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เรื่อง    ประชาสัมพนัธ์การเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  

เรียน    คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  

                     เน่ืองด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ที่มี

แนวโน้มจะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเย้ือยาวนาน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการพร้อมรับสถานการณ์

ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการจัดการเรียนการสอน การสอบ การประชุม เป็นการ

ดําเนินการโดยระบบออนไลน์  โดยออกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน 

และการสอบโดยระบบออนไลน์ (ดังเอกสารแนบ)  

  ในการน้ี กองบริการการศึกษา จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย

นเรศวร ได้รับทราบการเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังน้ี 

1. กองบริการการศึกษาเตรียมสนับสนุนข้อมลูให้กับผูส้อนและผู้เรียน ในระบบทะเบยีนออนไลน์ (reg)  
1.1 เพ่ิมข้อมูล e-mail ของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเพ่ือให้ผู้สอนสามารถนําไป

สร้างกลุ่มนํานิสิตเข้าช้ันเรียนได้ 

1.2 เพ่ิมช่องทางให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดง Course syllabus  รหัสเข้ารายวิชา และข้อมูล

ช่องทางการสื่อสารกับผู้สอน เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเตรียมความพร้อมของ software และ

อุ ปก ร ณ์ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  กั บ ร ะบบ  E-learning.nu.ac.th, Microsoft Teams, Google 

Classroom หรือโปรแกรมอ่ืนที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์  โดยจัดทําข้อมูลและแหล่งเรียนรู้การอบรมออนไลน์เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ  เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ได้ทุก

ที่ทุกเวลา ไว้ที่  https://citcoms.nu.ac.th/technology‐online‐2/ 
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3. การจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์และนิสิตที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังน้ี 

3.1 เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย กองบริการการศึกษา 
เรื่อง ช่วงเวลา ผู้สอน รูปแบบอบรม

การออกแบบ / รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน Online ( พ้ืนฐานด้านทฤษฎี ) 

ภายใน 27 เม.ย.–  

1 พ.ค. 63 

อาจารย์ Live / VOD

การออกแบบกิจกรรมและ 
การวัดผลประเมินผล สําหรับการจัดการเรียน
การสอน Online 

ภายใน 27 เม.ย.–

1 พ.ค. 63 

อาจารย์ Live / VOD

การออกแบบแผนการสอน ร่วมกับการจัดการ
สอน Online 

ภายใน 27 เม.ย.–

1 พ.ค. 63 

อาจารย์ Live / VOD

 

3.2 เรื่อง Software โดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

เรื่อง ช่วงเวลา ผู้สอน รูปแบบอบรม

การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย 

NU Moodle LMS   

ภายใน 20 – 24 

เม.ย. 63 

CITCOMS Live  / VOD

กิจกรรมและแบบทดสอบด้วย NU Moodle 

LMS   

ภายใน 20 – 24 
เม.ย. 63 

CITCOMS  Live  / VOD

การจัดการเรียน ด้วย Microsoft Teams ภายใน 20 – 24 
เม.ย. 63 

CITCOMS  Live  / VOD

กิจกรรมและแบบทดสอบด้วย MS Forms ภายใน 20 – 24 
เม.ย. 63 

CITCOMS  Live  / VOD

การจัดการเรียนการสอน ด้วย Google 

Classroom +Meet  

ภายใน 20 – 24 
เม.ย. 63 

CITCOMS  Live  / VOD

กิจกรรมและแบบทดสอบด้วย Google Forms ภายใน 20 – 24 
เม.ย. 63 

CITCOMS  Live  / VOD
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เรื่อง ช่วงเวลา ผู้สอน รูปแบบอบรม

การประยุกต์การจัดการเรียนการสอนด้วย e-

Learning ด้วย NU Moodle LMS 

ภายใน 4 – 8 พ.ค. 
63 

อาจารย์ผู้มี
ประสบการณ์ 

Live  / VOD

การประยุกต์การจัดการเรียนการสอน

ด้วย  Microsoft Teams 

ภายใน 4 – 8 พ.ค. 
63 

อาจารย์ผู้มี
ประสบการณ์ 

Live  / VOD

การประยุกต์การจัดการเรียนการสอนด้วย 

Google Classroom 

ภายใน 4 – 8 พ.ค. 
63 

อาจารย์ผู้มี
ประสบการณ์ 

Live  / VOD

 

3.3 เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนด้วยตนเอง โดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

เรื่อง ช่วงเวลา ผู้สอน รูปแบบอบรม

การจัดทําสื่อด้วย  Camtasia ภายใน 11–22 
พ.ค. 63 

CITCOMS  Live  / VOD 

การบันทึกสื่อการสอนด้วย Window 10, MS 
PowerPoint , Loom 

ภายใน 11–22 
พ.ค. 63 

CITCOMS  Live  / VOD 

เทคนิคการติดต้ังอุปกรณ์ในการบันทึกสื่อด้วย
ตนเอง  

ภายใน 11–22 
พ.ค. 63 

CITCOMS  Live  / VOD 

การตัดต่อ VDO ด้วย blackmagic davinci 
resolve  

ภายใน 11–22 
พ.ค. 63 

CITCOMS  Live  / VOD 

 

 
ทั้งน้ี กําหนดช่องทางการ Live ผ่าน Facebook / YouTube และข้อมูลเก่ียวกับการเตรียมการ

สอน Online จัดทําลง Website เพ่ือรวบรวมเป็นรูปแบบ VOD  
ไว้ที่ https://citcoms.nu.ac.th/technology‐online‐2/ 

ผู้ประกาศ    งานส่งเสริมการจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา 
วันท่ีประกาศ    3  เมษายน  2563 


