให้ทุกคนใน

สมาชิกกลุ่มได้มีการสลับบทบาทหนา้ที่ในการท างานและเปลี่ยนกลุ่มในการท างาน เพื่อใหส้มาชิกแตล่ะ

คนได้เรียนรู้งานเป็นทั้งผูน้ าและผูต้าม กล้าแสดงออก รวมทั้งได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่และเกิดทักษะทาง

สังคมมากขึ้น 

 

https://sites.google.com/a/g.cmru.ac.th/thvsdi-kar-reiyn-ru/phelng-thvsdi-kar-reiyn-ru


4.ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ประสบความส าเร็จ 

 1. ความพร้อมของผู้เรยีน ผูเ้รียนแต่ละคนมีสภาพความพร้อมก่อนเรียน ที่แตกต่างกัน ผูส้อน

จะต้องปรับอารมณ์ ความรู้สึก และสภาพร่างกายของผูเ้รียนใหเ้กิดความพร้อมในการเรียนรู ้อาจใช้วธิี 

Talk and Share ก่อนเรียน โดยให้ผู้เรยีนได้แชร์ประสบการณ์หรือเรื่องเล่า หรอืสิ่งที่ผูเ้รียนอยากจะท า

กิจกรรมอะไรก็ได้ที่ให้ผู้เรยีนคนอื่นได้รับรู้และมีสว่นร่วม  

 2. อุปกรณ์เทคโนโลยีและสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญค่อนข้างมาก 

เนื่องจากเป็นสื่อกลางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หากผู้เรียนไม่มีอุปกรณ์หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ตมี

ปัญหาก็จะส่งผลตอ่การเรียนรู ้อีกทั้งยังมีผลต่อการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผูเ้รียน 

 3. การบริหารจัดการเวลาสอน เป็นประเด็นที่หลายคนอาจมองข้าม ซึ่งในการเรียนออนไลน์

ผู้สอนไม่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่เหมือนเรียนในห้องปกติ ดังนั้นการ

บริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมกับผูเ้รียนจงึควรตระหนักในเรื่องนี้ ควรมีการแบ่งสัดส่วนเวลาใหชั้ดเจน

ในการเรียน และไม่ควรให้ผู้เรียนเป็นผู้รับหรือ Passive เพียงฝ่ายเดียว ควรมีกิจกรรมคั่นในการเรียนรู้

อาจแบ่งเวลาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การสอนเนื้อหา, การวิเคราะหแ์ละลงมอืปฏิบัติ และการสะท้อนผลการ

เรียนรู้รว่มกัน 

 4. เทคนิคและวิธีการสอน เป็นปัจจัยที่สนับสนุนส าคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

โดยตรง ซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้องมีเทคนิคและวิธีการสอน หรือการถ่ายทอดข้อมูลในรูปแบบที่ท าให้ผู้เรียน

เข้าถึงได้งา่ย ท้าทาย กระตุน้ให้ผู้เรยีนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ เกิดการ Active ทั้งกายและใจ มีการ

โต้ตอบและตอบสนองอย่างตอ่เนื่อง 

 5. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ผู้สอนควรจัดบรรยากาศที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ

อยากที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่จะสอน และให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มาก ผ่านการใช้เสียงเพลง ดนตรี เกม 

หรือกิจกรรมที่ท้าทายและหลากหลาย ตลอดจนสามารถที่จะสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แบบเป็น

กันเอง มีเสียงหัวเราะ อบอุ่น และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ที่ส าคัญผู้สอนควรใช้

ค าพูดในเชิงบวกมากกว่าเชงิลบ เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดความรูส้ึกและทัศนคตทิี่ดตี่อรายวิชาและตัวผูส้อน 

 6. การสร้างแรงจูงใจและการมีวินัยส าหรับผู้เรียน ปัจจัยในส่วนนี้ถือว่าเป็นความท้าทาย

ของผู้สอนอย่างมาก เพราะผู้สอนจะต้องใช้กลวิธีและเทคนิคค่อนข้างมากในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด

แรงจูงใจในการเรียนรู้ หรอืแม้การสร้างความหมายของการเรียนรูใ้หก้ับผู้เรียนในแตล่ะครั้ง รวมทั้งการ

ฝึกวินัยตรงต่อเวลาทั้งในการส่งงานและการเข้าช้ันเรียน ซึ่งผู้สอนอาจจะต้องสอดแทรกข้อคิดและ

เรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของผู้เรียนที่มีลักษณะความตั้งใจและใส่ใจในการเรียนที่

แตกต่างกัน อีกทั้งพูดถึงแนวโน้มทิศทางของความต้องการทางด้านทักษะที่เป็นลักษณะ Soft Skills ให้

ผู้เรียนได้เห็นความส าคัญต่อการท างานในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปรียบเทียบ

ไตร่ตรองทบทวนตนเองถึงการพัฒนาความสามารถของตนเอง 



 7. การเสริมแรงเชิงบวก ผูส้อนควรตระหนักอยู่เสมอว่าการเสริมแรงนั้น เป็นสิ่งจ าเป็นและ

เป็นตัวจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดแนวโน้มพฤติกรรมในเชงิบวกมากขึ้น ซึ่งการเสริมแรงนัน้อาจจะใช้ของสิ่งของ

รางวัล การให้คะแนน การสะสมแต้ม การช่ืนชม หรอืการยกย่องได้ตามสถานการณ์ที่ผู้สอนได้ก าหนด

ไว้กับผูเ้รียน โดยการเสริมแรงเชิงบวกนั้นผูส้อนจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ผูเ้รียนจะได้รับการเสริมแรงก็

ต่อเมื่อแสดงพฤติกรรมแบบไหนอย่างไร ผู้สอนจะต้องช้ีแจงแก่ผูเ้รียนใหชั้ดเจน เพื่อให้ผู้เรยีนเข้าใจและ

สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่วางไว้ 



กลวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างอย่างให้มีความสุขในยุคโควิดอย่าง

ครูมืออาชีพ



1.รูปแบบการเรียนการสอนและการใช้ Application ต่างๆ ที่ใช้จัดการเรียนการสอนในระบบ
ออนไลน์อยา่งประสบความสําเร็จ/ มีประสิทธิภาพ/อย่างมืออาชีพ

1. โปรแกรมสุ่ม Online-stopwatch โปรแกรมสุ่ม Pickerwheel



2. โปรแกรม Padlet

3. โปรแกรม Kahoot

4. โปรแกรม QuizWhizzer



5. โปรแกรม Mentimeter, Every Where 

6. โปรแกรม Microsoft Teams และ Google Classroom

7. โปรแกรม loom 

8. โปรแกรม Google Site 



2.เทคนิคและวิธีการ/ กลวิธีจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

บทเพลง กลอน เรื่องเล่า และแสดงเป็นละครสั้นในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนกระดานสนทนาออนไลน์ 

แบ่งเวลาการสอนแต่ละครั้งออกเป็น 3 ช่วง 

วิเคราะห์คลิปวิดีโอและกรณีศึกษา

1

2

3

4

ให้ผู้เรียนแต่ละคน Talk & Share สัปดาห์ละ 3 คน

5



3.การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

ทดสอบย่อยของบทเรียนในแต่ละครั้งผ่านโปรแกรม Kahoot และ QuizWhizzer 

โปรแกรม Socrative และ Google form เป็นตัวที่สนับสนุนใช้

ในการเก็บคะแนนหลักในการเรียนรู้

1

2 ข้อคําถามปลายเปิดที่เน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และใช้

เหตุผลในการตอบผ่าน Microsoft Teams

3 มุ่งเน้นให้ความสําคัญในการประเมินผลจากงานกลุ่มหรือ

การทํางานร่วมกันเป็นทีม 



4.ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ประสบ

ความสําเร็จ

1. ความพร้อมของผู้เรียน 

2. อุปกรณ์เทคโนโลยีและสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

3. การบริหารจดัการเวลาสอน 

4. เทคนิคและวิธีการสอน
5. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 

6. การสร้างแรงจูงใจและการมีวินัย
สําหรับผู้เรียน 

7. การเสริมแรงเชิงบวก 

ปัจจัยและ
สิ่งแวดล้อม


