
KM: การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนโดยเนนการมีสวนรวม (Active Learning) 

วันพุธท่ี 22 ธ.ค. 64 เวลา 13.00 – 15.30 น. 

สรุปความรูจากวิทยากร 

อาจารยทศพล บุญศิริ 

 อาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนโดยเนนการมีสวนรวมของผูเรียน

โดยใชโปรแกรม Mural ซ่ึงมีท้ังแบบไมเสียเงิน (free download) และแบบท่ีเสียเงิน โดยสามารถ download 

โปรแกรมและติดตั้งบน laptop หรือคอมพิวเตอร PC ไดจาก www.mural.com หรือสามารถ download 

application ไวใน tablet หรือมือถือไดจาก play store (MURAL Viewer) หรือ apple store ได 

 Mural เป นกระดานไวทบอร ดด ิจ ิท ัล สามารถใช ในการจ ัดการเร ียนการสอนแบบร วมมือ 

(collaborate classroom) ใชทำกิจกรรมในชั้นเรียน การระดมความคิด การแชรความคิด/ความเห็น การ

ประชุมและการมอบหมายงาน โดยผูเรียนทุกคนสามารถใชงานรวมกันพรอมกันไดแบบเรียลไทม และเหมาะ

สำหรับทำกิจกรรมออนไลน เนื่องจาก mouse ของแตละคนละคนจะเคลื่อนท่ี ทำใหเห็นการเคลื่อนไหวบน

กระดานไวทบอรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชงาน  

1. อาจารยผูสอนสรางแผนกิจกรรม 

2. สง link ใหนักศึกษาเขารวมผาน website หรือมือถือ 

3. ตั้งโจทยหรือแบบฝกหัด 

4. กำหนดระยะเวลาใหนักศึกษาทำกิจกรรม 

5. สรุปผลและประเมินผล 

6. เก็บหลักฐานและใหคะแนน 



ขอดีของ Mural 

- กระดานกวางสามารถใชไดหลายคนพรอมกัน 

- มี Template ใหเลือกใชไดหลากหลาย 

- สามารถเชิญนักศึกษาหรือผูเขารวมเขามาใชรวมกัน 

- สามารถใชงานไดหลากหลายและใชในการสังเคราะหขอมูลได 

ขอเสียของ Mural 

- สำหรับโปรแกรมที่ไมเสียเงิน ถาหมดระยะเวลาทดลองใชแลว กระดานที่เคยสรางไวจะถูกล็อค

และไมสามารถเขาดูได 

- ราคาคอนขางแพงถาเทียบกับ Tools อ่ืนๆ 

นอกจากนี้อาจารยยังไดแบงปนความรูเกี่ยวกับโปรแกรม Miro ซึ่งเปนอีกหนึ่งโปรแกรมที่ใชในการ

เรียนการสอนแบบออนไลนท่ีผูเรียนสามารถมีสวนรวมแบบเรียลไทม ท้ังนี้ Miro เปนแพลตฟอรมสำหรับสราง

ไวทบอรดออนไลนที่ทุกคนสามารถเสนองานหรือมีสวนรวมไดแบบเรียลไทม โดยทุกคนสามารถพิมพขอมูล 

เสนอความคิดและแสดงความคิดเห็นบนกระดานได และสามารถรูวาเปนขอมูลของใครไดโดยสังเกตจาก 

mouse cursor ซ่ึงจะมีชื่อผูเขียนปรากฎ 

 

อาจารยณัฐวุฒิ บุญโรจนวงค 

 อาจารยไดใหความรู เกี ่ยวกับโปรแกรม Discord ซึ ่งโปรแกรมนี ้เปนโปรแกรมแชทที ่ใชคุยกัน

เชนเดียวกับโปรแกรมไลน (Line) ทั้งนี้โปรแกรม Discord เปนโปรแกรมที่ไดรับความนิยมในกลุมคนเลนเกม

หรือเกมเมอร ซึ ่งเปนโปรแกรมที ่เนนการใชเสียง (Voice) สามารถเขาถึงไดหลายชองทาง ไดแก การ 

download โปรแกรม แอปพลิเคชัน หรือใชงานบนเว็บไซต โปรแกรม Discord มีทั้งแบบ free download 

และแบบท่ีเสียเงิน ซ่ึงแบบเสียเงินจะมี items อ่ืนเพ่ิมข้ึนจากแบบท่ีไมเสียเงิน  

 



การทำงานของโปรแกรมคลายกับโปรแกรม IRC แตสามารถถายทอดสดหรือแชรหนาจอไดจึงสามารถ

นำมาประยุกตใชในการเรียนการสอนแบบออนไลนท่ีผูเรียนสามารถมีสวนรวมได การใชโปรแกรม Discord ใน

การเรียนการสอน ผูสอนจะตองเลือกใชเสียงจากโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง มิฉะนั้นเสียงจากทั้ง 2 โปรแกรม

จะตีกัน เกิดเสียง ECHO โดยอาจารยณัฐวุฒิไดประยุกตใชโปรแกรมนี้ในในการเรียนการสอนในรายวิชาการ

เขียนโปรแกรม ซ่ึงอาจารยผูสอนสามารถดูการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาทุกคนได แตอยางไรก็ตามอาจารย

ไมสามารถที่จะควบคุมหนาจอของนักศึกษาได หากตองการดูหนาจอของนักศึกษา ตองใหนักศึกษาเปนคน

เลื่อนหนาจอให ทั้งนี้โปรแกรมนี้จะเหมาะกับชั้นเรียนที่มีผูเรียนไมมากนัก เพราะหากมีจำนวนนักศึกษามาก 

หนาจอของแตละคนจะเล็กลงตามจำนวนของนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

อาจารย ดร. ฐิติ ฐิติจำเริญพร 

 อาจารยไดแลกเปลี่ยนความรูในการจัดการเรียนการสอนเรียนการสอนออนไลนแบบมีสวนรวม โดยใช 

Mentimeter และ Quizziz ผานการสอนออนไลนดวย Zoom application โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Mentimeter คือ แอปพลิเคชันท่ีใชสำหรับสรางพรีเซนเทชันท่ีผูเรียนสามารถมีสวนรวมในการโตตอบ 

ระดมสมอง แสดงความคิดเห็นกับผูสอนผานแบบสอบถามออนไลน โดยสามารถสรางไดหลายรูปแบบ ไมวาจะ

เปนคำถามหลายตัวเลือก คำถามปลายเปด ซึ่งสามารถเห็นผลลัพธไดทันที ชวยใหการเรียนการสอนมีความ

นาสนใจ เพ่ิมการมีปฏิสัมพันธในหองเรียนไดมากยิ่งข้ึน 

ขอจำกัดการใชงาน Mentimeter แบบฟร ี

1. สรางสไลดคำถามได 2 สไลดตอหนึ่งพรีเซนเทชัน  

2. สรางสไลดท่ัวไปได 5 สไลด  

3. Export ขอมูลไดเฉพาะไฟลรูปภาพ และไฟล PDF เทานั้น  
  

ฟเจอรเดนของ Mentimeter  

1. รองรับผูเขารวมไดแบบ Unlimited 

2. มีคำถามใหเลือกมากถึง 12 รูปแบบ ไดแก Multiple Choice, Word Cloud, Open Ended, Scales, 

Ranking, Q&A, Select Answer, Type Answer, 100 Points, 2 x 2 Grid, Quick Form, Who will win? 

และ Pin on Image 

3. ออกแบบ Content ได หลากหลายร ูปแบบ ท ั ้ ง Heading, Paragraph, Bullets, Image, Video, Big 

(Text), Quote, Number และ Instructions (Icon) 

การเขาใชงาน ผูนำเสนอสามารถใชงาน Mentimeter ผานเว็บไซต www.mentimeter.com สวน

ผูเขารวมนำเสนอสามารถเขาผานเว็บไซตไดทาง Menti.com และใสรหัสของ presentation ก็สามารถรวม

แสดงความคิดเห็นได 

 

สำหรับ Quizizz เปนเครื่องมือที่ใชสรางแบบทดสอบเพื่อประเมินผลออนไลนในลักษณะเกมคำถาม

แบบปรนัย ซึ่งสามารถรองรับผูเลนไดสูงสุดถึง 500 คน และแสดงผลคะแนนจากการทดสอบไดทันที โดย

สามารถแสดงผลไดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงสามารถใสภาพและเสียงประกอบได ผูเรียนสามารถ



ทําแบบทดสอบผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหลากหลายแพลตฟอรมที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตโดยใชอุปกรณชนิด

ใดก็ไดกับเบราวเซอร เชน เครื่องคอมพิวเตอร แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือ สมารทโฟน จึงเหมาะกับผูเรียนในยุค

ปจจุบันคือเปนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) และยังใชเพื่อประเมินผลการเรียนไดคลายกับ 

KaHoot! Socrative Quizalize หรือ Quizlet 

นอกจากนี ้อาจารย ดร. ฐิติ ยังไดแนะนำการทำ ebook ฟรี ผานโปรแกรม FlipHTML5 ซึ ่งเปน

โปรแกรมสำหรับสราง ebook ที่ใชงานงายโดยการเชื่อมตออินเทอรเน็ต () โดยจะตองเตรียมไฟลหนังสือท่ี

ตองการทำเปน ebook ในรูปแบบไฟล PDF โปรแกรมก็จะแปลงเปน ebook ให 

 


