
เอกสารประกอบ 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  
 

 

 

 



คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้
มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
รอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำไปใช้
ในชีวิตจริง นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อัน
เป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับ
นานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ จงึทำ
ให้เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแอปพลิเคชัน เพ่ือการเรียนการสอนเด็ก Gen - Z (2544 - 
ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเด็กยุคแห่งเทคโนโลยี การเชื่อมต่อไร้สาย เกิดมาพร้อม application ต่าง ๆ ทีเ่ข้ามาอำนวยความ
สะดวกในชีวิต ทำทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟน ดังนั้นผู้สอนจึงต้องปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับธรรมชาติของนักเรียน และสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือทำให้เกิดการเรียนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียน ทำให้ครูสามารถติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนได้ทันท่วงทีและ
พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและโลกอนาคตต่อไป 

เอกสารฉบับนี้จึงได้รวบรวมเทคนิควิธีการสร้างสื่อการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือให้ครูใช้เป็นแนวทางในสร้าง
สื่อการสอนตามแต่ละเนื้อหาสาระ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุค New Normal ต่อไป  

กราบขอบพระคุณเจ้าของเว็บไซต์ทุก ๆ เว็บที่ผลิตนวัตกรรมการสอนออกมาสู่ผู้เรียน และแหล่งข้อมูล 
ต่าง ๆ ที่ได้นำเสนออ้างอิง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องกราบขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ ด้วย 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารนี้ประกอบด้วย 
 

หลักการสอนออนไลน์เด็ก Gen - Z 

ตัวอย่างวิธีการสร้างสือ่การสอนแบบออนไลน์ 

แหล่งข้อมลู ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การสอนออนไลน์เด็ก Gen - Z 
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เกมแข่งขันสุดมันส์กับ Blooket.com หากคุณครูเคยใช้ Kahoot หรือ Quizizz มาก่อนแล้วนั้น   ก็จะรู้ว่า
เด็กๆ จะสนุกมากกับการแข่งขันเกม Blooket (https://www.blooket.com/) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกทีรู่ปแบบ
การสร้างคำถามจะเหมือนกับ Kahoot หรือ Quizizz ที่ทางคุณครูอาจจะสร้างเองหรือเอาจากคนอ่ืนมาใช้ เมื่อ
สร้างเสร็จแล้วก็เลือกรูปแบบของเกมได้เลย ซึ่งมีหลายรูปแบบมาก เช่น Gold Quest, Cafe, Factory, Battle 
Royale, Racing, Crazy Kingdom, Tower of Doom หรือ แบบ Classic โดยแต่ละรูปแบบนั้นเมื่อนักเรียน
กรอก Code ของห้องไปแล้วจะตั้งชื่อและเลือกตัวละคร ทางคุณครูไม่ต้องกลัวว่าแต่ละแบบจะเล่นไม่เป็น ในเว็บ
จะมีวิธีการเล่นบอกไว้ครับ โดยผมจะนำเสนอในรูปแบบ Battle Royale เมื่อคุณครูเข้ามาแล้วจะมีให้ตั้งค่าชีวิต
ของผู้เล่น โดยมีวิธีการสร้างเกมดังนี้  

 

2.  ตัวอย่างวิธีการสร้างสื่อการสอนแบบออนไลน ์
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ศึกษาเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=twqWiIgVFR8 
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การสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองอย่างมีปฏิสัมพันธ ์

วิธีการเรียนรู้โดยการสบืเสาะแบบชี้แนะแนวทางตามแนวคิดของ PhET 

โครงการสถานการณ์จำลองแบบมีปฏิสัมพันธ์ของ PhET นี้, http//phet.colorado.edu จัดเตรียมสถานการณ์
จำลอง (หรือเรียกสั้นๆ ว่า "ซิม(sims)") ที่ถูกออกแบบอย่างจำเพาะเจาะจงและถูกทดสอบในการใช้เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียน แต่อย่างไรก็ตาม ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างผู้เรียนกับสถานการณ์จำลองนั้นมีความสำคัญ
เทียบเท่ากันกับการสร้างและพัฒนาสถานการณ์จำลองขึ้นมา โดยสถานการณ์จำลองของ PhET สามารถนำไปใช้
ได้ในหลากหลายลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ทีมเราก็เชื่อว่าการใช้สถานการณ์จำลองแบบมีประสิทธิภาพ
ที่สุดคือ การใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการสืบเสาะแบบชี้แนะแนวทาง ซึ่งเอ้ืออำนวยให้ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจ
ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือสำรวจค้นหานั้น ทีมเราขอแนะนำวิธีการ
ดังกล่าว: 

1. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้จำเพาะ 
จุดประสงค์การเรียนรู้จำเป็นที่จะต้อง จำเพาะเจาะจงและสามารถวัดได้. ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่
จุดประสงค์การเรียนรู้จะต้องถูกกำหนดเป็นอย่างดีและจำเพาะเจาะจงกับมาตรฐานการเรียนรู้เพราะว่า
สถานการณ์จำลองฯ แต่ละอันถูกออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนจุดประสงค์การเรียนรู้ได้หลากหลาย 

2. ให้คำแนะนำเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งานสถานการณ์จำลองฯ เพื่อการเรียนรู้เท่านั้น 
สถานการณ์จำลองฯ ถูกออกแบบและทดสอบคุณภาพโดยให้ผู้เรียนได้ ทำการสำรวจตรวจสอบเพื่อสร้าง
ความหมาย . กิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติงานตามเพียงอย่างเดียวเพ่ือให้ได้มาซึ่งคำตอบ
ที่ถูกต้องนั้นไม่สามารถท่ีจะก่อให้เกิดกระบวนการคิดในผู้เรียนได้ ตัวอย่างเช่น ในการใช้สถานการณ์
จำลองฯ เรื่อง การเคลื่อนที่ ครูต้องหลีกเลี่ยงที่จะสอนโดยการบอกให้ผู้เรียน "กำหนดค่าแรงดึงดูดเป็น
ศูนย์" โดยควรจะสร้างความท้าทายต่อนักเรียนเช่น "ให้ลองค้นหาดูว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็ว
ของนักเล่นเสก็ต" 

3. สร้างความเชื่อมโยงและต่อเติมความรู้เดิมของผู้เรียนและเพิ่มความเข้าใจ 
ถามคำถามเพ่ือ ล้วงให้เห็นถึง แนวคิดในเรื่องนั้นๆ ของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น ก่อนที่จะเริ่มต้นเรียนรู้จาก
สถานการณ์จำลองฯ เรื่อง การละลาย ใช้การถามผู้เรียนเพ่ือนำการเรียนรู้ว่า "จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเติมเกลือ
ปริมาณมากลงในน้ำ" และ "นักเรียนคิดว่าของแข็งอ่ืนๆ จะเกิดผลลัพธ์เช่นเดียวกันใช่หรือไม่" จากนั้นชี
แนะแนวทางผู้เรียนในการใช้สถานการณ์จำลองฯ เพ่ือสำรวจและให้ร่วมกันอภิปรายผลลัพธ์กับเพ่ือนใน
ชั้นเรียน เพ่ือเป็นการตรวจสอบแนวคิดท่ีตนเองสร้างข้ึนมาและสำรวจความเป็นไปได้ที่แนวคิดนั้นจะ
สอดคล้องกันได้กับแนวคิดของเพ่ือนในชั้นและแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
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4. กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้สามัญสำนึก (Sense) เพื่ออธิบายความเป็นเหตุเป็นผลของปรากฏการณ์ที่
ศึกษา 
สถานการณ์จำลองถูกออกแบบเพื่อช่วยนักเรียนในการพัฒนาและวัดความเข้าใจในแนวคิดและ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นไปในลักษณะกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้เข้าไปสู่การสร้าง กระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่การเน้น กระบวนการปฏิบัติงาน. ผุ้สอนควรจะเน้น
การถามคำถามที่ต้องสร้างสำนึกต่อแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ที่ถูกนำเสนอ
โดยสถานการณ์จำลอง โดยเน้นคำสำคัญหรือการใช้ไดอะแกรม แทนที่จะเป็นการถามคำถามท่ีต้องการ
เพียงคำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทดลองเพ่ือ
สำรวจหาความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น ให้ออกแบบการทดลองเพ่ือสำรวจตรวจหาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ของ
ปรากฏการณ์ว่าคุณจะต้องออกแรงมากเพียงใดเพ่ือผลักกล่องใบหนึ่งให้เคลื่อนที่และกล่องใบนั้นจะ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากเพียงใด และให้สร้างตารางบันทึกข้อมูลและกราฟเพื่ออธิบายแนวคิดท่ีได้รับ
จากการทดลอง และกราฟแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรถ้ากล่องใบนั้นมีคนนั่งอยู่บนกล่องหนึ่งคน 
พร้อมทั้งให้อธิบายเหตุผลว่าเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น 

5. สร้างการเชื่อมต่อและสร้างความหมายต่อประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง 
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้มากข้ึนเมื่อพวกเขาเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน โดยส่วนใหญ่ของสถานการณ์จำลองฯ ใช้ปรากฏกาณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อ
เหนี่ยวนำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดย เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์
เข้าไปสู่ประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้เรียน. เมื่อครูเขียนข้อคำถามควรพิจารณาถึงความน่าสนใจ อายุ 
เพศ เชื้อชาติ และการใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้สถานการณ์จำลองฯ ที่อุปมา
เปรียบเทียบปรากฏการณ์โดยใช้ขนมปังแซนวิชเป็นตัวแทนเพ่ือนำเสนอเนื้อหาการดุลยสมการเคมี ครู
อาจจะถามผู้เรียนว่า "ถ้านักเรียนจะต้องคุยกับเพ่ือนที่ชื่อโรสเกี่ยวกับการทำขนมปังแซนวิช นักเรียนจะ
บอกโรสอย่างไรเพ่ือให้เธอเข้าใจได้ว่าขนมปังแซนวิชจำนวนเท่าไหร่ที่จะสามารถทำได้จากแผ่นขนมปัง 10 
แผ่น?" 

6. ออกแบบกิจกรรมการร่วมมือกันเรียนรู้ 
สถานการณ์จำลองใช้ภาษาที่เป็นคำโดยทั่วไปและประสบการณ์ในชีวิตจริงสำหรับผู้เรียนเพื่อให้ร่วมมือกัน
สร้างความเข้าใจ ผู้เรียนสามารถถูกทำให้เรียนรู้ได้มากขึ้นเมื่อพวกเขา ได้สื่อสารสิ่งที่เป็นแนวคิดของพวก
เขา และได้ให้เหตุผลของแนวคิดระหว่างกัน ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มย่อย กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกัน ทำงานร่วมกันเพ่ือตอบคำถามที่กำหนด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
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7. ช่วยเหลือผู้เรียนสะท้อนผลต่อแนวความเข้าใจที่พวกเขามี 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบแนวความเข้าใจของตนเอง วิธีการหนึ่งคือการถามให้ผู้เรียนได้ ทำนาย
หรือคาดคะเนผลลัพธ์ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใช้ความรู้ใหม่ที่พวกเขาได้รับแล้วหลังจากนั้น ตรวจสอบ ความ
ถูกต้องของคำทำนายผลลัพธ์โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์จำลองฯ 

ท่านต้องการสืบค้นกิจกรรมตามวิธีการเรียนรู้ของ PhET หรือไม่? ถ้าใช่ ให้สังเกตกิจกรรมที่ถูกติดดาวสีทองเมื่อ
ท่านสืบค้นหากิจกรรมที่ https://phet.colorado.edu/en/for-teachers/browse-activities. 
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mathspad เป็น เครื่องมือทางเรขาคณิตในรูปแบบออนไลน์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ประกอบการสอนใน

สาระการวัดและเรขาคณิต ทั้งในการสอนรูปแบบ Online และ การสอนรูปแบบ On-site 

การเข้าใช้ mathspad  คลิกที่ลิงก์ mathspad.co.uk/i2/construct.php 
หรือ https://www.youtube.com/watch?v=K8rw3wrvEq0 
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การสร้าง Intro วีดีโอสำเร็จรูปง่าย ๆ ไม่ต้องทำเอง เพื่อทำให้สื่อการสอนในPowerPiont หรือวีดีโอน่าสนใจ

มากขึ้น   

Velosofy เป็น Intro ที่จะทำให้วีดีโอของเราตื่นเต้นเร้าใจและดึงดูดใจผู้ชมทุกครั้งที่คุณจะอัปโหลดวีดีโอ

ลง Yotube Channel ของคุณ ทุก ๆ วีดีโอนั้น ไม่ควรละเลยในการทำ Vedio Intro เด็ดขาด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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การสร้างใบงานออนไลน ์
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การสร้างใบงานออนไลน์ 

Liveworksheet เว็บไซต์การสร้างใบงานออนไลน์ที่เหมาะสำหรับคุณครูยุคใหม่ ตอบสนองการเรียน
ผ่านทางออนไลน์ เพ่ือยกระดับการเรียนการสอน เพ่ิมความสะดวกในการสร้างใบงานของคุณครู การทำ
ใบงานของนักเรียน รวมถึงการตรวจใบงานที่รวดเร็ว แบ่งหมวดหมู่ชัดเจน หมดปัญหาเรื่องการแจกหรือ
เก็บใบงานนักเรียน 
Liveworksheet เป็นเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี และมีรูปแบบใบงานที่หลากหลายให้คุณครูได้
เลือกใช้ หรือถ้าคุณครูต้องการยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานก็สามารถสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์
เพ่ือให้ใช้งานได้ดีขึ้นในอีกระดับหนึ่ง โดยสามารถเลือกระดับสมาชิกได้อย่างหลากหลาย 

รูปแบบใบงานที่สามารถสร้างได้นั้นมีหลากหลายแบบด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น 
• ใบงานการโยงเส้นจับคู่ 

• ใบงานการแยกหมวดหมู่โดยลากไปวาง 

• ใบงานเลือกคำตอบถูก-ผิด 

• ใบงานเติมคำจากตัวเลือกท่ีกำหนดให้ 

• ข้อสอบปรนัย 

• ใบงานการตอบคำถามแบบอัตนัย 

• ใบงานการฝึกพูด-อ่านออกเสียง 

นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่หลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ใบงานที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 
ในแบบของตัวเองได้ 

การสมัครเริ่มเข้าใช้งาน Liveworksheets 
• 1 ไปที่เว็บไซต์ https://www.liveworksheets.com 
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• 2 ไปที่ Teachers access เลอืกเข้าไปสมัครใช้งานที่ Register 

 
 

 

• 3 เข้าไปกรอกข้อมูลฝั่งซ้าย ส่วนฝั่งขวายังไม่จำเป็นต้องกรอกก็ได้ (ที่สำคัญจะต้องจำ 
username และ password ที่ใช้สมัครให้ได้) 
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• 4 กลับเข้าไปที่กล่องจดหมายของ E-mail ที่เราสมัครเพ่ือไป Activate เข้าใช้งานไปที่ จดหมาย 
Welcome to liveworksheets (กดเลือกตรงข้อความท่ียาวที่สุด) 

 

 

• 5 จากนั้นจะกลับเข้ามา login หน้าเว็บอีกครั้ง โดยใส่ Username และ Password ที่เราใช้
สมัครลงไป (โดยอาจจะกดให้เครื่องท าการบันทึกไว้ที่ Remember me) 
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ขั้นตอนการเริ่มสร้างใบงาน 
• 1 ไปที่ Make interactive worksheets เลือกที่ Get started 

 
 

• 2 เลือกไฟล์ที่จะนำมาทำเป็น ไฟล์ pdf jpg หรือ png แล้วทำการอัพโหลดไฟล์เข้าโปรแกรม 
ที่ปุ่ม Upload 

 

• 3 พอได้ไฟล์งานเข้าระบบ จะมองเห็นใบงานนั้นโดยจะมีแถบเครื่องมือและขั้นตอนในการสร้าง
ใบงานตามนี้ 
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การสร้างใบงานที่แบบโยงเส้นจับคู่ (join:1-join:1) 
วิธีการสร้าง 

1. สร้างกล่องข้อความคลุมสิ่งที่จะทำการโยงเส้นจับคู่ 

2. คลิกเข้าไปในกล่องข้อความท่ีสร้างให้กล่องมีเส้นทึบสีดำ 

3. แล้วพิมพ์คำสั่งในกล่องที่จะโยงจับคู่หากันทั้ง 2 กล่อง ด้วยคำสั่งว่า 
join:1 ให้เหมือนกันทั้ง 2 กล่อง ที่จะโยงเส้นหากันเป็นคู่ 

4. ทำแบบนี้จนครบทุกคู่ทุกกล่อง 

5. เมื่อทำเสร็จแล้วลองกดเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในหน้าต่าง Preview ดูหากพบ 
ข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขใน Edit แต่หากถูกต้องให้ทำการกดปุ่ม Save 

 

การสร้างใบงานแบบลากกล่องคำตอบไปวางในช่องว่างให้ถูกต้อง (drag:1-drop:1) 
วิธีการสร้าง 

1. สร้างกล่องข้อความคลุมสิ่งที่จะทำการขยับหรือลากกล่องให้คลุมกล่องนั้นๆให้สวยงาม 

2. คลิกเข้าไปในกล่องให้กล่องมีเส้นทึบสีดำ 

3. แล้วพิมพ์คำสั่งในกล่องที่จะขยับหรือลากไปวาง ด้วยคำสั่งว่า 
drag:1 แล้วพิมพ์คำสั่งในกล่องที่เป็นช่องว่างที่เราจะนำไปวางให้ถูกที่ว่า drop:1 

4. ให้เหมือนกันเป็นคู่ๆ drag:1 คู่กับ drop:1 ทั้ง 2 กล่อง ไปจนครบ 

5. เมื่อทำเสร็จแล้วลองกดเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในหน้าต่าง Preview ดูหากพบ 
ข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขใน Edit แต่หากถูกต้องให้ทำการกดปุ่ม Save 
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การสร้างใบงานเลือกคำตอบที่ถูกต้อง (select:yes , select:no) 
วิธีการสร้าง 

1. สร้างกล่องข้อความคลุมสิ่งที่จะให้นักเรียนเลือกว่ากล่องใดถูกกล่องใดผิด 

2. คลิกเข้าไปในกล่องให้กล่องมีเส้นทึบสีดำ 

3. แล้วพิมพ์คำสั่งในกล่องที่จะให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องว่า select:yes 

4. แล้วพิมพ์คำสั่งในกล่องที่จะให้เป็นคำตอบที่ผิดหรือเป็นตัวลวงว่า select:no ทำไปจนครบทุก
กล่องที่ 
จะให้นักเรียนมากดเลือก 

5. เมื่อทำเสร็จแล้วลองกดเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในหน้าต่าง Preview ดูหากพบ 
ข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขใน Edit แต่หากถูกต้องให้ทำการกดปุ่ม Save 
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การสร้างใบงานทำเครื่องหมายถูกในกล่องคำตอบท่ีถูกต้อง(tick:yes,no) 
วิธีการสร้าง 

1. สร้างกล่องข้อความคลุมสิ่งที่จะให้นักเรียนเลือกว่าทำเครื่องหมาย เฉพาะในข้อที่ถูกต้อง 

2. คลิกเข้าไปในกล่องให้กล่องมีเส้นทึบสีดำ 

3. แล้วพิมพ์คำสั่งในกล่องที่จะให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องว่า tick:yes 

4. แล้วพิมพ์คำสั่งในกล่องที่จะให้เป็นคำตอบที่ผิดหรือเป็นตัวลวงว่า tick:no ทำไปจนครบทุกกล่อง
ที่จะ 
ให้นักเรียนกดเลือก 

5. เมื่อทำเสร็จแล้วลองกดเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในหน้าต่าง Preview ดูหากพบ 
ข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขใน Edit แต่หากถูกต้องให้ทำการกดปุ่ม Save 
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การสร้างแบบข้อสอบปรนัยหลายตัวเลือก (choose:*ข้อถูก/ข้อผิด) 
วิธีการสร้าง 

1. สร้างกล่องข้อความคลุมสิ่งที่จะให้นักเรียนมาเลือก choice แบบเลื่อนดูคำตอบ dropdown 

2. คลิกเข้าไปในกล่องให้กล่องมีเส้นทึบสีดำ 

3. แล้วพิมพ์คำสั่งในกล่องที่จะกำหนดตัวเลือกว่า choose:ก.9 ตัว/ข.7 ตัว/*ค.6 ตัว/ง.5 ตัว (ใน
กรณี 
ตัวอย่างนี้ จะเฉลยเป็น ข้อ ค. 6 ตัว โดยข้อใดที่จะกำหนดให้ถูกต้องให้พิมพ์ เครื่องหมาย *
นำหน้าข้อ 
นั้นๆ) 

4. เมื่อทำเสร็จแล้วลองกดเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในหน้าต่าง Preview ดูหากพบ 
ข้อผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขใน Edit แต่หากถูกต้องให้ท าการกดปุ่ม Save 
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1. เครื่องมือช่วยคุณครูสอนออนไลน์และออนไซต์  

#ใช้ได้ทุกเนื้อหา_ทุกระดับชั้น #เลือกที่ใช่ นำไปใช้ที่ชอบ "ติดอาวุธให้การสอน" ครูทุกคนทำได้!!!!  

#สร้างชั้นเรียนที่มีความสุข สนุกสนาน ^_^ 

1) นำเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นความสนใจ 

เกมฝึกสมอง : https://youtu.be/OqbOF5yz9Ao 

รายการ Teacher Like สาระ : https://bit.ly/2UKwrsR 

ล่าสมบัติ : https://www.youtube.com/watch?v=KES9Q3SHye8 

2) จัดการชั้นเรียน  

ClassDojo : https://www.youtube.com/watch?v=2ymIxO7z808 

Class123 : https://www.youtube.com/watch?v=hh4zZjsj4Ok 

Classtool : https://www.youtube.com/watch?v=n4-yelTIDVg 

Online Stop Watch : https://www.youtube.com/watch?v=Pg3PDD9BASw 

Wheel of name : https://www.youtube.com/watch?v=zdzuaGpj4eY 

3) เกมตอบคำถามห้องเรียนแตก  

BLOOKET : https://www.youtube.com/watch?v=twqWiIgVFR8 

KAHOOT : https://www.youtube.com/watch?v=gw7yHpvPn4s 

QUIZIZZ : https://www.youtube.com/watch?v=gWSybbktpqY 

แหล่งข้อมูล ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

20 

https://youtu.be/OqbOF5yz9Ao
https://bit.ly/2UKwrsR
https://www.youtube.com/watch?v=KES9Q3SHye8
https://www.youtube.com/watch?v=2ymIxO7z808
https://www.youtube.com/watch?v=hh4zZjsj4Ok
https://www.youtube.com/watch?v=n4-yelTIDVg
https://www.youtube.com/watch?v=Pg3PDD9BASw
https://www.youtube.com/watch?v=zdzuaGpj4eY


VONDER : https://www.youtube.com/watch?v=vb3r0YI1xmo 

QUIZALIZE : https://www.youtube.com/watch?v=3x5pD-RZyYw 

QuizWhizzer : https://www.youtube.com/watch?v=w82GpWGMT_M 

4) เกมทบทวนความรู้ส่งให้นักเรียนเล่น  

Gamilab : https://www.youtube.com/watch?v=K8kaYXHTmjw 

WordWall : https://bit.ly/2S9EMBm 

Purpose : https://www.youtube.com/watch?v=oBtdmTdXcDo 

5) ระดมสมองนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์  

Miro : https://bit.ly/3rGXYt8 

Padlet : https://www.youtube.com/watch?v=6l46hzAy1u0 

PollEv : https://www.youtube.com/watch?v=4WHNS4vZ-x4 

Menti : https://www.youtube.com/watch?v=yLeBMplVKsk 

Coggle : https://www.youtube.com/watch?v=VoKIUoFd3iQ 

6) ห้องเรียนมีชีวิต 

Classkick : https://bit.ly/3F7EEbp  

ClassFlow : https://bit.ly/3jhjhuf 

NearPod : https://bit.ly/3pK54ti 

Gynzy : https://bit.ly/2YUPjXW 

7) ประเมินผลอย่างง่าย (สอบ+ใบงาน)  

TestMoz : https://www.youtube.com/watch?v=FXrvcdhQxco 

Classtime : https://www.youtube.com/watch?v=ceNuWoqFhOc 
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Socrative : https://www.youtube.com/watch?v=OzDea9eCGuk 

Edmodo : https://www.youtube.com/watch?v=6m5FnmMmS8Y 

8 ) ทบทวนความรู้ใน+นอกชั้นเรียน (ภาพ+วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์)  

LiveWorksheets : https://bit.ly/363IUcS 

TopWorksheets : bit.ly/3CalZLt 

Wizer.me : bit.ly/2YD4Yuw  

Thinglink : https://www.youtube.com/watch?v=UcJfaYjAzuA 

Edpuzzle : https://www.youtube.com/watch?v=Y_3ZLxLwrjI 

9) รายการเกมโชว์ เกมเปิดแผ่นป้าย  

Quiz Show : https://bit.ly/3kzTRrx 

Factile : https://www.youtube.com/watch?v=tRR17DSBARo 

Baam : https://www.youtube.com/watch?v=PX1fJLSX08g 

10) (แถม) เกมออฟไลน์ใช้สอนออนไลน์ได้  

ฝึกสมอง : https://www.youtube.com/watch?v=OqbOF5yz9Ao 

เตะฟุตบอล : https://www.youtube.com/watch?v=6VSU1gn5eRs 

TOP5 : https://www.youtube.com/watch?v=snpQCI7-L6Q 

กล่อง : https://www.youtube.com/watch?v=gosXU697Ra0 

ปริศนา : https://www.youtube.com/watch?v=-3m0tkbUewU 
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2. ดีต่อใจครูคณิตทั่วจักรวาล  #เครื่องมือช่วยสอนคณิต #หนังสือ_กิจกรรม  

ที่ครูคณิตทั่วจักรวาลต้องรู้จัก (แถมสื่อแนะนำ) 

รับชม : https://www.youtube.com/watch?v=K8rw3wrvEq0 

แนะนำ 1 : https://www.youtube.com/watch?v=ik3GXbHrVf0 

แนะนำ 2 : https://www.youtube.com/watch?v=tpvvKK8vQ7o 

แนะนำ 3 : https://www.youtube.com/watch?v=Rme4y0F8tag 

 

3. เตรียมพร้อมสำหรับปกีารศึกษา2565 🔥 

#นักเรียนปิดเทอม_คุณครูเปิดใจ 🔥 #ชุดการเรียนรู้พัฒนาการสอนให้ดีขึ้น 🔥   

#ชวนครูมาเรียนรู้เพ่ือศิษย์  #ลงทุนเวลา ลงทุนความรู้ #กำไรเพ่ือนักเรียน   

#เรียนรู้ง่าย ใช้ได้จริง การันตีจากครูทั่วจักรวาล  

1) การสร้างห้องเรียนปฏิสัมพันธ์  

 

Classkick : https://bit.ly/3F7EEbp 

ClassFlow : https://bit.ly/3jhjhuf 

NearPod : https://bit.ly/3pK54ti 

Gynzy : https://bit.ly/2YUPjXW 
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2) การสร้างใบงานออนไลน์ 

 
 

3) ห้องเรียนออนไลน์  

 
 

 

LiveWorksheets : 

https://bit.ly/363IUcS 

TopWorksheets : bit.ly/3CalZLt 

Wizer.me : bit.ly/2YD4Yuw 

 

Seesaw : https://bit.ly/3LpUSRT 

Google Classroom : https://bit.ly/2XrJPzT 
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4) แบบทดสอบออนไลน์ 

 
 

 

 

 

 

 

5) เครื่องมือ ตัวช่วย บริหารจัดการชั้นเรียน 

 
 

TestMoz : https://www.youtube.com/watch?v=FXrvcdhQxco 

Classtime : https://www.youtube.com/watch?v=ceNuWoqFhOc 

Socrative : https://www.youtube.com/watch?v=OzDea9eCGuk 

Edmodo : https://www.youtube.com/watch?v=6m5FnmMmS8Y 

ClassDojo : 

https://www.youtube.com/watch?v=2ymIxO7z808 

Class123 : 

https://www.youtube.com/watch?v=hh4zZjsj4Ok 

Classtool : https://www.youtube.com/watch?v=n4-

yelTIDVg 

Online Stop Watch : 

https://www.youtube.com/watch?v=Pg3PDD9BASw 

Wheel of name : 

https://www.youtube.com/watch?v=zdzuaGpj4eY 
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6) เกมตอบห้องเรียนแตก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOOKET : https://www.youtube.com/watch?v=twqWiIgVFR8 

KAHOOT : https://www.youtube.com/watch?v=gw7yHpvPn4s 

QUIZIZZ : https://www.youtube.com/watch?v=gWSybbktpqY 

VONDER : https://www.youtube.com/watch?v=vb3r0YI1xmo 

QUIZALIZE : https://www.youtube.com/watch?v=3x5pD-RZyYw 

QuizWhizzer : https://www.youtube.com/watch?v=w82GpWGMT_M 
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7) เกมออฟไลน์ Power Point 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกมออฟไลน์ Power Point สร้างง่าย ได้ทุกวิชา  

ทั้งหมด : https://bit.ly/3dhyKt7 

ฝึกสมอง : https://www.youtube.com/watch?v=OqbOF5yz9Ao 

เตะฟุตบอล : https://www.youtube.com/watch?v=6VSU1gn5eRs 

TOP5 : https://www.youtube.com/watch?v=snpQCI7-L6Q 

กล่อง : https://www.youtube.com/watch?v=gosXU697Ra0 

ปริศนา : https://www.youtube.com/watch?v=-3m0tkbUewU 
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8) กิจกรรมเกมเป็นฐานด้วย Flippity + Gamilab 

 
 

9) สื่อสร้างง่ายใช้ได้ทุกระดับชั้น Wordwall 

 
 

 

 

 

 

 

 

Flippity : https://bit.ly/3kzTRrx 

Gamilab : https://bit.ly/3hx75GP 

 

Wordwall : https://bit.ly/2S9EMBm 
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10) งานนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

 
 

 

 

 

 

11) วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

 
 

 

 

 

Menti : https://www.youtube.com/watch?v=yLeBMplVKsk 

PollEv :  https://www.youtube.com/watch?v=4WHNS4vZ-x4 

Slido : https://www.youtube.com/watch?v=GRIx2pAz_o0 

 

Edpuzzle (2 ตอน) : 

https://www.youtube.com/watch?v=uzHZr-8JoQ0 

Playposit (3 ตอน) : 

https://www.youtube.com/watch?v=D4WcL6cKFUg 
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12) เกมเปิดแผ่นป้าย และ เกมบิงโก 

 
 

13) เทคนิคการสอนสมัยใหม่ใช้ได้จริง 

 
 

14) แผนที่ความคิดออนไลน์ + ระดมสมอง 

 

Baamboozle : https://bit.ly/3zf0S8t 

Bingo : https://bit.ly/2XrThqB 

Flippity : https://bit.ly/3kzTRrx 

 

teacher like สาระ https://bit.ly/2UKwrsR 

Change ฟอ ฟัน : https://bit.ly/3yorC7P 

 

Coggle : 

https://www.youtube.com/watch?v=VoKIUoFd3iQ 

Miro : https://bit.ly/3rGXYt8 

Wooclap : 

https://www.youtube.com/watch?v=A1LhLJnGh8I 

padlet :  https://bit.ly/38XCYFk 
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15) เครื่องมือสอนออนไลน์ 

 

 

ครูท่านใดสนใจสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ TEACHDENT SHARED  

 

เอกสารอ้างอิง 

https://mobile.facebook.com/Teachdentshare/ 

https://inskru.com/ 

https://www.liveworksheets.com/ 

พิเดช ปรางทอง.(2565).  ศาสตร์การสอนออนไลน.์ เชียงใหม่ : เชียงใหม่การพิมพ์ 

Zoom : https://bit.ly/2W7LLR0 

Ms Teams : https://bit.ly/3hI6e4Q 
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