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1. การสอนออนไลน์คืออะไร (What is Online Teaching?) 

 เนื่องจากการสอนออนไลน์อยู่ในความนิยมของวงการศึกษา ปัจจุบันมีการนิยามให้ความหมาย

หลาย ๆ อย่าง สรุปได้ดังนี้ 

 1. การน าเสนอการสอนจากประมวลรายวิชา (Course Syllabus) (หรือ มคอ. 3-4) โดยผ่าน

ทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ในลักษณะ 

ระบบ เครือข่าย 

 2. เป็นการใช้เทคนิคออนไลน์ที่ผู้เรียนอยู่ไกล 

 3. เป็นการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสอนโดยไม่ต้องพบหน้ากันโดยตรงระหว่างผู้เรียนและ

ผู้สอน ซึ่งวิชาท่ีเรียนอาจจะเรียนสอนพร้อมกัน (Synchronous) หรือ ไม่พร้อมกัน (Asynchronous) 

หรือท้ังสองอย่าง (Combination) การเรียนการสอนเช่นนี้ จะเรียกว่า การสอนทางไกลออนไลน์ 

(Online Distance Education), หรือการสอนทางการไกล (Distance Education), การเรียนการสอน

ออนไลน์ (Online Learning), หรือการเรียนการสอนแบบกระจาย (Distributed Teaching)  

 4. เป็นการสอนโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเว็บเป็นฐาน (Web-based) แบบต่าง ๆ ซึ่งจะสอนด้วยระบบ

จากอินเตอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต (internet vs intranet) หรือแบบอินทราเน็ตผสมกับเทคโนโลยีการ

สื่อสารอื่น ๆ ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอกรั้วมหาวิทยาลัย นอกรั้วสถานศึกษาท่ีเป็นการเรียนจาก

ท่ีบ้าน หรือท่ีท างาน หรือท่ีตั้งอื่น ๆ ได้ 

 5. เป็นการถ่ายทอดหรือน าเสนอความคิด องค์ความรู้ เนื้อหาให้ผู้เรียนโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็น

ตัวกลาง 

 6. เป็นการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้ อินเทอร์เน็ตกับการเข้าถึงในวงกว้าง (wide band access) 

 7. เป็นเครือข่ายท่ีถ่ายทอดโดยการสอนแบบคอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Computer-based 

Instruction) ซึ่งผู้เรียนผู้สอนจะมีอุปกรณ์ท้ัง 2 ฝ่าย 

 

 

 



2. สอนออนไลน์อย่างไร (How to Perform Online Teaching)  

การท าความเข้าใจของผู้สอนต่อการสอนแบบออนไลน์ เป็นสิ่งส าคัญเบ้ืองต้นในการด าเนินการ

สอนออนไลน์ ซึ่งจากความเคยชินของการจัดการเรียนการสอนท่ีมีมาแต่เดิมเป็นศตวรรษ คือ การสอนท่ี

เป็นการเผชิญหน้า (face-to-face) ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ในสถานท่ีเดียวกัน ซึ่งปกติก็คือ 

ห้องเรียน การเรียนการสอน จึงเป็นการเรียนการสอนในชั้นเรียน (in-class teaching-learning) ซึ่งใน

ระดับอดุมศกึษา ห้องเรียนจะเป็นขนาดใหญ่ท่ีมีผู้เรียนมากกว่าขนาด 40-50 คน ของโรงเรียนใน

ระดับประถม-มัธยม และตัวผู้สอน คือ อาจารย์ ก็จะนิยมสอนด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเป็นการ

บรรยาย (Lecture-Based) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งโอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) จะมีน้อย 

เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องเวลา และการบรรจุเนื้อหาลงไปในการบรรยายด้วยการมุ่งให้ได้คุณภาพ ผู้เรียน

ส่วนใหญ่จึงเป็นฝ่ายตั้งรับ (Passive Learners) จนท้ังสองฝ่าย คือผู้สอนและผู้เรียนเกิดความเคยชินว่า 

การเรียนรู้จะประกอบไปด้วย การบรรยาย การเข้าชั้นเรียน การเช็คชื่อและเวลาเรียน การสอบวัด

ความรู้จากการบรรยาย ที่ไม่สามารถจะบอกได้ว่า จะน าไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยหรือไม่อย่างไร 

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนจึงมุ่งไปท่ีคะแนน เกรด ล าดับชั้น และการจัดล าดับ ท่ีเป็นผลของ IQ 

(Intelligence Quotient) แต่เพียงอย่างเดียว 

         ในปลายศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รุดหน้าและมี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ ตั้งแต่ยุคเครื่องจักร (Machinery) ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

จนกระทั่งถึงยุคคอมพิวเตอร์ (Computerization) ท่ีพัฒนาจนเกิด AI (Artificial Intelligence-

ปัญญาประดิษฐ์) มาแทนท่ีในปัจจุบัน และมีแนวโนม้จะพัฒนาต่อไปในอนาคต 

 ในวงการศึกษาทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ผู้เรียนผู้สอนก็จะ

ตกเข้าไปอยู่ในวังวนของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเดียวกัน การพัฒนาเคร่ืองช่วยสอนและอุปกรณ์ในการ

เรียนรู้ก็จะเป็นการเรียนรู้ท่ีมีคอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Computer-based Learning) ซึ่งมีการพัฒนา

เร่ือยมาอย่างรวดเร็ว จนเป็นระบบการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า ออนไลน์ (Online Learning System) 

 ณ ปัจจุบนั และจะทวีความส าคัญขึ้นเร่ือย ๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันท่ีเผชิญกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อใด 

การเรียนการสอนซึ่งจะต้องด าเนินต่อไปนั้น จะต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ี

ปลอดภัยจากการระบาด นั่นคือ จะต้องสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น โดยผู้เรียนผู้สอนสามารถติดต่อ



ถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะให้กันได้ โดยก าหนดระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ในการนี้

โดยเฉพาะผู้สอนจะต้องปรับตัวและเตรียมตัวในการสอนออนไลน์ให้ได้ 

 อน่ึง ผู้สอนต้องเข้าใจว่า ในการสอนออนไลน์เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนการสอน  

(New Paradigm of Teaching – Learning) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการสอนท่ีเรียนว่า การเรียนรู้

จากการบรรยายของผู้สอน (Top-down Learning) และผู้เรียนท่ีตั้งรับ (Passive Students) ไปสู่การ

ท่ีผู้เรียนผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ และความร่วมมือในการร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น โดยใช้

เทคโนโลยีท่ีเป็นเครือข่าย, เว็บไซต์, อินเตอร์เน็ต, ระยะห่างทางสังคม แต่สื่อสารกันได้ 

(Communicative Social Distancing) ซึ่งบทบาทของผู้สอนจะเปลี่ยนจากการเป็นปราชญ์บน

เวที (Sage on the Stage) เป็นมัคคุเทศก์เคียงข้าง (guide on the side)1 ดังนั้นการสอนออนไลน์ 

จึงต้องค านึงว่า ผู้เรียนจะต้องได้รับการเสริมพลังในการคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้เรียนเชิงรุกไม่ใช่เชิงรับ

เหมือนท่ีผ่านมา ซึ่งการเรียนรู้ท่ีเรียกว่าแบบร่วมสร้าง (Co-create) นี้ ผู้สอนออนไลน์จะท าความเข้าใจ

ใน 4 ประเด็น คือ 

1. การสอนออนไลน์เป็นการสอนแบบโครงสร้างนิยม (Constructivism) คือเป็นการสอนท่ีเป็น

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยท่ีผู้เรียนไม่ต้องมาค านึงถึงเฉพาะการดูดซึม

ความรู้จากผู้สอนและเน้นการวัดความรู้ท่ีได้จากผู้สอนฝ่ายเดียว ดังนั้นสิ่งท่ีผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจ

ถึงบริบทของผู้เรียน จะต้องมีการเน้นย้ าถึง 

1.) ความสนใจและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนรายบุคคล 

  2.) ความเช่ือมโยงวัฒนธรรมและภูมิหลังของผู้เรียนโดยตัวผู้สอน 

  3.) ผู้เรียนจะแสดงความรับผิดชอบในการเรียนรู้มากขึ้น 

  4.) ความส าเร็จของการเรียนการสอนอยู่ท่ีผลงานไม่ใช่คะแนนสอบแต่เพียงอย่างเดียว 

  5.) ผู้สอนเป็นผู้อ านวยการความสะดวก (Facilitators) ให้ผู้เรียนไดส้ามารถพัฒนาความ

เข้าใจในเนื้อหาการสอน 

  6.) การเรียนรู้ต้องเป็นกระบวนการทางสังคมและเชิงรุก (Social Pro-active Process) 

  7.) ปฏิสัมพันธ์แบบพลวัต (Dynamic) ระหว่างผู้เรียนผู้สอนกับงานท่ีท าร่วมกัน (Synergy) 

 

 

 

 
1Joshua Sterns, Ph. D. Introduction to Online teaching and Learning 

 



 2. การสอนออนไลน์ คือ การสอนท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดการสร้างนิยม (Constructionism) โดยท่ี

เมื่อผู้เรียนได้มีการสร้างองค์ความรู้ประสบการณืและผลงานร่วมกันกับผู้สอน จะท าให้เกิดความเข้าใจ 

ความรู้ท่ีลึกซึ้ง และสามารถแสดงออกและถ่ายทอดความคิดของตนได้อย่างเป็นนวัตกรรม เนื่องจากได้

คิดจากความคิดของตนเอง ดังนั้น การสอนออนไลน์จึงเน้นการแสดง หรือสร้างผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์

หรือนวัตกรรม ท่ีไม่ใช่การวัดผลท่ีเป็นคะแนนสอบอย่างเดียว 

 3. การสอนออนไลน์ คือ การสอนท่ีเป็นความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน 

(Collaboration) ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ทั้งสองฝ่ายจึงเป็นท้ังผู้เรียนและผู้สอนในขณะเดียวกัน 

เนื่องจากความร่วมมือคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ให้กันและกัน ผู้สอนจึงไม่ใช่เป็นแหล่ง

เรียนรู้ฝ่ายเดียว แต่จะเป็นผู้ชี้แนะและเป็นต้นแบบ ในการแสวงหาความรู้ และเมื่อผู้เรียนน าเสนอ

ความคิด เขาก็จะท าหน้าท่ีเป็นผู้สอนไปในตัวด้วย ส่ิงท่ีเป็นปัญหาส าหรับผู้สอน ก็คือ การท าใจและการ

ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าที่เคยชินมาในอดีต 

 4. การสอนออนไลน์ คือ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ (Computerization) ซึ่งหมายถึง  

การจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกัน ในปัจจุบันมือถือนับเป็น

เคร่ืองมือส าคัญและมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้สอนจะท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความ

สะดวกในเร่ืองของระบบเครือข่าย การสร้างและการรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ในการใช้หรือสร้าง

เว็บไซต์ระบบ Internet หรือ Intranet ท่ีจะท าให้การสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงต้องท า

ความรู้จักเข้าใจวิธีใช้ วิธีสร้างเนื้อหาและบทเรียนจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยปกติการฝึกอบรมใน

ความรู้ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ ทางหน่วยงานหรือองค์กรจะเป็นผู้สนับสนุนอยู่แล้ว เพียงแต่ผู้สอนจะต้องรู้จัก

เลือกใช้ประเภทและคุณลักษณะของเทคโนโลยีให้เหมาะสม โดยท่ีผู้สอนควรจะเรียนรู้วิธีและการใช้

ระบบการจัดการคอมพิวเตอร์ (Computer Management System-CMS) ให้ได้ก่อนเร่ิมปฏิบัติการ 

โดยอาจจะตอบค าถามให้ตนเอง เช่น 

1.) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Desktop, Notebook, IPad, มือถือ ใช้ท่ีบ้านหรือท่ีท างานท่ี

เข้าถึงระบบ Internet ได้หรือไม่ 

 2.) มีความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะ Upgrade อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ใช้งานได้หรือไม่ 

 3.) สามารถและมีเวลาใช้ E-Mail หรือใช้ Web ด้วย Browser ได้หรือไม ่

 4.) รู้วิธี Download ข้อมูลจาก File ใน Web and Save ในเครื่องเป็นหรือไม่ 

 5.) รู้วิธีในการส่งเอกสารทาง E-Mail ได้ดีหรือไม่ 



3. หลักการสอนออนไลน์ (Principles of Online Teaching) 

 เมื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนออนไลน์ชัดเจนแล้วผู้สอนอาจก าหนดการสอนของตนเองว่า 

หากจะต้องสอนออนไลน์ ควรจะมีหลักการอะไรบ้างท่ีควรค านึง โดยทั่วไปหลักการในการสอนออนไลน์

ท่ีนักวิชาการได้เสนอไว้ (อ่าน Seven Standards of Good Practice for Undergraduate Education 

โดย Chickering and Grimson (1987) ประกอบ) อาจสรุปได้ดังนี้ 

1. สร้างบรรยากาศของการติดต่อสื่อสารเชิงรุก โดยผู้สอนจะหมั่นเพียรในการติดตามส่ือสารกับ

ผู้เรียนท่ีขาดการมีส่วนร่วมในการโต้ตอบกลับ 

2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากผู้เขียน ท้ังระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และระหว่างผู้เรียน

ด้วยกัน เช่น การมอบหมายงานด้วย line group การจัดสนทนากลุ่ม ในหัวข้อท่ีผู้เรียนน าเสนอใน

ลักษณะ Synchronous หรือ Asynchronous หรือ Combination ก็ได้ 

3. สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) โดยท่ีผู้สอนจะ

ออกแบบการมอบหมายงานให้ท าจาก web sites ท่ีผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเปิดใช้ได้ง่าย ซึ่งจะต้องมี

โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น ที่ก ากับเวลา, วินัยในการท างาน, และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ท่ีสอดคล้อง

กับกฎหมายดิจิทัลของประเทศ ท้ังนี้ ผู้สอนจะไม่เป็นผู้สั่งการหรือก าหนดหัวข้อของการบ้านหรืองานท่ี

มอบหมาย แต่จะท าหน้าท่ีเป็นผู้แนะน าและสนับสนุนเท่านั้น 

4. ความรวดเร็วในการตอบกลับ ซึ่งผู้สอนจะต้องมีความเอาใจใส่ต่อค าถามและแก้ไขปัญหาทันที 

ท่ีได้รับข่าวสารจากผู้เรียน ท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาและองค์ความรู้ท่ีสื่อออกไป 

5. ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม เช่น ผู้สอนได้ก าหนดเวลาของการตอบกลับจากผู้เรียน  

ด้วยการเสนอรางวัลตอบแทนท่ีไม่ใช่เป็นเพียงคะแนนหรือ Grade แต่ควรจะเป็นรางวัลอย่างอื่น เช่น 

เสียงแสดงความชื่นชมในแบบฝึกหัดที่ถูกต้อง, รางวัลท่ีเป็น game หรือ animation เป็นต้น เพ่ือสร้าง

บรรยากาศความกระตือรือร้นให้กับผู้เรียน 

           6. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งผู้สอนจะบรรจุไว้ในประมวลรายวิชา 

(course syllabus) หรือแผนการสอน (teaching plan) และควรจะแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียน

ได้รับทราบ เพื่อจะได้สร้างองค์ความรู้ ทักษะร่วมกันในการสอนวิชานั้นๆ 

7. ยอมรับความสามารถ และความคิดที่แตกต่างกัน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งย่อมมีความ

คิดเห็น และแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา ผู้สอนไม่ควรชี้ชัดทางเดียวของค าตอบ 

หรือวิธีเดียวในการแก้ปัญหา เช่น 2+2 ต้องเป็น 4 เท่านั้น แต่การใช้เหตุผล และการภิปรายร่วมกัน  



จะท าให้ได้หนทางวิธีแก้ไขและสร้างองค์ความรู้ได้หลากหลาย ดังนั้น ความหลากหลายของรูปแบบของ

ค าตอบและวิธีการ จึงเป็นเคร่ืองปรุงรสท่ีส าคัญของการสอนออนไลน์ 

4. รูปแบบการสอนออนไลน์ (Online Teaching Pattern) 

นอกเหนือจากการสอนท่ีใช้การบรรยายเป็นฐาน (lecture-based teaching) ท่ีผู้สอนไม่ควร

จ ากัดด้วยวิธีนี้อย่างเดียว การสอนออนไลน์สามารถจัดการได้ด้วยรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย ซึ่ง

เป้าหมายก็คือ หลากหลายวิธีส าหรับผู้เรียน และหลากหลายจ านวนของผู้เรียน โดยทั่วไป รูปแบบใน

การสอนออนไลน์ จะสรุปได้ว่าอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือบูรณาการแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน ขึ้นอยู่

กับการออกแบบ เพื่อสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งอาจมีวิธีการบริหารจัดการให้เป็นดังนี้  

1. ออนไลน์เต็มรูปแบบ (100% online) เป็นการสอนท่ีผู้เรียนจะเรียนจากท่ีบ้านโดยไม่ต้องมา

ท่ีมหาวิทยาลัยทุกวิชา จะอยู่ในลักษณะ Synchronous หรือ Asynchronous หรือ Combination ก็ได้ 

2. ออนไลน์ผสม (hybrid online) เป็นการเรียนท่ีเป็นครึ่งของการเรียนท่ีบ้าน กับครึ่งของการ

เรียนในมหาวิทยาลัยใน 1 รายวิชา 

3. วิชาออนไลน์ (online courses) เป็นการเรียนออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบ

ออนไลน์ในบางรายวิชา เพื่อเพิ่มทักษะ หรือองค์ความรู้ เช่น วิชาเลือกเสรีในหลักสูตรต่าง ๆ 

4. MOOCs (Massive open online courses) เป็นการสอนท่ีส่วนใหญ่จะบริการผู้เรียน

จ านวนมาก เช่น มากถึง 10,000 คน ในคราวเดียวกันได้  

จากรูปแบบของการสอนออนไลน์เบ้ืองต้นดังกล่าวมาแล้ว ในแต่ละรูปแบบ หรือในแต่ละ

รายวิชา การสอนอาจมีหลายแบบท่ีไม่ใช่การบรรยายอย่างเดียว ผู้เรียนอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารจาก

การออกแบบของผู้สอน เช่น 

1. วีดิทัศน์ท่ีผู้สอนสร้างขึ้น (video platforms) เช่น การให้ความรู ้เป็นต้น 

2. การคุยแบบโต้ตอบทันที ท่ีเรียกว่า Live Chats เช่น การตอบ-ถาม 

3. การประชุมทางไกล (Teleconference) เช่น การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

4. การสร้าง Line group เช่น การส่งรายงาน การตอบการบ้าน 

5. โปรแกรม FaceTime, Skype ท่ีผู้สอนสามารถใส่ไว้ใน power point ในกรณีต้องการ

สื่อสารทันที ฯลฯ 

 

 



5. ประโยชน์ของการสอนออนไลน์ (Benefits of Online Teaching) 

1. เป็นการอ านวยความสะดวกในการเดินทาง ลดการแออัดของผู้คนและพื้นท่ี รวมท้ังการเผชิญ

กับภัยพิบัติ ด้านสุขภาพ และอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นการสอนและการเรียนอยู่กับท่ี 

2. ช่วยพัฒนาการเรียนรู้จากการท่ีผู้สอน และผู้เรียนร่วมสร้างองค์ความรู้ด้วยกัน จะท าให้เกิด

บรรยากาศของการตื่นตัวการเรียนรู้ท้ัง 2 ฝ่าย 

3. ผู้สอนสามารถคิดออกแบบ วางแผน และก าหนด ประมวลรายวิชาได้ชัดเจนและส่งผล

กระทบในทางความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์ได้ทุกคน 

4. ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีเป็นความร่วมมือและการมีส่วนร่วมให้ท้ังผู้สอนและผู้เรียน 

5. ท าให้ผู้สอนสามารถสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะต้องท า

ให้ผู้เรียนสนใจ และเข้าถึงในจ านวนมาก 

6. ช่วยในการบริหารจัดการของผู้สอนให้มีระบบ ระเบียบ วินัย และคุณธรรมมากขึ้น 

7. ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรับผู้สอนได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางของผู้สอนและผู้เรียน 

ค่าอาหาร ค่าใช้สอยอื่นๆ 

8. ลดความกดดันในเรื่องเวลา และระยะทางส าหรับผู้สอนและผู้เรียน รวมท้ังการแข่งขัน  

ชิงเวลา แย่งห้องสอน ฯลฯ 

9. ฝึกให้ผู้สอนแสดงความโปร่งใสในการสอนมากขึ้น โดยการรับฟังเหตุผล และปัญหาของ

ผู้เรียนได้ทันทีและไม่จ ากัดเวลา 

 

 

 

เร่ิมการสอนออนไลน์ด้วยกันเลย ! 

…………………….……………….. 


