
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
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นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน ์

ตำแหน่งครู 

จากการถ่ายทอดสด 

3 ช่องทางได้แก ่

 
Facebook: obectvonline 

 
Youtube : OBECTVONLINE 

 
Website : obectv 



 

   

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

ท่ี      ………/ ๒๕๖๔     วันที่    ๒4   สิงหาคม   ๒๕๖๔ 

เร่ือง     ขอรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ OBEC Webinar   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 ด้วยข้าพเจ้า นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์  ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ OBEC Webinar  โดยกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านช่องทาง 
video conference ณ สถานท่ีต้ัง ในวันเสาร์ ท่ี 14 สิงหาคม 2564 และวันอาทิตย์ ท่ี 15 สิงหาคม 2564 
  บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการประชุมให้ทราบ 
ดังนี้ 
  
 ๑. หัวข้อการประชุม 

๑. Review  Teaching  Tools ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์    
วิทยากร ศน.อัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์  

• ข้อดี 
-ไม่ต้องติดต้ังโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ 
-บันทึกข้อมูลระบบ Cloud 
-รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ 
-มีพื้นท่ีในการบันทึกข้อมูล 
-ประหยัดค่าใช้จ่าย 
-เรียนรู้ได้ทุกท่ี  ทุกเวลา ลดการเดินทาง 

• ปัญหา/ข้อจำกัด 
-ความชำนาญในการจัดการของผู้สอน 
-การปรับกระบวนการในการสอน 
-ความเหมาะสมในการใช้ เทคโนโลยี 
-จำนวนผู้ใช้งาน 
-ปิดใช้ฟีเจอร์บางตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒.การสร้างห้องเรียนออนไลน์  Google  Workspace 
วิทยากร ศน.อานนท์  วงศ์วิศิษฏ์รังสี   ครูทิพย์ภาภรณ์  สะเดา และครูอดิศักด์ิ มหาวรรณ 
• ขั้นตอนการสมัคร Google Workspace for Education  

๑.เข้าไปท่ีเว็บ edu.google.com มองหาเมนู Google Workspace for Education (ฟรี)   และ 
สมัคร Click หรือ  https://workspace.google.com/signup/edu เพื ่อเข้าสู ่หน้าการสมัคร 
Google Workspace for Education คนท่ีสมัครคือ ตัวแทนโรงเรียน 
๒.กรอกแบบฟอร์มต่างๆ โดยจะมีการขอข้อมูล 
๓.ทำการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน  
๔.ตอบกลับอีเมลกับทีม Google – เพื่อส่งข้อมูล และ เอกสารยืนยันความเป็นสถาบันการศึกษา
ให้กับทาง Google  
๕.รอการยืนยันจาก Google และหากได้รับการยนืยัน สามารถใช้งาน Google Workspace for 
Education ได้สำเร็จ 

• การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Workspace for Education 
 

  

                

                
• แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ  Google Workspace 

- การใช้งาน Google Workspce for Educaion พื้นฐาน  จาก OBEC Webinar 
❖ Google Classroom 
❖ Google Meet 
❖ Google Forms 
❖ Google Docs 
❖ Google Sheets 
❖ Google Slides 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxzUYvxcn0k_cFytqkJp0q-LYo66iERjG97ux2543Y5wspiQ/viewform
https://workspace.google.com/signup/edu
https://gsuite.moe.go.th/google-workspace/google-classroom
https://gsuite.moe.go.th/google-workspace/google-classroom
https://gsuite.moe.go.th/google-workspace/google-meet
https://gsuite.moe.go.th/google-workspace/google-forms
https://gsuite.moe.go.th/google-workspace/google-docs
https://gsuite.moe.go.th/google-workspace/google-sheets
https://gsuite.moe.go.th/google-workspace/google-slides


 

๓.การสร้างห้องเรียนออนไลน์  Microsoft 365 
วิทยากร  ศน.เจษฎา  ก้องสาคร ครูสุรางคณา  ศรีสวัสด์ิ และ ครูวรวิทย์  ไชยวงค์คต 
• การเทียบเคียง 

 

 
• การใช้งาน Microsoft  Teams 

❖ ประชุม (Meeting) 
❖ สนทนาพูดคุย  (Chat) 
❖ โทรสนทนา (Call) 
❖ การทำงานอื่นๆ (Work together) 

• การสมัคร Microsoft  Teams Free 

         
• ขั้นตอนการสมัคร Office 365 (ฟรี) 

๑. กรอกใบสมัคร (ทำผ่านระบบ) 
๒. ยืนยันโดเมนเนม (ทำผ่านระบบ)  
๓. ยืนยันข้อมูลโรงเรียน (คุยกับเจ้าหน้าท่ี)  
๔. เพิ่มผู้ใช้งาน 

๔.การสร้างห้องเรียนออนไลน์  ZOOM/WebEx/YouTube/Stream Yard/Line 
Meeting/Facebook Live/Messenger Rooms 
วิทยากร  ดร.อดิศร  ก้อนคำ  ,ผอ.กฤษดา จำปามูล,ครูวิวัฒน์ การมงคล 

ครูธีระวัฒน์  พันธุ์แสง , ครูณัฐพงษ์  บุญปอง 
• โปรแกรม Zoom 

❖ โปรแกรม Zoom เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการประชุมแบบ
ออนไลน์รองรับระบบปฏิบัติการ ท้ัง Windows,MacOS, iOS และ Android 
สามารถประชุมร่วมกันได้จำนวนมาก  

❖ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้ถึง 100 คน 



 

❖ การเข้าใช้โปรแกรม Zoom ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งาน ซึ่งโปรแกรม Zoom 
สามารถใช้งานได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ช่องทาง สมาร์ทโฟน หรือผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบใดก็ได้ 

❖ การใช้งานโปรแกรม Zoom แบบ Basic Personal Meeting Free สามารถ
ใช้ได้นาน 40 นาที ต่อรอบการ ประชุม *** 

❖ ในกรณีท่ีต้องการใช้งานต่อ เจ้าของห้องจะต้องสร้างห้องประชุมใหม่ ซึ่งจะมี
ระยะเวลาใช้งานครั้งละ 40 นาที เช่นกัน 

• วิธีเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom สามารถเข้าใช้ได้ ๓ วิธีดังนี้ 
1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานทาง เว็บไซต์ Zoom.us. (ต้องสมัครการใช้งานก่อน) 
2.เข้าใช้งานด้วย Gmail. 
3.เข้าใช้งานด้วย Facebook 

• โปรแกรม Cisco Webex 
สำหรับ Cisco ถือเป็นบริษัทระดับโลกท่ีวางระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คสำคัญๆ ท้ังใน  

บริษัทช่ือต่างๆ รวมถึงภาครัฐบาลเองด้วย ด้วยการยอมรับระดับโลกมากมาย ก็ต้องบอกว่า
ถ้าเรื่องเน็ตเวิร์คและระบบความปลอดภัย Cisco ไม่แพ้ใครCisco Webex คือแพลตฟอร์ม 
ประชุมออนไลน์ ท่ีได้รับความนิยม ซึ่งมีฟีเจอร์หลากหลาย รองรับการใช้งานท้ังผ่าน
คอมพิวเตอร์และแอปบนมือถือ ซึ่งมาพร้อมกับความปลอดภัยขั้นสูงมากๆ  

❖ เริ่มหรือเข้าร่วมการประชุมจากแอปมือถือ  
 

๑.สำหรับการประชุมตามกำหนดการคลิกปุ่มเข้าร่วม (Join) จากการแจ้ง   

   เตือนหรือจากหน้าการประชุม (Meeting) ในแอป 
๒.แตะแท็ปเริ่มการประชุม (Start meeting) เพื่อเริ่มการประชุมในห้อง  
   ประชุมส่วนตัวของคุณครู (Personal room) 
๓.แตะแท็ปเข้าร่วมการประชุม (Join meeting) แล้วป้อนหมายเลขการ  
   ประชุม URL หรือช่ือผู้ใช้ 

• โปรแกรม Messenger Rooms  
เป็นบริการวิดีโอคอลท่ีสามารถแชทกับคนในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ถึง 50 คนในเวลาเดียวกัน มี

คุณสมบัติมากมายเหมือนแพลตฟอร์มวิดีโอแชทท่ัวไป ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้พื้นหลังเสมือน
จริงใช้เอฟเฟกต์และฟิลเตอร์กับใบหน้าของคุณแชร์หน้าจอกับคนอื่น ๆ ได้ ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้อง
มีบัญชี Facebook ท่ีสำคัญ   ไม่จำกัดเวลาการใช้งาน และล่าสุดเมื่อวันท่ี 16 มิ.ย. 2020 ท่ีผ่าน
มา  ก็เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

❖ วิธีสร้างห้อง Facebook Messenger Rooms ในแอป Messenger 
ในการเข้าร่วม Facebook Messenger Rooms ผู้ใช้สามารถกำหนด Activity  
 ภายในห้องแชทได้ และสามารถเลือกกำหนดว่าสมาชิกในห้องมีใครบ้าง 

กำหนดรหัสผ่าน รวมถึงกำหนดเวลาเริ่มต้นได้ โดยมีวิธีการใช้ ดังนี้ 
❖ เปิดแอป Facebook Messenger คลิกท่ีแท็บ “ผู้คน” แล้วแตะท่ีตัวเลือก 

“สร้างห้อง” 
❖ เมื่อสร้างห้อง Messenger Facebook จะให้เลือกสร้างลิงก์แบบเปิดท่ีทุกคนแม้

ไม่ใช่สมาชิก Facebook ก็สามารถเข้าถึงได้ หากต้องการ จำกัด การมีส่วนร่วม
เฉพาะผู้ใช้ Facebook ก็สามารถเลือกตัวเลือก “เฉพาะคนบน Facebook” 
จากแท็บ “ใครสามารถเข้าร่วม” ได้ 



 

❖ เมื่อเลือกสิทธิ์ผู้มีส่วนร่วมแล้วให้แตะท่ีปุ่ม “แชร์ลิงก์” และส่งลิงก์ท่ีสร้างไปยัง
ผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ทางอีเมล, WhatsApp, Messenger, Slack หรือ
แพลตฟอร์มอื่น ๆ ท่ีต้องการ 

เมื่อห้องนั้นเปิดคนท่ีมีลิงก์จะสามารถเห็นช่ือและรูปโปรไฟล์ของผู้สร้างและคนท่ีอยู่ใน
ห้องนั้น นอกจากนี้ยงัอาจรวมถึงคนท่ีคุณไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยบน Facebook ขึ้นอยู่กับว่าคุณแชร์
ลิงก์ให้ใครบ้าง 

• โปรแกรม Line Meeting 
❖ วิธีการใช้ Line Meeting 

1. เชิญผู้อื่นเข้าร่วมประชุม   

2. เปิด/ปิดไมค์ 
3. เปิด/ปิดกล้อง  
4. ใส่ Effect 
5. แชร์หน้าจอ/YouTube 
6. ผู้เข้าร่วมประชุม 
7. เปล่ียนรูปแบบการแสดงหน้าจอ  

❖ ข้อดีของการใช้ LINE Meeting 
1. ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกันในไลน์ มีลิงก์ก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้  
2. สามารถประชุมได้ 24 ช่ัวโมงต่อการประชุม 1 ครั้ง 
3. ลิงก์ประชุมมีอายุ 14วัน นับจากคนออกจากลิงก์ 
4. รองรับผู้ใช้งานได้สูงสุด 500 คน 
5. ให้บริการฟรี 

❖ ข้อเสียของการใช้ LINE Meeting 
1. ไม่สามารถบันทึก VDO ขณะประชุมได้ 
2. Host ไม่สามารถปิดไมค์ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทำได้แค่เชิญออกจากห้อง
เท่านั้น 
3. แอปพลิเคชันไม่ค่อยเสถียร  

๕.เรื่อง Application   ท่ีใช้ในการเรียนรู้ออนไลน์ 
วิทยากร  ดร.กอบวิทย์  พิริยะวัฒน์ 
➢ ส่ิงท่ีครูควรรู้ สำหรับครูในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 

• รู้จักเครื่องมือ (Know Tools) ครูต้องรู้ว่ามีโปรแกรมช่วยสอนอะไรบ้าง  เช่น 
Zoom Youtube และครูต้องเลือกโปรแกรมท่ีมีความหลากหลายมาใช้ในการ
จัดการเรียนออนไลน์ 

• รู้จักความพร้อมในการเรียนของเด็กๆ (Know student) ดังนี้ 
-ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ และการใช้ Platform Application ต่างๆมี
ความสัมพันธ์กับพัฒนาการแต่ละช่วงวัย 
-ความเร็วและความเสถียรของอินเทอร์เน็ตท่ีนักเรียนใช้ในการเช่ือมต่อ  
-สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย  ภาระทางบ้านของนักเรียน 
-อุปกรณ์ท่ีนักเรียนมีเช่น โทรศัพท์  แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์และสเปคเบื้องต้น
ของอุปกรณ์ แบบไหน มีส่ิงของอะไรท่ีสามารถใช้ประกอบการเรียนได้ 
 



 

-ความพร้อมในด้านอื่นๆ เช่น ส่ือประกอบการเรียนรู้ขณะท่ีนักเรียนอยู่ ท่ีบ้าน  
การดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนของผู้ปกครองขณะอยู่ ท่ีบ้าน  

• รู้เนื้อหา (Know Content)  ครูต้องรู้ว่าสอนเรื่องอะไร สอนอย่างไรและ
ประเมินอย่างไร 
-ครูต้องจัดการเรียนรู้ตามบริบทของวิชาท่ีได้รับมอบหมาย  
 

 
• รู้จักสไตล์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของตนเอง  (Know Teaching Styles) 

-ครูเลือกวิธีการสอนออนไลน์สไตล์ใดในสาย 8E ดังนี้ 
๑.สาย Explain เน้นการบรรยาย 
๒.สาย Easy เน้นง่ายๆ สบายๆ ชิลล์ๆ  
3.สาย Excite เน้นความต่ืนเต้น  เร้าใจ 
4.สาย Equipment เน้นอุปกรณ์จัดเต็ม 
5.สาย Entertainment เน้นความบันเทิง  แจกรางวัล 
6.สาย Explore เน้นให้สำรวจ  สืบค้น  
7.สาย Exhibition เน้นการนำเสนอ/แสดง 
8.สาย Expert Apps เน้นใช้แอปฯหลากหลาย 

• Application ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
- Application ในการนำเข้าสู่บทเรียน เช่น เกม KAHOOTม  Tik Tok 
- Application ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น YouTube, Game, ภาพ 
- Application ในการสรุปผลการจัดการเรียนรู้ เช่น Padlet,Tik Tok 

 

 



 

 
 
 

๖.การนำเข้าสู่บทเรียน เช่น เกม KAHOOT สถานการณ์ตัวอย่าง VTR/Tik Tok/วงล้อสุ่ม 
วิทยากร  ครูพิมพ์น้ำผ้ึง  วรรณสาม  

• ส่ือนำในการเข้าสู่บทเรียน  เช่น ภาพ วีดีโอ/VTR ข่าว  สถานการณ์ต่างๆ 
• วัตถุประสงค์ในการนำเข้าสู่บทเรียน  
• การนำเข้าสู่บทเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์   
- Application ท่ีใช้ในการระดมสมองแบบมีปฏิสัมพันธ์  เช่น Answer Garden 

Mentimeter 
- Application สำหรับกระตุ้นความสนใจให้ ต่ืนตัว เช่น wordwall 

Wheelofnames.com 
- Application สำหรับการทบทวนบทเรียนท่ีผ่านมา เช่น Kahoot Quizizz 
- Application สำหรับการกระตุ้นเป็น Video Clip เช่น TikTok  KineMaster 

๗.Application ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
วิทยากร  ผอ.วีรชาติ  มาตรหลุบเลา  และ  ครูชัยพร  ดิกร 

• Application การจัดการเรียนรู้ Coding 
1. เรียกใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://codecombat.com/ 
2. เป็นเว็บไซต์ท่ีพัฒนาทักษะ การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน  
3. ครูสามารถสอนนักเรียนหรือเป็นกิจกรรมให้นักเรียนทบทวนความรู้ด้านการเขียน  
   โปรแกรม 

• Application การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
1. เรียกใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://www.khanacademy.org/ , 
https://phet.colorado.edu/,https://proj14.ipst.ac.th/ 
2. เป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมส่ือและ simulations ในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคนิคการสอน   
   ของครู และการวิจัยต้ังแต่ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา 
3. ครูสามารถสอนนักเรียนหรือเป็นกิจกรรมให้นักเรียนทบทวนความรู้ด้านความ  
   ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 

• เทคนิคการสร้างความคิดสร้างสรรค์ SCAMPER 
SCAMPER มีพื้นฐานของความคิดท่ีว่า ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นมาจากการเปล่ียนแปลงส่ิง
ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งตัวอักษรย่อของ SCAMPER แต่ละตัวดังต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงวิธีการ
ท่ีแตกต่างกันท่ีจะทำให้คุณเกิดความคิดใหม่ๆ  
• S = Substitute ส่ิงทดแทน 
• C = Combine นำมารวมกัน 
• A = Adapt ปรับให้เหมาะสม 
• M = Magnify ทำให้เพิ่มมากขึ้น  
• P = Put to Other Uses ประยุกต์ใช้, นำไปใช้งานอื่น ๆ 
• E = Eliminate (or Minify) ทำให้น้อยลง 
• R = Rearrange (or Reverse) จัดเรียงใหม่ หรือ ทำส่ิงท่ีตรงกันข้าม 
 
 

https://www.khanacademy.org/


 

• Application ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์: / การจัดการเรียนรู้  
-Mentimeter เป็น Web Application ใช้กับแอปบนมือถือและคอมพิวเตอร์ได้
อย่างง่าย ช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน การตอบคำถามการระดมความคิดเห็น  สำรวจมากสุด น้อยสุด การโหวต การ
จัดลำดับท่ีประเด็นต่างๆ และสามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบ  
- Poll Everywhere คือ แอปพลิเคชันท่ีใช้สำรวจความคิดเห็น ทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจในก้องเรียน  และดูผลเรียลไทม์ได้ทันที  
- Gather Town คือ แอปประชุมออนไลน์ท่ีอยู่ในรูปแบบเกม  Simulationหรือเกม
แนวจำลองสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีให้ผู้เล่นได้เข้าสวมบทบาทเป็น Avatar อยู่ใน
สถานการณ์นั้น ๆและสร้างเหตุการณ์สมมติได้ภายในเกมจะดีไซน์ตัวละคร ฉาก  
ให้มีลักษณะคลาสสิกด้วยความละเอียดแบบ 8-bit เพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกเข้าถึงได้ง่าย  
และเพลิดเพลินเหมือนเล่นเกมท่ัวไป 

๘.การสรุปผลการจัดการเรียนรู้ Padlet/ Tik Tok 
วิทยากร  ครูทิพย์สุดา  สรณะ และ  ครูปวีณา  บุตถาวร 

• Application สรุปผลการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้ 
- สรุปแบบ Infographic สามารถเข้าในเว็บไซต์ท่ีให้บริการ เช่น 
https://piktochart.com/ 
- สรุปแบบ Mind map  สามารถเข้าในเว็บไซต์ท่ีให้บริการ เช่น 
https://simplemind.eu/download , https://simplemind.eu/download/ 

๙.Tip&Technic   
วิทยากร  ดร.อนุศร  หงษ์ขุนทด 

                   

           

https://simplemind.eu/download


 

          
 ๑๐.การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ 

วิทยากร ครูอัญชลี  สิทธิสว่าง และ  ครูทิพย์ภาภรณ์ สะเดา 
• ครูมีวิธีการจัดการห้องเรียนออนไลน์ เช่น เปิดกล้อง ยกมือเมื่อสงสัย 
• จัดการเรียนการสอนอย่างไรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

-การเช็คช่ือในช้ันเรียน เช่น เรียกช่ือ  พิมพ์ช่ือ มี Code ในการเช็คช่ือ 
-การจัดการช้ันเรียน 
-การเสริมแรงทางบวกกระตุ้นผู้เรียน 
-การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
-การติดตามงานในช้ันเรียน 

• ครูสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสอนออนไลน ์
-ทำข้อตกลงในช้ันเรียน 
-เปิดเป็นช่วงเวลา 
-ความปลอดภัย/ความไว้ใจ  
-การใช้แรงจูงใจ 
-ใช้เครื่องมืออื่นๆ/กิจกรรมร่วมด้วย 
-ทรัพยากร/อินเทอร์เน็ต/มือถือ/คอมพิวเตอร์  

• เครื่องมือท่ีช่วยในจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้   
- เกมส์เพื่อการเรียนรู้ในช้ันเรียนออนไลน ์
-การใช้ Google for Education: Virtual Fridge Activity ในช้ันเรียนออนไลน ์
-การ Random ตอบคำถามในช้ันเรียนออนไลน ์

 ๑๑.การสร้าง Infographic และMotion Infographic ด้วย Canva 
วิทยากร  ครูเทวัญ  ภูพานทอง  และ ครูปานทิพย์  ดอนขันไพร 
Canva คือ เว็บไซต์สำหรับการออกแบบกราฟิก เช่น การนำเสนองาน การออกแบบโพ

สเตอร์ และส่ือภาพในรูปแบบอื่นๆ Canva ทำให้การออกแบบ ทำให้ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตและ
ตัวอย่างท่ีผู้ใช้สามารถนำไปเป็นฐานในการออกแบบได้  

• วิธีการใช้งาน Canva for Education  
๑.เข้าไปท่ีเว็บไซต์ https://www.canva.com/th_th/education/ 
๒. เลือกส่วนประกอบของ Canva หน้าหลัก 
๓.เลือกการออกแบบ Canva ท่ีต้องการ 
๔.สร้าง Inforgraphic & Motion graphic 
๕.การนำไปใช้ในการประกอบการเรียนรู้ การบันทึก ดาวน์โหลดไฟล์งาน 

https://www.canva.com/th_th/education/


 

๖.แม่แบบการใช้งานและตัวอย่างงาน  
 ๑๒.การสร้างเว็บ GooGle Site 

วิทยากร  ครูอภิวัฒน์  วงศ์กัณหา  และ ครูกฤติยา  พลหาญ 

๑.  

๒.  
 

๓.  
 

๔.  
 

๕.  



 

 

๖.  
 
 

๗.  
 

 ๑๓.ความสำคัญของการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน  
  วิทยากร   ศน.วิจัย  ไกรสิทธิ์   

• หลักการสำคัญในการวัดและประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 
• รูปแบบวิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
• รูปแบบวิธีการวัดและประเมินผลต้องคำนึงถึงความพร้อมของผู้เรียนและ

ผู้ปกครอง 
• ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย  
• นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการวัดและประเมินผล  
• ลดความเครียดจากการทดสอบของผู้เรียน  
❖ ปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลาย  
❖ ปรับเปล่ียนรูปแบบของข้อสอบให้มีความน่าสนใจ 
❖ สร้างบรรยากาศเชิงบวกของการทดสอบ  

• การวัดและประเมินผลตามพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีต้องการจะวัด 
 

 
 ๑๔.วัดผลอย่างไรในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid 2019 

วิทยากร  ดร.ชนาธิป  ทุ้ยแป 
• แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน  



 

 

 
• แนวปฏิบัติในการประเมินพฤติกรรมด้านความรู้ (Knowledge) 

❖ การวัดและประเมินผลไม่มุ่งเน้นการวัดด้วยข้อสอบแต่เพียงอย่างเดียว อาจ
พิจารณาจากการตรวจการบ้าน/แบบฝึกหัด การประเมินภาคปฏิบัติ การ
ตรวจผลงาน/ช้ินงาน 

❖ ครูผู้สอนอาจประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวัดและ
ประเมินผล โดยให้ ผู้เรียนทำการทดสอบท่ีบ้านในรูปแบบออนไลน์ 

❖ ครูผู้สอนสามารถวัดพฤติกรรมด้านความรู้ของผู้เรียนผ่านการน าเสนอคลิป
วิดีโอท่ีสะท้อนพฤติกรรมด้านความรู้ ท่ีนักเรียนจัดส่งมายังครูผู้สอนผ่าน
ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อีกด้วย  

• แนวปฏิบัติในการประเมินพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ (Process & skill) 
❖ การวัดและประเมินผลใช้การประเมินภาคปฏิบัติเป็นหลัก โดยครูผู้สอนควร

กำหนดสถานการณ์หรือกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามความสภาพความ
เป็นจริงในชีวิตประจำวันของตนเอง 

❖ นักเรียนหรือผู้ปกครองอาจถ่ายคลิปวิดีโอการปฏิบัติของนักเรียน หรือ
ถ่ายรูปภาพผลงาน หรือบันทึกเสียง และจัดส่งมายังครูผู้สอน 

❖ ครูผู้สอนอาจประสานความร่วมมือจากผู้ปกครองร่วมเป็นผู้ประเมินทักษะ
กระบวนการของนักเรียน โดยมีการเตรียมเครื่องมือพร้อมคำช้ีแจงเกี่ยวกับ
การประเมินให้แก่ผู้ปกครอง 

• แนวปฏิบัติในการประเมินพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ (Attribute) 
❖ การวัดและประเมินผลใช้การสังเกตและตรวจสอบพฤติกรรมเป็นหลัก  
❖ ครูผู้สอนอาจประสานขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินพฤติกรรม

ของผู้เรียนผ่านการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำกิจกรรมท่ีบ้าน การ
มอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

❖ ครูผู้สอนสามารถไปตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เรียนเพื่อประเมินและตรวจสอบ
คุณลักษณะของผู้เรียน หรือตรวจสอบ  

❖ แฟ้มสะสมงานของผู้เรียน โดยให้คำนึงถึงมาตรการการป้องการแพร่กระจาย
ของเช้ือโรคอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ๑๕.Liveworksheets หน้าตาข้อสอบเปล่ียนไป  เนื้อหาข้างในยังเหมือนเดิมด้วย  Wordwall 

  วิทยากร  ศน.พลอยไพลิน  นิลกรรณ์ 
 Wordwall เป็น Website ท่ีครูสามารถนำข้อสอบแบบเดิม ๆ มา Active บน
หน้าจอ โดยสามารถเปิดใช้งานได้ท้ัง Computer, Notebook, Tablet หรือ Smartphone 
รูปแบบการเล่นสนุก  ต่ืนเต้น  ท้าทายความสามารถ  ทบทวนความรู้ได้ เก็บคะแนนก็ง่าย   
โดยเข้าไปท่ีเว็บไซต์https://wordwall.net/th 

 ๑๖.สุขสันต์วันสอบ  เตรียมพร้อม  สอบสนุก  ด้วย Quizizz 
  วิทยากร  ดร.ปรียาดา  ทะพิงค์แก  
   Quizizz คือ เว็บไซต์ท่ีช่วยสร้างแบบทดสอบออนไลน์ e-Testing  

• การเข้าใช้งาน Quizizz  แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน 
๑.ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานและสร้างแบบทดสอบ  
๒.ขั้นตอนการเปิดห้องสอบ 
๓.ขั้นตอนการดูรายงานผลผลการสอบและเก็บผลการสอบ  

 ๑๗.สรุปผลและปิดอบรม  โดย  ดร.สมเจตน์  พันธ์พรม และ ศน.ยศวรรธน์  วิญญารัตน์ 
   

๒. รูปแบบการประชุม 
   ๑. การเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทาง OBEC Channel,  OBEC Webinar,  YouTube,  Face book,  

      https://webinar.dlit.ac.th 
   ๒. รูปแบบการประชุมแบบบรรยาย  
  ๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม 

๑. การว่างแผนเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนออนไลน ์
๒. ได้เรียนรู้รูปแบบโปรแกรมต่าง ๆ มา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

หลากหลาย 
๓. นำแอปพิเคช่ันต่าง ๆ มาปรับใช้ในการวัด และประเมินผลการเรียน 
4. สามารถนำความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

  ๔. แนวทางในการนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงาน ดังนี้ 

๑. นำความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  
๒. นำความรู้มาพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมในช่วงการเรียนออนไลน์ ให้มีความน่าสนใจ และ

ทันสมัย 
 ๕. ข้อคิดเห็น 
  การประชุมเป็นการประชุมผ่านช่องทาง OBEC Channel,  OBEC Webinar,  YouTube,   
Face book,  https://webinar.dlit.ac.th  ควรมีการกำหนดช่วงเวลาท่ีชัดเจนไม่คลาดเคล่ือนไปมากจนเกินไป เพราะ
ผู้เข้าประชุมมีการสับสนในการเข้าร่วมประชุมตามเวลาท่ีแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

https://webinar.dlit.ac.th/


 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                                                                          ........................................ 
                       (นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์)    
                ตำแหน่ง ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................    
 
                    ........................................ 
           (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค)  
                                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................    
 
                                                                             
            ........................................ 
           (นายบุญเลิศ  แสวงทอง)  
                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

ภาคผนวก 
หลักฐานประกอบในภาคผนวก 

๑. คำสั่ง   

๒. ภาพถ่ายกิจกรรม  

๓. เกียรติบัตร 

๔. เอกสาร หลักฐานอื่น(ถ้ามี)  

 
 

 

 

 



 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ 

การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ OBEC Webinar   

๑๔ - ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 



 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ 

การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ OBEC Webinar   

๑๔ - ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยากรและหวัขอ้การ
อบรม 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรม 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


