
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็ความรู้ในการท าcop คร้ังน้ีคือ การเล่าและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ใน 

                   การจดัการสอนออนไลน์ผา่นระบบ MS Team 

 

 

 

 

 

 

 

บนัทึกการเล่าประสบการณ์ การจดัการสอนออนไลน์ผา่นระบบ MS Team 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้: การจดัการสอนออนไลน์ผา่นระบบ MS Team 

วนัพธุท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

จดัโดย คณะท างาน KM คณะศิลปศาสตร์ 

ความรูท้ี่สกดัไดจ้าก cop ครัง้ที่  1 คือการสอนออนไลนผ์่านระบบ MS team สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดด้งันี ้

-การสอนออนไลนผ์่านระบบMS Team จดัว่าเป็นระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพและไดป้ระสิทธิผลดีเทียบเท่ากบัการ

สอนแบบ on site 

- ผูส้อนสามารถน าระบบการสอนออนไลนร์ะบบMS Team ควบคู่กบัการสอนแบบ on site ไดใ้นกรณีที่ปลอด

สถานการณโ์ควิต 

-กิจกรรมต่างๆที่เคยท าในการสอนแบบon site สามารถ น ามาประยกุตใ์ชก้บัระบบการสอนonline ในระบบMS 

Team ได ้เสมือนการท ากิจกรรมในหอ้งเรียนแบบ onsite  

-การใชร้ะบบ MS Team วิธีที่ดีที่สดุควรท าเป็น 2แบบคือ1.ติดตัง้โปรแกรมลงเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละ 2.ระบบ

ออนไลน ์ใชแ้บบ web ผ่าน web 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

การจดัการสอนออนไลนผ์่าน

ระบบ MS Team 

 

จดุเริ่มตน้ในการจดัการสอนออนไลนน์ัน้เกิดจากการระบาดของโควิต-19 ที่มีการ

ระบาดทั่วโลกและสง่ผลกระทบต่อการเรียนโดยตรงแบบ onsite ตอ้งมีการรกัษา

ระยะห่างและมีการกกัตวัในช่วงของการระบาดของโรค ทกุหน่วยงานทกุองคก์รจึงตอ้ง

จดัหาระบบการท างานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ี่เกิดขึน้หนึ่งในระบบการจดัการ

เรียนการสอนก็คือการจดัการสอนออนไลนใ์นระบบ MS Team ซึ่งเป็นระบบใหม่ท่ีมี

การน ามาใชท้ั่วโลกเพ่ือแกปั้ญหาการจดัการการเรียนการสอนในช่วงที่มีการกกัตวัของบุ

คลาการทางการศกึษา นกัเรียน  นกัศกึษา เพ่ือช่วยแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในยามวิกฤตได้

อย่างสอดคลอ้งตามเปา้หมายของการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มี

ผลกระทบในการกกัตวั และอีกประเด็นนกัเรียน นกัศกึษาสามารถเขา้เรียนในระบบได้

ตามตารางเวลาที่ก าหนดในภาคการศกึษาไดอ้ย่างครบถว้น 



   
 

 

ประเด็นความรู้ใน copน้ีเป็นการถ่ายทอด
และแลกเปล่ียนความรู้โดยผูช่้วยศาสตร
จารย ์ดร.รัชนีพร ศรีรักษา ไดถ้่ายทอด
ประสบการณ์การสอนออนไลน์ ระบบ 
MS Team ก่อนเกิดวิกฤตและหลงัเกิด
วิกฤติโควิต-19ดงัน้ี 
1.การสอบจะใชก้ารสอบยอ่ยในการเก็บ
คะแนน ซ่ึงมีการก าหนดเวลา ในระบบ 
MS Team มีการตั้งเวลาเปิดปิดได ้ท าให้
สะดวกในการจดัการสอบ และการท า
ขอ้สอบในแต่ละขอ้สามารถสลบัเรียง
ขอ้สอบสลบัตวัเลือกซ่ึงท าใหเ้ด็กไม่
สามารถลอกกนัไดเ้พราะ มีการบงัคบั
ดว้ยเวลาและตอ้งส่งตรงตามเวลาท่ีตั้งถา้
เด็กไม่ส่งตามเวลาระบบจะปิดท าใหเ้ดก้
ไม่สามารถส่งได ้ดว้ยระบบน้ีจึงท าให้
เด็กตอ้งระมดัระวงัและโอกาสจะลอกกนั
มีนอ้ยดว้ยเวลาและการสลบัขอ้ 
การออกขอ้สอบสามารถท าไดห้ลายแบบ
ในรูปแบบของMS Team สามารถออก
ขอ้สอบแบบตวัเลือกปรนยัหรือเป็นแบบ
อตันยัไดข้ึ้นอยูก่บัลกัษณะรายวิชา และ
จ านวนนกัศึกษา 
2.จ านวนนกัศึกษาในหอ้งเรียนของ MS 
Team ใหญ่สุด ประมาณ 250 คนถา้เกิน 
น้ีสามารถท าแยกเป็นห้องยอ่ยไดแ้ละ

ประเด็นความรู้ท่ีได:้ 
-การทดสอบจะใชก้ารสอบยอ่ยใน
การเก็บคะแนน ซ่ึงมีการ
ก าหนดเวลา ในระบบ MS Team 
มีการตั้งเวลาเปิดปิดได ้ 
-การท าขอ้สอบในแต่ละขอ้
สามารถสลบัเรียงขอ้สอบสลบั
ตวัเลือกซ่ึงท าใหเ้ด็กลอกกนัได้
ยาก 
 
การออกขอ้สอบในรูปแบบของ
MS Teamสามารถท าไดห้ลาย
แบบ สามารถออกขอ้สอบแบบ
ตวัเลือกปรนยัหรือเป็นแบบอตันยั
ไดข้ึ้นอยูก่บัลกัษณะรายวิชา และ
จ านวนนกัศึกษา 
-หอ้งเรียนของ MS Team ใหญ่สุด 
250 คนถา้เกิน สามารถท าแยกเป็น
หอ้งยอ่ยไดแ้ละสามารถส่งขอ้มูล
ใหน้กัศึกษาในแต่จะห้องไดแ้ละ
สามารถท าขอ้สอบหรือท างานใน
เวลาเดียวกนัได ้
-ในการท าขอ้สอบในกรณีท่ีมี
ปัญหาอินเตอร์นกัศึกษาสามารถ
ใชมื้อถือในการท าขอ้สอบไดจ้ะ
อยูท่ี่ไหนก็สามารถท าได ้

ผูเ้ลา่เรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท้ี่ได ้



สามารถส่งขอ้มูลใหน้กัศึกษาในแต่จะ
หอ้ง หรือ ท าขอ้สอบหรือท างานในเวลา
เดียวกนัไดไ้ม่มีความแตกต่างกนั 
3.ในการท าขอ้สอบในกรณีท่ีมีปัญหา
อินเตอร์นกัศึกษาสามารถใชมื้อถือในการ
ท าขอ้สอบไดจ้ะอยูท่ี่ไหนก็สามารถท าได ้
4.ในการประมวลคะแนนในกรณีท่ีมี
จ านวนนกัศึกกษาจ านวนมากตอ้งใชเ้วลา
เป็นวนัเพื่อรอให้ระบบท าการประมวล
เสร็จส้ินและอาจตอ้งใชเ้วลาเป็นวนัๆจึง
ตอ้งตอ้งรอผลในวนัถดัไป 
5. ในกรณีของวิชาพื้นฐานซ่ึงมีนกัศึกษา
จ านวนมากผูส้อนสามารถแบ่งเด็ก
ออกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มได ้กลุม่ละ
ประมาณ 200คนต่อห้องและน าlink ไป
แขวนในปฏิทินซ่ึงนกัศึกษาสามารถเขา้
เรียนไดพ้ร้อมกนัโดยนกัศึกษาสามารถ
กดเขา้ไปเรียนจากการแปะตารางท่ีแขวน
ไวใ้นปฏิทิน นกัศึกษาสามารถเขา้เรียน
ไดพ้ร้อมๆกนัหลายๆกลุ่ม โดยครูผูส้อน
จะใชว้ิธีสอนแบบ ไลฟ์สดซ่ึง สามารถ
ปรับแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการ
สอนแบบห้องใหญ่ได ้ไม่กระทบต่อการ
จดัการเรียนการสอนเลย 
6. ขอ้ดีในการใชร้ะบบMS Team สอน
แบบออนไลน์ สามารถท าการเรียนการ
สอนเสมือนสอนในห้องจริงๆสามารถท า
กิจกรรมต่างๆไดเ้หมือนกนักบัการเรียน
ในหอ้งเรียนจริงๆไม่ไดแ้ตกต่างกนัเลย

-ในการประมวลคะแนนในกรณีท่ี
มีนกัศึกกษาจ านวนมากตอ้งใช้
เวลาเป็นวนัเพื่อรอใหป้ระมวล
คะแนนเสร็จเรียบร้อยทุกคน 
-ในกรณีวิชาพื้นฐานมีนกัศึกษา
จ านวนมากผูส้อนจะแบ่งเด็ก
ออกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่ม กลุ่มละ
ประมาณ 200คนต่อห้องและน า
link ไปแขวนในปฏิทินซ่ึง
นกัศึกษาสามารถเขา้เรียนได้
พร้อมกนัได ้ 
-การใชร้ะบบMS Team สอน
ออนไลน์ สามารถท าการเรียนการ
สอนเสมือนสอนในห้องจริงๆ
สามารถท ากิจกรรมไดเ้หมือนกนั
ในหอ้งเรียนจริงๆไม่ไดแ้ตกต่าง
กนัเลยจะใช ้clip หรือ application 
ไดๆก็ตามหรือการบา้นต่างๆก็
สามารถท าไดห้มด 
-การเช็คช่ือก็สามารถท าไดโ้ดยกา
รสร้าเป็น Form และสร้าง QR 
Code เอาไปแปะในpower point 
หรืออาจใชกิ้จกรรมในการเช็คช่ือ
เด็กโดยการเรียกช่ือถามตอบ 



จะใช ้clip หรือ application ไดๆก็ตาม
หรือการบา้นต่างๆก็สามารถท าไดห้มด 
ส่วนการเช็คช่ือก็สามารถท าไดโ้ดยการ
สร้างเป็น Form และสร้าง QR Code เอา
ไปแปะในpower point ท่ีใชส้อนแต่เลือก
แปะเวลาตามความพอใจของผูส้อนเพื่อ
ท าใหเ้ด็กตอ้งคอยติดตามและตอ้งเขา้มา
เช็คช่ือเขา้เรียนจึงท าใหเ้ด็กตอ้งรอลุน้
และตอ้งเขา้เรียนตลอดเพราะไม่สามารถ
ทราบไดว้า่ผูส้อนจะแปะ QR Code
ช่วงเวลาใด ซ่ึงวิธีน้ีก็ท าใหเ้ด็กตอ้งเขา้มา
เรียนจ านวนมาก หรืออาจใชกิ้จกรรมใน
การเช็คช่ือเด็กโดยการเรียกช่ือถามตอบ
ถา้นกัศึกษาไม่อยูก่็หกัคะแนนไปเลย 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

อาจารยส์มนึก ใจกลา้ ไดก้ล่าวถึง
เหตุผลในการสอนออนไลน์ผา่น
ระบบMS Team ดงัน้ี 
-ในการสอนแรกๆจะเปิดสอนทั้ง
สองระบบคือสอนในห้องเรียนกบั
สอนออนไลน์ไปพร้อมๆซ่ึงระบบ
สามารถเช่ือมต่อกนัได ้
ซ่ึงแรกๆจะมีนกัศึกษาเขา้มาเรียน
ในหอ้งมากแต่พอมีการสอน
ออนไลน์นกัศึกษาก็ค่อยๆหายไป
และชอบเขา้ไปเรียนในระบบ
ออนไลน์มากกวา่ ในการสอนใน
ระบบMS Team เพราะนอกการ
การสอนและท ากิจกรรมแลว้ยงั
สามารถท างานอ่ืนไดเ้ช่นการ
ท ามคอ3 ซ่ึงสามารถท าไดท้ั้งสอง
ระบบคือในระบบหอ้งเรียนและ
นอกชั้นเรียนคือออนไลน์ 
และนกัศึกษาหลายๆคนก็ชอบใจ
ท่ีมีการสอนระบบออนไลน์ซ่ึง
บางคนเลือกท่ีจะเรียนออนไลน์ 
ซ่ึงต่อมามีปัญหาโควิตจึงตอ้งสอน
ออนไลน์อยา่งเดียว ในการสอน
ตอนแรกๆก็ประสบปัญหาบา้ง
และหลงัจากมีการเรียนรู้การใช้
ระบบMSในการสอนออนไลน์ 

ประเด็นความรู้ท่ีได:้ 
-ระบบ MS Team ใชส้อนบรรยาย
และท ากิจกรรมในการเรียนการ
สอนไดห้ลากหลาย เช่นท า มคอ 3 
 
-ระบบ MS Teamสามารถ
เช่ือมโยงขอ้มูลท่ีหลากหลายเช่น 
power point รูปภาพ  เสียง วิดีโอ 
หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้กนัได ้
ทั้งผูเ้รียนและผูส้อนสามารถรับส่ือ
ไดอ้ยา่งสะดวกสบายง่ายรวดเร็ว 

ผูเ้ลา่เรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท้ี่ได ้



 สักระยะหน่ึง เม่ือมีความคุน้เคย
ในระดบัหน่ึงท าให้เกิดความรู้สึก
เหมือนกบัการจดัรายการวิทยุ มี
การพูดคุยบรรยาย มีความสะดวก
คุน้เคยและท าใหเ้กิดความชอบใน
การสอนในระบบMS Team น้ี แม้
สมยัก่อนเทคโนยหีรือการ
เช่ือมโยงคลิปต่างๆอาจมีความ
ยากล าบากอยูบ่า้งแต่พอไดใ้ช้
ระบบน้ีท าใหใ้นการเช่ือมต่อกบั 
power point หรือระบบเสียง 
รูปภาพต่างๆ ท าใหเ้กิดความ
สะดวกในการเช่ือมต่อกนัใน
ระบบ นกัศึกษาสามารถเรียนไดท่ี้
บา้นหรือทุกๆท่ีท่ีสะดวกจึงเรียก
ไดว้า่เป็นการเรียนแบบระบบ 
“อกาลิโก”ซ่ึงสามารถเรียนท่ีไหน
ก็ไดแ้ละการเรียนในระบบน้ีจะมี
การพฒันาศกัยภาพทางดา้น
เทคโนโลยท่ีีดีขึ้นไปเร่ือยๆ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

อาจารยบ์ุญช่วย สนสีไดก้ล่าวถึง
เหตุผลในการสอนออนไลน์ผา่น
ระบบMS Team ดงัน้ี 
ผูส้อนไดน้ าระบบการสอน MS 
Team  มาบูรณาการร่วมกบัการเรียน
การสอนดงัน้ี 
1.ในรูปการบรรยายโดยมีสไลด์
ประกอบทุกคร้ังท าใหก้ารบรรบาย
ไดเ้น้ือหากระชบั และครบถว้น และ
เวลาอธิบายรายละเอียดผูส้อนก็
สามารถพิมพบ์รรยายเน้ือหาไป
พร้อมกนัไดเ้ลย เสมือนเป็นการ
สอนในหอ้งเรียนจริง  และใน
ระหวา่งท่ีมีการบรรยายนกัศึกษา
สามารถเปิดไมคซ์กัถามหรือยกมือ
ตามรูปท่ีใหม้า จะปรากฏหนา้จอ
ขณะบรรยาย ผูส้อนสามารถหยดุ
การสอนและพูดคุยตอบค าถามได ้
2.การสั่งการบา้นการใหท้ างาน
เพิ่มเติม  โปรแกรมใน MS TEAM 
ยงัสามารถใหผู้ส้อนแขวนการบา้น
หรืองานท่ีสั่งเพิ่มเติมไดอี้ก และ
นกัศึกษาสามารถเขา้มาดูงานนอก
เวลาเรียนได ้และนกัศึกษาสามารถ
ส่งงานทางน้ีไดด้ว้ย 

ประเด็นความรู้ท่ีได:้ 
-ระบบ MS Team สามารถใช้
สอนในรูปแบบบรรยาย เหมือน
สอนจริงในหอ้งเรียนแบบonsite 
ได ้
-ระบบ MS Team สามารถให้
ผูเ้รียนท ากิจกรรมต่างๆได้
เสมือนเรียนในห้องจริงได ้
-ระบบ MS Team สามารถ
ก าหนดเวลาการเขา้ออกของ
ผูเ้รียนไดเ้ป็นการเช็คช่ือในการ
เขา้เรียนไดส้ะดวกรวดเร็ว 
-ระบบ MS Team สามารถสร้าง
ขอ้สอบไดห้ลากชนิด และ
สามารถก าหนดเวลาในการสอบ
ไดด้ว้ย 
-ระบบ MS Team สามารถสร้าง
หอ้งประชุมเพื่อใหผู้เ้รียนได้
พูดคุยปรึกษาวางแผนท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ย หรือกลุ่ม
ใหญ่ไดด้ว้ย 
-ระบบ MS Team สามารถ
บนัทึกขอ้มูลการเรียนการสอน
ไดด้ว้ยและสามารถน าขอ้มูลไป

ผูเ้ลา่เรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท้ี่ได ้



3. การบนัทึกขอ้มูลระหวา่งท่ีมีกร
เรียนการสอน  นกัศึกษาและ
ครูผูส้อนสามารถใชโ้ปรแกรม
บนัทึกขอ็มูลท่ีมีการรียนการสอน
หรือการพูดคุยกนัได ้ถือเป็นการ
ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมไดอี้ก ใน
กรณีท่ีนกัศึกษาตามบทเรียนไม่ทนั
ในขณะบรรยาย เพิ่มความสะดวก
ต่อผูส้อนและผูเ้รียนไดอี้กทาง  
4.การน าเสนองานของนกัศึกษาท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากผูส้อน 
นกัศึกษาสามารถใชห้อ้ง Meeting 
room เพื่อพูดคุยปรึกษาแบ่งงานกนั 
ตลอดจนสามารถฝึกซอ้มงานก่อน
น าเสนอจริงไดอ้ยา่งสะดวกและ
รวดเร็ว  เพิ่มความใกลชิ้ดเสมือนได้
ท างานในหอ้งจริง นอกจากน้ีเวลาท่ี
ผูส้อนใหน้กัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย จะเป็นแบบงาน
เด่ียวหรืองานคู่ งานกลุ่ม นกัศึกษา
สามารถเปิดภาพวิดีโอน าเสนองาน
ไดเ้ลยสามารถพูดคุยเช่ือมต่อกนัได้
แมจ้ะไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีเดียวกนั  
5. ในการทดสอบ การทดสอบยอ่ย
หรือทดสอบกลางภาค ปลายภาค 
ผูส้อนสามารถออกขอ้สอบโดยใช้
โปรแกรระบบ MS Team ได ้
สะดวก รวดเร็วและผูส้อนและ
นกัศึกษาสามารถทราบผลคะแนน

Postไวใ้นระบบใหผู้เ้รียน
ทบทวนยอ้นหลงัได ้



ไดท้นัทีหลงัสอบเสร็จ ระบบจะ
ประมวลคะแนนสอบไดท้นัทีหลงั
การกดส่งขอ้สอบเสร็จส้ินระบบ
สามารถก าหนดเวลาการสอบได้
ตามท่ีผูส้อนตอ้งการ 
6. รรบบMS Team สามารถเช็คช่ือ
นกัศึกษาไดส้องทางคือผูส้อน
สามารถพิมพร์หสันกัศึกษาไดเ้ลย
ในกรณีท่ีนกัศึกษามีจ านวนนอ้ยแต่
ในกรร๊ท่ีมีนกัศึกษาจ านวนมาก
ผูส้อนสามารถใชโ้ปรแกรมการเช็ค
ช่ือและสามารถก าหนอเวลาเขา้และ
เวลาปิดไดด้ว้ย 
 
7. ปัญหาและขอ้จ ากดัการใช ้MS 
Team ในวิชา การฟัง มีขอ้จ ากดัใน
การสอบวิชาการฟังคือไม่สามารถ
ใส่เสียงลงในขอ้สอบไดต้อ้งแยก
เสียงออกมาเปิดแยกต่างหากอาจท า
ใหไ้ม่สะดวกต่อผูส้อบและผูคุ้ม
สอบดว้ยเสียงท่ีเปิด อาจมีเสียง
ติดขดัแต่มนัขึ้นอยูก่บัการอดัเสียง
มากกวา่และความเร็วของ
อินเตอร์เน็ต  และในกรณีท่ีมีการ
สอบนกัศึกษาจ านวนหลกัร้อยอาจ
เป็นประเด็นหนกัคือเวลาท่ีนกัศึกษา
เปิดกลอ้งผูส้อนไม่สามารถควบคุม
ดูไดท้ัว่ถึงเพราะเน้ือท่ีไม่เอ้ือในการ
เปิดกลอ้งสอบส าหรับนกัศึกษา



จ านวนมาก จึงไม่เหมาะท าการ
ทดสอบนกัศึกษาท่ีมีจ านวนหลกั
ร้อย 

 

 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

คุณหฤษฏ ์โตพนัธุ์       ไดก้ล่าวถึง
ระบบMS Teamในการจดัสอน
ออนไลน ์ดงัน้ี 
1. ถา้มีจดัสอบนกัศึกษามีกลุ่มใหญ่
มาก ในการจดัสอบควรมีการจดัท า
แบ่งนกัศึกษาเป็นกลุ่มเลก็ๆจะ
สะดวกกวา่และสามารถควบคุมได้
ง่ายกวา่ ถา้มีจ านวนนกัศึกษาจ านวน
เป็นพนัคนใหท้ าเป็นกลุ่มยอ่ย
หลายๆกลุ่มจะดีกวา่และเวลา
รวบรวมคะแนนท าไดง้่ายและ
สะดวกกวา่ ในช่วงเวลาประมวล
ตอ้งใชเ้วลามากถา้นกัศึกษามีจ านวน
หลกัพนั ท าใหร้ะบบประมวลชา้ใช้
เวลารวบรวมเป็นวนั ถา้ท าเป็นกลุ่ม
ยอ่ยจะประมวลไดเ้ร็วสะดวกกวา่ 
2. ระบบของ MS Teamระบบแต่ละ
ส่วนจะท างานแบ่งแยกกนัในแตล้ะ
หอ้งขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการ
ใชง้าน 
3.ในกรณีท่ีจ านวนนกัศึกษาเกิน 
สองร้อยคนผูส้อนควรจดัท าเป็น

ประเด็นความรู้ท่ีได:้ 
-ถา้มีนกัศึกษากลุ่มใหญ่เกิน สอง
ร้อยคนควรจดัสอบหรือจดั
หอ้งเรียนเป็นกลุ่มเลก็ๆจะสะดวก
และสามารถควบคุมไดง้่ายกวา่ 
-ถา้มีการสอบจ านวนนกัศึกษา
จ านวนเป็นพนัคนใหท้ าเป็นกลุ่ม
ยอ่ยหลายๆกลุ่ม เวลารวบรวม
ประมวลคะแนนท าไดง้่าย รวดเร็ว
และสะดวกกวา่ 
 
-ระบบของ MS Teamระบบแต่ละ
ส่วนท างานแบ่งแยกกนัตาม
วตัถุประสงคก์ารใชง้าน 
 
-ถา้นกัศึกษาเกิน สองร้อยคนควร
จดัท าหอ้งเรียนเป็นกลุ่มยอ่ยเลก็
หลายๆกลุ่มและจดัส่งLink ไปไว้
ท่ี  calenda เลือก live eventดู
ตวัอยา่งดงัน้ี   

ผูเ้ลา่เรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท้ี่ได ้



หอ้งเรียนยอ่ยเพื่อความสะดวก และ
ใหท้ าการแปะlink ในปฏิทินใน ใน
ระบบ MS teamใหไ้ปท่ี calenda 
เลือก live event  แลว้ใส่ช่ือหรือ
หวัขอ้ในการสอนและตั้งวนัท่ีให้
เรียบร้อย แลว้กด next เพื่อเลือก
รูปแบบวา่จะใหค้นภายนอกเขา้ร่วม
หรือเฉพาะกลุ่มตามสะดวก หรือไม่
ตอ้งเลือกอะไรเลยแลว้แต่ความ
ประสงคข์องผูส้อนหลงัจากนั้นกด 
schedule แลว้ก็กดก็ copy link ไป
วางในหอ้งสอนแปะไวต้ามปฏิทิน
จะวางไวก่ี้หอ้งก็ไดมี้ 10ห้องก็วาง
ไดท้ั้ง 10 หอ้งและสามารถท าการ
สอนไดใ้นเวลาเดียวกนัพร้อมๆกนั 
ซ่ึงการสอนแบบน้ีจะมีก่ีกลุ่มก็ได ้
4. แต่มีขอ้เสียคือผูส้อนไม่สามารถ
เห็นหนา้นกัศึกษาไดแ้ต่นกัศึกษา
สามารถสอบถามหรือตอบค าถาม
อาจารยไ์ด ้
5. ขอ้เสียอีกอยา่งก็คือถา้นกัศึกษาใช้
โทรศพัทมื์อถือท างานหรือส่งงาน
อาจารยใ์นเวลาเดียวหลายๆคนโดย
ปัญหาท่ีเกิดคือขอ้ความท่ีนกัศึกษา
ส่งอาจมีความผิดพลาดกลายเป็น
ขอ้ความของเพื่อนมาแทนท่ีได้
เพราะระบบโทรศพัทม์นัเช่ือมโยง
กบัระบบเดียวกนัสามารถแชร์กนัได ้
แต่วิธีการแกไ้ขท่ีดีคือถา้นกัศึกษามี

 
 
 

 
-การใชร้ะบบ MS Team วิธีท่ีดี
ท่ีสุดควรท าเป็น 2แบบคือ  
1.ติดตั้งโปรแกรมลงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
2ใชแ้บบออนไลน์  ใชแ้บบ web 
ผา่น webในกรณีท่ีโปรแกรมใน
เคร่ืองมีปัญหาสามารถใชแ้ทนกนั
ได ้



คอมพิวเตอร์ควร โหลดระบบ
โปรแกรมลงคอมพิวเตอร์จะดีกวา่
สามารถป้องกนัขอ้ความหรือขอ้มูล
ส่วนบุคคลได ้
6. การใชร้ะบบ MS Team วิธีท่ีดี
ท่ีสุดควรท าเป็น 2แบบคือ  
1.ติดตั้งโปรแกรมลงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใช ้
 2.แบบคือใชแ้บบออนไลน์ ใชแ้บบ 
web ผา่น webในกรณีท่ีโปรแกรม
ในเคร่ืองมีปัญหาสามารถใชแ้ทน
กนัได ้

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 หลังจากท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปนั้น ข้าพจ้าได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการ
เรียนการสอนรายวิชา EG 0850 English for Graduate Study 1  

 รายวิชา EG 0850 เปิดทำการสอนในภาคการเรียนที่ 3/ 2563 ในรูปแบบ online ทั้งหมด โดยมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 22 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 13 คน และระดับปริญญาเอก 9 คน ข้าพเจ้าพบว่า 
การใช้ MS Team ในการสอนนั้นมีข้อดีหลายประการดังนี้ 

1. นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทย กล่าวคือ นักศึกษาใน
รายวิชาส่วนใหญ่ (14 คน) เป็นนักศึกษาชาวจีนที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีน การสอนผ่านระบบ Ms Team 
ทำให้นักศึกษากลุ่มนี้สามารถร่วมเรียนไปกับนักศึกษาชาวไทยได้พร้อมๆกัน 

2. การเพ่ิมชื่อนักศึกษาเข้าชั้นเรียนค่อนข้างสะดวก เนื่องจากผู้สอนสามารถพิมพ์รหัสประจำตัวนักศึกษาและทำ
การเพ่ิมเข้า team ได้ 

 

  

อาจารย ์ดร.สภุทัรา  ราชายนต ์   



3. นักศึกษาทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้ โดยสามารถถามคำถามอาจารย์ได้ทันที และสามารถ
อภิปรายประเด็นต่างๆกับเพ่ือนร่วมชั้นได้ 

4. ผู้สอนสามารถมอบหมายงานให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่มได้โดยการสร้าง Channel ขึ้นมาภายในห้องใหญ่ และ
กำหนดให้ผู้เรียนเข้าทำงานเป็นกลุ่มย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. นักศึกษาสามารถเลือกเปิดกล้องเพ่ือทำการซักถามหรือนำเสนองาน และสามารถปิดกล้องได้เมื่อต้องการ
ความเป็นส่วนตัว  

6. ผู้สอนสามารถอัพโหลดเอกสารประกอบการเรียน ไฟล์เสียง หรือไฟล์วิดีโอต่างๆให้นักศึกษาทำการดาวน์
โหลดไปเรียนได้ 

 

 

 

 

 

 



7. ผู้เรียนสามารถทำการ record การเรียนการสอน online ไว้เพ่ือดูภายหลังได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผู้สอนสามารถตรวจสอบการเข้าเรียนของผู้เรียนได้ โดยเมื่อเลิกสอนจะมีรายชื่อผู้เข้าเรียนขึ้นโดยอัตโนมัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ผู้สอนสามารถทำการทดสอบย่อยผ่าน MS form ได้และระบบทำการตรวจข้อสอบให้และรวมคะแนนให้โดย
อัตโนมัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเรียนการสอนผ่าน MS team 

เช่นเดียวกับอาจารย์ท่านอ่ืนๆ ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กล่าวคือ ปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาบาง

คนไม่เสถียร ทำให้การเรียนสะดุดในบางครั้ง นอกจากนี้ก็ยังพบปัญหาการขาดความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบของ

นักศึกษาบางคน เช่น ไม่ทราบวิธีการแชร์หน้าจอทำให้เวลานำเสนองานมีความล่าช้า นักศึกษาบางคนลืมปิดไมค์

ทำให้มีเสียงรบกวนขณะเรียน เป็นต้น  

ทั้งนี้ แม้ว่าการใช้ MS Team จะมีปัญหาดังกล่าวข้างต้น แต่ในสถานการณ์อันไม่ปกติเช่นนี้ ระบบ MS 
Team เป็นระบบที่มีความจำเป็นอย่างมากท่ีทำให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คล้ายคลึงกับการเรียนการสอนในห้องเรียนมากท่ีสุด และประการที่สำคัญท่ีสุดคือ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเข้า
สู่ภาวะปกติแล้ว หากผู้สอนสามารถใช้ระบบ MS Team ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยจะทำให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมบนัทกึการเลา่เรื่อง กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้

:การจดัการสอนออนไลนผ์่านระบบ MS Team 

วนัพธุที่ 12 พฤษภาคม 2564 

รายนามผูร้ว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

1. ผศ.ดร.รชันีพร ศรีรกัษา         2.   นายหฤษฎ ์โตพนัธุ ์ 

3. อาจารย ์ดร.สธิุดา สนุทรวิภาต 4. อาจารย ์ดร.ขวญัชนก สืบสขุ 

5. อาจารย ์ดร.สภุทัราราชายนต ์  6. ผศ.ดร.พงศพ์ชัรา กวินกลุเศรษฐ์ 

7. อาจารยศ์ภุประวติั สนัทดั       8. อาจารยบ์ญุช่วย สนสี 

9. อาจารยศ์ภุชาติ โพธิโชติ       10. อาจารยส์มนึก ใจกลา้ 

11. อาจารยอ์รรถสิทธิ์ สนุาโท     12. อาจารยน์รศิรา เกตวุลัย ์

13. อาจารยศ์าริณี ตัง้อทุยัสขุ 

  


