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ประเดน็ความรูใ้นการท า Cop ครัง้นี ้คือ การเลา่และแลกเปลี่ยนประสบการณใ์นการเรียนการสอน
เพ่ือพฒันานกัศกึษา

การใช้เทคโนโลยจีัดการเรียนการสอนห้องใหญ่

ความรู้ทีส่กัดได้จาก cop คร้ังที ่1 คอืการใช้เทคโนโลยกัีบเรียนการสอนหอ้งใหญ่ทีส่ามารถน าไปใช้
ปฎบัิตไิด้ดังนี้
- การหม่ันแสวงหาความรู้โดยการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการเรียนการสอนน้ัน ถอืว่าเป็นเร่ืองจ าเป็นกับการปรับตัวกับการเรียนการสอนสมัยใหม่
-ผุ้สอนจ าเป็นต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลย ีเพือ่ให้เกิดความน่าสนใจในการปรับรูปแบบการสอนไม่ใหเ้กิดความจ าเจ
- เทคโนโลยเีป็นส่ิงทีห่ลีกเล่ียงไม่ได้
- ผู้สอนต้องใช้ทักษะในการน าเคร่ืองมืออุปกรณเ์ทคโลโลยดีจิทิลัมาใช้ให้เกิดประโยชนสู์งสุดในการจดัการเรียนการสอน



•การใหค้วามหมายหรอืค าจ ากดัความของหอ้งเรยีนขนาดใหญ่มีความ
แตกต่างกนัปตามลกัษณะของรายวิชา หรอืสาขาวิชา  แต่ส  าหรบัชัน้เรยีน
ในระดบัอดุมศกึษานัน้ การจดัชัน้เรยีนขนาดใหญ่สว่นใหญ่เป็นรายวิชา
พืน้ฐานท่ีสถาบนัจดัใหก้บัผูเ้รยีนชัน้ปีท่ี 1 ทัง้นีก้ารระบจุ านวนผูเ้รยีนในแต่
ละชัน้เรยีนว่าจ านวนใดท่ีควรจะจดัเป็นชัน้เรยีนขนาดใหญ่ ยงัเป็นเรื่องท่ียงั
ไมม่ีขอ้ยตุิ เน่ืองจากมีตวัแปรท่ีส  าคญัคือลกัษณะธรรมชาติ เนือ้หาของ
รายวิชา  รวมถึงนโยบายของสถาบนั 
• ดงันัน้เพ่ือใหก้ารจดัการเรยีนการสอนหอ้งใหญ่ มีประสทิธิภาพสงูสดุ การ
จดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน (Blended learning)โดยผูส้อนน า
เทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน จงึเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
จดัการเรยีนการสอนเพ่ือสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21

การจัดการเรียนการสอนห้องใหญ่



คณุหฤษฎ ์โตพนัธุ ์และคณุประทีป อินทรสทิธ์ิ
จากศนูยด์ิจิทลัเพ่ือการศกึษาไดม้าแลกเปลี่ยน
เรยีนรูเ้ก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีกบัการจดัการ
เรยีนการสอนหอ้งใหญ่  ซึ่งรวมถึงระบบ
e-learning เพ่ือการศกึษา โดยมีการอบรม
ใหค้วามรูใ้นเรื่องการยา้ยขอ้มลูในระบบ 
e-learning จากระบบเก่าเขา้สูร่ะบบใหม ่
เน่ืองจากระบบของ e-learning นัน้ไดถ้กู
ปรบัใหมี้ความทนัสมยัขึน้กว่าเดิม  เน่ืองจาก
ผูส้อนสามารถท าการ upload ในสว่นของงาน
วิดีโอการสอนของตนเขา้สูร่ะบบอีกดว้ย
รวมถึงการน าสื่อการสอนอ่ืน อาทิเช่น ไฟลจ์าก 
YouTube มาเพิ่มในการจดัการเรยีนการสอน
นอกจากนีผู้ส้อนยงัสามารถดงึหรอืแปะ URL 
เพ่ือลิง้คว์ิดีโอจาก YouTube ใหน้กัศกึษาได้
ดว้ย

ประเด็นความรูท่ี้ได:้

-เทคโนโลยีจ าเป็นส าหรบัการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21
- การยา้ยขอ้มลูในระบบ 
e-learning จากระบบเก่าเขา้สูร่ะบบ
ใหม่

ผูเ้ลา่เรือ่ง รายละเอียดของเรือ่ง สรุปความรูท่ี้ได้



ผศ.ดร.รชันีพร ศรรีกัษา ไดร้ว่มแลกเปลี่ยน
ประเด็นความรูใ้นการท า cop ครัง้นีโ้ดยเฉพาะ
การน าเทคโนโลยีไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน
หอ้งใหญ่ ซึ่งท าใหก้ารเรยีนการสอนน่าสนใจ อาทิ
เช่น 
1. การสรา้ง QR code ในการตรวจสอบการ

เขา้เรยีนของนกัศกึษาในหอ้งท่ีมีขนาดใหญ่ 
โดยนกัศกึษาสามารถท่ีจะ สแกนเพ่ือบนัทกึ
เวลาในการเขา้เรยีนได ้แต่ทัง้นี ้เพ่ือปอ้งกนั
การสแกนแทนของนกัศกึษาดว้ยกนั ผูบ้รรยาย
ไดมี้การก าหนดในการใส ่code สว่นตวั 4
หลกั เพ่ือปอ้งกนัการลงเขา้เรยีนแทนระหว่าง
นกัศกึษาและประหยดัเวลาในการตรวจสอบ
การเขา้เรยีนแก่อาจารยผ์ูส้อนดว้ย รวมถึงการ
สรา้ง QR code แทนใบงานหรอืกิจกรรม
ใหแ้ก่นกัศกึษา โดยใหน้กัศกึษาสแกน เพ่ือเขา้
ไปท างานหรอืแบบฝึกหดัไดใ้นทนัที

ประเดน็ความรู้ทีไ่ด้:
- การหมั่นแสวงหาความรูโ้ดยการน า
เทคโนโลยีมาใชใ้นการเรยีนการสอนนัน้ ถือว่า
เป็นเรื่องจ าเป็นกบัการปรบัตวักบัการเรยีนการ
สอนสมยัใหม่
-ผุส้อนจ าเป็นตอ้งปรบัตวัเขา้กบัเทคโนโลยี 
เพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจในการปรบัรูปแบบ
การสอนไมใ่หเ้กิดความจ าเจ
- เทคโนโลยีเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ดก้บัการ
เรยีนการสอนในศตวรรษท่ี 21

ผูเ้ลา่เรือ่ง รายละเอียดของเรือ่ง สรุปความรูท่ี้ได้



2. การใช้ แอปพรเิคชั่น PADLET ซึ่งเป็น
แพลตฟอรม์ส าหรบัการระดมความคิดเห็น
หรอืการแลกเปลี่ยนความรูใ้นชัน้เรยีน ซึ่ง
สามารถน าไปใชค้ลา้ยกิจกรรมใบงาน และมี
ช่องทางในการใชค้ลา้ย Google 
classroom  ท่ีผูส้อนสรา้งหอ้งเรยีน
ขึน้มาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างผูเ้รยีน
และผูส้อนได ้และสามารถใชใ้นการแขวนใบ
งานและกิจกรรมท่ีผูส้อนสามารถมอบหมาย
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนได ้แต่ padlet จะแตกต่าง
จาก Google classroom  ท่ีจะตอ้ง
อาศยัรหสัของชัน้เรยีนในการเขา้รว่ม
กิจกรรมต่างต่าง ซึ่ง PADLET นัน้ ผูส้อน
เพียงคดัลอก URL มาแชรใ์หก้บักลุม่เรยีน 
รวมถึงการน า แอปพรเิคชั่นในการจบัเวลา ( 
free countdown) มารว่มใชใ้นการ
ท ากิจกรรมต่างต่างในหอ้งเรยีนเพ่ือใหเ้กิด
ความสนกุสนานของผูเ้รยีนดว้ย

ผู้เล่าเร่ือง รายละเอยีดของเร่ือง สรุปความรู้ทีไ่ด้



3. แอปพรเิคชั่น KAHOOT ท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นหอ้งเรยีน ซึ่งเหมาะกบัการเลน่
เกมส ์เช่น การสรา้งใบค าถาม เพ่ือใชใ้นการ
ถาม-ตอบ โดยมีการจบัเวลาในการตอบ
ค าถามไดด้ว้ย ซึ่งผูส้อนจะตอ้งเขา้ไปสรา้ง
ค าถามใน KAHOOT เสียก่อน จากนัน้ ก็
น า PIN จากใน KAHOOT มาใหแ้ก่
นกัศกึษาในการเขา้ไปเลน่และกิจกรรมต่าง
ต่างผ่านทาง KAHOOT PLAY 

4. การสรา้งInfo graphic ของนกัศกึษา
โดยผ่านทางแอปพรเิคชั่น 
PIKTOCHART ซึ่งสามารถใหผู้เ้รยีน
เรยีบเรยีงองคค์วามความรูท่ี้ไดม้ารอ้ยเรยีง
ออกมาเป็นเรื่องราวผ่าน info graphic
ท่ีผูส้อนมอบหมายให ้ท าใหเ้กิดความรู ้
ความเขา้ใจในเรื่องราวถ่ายทอดออกมาได้
ชดัเจนขึน้ 

ผู้เล่าเร่ือง รายละเอยีดของเร่ือง สรุปความรู้ทีไ่ด้



ภาพกจิกรรมบันทกึการเล่าเร่ือง กจิกรรมถ่ายทอดความรู้
: การใช้เทคโนโลยกีับการเรียนการสอนหอ้งใหญ่ 

วันอังคารที ่25 กุมภาพันธ ์2563 





รายชือ่ผู้เข้าร่วมกจิกรรมการเล่าเร่ือง
กจิกรรมถ่ายทอดความรู้: การใช้เทคโนโลยกัีบการเรียนการสอนห้องใหญ่
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