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เทคนิคและการใช้เครือ่งมือ
สําหรับการสอนออนไลน์ 
พร้อมแหล่งข้อมูลในการเรียนการสอน

ผนวกเดช สุวรรณทัต | สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร8เทคโนโลยีและนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลCาธนบุรี 



แนะนําตัว
Education

M.S. in Computer Science
University of California 
Santa Barbara, USA (2014) 

B.S. in Computer Science
Carnegie Mellon University 
Pittsburgh, PA, USA (2006)

Work
• คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรวิทยาการคํานวณ
• คณะบรรณาธิการและผู้พัฒนาหนังสือเรียนวิชา

วิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา (สสวท.)
• การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ: รองหัวหน้าทีม 

(2562) ผู้ช่วยหัวหน้าทีม (2559) ผู้แทนประเทศ (2543) คณะ

อนุกรรมการดําเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศ (2560 - ปัจจุบัน)
• วิทยากรโครงการอบรม Digital Literacy Enrichment สําหรับครู
เครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (2562 - ปัจจุบัน)

• ท่ีปรึกษารายการ “ชีวิตติด Tech” สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

• คณะทํางาน โครงการการประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. 

ปีงบประมาณ 2555 - 2559 
• คณะกรรมการพัฒนาระบบตัวชี้วัดและการติดตามพัฒนาการของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ - สวทน. (2560)

• ผู้วิจัย โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สําหรับคนรุ่นใหม่ 

สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ร่วมกับ สบร. (2560)อดีต
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Engineering Intern, Google Inc (Mountain View, CA). | Certified Hike Leader, Sierra Club (Los Padres Chapter, CA)

Student Pilot
Spitfire Aviation 
Santa Barbara, California

EHS 2002
OSK 118.5
จันทรวิทยา 2536
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กลุ่ม Facebook เฉพาะกิจ

3ท่ีมา: 

• กรุณาเข้าร่วมกลุ่ม Facebook:

อบรมการสอนออนไลน์ 
อ.Mock (25 พ.ค. 2564)

• https://www.facebook.com/groups
/316847343402675

https://www.facebook.com/groups/316847343402675


กติกา

4ท่ีมา: 

1. ทีมงานจะบันทึกวิดีโอการบรรยาย

2. ให้ความร่วมมือในการตอบคําถาม และทํากิจกรรม

3. ถามคําถามในช่อง Chat (ถามเยอะๆ)

4. เปิดไมค์เมื่อต้องการพูด พูดเสร็จแล้วปิดไมค์

5. อยากให้ทุกท่านเปิดกล้อง ส่งกําลังใจให้วิทยากรและเพื่อนๆ 
แต่ปิดกล้องบางช่วงได้ 



เนือ้หา

5ท่ีมา: 

1. การอบรมแบบสด

2. การผลิตวิดีโอการสอน

3. ทักษะการเรียนรู้ + แหล่งเรียนรู้



กิจกรรม

6ท่ีมา: 

1. แชร์คลิปการสอน

2. วิพากษ์คลิปการสอน

3. แชร์แหล่งเรียนรู้ 



กิจกรรม: แชร์คลิปการสอน

7ท่ีมา: 

1. ให้ทุกท่านบันทึกวิดีโอสั้นๆ ความยาวประมาณ 1 นาที

2. เล่าเร่ืองตามหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้ (เลือกเพียงเร่ืองเดียว) 
1. ลูกศิษย์ท่ีครูประทับใจ 

2. ครูของครู ท่ีครูประทับใจ 

3. แนะนําโรงเรียน

4. แนะนําสถานท่ีน่าสนใจใกล้โรงเรียน 

3. แชร์วิดีโอลงบน Facebook Group "อบรมการสอนออนไลน์ อ.Mock (25 พ.ค. 2564)”
https://www.facebook.com/groups/316847343402675

4. ใช้เวลา 10 นาที

กลับมาพบกัน 10:13 น. 

https://www.facebook.com/groups/316847343402675


กิจกรรม: วิพากษ์คลิปการสอน

8ท่ีมา: 

1. ทุกท่านเปิด Google Slide นี้แล้วเปิดสไลด์ใดก็ได้ (เลือกตามใจชอบ)
http://gg.gg/mockvid25

2. ดูคลิปตามท่ี link ไว้ ประมาณ 10 วินาที

3. เขียนวิพากษ์ข้อดี และข้อเสีย โดยจะเขียนกี่ข้อก็ได้ 

4. ถ้าท่านอยากเรียนรู้วิธีการผลิตวิดีโอในรูปแบบนี้ 
ให้เพ่ิมหัวใจ (กด Ctrl+D)
อ.ม็อค ยินดีสอนให้ภายหลังผ่านทางเพจ “4Mock - หายใจเป็นเรียน”

5. ทําเช่นเดียวกับสไลด์อ่ืน กี่สไลด์ก็ได้

6. ให้เวลา 10 นาที

กลับมาพบกัน 11:36 น.

gg.gg/mockvid25

http://gg.gg/mockvid25


กิจกรรม: แบ่งปัน Playlist 

9ท่ีมา: 

1. ให้ทุกท่านเปิด YouTube แล้วค้นหาวิดีโอสื่อการสอนท่ีน่าสนใจ (หัวข้อใดก็ได้)

2. กด Save แล้วเลือก Create new playlist แล้วต้ังช่ือ

3. เลือก Privacy (ความเป็นส่วนตัว) แบบ Public

4. ค้นหาวิดีโออ่ืนเพ่ิมเติมอีก 2-3 วิดีโอ แล้วบันทึกลง Playlist เดียวกัน 

5. แชร์ link สําหรับ Playlist นั้น ลงในกลุ่ม "อบรมการสอนออนไลน์ อ.Mock (25 พ.ค. 2564)”
https://www.facebook.com/groups/316847343402675

6. ให้เวลา 10 นาที

กลับมาพบกัน00:00 น.

https://www.facebook.com/groups/316847343402675

