
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลนสำหรับครู 

เพ่ือรองรับการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 

____________________________________________ 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศแจงปดสถานศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงกอนหนาน้ีกระทรวงศึกษาธิการ

ไดลงพื้นที่เพื่อรับฟงปญหาการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่ตาง ๆ ทำใหไดทราบถึงปญหาอุปสรรคของ

การขาดแคลนครู การจัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งนักเรียนไมสามารถเขาถึงสื่อการเรียน 

การสอนที่หลากหลายในสื่อออนไลนได ดังน้ันแนวทางในการเตรียมความพรอมในการเปดภาคเรียนที่ 1/2564 

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกล พรอมทั้งกำหนด แนวทางการดำเนินงาน

สำหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

จากปการศึกษา 2563 กลุ มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ไดมีโครงการใหความรูเรื่องการสรางหองเรียนออนไลนดวย Google 

Classroom และการสรางสื่อการสอนออนไลนดวยโปรแกรม OBS Studio จำนวน 2 หลักสูตรคือการสราง

หองเรียนออนไลนดวย Google Classroom จำนวนผูเขารับการอบรมจำนวน 459 คน และการสรางสื่อการ

สอนออนไลนดวยโปรแกรม OBS Studio จำนวนผูเขารับการอบรมจำนวน 266 คน รวมผูเขารับการอบรม

ทั้งสิ้น 725 คน ผลจากการเปดหลักสูตรอบรมออนไลนจากโครงการดังกลาว คณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียนตาง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ในรูปแบบออนไลนในระบบกลุม

ปดบนเฟสบุค สามารถนำความรูไปใชในการทำงานรวมกับ Google Classroom เพื่อการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน ไดทั้งในบทบาทของผูเรียนและผูสอนไดจริงในช้ันเรียน 

ในปการศึกษา 2564 กลุ มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา ในฐานะที่เปนหนึ ่งในองคประกอบสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได

ดำเนินการเปดศูนยกลางการเรียนรู (Learning Center Management System: LCMS) เพื่อใหบริการดาน

ความรู และบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลนจำนวน 8 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตรการสรางคลิป

วิดีโอเพื่อการสอนออนไลน ดวยโปรแกรม Filmora X  2) หลักสูตรการสรางหองเรยีนออนไลนดวย Google 

Classroom 3) การสรางหองเรียนออนไลนดวย Google Sites 4) การสรางสื่อการสอนออนไลนดวยโปรแกรม 

OBS Studio 5) หลักสูตรการวัดและประเมินผลออนไลนดวยโปรแกรม Quizizz 6) หลักสูตรการวัดและ

ประเมินผลออนไลนดวยโปรแกรม Google Forms 7) หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกดวย

โปรแกรม Padlet และ8) หลักสูตรการประยุกตใชโปรแกรม Zoom เพื่อการจัดการเรียนรูออนไลน โดย

หลักสูตรดังกลาวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนเพื่อใหคณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนตาง ๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ในรูปแบบออนไลนดวย 



Google Classroom เพื่อใหสามารถนำความรูไปใชในการทำงานรวมกับ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน ไดทั ้งในบทบาทของผูเรียนและผูสอนไดจริงในชั ้นเรียนตอไป อีกทั ้งเพื่อเปนการสนองตอบตอ

กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนทางไกล ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหเกิดประโยชน

แกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

จุดประสงคการเรียนรูของหลักสูตร 

1. หลักสูตรการสรางคลิปวิดีโอเพ่ือการสอนออนไลน ดวยโปรแกรม Filmora X   

   1.1 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการสรางคลิปวิดีโอเพื่อการสอนออนไลน  

   1.2 ผูเขารบัการอบรมสามารถสรางคลปิวิดีโอเพื่อการสอนออนไลนได 

        1.3 ผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตใชคลิปวิดีโอเพื่อการสอนออนไลนกบักจิกรรมการการเรียน

การสอนได 

  2. หลักสูตรการสรางหองเรียนออนไลนดวย Google Classroom  

        2.1 ผูเขารบัการอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการสรางหองเรียนออนไลนดวย Google Classroom 

       2.2 ผูเขารบัการอบรมสามารถสรางกจิกรรมการเรียนรูในหองเรียนออนไลนดวย Google Classroom ได 

        2.3 ผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตใชการสอนออนไลนดวย Google Classroom กบักจิกรรม

การการเรยีนการสอนได 

  3. หลักสูตรการสรางหองเรียนออนไลนดวย Google Sites  

       3.1 ผูเขารบัการอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการสรางหองเรียนออนไลนดวย Google Sites 

       3.2 ผูเขารบัการอบรมสามารถสรางกจิกรรมการเรียนรูในหองเรียนออนไลนดวย Google Sites ได 

        3.3 ผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตใชการสอนออนไลนดวย Google Sites กบักจิกรรมการการ

เรียนการสอนได 

4. หลักสูตรการสรางสื่อการสอนออนไลนดวยโปรแกรม OBS Studio  

   4.1 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางสื่อการสอนออนไลนดวยโปรแกรม 

OBS Studio 

   4.2 ผูเขารับการอบรมสามารถสรางคลิปวิดีโอจาการสอนสด ทั้งแบบออนไลน และออฟไลน ดวยโปรแกรม 

OBS Studio ได 

   4.3 ผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตใชการสอนออนไลนดวยโปรแกรม OBS Studio กับกิจกรรม 

การเรียนการสอนได 

 



5. หลักสูตรการวัดและประเมินผลออนไลนดวยโปรแกรม Quizizz 

   5.1 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลออนไลนดวยโปรแกรม Quizizz    

   5.2 ผูเขารับการอบรมสามารถสรางเครื่องมอืการวัดและประเมินผลออนไลนดวยโปรแกรม Quizizz ได 

   5.3 ผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตใชเครื่องมือจากโปรแกรม Quizizz เพื่อการวัดและประเมินผล

ออนไลนได 

6. หลักสูตรการวัดและประเมินผลออนไลนดวยโปรแกรม Google Forms 

   6.1 ผู เขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับการวัดและประเมินผลออนไลนดวยโปรแกรม 

 Google Forms 

   6.2 ผูเขารับการอบรมสามารถสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลออนไลนดวยโปรแกรม Google 

Forms ได 

   6.3 ผู เขารับการอบรมสามารถประยุกตใชเครื ่องมือจากโปรแกรม Google Forms เพื ่อการวัดและ

ประเมินผลออนไลนได 

7. หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกดวยโปรแกรม Padlet 

   7.1 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกดวยโปรแกรม 

Padlet 

   7.2 ผูเขารับการอบรมสามารถสรางการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกดวยโปรแกรม Padlet ได 

   7.3 ผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตใชเครื่องมือจากโปรแกรม Padlet เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบเชิงรุกได 

8. หลักสูตรการประยุกตใชโปรแกรม Zoom เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลน 

   8.1 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประยุกตใชโปรแกรม Zoom เพื่อจัดกิจกรรมการ

เรียนรูออนไลน    

   8.2 ผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตใชโปรแกรม Zoom เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนได    

กลุมเปาหมาย 

 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตาง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

นครราชสีมา และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผูที่สนใจจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาง ๆ  

คุณสมบัติของผูเขาอบรม 

  1. เปนผูมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน 

  2. มีโทรศัพท Smartphone / Computer Notebook / Tablet ที่สามารถเปดกลอง (Web cam) และ

เช่ือมตอกับ Internet เพื่อนำมาใชในการเรียนรูได 



3. มีช่ือบัญชีผูใชของ Google ที่สามารถลงช่ือเขาใช Google Classroom ได 

4. เปนผูมีความสนใจและตองการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู 

5. เปนผูมีศักยภาพและความพรอมในการเขารับการพัฒนาอยางตอเนื่องและครบถวนจนจบบทเรียนที่

กำหนดไวในรูปแบบออนไลน เพื่อใหสามารถนำความรูไปใชในการทำงานรวมกับ Google Classroom เพื่อการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน ไดทั้งในบทบาทของผูเรียนและผูสอนไดจริงในชั้นเรียนตอไป ไมนอยกวา 20 

ช่ัวโมง และสามารถสงผลงานเพื่อเขารบัการประเมิน ตามที่กำหนดในหลักสูตรไดภายในระยะเวลาไมเกนิ 3 เดือน 

ระยะเวลาการอบรม  

1 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 

วิธีการฝกอบรม 

  1. ผูเขารบัการอบรมเรียนบน Google Classroom  

  2. ผูเขารบัการอบรมสามารถเขาเรียนไดตลอดเวลา ตามตองการ 

  3. ไมจำกัดระยะเวลาในการอบรมตลอด 1 เดือน 

  4. ผูเขารบัการอบรมสามารถฝกปฏิบัติจนกวาจะสามารถทำได 

  5. ผูเขารบัการอบรมสามารถติดตอสอบถามไดตลอดเวลา ผานชองทาง Line  

6. ผูเขารบัการอบรมสามารถต้ังกระทูถามขอสงสัยไดที่ชองแสดงความคิดเห็นไดตลอดเวลา 

  7. หลังจากการอบรมจะมกีารติดตามนิเทศ ผลการอบรม วาสามารถสรางช้ินงานไดตามที่รบัการ

อบรมหรือไม  

การวัดและประเมินผล 

1. หลักสูตรการสรางคลิปวิดีโอเพ่ือการสอนออนไลน  

ประเด็นการ

ประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑการผาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ความสอดคลอง 

กับวัตถุประสงค 

ดานความรู ผูเขารับการอบรมมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการสราง

คลิปวิดีโอเพื่อการสอน

ออนไลน 

 

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รอยละ 80 

  

สังเกต 

ตามเกณฑ 

แบป 

ตรวจสอบ 

รายการ 

แบบสังเกต 

แบบตรวจสอบ

รายการ 

ใชตัดสินผล 

การอบรม 

ดานทักษะ 

ปฏิบัติ 

1. ผูเขารับการอบรมมีทักษะ 

ในการสรางคลิปวิดีโอเพื่อ

การสอนออนไลน 

2. ผูเขารับการอบรม 

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รอยละ 80 

ประเมินผล 

ตามสภาพ 

จริง 

แบบประเมินผล

งานการสราง

คลิปวิดีโอเพื่อ

การสอน

ออนไลน 

ใชตัดสิน 

การอบรม 



ประเด็นการ

ประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑการผาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ความสอดคลอง 

กับวัตถุประสงค 

สามารถออกแบบกิจกรรม

การเรียนการสอนดวยคลิป

วิดีโอเพื่อการสอนออนไลน 

 

2. หลักสูตรการสรางหองเรียนออนไลนดวย Google Classroom 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑการผาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ความสอดคลอง 

กับวัตถุประสงค 

ดานความรู ผูเขารับการอบรมรู และ 

เขาใจการออกแบบและ 

แนวทางการจัดกิจกรรม 

หองเรียนออนไลนดวย 

Google Classroom 

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รอยละ 80 

  

สังเกต 

ตามเกณฑ 

แบป 

ตรวจสอบ 

รายการ 

แบบสังเกต 

แบบตรวจสอบ

รายการ 

ใชตัดสินผล 

การอบรม 

ดานทักษะ 

ปฏิบัติ 

1. ผูเขารับการอบรมมีทักษะ 

ในการสรางหองเรียน 

ออนไลนดวย Google 

Classroom 

2. ผูเขารับการอบรม 

สามารถดำเนินกิจกรรมการ 

เรียนการสอนในหองเรียน 

ออนไลนดวย Google 

Classroom 

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รอยละ 80 

ประเมินผล 

ตามสภาพ 

จริง 

แบบประเมินผล

งานการ 

จัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

หองเรียน

ออนไลนดวย 

Google 

Classroom 

ใชตัดสิน 

การอบรม 

 

3. การสรางหองเรียนออนไลนดวย Google Sites  

ประเด็นการ

ประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑการผาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ความสอดคลอง 

กับวัตถุประสงค 

ดานความรู ผูเขารับการอบรมรู และ 

เขาใจการออกแบบและ 

แนวทางการจัดกิจกรรม 

หองเรียนออนไลนดวย 

Google Sites 

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รอยละ 80 

  

สังเกต 

ตามเกณฑ 

แบป 

ตรวจสอบ 

รายการ 

แบบสังเกต 

แบบตรวจสอบ

รายการ 

ใชตัดสินผล 

การอบรม 

ดานทักษะ 

ปฏิบัติ 

1. ผูเขารับการอบรมมีทักษะ 

ในการสรางหองเรียน 

ออนไลนดวย Google 

Sites2. ผูเขารับการอบรม 

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รอยละ 80 

ประเมินผล 

ตามสภาพ 

จริง 

แบบประเมินผล

งานการ 

จัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

ใชตัดสิน 

การอบรม 



ประเด็นการ

ประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑการผาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ความสอดคลอง 

กับวัตถุประสงค 

สามารถดำเนินกิจกรรมการ 

เรียนการสอนในหองเรียน 

ออนไลนดวย Google Sites 

หองเรียน

ออนไลนดวย 

Google Sites 

 

4. หลักสูตรการสรางสื่อการสอนออนไลนดวยโปรแกรม OBS Studio 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑการผาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ความสอดคลอง 

กับวัตถุประสงค 

ดานความรู ผูเขารับการอบรมรู และ 

เขาใจการออกแบบและ 

แนวทางการจัดกิจกรรม 

การสรางส่ือการสอนออนไลน

ดวยโปรแกรม OBS Studio 

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รอยละ 80 

  

สังเกต 

ตามเกณฑ 

แบบ 

ตรวจสอบ 

รายการ 

แบบสังเกต 

แบบตรวจสอบ

รายการ 

ใชตัดสินผล 

การอบรม 

ดานทักษะ 

ปฏิบัติ 

1. ผูเขารับการอบรมมีทักษะ 

ในการสรางส่ือการสอน

ออนไลนดวยโปรแกรม OBS 

Studio 

2. ผูเขารับการอบรม 

สามารถดำเนินกิจกรรมการ

สรางส่ือการสอนออนไลน

ดวยโปรแกรม OBS Studio 

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รอยละ 80 

ประเมินผล 

ตามสภาพ 

จริง 

แบบประเมินผล

งานการ 

จัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

หองเรียน

ออนไลนดวย 

Google 

Classroom 

ใชตัดสิน 

การอบรม 

 

5. หลักสูตรการวัดและประเมินผลออนไลนดวยโปรแกรม Quizizz 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑการผาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ความสอดคลอง 

กับวัตถุประสงค 

ดานความรู ผูเขารับการอบรมมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการวัด

และประเมินผลออนไลนดวย

โปรแกรม Quizizz    

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รอยละ 80 

  

สังเกต 

ตามเกณฑ 

แบบ 

ตรวจสอบ 

รายการ 

แบบสังเกต 

แบบตรวจสอบ

รายการ 

ใชตัดสินผล 

การอบรม 

ดานทักษะ 

ปฏิบัติ 

1. ผูเขารับการอบรมสามารถ

สรางเครื่องมือการวัดและ

ประเมินผลออนไลนดวย

โปรแกรม Quizizz ได 

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รอยละ 80 

ประเมินผล 

ตามสภาพ 

จริง 

แบบประเมินผล

การสราง

เครื่องมือการวัด

และประเมินผล

ออนไลนดวย

ใชตัดสิน 

การอบรม 



ประเด็นการ

ประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑการผาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ความสอดคลอง 

กับวัตถุประสงค 

2. ผูเขารับการอบรมสามารถ

ประยุกตใชเครื่องมือจาก

โปรแกรม Quizizz เพื่อการ

วัดและประเมินผลออนไลน

ได 

โปรแกรม 

Quizizz ได 

 

6. หลักสูตรการวัดและประเมินผลออนไลนดวยโปรแกรม Google Forms 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑการผาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ความสอดคลอง 

กับวัตถุประสงค 

ดานความรู ผูเขารับการอบรมมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการวัด

และประเมินผลออนไลนดวย

โปรแกรม Google Forms 

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รอยละ 80 

  

สังเกต 

ตามเกณฑ 

แบบ 

ตรวจสอบ 

รายการ 

แบบสังเกต 

แบบตรวจสอบ

รายการ 

ใชตัดสินผล 

การอบรม 

ดานทักษะ 

ปฏิบัติ 

1. เขารับการอบรมสามารถ

สรางเครื่องมือการวัดและ

ประเมินผลออนไลนดวย

โปรแกรม Google Forms 

ได 

2. ผูเขารับการอบรมสามารถ

ประยุกตใชเครื่องมือจาก

โปรแกรม Google Forms 

เพื่อการวัดและประเมินผล

ออนไลนได 

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รอยละ 80 

ประเมินผล 

ตามสภาพ 

จริง 

แบบประเมินผล

การสราง

เครื่องมือการวัด

และประเมินผล

ออนไลนดวย

โปรแกรม 

Quizizz ได 

ใชตัดสิน 

การอบรม 

 

7. หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกดวยโปรแกรม Padlet 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑการผาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ความสอดคลอง 

กับวัตถุประสงค 

ดานความรู ผูเขารับการอบรมมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบเชิง

รุกดวยโปรแกรม Padlet 

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รอยละ 80 

  

สังเกต 

ตามเกณฑ 

แบบ 

ตรวจสอบ 

รายการ 

แบบสังเกต 

แบบตรวจสอบ

รายการ 

ใชตัดสินผล 

การอบรม 



ประเด็นการ

ประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑการผาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ความสอดคลอง 

กับวัตถุประสงค 

ดานทักษะ 

ปฏิบัติ 

1. ผูเขารับการอบรมสามารถ

สรางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบเชิงรุกดวย

โปรแกรม Padlet ได 

2. ผูเขารับการอบรมสามารถ

ประยุกตใชเครื่องมือจาก

โปรแกรม Padlet เพื่อการ

จัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ

เชิงรุกได 

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รอยละ 80 

ประเมินผล 

ตามสภาพ 

จริง 

แบบประเมินผล

การสรางการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรูแบบเชิง

รุกดวย

โปรแกรม 

Padlet ได 

ใชตัดสิน 

การอบรม 

 

8. หลักสูตรการประยุกตใชโปรแกรม Zoom เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลน 

   8.1 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประยุกตใชโปรแกรม Zoom เพื่อจัดกิจกรรมการ

เรียนรูออนไลน    

   8.2 ผูเขารับการอบรมสามารถการประยุกตใชโปรแกรม Zoom เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนได 

   8.3 ผูเขารับการอบรมสามารถการประยุกตใชโปรแกรม Zoom เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูออนไลนได 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑการผาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ความสอดคลอง 

กับวัตถุประสงค 

ดานความรู ผูเขารับการอบรมมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการ

ประยุกตใชโปรแกรม Zoom 

เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู

ออนไลน    

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รอยละ 80 

  

สังเกต 

ตามเกณฑ 

แบบ 

ตรวจสอบ 

รายการ 

แบบสังเกต 

แบบตรวจสอบ

รายการ 

ใชตัดสินผล 

การอบรม 

ดานทักษะ 

ปฏิบัติ 

1. ผูเขารับการอบรมสามารถ

ประยุกตใชโปรแกรม Zoom 

เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู

ออนไลนได 

 

ผานเกณฑ 

การประเมิน 

รอยละ 80 

ประเมินผล 

ตามสภาพ 

จริง 

แบบประเมินผล

การ ประยุกตใช

โปรแกรม 

Zoom เพื่อจัด

กิจกรรมการ

เรียนรูออนไลน

ได 

ใชตัดสิน 

การอบรม 

 

 

 



กลุมเปาหมาย 

 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตาง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  

นครราชสีมา และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผูทีส่นใจจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ  

ตัวชี้วัด 

  1. ผูเขารบัการอบรมทุกคนสามารถใชเครื่องมือตาง ๆ จัดกจิกรรมการเรียนรูผานระบบออนไลน  

กอนการนำไปใชจริงตามบริบทของตนเอง 

  2. ผูเขารบัการอบรมทุกคนไดพฒันาดานทักษะการรูดิจิทลั (Digital Literacy) โดยการเลอืกชวงเวลา

เรียนรูที่เหมาะสมกับบรบิทของตนเอง 

  3. ผูเขารบัการอบรมทุกคนรอยละ 80 ข้ึนไป มีทักษะและความมั่นใจในสรางสื่อการสอนออนไลน 

เพื่อการจัดกจิกรรมการเรียนรูผานระบบออนไลน สูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 


