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การเรียนออนไลน์ : การเตรียมความพร้อมปั จจัยพืน้ ฐานของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีผลต่อรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชากรโลกอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ทกุ ภาคส่วนมีการปรับตัวและพัฒนาการดําเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วนัน้ นั่น
คือ การลดหรือเลีย่ งการรวมตัวของกลุม่ คน
ผลนัน้ ส่งมาถึงระบบการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาทีม่ ีการรวมตัวของผูเ้ รียนและ
ผูส้ อน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ในฐานะห้องปฏิบตั ิการเพื่อทดลองการ
จัดการเรียนการสอนในระดับตํ่ากว่าอุดมศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ จึงได้พัฒ นา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลีย่ นแปลงไปของ
ผูเ้ รียน
แนวคิดสําคัญในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน คือ การจัดการเรียนรูผ้ า่ นระบบออนไลน์ที่ผเู้ รียน
ได้มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ อน และเพื่อนร่วมชัน้ เรียนเช่นเดียวกับการเรียนในชัน้ เรียนปกติ ตลอดจนสามารถทบทวนบทเรียน
ด้วยตนเองบนฐานข้อมูลการจัดการเรียนรูอ้ อนไลน์ที่ผสู้ อนบันทึกไว้
แนวคิดดังกล่าว ยังผลให้มีการเตรียมความพร้อมปั จจัยพืน้ ฐานเพื่อรองรับการสร้างระบบ การสร้างห้องเรียน
และการสร้างบทเรียน ที่มีรายละเอียดและต้องอาศัยปั จจัยสําคัญของโรงเรียน ซึ่งมี 3 ส่วนสําคัญ ได้แก่

Hardware

Software และ Humanware ดังกล่าวโดยสรุ ปได้ ดังนี ้
Hardware โรงเรียนได้เตรีย มสื่อเทคโนโลยีท างการศึก ษา

ตลอดจนอุปกรณ์ที่ตอบสนองและสนับสนุนการ

จัดการเรียนรู แ้ บบออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องถ่ายทําและบันทึกการสอน (studio) และหน่วยเก็บข้อมูลของระบบ
เป็ นต้น
Software

ในเบือ้ งต้นโรงเรียนได้รบั การสนับสนุนโปรแกรม Microsoft Teams จากกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ซึง่ โปรแกรมดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติที่สนับสนุนการจัดการเรียนรูไ้ ด้เป็ นอย่างดี
Humanware นับ ว่ า เป็ นปั จ จั ย สํา คัญ ยิ่ ง ในการจั ด การเรี ย นการสอนและสร้า งชุ ม ชนการเรี ย นรู อ้ อนไลน์

กล่าวคือ เครื่องมือและระบบต่างๆ จะมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลย่อมเกิดจากผูใ้ ช้งาน (User) ในมิติต่างๆ ซึ่งแบ่ง
ผูใ้ ช้งานสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ผูด้ แู ลระบบ ผูส้ อน และผูเ้ รียน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

ผูด้ แู ลระบบ ความหมายของผูด้ ูแลระบบในที่นี ้ มีความหมายสองนัย คือ ผูบ้ ริหารที่ดูแลระบบการจัดการเรียนรูอ้ อนไลน์
และผูด้ แู ลระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ บทบาทของผูบ้ ริหารในฐานะผูด้ แู ลและบริหารจัดการการเรียนออนไลน์ ต้องมีการ
บริหารจัดการปั จจัยสําคัญ ได้แก่

Hardware Software และ Humanware ให้มีประสิทธิ ภาพพร้อมปฏิบต
ั ิงาน ส่วน

บทบาทของผูด้ ูแลระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ มีสว่ นสําคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปั ญหา พัฒนาระบบ ตอบข้อซักถาม
ตลอดจนให้ความรูแ้ ก่ ผูส้ อน และผูเ้ รียนซึง่ หมายรวมถึงผูป้ กครอง
ผูส้ อน บทบาทของผูส้ อนในการจัดการเรียนรูอ้ อนไลน์ คือ การพัฒนาและปรับบทบาทของผูส้ อนในชัน้ เรียนปกติ
มาเป็ นผูจ้ ัดการเรียนรู โ้ ดยมีสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยยังคงไว้ซ่ึงการมีปฏิสมั พันธ์ต่อผูเ้ รียน มีการ
วิเคราะห์และพัฒนารู ปแบบการเรียนออนไลน์ให้ตอบสนองผูเ้ รียน โดยข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการสังเกตของผูเ้ รียน และ
การเก็บข้อมูลจากฝ่ ายวิชาการและงานยุทธศาสตร์การวิจยั ของโรงเรียนผ่านผูด้ แู ลระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ผูเ้ รียน บทบาทของผูเ้ รียนซึ่งหมายรวมถึงผูป้ กครอง คือ การให้ขอ้ มูลแก่ผูส้ อนและผูด้ ูแลระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งติดต่อสื่อสารกับผูเ้ รียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อให้เกิ ดประสิทธิ ภาพในการเรียนรู ผ้ ่านระบบ
ออนไลน์ของผูเ้ รียนมากที่สดุ ทัง้ นีผ้ เู้ รียนจะต้องเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบและจัดการตนเองเพื่อให้มีความพร้อมในการเรียน
แบบออนไลน์
ในช่วงระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ได้พัฒ นา

Hardware Software และ Humanware เพื่ อ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม ตลอดจนเป็ นแนวทางในการทดลองการจัดการศึกษาย่างมีพลวัต เพื่อเป็ น
แหล่งเรียนรูข้ องนิสติ ครูและสถาบันการศึกษาระดับตํ่ากว่าอุดมศึกษาต่อไป
4 พฤษภาคม 2563
เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชวลิต สูงใหญ่
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
โดย อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ สกุลรักความสุข
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์ มศว

