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แนวทางการปฏบิตัทิ ี�เหมาะสมสาํหรบัการเรยีนรูแ้บบตวัตอ่ตวั

เพื�อที�จะอํานวยความสะดวกการฝึกสอนในชั �นเรยีน เป็นเรื�องสําคญัที�เราควรปฏบิตั ิ
ตามแนวทางที�ดแีละเรยีบงา่ย เพื�อใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รยีนของคณุจะไดรั้บประสบการณท์ี�ดี
ในการเรยีนรู ้ซึ�งขอ้มลูตา่งๆ ดา้นลา่งนี�จะชว่ยใหเ้ราเตรยีมพรอ้มสําหรับบทเรยีนและ
รูส้กึมั�นใจไดม้ากขึ�น

การเตรยีมตวั

การจดัสรรเวลา: เมื�อเราจะเริ�มชั �นเรยีน เป็นเรื�องสําคญัที�เราจะตอ้งมกีารจัดสรรเวลา
ที�ด ีเพื�อที�เราจะไดไ้มต่อ้งสอนเกนิเวลาหรอืตดัเนื�อหาบางสว่นในการสอนออกไป ถา้
เป็นไปไดค้วรลองหาใครสกัคนใหช้ว่ยในการตดิตามเวลาใหด้หีรอืคอยชว่ยจับเวลาใน

แตล่ะชว่งของการสอน แน่นอนวา่ผูเ้รยีนจะรูส้กึไมด่ถีา้มกีารตดัเนื�อหาบางสว่นออก
ไปเพราะเวลาในการสอนไมเ่พยีงพอ ควรใชค้ลกิเกอรใ์นการชว่ยเลื�อนสไลดก์จ็ะเป็น
ประโยชนม์าก เราจะไดป้ระหยดัเวลาในการเดนิกลบัไปที�แล็ปท็อปของตวัเองไดด้ว้ย

ฝึกซอ้ม: คณุอาจไมจํ่าเป็นตอ้งจําเนื�อหาสไลดท์ั �งหมดรวดเดยีว แตใ่หฝึ้กซอ้มกอ่น

วนันําเสนอ 2-3 วนัเพื�อใหแ้น่ใจวา่สิ�งเหลา่นั�นอยูใ่นหวัของคณุแลว้

ใสเ่สื�อผา้สบายๆ ที�เหมาะสม: ใสร่องเทา้ที�สบายสําหรับตวัคณุ โดยเฉพาะถา้ตอ้ง
ยนืเป็นเวลานาน เพื�อหลกีเหลี�ยงความรูส้กึรอ้นมากเกนิไปขณะนําเสนองาน ใหส้วม
เสื�อชั �นที�สามารถถอดไดใ้นเวลาที�ตอ้งการ อยา่งเชน่ เสื�อแจ็กเกต็ และใหเ้ลี�ยงการ
สวมเสื�อที�หนา

นํ �าดื�ม: ใหเ้ตรยีมขวดนํ�าไวใ้กลต้วัเสมอ เพื�อที�เวลาเราคอแหง้หรอืไอมาก ๆ จะได ้
ชว่ยแกไ้ขไดท้นัที

ภาษากาย

การสบสายตา: สิ�งนี�จะทําใหผู้ฟั้งทกุคนรูส้กึเป็นคนพเิศษและเป็นการใหผู้ฟั้งรูว้า่เรา

รับรูก้ารมอียูข่องพวกเขา เชค็ใหแ้น่ใจวา่เราไดก้วาดสายตาไปรอบ ๆ หอ้งและไมไ่ด ้



เพง่อยูท่ี�คนใดคนหนึ�ง พยายามเลี�ยงการมองที�หนา้จอนําเสนอบอ่ย ๆ เพราะมนัจะ
เป็นการที�เราหนัหลงัใหก้บัผูเ้รยีนของเราซึ�งเป็นเรื�องที�ไมด่นัีก มนัยงัทําใหท้ศิทาง
ของเสยีงเราไปในทางที�ผดิอกีดว้ย และถา้เราจะชี�อะไรบนหนา้จอเรากต็อ้งยนืหนั
หนา้ไปทางผูเ้รยีนพรอ้มกบัเอามอืชี�ไปในจดุที�ตอ้งการใหส้ายตาของพวกเขามองไป

การยิ�ม: จําไวว้า่ใหย้ิ�มอยูเ่สมอ มนัจะชว่ยใหเ้รารูส้กึผอ่นคลาย รูส้กึด ีและยงัทําให ้
พวกผูเ้รยีนรูส้กึสนุกไปกบัชั �นเรยีนไดอ้กีดว้ย

การขยบัมอื: พยายามเลี�ยงการขยบัมอืที�มากเกนิไปในขณะพดู ใหพ้ยายามขยบัมอื
เมื�อเราอธบิายเนื�อหาบางสว่นบนสไลดเ์พื�อใหผู้เ้รยีนเห็นขอ้มลูที�เรากําลงัพดู หลกี
เลี�ยงการขยบัมอืไปรอบ ๆ โดยไมม่เีหตผุลเพราะมนัจะทําใหเ้ราดปูระหมา่ได ้ถา้เรา
หยดุขยบัมอืไมไ่ดจ้รงิ ๆ กใ็หล้องถอืขวดนํ�าเอาไว ้สิ�งนี�จะชว่ยลดการขยบัมอืไปมา
ของเราได ้

การนําเสนอ

มสีว่นรว่มในช ั�นเรยีน: เมื�อไหรก่ต็ามที�คณุถามคําถามกบัผูเ้รยีน มนัไมเ่พยีงแคช่ว่ย
ใหค้ณุไดพั้กระหวา่งการพดูในระยะเวลานาน แตม่นัยงัชว่ยใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มและ
ไดค้ดิเกี�ยวกบัเนื�อหาที�เรยีน และคณุอาจจะใหร้างวลัเล็ก ๆ นอ้ยใหก้บัผูท้ี�ตอบถกูได ้
อกีดว้ย

ถกูตอ้งและชดัเจน: พยายามทําใหเ้นื�อหาสั �นและกระชบัใจความ เนื�อหาที�มาก

เกนิไปกอ็าจทําใหม้ผีูเ้รยีนตามหวัขอ้ที�สําคญัไมท่นั ขอ้มลูที�สั �น กระชบัใจความคอื
กญุแจสูค่วามสําเร็จ

ความเร็วในการพดู: พยายามอยา่พดูใหเ้ร็วเกนิไป เพราะมนัจะทําใหเ้ราดปูระหมา่
และผูฟั้งกจ็ะตามเราไมท่นัวา่พดูอะไร พดูใหช้า้พอประมาณและหายใจใหป้กติ

การแสดงออก: พดูใหด้งัฟังชดั เกบ็มอืใหห้า่งจากปาก พยายามมองไปขา้งหนา้ไม่
จดจอ่ไปที�พื�น และพดูดว้ยนํ�าเสยีงที�มั�นใจ



เพิ�มควซิเขา้ไปในระหวา่งสอน: เพื�อใหม้กีารพักชว่งระหวา่งสอนและใหผู้เ้รยีนไดม้ี

สว่นรว่มกบัการสอน ลองเพิ�มควซิคําถามไปในระหวา่งสอนสกัหน่อย สิ�งนี�เราไดจั้ดทํา
ไวใ้หใ้นโมดลูเรยีบรอ้ยแลว้ แตส่ามารถที�จะเพิ�มไดต้ามใจชอบ

มอีารมณข์นัในการสอน: ถา้ทําใหผู้เ้รยีนหวัเราะไดบ้า้งกจ็ะชว่ยใหบ้รรยากาศการ

เรยีนมคีวามสนุกมากขึ�น

ไมม่คีาํหยาบคาย: อยา่ใชคํ้าหยาบคายไมส่ภุาพ เพราะอาจทําใหบ้างคนไมพ่อใจได ้
ไมม่กีารสบถกจ็ะไมทํ่าใหใ้ครไมพ่อใจ

สถานที�

รูจ้กักบัสถานที�ท ี�สอน: ถา้คณุไมไ่ดส้อนอยูใ่นชั �นเรยีนปกตทิี�คุน้เคย กค็วรที�จะลอง
ไปดสูถานที�กอ่นจะไปสอน เป็นเรื�องสําคญัมากในการทําแบบนี� เพื�อที�เราจะไดต้รงตอ่
เวลาและเตรยีมพรอ้มในวนัที�สอนได ้อกีทั �งยงัเป็นการเลี�ยงเจอปัญหาที�อาจเกดิขึ�น
ได ้คณุจะตอ้งรูว้า่มอีปุกรณแ์ละความอํานวยสะดวกอะไรบา้งที�มไีวใ้ห ้เราจะไดรู้ว้า่
ตอ้งเตรยีมอะไรไปเองบา้ง หร ือไมก่ไ็ปทํางานรว่มกบัฝ่ายจัดการสถานที�เพื�อจะได ้
ทราบรปูแบบของหอ้งและเตรยีมของที�ตอ้งการเพื�อใหดํ้าเนนิการไดอ้ยา่งราบรื�น

เชค็ใหแ้น่ใจวา่คณุมขีอ้มลูการตดิตอ่ของคนที�รับผดิชอบหอ้งเรยีนของคณุในวนันั�น

เพราะมนัไมม่ปีระโยชนท์ี�เราจะโทรหาคนที�พักในวนัหยดุ ขอ้มลูการตดิตอ่ของสถาน
ที�นี�อาจแตกตา่งจากที�ปกตทิั�วไปของเรา เพราะฉะนั�นมขีอ้มลูการตดิตอ่ของคนที�ดแูล
ทั �งคูไ่วเ้พื�อความรอบคอบ

ถา้มขีอ้จํากดัอะไรที�สถานที�การสอน คณุกต็อ้งแจง้ใหผู้เ้รยีนทราบ ตวัอยา่งเชน่
สถานที�นั �นอํานวยความสะดวกการเขา้ถงึของคนที�ใชร้ถเข็นคนพกิารหรอืไม ่ทางที�ดี
คอืใหแ้จง้ลว่งหนา้กบัผูเ้รยีนของคณุ

ทดสอบการสอนของคณุ: คณุจะสอนดว้ยโปรแกรม PowerPoint ยงัไง คณุจะสอน
โดยใชแ้ล็ปท็อปเชื�อมตอ่กบัจอโดยตรงหรอืใชเ้ครื�องฉายโปรเจกเตอรฉ์ายไปบนจอ



มกีระดานดําหรอืกระดานขาวพรอ้มกบัปากกาเขยีนบนกระดานหรอืไม ่หรอืมฟีลปิ
ชารท์ หรอืไม่

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หนา้จอของคณุฉายในรปูแบบ 6:9 เชน่ สไตลก์ระดาษ A4 แนว
นอน เทยีบกบัโปรเจ็กเตอรร์ุน่เกา่บางรุน่ที�ม ี6:6

เมื�อไปดสูถานที�สอนหรอืหอ้งเรยีน ใหนํ้าแล็ปท็อปพรอ้มกบัตวัสไลดเ์พื�อลองซอ้ม
ดําเนนิการสอน สิ�งนี�จะชว่ยใหเ้ราเห็นถงึปัญหาที�อาจเกดิขึ�นเพื�อที�เราจะไดแ้กไ้ข

หอ้งนํ �าอยูต่รงไหน: กอ่นเริ�มชั �นเรยีน ใหต้รวจสอบดวูา่หอ้งนํ�าอยูต่รงไหน มกีี�หอ้ง
ไมว่า่จะเป็นหอ้งนํ�าที�เหมาะกบัทกุเพศ (unisex) และสามารถเขา้ถงึไดท้ั �งหมด

สิ�งที�ตอ้งทาํและหา้มทาํเมื�อไปเยอืนสถานที�ใหม:่

● สิ�งที�ตอ้งทํา:

○ มชีื�อและเบอรต์ดิตอ่ของเจา้หนา้ที�ที�ปฏบิตังิานประจําสถานที�ในกรณีที�

ตอ้งการความชว่ยเหลอื

○ เดนิเชค็สถานที�การสอนและหอ้งที�จะสอนเพื�อใหแ้น่ใจวา่ทกุอยา่ง

เรยีบรอ้ย

○ เชื�อมตอ่คอมพวิเตอรก์บัจอหรอืโปรเจกเตอร ์เพื�อเชค็ใหแ้น่ใจวา่เสยีง
และภาพนั�นใชง้านได ้

● สิ�งที�หา้มทํา:

○ มาถงึในวนัสอนโดยที�ไมเ่คยมาดสูถานที�กอ่นเลย

○ ปลอ่ยใหท้กุอยา่งเป็นไปตามโอกาส: นําทกุอยา่งที�ตอ้งการไปรวมถงึใบ

งาน สายเคเบลิ ลําโพง และแบตเตอรี�

แนวทางการนําเสนอ

กอ่นการนําเสนองาน



● การเตรยีมการและคน้ควา้: ฝึกซอ้มนําเสนอเนื�อหาอยา่งนอ้ย 2-3 วนัเพื�อให ้
รูแ้ละเขา้ใจเนื�อหาอยา่งด ีสิ�งนี�ยงัชว่ยใหเ้ราไดค้น้ควา้ขอ้สงสยัหรอือปัเดต
เนื�อหาเพิ�มเตมิได ้

● จาํนวนผูฟ้งั: รับรูถ้งึจํานวนของผูเ้รยีนที�จะมาเพื�อที�จะเตรยีมหอ้งที�เหมาะสม

คดิถงึวธิทีี�ดทีี�สดุในการอํานวยความสะดวกผูฟั้งใหม้สีว่นรว่มสําหรับขนาดของ

กลุม่ที�คาดหวงัเอาไว ้

● ควรนําอะไรไปบา้ง: ตามที�ไดไ้ปเยอืนสถานที�แลว้ ใหทํ้ารายการสิ�งที�ตอ้งการ
นําไปเพื�อใหแ้น่ใจวา่ชั �นเรยีนจะเป็นไปดว้ยความราบรื�น เราแนะนําใหค้ณุคดั
ลอกขอ้มลูนําเสนอไวใ้นแฟลชไดรฟ์เผื�อเอาไวด้ว้ย

ในระหวา่งการนําเสนอ

● คอยดเูวลา: ใชต้วัจับเวลาบนคอมพวิเตอร ์นาฬกิาขอ้มอื โทรศพัทม์อืถอื หรอื
นาฬกิาตดิผนัง เพื�อเชค็ใหแ้น่ใจวา่ตารางเวลาการสอนนั�นถกูตอ้ง และเวลา
พอที�จะครอบคลมุเนื�อหาทั �งหมด

● เขา้ใจผูฟ้งัของคณุ: แน่นอนวา่จะมชีว่งเวลาที�ความสนใจของผูเ้รยีนจะ

วอกแวก หรอืพวกเขาอาจจะรับขอ้มลูเกนิขดีจํากดัแลว้ ดงันั�นจงระวงัชว่งนี�ไวท้ี�
คณุตอ้งเตมิพลงัพวกเขาดว้ยกจิกรรมเบาสมองเล็กหรอืพักเบรกกนัสกัหน่อย

แน่นอนวา่ตวัคณุเองกด็ว้ย ถา้คณุเริ�มรูส้กึวา่พลงังานเริ�มหมด กล็องพักเบรกสกั
หน่อยหรอืชวนผูเ้รยีนทํากจิกรรมหรอืสนทนากบัผูเ้รยีนสกัหน่อย

● รา่เรงิอยูต่ลอด: พดูคยุเป็นระยะเวลาหลายชั�วโมงกเ็หนื�อยเป็นธรรมดา แตส่ิ�ง
ที�สําคญัคอืคณุตอ้งมพีลงัและกระตอืรอืรน้ตลอดชั �นเรยีน

หลงัจากการนําเสนอ

● ถามและตอบ: มเีวลาใหก้บัชว่ง ถามและตอบ จะเป็นชว่งสั �น ๆ กไ็ดแ้ละ
สามารถอยูใ่นชว่งทา้ยของแตล่ะบทเรยีน ถา้คณุถามคําถามที�คณุไมส่ามารถ
ตอบได ้ใหโ้นต้เอาไวแ้ลว้สง่อเีมลตอบกลบัไปทหีลงั เป็นเรื�องปกตทิี�บางทเีรา
อาจจะไมรู่คํ้าตอบของคําถาม ไมต่อ้งพยายามมาดว้ยคําตอบที�อาจไมต่รงกบั
มมุมองของ Facebook





แนวปฏบิตัทิ ี�ดที ี�สดุในการเรยีนออนไลน์

การใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนออนไลนนั์�นตอ้งใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์พลงังาน
และการออกแบบอยา่งมาก คณุรูเ้นื�อหาของคณุและวธิกีารสอนใหก้บัผูเ้รยีน ดว้ย
การเตรยีมการอยา่งรอบคอบและสภาพแวดลอ้มการนําเสนอทางออนไลน ์คณุ
สามารถที�จะใหก้ารมสีว่นรว่มและผลลพัธเ์ชงิบวกกบัผูเ้รยีนได ้คําแนะนําดา้นลา่งจะ
ชว่ยสนับสนุนคณุในการปรับตวัและการสอนบทเรยีนออนไลนห์รอืบทเรยีนแบบผสม

ได ้และยงัชว่ยเพิ�มทกัษะ ความสะดวกสบาย และความสามารถในการสอนใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิ�งขึ�นในรปูแบบของการสอนออนไลน ์ไมว่าจะเป็นมอืใหมใ่นการ
เรยีนทางไกลหรอืนักการศกึษาที�มปีระสบการณก์ารสอนทางไกล แนวปฏบิตัเิหลา่นี�
สามารถสนับสนุนใหค้ณุอยูใ่นดา้นการสอนที�มปีระสทิธภิาพไดไ้มว่า่คณุจะสอนที�ไหน

การออกแบบช ั�นเรยีนของคณุ

จดจาํสิ�งสาํคญั: การรูจั้กผูเ้รยีนของคณุและวธิกีารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนของคณุแตล่ะคน

นั�นสําคญัสําหรับการเรยีนออนไลน ์การเรยีนตวัตอ่ตวักสํ็าคญัเชน่กนั เนื�อหาที�น่า
สนใจ แนวทางการสอนที�ด ีการจัดการในชั �นเรยีน และการประเมนิบอ่ย ๆ ครั�ง สิ�ง
เหลา่นี�ลว้นเป็นปัจจัยพื�นฐานในทกุสภาพแวดลอ้ม ในขณะที�คณุพัฒนาหลกัสตูร
บทเรยีน และกจิกรรมสําหรับชั �นเรยีนออนไลน ์กใ็หพ้จิารณาวา่คณุจะวางแผนให ้
เหมาะสมและเทา่เทยีมกนัในแตล่ะองคป์ระกอบของการสอนที�มคีณุภาพอยา่งไร

พวกมนัจะตอ้งแตกตา่งจากการเรยีนการสอนในสภาพแวดลอ้มเสมอืนจรงิอยา่งไร

และคณุจะทําใหอ้งคป์ระกอบเหลา่นั�นเรยีบงา่ยสําหรับการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและความ

สําเร็จของเด็ก ๆ ทกุคนอยา่งไร

การตดัสนิใจในเรื�องรปูแบบและเทคโนโลย:ี ลองถามกบัตวัเองดว้ยคําถามดา้น

ลา่งนี�ดเูพื�อกําหนดวา่รปูแบบและเทคโนโลยสํีาหรับการเรยีนรูต้วัไหนที�จะเหมาะกบั

ชั �นเรยีนของคณุที�สดุ:

● จดุประสงคข์องบทเรยีนคอือะไร

● จําเป็นตอ้งกจิกรรมเชงิอภปิรายหรอืไม่

● มผีูเ้รยีนกี�คนที�จะมาเขา้เรยีนในชั �นเรยีนของคณุ

● คณุตอ้งการใหผู้เ้รยีนเขา้มามสีว่นรว่มในการถา่ยทอดสดผา่นมอืถอื หรอืมี



อยา่งอื�นที�ตอ้งการใหผู้เ้รยีนใชห้รอืไม่

● จะมผีูส้อนมากกวา่ 1 คนหรอืไม่
● อปุกรณอ์ะไรที�ผูเ้รยีนจะใชเ้พื�อดบูทเรยีน แล็ปท็อปหรอืโทรศพัทม์อืถอื
● บทเรยีนจะมรีะยะเวลาเทา่ไหร่

● ผูเ้รยีนจําเป็นตอ้งเห็นเนื�อหาบนจอหรอืไม ่เชน่ การตั �งคา่ การทํางาน หรอืแนว
คดิที�ยดึหลกัตามบทเรยีน

เหมอืนกบัสิ�งอื�น ๆ ทกุรปูแบบลว้นมทีั �งขอ้ดแีละขอ้เสยี แตข่อ้ความดา้นลา่งจะชว่ยให ้
คณุกําหนดรปูแบบที�ดทีี�สดุสําหรับเป้าหมายของคณุได ้

● การสอนแบบถา่ยทอดสด เชน่ web-seminar หรอื Facebook Live event:
○ ขอ้ด:ี โตต้อบกนัไดแ้ละมสีว่นรว่มกบัผูเ้รยีนไดใ้นชว่งเวลาจรงิ เป็นกลุม่

ชมุชนที�สามารถปรับเปลี�ยนตาม

ผลตอบรับไดท้นัท ีถา่ยทอดสดไดน้าน และเขา้รว่มไดต้ลอด
○ ขอ้เสยี: ผูเ้รยีนไมส่ามารถดซูํ�าไดห้รอืกดหยดุบทเรยีนและเริ�มบทเรยีน

ขณะที�ทํางานอื�นได ้ถา้เกดิความผดิปกตอิยา่งเชน่ อนิเทอรเ์น็ตดบัหรอื
เสยีงดบัผูช้มกย็งัดอูยู่

● การเรยีนแบบ On-demand เชน่ คลปิวดิโีอ เสยีงที�อดัไวแ้ลว้ สไลดเ์สยีง
บรรยาย และ e-learning :

○ ขอ้ด:ี บทเรยีนแบบนี�เราสามารถปรับแตง่ไดต้ามตอ้งการ คณุสามารถ

ปรับแตง่บทเรยีนกอ่นที�จะเปิดใหเ้รยีนได ้ผูเ้รยีนกส็ามารถเขา้ถงึ
บทเรยีนไดต้ลอดเวลา ดซูํ�าไดห้รอืจะเลน่และหยดุตรงไหนกไ็ดข้ณะที�
ทํางานอื�น

○ ขอ้เสยี: ไมม่กีารโตต้อบสําหรับ “การถามและตอบ” ไมม่สีว่นในการสรา้ง

ชมุชนที�เขม้แข็งและอาจทําใหรู้ส้กึมคีวามเป็นสว่นตวันอ้ยลง การสอน
แบบนี�ไมเ่หมาะกบับทเรยีนยาว ๆ เชน่ มากกวา่ 40 นาที

*เมื�อสรา้งบทเรยีน On-demand โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดรั้บการอนุมตัจิาก
ผูจั้ดการโครงการของ Facebook ในทอ้งถิ�นของคณุกอ่นที�จะบนัทกึลงสาธารณะ

เมื�อทําการสอนแบบบนัทกึเอาไวนั้�น เป็นเรื�องที�ดทีี�จะพจิารณาถงึผูฟั้งของคณุ เชน่



เป็นผูค้นที�มปัีญหาทางการไดย้นิ ถา้เป็นเชน่นั�น เราแนะนําใหค้ณุมกีารใสซ่บัลงไป
ดว้ย

การสมัมนาออนไลน:์ เมื�อทําการเลอืกแพลตฟอรม์การสมัมนา สิ�งสําคญัคอืใหม้อง

หารปูแบบที�สามารถใหป้ระสบการณด์ ีๆในการเรยีนสําหรับตวัผูเ้รยีนและผูส้อน เมื�อ
จะทําการเลอืกใหพ้จิารณาถงึคณุสมบตัดิา้นลา่งนี�

● ความสามารถในการรองรับบคุคลที�จะเขา้มา ถา้คณุตอ้งการเชญิชวนผูเ้รยีน
100 คน กล็องเชค็ดวูา่การบรกิารนั�นรองรับไดม้ากขนาดนั�นหรอืไม่

● สามารถจัดชั �นเรยีนไดไ้มจํ่ากดัจํานวน บางบรกิารอนุญาตใหค้ณุจัดชั �นเรยีนได ้
ในจํานวนที�นอ้ย กอ่นที�จะเรยีกเกบ็เงนิคณุสําหรับชั �นเรยีนเพิ�มเตมิ

● มเีวลาไมจํ่ากดัในการสอน บางบรกิารมกีารจํากดัเวลาไวแ้ละจะถกูตดัการเชื�อม
ตอ่เมื�อหมดไป

● อณุญาตใหม้กีารใชไ้ฮไลท ์เพื�อที�คณุจะไดไ้ฮไลทส์ว่นที�สําคญัเอาไวบ้นจอ
ขณะที�กําลงัพดู วาดรปูได ้ฯลฯ

● มหีอ้งยอ่ยหรอื Breakout  room เพื�อใหผู้เ้รยีนแยกกนัเป็นกลุม่ไปทํากจิกรรม
● สามารถบนัทกึวดีโิอการสอนได ้โปรดแจง้ผูเ้รยีนกอ่นที�จะเริ�มทําการบนัทกึและ

ปกป้องความเป็นสว่นตวัของผูเ้รยีนดว้ย

● สามารถแชรจ์อได ้เพื�อแชรส์ไลด ์เอกสารตา่ง ๆ ฯลฯ

เคล็ดลบั:

1. จัดเตรยีมสไลดสํ์าหรับผูเ้รยีนที�อธบิายการทํางานของโปรแกรมการประชมุทาง
วดีโิอเพื�อใหผู้เ้รยีนทราบถงึวธิกีารถามคําถาม ตอบคําถามดว้ยการลงคะแนน
และการใชไ้วทบ์อรด์ ฯลฯ

2. เลี�ยงการใชส้ไลดท์ี�มเีนื�อหาเยอะเกนิไป เพราะผูฟั้งใชม้อืถอืเขา้มา ขอ้มลูในส
ไลดอ์าจจะหนักเกนิไป รวมไปถงึรปูภาพ กราฟ วดีโิอ ฯลฯ

3. ถา้เป็นไปไดก้ใ็หม้ผีูช้ว่ยในชั �นเรยีนนั�น ผูช้ว่ยสามารถที�จะชว่ยในเรื�องของการ
โตต้อบของผูเ้รยีนกบัคําถามบนจอ เชค็เวลา และอาจจะชว่ยนําคําถามจากผู ้
เรยีนไปถามผูส้อนไดโ้ดยตรง บางทมีนัอาจจะยุง่ยากในการทําสิ�งเหลา่นี�ขณะ
นําเสนอหวัขอ้ดว้ยตวัคนเดยีว

4. ทําการบนัทกึวดีโิอระหวา่งการสอนเพื�อที�จะไดก้ลบัมาดหูรอืรวีวิคําถามใน



แตล่ะชว่ง ฯลฯ สิ�งนี�จะชว่ยใหค้ณุมขีอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการสอนมาพดูในชว่ง
สรปุหรอืหลงับทเรยีนกไ็ด ้กอ่นที�จะทําการบนัทกึการสอนเอาไว ้ทําใหแ้น่ใจวา่
ไดแ้จง้กบัผูเ้รยีนกอ่นที�จะเริ�มทําการบนัทกึการสอน สิ�งนี�กข็ ึ�นอยูก่บักฎหมาย
ความเป็นสว่นตวัภายในประเทศของคณุ

5. บางโปรแกรมอาจจะอนุญาตให ้เจา้ของสามารถสรา้งโพลหรอืควซิในบทเรยีน
ได ้ถา้เป็นไปไดก้ส็รา้งไวล้ว่งหนา้เมื�อจําเป็น

6. เชค็ใหแ้น่ใจวา่คณุไดทํ้าการปิดเสยีงผูเ้รยีนทกุคน เพื�อหลกีเลี�ยงเสยีงรบกวน
จากสภาพแวดลอ้มรอบขา้งของผูเ้รยีน ผูเ้รยีนสามารถยกเลกิการปิดเสยีงของ
ตวัเองไดเ้มื�อจะถามคําถาม

วธิกีารบนัทกึวดีโิอหรอืเสยีงลว่งหนา้: การบนัทกึวดีโิอหรอืบนัทกึเสยีง คอืหนทาง
ที�ดใีนการถา่ยทอดบทเรยีนสูผู่เ้รยีนจํานวนมาก เมื�อทําการบนัทกึบทเรยีนเสร็จและ
พอใจกบัผลลพัธแ์ลว้ กส็ามารถที�จะแบง่ปันบทเรยีนไปในชอ่งทางอื�น ๆ ได ้ผล
ประโยชนข์องผูเ้รยีนกค็อื ผูเ้รยีนจะสามารถเขา้มาทบทวนบทเรยีนไดต้ลอดเวลา และ
ยงัสามารถที�จะหยดุไปทําอยา่งอื�นแลว้กลบัมาทําใหมก่ไ็ด ้

ส ิ�งที�ดขีองการอดัวดีโิอหรอือดัเสยีงไวล้ว่งหนา้กค็อื คณุสามารถทําผดิพลาดระหวา่ง
อดัได ้เพราะคณุสามารถที�จะอดัใหมก่ี�ครั �งกไ็ด ้มนัเป็นเรื�องที�งา่ยมาก ๆ ในการสรา้งวี
ดโิอที�ออกมาดเีหมอืนกบัคนเกง่ ๆ หลายคนที�ถา่ยทอดสด แตก่อ็ยา่งที�บอกไปขา้ง
ตน้ ทกุสิ�งลว้นมทีั �งขอ้ดแีละขอ้เสยี

ประโยชนข์องวดิโีอที�บนัทกึไวเ้มื�อดบูนโทรศพัทม์อืถอืคอื ผูเ้รยีนสามารถพลกิ
โทรศพัทเ์ป็นแนวนอนไดแ้ละมองเห็นสิ�งที�ถกูนําเสนอในขนาดที�ใหญข่ึ�นดงัภาพตอ่

ไปนี�

เคล็ดลบั:



1. การใชง้านแพลตฟอรม์เว็บไซตใ์นการประชมุกเ็ป็นทางเลอืกที�ดใีนการบนัทกึ

บทเรยีน เริ�มการประชมุดว้ยตวัเองและใชก้ารแชรจ์อ ฟังกช์นักระดาน และการ
บนัทกึบทเรยีนการสอนของคณุ เมื�อทําการอดัเสร็จกบ็นัทกึไฟลเ์ป็น Mp4 และ

สามารถแชรไ์ปใหผู้เ้รยีนไดง้า่ย ๆ เลย
2. เมื�อกดปุ่ มเริ�มอดักใ็หล้องนับ 1-3 ในใจกอ่นที�จะเริ�มพดูและในชว่งการนําเสนอ

หรอืสอนเสร็จแลว้ กใ็หนั้บ 1-3 กอ่นที�จะกดหยดุอดั

การถา่ยทอดสดผา่น Facebook
แพลตฟอรม์ Facebook กเ็ป็นอกีหนึ�งทางเลอืกที�ดใีนการมสีว่นรว่มกบัผูเ้รยีนในการ

สอน และเป็นทางเลอืกที�ดใีนการโตต้อบกนัในชว่งเวลาเดยีวกนั ตอบคําถาม รับรูว้า่ผู ้
เรยีนคดิเห็นอยา่งไร และสามารถเห็นการแสดงออกของผูเ้รยีนที�มตีอ่ชั �นเรยีนได ้ผู ้
เรยีนของคณุจะเห็นการแจง้เตอืนเมื�อคณุเริ�มถา่ยทอดสด ดงันั�นพวกเขาจะเขา้มาใน
ชั �นเรยีนไดต้ามเวลา

นอกจากนี� Facebook Live ยงัใหผู้เ้รยีนของคณุอยูเ่บื�องหลงัและเปิดโอกาสใหพ้วก
เขาโตต้อบกบัคณุอยา่งราบรื�นเกี�ยวกบัเนื�อหาบทเรยีนของคณุ
เคล็ดลบั:

1. คณุภาพการเชื�อมตอ่ของอนิเทอรเ์น็ตจะเป็นตวักําหนดคณุภาพของ

ประสบการณข์องคณุและผูเ้รยีน ถา้คณุทดสอบครั�งนงึในชว่งเวลานงึของวนั
และมนัอาจจะแตกตา่งกนัเมื�อทดสอบในอกีชว่งเวลานงึของวนั ชว่งเวลาที�
สญัญาณจะแยล่งกค็อืชว่ง 5 โมงถงึ 2 ทุม่
บนัทกึ: การถา่ยทอดสดผา่น Facebook ขอแนะนําวา่อตัราบดิสงูสดุจะอยูท่ี� 4000

Kbps (4 mbps) และ บดิของเสยีงจะอยูท่ี� 96 Kbps หรอื 128 Kbps

2. เพื�อจะใหค้ณุเริ�มใชง้าน การถา่ยทอดสดบน Facebook เราขอแนะนําใหล้องดู

ลงิคด์า้นลา่งนี�:

Tips for doing Facebook Live (เคล็ดลบัในการใชง้าน การถา่ยทอดสดผา่น
Facebook)

How to start Facebook Live (จะเริ�มใชง้านการถา่ยทอดสด Facebook อยา่งไร)

How to schedule a Facebook Live (จัดตารางการถา่ยทอดสดบน Facebook อยา่งไร)

3. จําไวว้า่ผูเ้รยีนสว่นใหญม่กัจะใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในการเขา้มาใชง้าน ภาพดา้น

https://www.facebook.com/formedia/blog/tips-for-using-live
https://www.facebook.com/help/1636872026560015
https://www.facebook.com/business/help/2087325741287572?id=1123223941353904


ลา่งจะคอืบรรยากาศการใชง้านดว้ยมอืถอื

4. ตารางการถา่ยทอดสดบน Facebook จะชว่ยใหผู้เ้รยีนของคณุหรอืผูเ้รยีนที�อยูใ่น

กลุม่ทราบถงึวนัเวลาชดัเจน

จดัสรรพื�นที�: เมื�อคณุเปิดกลอ้ง แสดงวา่คณุกําลงัเปิดไฟในหอ้งเรยีน นกึถงึโทนที�
คณุตอ้งการ จัดทําพื�นหลงัที�สามารถสนับสนุนบทเรยีนของคณุและมุง่เนน้หรอืกระตุน้
ผูเ้รยีนของคณุได ้(ขึ�นอยูก่บัความตอ้งการของพวกเขา) ผนังเรยีบ ๆ ที�มขีอ้ความ
สรา้งแรงบนัดาลใจหรอืวลปีระจําวนัที�เขยีนบนกระดาษและตดิเทป ชั �นวางหนังสอื
เรยีบงา่ยที�ชว่ยใหผู้เ้รยีนมพีื�นฐานในสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้หรอืพื�นหลงั Zoom
ของหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ลว้นเป็นตวัอยา่งของวธิทีี�คณุสามารถออกแบบพื�นที�
รอบตวัคณุให ้สะทอ้นความตั �งใจและบทเรยีนของคณุ คณุยงัสามารถวางสิ�งตา่ง ๆ
เชน่ ตน้ไม ้รปูภาพ บนผนังหรอืในพื�นหลงัเพื�อสรา้งรปูลกัษณท์ี�มชีวีติชวีามากขึ�น
พยายามอยา่ทําใหภ้าพรกเกนิไปหรอืทําใหยุ้ง่เกนิไป หลกีเลี�ยงผนังที�มลีวดลาย
เฟอรน์เิจอรท์ี�ไมจํ่าเป็น หรอืความรกในหอ้ง พื�นหลงัที�สงบเงยีบดว้ยสทีี�เป็นกลาง
คอนทราสตป์านกลาง และพื�นผวิที�นุ่มนวลมกัจะสรา้งพื�นหลงัที�ดทีี�สดุ ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่คณุมพีื�นที�เพยีงพอและระยะที�สะดวกสบายจากกลอ้ง

แสดงใหผู้เ้รยีนเห็นวา่คณุทุม่เทใหช้ั �นเรยีนของคณุ ทั �งสมาธแิละตั �งใจเชน่เดยีวกบัสิ�ง
ที�คณุอยากใหพ้วกเขาม ีพยายามลดสิ�งรบกวนดว้ยการจัดพื�นที�ของคณุใหห้า่งจาก
เสยีงจราจร วางโทรศพัทไ์วห้า่ง ๆ หรอือะไรกแ็ลว้แตท่ี�คณุไมอ่ยากใหอ้ยูเ่หมอืนใน
เวลาสอนในชั �นเรยีนแมว้า่คณุจะไมอ่ยูท่ี�หนา้จอกต็าม



พยายามใหม้องเห็นชดัเจน: การสื�อสารและการเรยีนรูเ้กดิขึ�นไดห้ลายวธิ ีเพยีง
เพราะคณุไมไ่ดอ้ยูใ่นพื�นที�ทางกายภาพเดยีวกนักบัชั �นเรยีนของคณุไมไ่ดห้มายความ

วา่คณุไมไ่ดส้ื�อสารกบัผูเ้รยีนของคณุทางกายภาพ กลอ้งของคณุจะตอ้งมองเห็นได ้
อยา่งชดัเจนเพื�อใหค้ณุและผูเ้รยีนไดรั้บประโยชนจ์ากการแสดงออกในการสื�อสาร

อยา่งเต็มรปูแบบ เพื�อสนับสนุนการเรยีนรูแ้ละการมสีว่นรว่ม ตั �งแตก่ารเคลื�อนไหวดว้ย
วาจาในบทเรยีนภาษาไปจนถงึรอยยิ�มที�ตื�นเตน้กบัความภาคภมูใิจในความสําเร็จของ

ผูเ้รยีน ตั �งตวัเองใหอ้ยูต่รงหนา้กลอ้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายตาของคณุเพง่ตรงมา
ที�กลอ้งมากที�สดุ เมื�อตั �งคา่อปุกรณใ์หบ้นัทกึ อยา่ลมืเวน้ที�วา่งไวด้า้นบน เพื�อไมใ่ห ้
ศรีษะอยูด่า้นบนสดุของหนา้จอ ปฏบิตัติามกฎสามสว่นเพื�อจัดองคป์ระกอบภาพที�
สมดลุ หลกีเลี�ยงเสื�อเชิ�ตและเดรสที�มลีายจดุ จดุเล็ก  ๆ หรอืเสน้ขาวดํา เพราะจะ
ทําใหว้ดิโีอดไูมด่ ีแสงธรรมชาตเิป็นที�จําเป็นเสมอเมื�อถา่ยทําและถา่ยภาพ หากทาง
ที�แสงของคณุสอ่งมาอยูด่า้นหลงัหรอืเหนอืคณุ แสดงวา่คณุอยูภ่ายใตแ้สงดาวนไ์ลท์
และจะทําใหค้ณุมรีอยคลํ�าใตต้าซึ�งจะทําใหค้ณุดไูมน่่าไวว้างใจ เคล็ดลบัที�เป็น
ประโยชนอ์ื�น ๆ มดีงันี�:

● หนัหนา้เขา้หาแสง แตแ่สงตอ้งไมส่วา่งจนเกนิไป
● แสงตอ้งฉายอยูห่ลงักลอ้งของตวัเอง

● ถา้แสงไฟธรรมชาตไิมส่วา่งพอ กต็อ้งพึ�งพาไฟเพดาน มนัจะชว่ยไดม้ากแต่
เชค็ใหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดนั้�งอยูใ่ตต้รงกลางของไฟพอดเีพราะอาจจะเกดิเงาบงัได ้

● ใชโ้คมไฟตั �งโตะ๊หรอืสปอตไลทแ์บบออ่นที�สอ่งมาทางคณุเพื�อใหแ้สงสมดลุ

ยิ�งโคมไฟอยูไ่กลเทา่ไหร ่แสงกจ็ะยิ�งสอ่งมาบนใบหนา้คณุมากขึ�นเทา่นั�น
● ทั �งแสงและกลอ้งตอ้งอยูร่ะดบัเดยีวกบัสายตา

เสยีงตอ้งชดัเจนอยูต่ลอดเวลา: เสยีงที�ชดัเจนและกระฉับกระเฉงเป็นสิ�งสําคญัใน

การรักษาความสนใจของผูเ้รยีนและเพิ�มประสทิธภิาพการเรยีนรู ้การเรยีนรูอ้อน
ไลนอ์าศยัการสอนที�นักการศกึษาอาจอยูน่อกจอหรอืมองไมเ่ห็น โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
เมื�อแชรห์นา้จอหรอืสื�อตา่ง ๆ ในชว่งเวลาเหลา่นี� นํ�าเสยีงที�เป็นบวกและ
กระฉับกระเฉงจงึมคีวามสําคญัมากขึ�น ตวัชี�นําเสยีงคอื สิ�งที�คณุไดม้กีารใชม้ากอ่น
หนา้นี�ในสภาพแวดลอ้มแบบเดมิของคณุ โดยอาศยัภาษากายหรอืวธิกีารสื�อสารแบบ



ไมใ่ชคํ้าพดูเป็นหลกัในการถา่ยทอด อยา่ลมืยนืยนักบัผูเ้รยีนดว้ยเสยีงของคณุ
เนื�องจากพวกเขาอาจไมเ่ห็นคณุพยกัหนา้หรอืยิ�มใหกํ้าลงัใจพวกเขา

สอนผูเ้รยีนของคณุเกี�ยวเครื�องมอืเหลา่นี�: โปรดจําไวว้า่ ผูเ้รยีนของคณุอาจยงั
ใหมต่อ่การเรยีนรูอ้อนไลนเ์ชน่เดยีวกบัคณุ หลงัจากที�คณุมโีอกาสกําหนดและเรยีนรู ้
แนวทางปฏบิตัทิี�ดทีี�สดุในการสอนเสมอืนจรงิแลว้ อยา่ลมืสง่ตอ่บทเรยีนออนไลนใ์ห ้
กบัผูเ้รยีนของคณุ ในระหวา่งชั �นเรยีนแรก คณุควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รยีนของคณุ
รูว้ธิใีชเ้คล็ดลบัและเครื�องมอืทั �งหมด จะหาแหลง่ขอ้มลูไดจ้ากที�ใด และเขา้ใจความ
คาดหวงัของคณุสําหรับการเขา้เรยีนและการมสีว่นรว่มของผูเ้รยีน ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่พอ่แม ่ผูป้กครอง ผูด้แูลไดรั้บเชญิใหเ้รยีนรูเ้ทคโนโลยแีละรูค้วามคาดหวงัเชน่กนั

รายการอปุกรณ:์ เพยีงเพราะคณุไมไ่ดเ้ดนิทางไมไ่ดห้มายความวา่คณุจะไมไ่ปทํา

งาน รวบรวมสิ�งของที�จําเป็นสําหรับวนันั�น ๆและนําไปที�พื�นที�ทํางานของคณุ ซึ�งรวม
ถงึเครื�องมอืและทรัพยากรที�ใชง้านได ้เชน่ ที�ชารจ์ ดนิสอ กระดาษ และสมดุงาน
ตลอดจนสิ�งอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ เชน่ นํ�า ของวา่ง และกระดาษทชิชู่

ในทํานองเดยีวกนั เขยีนรายการสิ�งของที�จะเป็นประโยชนแ์ละจําเป็นสําหรับผูเ้รยีนใน
บรเิวณใกลเ้คยีงใหผู้เ้รยีนทราบ และจัดเตรยีมไวล้ว่งหนา้ เพื�อใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รยีนทกุ
คนของคณุจะไดรั้บอปุกรณท์ี�จําเป็นสําหรับการเขา้รว่มบทเรยีน มเีวลาเพยีงพอในการ
ตดิตอ่หากพวกเขาไมส่ามารถหาอปุกรณเ์หลา่นั�นได ้เพื�อที�จะสามารถวางแผนอื�น ๆ
และเมื�อชั �นเรยีนเริ�มแลว้ จะไดไ้มเ่สยีเวลาในการรอผูเ้รยีนวิ�งไปที�หอ้งอื�นเพื�อหยบิ
สมดุบนัทกึ

เช็คความเรยีบรอ้ยของอปุกรณ์

เช็คไมโครโฟน: การอํานวยความสะดวกในบทเรยีนสดหรอืบทเรยีนที�บนัทกึไว ้

ลว่งหนา้ทําไดด้ทีี�สดุโดยใชช้ดุหฟัูงที�ดแีละอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�เงยีบสงบ หากคณุ
มพีื�นที�หรอืชอบที�จะขยบัไปรอบ ๆ ใหพ้จิารณาใชช้ดุหฟัูงไรส้ายเพื�อใหเ้สยีงของคณุ
ยงัคงสอดคลอ้งกนั แมว้า่คณุจะยนืขึ�นเพื�อนําเสนอบทเรยีนตอ่ไป กอ่นเริ�มชั �นเรยีน
หรอืเริ�มบนัทกึ ใหท้ดสอบอปุกรณใ์นสถานที�ที�คณุจะใชเ้พื�อใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รยีนจะไดย้นิ



คณุแบบเรยีลไทม ์ไมม่เีสยีงสะทอ้นหรอืสิ�งรบกวนใด ๆ ที�คาดไมถ่งึ และการบนัทกึ
ของคณุจะคมชดัและงา่ยตอ่การเขา้ใจ

ทดสอบใชง้านแพลตฟอรม์ของคณุ: หาเวลา “ซอ้ม” บนแพลตฟอรม์การเรยีนรู ้
เสมอืนจรงิและทําการปรับเปลี�ยนที�จําเป็น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ความสงูของกลอ้ง
คอมพวิเตอรข์องคณุสามารถมองเห็นใบหนา้ของคณุไดช้ดัเจน และไมโครโฟนของ
คณุอยูใ่นตําแหน่งที�ปรับเสยีงของคณุใหเ้หมาะสมที�สดุ ใชเ้วลาเพื�อใหไ้ดร้ะดบัความ
สะดวกสบายของคณุดว้ยการพดูคยุกบักลอ้ง การนําทางระบบการนําเสนอ และการ
สลบัระหวา่งหนา้จอสดกบัสไลด ์วดิโีอ และเครื�องมอือื�น ๆ คณุอาจบนัทกึชั �นเรยีน
ของคณุไว ้(แมว้า่จะสอนสด) เพื�อทบทวนในภายหลงัเพื�อระบปุระเด็นที�ตอ้งปรับปรงุ
ดว้ยเนื�อหาและการอํานวยความสะดวก

ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยกอ่นเร ิ�ม: หากคณุกําลงัทําการบนัทกึ ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

วา่คณุมพีื�นที�เพยีงพอบนโทรศพัทห์รอืแล็ปท็อปของคณุเพื�อบนัทกึไฟล ์สํารอง
รปูภาพและวดิโีอของคณุเพื�อเพิ�มพื�นที� หากจําเป็น ตอนที�คณุกําลงัถา่ยทอดสด ขอ
แนะนําใหทํ้าการทดสอบความเร็วสําหรับอนิเทอรเ์น็ตของคณุ และตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่คณุมเีตา้รับไฟฟ้าอยูใ่กล ้ๆ เพื�อชารจ์อปุกรณใ์หส้ามารถนําเสนอไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง

แกไ้ขอปุสรรคการเขา้ถงึทกุอยา่ง: แพลตฟอรม์การประชมุทางวดิโีอและการเรยีน

รูจํ้านวนมากมกีารตั �งคา่สําหรับคําบรรยายใตภ้าพ ขอ้ความเป็นเสยีง หรอืเครื�องมอืใน
ตวัอื�น ๆ ที�สามารถรองรับผูเ้รยีนที�มคีวามตอ้งการการเขา้ถงึที�แตกตา่งกนั สํารวจวา่มี
ตวัเลอืกใดบา้งบนแพลตฟอรม์ของคณุ เพื�อใหค้ณุสนับสนุนผูเ้รยีนในการเปิดใชง้าน
ได ้

เตรยีมตวัสาํหรบัปญัทางดา้นเทคโนโลย:ี หากคณุหรอืผูเ้รยีนของคณุประสบ

ปัญหาการเชื�อมตอ่ จะเป็นความคดิที�ดทีี�จะจัดเตรยีมบทเรยีนและกจิกรรมอสิระที�
บนัทกึไวล้ว่งหนา้หรอืไมพ่รอ้มกนั ซึ�งสามารถใชง้านไดง้า่ยในกรณีที�เกดิปัญหาดา้น
การเชื�อมตอ่หรอืเทคโนโลย ีขอ้มลูที�บนัทกึไวล้ว่งหนา้ ประสบการณก์ารเรยีนรูอ้ยา่ง
รวดเร็วหรอืแบบฝึกหดัที�เชื�อมโยงกบับทเรยีน หรอืแหลง่ขอ้มลูอื�น ๆ ใหผู้เ้รยีนไดทํ้า
ในกรณีที�เกดิปัญหา จะชว่ยใหม้ั�นใจไดว้า่จะไมม่กีารเสยีเวลาอนัมคีา่ในชั �นเรยีนไปกบั
การรอการแกไ้ขปัญหาเหลา่นั�นและผูเ้รยีนยงัคงจดจอ่อยูก่บับทเรยีน คํานงึถงึการ



สรา้งกจิกรรม "ออฟไลน"์ งา่ย  ๆ ที�ผูเ้รยีนสามารถมสีว่นรว่มไดห้ากคณุไมส่ามารถมี
สว่นรว่มทางออนไลนไ์ด ้สรา้งคําแนะนํางา่ยๆ ที�ผูเ้รยีนทําตามไดง้า่ย เชน่ แบบฝึกหดั
การอา่น 20 นาทหีรอืการเกบ็ขยะภายในบา้นไปทิ�ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึสิ�งเหลา่นี�ไดล้ว่งหนา้กอ่นที�จะเกดิปัญหา

ใด ๆ ตวัอยา่งเชน่ การสง่แผนการสอนรายวนัหรอืรายสปัดาหแ์ละแหลง่ขอ้มลูอื�น ๆ
ในบทเรยีนเทคโนโลยเีบื�องตน้ของคณุลว่งหนา้ทางอเีมล ใหฝึ้กอบรมผูเ้รยีนของคณุ
เกี�ยวกบัสิ�งที�ควรทําหากพวกเขาสญูเสยีการเชื�อมตอ่บางสว่นหรอืทั �งหมดจากชั �น

เรยีน และยํ�ากระบวนการนี�อยา่งสมํ�าเสมอเพื�อเตรยีมความพรอ้ม และคณุจะไม่
พยายามหาวธิใีหคํ้าแนะนําขณะแกไ้ขปัญหา

ยกระดบับทเรยีนของคณุ

การเรยีนรูแ้บบ Break up: การเรยีนรูแ้ละการมสีว่นรว่มทางออนไลนต์อ้งใชค้วาม

ตั �งใจและสมาธสิงู และดว้ยเหตนุี� คณุจงึตอ้งวางแผนอยา่งรอบคอบวา่จะนําเสนอ
บทเรยีนอยา่งไรที�จะไมทํ่าใหผู้เ้รยีนของคณุตอ้งเสยีสมาธมิากเกนิไป หรอืสญูเสยีไป
เลย โปรดจําไวว้า่ สําหรับผูเ้รยีนบางคน พวกเขาไมเ่พยีงแตเ่รยีนรูบ้ทเรยีนเทา่นั�น แต่
ยงัรวมถงึเทคโนโลยแีละเครื�องมอื ตลอดจนวธิใีชด้ว้ย วางแผนบทเรยีนเป็นสว่นยอ่ย
ๆ เพื�อเพิ�มการมสีว่นรว่มและรักษาความสนใจ สลบัไปมาระหวา่งกจิกรรมหนักกบัเบา
และสรา้งชว่งพักสําหรับสมองและการเคลื�อนไหว

ใชก้ระดาน: ใหค้ดิวา่หนา้จอเป็นกระดานไวทบ์อรด์หรอืหนา้จออจัฉรยิะ และรวมการ
ใชง้านเขา้กบับทเรยีนของคณุเพื�อเสรมิแนวคดิโดยใหบ้รบิท สาธติการทํางาน และ
แสดงตวัอยา่งเหมอืนที�คณุทําในหอ้งเรยีน เมื�อสอนทางไกล ใหพ้จิารณาวธิทีี�คณุ
สามารถใชห้นา้จอเพื�อจัดกรอบแนวคดิที�คณุกําลงัสอน ใชเ้ครื�องมอืคําอธบิาย
ประกอบ เชน่ ลกูศรและเสน้วาด เพื�อแสดงความคบืหนา้และโครงของแนวคดิ เชญิผู ้
เรยีนของคณุ “ใหล้องใชง้านกระดาน” ใหนํ้าหรอืสาธติใหช้ั �นเรยีนดู

เลอืกการสอนแบบผสมผสานฉบบัของคณุเอง: เมื�อวางแผนบทเรยีนของคณุ ให ้
ตดัสนิใจดวูา่สว่นใดจะเป็นการนําเสนอแบบ "ตวัตอ่ตวั" หรอืการอภปิรายบนหนา้จอ
วดิโีอที�บนัทกึไวล้ว่งหนา้หรอืวดิโีอของบคุคลที�สาม สไลดก์ารนําเสนอขอ้ความที�



ฉาย และงานที�เป็นอสิระ การเปลี�ยนแปลงวธิกีารนําเสนอขอ้มลูและการขอใหผู้เ้รยีน
ตอบสนองสามารถเพิ�มการมสีว่นรว่มและการคดิคํานงึได ้พจิารณาวา่
"เครื�องมอืออฟไลน"์ ใดที�จําเป็นสําหรับตวัคณุเองและผูเ้รยีน เชน่ ดนิสอ กระดาษ
หรอืกระดานแบบแหง้ เมื�อออกแบบเวลาและแบบฝึกหดัการเรยีนรูท้ี�เป็นอสิระสําหรับ
ผูเ้รยีนของคณุ อยา่ลมืออกแบบกจิกรรมที�ไมต่อ้งรบกวนผูใ้หญห่รอืคนอื�นๆ ในบา้น
มากนัก

ผลกัดนัผูเ้รยีนดว้ยคาํถาม: การเรยีนออนไลนอ์าจมวีธิทีี�แตกตา่งสําหรับผูเ้รยีนใน

การถามคําถามเกี�ยวกบัเนื�อหา สิ�งนี�มปีระโยชนม์ากสําหรับผูเ้รยีนที�จะไดค้วามกระจา่ง
ที�ชดัเจนยิ�งขึ�นในรปูแบบที�สนับสนุนรปูแบบการเรยีนรูแ้ละระดบัความสะดวกสบาย

ของพวกเขา และไมจํ่าเป็นตอ้งมอียูใ่นหอ้งเรยีนจรงิแบบเดมิ ๆ ใหผู้เ้รยีนรูว้ธิตีา่ง ๆ ที�
พวกเขาสามารถถามคําถามได ้(การพดู เขยีนออกมาในแชท ใชฟั้งกช์นั "ยกมอื" ใน
เครื�องมอื หรอืเพิ�มกจิกรรมคําถามในบทเรยีนที�ทกุคนสามารถเพิ�มคําถามของพวกเขา
ลงในแพ็ดเล็ตได)้

พยายามใหข้อ้เสนอแนะระหวา่งการสอน: ผูส้อนมหีนา้ที�รับผดิชอบในการจัดการ

และตดิตามการเรยีนรู ้ลองใชเ้ครื�องมอืที�มอียูแ่ละโครงสรา้งบทเรยีนของคณุเพื�อ
สรา้งโอกาสในการใหข้อ้เสนอแนะเป็นประจํากบัผูเ้รยีนของคณุเกี�ยวกบังานและการ

เรยีนรู ้ทําแบบทดสอบเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ในชั �นเรยีนและเกมตอบคําถาม และใชช้ว่ง
ระหวา่งพักในการตรวจสอบความรูเ้พื�อเสรมิเนื�อหากบัผูเ้รยีนในรปูแบบตา่ง ๆ ใหคํ้าติ
ชมเป็นลายลกัษณอ์กัษรเกี�ยวกบังานที�สง่และจัดเตรยีมวธิรีวบรวมความคดิเห็นจากผู ้

เรยีนเมื�อเหมาะสม สรา้งพื�นที�และเวลาที�กําหนดเพื�อใหผู้เ้รยีนตดิตามผลเป็นราย
บคุคล

พยายามใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในบทเรยีน: ไมว่า่คณุจะใชร้ปูแบบใดในการสอน การ
สื�อสารกบัผูเ้รยีนกอ่นและหลงับทเรยีนเป็นสิ�งสําคญั ดงันั�นประสบการณใ์นบทเรยีนจงึ
มจีดุสมัผัสหลายจดุในชว่งเวลาหนึ�งเมื�อเทยีบกบัการโตต้อบเพยีงครั �งเดยีว การใช ้
เทคโนโลยเีชน่ Facebook Groups, WhatsApp Groups, กระดานสนทนาออนไลน์
หรอืการโทรศพัทส์ามารถใหโ้อกาสในการโตต้อบที�มคีณุภาพและโอกาสในการเชื�อม

ตอ่กบัผูเ้รยีนของคณุตอ่ไป นอกจากนี� การใช ้gamification เชน่ แบบทดสอบ การ



ทดสอบความรู ้หรอืการบา้น เป็นอกีทางเลอืกหนึ�งที�ควรพจิารณาเพื�อใหผู้เ้รยีนมสีว่น
รว่ม สิ�งนี�สําคญัมากเมื�อคณุจัดการฝึกอบรมตามความตอ้งการ เนื�องจากคณุจําเป็น
ตอ้งจัดใหม้พีื�นที�สําหรับผูเ้รยีนในการอภปิรายหวัขอ้และถามคําถาม สิ�งนี�มกัจะเรยีก
วา่การนัดหมายแบบรอบดา้น

สื�อสารกบัผูเ้รยีนของคณุเป็นประจําเพื�อแจง้บทเรยีนที�กําลงัจะมาถงึ การถามคําถาม
ฯลฯ แตร่ะวงัอยา่สื�อสารกบัพวกเขามากเกนิไปหรอืบอ่ยเกนิไป

สรา้งประสบการณข์องหอ้งเรยีนแบบเต็มรปูแบบ

เร ิ�มตน้อยา่งมปีระสทิธภิาพ: เริ�มชั �นเรยีนของคณุโดยใหผู้เ้รยีนพดูคยุกบัเพื�อน ๆ
ของพวกเขา สิ�งนี�สรา้งสภาพแวดลอ้มที�เปิดกวา้งและเป็นมติร และสรา้งนํ�าเสยีงที�เป็น
กนัเอง ซึ�งจะสนับสนุนการมสีว่นรว่มของผูเ้รยีน การทํางานรว่มกนั และความสะดวก
ในการพดูและถามคําถาม โพสตกํ์าหนดการหรอืวาระการประชมุที�มองเห็นไดใ้น
ระหวา่งชว่งการสนทนา เพื�อใหผู้เ้รยีนที�ตอ้งการการเตรยีมตวัสําหรับประสบการณก์าร
เรยีนรูส้ามารถทําความคุน้เคยกบัแผน และรวมรายการอปุกรณท์ี�ผูเ้รยีนตอ้งการ
สําหรับบทเรยีนไวใ้นรายการ เปิดประสบการณก์ารเรยีนรูด้ว้ยการหายใจลกึ ๆ การ
ยนืยนั หรอืการเขยีนบนัทกึ เพื�อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและสง่สญัญาณการเปลี�ยนแปลงจาก
การสนทนากบัเพื�อนไปสูส่ภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้ทําใหเ้วลาและกจิกรรมเหลา่นี�เป็น
นสิยั เพื�อใหผู้เ้รยีนรูว้า่จะเกดิอะไรขึ�นเมื�อเขา้มาในหอ้งเรยีน

สนบัสนนุการเชื�อมตอ่ของผูเ้รยีน: ในบทเรยีนและในหอ้งเรยีนของคณุ ใหอ้อก
แบบวธิใีหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพันธซ์ ึ�งกนัและกนัและสนับสนุนการเรยีนรูข้องกนัและกนั

พวกเขาจะไดเ้รยีนรูเ้พิ�มเตมิ และตื�นเตน้กบัโอกาสที�จะระดมความคดิรว่มกนั ทํา
โครงการรว่มกนั และทํางานในโครงการรว่มกนั จับคูก่บักจิกรรมการเรยีนรูร้ายบคุคล
และบทเรยีนเต็มรปูแบบเพื�อสรา้งประสบการณก์ารเรยีนรูร้อบดา้นที�สง่เสรมิความ

สมัพันธแ์ละสรา้งทกัษะทางสงัคมและความรว่มมอื

ฝงัการเรยีนรูจ้ากประสบการณ:์ การเรยีนรูจ้ากประสบการณส์ามารถเป็นเครื�องมอื

การเรยีนรูด้จิทิลัไดม้ากเทา่ในสภาพแวดลอ้มแบบตวัตอ่ตวั พจิารณาปัญหา-
โครงการ- บรกิาร- และประสบการณก์ารเรยีนรูเ้สมอืนจรงิ สิ�งเหลา่นี�สามารถทําไดเ้ป็น



รายบคุคล เป็นกลุม่ หรอืทั �งชั �นเรยีน และผูเ้รยีนนําไปใชไ้ดจ้รงิในระดบัโลกเพื�อลงทนุ
และแบง่ปันกบัชั �นเรยีน ตวัอยา่ง ไดแ้ก:่

● แบบฝึกหดัเกี�ยวกบัปญัหาในโลกความเป็นจรงิ: นําเสนอผูเ้รยีนเกี�ยวกบั

โลกความเป็นจรงิและความตอ้งการของสงัคม เชน่ การพังทลายของแนว
ปะการัง จากนั�นใหพ้วกเขานําเสนอเกี�ยวกบัวธิแีกปั้ญหา

● แบบฝึกหดัตามโครงงาน: ใหผู้เ้รยีนปลกูเมล็ดมะเขอืเทศในกระถางและใน
ดนิ และตรวจดวูา่เมล็ดมะเขอืเทศชนดิใดเตบิโตไดด้กีวา่

● แบบฝึกหดัเกี�ยวกบัการบรกิาร: เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดอ้า่นหนังสอืใหก้บัผู ้

เรยีนที�อายนุอ้ยกวา่ผา่นโครงการแลกเปลี�ยนเสมอืนจรงิกบัชั �นเรยีนอื�น

● ประสบการณก์ารเรยีนรูท้างออนไลน:์ ทวัรช์มพพิธิภณัฑท์ี�นําเสนอ

ประสบการณเ์สมอืนจรงิทางออนไลน์

การเป็นพลเมอืงดจิทิลั: การยา้ยชั �นเรยีนจากที�จรงิไปเป็นพื�นที�ออนไลนเ์ป็นโอกาส

ที�ดใีนการสอน กลายเป็น สง่เสรมิ และปลกูฝังแนวทางปฏบิตัทิี�ดใีนการเป็นพลเมอืง
ดจิทิลัใหก้บัผูเ้รยีนของคณุ การใชห้อ้งเรยีนเป็นไมโครแล็บของคณุ จะทําใหส้ามารถ
สรา้งแบบจําลองและสอนผูเ้รยีนถงึวธิกีารมสีว่นรว่มในการสนทนาเสมอืนจรงิดว้ย

ความเคารพและรอบคอบผา่นการสง่ขอ้ความและแสดงความคดิเห็น สรา้งเนื�อหาที�
มคีวามรับผดิชอบบนและสําหรับพื�นที�เสมอืนจรงิ และสง่เสรมิอยา่งตอ่เนื�องผา่นการ
เคารพในความเป็นตวัตนและความรับผดิชอบของชมุชนในหอ้งเรยีนคนอื�น

ใสใ่จตวัเองและผูอ้ ื�น: การสอนและการเรยีนรูอ้อนไลนอ์าจทําใหเ้หนื�อยและรูส้กึ

เหงา โดยเฉพาะอยา่งยิ�งหากเป็นแบบเต็มเวลา สิ�งสําคญัคอืตอ้งตั �งใจสรา้งแนวทาง
ใหค้ณุและผูเ้รยีนสรา้งชมุชน เชื�อมตอ่ เตมิพลงั และสมัผัสกบัความสขุทั �งในและนอก
บทเรยีนของคณุ

ผูส้อนเป็นสมาชกิของชมุชนการเรยีนรู ้สําหรับตวัคณุเอง ใหล้องคน้หาโอกาสในการ
เชื�อมตอ่กบัผูส้อนคนอื�น ๆ ในการเรยีนรูอ้ยา่งมอือาชพีเพื�อแกไ้ขปัญหาในเวริก์ชอ็ป
จดุประกายแสงและความผดิหวงั และแบง่ปันแผนการสอน แหลง่ขอ้มลู และคํา
แนะนําในการสอน พยายามหาเวลาดแูลตวัเองใหด้ทีี�สดุ ไมว่า่จะเป็นการออกกําลงั



กายเป็นประจํา งานอดเิรกที�ผอ่นคลาย หรอืเวลาที�ดรีว่มกบัคนใกลช้ดิของคณุระหวา่ง
ทานอาหารเย็น เพื�อใหค้ณุสามารถมาที�หอ้งเรยีนอยา่งกระฉับกระเฉงและผอ่นคลาย
มากขึ�นสําหรับการปรากฏตวัตอ่หนา้ผูเ้รยีนของคณุ .

ในชั �นเรยีนของคณุ ใหส้รา้งการเคลื�อนไหวอยา่งสมํ�าเสมอและชว่งพักรา่งกาย ให ้
เวลาผูเ้รยีนสนุกสนานและเฉลมิฉลองรว่มกนั ในวนัเกดิ ความสําเร็จพเิศษ และวนั
หยดุ สรา้งการเชื�อมตอ่สว่นบคุคลกบัผูเ้รยีนของคณุ ใชเ้วลาพบปะกบัพวกเขาทลีะคน
และพดูคยุกบัพวกเขาเกี�ยวกบัชวีติของพวกเขา ไมใ่ชแ่คง่านของพวกเขา

การสะทอ้นบทเรยีน: ผูส้อนควรคดิอยา่งเป็นระบบเกี�ยวกบัการปฏบิตัขิองตนและ

เรยีนรูจ้ากประสบการณ ์หลายครั�งที�รูส้กึเหมอืนกบัวา่โอกาสและทรัพยากรในการ
เรยีนรูด้จิทิลันั�นไมม่ทีี�ส ิ�นสดุ และใครบา้งที�มเีวลาที�จะเชี�ยวชาญสิ�งเหลา่นี�ทั �งหมด คํา
ตอบคอืไมม่ใีคร แบง่เวลาเพื�อไตรต่รองถงึสิ�งที�ใชไ้ดผ้ลและสิ�งที�คณุหรอืผูเ้รยีน
ตอ้งการ การใหโ้อกาสผูเ้รยีนในการใหคํ้าตชิมอยา่งรวดเร็วและไมเ่ป็นทางการเกี�ยว
กบับทเรยีนและเครื�องมอืใหม ่ๆ ที�คณุอาจนําไปใช ้จะชว่ยใหค้ณุเตบิโตในฐานะ
ชมุชนแหง่การเรยีนรูแ้ละเป็นแบบอยา่งของความอยากรูอ้ยากเห็น และความรักใน
การเรยีนรู ้

ขอ้มลูทางเลอืก: มขีอ้มลูทางออนไลนห์ลายรปูแบบสําหรับผูส้อนในการสํารวจกอ่น

เริ�มบทเรยีนได ้และนี�คอืสิ�งที�ดใีนการเริ�มทํา

การสมัมนาผา่นเว็บ เชน่ ชดุการเชื�อมตอ่แกนหลกัของคณะกรรมการแหง่ชาตสํิาหรับ
มาตรฐานการสอนมอือาชพี มกีารสมัมนาผา่นเว็บเชน่ ทกุสิ�งที�คณุอยากรูเ้กี�ยวกบั
เทคโนโลย ีซึ�งสามารถฝึกคณุในทกุดา้นตั �งแตว่ธิแีชรเ์อกสาร Google ไปจนถงึวธิี
ซอ้นภาพของคณุเองบนไดนามกิพื�นหลงัเพื�อสรา้งเครื�องมอืการเรยีนรูท้ี�ดงึดดูสายตา

(และสนุกสนาน) ใหก้บัสิ�งที�เรยีนรูท้างอารมณท์างสงัคม SEL ดเูหมอืนในสภาพ
แวดลอ้มเสมอืนจรงิ

ISTE มแีหลง่ขอ้มลูฟรมีากมายสําหรับการเรยีนรูอ้อนไลน ์ตลอดจนหลกัสตูรและ
สถานศกึษาที�กวา้งขวางยิ�งขึ�น พวกเขายงัใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัแนวทางปฏบิตัทิี�ดทีี�สดุใน
การเป็นพลเมอืงดจิทิลัและวธิสีนับสนุนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในดา้นนี�



สถาบนัและองคก์รหลายแหง่ไดร้วบรวมแหลง่ขอ้มลูสําหรับการสอนออนไลนท์ี�มี

ประสทิธภิาพ และเสนอทรัพยากรที�หลากหลายเพื�อใหเ้ขา้กบับทเรยีนตา่ง ๆ รวมถงึ
มหาวทิยาลยัตา่ง ๆ เชน่ Harvard University และบรษัิทดา้นสื�อเชน่ PBS

และอยา่งเชน่เคย ผูส้อนคอืแหลง่ขอ้มลูที�ดทีี�สดุสําหรับการถา่ยทอดขอ้มลูตา่ง ๆ ผู ้
สอนทั�วโลกกําลงัถา่ยทอดแผนการสอน การเชื�อมตอ่กบัเพื�อน ชมุชนการเรยีนรูอ้ยา่ง
มอือาชพี และเครอืขา่ยมอือาชพีที�จะทําใหเ้กดิแนวคดิที�เอื�อเฟื�อ ซึ�งคณุสามารถสรา้ง
ขยาย ปรับแตง่ และเรง่เวลาสําหรับงานฝีมอืของคณุได ้


