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หลักสูตร การสร้างและใช้งานแอพพลิเคช่ันเพื่อการ

เรียนการสอน 

 

หลกัสูตรการสรา้งและใชง้านแอพพลเิคชัน่เพือ่การเรยีนการสอนนี้ จะเป็น
หลกัสูตรส าหรบัครู ในฐานะคนจดัการเรยีนการสอน คนผลติสื่อ มคีวามจ าเป็น
อย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งรูจ้กัน าประโยชน์ดา้นการใชส้ือ่สมยัใหม่ (new media) ใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รยีน ในการจดัการเรยีนการสอนสมยัใหม่ จงึตอ้งอาศยั

เทคโนโลย ีและแพลตฟอรม์ต่างๆ ทีไ่ดร้บัความนิยมและตอบโจทยก์ารใชง้านของแต่ละสถานศกึษา มาประยกุตใ์ช้
สอน เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ มแีรงจูงใจใหเ้กดิความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนมากยิง่ขึน้ 

โดยจะน าเสนอแอพพลเิคชัน่ทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน และการสรา้งสือ่สมยัใหม่ อาทิ 

o Google Classroom 
o Kahoot 
o Plickers 

และแอพพลเิคชัน่ ๆ อืน่ ทีไ่ดร้บัความนิยมในปจัจุบนัมาประยกุตส์รา้งสือ่ จดัชัน้เรยีน และจดักจิกรรมต่างๆ 
ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีนใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด 

วัตถุประสงค:์ 

o เพื่อการเรยีนรูก้ารใชง้านแอพพลเิคชัน่ระหวา่งครูกบัผูเ้รยีนไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 
o เพื่อใหท้นักบัโลกเทคโนโลยทีางการสือ่สารในการใชง้านแอพพลเิคชัน่ 
o เพื่อสรา้งแรงจงูใจใหผู้เ้รยีนเกดิความใฝเ่รยีนรู ้ในการเรยีนการสอนมากขึน้ 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o ครู อาจารย ์ทัง้ในและนอกระบบทีต่อ้งการพฒันาศกัยภาพในดา้นการสอน โดยอาศยัเทคโนโลยใีหม่ๆ 
o นกัเรยีน นกัศกึษาทีต่อ้งการใฝเ่รยีนรู ้และพฒันาตวัเอง 
o บุคคลทัว่ไปทีต่อ้งการเรยีนรูเ้ทคโนโลยกีารสรา้งสอื และการสอนสมยัใหม่ 
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ความรู้พืน้ฐาน: 

o การใชง้านคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน เชน่ สรา้งไฟล ์แฟ้ม และการตัง้ค่าต่าง ๆ เบือ้งตน้ 
o การใชง้านอนิเตอรเ์น็ตสบืหาขอ้มูล 
o การสรา้งสือ่ดว้ยโปรแกรมกราฟฟิกพืน้ฐาน 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 12 ชม. (2 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 3,500 บาท (ราคานี้ยงัไมไ่ดร้วมภาษมีูลค่าเพิม่) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

เนื้อหาการอบรม: 

หวัข้อหลกัในการอบรม 

o อพัเดทเทคโนโลยกีารใชส้ื่อสมยัใหม่ในการจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน 
o การใชง้านแพลตฟอรม์จดัชัน้เรยีนดว้ย Google Classroom 
o การจดักจิกรรม เกมส ์และแบบทดสอบแบบ real time ดว้ยแพลตฟอรม์ของ Kahoot 
o การสรา้งกจิกรรม และแบบทดสอบดว้ยแอพพลเิคชัน่ Plickers 
o เวริค์ชอบการประยุกตใ์ชแ้อพพลชิัน่จดัชัน้เรยีนและสื่อการสอนดว้ย Google Classroom , Kahoot และ 

Plickers 
o สรุปแนวทางการสรา้งสื่อการเรยีนการสอนสมยัใหม่ และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นหอ้งเรยีนของตนเอง 
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รายละเอียดการอบรมในแต่ละวนั 

วนัท่ี 1: 

อพัเดทเทคโนโลยกีารใชส้ื่อสมยัใหม่ในการจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน 
การใชง้านแพลตฟอรม์จดัชัน้เรยีนดว้ย Google Classroom 

ส่วนของคร ู

o การสมคัรและลงชือ่เขา้ใชง้าน Google Classroom 
o การสรา้งชัน้เรยีน 
o การน านกัเรยีนเขา้ร่วมชัน้เรยีน 
o การสรา้งเนื้อหาและมอบหมายงานใหน้กัเรยีน 
o การตรวจงานและการบา้น 
o การใหค้ะแนนและส่งงานคนืนกัเรยีน 

ส่วนของนักเรียน 

o การเขา้ร่วมชัน้เรยีน 
o การดูงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
o ท างานและส่งงาน 
o ดูผลการตรวจงานของคร ู

 วนัท่ี 2: 

การจดักจิกรรม เกมส ์และแบบทดสอบแบบ real time ดว้ยแพลตฟอรม์ของ Kahoot 

ส่วนของคร ู

o ลงทะเบยีนใชง้าน หรอืลอ็กอนิเขา้ระบบ 
o สรา้งชดุค าถาม 
o สรา้งชดุค าถามแบบ Quiz 
o ป้อนค าถาม 
o เปิดเล่นค าถามในหอ้งเรยีน 
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 ส่วนของนักเรียน 

o เขา้ร่วมเล่นเกมสห์รอืตอบค าถาม 
o ป้อนรหสั (PIN) และชือ่เพื่อเขา้หอ้ง 
o เริม่ตอบค าถามแบบ Quiz 
o ดูสรุปผลการตอบ 

การสร้างกิจกรรม และแบบทดสอบด้วยแอพพลิเคชัน่ Plickers 

o ลงทะเบยีนใชง้าน หรอืลอ็กอนิเขา้ระบบ 
o พมิพก์ารด์ QR Code 
o เพิม่ Classes 
o เพิม่รายชือ่นกัศกึษาใน Class 
o เพิม่ชดุค าถามใน Library 
o Add ค าถามเขา้ควิ 
o เปิดเล่นค าถาม (Live View) 
o เปิดแอพแสกนค าตอบ 

Live workshop 

o เวริค์ชอบการประยุกตใ์ชแ้อพพลชิัน่จดัชัน้เรยีนและสื่อการสอนดว้ย Google Classroom , Kahoot และ 
Plickers 

o สรุปแนวทางการสรา้งสื่อการเรยีนการสอนสมยัใหม่ และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นหอ้งเรยีนของตนเอง 

 


