


  

คํานํา 

ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดม้กีารนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือสําคญัในการบริหารงานและการพฒันามหาวิทยาลัย การพฒันานิสิต
คณาจารยแ์ละบุคลากร  การจดัระบบการเรยีนการสอนและการวจิยั โดยไดม้กีารจดัทําแผนงานและโครงการ
ดงัปรากฏในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการของมหาวทิยาลยัมาเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดการประยุกต์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการบรหิารงานและการพฒันา
มหาวทิยาลยั และทศิทางของการพฒันาดา้นเทคโนโลยทีีป่รบัปรงุเปลีย่นแปลงกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ 

ในด้านระบบการจดัการศกึษา มหาวทิยาลยัได้ใหค้วามสําคญัในเรื่องการเรยีนการสอนทัง้แบบการมี
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนทัง้ในแบบการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน (face-to-face) และการเรยีนการ
สอนทีม่กีารปฏสิมัพนัธผ์า่นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หรอื ไอซที ีมาใชใ้นการเรยีนการสอนทีนิ่ยม
เรยีกกนัว่า การสอนแบบออนไลน์ (online learning) หรอื อเีลนิรน่ิ์ง (e-learning) โดยมหาวทิยาลยัไดส้ง่เสรมิ
และให้อิสระแก่คณาจารย์ในการนําไอซีทีมาใช้ในจดัการเรยีนรู้ในรายวิชาของตน ให้มคีวามเหมาะสมกบั
เน้ือหาวชิาและธรรมชาติของหลกัสูตรต่างๆ  ดงันัน้ รูปแบบการจดัการศกึษาออนไลน์ มศว จงึถูกเรยีกว่า 
ระบบการศกึษาไฮบรดิ (SWU Hybrid Education System) และมหาวทิยาลยัไดม้อบใหส้าํนกัคอมพวิเตอรแ์ละ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจดัโครงการสนับสนุนการพฒันานิสติ คณาจารยแ์ละบุคลากร ใหม้สีมรรถนะดา้นไอซที ี
สามารถประยกุตไ์อซทีเีขา้สูก่ารจดัการเรยีนรูท้ ัง้ในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ  

สาํนักคอมพวิเตอร์ในฐานะหน่วยงานที่ได้รบัมอบหมายใหดู้แลรบัผดิชอบในเรื่องการสนับสนุนและ
ส่งเสรมิกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ของมาโดยตลอด จงึได้จดัทาํทาํเอกสารฉบบัน้ีขึน้เพื่อเป็น
บนัทกึประวตัิความเป็นมา และรวบรวมกจิกรรมที่ได้ดําเนินการไปในตลอดเวลากว่าสองทศวรรษ เพื่อ
เป็นแนวทางในการดาํเนินงานสนับสนุนการเรยีนการสอนออนไลน์ในรูปแบบการศกึษาไฮบรดิ มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒใหม้ปีระสทิธภิาพและพฒันาอยา่งยัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
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การเรยีนการสอนแบบออนไลน ์มศว 
(Srinakharinwirot Online Learning) 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หรอื “ไอซีที (ICT)” ได้ทําให้สงัคม
เปลีย่นแปลงไป คนรุน่ใหมจ่งึเตบิโตมาทา่มกลางความกา้วหน้าของไอซทีทีีม่วีวิฒันาการไปจากเดมิอยา่งมากมาย 
ทาํใหก้ารดาํเนินชวีติประจาํวนัเปลีย่นแปลงไป  การจดัการศกึษาของสถาบนัการศกึษาต่างๆ จงึเกดิการปรบัเปลีย่น
กระบวนทศัน์ทางการศกึษา (Paradigm Shift) จากการเรยีนการสอนแบบเดมิ (Conventional Style) มาเป็น
การเรยีนรูแ้บบผสมผสาน ดว้ยการบูรณาการไอซทีเีขา้สูก่ระบวนการเรยีนรู ้ (ICT Mediated Learning Process) 
จงึทําใหเ้กดิการปฏริปูการศกึษาในมติต่ิางๆ โดยเฉพาะดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนการสอนทัง้ในชัน้เรยีน
และนอกชัน้เรยีนใหเ้หมาะสมกบัคนรุ่นใหม่ ทีก่ล่าวขานกนัในนามของ”คนพนัธุ์เน็ต (NextGen)” ทีใ่ชไ้อซที ี
เพื่อการพฒันาตนเองใหเ้ป็น "ผูใ้ฝรู่”้ และสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-directed Learning) อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดใ้หค้วามสาํคญัในเรื่องการพฒันาระบบการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่
ด้านการจดัการเรยีนการสอน การพฒันาคณาจารย์และนิสติ เน่ืองจากเป็นสถาบนัอุดมศกึษาที่มรีากฐานที่
เขม้แขง็ทางดา้นการฝึกหดัครู ซึง่ไดใ้หค้วามสําคญัในเรื่องการวจิยัและพฒันากระบวนการเรยีนการสอนใหม้ี
คุณภาพโดยอาศัยเทคนิควิธีการ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยได้จดัเป็น
เป้าหมายทีส่าํคญัในลาํดบัแรก ๆ ตามยทุธศาสตรข์องการพฒันามหาวทิยาลยัเสมอมา 

เมื่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตซึ่งได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสําคญัต่อการศึกษาและการดําเนินชีวิตในสงัคมโลก 
สถาบนัการศกึษาจงึไดมุ้ง่เน้นการพฒันาและใชป้ระโยชน์จากเครอืขา่ยและเทคโนโลยเีพื่อการเขา้ถงึและขยาย
โอกาศในการศกึษาเรยีนรูใ้หแ้ก่นิสติและคณาจารยไ์ดส้ะดวก รวดเรว็ และทัว่ถงึมากยิง่ขึน้ 

เอกสารน้ีไดร้วบรวมพฒันาการ การดําเนินโครงการและกจิกรรมหลกัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอน
แบบออนไลน์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึ่งสํานักคอมพวิเตอรไ์ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัดําเนินการเพื่อ
อาํนวยความสะดวกในดา้นการบรหิาร จดัหา และการพฒันาเทคโนโลย ีรวมทัง้การพฒันาอาจารย ์นิสติรวมทัง้
บุคลากรเพื่อใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการพฒันาการเรยีนการสอน
ของมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยนําเสนอราบละเอยีดการดาํเนินการใน 3 สว่น ไดแ้ก่ 

• การพฒันาการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ มศว 

• การพฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ีมศว 

• การพฒันาระบบการศกึษาไฮบรดิ มศว 

  



2 การเรยีนการสอนแบบออนไลน ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
 

 สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 

การพฒันาการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์มศว 

การนําระบบไอซทีเีขา้มาประยุกต์ในกจิกรรมการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดม้ี
พฒันาการต่อเน่ืองมาตามลาํดบั ซึง่พอสรปุไดด้งัน้ี 

2543 • โครงการพฒันาการเรยีนการสอนออนไลน์ 
พฒันาเครื่องมอืเพื่อใชใ้นการนําเสนอเน้ือหาวชิาในแบบ web-based content 

 • จดัตัง้เวบ็ไซต์ sot.swu.ac.th 
 • จดัสมัมนาปฏบิตักิารเพื่อเป็นการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน ที่ 

http://sot.swu.ac.th/Seminar/ 
2544 • พฒันาต้นแบบ Courseware ดว้ยโปรแกรม Course Writer และม ีCourseware ที่

ดาํเนินการเสรจ็แลว้เตม็รูป ไดแ้ก่ วชิา CP312, CP341, CP342 ที ่
http://sot.swu.ac.th/  เลอืกเมนู Course Directory เริม่ใชป้ระกอบการเรยีนการ
สอนปกตติัง้แต่ภาคการศกึษาที ่2/2544 

2545 • พฒันาโปรแกรม/ต้นแบบ Course Syllabus (เคา้โครงการเรยีนการสอน)  
โดยเชื่อมโยงกบัระบบฐานขอ้มูลลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาคการศกึษา เพื่อให้
อาจารยนํ์า Course Syllabus เผยแพร่บนเวบ็เพื่อสนับสนุนดชันีประกนัคุณภาพ
การศกึษา ที ่http://syllabus.swu.ac.th/  และพฒันาโปรแกรม Course 
Evaluation (การประเมนิการสอนรายวชิาแบบออนไลน์) โดยนิสติ 

2546 • ปรบัแต่งและใชง้านระบบ ATutor ซึ่งเป็นระบบ Open Source LMS ของ
มหาวทิยาลยัโทรอนโท ประเทศแคนาดา ที่ http://www.atutor.ca/   

• ตัง้เวบ็รายวชิาSWU Course Web  http://course.swu.ac.th 
 • วจิยัและพฒันา 

• ปรบัแต่งระบบ 

• ปรบัการ login ผ่าน BuasriID ของ มหาวทิยาลยั 

• ปรบัใหม้กีารเชื่อมโยงกบัระบบบรกิารการศกึษาของมหาวทิยาลยั  
2550 • Cyber Education Center จดัหน่วยใหค้าํปรกึษา 
 • ใหทุ้นสาํหรบัอาจารยใ์นการพฒันารายวชิาบนระบบ SWU Course Web 
 • จดัการอบรมการพฒันาการเรยีนการสอนออนไลน์ใหแ้ก่อาจารย ์
2551-2556 • นโยบาย SWU Hybrid Education 
 • SOT2 เร่งการพฒันารายวชิาบน LMS  
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สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ 
 

 • การพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีใีหแ้ก่ นิสติ คณาจารย ์และบุคลากร มศว 
 • การจดัอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ี
 • การวจิยัและพฒันาดา้น e-Learning 

คาํนยิาม 

SOT 

SOT หรอื Srinakharinwirot Online Teaching and Learning เป็นชื่อโครงการพฒันาการเรยีนการสอน
แบบออนไลน์ หรอื ทีนิ่ยมเรยีกกนัในอกีชื่อหน่ึงว่า e-learning ซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารมาใชเ้พื่อการพฒันาและสนับสนุนกจิกรรมการเรยีนการสอนในลกัษณะเสรมิการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมทัง้
ในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีน 

ระบบการศึกษาไฮบริด  (SWU Hybrid Education System) 

ระบบการศกึษาของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒที่มวีธิกีารจดัการศกึษาแบบผสมผสาน โดยผูส้อน
สามารถจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสาํหรบัผูเ้รยีนไดท้ัง้ในแบบชัน้เรยีนปกตแิละแบบออนไลน์ผา่นโปรแกรม
ระบบการจดัการการเรยีนการสอนออนไลน์ (LMS : Learning Management System) เพื่อแสดงเน้ือหา
บทเรยีน การวดัและตดิตามผลการเรยีนของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล  รวมถงึการใชร้ะบบเพื่อการปฏสิมัพนัธ์หรอื
การตดิต่อสือ่สารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

SOT2 

SOT2 หรอื Srinakharinwirot Online Teaching and Learning 2 เป็นโครงการทีเ่ริม่ดาํเนินการตัง้แต่
ปีงบประมาณ 2549 มวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่สง่เสรมิใหค้ณาจารยส์ามารถบรูณาการระบบไอซทีเีขา้สูก่ารจดัการ
เรยีนการสอนออนไลน์อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยคณาจารยส์ามารถพฒันา E-Learning Courseware ไดด้ว้ยตนเอง 
และนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ผา่นโปรแกรมระบบจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ หรอื LMS : 
Learning management System ทีม่หาวทิยาลยัตดิตัง้ใชง้านอยูค่อื “ระบบ ATutor”  

SOT2FM 

SOT2FM หรอื SOT2 Faculty Mentor เป็นโครงการทีเ่ป็นกลยุทธส์าํคญัตามกรอบแผนอุดมศกึษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2551-พ.ศ.2565) เพื่อส่งเสรมิใหค้ณาจารยข์องมหาวทิยาลยัใหม้สีมรรถนะในการจดั
การศกึษาแบบออนไลน์มากขึน้ โดยใหค้ณาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ในการใชร้ะบบ ATutor มาเป็นกําลงัสาํคญัใน
การถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ใหแ้ก่อาจารยร์ุน่ใหม ่ (mentee) สามารถจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ของ
ตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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SOT2 BP 

SOT2 BP หรือ Promoting Best Practice for SWU Hybrid Education System เป็นโครงการ
เชงิกลยุทธ์ ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิีด่ ี (Best practice) ทีส่ามารถนําไปใชใ้นการจดัการ
เรยีนการสอนแบบ Hybrid Education ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งคณาจารย์ที่มปีระสบการณ์ดา้นการ
จดัการเรียนการสอน และการใช้ระบบไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนได้มาร่วมกันศึกษาและพฒันา
นวตักรรมการจดัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองหลกัสตูร เทคโนโลย ีและผูเ้รยีนในยคุปจัจุบนั 

LMS 

LMS หรอื Learning Management System เป็นระบบเพือ่การบรหิารงานดา้นการจดัการเรยีนการสอนแบบ
ออนไลน์  โดยผูส้อนสามารถจดัสิง่แวดล้อมการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนได้ด้วยตนเอง เช่น การจดัเน้ือหาบทเรยีน 
(content) สื่อการเรยีนรู ้(learning object) แหล่งเรยีนรูน้อกชัน้เรยีน (learning resource) โดยผูเ้รยีนสามารถ
ลงทะเบยีนเรยีนไดด้ว้ยตนเอง (enrollment)  นอกจากน้ีระบบยงัมโีปรแกรมช่วยอื่นๆ ทีท่าํใหผู้ส้อนและผูเ้รยีน
สามารถตดิต่อสื่อสารและเรยีนรูร้ว่มกนัได ้เช่น Email,  Forum, Poll, Tests & Surveys, Grade book และการ
เขา้มาศกึษาดว้ยตนเองของผูเ้รยีนแต่ละคน (content usage) เป็นตน้  ตวัอยา่งระบบ LMS ทีเ่ป็นทีนิ่ยม ไดแ้ก่ 
ATutor  Blackboard หรอื Moodle เป็นตน้ 

ATutor 

เอตวิเตอร ์(ATutor) เป็นระบบจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ประเภท LCMS : Open Source Web-based 
Learning Content Management System ระบบหน่ึงทีพ่ฒันาขึน้ โดยมหาวทิยาลยัโตรอนโต ประเทศแคน
นาดา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได้นํามาติดตัง้ใช้งานกบัระบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ มศว 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมสีาํนกัคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงานหลกัทีท่าํหน้าทีใ่หบ้รกิารและไดพ้ฒันามอดลูต่างๆ 
เพิม่เตมิเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในมหาวทิยาลยั เช่น ระบบการ login เขา้ใชง้านดว้ยบวัศรไีอด ี ระบบ
การวเิคราะหข์อ้สอบ (Test Analysis) ระบบการเชื่อมต่อกบัฐานขอ้มลูของมหาวทิยาลยัไดแ้ก่ ระบบฐานขอ้มลู
ของนิสติ บุคลากร Course Syllabus และ ระบบภาระงานของบุคลากรสายวชิาการ (workload) เป็นตน้ 

เวบ็ไซต ์SOT 

เวบ็ไซต์ SOT เป็นเวบ็ไซต์ที่ติดตัง้ขึน้เพื่อเป็นเวทใีนการติดต่อสื่อสารและการประชาสมัพนัธ์ ใน
เรือ่งระบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ มศว โดยมขีอ้มลูโดยสงัเขป ดงัน้ี 

1) ทีอ่ยูเ่วบ็ไซต ์URL : http://sot.swu.ac.th 

2) ขอ้มลูบนเวบ็ ขอ้มลูโครงการ ประกาศขา่วและกจิกรรม การจดัการความรู ้(KM)   
ชอ่งทางการสือ่สาร คาํถาม - คาํตอบ   
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การพฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ีมศว 

ความเจรญิกา้วหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซที)ี ทีพ่ฒันาและปรบัเปลี่ยนอย่าง
รวดเรว็ในยคุสงัคมขา่วสาร ทาํใหไ้อซทีมีคีวามสาํคญัและจาํเป็นเพิม่มากยิง่ขึน้ต่อชวีติความเป็นอยู ่การทาํงาน 
และการศกึษาหาความรู ้ การเป็นผูรู้ไ้อซที ี(ICT Literate) ไดก้ลายเป็นสิง่จําเป็นสาํหรบัการศกึษาและการ
ดาํรงชวีติในยุคปจัจุบนั และเป็นเครื่องนําพามนุษยส์ูก่ารเปลีย่นแปลงในสงัคมดจิติลั (digital transformation) 
โดยมคีวามหมายมากกว่าการเรยีนรูท้กัษะการใชเ้ทคโนโลย ี(Computer หรอื Technology literacy) เท่านัน้ 
แต่ตอ้งครอบคลุมทัง้ความรูแ้ละทกัษะการรูส้ารสนเทศ ครอบคลุมถงึกรอบดา้นความคดิและภมูปิญัญาดว้ย 

ในปี 2550 มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ โดยสํานักคอมพวิเตอร์ได้จดัดําเนินการโครงการพฒันา
สมรรถนะดา้นไอซทีสีาํหรบับุคลากรและนิสติขึน้ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นโครงการทีส่าํคญัโครงการ
หน่ึงตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของมหาวทิยาลยั ในแผนแม่บท
เทคโนโลยสีารสนเทศแลการสือ่สาร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2550-2554  

นโยบาย 

ดว้ยมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของไอซทีทีีม่ต่ีอการศกึษาหาความรู ้การ
ทาํงาน และการดาํเนินชวีติในโลกยุคไซเบอร ์จงึไดม้กีารกําหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิและพฒันา
สมรรถนะดา้นไอซทีขีองนิสติ คณาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวทิยาลยั ในประเดน็ต่าง ๆ พอสรปุได ้ดงัน้ี 

1. สมรรถนะดา้นไอซทีขีองนิสติ 

1.1. สง่เสรมิการพฒันาสมรรถนะดา้นภาษา (Language Competency) ของนิสติ ซึง่ประกอบดว้ย 
สมรรถนะดา้นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาคอมพวิเตอร ์

1.2. ใหย้กเลกิรายวชิา CP101 เทคโนโลยสีารสนเทศเบื้องต้น (Introduction to Information 
Technology) และเปลีย่นเป็นวชิา SWU เรื่อง "ทกัษะการรูส้ารสนเทศ" แทน สาํหรบัความรูแ้ละทกัษะทีเ่คยจดั
สอนในรายวชิา CP101 นัน้ได้มอบหมายให้สํานักวิชาศึกษาทัว่ไปและสํานักคอมพวิเตอร์จดัทําระบบการ
ประเมนิสมรรถนะดา้นไอซทีขีองนิสติ ซึง่จะเริม่ใชใ้นปีการศกึษา 2552 น้ี 

2. สมรรถนะดา้นไอซทีขีองคณาจารยแ์ละบุคลากร 

2.1. นโยบายการจดัการศกึษาในระบบ Hybrid Education 

2.2. นโยบายและแผนการพฒันาบุคลากรสายวชิาการ ใหม้สีมรรถนะในการประยุกต์ใชไ้อซทีใีนการ
สอน การวจิยั และการตดิต่อสือ่สาร 

2.3. นโยบายการกาํหนดมาตรฐานสมรรถนะดา้นไอซทีเีพือ่ประกอบการพจิารณารบับุคลากรใหม ่
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แผนการดาํเนนิการ 

1. คณะกรรมการยกรา่งกรอบสมรรถนะดา้นไอซทีขีองนิสติและบุคลากรทางการศกึษา 

1.1. มหาวิทยาลยัได้มคีําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการยกร่างกรอบสมรรถนะด้านไอซีทีของนิสติและ
บุคลากรทางการศกึษาขึน้ 

o จดัทํากรอบสมรรถนะดา้นไอซทีขีองมหาวทิยาลยั เพื่อการพฒันานิสติและบุคลากรใหเ้ป็นผูรู้้
เทา่ทนัเทคโนโลย ี 

o จดัทําแผนการดําเนินการการสอบวดัสมรรถนะด้าน ICT ของนิสติและบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั 

o ใหข้อ้เสนอแนะและสนบัสนุนการดาํเนินงานจดัทาํและพฒันาสมรรถนะดา้น ICT ของนิสติและ
บุคลากรใหบ้รรลุเป้าหมายและนโยบายของมหาวทิยาลยั 

1.2. คณะกรรมการยกร่างฯ ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการแลว้ 2 ครัง้ (ครัง้ที ่1 วนัที ่9 ตุลาคม 2551, 
ครัง้ที ่2 วนัที ่16 ธนัวาคม 2551) 

2. คณะทาํงานโครงการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ี

2.1. สํานักคอมพิวเตอร์ได้ตัง้คณะทํางานศึกษาและจัดทําร่างกรอบสมรรถนะด้านไอซีทีของ
มหาวทิยาลยั รวมทัง้จดัทําร่างรายละเอยีดขอ้กําหนดมาตรฐานและเกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะสําหรบันิสติ
เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการยกรา่งฯ 

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและเสนอให้มีการตัง้คณะทํางานซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในดา้นการสอนเกีย่วกบัไอซทีเีพื่อพจิารณาถงึความครอบคลุมความเหมาะสมของมาตรฐานและ
เกณฑก์ารประเมนิ 

SWU ICT Competency คอือะไร 

หมายถงึ คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลมาจาก ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื่น ๆ 
ทีท่าํใหบุ้คคลสามารถนํา 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชเ้พือ่สรา้งผลงานไดโ้ดดเดน่ 

SWU ICT Competency แบง่ออกเป็นกีป่ระเภท 

• สมรรถนะหลกั (Core Competencies) หมายถงึ คุณลกัษณะร่วมของนิสติ คณาจารยแ์ละ
บุคลากรของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์
ร่วมกนัในการเป็นผูรู้ไ้อซทีแีละผูรู้ส้ารสนเทศสามารถใชค้วามรูแ้ละทกัษะดา้นไอซทีขี ัน้พืน้ฐาน
เพือ่การเรยีนรูแ้ละการทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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• สมรรถนะประจํากลุ่มงาน (Functional Competencies) หมายถงึ สมรรถนะทีก่ําหนดไวเ้ฉพาะ
สาํหรบักลุ่มงานหรอืสาขาวชิาชพี เพือ่สนบัสนุนใหบุ้คคลนัน้แสดงพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมแก่หน้าที ่
และสง่เสรมิใหป้ฏบิตัภิารกจิในหน้าทีใ่หไ้ดด้ยีิง่ขึน้ 

SWU ICT Competency Standards แบง่ออกเป็นกีด่า้น 

• Basic ICT & Productivity Tools 
1. การใชไ้อซทีเีบือ้งตน้ (Basic ICT Concepts & Operations) 
2. การตดิต่อสือ่สารดว้ยไอซที ี(Cyber Communication & Collaboration) 
3. การรูส้ารสนเทศ (Information Literacy) 
4. การจดัการเอกสาร (Document Management) 
5. การนําเสนอผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic Presentation) 
6. การจดัการขอ้มลูและสารสนเทศ (Data and Information Management) 

• SWU Tools 
Learning LMS (ATutor) 
Support Services SUPREME2004 
Working SUPREME2004, HURIS 
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การพฒันาระบบการศกึษาไฮบรดิ มศว 

ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ฉบบัใหม่ 
ฉบบัปี พุทธศกัราช 2555–2559 ไดก้ําหนดนโยบายการประยุกต์ไอซทีเีขา้สู่กระบวนการพฒันานิสติ บุคลากร 
การเรยีนการสอน และการวจิยั และตัง้เป้าหมาย ”การพฒันาระบบการศกึษาไฮบรดิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
(SWU Hybrid Education)” ขึน้ พรอ้มสง่เสรมิกลยุทธเ์พื่อผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันา E-learning Courseware 
และการนําระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ มศว ด้วยระบบ ATutor มาใช้อย่างจริงจงั โดยพฒันา
“โครงการ SOT2 : Srinakharinwirot Online Teaching and Learning 2”  ซึง่เริม่ดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง
ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ.2549 ใหเ้กดิผลต่อการพฒันานิสติใหม้ากขึน้  และสง่เสรมิใหจ้ดัทาํนโยบาย/แผนงาน/
โครงการและการจดัประชุม/อบรม/สมัมนาเพือ่พฒันามหาวทิยาลยัใหก้า้วสูร่ะบบการจดัการเรยีนการสอนแนวใหม่
อยา่งมคีุณภาพ 

นโยบายระบบการศกึษาไฮบรดิ มศว 

 

เป้าหมาย 

1) มหาวทิยาลยัมแีบบอย่างที่ดใีนการจดัระบบการศกึษาแบบไฮบรดิ (Best Practice for 
SWU Hybrid Education System) 

2) มหาวทิยาลยัมอีงคค์วามรูแ้ละมนีวตักรรมดา้นการเรยีนการสอนออนไลน์ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
3) มหาวทิยาลยัมรีายวชิาหรอืหลกัสูตรที่มกีารจดัระบบการศกึษาแบบไฮบรดิที่มคีุณภาพ

เพิม่มากขึน้ 
4) มหาวทิยาลยัมคีณาจารยท์ีเ่ป็นผูม้สีมรรถนะดา้นไอซที ีและสามารถประยุกต์ไอซทีเีขา้สู่

การจดัการศกึษาในหลกัสตูรต่างๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
5) มหาวิทยาลยัมนิีสติที่มสีมรรถนะด้านไอซีทแีละสามารถนําไอซีทไีปใช้เพื่อการพฒันา

ตนเองอยา่งมปีระสทิธภิาพและอยา่งต่อเน่ืองได ้

ยทุธศาสตร ์

1) กาํหนดตวัชีว้ดัใหแ้ก่คณะ/สถาบนั/สาํนกั/วทิยาลยัในเรื่องจาํนวนรายวชิาทีม่กีารจดัการเรยีน
การสอนแบบออนไลน์ 

2) กําหนดเป็นภาระงานของอาจารยท์ี่มกีารประยุกต์ระบบไอซทีเีขา้สู่ช ัน้เรยีน โดยคดิเพิม่
จาํนวนภาระงานใหแ้ก่คณาจารยจ์ากภาระงานดา้นการสอนแบบปกต ิ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมกีารจดัการศกึษาแบบไฮบรดิทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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3) กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิรายไดใ้หแ้ก่คณาจารยท์ีจ่ดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์
มกีารพฒันา E-Learning Courseware และคณาจารยท์ีร่ว่มจดัทาํแนวปฏบิตัทิีด่ ีดา้นการศกึษา
ไฮบรดิ มศว 

4) กาํหนดอตัลกัษณ์ของนิสติใหเ้ป็นผูรู้เ้ทคโนโลยแีละรูส้ารสนเทศ 
5) สรา้งความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งคณาจารยแ์ละหน่วยงาน 
6) สรา้งความร่วมมอืกบัคณาจารยใ์นการศกึษาและพฒันานวตักรรมการเรยีนการสอนออนไลน์

ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
7) กาํหนดตวัชีว้ดัเรื่องประสทิธภิาพของระบบและโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอซทีทีีจ่าํเป็นต่อ

การจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ 

แผนการดาํเนนิงาน 

1) มหาวทิยาลยัจดังบประมาณสง่เสรมิการดาํเนินงานใหบ้รรลุนโยบายและเป้าหมาย 
2) หน่วยงานจดังบประมาณส่งเสรมิการดําเนินงานระดบัหน่วยงานใหส้อดรบักบันโยบาย

ของมหาวทิยาลยั 
3) สาํนกัสือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาจดัโครงการสนบัสนุนการพฒันาสือ่ดจิทิลัเพือ่การเรยีนรู ้
4) สาํนกัหอสมดุกลางจดัหาฐานขอ้มลูออนไลน์เพือ่เป็นแหล่งทรพัยากรการเรยีนรูน้อกชัน้เรยีน 
5) สํานักคอมพิวเตอร์จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แบบไฮบรดิ 
6) สาํนกัคอมพวิเตอรจ์ดัโครงการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีใีหแ้ก่นิสติและคณาจารย ์
7) สาํนกัคอมพวิเตอรจ์ดัทาํโครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การใชร้ะบบการเรยีน

การสอนออนไลน์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
8) สาํนักนวตักรรมการเรยีนรูจ้ดัหางบประมาณสนับสนุนการศกึษาวจิยัเพื่อสรา้งนวตักรรม

การเรยีนการสอนทีใ่ชไ้อซทีเีป็นเครือ่งมอื 

โครงการระบบการศกึษาไฮบรดิ มศว 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒตระหนกัถงึความสาํคญัของการพฒันาระบบการศกึษา
ไฮบรดิใหม้คีุณภาพมากขึน้ จงึมอบให ้ “โครงการศูนยก์ารศกึษาไซเบอร ์สาํนกัคอมพวิเตอร ์(CEC : Cyber 
Education Center)” จดัทาํโครงการ “ระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจาํปี
การศึกษา 2555” โดยใชง้บประมาณกองทุนพฒันามหาวทิยาลยัเพื่อดาํเนินงาน 2 กจิกรรมตามวตัถุประสงค์
ต่างๆ สรปุได ้ดงัน้ี 



การเรยีนการสอนแบบออนไลน ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 13
  
 

สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ 
 

กิจกรรมท่ี 1 การพฒันาและสรา้งนวตักรรมการเรยีนการสอนแบบ E – Learning ประกอบดว้ย 

 SOT2 ครัง้ที่ 4 : การพฒันา E-Learning Courseware เพื่อส่งเสริมให้อาจารย ์
ทีย่งัไมเ่คยรบัทุนพฒันา E-learning Courseware สามารถรบัทุนเพื่อการพฒันารายวชิาใหม้ี
การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์3 

 SOT2FM ครัง้ที ่3 : อาจารยพ์ีเ่ลีย้งระบบการศกึษาออนไลน์ มศว เพื่อสง่เสรมิใหอ้าจารยท์ี่
มปีระสบการณ์ดา้นการเรยีนการสอนออนไลน์แลว้ ไดเ้ป็นอาจารยพ์ีเ่ลีย้ง (mentor) ใหแ้ก่
คณาจารยใ์นการพฒันารายวชิาในการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ 

กิจกรรมท่ี 2 การเสริมสร้างแนวปฏิบติัท่ีดีด้านการศึกษาไฮบริด 

 SOT2BP ครัง้ที ่1 เพื่อสง่เสรมิใหอ้าจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอนแบบ
ออนไลน์ มาร่วมกนัศกึษาเพื่อสรา้งแนวปฏบิตัทิีด่ขีองการจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์  
เพื่อใหเ้ป็นนวตักรรมของการจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ มศว  

วตัถปุระสงค ์

ในปีการศกึษา 2555 มหาวทิยาลยักาํหนดวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานโดยรวมไว ้ดงัน้ี 

1. เพื่อส่งเสรมินโยบายดา้นระบบการศกึษาไฮบรดิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. เพื่อส่งเสรมิใหส้าขาวชิาต่างๆ มจีํานวนรายวชิาทีจ่ดัการเรยีนการสอนออนไลน์อย่างเป็น
ระบบและพรอ้มดว้ยคุณภาพ 

3. เพือ่สง่เสรมิใหม้จีาํนวนอาจารยท์ีใ่ชร้ะบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์อยา่งมคีุณภาพ 

4. เพื่อสง่เสรมิใหค้ณาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ดา้นการจดัการศกึษาออนไลน์ มศว มารว่มกนั
ศกึษา พฒันานวตักรรมการเรยีนการสอนออนไลน์ 

5. เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและสงัคมเครอืขา่ยทางวชิาการของคณาจารยใ์นสาขาวชิาต่างๆ  

6. เพื่อเป็นช่องทางให้นิสติได้มขี้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ทุกเวลาและ
ทุกสถานที่ (anytime anyplace) 

มหาวทิยาลยัไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานโครงการโดยแบ่งเป็น 3 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ 

1. โครงการพฒันา E-Learning Courseware : Srinakharinwirot Online 
Teaching & Learning หรอื SOT2 คร ัง้ที ่4  

o เพื่อส่งเสรมิคณาจารยท์ีย่งัไม่เคยเขา้ร่วมโครงการไดม้โีอกาสร่วมกนัพฒันา E-Learning 
Courseware ทีม่คีุณภาพ และนําไปใชใ้นระบบการเรยีนการสอนออนไลน์  



14 การเรยีนการสอนแบบออนไลน ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
 

 สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 

2. SOT2FM คร ัง้ที ่3 : โครงการอาจารยพ์ีเ่ล ีย้งระบบการศกึษาออนไลน ์มศว (SOT2 
Faculty Mentor Round 3)  

o เพื่อใหค้ณาจารยท์ี่มคีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอน
ออนไลน์ มศว (Mentor) ได้มโีอกาสช่วยเหลือและพฒันาอาจารย์รุ่นใหม่ (Mentee)  
ในการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. โครงการเสรมิสรา้งแนวปฏบิตัทิ ีด่ดีา้นการศกึษาไฮบรดิ มศว : Promoting Best 
Practice for SWU Hybrid Education System หรอื SOT2BP คร ัง้ที ่1 

o เพื่อส่งเสรมิใหค้ณาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอน หรอืมปีระสบการณ์
ในการจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ ไดม้าร่วมกนัพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีน
การสอน พฒันาคุณภาพของ E-Learning Courseware ตลอดจนการจดัการหอ้งเรยีน
เสมอืน หรอื การจดัระบบการศกึษาแบบออนไลน์ทีด่ ีการหาแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการเรยีน
การสอนออนไลน์ เป็นตน้ 

3.1  โครงการพฒันา E-Learning Courseware 

E-Learning Courseware ตามโครงการน้ี หมายถงึ courseware คุณภาพด ีทีพ่ฒันาขึน้ดว้ยใชร้ะบบ
ไอซทีทีีเ่หมาะสม และนํา courseware ทีพ่ฒันาขึน้ไปใชบ้นระบบจดัการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ มศว คอื
ระบบ ATutor  

ในปีการศกึษา 2555 มหาวทิยาลยักาํหนดแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ไว ้ดงัน้ี 

1) ตอ้งนํา E-Learning Courseware ตดิตัง้ใชง้านบนระบบ LMS เชน่ ระบบ ATutor 

2) ตอ้งจดัทาํ Course Syllabus ครบ 1 ภาคการศกึษาผา่นระบบ SWU Syllabus Publisher  

3) ต้องมบีทนํา แนะนําผู้สอน และข้อตกลงในการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์รว่มกนั
ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 

4) ตอ้งมเีน้ือหา (content) และสื่อการเรยีนรู ้ (learning object) เพื่อเสรมิสรา้งการเรยีนรู ้
ของผูเ้รยีนครบ 1 ภาคการศกึษา 

5) ตอ้งจดักจิกรรมการเรยีนรูผ้า่นระบบออนไลน์ (class activity) เช่น assignment, learning 
activity เป็นตน้ 

6) ตอ้งมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนผา่นระบบออนไลน์ เช่น announcement, forum, 
course email เป็นตน้ 

7) ตอ้งแนะนําแหล่งเรยีนรูน้อกชัน้เรยีนเพือ่การศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิใหแ้ก่ผูเ้รยีน (web link 
หรอื learning resources) 
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8) ตอ้งมกีารตดิตาม วดัและประเมนิผลผูเ้รยีนรายบุคคล (tests & surveys) 

หมายเหตุ  เงือ่นไขเหล่าน้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการ
ประเมนิผล E-Learning Courseware ปีการศกึษา 2555 

คณุสมบติัของอาจารยท่ี์สมคัรเข้าร่วมโครงการ SOT2 

1) เป็นอาจารยใ์หม ่หรอื อาจารยท์ีย่งัไมเ่คยไดร้บัทุนการพฒันา E-Learning Courseware 
จากมหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานตน้สงักดั  

2) เป็นอาจารยท์ีม่คีวามพรอ้มในการอบรมการใชร้ะบบไอซทีใีนการจดัการเรยีนการสอน 

3) เป็นอาจารยท์ีม่รีายวชิาสอนในภาคการศกึษา 1/2555 

4) มคีวามพรอ้มและสามารถสละเวลาเพือ่การพฒันา E-Learning Courseware ทีม่คีุณภาพ 

5) เหน็คุณคา่และประโยชน์ของการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ทีม่หาวทิยาลยัดาํเนินการ 

3.2  โครงการอาจารยพ์ีเ่ล ีย้งระบบการศกึษาออนไลน ์มศว : SOT2 Faculty Mentor 

อาจารยพ์ีเ่ลีย้ง มศว ตามโครงการน้ี หมายถงึ อาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอน
แบบไฮบรดิด้วยระบบจดัการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ “ATutor” ที่ต้องการสรา้งความเขม้แขง็ด้านการ
จดัการเรยีนการสอนออนไลน์ใหก้บัคณะหรอืหน่วยงาน 

ในปีการศกึษา 2555 มหาวทิยาลยักําหนดแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการเป็นอาจารยพ์ีเ่ลีย้งการจดัการเรยีน
การสอนออนไลน์ไว ้ดงัน้ี 

1) ตอ้งทาํหน้าทีด่แูลอาจารยร์ุน่ใหม ่Mentee จาํนวนอยา่งน้อย 1 คน/ภาคการศกึษาที ่Mentor 
จดัหามาดว้ยตนเองหรอืโครงการจดัหาให ้

2) ต้องสามารถช่วยแก้ปญัหาหรือประสานงานเพื่อขอคําแนะนําให้กบัอาจารย์ Mentee  
ในการจดัการเรยีนการสอนผ่านระบบ ATutor ตามขอ้กําหนดของมหาวทิยาลยัตลอดปี
การศกึษา 2555 

3) ตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมระหวา่ง Mentor และ Mentee ทีโ่ครงการจดัให ้หรอือาจจดัเสรมิตาม
ตอ้งการ 

4) ต้องลงบนัทกึตามแบบฟอรม์การใหค้าํปรกึษาระหว่าง mentor และ mentee และจดัส่ง
แบบฟอรม์กลางภาคและปลายภาคใหโ้ครงการ 
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คณุสมบตัขิองอาจารยท์ีส่มคัรเขา้รว่มโครงการ SOT2FM 

1) เป็นอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอนผ่านระบบจดัการจดัการเรยีน
การสอนออนไลน์ (Learning Management System) ดว้ยระบบ ATutor มาแลว้อยา่งน้อย 
1 ภาคการศกึษา 

2) เป็นอาจารย์ที่สามารถเสียสละเวลาในการให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ปญัหาหรือ
ประสานงานเพือ่ใหค้าํแนะนําชอ่งทางการเรยีนรูห้รอืการแกป้ญัหาแก่อาจารย ์Mentee ได ้

3) เป็นอาจารยท์ีม่รีายวชิาสอนในปีการศกึษา 2555  

3.3 โครงการเสรมิสรา้งแนวปฏบิตัทิ ีด่ดีา้นการศกึษาไฮบรดิ มศว :  
Promoting Best Practice for SWU Hybrid Education System หรอื SOT2BP  

การพฒันาระบบการสอนแบบ E-Learning นัน้ จาํเป็นตอ้งมอีงคป์ระกอบหลายอยา่งทีต่อ้งศกึษาและ
พฒันาใหไ้ดรู้ปแบบหรอืวธิกีารทีด่ ีและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของการนํามาใช ้ไม่ว่าจะเป็นการจดัการ
ของหน่วยงาน E-Learning หลกัสตูร เน้ือหาวชิา กระบวนการสอน การจดัทาํสื่อการสอน เทคนิคการถ่ายทอด
ความรูผ้า่นสือ่ไอซที ีเป็นตน้ ดงันัน้ การสรา้งแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการศกึษาแบบออนไลน์หรอืแบบ E-Learning 
จงึเป็นโจทยท์ีก่ารจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ทีค่าํนึงถงึคุณภาพตอ้งการเป็นอยา่งยิง่  

ในเบื้องต้นมหาวิทยาลยัได้กําหนดกรอบใหญ่ของการศึกษาแนวปฏิบตัิที่ดีของระบบการศึกษา
ไฮบรดิ มศว ไวเ้ป็น 6 ประเดน็ (SWU Hybrid Best Practice Framework) ดงัน้ี 

O  AREA 1: Organizational Factor O  AREA 2: Technological Factor 

O AREA 3: Program/Curriculum Development 

o AREA 5: Program/Course Delivery 

O  AREA 4: Course Development 

O  AREA 6: Evaluation & Assessment 

คณุสมบตัขิองอาจารยท์ีส่มคัรเขา้รว่มโครงการ SOT2BP 

1) เป็นอาจารยท์ีเ่คยเขา้รว่มโครงการพฒันา E-Learning Courseware หรอื โครงการอาจารยพ์ี่
เลีย้งระบบการศกึษาไฮบรดิ มาแลว้ หรอื เป็นอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ในการจดัการเรยีนการ
สอนดว้ยระบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์มาแลว้อยา่งน้อย 1 รายวชิา 

2) เป็นอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอน และต้องการพฒันาการสอน 
โดยนําระบบไอซทีมีาใชใ้นรายวชิาหรอืหลกัสตูรต่างๆ  

3) เป็นอาจารยท์ีม่รีายวชิาสอนในปีการศกึษา 2555 
4) มคีวามพรอ้มและสามารถสละเวลาเพือ่การศกึษาและพฒันาองคค์วามรูด้า้นการจดัการเรยีนการ

สอนแบบ E-Learning 
5) เหน็คุณคา่และประโยชน์ของการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ทีม่หาวทิยาลยัดาํเนินการ 
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4.  แผนงานและเป้าหมายในภาพรวม 

SWU Hybrid Education System 2012 

 
กจิกรรม กาํหนดการ 

โครงการทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

SOT2 SOT2FM SOT2BP 

1.  เป้าหมาย ปีการศกึษา 
2555 

จํานวน 60 รายวชิา อาจารยพ์ีเ่ล ีย้งจํานวน 
12 คน 

ไดแ้นวปฏบิตัทิ ีด่ ี
อยา่งนอ้ย 1 ประเด็น

2. เตรยีมแผนงานและ โครงการทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

2.1 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

ต.ค. 54 - เม.ย. 55 เสนอมหาวทิยาลยั เสนอมหาวทิยาลยั เสนอมหาวทิยาลยั 

2.2 ประชาสมัพันธแ์ละรับ
สมัครคณาจารยเ์ขา้
รว่มโครงการ 

 

พ.ค.- ม.ิย. 55 
 
 
 
 

 

ประชมุคณะกรรมการดําเนนิ
โครงการ 

ประชมุคณะกรรมการ
ดําเนนิโครงการ 

ประชมุคณะกรรมการ
ดําเนนิโครงการ 

ประชาสมัพันธแ์ละรับสมัคร
E-Learning Courseware 

1/2555 

ประชาสมัพันธ ์
และรับสมัคร 

ประชาสมัพันธ ์
และรับสมัคร 

3. แผนงาน ภาคการศกึษา 1/2555 – 2/2555 

3.1 ปฐมนเิทศ/ให ้
คําปรกึษา/อบรม/
ประชมุ/สมัมนา 

พ.ค.- ม.ิย. 55 
 

ปฐมนเิทศ ปฐมนเิทศ ปฐมนเิทศ 

แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ประเมนิผลงานการพัฒนา 
E-learning Courseware 
เพือ่การจัดการเรยีน 
การสอน มศว ครัง้ที ่4 

แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ประเมนิอาจารยพ์ีเ่ลีย้ง
ระบบการศกึษาออนไลน ์

มศว ครัง้ที ่3 

แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ประเมนิผลการ

เสรมิสรา้งแนวปฏบิตัทิี่
ดดีา้นการศกึษา

ไฮบรดิ 
ครัง้ที ่1 

3.2 ฝึกอบรม/สมัมนา ม.ิย. 55 - พ.ค. 56 การฝึกอบรมการพัฒนา E-
learning Courseware ดว้ย
หลกัสตูร EZ Media และ 

Effective Media 

การฝึกอบรม/สมัมนา
เทคนคิหรอืวธิกีารจัดการ
เรยีนการสอนโดยใช ้
ไอซทีเีป็นฐาน 

การเสรมิสรา้ง 
แนวปฏบิตัทิีด่ ี

3.3   ตดิตามผลการ
ดําเนนิงาน 

ส.ค. - ก.ย. 55  
 

ตดิตามผลงาน 
ครัง้ที ่1/55 

ตดิตามรายงานการ 
ใหคํ้าปรกึษา ครัง้ที ่1/55 

ประชมุตดิตามผลงาน 
เม.ย.- พ.ค. 56 ตดิตามผลงาน 

ครัง้ที ่2/55 
ตดิตามรายงานการ 

ใหคํ้าปรกึษา ครัง้ที ่2/55 
3.4   ประเมนิผลงาน ก.ย. 55 - พ.ค. 56 ประชมุประเมนิผลงาน  

E-learning Courseware 
ประชมุประเมนิผลงานของ

คณาจารย ์ 
ระบบอาจารยพ์ีเ่ลีย้ง 

ประชมุประเมนิผลงาน
การเสรมิสรา้ง 
แนวปฏบิตัทิีด่ ี

3.5   สรปุผลการดําเนนิงาน  ต.ค. 55 - พ.ค. 56 จัดทํารายงานเสนอ
คณะกรรมการ 

จัดทํารายงานเสนอ
คณะกรรมการ 

จัดทํารายงานเสนอ
คณะกรรมการ 

3.6 คณะกรรมการสรปุผล
การดําเนนิงานโครงการ 

พ.ค. 56 รายงานตอ่หน่วยงานและ
มหาวทิยาลยั 

รายงานตอ่หน่วยงานและ
มหาวทิยาลยั 

รายงานตอ่หน่วยงานและ
มหาวทิยาลยั 

หมายเหต ุ แผนงานและกําหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  ตดิตามขอ้มลูปัจจบุนัไดท้ี ่  
  http://sot.swu.ac.th  
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5. แนวปฏบิตัทิ ีด่ ี(Best Practice) 

5.1  แนวปฏบิตัทิ ีด่ใีนการพฒันา E-Learning Courseware และการจดัการเรยีน
การสอนออนไลน ์(Courseware Quality Assurance Checklist) 

ท่ี แนวปฏิบติัท่ีดี 
ข้อเสนอแนะ 

Recommend Optional 

1 ด้านข้อมลูรายวิชา (Course Syllabus) 

1. มคํีาอธบิายและวตัถปุระสงคข์องรายวชิา   

2. มขีอ้มลูเพือ่สามารถตดิตอ่กบัผูส้อนได ้   

3. มกีารระบขุอ้มลูตําราและ/หรอืสือ่การเรยีนการสอนอืน่ ๆทีจํ่าเป็น   

4. มกีารระบคํุาแนะนําและขอ้มลูทรัพยากรการเรยีนรูไ้วอ้ยา่งชดัเจน   

5. มกีารระบหุัวขอ้ของการสอนทีจั่ดแบง่เป็นรายสัปดาห/์มอดลู/หน่วยการสอน/บทเรยีน/
กจิกรรม/หวัเรือ่ง พรอ้มทัง้วนัทีทํ่าการสอน 

  

6. มกีารเนน้ย้ําในเรือ่งความคาดหวังทีเ่กีย่วกบัความรับผดิชอบและการมสีว่นร่วมของนสิติ
ไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

7. มกีารกําหนดเกณฑใ์นการประเมนิ, นโยบายการใหเ้กรดและการใหค้ะแนน   

2 ด้านเน้ือหา (Course Content) 
1. มคํีาแนะนําเกีย่วกบัมอดลู/หน่วยการสอน/บทเรยีน   

2. รายวชิาถกูนําเสนอในรปูแบบทีเ่หมาะสมสําหรับกลุม่นสิติ   

3. เนือ้หารายวชิาถกูจัดแบง่ออกเป็นหน่วยยอ่ยตามความเหมาะสมสําหรับการเรยีนรูข้องนสิติ   

4. รายวชิาถกูปรับปรงุในแตล่ะสปัดาห/์มอดลู/หน่วยงาน/บทเรยีน ตามลําดบัเนือ้หาการสอน   

5. นสิติสามารถเขา้ถงึสว่นตา่ง ๆ ของรายวชิาไดง้า่ยไมส่บัสน   

6. ตัวอักษรที่นําไปใชป้ระกอบเนื้อหามีการใชส้ ีขนาดและชนิดของตัวอักษร เพื่อเพิม่
ความสามารถในการใชง้านและการอา่นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  

7. กราฟิกและรปูภาพมคีวามสมัพันธก์บัเนือ้หารายวชิา   

8. มคีลปิเสยีงทีบ่นัทกึการบรรยายในหวัขอ้เนือ้หาตา่ง ๆ เพือ่สามารถเปิดฟังได ้   

9. มสีือ่การเรยีนการสอนทีจั่ดไวอ้ย่างหลากหลายรูปแบบเพือ่สนองความแตกต่างในเรือ่ง
รปูแบบวธิกีารเรยีนรูข้องนสิติ เชน่ เสยีงคําบรรยายในงานนําเสนอ, คลปิเสยีง, วดีทิัศน,์ 
การจําลองสถานการณ์ และสือ่อืน่ๆ 

  

10. มสีือ่สําหรับการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเพือ่ชว่ยเสรมิทักษะทีจํ่าเป็นสําหรับนสิติ   

11. มกีารแนะนําแหลง่ทรัพยากรภายนอกทีส่มัพันธก์บัเนือ้หารายวชิา   

12. มลีงิคไ์วช้ว่ยดาวนโ์หลดปลั๊กอนิ/ซอฟตแ์วรไ์ดฟ้รตีามความจําเป็น   

13. มีการขออนุญาต หรือ ระบุขอ้มูลเกีย่วกับลขิสทิธิไ์วอ้ย่างถูกตอ้ง ในกรณีที่มีการนํา
บทความ, รปูภาพ, คลปิเสยีงและวดีทิัศนแ์ละสือ่อืน่ ๆ มาใชใ้นการเรยีนการสอนรายวชิา 
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ท่ี แนวปฏิบติัท่ีดี ข้อเสนอแนะ 
Recommend Optional 

3 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (Class Activity) 
1. จัดทําประกาศเพือ่การตอ้นรับ แนะนํา ชีแ้นวทางเกีย่วกับรายวชิา และแผนการเรยีน
การสอน และข่าวสารต่าง ๆ เพือ่แจง้ใหแ้กน่สิติ 

  

2. มกีารจัดทําแบบมอบหมายงาน (assignment) กจิกรรมการเรยีนรู ้   

3. มกีารจัดทําใบกจิกรรมการเรยีนรู ้(learning activity)   

4. จัดชอ่งทางเพือ่การปฏสิัมพันธท์ีห่ลากหลาย ระหว่าง อาจารยก์ับนสิติ, นสิติกับ
อาจารย ์และนสิติกับนสิติ เพือ่อํานวยความสะดวกในการเรยีนการสอน เชน่ 

  

4.1 เปิดโอกาสใหน้สิติไดม้ปีฏสิัมพันธก์ับนสิติคนอืน่ ๆ และอาจารยผ์ูส้อน ผ่านการมี
สว่นร่วมในกระดานสนทนาและ/หรอื การสนทนาออนไลน์ 

  

4.2  เปิดโอกาสใหน้สิติไดทํ้างานเป็นกลุ่มย่อย ๆ ผ่านกจิกรรมกลุ่ม เพือ่พัฒนาชมุชน
การเรยีนรูแ้บบออนไลน์ 

  

4.3 เปิดโอกาสใหน้สิติไดม้ปีฏสิัมพันธก์ับวทิยากรรับเชญิ เชน่ อาจารยใ์นสาขาวชิา, 
ผูนํ้าชมุชน, ผูป้ฏบิัต ิหรอื อืน่ๆ 

  

4.4 เปิดโอกาสใหน้สิติไดเ้รยีนรูซ้ ึง่กันและกันโดยการตรวจสอบ, การวจิารณ์, การ
วจัิยร่วมกัน หรอื อืน่ๆ 

  

5. จัดทําขอ้กําหนดของกจิกรรมการเรยีนรู ้หรอื การปฏสิัมพันธ ์   

5.1 กําหนดกรอบเวลาในการตอบขอ้ซกัถามของนสิติทีส่ง่ทางอเีมล  
เชน่ ภายใน 24 ชัว่โมงหรอืระหวา่ง 24 ถงึ 48 ชัว่โมง 

  

5.2 มกีารกําหนดกรอบเวลาทีค่าดวา่จะแจง้ผลของการทํากจิกรรมใหแ้กน่สิติ เชน่ 
การบา้น, กระดานสนทนา, ขอ้สอบ, แบบทดสอบและอืน่ๆ  
เชน่ ภายใน 3-5 วันหรอื 1 สปัดาห ์

  

5.3 มกีารสือ่สารในเรือ่งของคําแนะนํา ขอ้ตกลง ความคาดหวงั กําหนดเวลา สําหรับ
การบา้น, โครงงาน, กจิกรรม, การสอบและแบบทดสอบออนไลนไ์วอ้ยา่งชดัเจน 

  

5.4 มกีารกําหนดหลกัการในการมสีว่นรว่มในกระดานสนทนา    

6. มกีารสือ่สารกับนสิติเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงและความคบืหนา้ในรายวชิา  
เชน่ ประกาศ (announcement), อเีมล (course email), ผลการเรยีน (gradebook) 
หรอื การตอบกลับ เป็นตน้ 

  

7. มขีอ้มูลการตอบขอ้ซักถามทีพ่บบ่อย ๆ เกีย่วกับขอ้กําหนดของรายวชิา, ขัน้ตอนการ
เรยีนการสอน, วนัสง่การทําการบา้น, โครงสรา้ง, เนือ้หา, การบา้น, โครงงาน, ขอ้สอบ และอืน่ ๆ 

  

4 ด้านการวดัและประเมินผล (Assessment) 
1. ใหน้สิติมโีอกาสทําการบา้นโดยใชก้ารบูรณาการเนื้อหาความรูแ้ละเทคโนโลย ี
ในรูปแบบต่างๆ (ขอ้ความ, การสนทนา, เทคโนโลย ีฯลฯ) 

  

2. มกีารทดสอบดว้ยระบบ Paper-based และ/หรอื ระบบ Computer-based ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคําแนะนํารายวชิา 

  

3. เลอืกใชรู้ปแบบการประเมนิผลทีม่คีวามสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องรายวชิาและ
ลักษณะของการเรยีนรู ้

  

4. จํานวน, ระยะเวลาและความลกึซึง้ในการประเมนิมอีย่างเพยีงพอกับวัตถุประสงค ์
ของรายวชิาและผลของการเรยีนรู ้

  

5. มกีารประเมนิโดยการทดสอบกอ่นเรยีนและหลังเรยีน   

6. Gradebook ไดถู้กอธบิายแก่นสิติใหดู้ผลการสอบและการใหค้ะแนน   
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ท่ี แนวปฏิบติัท่ีดี ข้อเสนอแนะ 
Recommend Optional 

5 ด้านการจดัการข้อมลูรายวิชา (Course File Management)   

1. ตัง้ชือ่ Course (Title) ทีต่รงกับรายวชิาในหลักสตูร   

2. จัดวชิาไวใ้นหมวดวชิา หรอื คณะ หรอื สาขาวชิา (category) ทีถู่กตอ้ง   

3. สือ่การเรยีนการสอนไดถู้กจัดเก็บในโครงสรา้งของโฟลเดอรต์ามสัปดาห/์มอดูล/ 
หน่วยของบทเรยีน 

  

4. มคํีาอธบิายเกีย่วกับเนื้อหาหรอืไฟลท์ีบ่รรจุอยู่ในแต่ละโฟลเดอรอ์ย่างชัดเจน   

5. มกีารจัดทําสํารองขอ้มูลรายวชิา (backup) ไวใ้นระบบ LMS : ATutor เป็นประจํา   

6. มกีารจัดทําสํารองขอ้มูลรายวชิา (backup) ไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล หรอื 
อุปกรณ์สํารองขอ้มูลอืน่ๆ เชน่ CD DVD Hard Disk หรอื Thumbdrive เป็นประจํา 

  

5.2  แนวปฏบิตัทิ ีด่ใีนการพฒันา Courseware บนระบบ ATutor มศว 

เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถคน้หารายวชิาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามตารางสอนหรอืหลกัสตูร เพื่อความถูกตอ้ง
ในการจดัทาํรายงานต่อมหาวิทยาลยัและหน่วยงานของท่าน และเพื่อให้ข้อมูลในระบบมีความสมบูรณ์ 
สาํนักคอมพวิเตอรจ์งึขอกาํหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัรายวชิาไว ้ดงัน้ี 

1) การตัง้ช่ือวิชา (Course Title)  

รปูแบบทีก่าํหนด คอื         รหสัวชิาภาษาองักฤษ  (Section No) : ชื่อวชิา 

 
ตวัอยา่งเชน่  

AE 322 (B01) : Instructional Media for Adult Education 
EN 501 (M01) : Research in Humanities 
CP 351 (B02) : System Analysis and Design 

 หมายเหตุ  
 ไมค่วรใส ่ภาคการศกึษา/ปีการศกึษา ไวใ้นชือ่วชิา  เพราะจะทาํใหม้ขีอ้มลูรายวชิา
เดยีวกนัอยูใ่นระบบเป็นจาํนวนมาก ไมส่ะดวกต่อการสาํรองขอ้มลู และขอ้มลูใน
ภาคการศกึษาทีล่่วงไปแลว้มกัไมถู่กนํามาใชใ้นภาคการศกึษาปจัจุบนั ดงันัน้ ในแต่
ละรายวชิาจงึควรม ีcourseware เพยีง 1 courseware    

 หากผูส้อนตอ้งการเกบ็ขอ้มลูของภาคการศกึษาเดมิไว ้ขอใหป้รบั Course Category 
เป็น Archive หรอืจดัเกบ็ไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล 

 รายวชิาทีเ่กบ็ในหมวด Archive สาํนกัคอมพวิเตอรจ์ะจดัเกบ็ใหใ้นระบบ ATutor 
เป็นเวลา 2 ปีการศกึษา 
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2) การกาํหนดหมวดวิชา (Course Category)   

เพื่อใหผู้ส้อนและผูเ้รยีนสามารถคน้หา Courseware ไดอ้ย่างง่ายและถูกต้อง และสามารถจําแนก 
courseware ออกเป็นหมวดหมูไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถนําขอ้มลูไปใชใ้นเชงิระบบไดต่้อไป จงึจาํแนกหมวดวชิา ไว ้ดงัน้ี 

กลุม่
วชิา ความหมาย คาํอธบิาย แนวปฏบิตั ิ

A Archive หมายถงึ courseware เดมิทีถู่กพัฒนาและ
สอนในภาคการศกึษาอืน่ๆทีผ่่านมาแลว้ และ
ท่านไดทํ้าการพัฒนา courseware วชิานัน้ขึน้
ใหม่เพือ่ทดแทนของเดมิแลว้ เชน่ SWU141 
1/2552  เป็นตน้ ซึง่ในปัจจุบันท่านไดพั้ฒนา 
courseware SWU141 ขึน้ใหม่แลว้ 

• เพือ่ใหร้ะบบ ATutor สามารถทํางานได ้
อย่างมปีระสทิธภิาพ สํานักคอมพวิเตอรจ์ะ
ถ่ายโอน courseware หมวดนี้ออกจาก
ระบบ ATutor เมือ่ courseware ทีจั่ดเก็บ
ไวใ้นหมวดนี้มอีายุครบ 2 ปี  

• หากผูส้อนตอ้งการจัดเก็บไว ้ขอใหทํ้า
สํารอง (Backup) ไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอร์
สว่นบุคคลของท่าน 

K Knowledge หมายถงึ Courseware เพือ่การจัดการความรู ้ ในอนาคต ควรใช ้software ทีเ่หมาะสมใน
การจัดการความรูแ้ทนการใชร้ะบบ ATutor 

T Training หมายถงึ Courseware เพือ่การฝึกอบรม ควรตัง้ Title ของ Courseware ให ้
สอดคลอ้งและเหมาะสมกับเนื้อหาการอบรม  

C Current หมายถงึ Courseware ฉบับล่าสดุหรอืฉบับ
ปัจจุบันทีพั่ฒนาขึน้ใชใ้นการเรยีนการสอนครัง้
ล่าสดุหรอืครัง้ปัจจุบัน โดยจัดจําแนกออกเป็น
กลุ่มวชิาตามคณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา  
ตัวอย่างเชน่  

• ควรเลอืกหมวดวชิา (category) ใหถู้กตอ้ง
 
หากตอ้งการเพิม่เตมิสามารถตดิต่อ   
สํานักคอมพวิเตอรไ์ด ้

  Category Name 
   Faculty of Humanities
     Psychology 
     Music 
     Library Science 
     Thai And Oriental Languages
     Western Languages
     Linguistics 
     Art And Culture 
     Philosophy And Religion
   Faculty of Science
     Mathematics 
     Home Economics 
     Chemistry 

3)  การทาํสาํรองข้อมลู (Backup)   

เพื่อเป็นการป้องกนัความเสยีหายของ Courseware จากปญัหาความขดัขอ้งของระบบหรอื
การสญูหายจากปญัหาอื่นๆ สาํนกัคอมพวิเตอรจ์ะเกบ็สาํรองขอ้มลูของระบบเป็นประจาํทุกวนั (Daily Backup) 
และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการสาํรองขอ้มลูอกีช่องทางหน่ึง ผูส้อนควรดําเนินการสาํรองขอ้มลู (backup) ดว้ย
ตวัท่านเอง โดยใหค้ําสัง่ในหมวด Backup and Restore ซึง่อาจจะเลอืกจดัเกบ็ไวใ้นระบบ ATutor (เกบ็ได้
สงูสดุ 2 ครัง้/วชิา) หรอืจดัทาํสาํรองขอ้มลูไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคลของทา่นต่อไป 
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5.3   แนวปฏบิตัทิ ีด่ใีนการใหค้าํปรกึษา (Mentoring Quality Assurance Checklist) 

สาํหรบัคณาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ หรอื ตอ้งการศกึษาเพือ่สรา้งแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นการจดัการเรยีน
การสอนแบบ E-Learning ผา่นระบบการใหค้าํปรกึษา (mentoring system) อาจดาํเนินการตามขอ้แนะนําต่อไปน้ี 

ที ่ บทบาทของอาจารยท์ ีท่าํหนา้ทีใ่ห้
คาํปรกึษา หรอื อาจารยพ์ีเ่ล ีย้ง ตวัอยา่ง/ขอ้แนะนํา/แนวปฏบิตัทิ ีด่ ี

1  การสรา้งความสมัพันธท์ีด่ ี ตัวอยา่งกจิกรรม 
 นัดพบและทานอาหารกลางวันรว่มกนั 
 โทรศัพทพ์ดูคยุกนั หรอื ตดิตอ่กนัทางอเีมล 

2  การใหแ้นวคดิทีเ่ป็นประโยชน ์ ตัวอยา่งประเด็น 
 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั SOT2 
 คณุคา่และประโยชนข์องไอซทีเีพือ่การเรยีนการสอน 
 การประยกุตใ์ชไ้อซทีใีนกจิกรรมการเรยีนการสอน 
 การจัดกจิกรรมในชัน้เรยีนโดยใช ้LMS 

3  การปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ี ตัวอยา่งประเด็น 
 การวางแผนและเตรยีมการสอนแบบออนไลน ์
 การศึกษาและพัฒนาตนเองดา้นการศึกษาแบบ
ออนไลน ์

 การจัดกจิกรรมปฏสิมัพันธแ์บบออนไลนใ์นรายวชิาทีส่อน 
 จรรยามารยาทและการประยกุตใ์ชไ้อซทีอียา่งเหมาะสม

4  การใหคํ้าแนะนําปรกึษาอยา่งเป็นกนัเอง ตัวอยา่งกจิกรรม 
 จัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ ึง่กนัและกนั 
 แนะนําวธิกีารใชร้ะบบ LMS (ATutor) 
 แนะนําการจัดกจิกรรมปฏสิมัพันธแ์บบออนไลนใ์นรายวชิา
 แนะนําการใชไ้อซทีขีอง มศว เพือ่กจิกรรมการเรยีนการสอน 
 มอบสทิธิใ์ห ้Mentee เป็นผูช้ว่ย (Assistant) หรอื 
เป็นผูเ้รยีนในรายวชิาเพือ่สงัเกตกจิกรรมการเรยีนการสอน

5  การมสีว่นรว่มในการตดิตามผล ตัวอยา่งกจิกรรม 
 เขา้สังเกตกจิกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียนของ 
Mentee 

 สมัครเป็นผูเ้รยีน หรอื เป็นผูช้ว่ย (Assistant) ในรายวชิา
ของ Mentee เพือ่สงัเกตกจิกรรมการเรยีนการสอน 

 ใหข้อ้มูลที่ เ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการสอน
ออนไลนข์อง Mentee 

 ใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบอาจารย์
พีเ่ลีย้ง SOT2 
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ขอ้แนะนําอืน่ๆ สําหรบัการใหค้าํปรกึษาหรอืการเป็นอาจารยพ์ีเ่ล ีย้ง 

1) ควรนัดหมายการใหค้าํปรกึษาล่วงหน้าเพื่อวางแผนการใหค้าํปรกึษาและเลอืกสถานที่ 
ทีเ่หมาะสมเพือ่หลกีเลีย่งการขดัจงัหวะจากบุคคลหรอืสถานการณ์อื่น 

2) ควรดาํเนินการการใหค้าํปรกึษาอย่างตัง้ใจจรงิใจและเปิดเผยเพื่อสรา้งบรรยากาศของ
ความไวว้างใจ 

3) ควรใชก้ารสือ่สารในลกัษณะสองทาง เชน่ การพดูคุย เพือ่สรา้งความเป็นกนัเองและสามารถ
ตรวจสอบความเขา้ใจในการสือ่ขอ้ความไดซ้ึง่ทาํใหก้ารใหค้าํปรกึษามปีระสทิธผิล 

4) เป็นผูร้บัฟงัทีด่แีละเปิดโอกาสใหอ้าจารย ์Mentee ไดพ้ดูและแสดงความคดิเหน็ โดยไมพ่ดูจา
ขดัจงัหวะ หรอืวพิากษ์วจิารณ์ในระหวา่งที ่Mentee กาํลงัอธบิาย 

5) ควรวางตวัเป็นกลาง โดยหนักแน่น และพจิารณาเหตุผลต่างๆ ใหร้อบด้าน และไม่ควร
แสดงอารมณ์ต่อตา้น หรอื คลอ้ยตามอาจารย ์Mentee อยา่งชดัเจน 

6) รูจ้กัการควบคุมอารมณ์ทัง้ก่อนการสนทนา  ระหวา่งการสนทนา และหลงัการสนทนา 
7) พยายามพจิารณาถึงสาระที่กําลงัพูด โดยใช้เทคนิคการสงัเกต ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ

เขา้ใจอย่างถูกต้องมากยิง่ขึน้ ทัง้น้ีต้องมคีวามละเอยีดถี่ถ้วน และระมดัระวงัในการแปล
ความหมายของพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้เพือ่ไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาดขึน้ได ้

8) ใชก้ารตัง้คาํถามแบบปลายเปิด เพือ่จะไดส้ามารถเกบ็รายละเอยีด จบัประเดน็ และนําขอ้มลู
มาวเิคราะหป์ระกอบการใหค้าํปรกึษาได ้

9) ควรยกตวัอย่างประกอบและหากเป็นไปไดใ้หอ้าจารย ์Mentee ไดล้องฝึกประสบการณ์
ไปพรอ้มกนั เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจไดอ้ยา่งกระจา่งชดัยิง่ขึน้ 

10)  พยายามสรา้งและรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัอาจารย ์Mentee อยา่งต่อเน่ือง 

พฤตกิรรมทีค่วรหลกีเลีย่งในการเป็นผูใ้หค้าํปรกึษาหรอือาจารยพ์ีเ่ล ีย้ง 

1) แสดงออกทางสหีน้า กริยิาท่าทาง หรอืมพีฤตกิรรมกา้วรา้ว เช่น เอะอะโวยวาย หน้าน่ิว
คิว้ขมวด จติกงัวล แปรปรวน ซึง่อาจจะทาํใหอ้าจารย ์Mentee ไมก่ลา้มาเขา้พบ 

2) คดิว่าตนเองเก่งกว่า มคีวามสามารถมากกว่าโดยแสดงความไม่พอใจหากอาจารย ์Mentee 
จะถามในรายละเอยีด หรอื มขีอ้เสนอแนะทีต่่างไปจากตนเอง 

3) เปรยีบเทยีบอาจารย ์Mentee กบัคนอื่น หรอื กบัประสบการณ์เดมิของตน ในเชงิยกตน
ขม่ท่าน หรอื เอาจุดแขง็ของอาจารย ์Mentee อื่นมาพดูถงึ ทาํใหอ้าจารย ์ Mentee ทีข่อ
คาํปรกึษาไมส่บายใจ 

4) ไม่มัน่ใจตนเอง ซึง่มกัจะแสดงออกใหเ้หน็ชดัดว้ยคําพดูและการกระทํา  จะพบว่าน้ําเสยีง
จะแผว่เบา คอ่ย ๆ พดู หรอืพดูไมเ่ตม็ปาก หรอืพดูไมแ่น่ใจในขอ้มลูทีส่อน 

5) บอกขอ้มลูเฉพาะบางสว่น เพราะกลวัว่าอาจารย ์Mentee จะรูแ้ละทาํไดท้ดัเทยีมหรอืดกีว่า
ตนเอง  
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การดาํเนนิงานโครงการ Cyber Education Center 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 
จํานวน

ผูเขารวม/
ชิ้นงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

SOT (Srinakharinwirot Online Teaching & Learning) 

1. โครงการพัฒนา Courseware E-Learning ของบุคลากรสาย
วิชาการ  

เมษายน- กันยายน 2550 10 รายวิชา 326,439.20 

2. โครงการพัฒนา E-Learning Courseware กันยายน 2550 - 
กันยายน 2551 

20 รายวิชา  

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําแผนการพัฒนา
อาจารยพ่ีเล้ียงเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนออนไลน มศว 
(SOT2 Faculty Mentor Program) 

30-31 มีนาคม 2552 และ 
1 เมษายน 2552 

55 คน 256,400.00 

4. โครงการอบรม เร่ือง การพัฒนาอาจารยตามหลักการการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน มศว 

27 - 28 พฤษภาคม 2552 
และ 1 มิถุนายน 2552 

 39,558.00 

• กิจกรรมท่ี 1 เทคนิคการใชไอซีทีในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน (SOT2) 

50 คน  

• กิจกรรมท่ี 2 เทคนิคการเปนอาจารยพ่ีเล้ียงท่ีดี (SOT2 
Faculty Mentor)  

56 คน  

5. โครงการพัฒนา E-Learning Courseware เพื่อการจัดการ
การศึกษาออนไลน มศว คร้ังท่ี 3  

เมษายน พ.ศ.2553 - 
พฤษภาคม พ.ศ.2554 

 

ขอขยายเวลาถึง 
กันยายน พ.ศ. 2554 

 1,266,542.08 

• โครงการพัฒนา E-Learning Courseware : SOT2 ครั้ง
ท่ี 3 

86 รายวิชา  

• โครงการอาจารยพ่ีเล้ียงระบบการศึกษาออนไลน มศว
Mentor 44 คน 

Mentee 81 คน 

 

• โครงการ SOT2 Moving Forward 2011 17 มิถุนายน 2554 130 คน  
6. โครงการระบบการศึกษาไฮบริด มศว ปการศึกษา 2555 

ระยะที ่1  ภาคการศกึษาที ่1/2555 
 

ปการศึกษา 2555 

  

1,469,159.71 
• กิจกรรมท่ี 1  การพัฒนาและสรางนวัตกรรมการเรียนการ

สอนแบบ  E-Learning 
  

o SOT2 คร้ังท่ี 4 : การพัฒนา E-Learning 
Courseware 

 85 รายวิชา 

o SOT2FM คร้ังท่ี 3 : อาจารยพ่ีเล้ียงระบบการศึกษา
ออนไลน มศว 

 Mentor : 19 คน
Mentee 51 คน 

ระยะที ่2  ภาคการศกึษาที ่2/2555 
• กิจกรรมท่ี 2  การเสริมสรางแนวปฏิบัติท่ีดีดานการศึกษา

ไฮบริด มศว 

  

7 ผลงาน 
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โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 
จํานวน

ผูเขารวม/
ชิ้นงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการบรกิารวชิาการแกชมุชน 

บก. ปงบประมาณ 2550 

1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน Cyber Education Center 
คร้ังท่ี 1 เร่ือง การพัฒนาองคความรูในการสรางหุนยนตดวย
การประยุกตใช ICT เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

5 - 7 พฤษภาคม 2550 30 คน 37,967.00 

2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน Cyber Education Center 
คร้ังท่ี 2 เร่ือง การพัฒนาความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหบุคคลท่ัวไป  

9 – 16 กรกฎาคม 2550 185 คน 22,084.00 

3. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน Cyber Education Center 
คร้ังท่ี 3 เร่ือง การพัฒนาหนวยการเรียนรูดวยส่ือมัลติมีเดีย
เพ่ือสงเสริมกระบวนการคิด 

7 สิงหาคม 2550 132 คน 29,625.00 

4. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน Cyber Education Center 
คร้ังท่ี 4 เร่ือง รอบรูเร่ืองพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

21 สิงหาคม 2550 150 คน 10,825.00 

บก. ปงบประมาณ 2551 

1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน Cyber Education Center 
เร่ือง พัฒนานิสิต-นักศึกษาเพ่ือเปนบุคลากรทางการศึกษายุค 
Cyber (Cyber Teacher Training for Pre-service 
Educator) 

7 – 22 มิถุนายน 2551 60 คน 87,660.00 

2. โครงการทําความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในการศึกษา
วิจัยองคความรูในการจัดการ Cyber Education เรื่อง การ
ประยุกตใชระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (ระบบคิดดี) 
• กิจกรรม “อบรมการใชระบบหองสมุดดิจิทัลภายใต

โปรแกรมคิดดี สําหรับผูดูแลระบบ บรรณารักษ ครู และ
เจาหนาท่ีโรงเรียน” 

11-22 สิงหาคม 2551 143 คน 46,630.00 

3. โครงการเผยแพรความรูดาน ICT สัญจร 
• เร่ือง “แนวทางการพัฒนาความรูและทักษะทางดาน

เทคโนโลยี สารสนเทศสําหรับครู” 

 

5–7 มีนาคม 2551 

 

61 คน 

 

49,990.00 

• โครงการเผยแพรความรูดาน ICT สัญจรในชุมชนดอย
โอกาส เรื่อง “แนวทางการพัฒนาความรูและทักษะ
ทางดานเทคโนโลยี สารสนเทศสําหรับครูและนักเรียน 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน” 

18 – 20 มีนาคม 2551 41 คน 37,072.60 

4. โครงการพัฒนาครูยุค Cyber 
• กลุม ครูประจําการท่ัวประเทศ เร่ือง การพัฒนาบทเรียน e-

Learning ดวยตนเอง 

 

27 มีนาคม 2551 

 

41 คน 

 

15,944.00 

• กลุมครูประจําการท่ัวประเทศ เร่ือง “การจัดการความรูเพ่ือ
กาวเขาสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) แบบสัมฤทธิ์ผล” 
 

16 พฤษภาคม 2551 68 คน 14,960.00 
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โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 
จํานวน

ผูเขารวม/
ชิ้นงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน    
• คร้ังท่ี 1 เร่ือง นักเรียนจะใชคอมพิวเตอรอยางไรให

ถูกตองตามพรบ.การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 14 กุมภาพันธ 2551 828 6,220.00  

• คร้ังท่ี 2 เร่ือง “จัดการตูเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกสได
อยางไร” 27 กุมภาพันธ 2551 95 7,107.00 

• คร้ังท่ี 3 เร่ือง “ใชเน็ตอยางไรใหถูกตองและปลอดภัย” 26 มีนาคม 2551 67 12,818.00 

6. โครงการพัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอรมืออาขีพ เร่ือง 
Advanced Java Programming 

10 – 12 มีนาคม 2551 40 31,842.00 

บก. ปงบประมาณ 2552 

7. โครงการหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (KIDs-D@swu)  
• กิจกรรม “โครงการประกวดตราสัญญลักษณและตัวนํา

โชค ระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (KIDs-D@swu) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 

 

6 ตุลาคม – 12 ธันวาคม  
2551 

 

ผูสง 69 คน 

รวม108 ชิ้นงาน 

12,972.00 

• กิจกรรม “พัฒนาติดตั้งเว็บไซต KIDs-D@SWU (คาจาง
เหมาทํา Graphic สําหรับทํา Logo และ Mascot และ
เว็บไซต)” 

มีนาคม 2552 http://KIDs-
D.swu.ac.th 

10,000.00 

• กิจกรรม “ประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-
D@SWU แกชุมชน” 

29 – 30 มิถุนายน 2552 720 คน 47,020.00 

• กิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดเก็บ
ส่ือในระบบคิดดีเพ่ือชุมชน” 8 – 9 มิถุนายน 2552 28 คน 12,700.00 

8. โครงการพัฒนาและเผยแพร “e-Learning courseware เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

มกราคม – พฤษภาคม 
2552 

 99,270.70 

9. โครงการพัฒนาการรูสารสนเทศใหประชาชน (Information 
Literacy) กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาครูยุค Cyber ดวยสมรรถนะ
การสอนแบบ e-learning 

20 – 22 เมษายน 2552 56 คน 22,883.00 

10. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน โครงการเผยแพรความรู
ดาน ICT สัญจร กิจกรรมท่ี 1 : ความรูบนโลก Cyber ครั้งท่ี 1 

21 – 29 เมษายน 2552 233 คน 36,579.20 

11. โครงการเผยแพรความรูสูชุมชน 
• กิจกรรม “ติดตั้งเว็บไซตเพ่ือการเผยแพรความรูสูชุมชน”  

กรกฎาคม 2552 

http://aos.swu.
ac.th/ 

 

• กิจกรรม “อบรมการใช ICT เพ่ือการเผยแพรองคความรูสู
ชุมชน” 

25 มีนาคม 2552 22 คน 9,973.00 

12. โครงการ 60 ป : IT วิชาการ 29 – 30 มิถุนายน 2552 220 คน 305,512.52 

บก. ปงบประมาณ 2553 

1. โครงการจัดการศึกษาแบบ Cyber Education ที่ดี (Best 
Practise) 
• กิจกรรม “ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบไซเบอรใน
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สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 
จํานวน

ผูเขารวม/
ชิ้นงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตางประเทศ” ณ The Korea Education & Research 
Information Service (KERIS) และ Digital Pavilion 

24 - 29 มิถุนายน 2553 11 คน 211,500.00 

• กิจกรรม การจัดส่ิงแวดลอมการเรียนรูดวยตนเอง ธันวาคม 2552 1 หอง 50,452.20 

2. โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (KIDs-
D@SWU) 
• กิจกรรม โครงการอบรมเรื่อง การจัดเก็บส่ือส่ิงพิมพใน

ระบบคิดดีเพ่ือชุมชน 

 

 

25 ธันวาคม 2552 

 

 

32 คน 

 

 

9,974.00 

• กิจกรรม โครงการอบรมเรื่อง "HyLib Dspace : Training 
the Trainers" 

12 - 14 พฤษภาคม 2553 44 คน 36,914.17 

• กิจกรรม การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-
D@SWU แกชุมชน  

25 ธันวาคม 2552 - 30 
มกราคม 2553 

999 คน 45,817.15 

• กิจกรรม จัดหาสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูสูหองสมุดดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา  1 มกราคม - 31 มีนาคม 

2553 
379 ชิ้นงาน 10,720.00 

• กิจกรรม สรางเครือขายความรวมมือเพ่ือการหองสมุด
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  2 กรกฎาคม 2553 (เลื่อน

มาจาก 14 พฤษภาคม 
2553 เนื่องจาก

สถานการณบานเมืองไม
ปกติ) 

41 หนวยงาน  

3. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรูดิจิทัลเพ่ือประชาชน 
• กิจกรรม ผลิตส่ือการเรียนรูดิจิทัลเพ่ือชุมชน 
• กิจกรรม เผยแพรและประชาสัมพันธสูชุมชน 

  329,300.00 

4. โครงการเสริมสรางสมรรถนะดานไอซีทีเพ่ือประชาชน
(บุคคลภายนอก) 
• กิจกรรม พัฒนาครูยุค Cyber ดวยสมรรถนะการสอนแบบ 

e-learning  

 

29-30 มกราคม 2553 

 

39 คน  

 

28,058.75 

• กิจกรรม การจัดการความรูในองคกรดวยระบบ KIDs-D 29-30 มกราคม 2553 38 คน  14,989.75 
• กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะดานภาษาดวยไอซีที 29-30 มกราคม 2553 23 คน  11,828.75 
• กิจกรรม เสริมทักษะการโปรแกรมคอมพิวเตอร 25-26 มีนาคม 2553 27 คน  25,530 

5. โครงการเผยแพรความรูดาน ICT สัญจร 
• กิจกรรม ICT เพ่ือการดํารงชีวิตประจําวัน 
• กิจกรรม ICT เพ่ือชุมชน ณ จังหวดัเชียงราย 

16-20 กุมภาพันธ 2553 380 คน 194,770.80 

6. โครงการประชุม วิชาการ : IT วิชาการ 
• กิจกรรม บรรยายวิชาการและนิทรรศการดาน ICT 

เพ่ือใหความรูประชาชน  

29-30 มกราคม 2553 1,108 104,806.04 

บก. ปงบประมาณ 2554 

1. โครงการจัดการศึกษาแบบ Cyber Education ท่ีดี (Best Practise) 
• กิจกรรม ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบไซเบอร บริษัท 

พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 

 

22 ธันวาคม 2553 

 

14 คน 

 

550.00 
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 สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 
จํานวน

ผูเขารวม/
ชิ้นงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

• กิจกรรม การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-
D@SWU แกชุมชน (ผูเขารวมกิจกรรมและเขาเย่ียมชม
เว็บไซตระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (KIDs-
D@SWU) ณ วันท่ี 12 มกราคม 2554) 

12 มกราคม 2554 839 คน 17,139.00 

• กิจกรรม : จัดหาส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูสูหองสมุดดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา  (รายการหนังสือ /ส่ือส่ิงพิมพ /รายการ
วิทยุ) 

15 กุมภาพันธ  - 15 
เมษายน 2554 

267 รายการ 19,924.16 

2. โครงการเสริมสรางความรูในสังคมออนไลน 
จัดซ้ือครุภัณฑ 
• ระบบส่ือประชาสัมพันธแบบติดผนัง พรอมติดตั้ง 
• ระบบส่ือประชาสัมพันธ พรอมติดตั้ง 
• จอ LCD TV  ขนาดไมนอยกวา 46 น้ิว  พรอมติดตัง้ 

(เปดซองสอบราคาวันท่ี  23 สิงหาคม 2554 สงมอบของ
ประมาณวันท่ี 28 ตุลาคม 2554  สงเบิกประมาณ 4 
พฤศจิกายน 2554) 

23 สิงหาคม  - 4 
พฤศจิกายน 2554 

3 รายการ 840,000.00 

3. โครงการเสริมสรางสมรรถนะดานไอซีที 
• กิจกรรม เพ่ิมพูนความรูทักษะไอซีที เร่ือง “การทําตลาด

ออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑชุมชนนครนายก” 

26- 27 กุมภาพันธ 2554 เขารวมโครงการ 
60 คน/อบรม 38 
คน 

33,435.00 

4. โครงการประชุม วิชาการ : IT วิชาการ 
• กิจกรรม - บรรยายวิชาการและนิทรรศการดาน ICT 

เพ่ือใหความรูประชาชน (ถายทอดผานระบบ VDO 
Conferenceยังท่ีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 3 
อาคารเรียนรวม องครักษ) 

16 มิถุนายน 2554 63 คน / VDO 
Conference แก
นิสิต จํานวน 265 
คน 

249,494.20 

บก. ปงบประมาณ 2555 

1. โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือบูรณาการการพัฒนาความ
เขมแข็งในชุมชนผานระบบไซเบอร 
• โครงการยอยท่ี 1.1 จางติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

โพธิวิชชาลัยและชุมชน สระแกว 

 

 

1 กุมภาพันธ  – 30 
มิถุนายน 2555 

 

 

1 ข้ิน 

 

 

699,780.00 

• โครงการยอยท่ี 1.2 จัดหาสื่อและประชาสัมพันธ ส่ือการ
เรียนรูตลอดชีวิตสําหรับชุมชนในจังหวัดสระแกว ระยะท่ี 
1 

4 มกราคม – 31 
พฤษภาคม 2555 

3 เร่ือง 98,720.00 

2. โครงการเสริมสรางสมรรถนะดานไอซีทีแกชุมชน  
(1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด) 
• เพ่ิมพูนความรูทักษะไอซีทีเร่ือง “การทําตลาดออนไลน

เพ่ือผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดนครนายก” 

 

5 มกราคม  – 31 
พฤษภาคม 2555 

 

39 คน 

 

58,460.00 

• เพ่ิมพูนความรูทักษะไอซีทีเร่ือง “การทําตลาดออนไลน
เพ่ือผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดสระแกว” 1 มีนาคม  – 30 

เมษายน 2555 
40 คน 91,589.00 

3. โครงการไอซีทีเพ่ือชุมชน 
• โครงการงานวันเด็ก ประจําป 2555 “เทศกาลวันเด็ก

นานาชาติ สืบสานวัฒนธรรม ส่ือสารไอซีที” 

 

14 มกราคม 2555 

 

1,000 คน 

 

32,387.44 
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สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 
จํานวน

ผูเขารวม/
ชิ้นงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

• กิจกรรมนิทรรศการไอซีทีเพ่ือชุมชน 21 มิถุนายน  – 13 
กรกฎาคม 2555 

275 คน 53,350.50 

4. โครงการเผยแพรหองเรียนธรรมชาติโพธิวิชชาลัย จ.
สระแกว  
• ส่ือบานดินและปาชื้นริมหวย 
• เผยแพรและประชาสัมพันธแกนักเรียน นิสิต นักศกึษา 

22 พฤษภาคม  – 15 
กรกฎาคม 2555 

2 ส่ือ / เผยแพร
และประชาสัมพันธ 

35 คน 

99,094.00 

5. โครงการขยายเครือขายคอมพิวเตอรโพธิวิชชาลัยสระแกว กรกฎาคม 2555 - 1,694,500.00
จัดซ้ือครุภัณฑ 

6. โครงการนองหนูเรียนรูแท็บเล็ต นครนายก 14 กรกฎาคม 2555 57 คน 16,950.00 

บก. ปงบประมาณ 2556    

1. โครงการ “การทําตลาดออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน 
จังหวัดนครนายก” 
ประกอบดวยผูประกอบการ 6 กลุม ดังนี ้
1}    ธูปหอมอุดมมงคล 
2) ปุยนองเดือน 
3) ผาปกเหล่ือม 
4) กลุมแมบานเกษตรกรคุมราชสีห 
5) ขนมไทยบานปนทอง 
6) ขนมโมจิบานนา สูตรไดฟูกุ 

6 ธันวาคม 2555 - 30 
เมษายน 2556 

1. ผูประกอบการ 6 
กลุม / 16 
ผลิตภัณฑ 

2. แผนวีดิทัศน 
เผยแพรองค
ความรูจาก
หลักสูตรตลาด
ออนไลน จํานวน 
290 แผน /  
60 ผลิตภัณฑ 

3. แหลงการเรียนรู 
4. เครือขายความ

รวมมือระหวาง
หนวยงาน 4 
หนวยงาน 

32,520.50 

2. โครงการ เครือขายเสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูแกชุมชน 
จังหวัดสระแกว ตุลาคม 2555 – 

กันยายน 2556 
2,455,756.69 

• กิจกรรมท่ี 1.1 การสํารวจความตองการของชุมชน 4  ธันวาคม  2555 30 คน 5,690.00 
• กิจกรรมท่ี 1.2 การเปดเครือขายอินเตอรเน็ตชุมชน

(เชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอร) 9 มกราคม 2556 ความเร็ว 10 Mbps 36,456.00 

• กิจกรรมท่ี 1.3 บริการอินเตอรเน็ตชุมชน 

(การจัดเตรียมโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ ฯลฯ) 
ตุลาคม 2555 - 
กันยายน 2556 

- 89,372.82
 

• กิจกรรมท่ี 2.1 หองสมุดชุมชน โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การสืบคนขอมูลบรรณานุกรมการใช
หองสมุดและการใหบริการ 

20 มิถุนายน 2556 42 คน 713,483.70 

• กิจกรรมท่ี 2.2 แหลงเรียนรูออนไลน 25 – 27 กุมภาพันธ 
2556 

http://bodhi.s
wu.ac.th/sak

aeo_map 

33,790.00 

• กิจกรรมท่ี 2.3 วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา
(จัดตั้งสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและการพัฒนาแบบย่ังยืน
โพธิวิชชาลัย) 

ตุลาคม 2555 - 
กันยายน 2556 

1 สถานี 200,000.00 
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 สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 
จํานวน

ผูเขารวม/
ชิ้นงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

(คนืเงนิเนือ่งจากอาคารทีต่ดิตัง้อปุกรณสถานวีทิยุไมเสรจ็
เรยีบรอย) 

• กิจกรรมท่ี 3.1 ชุมชนพบนักวิชาการ 9 มกราคม 2556 1,329 คน 71,330.90 
• กิจกรรมท่ี 3.2 พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู 

(คนืเงนิ เนื่องจากบุคลากรมีภารกิจงานประจําเรงดวนท่ี
ตองดําเนินการจึงไมสามารถดําเนินกิจกรรมภายในวันท่ี 
25 มิถุนายน 2556 ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดได) 

25 มิถุนายน 2556 - 300,000.00 

โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาสมรรถนะดานไอซที ี    

1. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที คร้ังท่ี 1 
• ประเภทท่ี 1 หลักสูตรตามท่ีจัดไวในโครงการ 
• ประเภท 2 (Course On Demand) 

ตุลาคม - ธันวาคม 2551 396 คน 38,363.00 

2. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที คร้ังท่ี 2   
• ประเภทท่ี 1 หลักสูตรตามท่ีจัดไวในโครงการ  
• ประเภทท่ี 2 (Course On Demand) 

มกราคม - มีนาคม 2552 424 คน 83,855.00 

 

3. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที คร้ังท่ี 3   มิถุนายน - สิงหาคม 2552 150 คน 18,300.00 

4. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 
คร้ังท่ี 4 

ตุลาคม 2552 - กุมภาพันธ 
2553 

453 คน 60,850.00 

5. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 
คร้ังท่ี 5 

เมษายน - มิถุนายน 2553 307 คน 52,358.17 

6. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที คร้ังท่ี 6 มิถุนายน - สิงหาคม 2553 471 คน 58,681.00 

7. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 
คร้ังท่ี 7 

ตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ 
2554 

478 คน 67,679.80 

8. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 
คร้ังท่ี 8 

มีนาคม 2554 - พฤษภาคม 
2554 

214 คน 37,316.71 

9. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที คร้ังท่ี 9 มิถุนายน - สิงหาคม 2554 639 คน 49,923.30 

10. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 
คร้ังท่ี 10 

ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ 
2555 

561 คน 56,534.02 

11. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 
คร้ังท่ี 11 

เมษายน - พฤษภาคม 
2555 

391 คน 54,293.71 

12. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 
คร้ังท่ี 12 

มิถุนายน - สิงหาคม 2555 1,071 คน 37,610.00 

13. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 
คร้ังท่ี 13 

พฤศจิกายน 55 - 
กุมภาพันธ 56 

1,135 คน 76,500.00 

14. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 
คร้ังท่ี 14 

กรกฎาคม - สิงหาคม 2556 331 คน 15,950.00 

15. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 
คร้ังท่ี 15 
(อยูระหวางดําเนินงาน) 

พฤศจิกายน 2556 - 
มีนาคม 2557 

 70,000.00
ตามแผน 

ขอมูล ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2557 9:38 น. 
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สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ 
 

ภาคผนวก ก รายนามคณะกรรมการระบบการศกึษาไฮบรดิ ประจาํปีการศกึษา 2555 

คณะกรรมการอาํนวยการ ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี ท่ีปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษา 
3. ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน์ ท่ีปรึกษา 
4. ผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ ประธานกรรมการ 
5. ผู้ อํานวยการสํานกันวตักรรมการเรียนรู้ กรรมการ 
6. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุกลาง กรรมการ 
7. ผู้ อํานวยการสํานกัส่ือเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
8. อาจารย์อุราพร  ศขุะทตั กรรมการและเลขานุการ 
9. นายชยัวฒัน์  ช่างกลึง ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารโครงการ  ประกอบด้วย 

1. ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน์ ท่ีปรึกษา 

2. ผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ ประธานกรรมการ 

3. อาจารย์อุราพร  ศขุะทตั กรรมการ 

4. อาจารย์เรืองศกัดิ์  ตระกูลพทุธิรักษ์ กรรมการ 

5. อาจารย์สพุิมพ์  วงษ์ทองแท้ กรรมการ 

6. อาจารย์วชัรพงศ์  แสงอ่อน กรรมการ 

7. นางสธุาทิพย์  ผนวกสขุ กรรมการ 

8. นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง กรรมการ 

9. นายปวริศร  เมธานนัท์ กรรมการ 

10. นายเฉลิมพล  คํานิกรณ์ กรรมการ 

11. นายชยัวฒัน์  ช่างกลึง กรรมการ 

12. อาจารย์ภานุวฒัน์  บุตรเรียง กรรมการและเลขานุการ 

13. นางสาวภภทัร์สรณ์ วงศ์จิรปภทัร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 

ภาคผนวก ข  แบบบนัทกึการใหค้าํปรกึษา 

  แบบบนัทกึการใหค้าํปรกึษาแกอ่าจารยใ์นการใชร้ะบบการเรยีนการสอนออนไลน ์ 
ภาคการศกึษา ... / 25... 

วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใชใ้นการบนัทกึขอ้มลูการใหคํ้าปรกึษา และการประเมนิการดําเนนิการตา่ง ๆ ของอาจารยห์รอืผูใ้หคํ้าปรกึษา 

2. เพือ่เป็นประโยชนต์อ่การพัฒนาโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3. เพือ่นํามาใชว้เิคราะหเ์พือ่การจัดทําแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการพัฒนาระบบการศกึษาออนไลน ์มศว 

สว่นที ่1 ขอ้มลูของอาจารย ์Mentor และ Mentee 

ขอ้มลูอาจารยพ์ีเ่ล ีย้ง หรอื ผูใ้หค้าํปรกึษา (Mentor) ขอ้มลูอาจารยผ์ูร้บัคาํแนะนํา (Mentee) 

ชือ่                 นามสกลุ  ชือ่                   นามสกลุ  

สงักดั  สงักดั  
 

รายวชิาทีส่อน  
 

เบอรโ์ทรศพัท ์                  มอืถอื  เบอรโ์ทรศพัท ์                  มอืถอื  

อเีมล อเีมล 

สว่นที ่2  บนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัการใหค้าํปรกึษาโดยสงัเขป 

ครัง้ที ่ วนัที ่
เวลาทีใ่ช ้
(ชัว่โมง/
นาท)ี 

ประเด็น/ปัญหา 

รปูแบบการสือ่สาร ผลทีดํ่าเนนิการ 

พบกนั โทร. อเีมล เรยีบรอ้ย เพิม่เตมิ
ครัง้ตอ่ไป

ขอความ
ชว่ยเหลอื
จาก สนค.

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



การเรยีนการสอนแบบออนไลน ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 33
  
 

สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ 
 

ภาคผนวก ค แบบประเมนิตนเองของการเขา้รว่มโครงการ 

แบบประเมนิตนเองของอาจารย ์ ภาคการศกึษา...../25...... 

วตัถปุระสงค ์ เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการตดิตามพัฒนาการของตนเอง (self assessment) 

สว่นที ่1 ขอ้มลูของอาจารย ์

ชือ่                                  นามสกลุ  

สงักดั   

รายวชิาทีส่อน  
 

เบอรโ์ทรศพัท ์                                 มอืถอื                                     อเีมล 

 

สว่นที ่2  การประเมนิตนเองดา้นพฒันาการในการจดัการศกึษาแบบออนไลน ์      

ประเด็น 

ระดบัการประเมนิตนเอง 

กอ่นเขา้รว่มโครงการ หลงัเขา้รว่มโครงการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการจัดการเรยีน
การสอนออนไลน ์ดว้ยระบบ ATutor 

                    

2. ทัศนคตติอ่การจัดการศกึษาดว้ยระบบ
ออนไลน ์

                    

3. การปรับตวัในการประยกุตร์ะบบ ATutor  
เขา้สูก่ระบวนการจัดการศกึษาทัง้ในและ
นอกชัน้เรยีน 

                    

4. ความสามารถในการการประยกุตไ์อซที ี
ทีห่ลากหลายในการจัดการศกึษา 

                    

5. คุณภาพของการจัดการศกึษาและ 
Courseware ตามเป้าหมายของ
มหาวทิยาลัย 

                    

รวม                     

หมายเหตุ   การประเมนิตนเองดา้นพัฒนาการในการจัดการศกึษาออนไลน์ 

 ระดับ 1 = นอ้ยทีส่ดุ  ระดับ 10 = มากทีส่ดุ 
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 สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 

ภาคผนวก ง SWU Hybrid Best Practice Framework 

 

กรอบแนวคดิเบือ้งตน้ของ SWU Hybrid Best Practice Framework 

โดย ดร.ขนิษฐา รจุโิรจน์ (2554) 
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