
รายงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (CIVID-19) 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

กลุ่มงานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
........รวบรวม 



 

ค ำช้ีแจง 

 

   ด้วยได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19)  มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งได้แพร่เชื้อระบาดไปทั่วโลก โดยมีต้นก าเนิดของโรคอยู่ที่ทวีปเอเชีย และได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก เนื่องจาก 
การเดินทาง ติดต่อ ไปมาหากันในปัจจุบัน สามารถเดินทางไปได้รวดเร็วทั่วโลก โรคดังกล่าวติดต่อทางลมหายใจ 
จึงติดต่อได้ง่ายและแพร่เชื้อได้รวดเร็วมาก จึงส่งผลให้กิจกรรมที่เป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มากท าไม่ได้ 
  ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมด้านการจัดการศึกษา ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ (ON-Site) 
ท าให้การจัดการเรียนการสอนต้องท ารูปแบบอ่ืน ซึ่งคุณครูผู้สอนก็ได้ศึกษาค้นคว้า หารูปแบบ แนวทางการจัดการ
เรียนการสอน  ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน ครู นักเรียน ท่านผู้ปกครอง  ทั้งรูปแบบ On-Air,  On-
Hand, On-Demand, On-Line และแบบผสมผสาน (Blended) ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับสถานการณ์  ทรัพยากร อุปกรณ์
ที่โรงเรียนมี คุณครูท าได้ นักเรียนมีอุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้ได้  เป็นต้น  
  กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒  ได้ส ารวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด และได้รวบรวมสื่อ
ออนไลน์ เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์สื่อ สพป.อด.๒  และเขียนสรุปรายงาน น าเสนอส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ดังรายงานเล่มนี้ 
    

 

กลุ่มงำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สพป.อด. ๒  

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

 

              หน้า 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   ๑ 

ตอนที่ ๒  ข้อมูลด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา     ๗ 

ตอนที่ ๓  ผลการส ารวจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19   ๑๐ 

ตอนที่ ๔ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่รวบรวมจากครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด     ๓๒ 
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนที่ ๑   
ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 

 

ข้อมูลทั่วไป 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖๒ ก, ๖ ก.ค. ๒๕๔๖) และมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก, ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๓) โดยก าหนด 
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยค านึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม
และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย ซึ่งเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (มาตรา ๓๓ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉ.๒ ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เปลี่ยนชื่อจากเดิม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๒  
(แก้ไขเพ่ิมเติม) มีพ้ืนที่ในเขตบริการ ๒,๘๐๙.๗๒๑ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ ๖ อ าเภอ  ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเมืองอุดรธานี ได้แก่ อ าเภอกุมภวาปี (ที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) อ าเภอ 

โนนสะอาด อ าเภอหนองแสง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม อ าเภอศรีธาตุ  และอ าเภอวังสามหมอ มีประชากรในเขต
บริการ จ านวน ๓๐๘,๕๖๕ คน  แยกข้อมูลเป็นรายอ าเภอ ดังนี้  

ตารางที่ ๑ ข้อมูลพื้นที่ ต าบล หมู่บ้าน ครอบครัว ประชากรรายอ าเภอ ในเขตบริการ สพป.อด.๒ 

อ าเภอ 
พื้นที่  

(ตร.กม.) 
จ านวน 
ต าบล 

จ านวน 
หมู่บ้าน 

จ านวน 
หลังคาเรือน 

จ านวน 
ประชากร 

ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

กุมภวาป ี ๖๖๐.๐๐๐ ๑๓ ๑๗๔ ๒๕,๖๒๗ ๑๑๙,๐๘๕ ๑๘๐.๔๓ 
ศรีธาต ุ ๕๑๒.๐๐๐ ๗ ๘๖ ๙,๘๘๖ ๔๓,๐๔๒ ๘๔.๐๗ 

วังสามหมอ ๗๐๙.๐๐๐ ๖ ๗๒ ๑๑,๐๙๒ ๕๓,๒๑๕ ๗๕.๐๖ 
โนนสะอาด ๔๒๔.๙๑๓ ๖ ๖๖ ๙,๖๙๓ ๔๗,๒๕๕ ๑๑๑.๒๑ 
หนองแสง ๓๕๙.๐๐๐ ๔ ๓๘ ๕,๕๓๒ ๒๔,๒๓๗ ๖๗.๕๑ 

ประจักษ์ศลิปาคม ๑๔๔.๘๐๘ ๓ ๔๑ ๔,๖๑๘ ๒๑,๗๓๑ ๑๕๐.๐๗ 
       

รวม ๒,๘๐๙.๗๒๑ ๓๙ ๔๗๗ ๖๖,๔๔๘ ๓๐๘,๕๖๕ ๑๐๙.๘๒ 
 

   ที่มา : บรรยายสรุปปี ๒๕๕๙ จังหวัดอุดรธานี และศูนย์ข้อมูลประเทศไทย (เมษายน ๒๕๖๔) 



-๒- 

ภาพที ่๑  แผนที่เขตบริการ ของ สพป.อด.๒ 

 

 

ข้อมูลเชิงปริมำณโรงเรียนในสังกัด 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเมือง
อุดรธานี ที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งอยู่ในอ าเภอกุมภวาปี  มีพ้ืนที่เขตบริการ ๒,๘๐๙ ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่  ๖ อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอโนนสะอาด  อ าเภอหนองแสง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 
อ าเภอศรีธาตุและอ าเภอวังสามหมอ รับผิดชอบจัดการศึกษาแบบให้เปล่าตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๒  ตั้งแตร่ะดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีโรงเรียนในสังกัด ๑๙๔ โรงเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ๑,๘๒๓ คน (ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล ๒ ม.ค. ๒๕๖๓) มีนักเรียนรวมทั้งหมด ๒๔,๘๙๙ คน 
แยกเป็น ระดับปฐมวัย ๔,๙๘๘  คน  ระดับประถมศึกษา ๑๖,๕๒๐ คน และมัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๓๙๑ คน 
(ข้อมูลกลุ่มงานแผนและนโยบาย ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓)  แยกข้อมูลเป็นรายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ๒๔ กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน ดังนี้  

 



-๓- 

ตารางที่ ๒ แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียน บุคลากร นักเรียน ในสังกัด สพป.อด.๒ รายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

 

ที ่ ช่ือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
จ านวน 
โรงเรียน 

บุคลากร 
(๒ ม.ค.๖๓) 

จ านนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ ๓๐ ก.ค. ๖๓) 
ปฐมวัย ประถม ม.ต้น รวม 

๑ เมืองกุมภวาป ์ ๑๐ ๗๑ ๒๕๐ ๗๐๖ ๑๗๓ ๑,๑๒๙ 
๒ แชแล ๖ ๓๘ ๕๑ ๒๖๑ ๒๓ ๓๓๕ 
๓ ท่าลี่สีออ ๘ ๘๐ ๒๔๔ ๗๖๒ ๑๓๔ ๑,๑๔๐ 
๔ เวียงค า ๘ ๕๓ ๑๕๒ ๔๗๗ ๕๙ ๖๘๘ 
๕ หนองหว้า ๗ ๔๔ ๙๗ ๓๑๘ ๖๕ ๔๘๐ 
๖ ห้วยเกิ้งปะโค ๘ ๗๘ ๑๙๖ ๖๔๐ ๒๐๗ ๑,๐๔๓ 
๗ เสอเพลอผาสุก ๙ ๘๗ ๒๔๕ ๗๒๖ ๑๗๓ ๑,๑๔๔ 
๘ เชียงแหว ๖ ๕๖ ๑๕๑ ๔๗๗ ๘๙ ๗๑๗ 
๙ พันดอน ๙ ๖๘ ๑๖๑ ๗๒๑ ๑๐๓ ๙๘๕ 
๑๐ จ าปีศรีธาต ุ ๙ ๙๘ ๒๗๙ ๑,๑๘๗ ๓๕ ๑,๕๐๑ 
๑๑ หัวนาค า ๘ ๖๙ ๒๑๔ ๖๔๑ ๙๓ ๙๔๘ 
๑๒ โปร่งตาดทองก้าวหน้า ๗ ๗๔ ๑๕๐ ๕๑๒ ๑๘๖ ๘๔๘ 
๑๓ นายูงนกเขียน ๘ ๕๑ ๑๐๒ ๓๙๓ ๖๐ ๕๕๕ 
๑๔ โนนสะอาดหนองโพธิ ์ ๑๐ ๙๘ ๒๒๑ ๗๙๙ ๒๓๐ ๑,๒๕๐ 
๑๕ โนนสะอาดโคกกลาง ๑๐ ๘๒ ๒๔๕ ๘๒๒ ๑๐๔ ๑,๑๗๑ 
๑๖ บุ่งแก้วทมนางาม ๑๑ ๑๐๑ ๒๔๒ ๘๑๔ ๒๐๖ ๑,๒๖๒ 
๑๗ วังสามหมอ ๑ ๖ ๑๐๕ ๓๓๘ ๑,๑๙๙ ๒๐๗ ๑,๗๔๔ 
๑๘ วังสามหมอ ๒ ๖ ๕๒ ๑๗๕ ๕๖๗ ๓๔ ๗๗๖ 
๑๙ วังสามหมอ ๓ ๙ ๙๔ ๒๙๐ ๘๕๔ ๒๐๕ ๑,๓๔๙ 
๒๐ วังสามหมอ ๔ ๗ * ๗๖ ๒๑๕ ๖๙๔ ๑๘๐ ๑,๐๘๙ 
๒๑ หนองแสง ๑ ๙ ๑๑๙ ๓๑๕ ๑,๐๕๕ ๒๘๐ ๑,๖๕๐ 
๒๒ หนองแสง ๒ ๗ ๘๔ ๒๔๖ ๖๐๘ ๒๒๓ ๑,๐๗๗ 
๒๓ นาม่วง ๘ ๖๗ ๑๘๙ ๖๐๐ ๑๘๓ ๙๗๒ 
๒๔ สามพาดอุม่จาน ๘ ๗๘ ๒๒๐ ๖๘๗ ๑๓๙ ๑,๐๔๖ 
        

รวมทั้งหมด ๑๙๔ ๑,๘๒๓ ๔,๙๘๘ ๑๖,๕๒๐ ๓,๓๙๑ ๒๔,๘๙๙ 
 

      *  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ ๔ มี ๗  โรงเรียน กับ ๑ สาขา คือ โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 

 

 



-๔- 

 

ข้อมูลเชิงคุณภำพโรงเรียนในสังกัด 

  จากการด าเนินการวัดและประเมิลการจัดการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ หลากหลายการวัดผล ได้แก่ การวัดความสามารถด้านการอ่าน (RT : 
Reading Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีที่ผ่านมามีผลการทดสอบ ดังนี้ 

๑.  ผลการประเมินความสามารถด้านอ่าน (RT : Reading Test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  
มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ตารางที่ ๓ แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละการประเมินความสามาถด้านการอ่าน (RT : Reading Test)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสังกัด สพป. อุดรธานี เขต ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

เปรียบเทียบระดับจังหวัด/ศึกษาธิการภาค/สพฐ./ประเทศ 

สมรรถนะ สพป.อด.๒ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สพฐ. ประเทศ 
การอ่านออกเสียง ๗๖.๗๖ ๘๐.๕๔ ๗๘.๔๓ ๗๔.๑๓ ๗๔.๑๔ 

การอ่านรู้เรื่อง ๗๗.๓๔ ๗๘.๑๘ ๗๕.๓๔ ๗๒.๒๓ ๗๑.๘๖ 
      

รวม ๒ สมรรถนะ ๗๗.๐๗ ๗๙.๓๙ ๗๖.๙๑ ๗๓.๒๐ ๗๓.๐๒ 
 

จากตารางที่  ๒ พบว่า สมรรถนะด้านการอ่านออกเสียงของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ต่ ากว่ารวมระดับจังหวัด ศึกษาธิการภาค สูงกว่ารวม สพฐ. และรวมระดับประเทศ 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง ต่ ากว่ารวมระดับจังหวัด สูงกว่ารวมศึกษาธิการภาค รวม สพฐ. และรวมระดับประเทศ 

๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
มีผลการทดสอบที่รวบรวมมาน าเสนอได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 



-๕- 

ภาพที่  ๑  แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในสังกัด สพป. อุดรธานี  เขต  ๒  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปรียบเทียบระดับประเทศ        /ระดับ สพฐ.       / สพป.อด.๒ 

 

จากภาพแผนภูมิแท่งข้างบน พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ต่ ากว่า
ระดับประเทศและระดับ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ย 
รวมร้อยละ ๓๕.๖๐   

๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
มีผลการทดสอบที่รวบรวมมาน าเสนอได้ดังนี้ 

ภาพที่ ๓   แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสังกัด สพป.อุดรธานี  เขต  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 เปรียบเทียบระดับประเทศ        /ระดับ สพฐ.       / สพป.อด.๒ 

 

 



-๖- 

จากภาพที่ ๓ แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
พบว่า  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่ ากว่า รวมระดับประเทศและรวม สพฐ. และต่ ากว่า  
ร้อยละ ๕๐ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ ๓๑.๘๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนที่ ๒   
ข้อมูลด้ำนสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

ควำมส ำคัญ 

  สื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก  เพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์  สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดพัฒนาการ ศักยภาพทางการคิด สื่อการ
เรียนรู้ในยุคปัจจุบันมีอิทธิพลสูงต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ระบุให้มีการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา  ซึ่งใน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม พัฒนา 
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ 

วิสัยทัศน ์
  ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕  ทุกโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๒   
มีและใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรู้ การรับรู้ของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนสามารถเรียนรู้และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามหลักสูตร มีสมรรถภาพและมีทักษะการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ ๒๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกคน สามารถใช้ ผลิต ดูแล เก็บ บ ารุงรักษา สื่อ ทั้งสื่อ Hard ware และ Soft ware  ทั้งในระบบ Offline และ 
Online ได้ดี  ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์นิเทศ เป็นผู้ริเริ่ม สนับสนุน  ประสานงาน และประเมินสื่อ 
การเรียนรู้ ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 

พันธกิจ 

 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรยีนจัดหาสื่อการเรียนรู้ทั้งที่เป็น Hard ware และ Soft ware 
  ๒. ให้บริการ นิเทศ แนะน า ติดตามให้ความช่วยเหลือ การบ ารุงรักษาดูแลสื่อ Hard ware ในโรงเรียน 
  ๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถใช้ ผลิต ดูแล เก็บ บ ารุงรักษา สื่อ  
ทั้งสื่อ Hard ware และ Soft ware  ทั้งในระบบ Offline และ Online ได ้
  ๔. จัดตั้งโรงเรียนต้นแบบด้านสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ในหลากหลายรูปแบบ  
ตามนโยบายรัฐบาล 
  ๕. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๖. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

 

 



-๘- 

 

บุคลำกร 
  มีจ านวน ๒  คน  ได้แก่  นายสุริยนต์  อินทร์อุดม และนายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ ประจ า 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศึกษา  

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์  
  ศูนย์สื่อ สพป.อด.๒  www.mrcud2.com 
 กลุ่มนิเทศฯ สพป.อด.๒    www.mrcud2.com/superud2 

        

                 www.mrcud2.com                               www.mrcud2.com/superud2 

 

 

 

 

http://www.mrcud2.com/
http://www.mrcud2.com/


-๙- 

 

ข้อมูลด้ำนสื่อกำรเรียนรู้ในศูนย์รวมสื่อกำรเรียนรู้ สพฐ. ของ สพป.อุดรธำนี เขต ๒ 

๑. สื่อเอกสาร แบ่งเป็น 

               ๑.๑  หนังสือทั่วไป  จ านวน ๓๘๓  รายการ  ได้แก่  หนังสือวิชาการจากหน่วยงานราชการ 
สถาบันการศึกษา  องค์กรเอกชน   สารานุกรม   บทละคร  เรื่องสั้น  นิทาน การ์ตูน เป็นต้น 

               ๑.๒  ผลงานวชิาการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  จ านวน ๘๗๑  รายการ ได้แก่ 
รายงานการวิจัย  รายงานการใช้นวัตกรรม รายงานการประเมินโครงการ บทเรียนส าเร็จรูป หนังสือส่งเสริมการ
อ่าน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เป็นต้น 
 

              

          ๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 
          ๒.๑ สื่อออฟไลน์  จ านวน ๖๐๑  รายการ  จะอยู่ในลักษณะ แผ่น CD/DVD  ได้แก่ CAI,  E-book,  
VCD, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์, สื่อ Multimedia เป็นต้น 

        

 
       ๒.๒ สื่อออนไลน์  จ านวน  ๒๙๗  รายการ  ท าการออนไลน์ อยู่ในเว็บไซต์ศูนย์สื่อ สพป.อุดรธานี  
เขต ๒ ที่ www.mrcud2.com อยู่ ในรูป หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, CAI แบบทดสอบออนไลน์ เป็นต้น 

http://www.mrcud2.com/


ตอนที่ ๓ 

ผลกำรส ำรวจกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อ COVID-19 
 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต ๒ ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๑๙๔  โรงเรียน ตอบแบบ
ส ารวจผ่านกูเก้ิลฟอร์ม จ านวน ๑๘%  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๘๕ ซึ่งมีข้อมูลผลของการส ารวจ ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐำนเชิงปริมำณ 

  จากโรงเรียนที่ตอบแบบส ารวจ จ านวน ๑๘๔ โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา (เปิดสอนอนุบาล 
๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) จ านวน ๑๒๕  โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาส  (เปิดสอนอนุบาล ๑ ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ )  จ านวน ๕๙ โรงเรียน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒,๒๕๗ คน  นักเรียน 
๒๔,๒๕๕ คน (ข้อมูล ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔)  ห้องเรียน ๑,๘๒๖ คน  แยกเป็นจ านวนนักเรียนรายระดับชั้น ดังนี้ 

ตารางที่ ๔ แสดงจ านวนนักเรียนแยกรายระดับชั้นจากโรงเรียนที่ตอบแบบส ารวจ (ข้อมูล ๒๕ มิ.ย.๖๔) 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนนักเรียน (คน) 
อนุบาล ๑ ๓๘๔ 

อนุบาล ๒ ๒,๐๗๙ 

อนุบาล ๒ ๒,๓๐๗ 

รวมนักเรียนอนุบำล ๔,๗๗๐ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒,๓๗๘ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒,๕๐๙ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒,๗๕๙ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒,๗๗๐ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒,๗๐๐ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒,๗๓๔ 

รวมนักเรียนระดับประถมศึกษำ ๑๕,๘๕๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑,๐๓๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑,๑๒๗ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๙๓๔ 

รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ๓,๐๙๔ 

รวมนักเรียนทั้งหมด ๒๓,๗๑๔ 
 



-๑๑- 
 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากการส ารวจโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบแยกเป็นรายระดับชั้นเรียน ดังนี้ 

ตารางที่ ๕  แสดงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายระดับชั้น 

ระดับชั้นเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (โรงเรียน) 
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  หมายเหตุ  มีบางโรงเรียนเท่านั้นที่เปิดสอนระดับอนุบาล ๑ 
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รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย DLTV  
  การรวบรวมข้อมูลการตอบแบบส ารวจจาก Google form ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๒ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้วย DLTV ดังนี้ 
  ๑. ครูประจ าชั้นได้จัดท าใบงานแจกผู้เรียนและให้รับชมรายการออกอากาศทางช่อง DLTV ในแต่ละชั้น 
แต่ละสาระการเรียนรู้ 
  ๒. ใช้project14 (สสวท)ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  ๓. ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ครูประจ าชั้นจะแชร์ลิงก์การสอนของ แอพพลิเคชั่น 
DLTV เฉพาะวิชาหลัก เช่น ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ในไลน์กลุ่มของแต่ละชั้นให้นักเรียนเข้าไป 
  ๔. จัดการเรียนการสอนโดยมอบใบงานตาม DLTV 
  ๕. มีนักเรียนบางคนที่สามารถจัดรูปแบบนี้เพราะมีวัสดุอุปกรณ์พร้อม 
  ๖. รูปแบบ On-air สว่นใหญ่จะเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ครูประจ าชั้นจะแชร์ลิงก์การสอนของ 
แอพพลิเคชั่น DLTV เฉพาะวิชาหลัก เช่น ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ในไลน์กลุ่มของแต่ละชั้นให้นักเรียนเข้าไป
เรียนรู้และท ากิจกรรมต่างๆ ตามโรงเรียนต้นทางโดยมีผู้ปกครองดูแล และครูคอยก ากับติดตามหลังเรียนจบ มีการ
ส่งภาพถ่ายแบบฝึกเข้าไปในกลุ่มให้ครูได้ตรวจสอบความถูกต้อง และให้นักเรียนได้แก้ไขค าตอบที่ผิด 
  ๗. DLTV โดยครูเตรียมใบงานให้นักเรียนและนักเรียนเข้าเรียนตามตารางวัน เวลา วิชาที่ก าหนด 
  ๘. เรียนรู้จาก  DLTV ด้วยการก๊อปลิงค์ เนื้อหาที่จะสอน ส่งให้ผู้ปกครอง/นักเรียน ผ่านช่องทาง ไลน์ 
กลุ่มและปริ้นท์ใบงานจากเนื้อหาที่ส่งให้นักเรียน 
  ๙. ให้นักเรียนที่บ้านมีความพร้อมของอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เรียนรู้ผ่านช่องทาง DLTV /โทรทัศน์ 
ช่อง 5 โดยทางโรงเรียนได้แจ้งตารางเรียน และช่องรายการ  ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้าเรียนตามตารางที่
ก าหนด 
  ๑๐. การเรียนผ่านการออกอากาศทางDLTV จานดาวเทียมช่อง195-197ดาวน์โหลดเอกสารใบงาน
เว็บไซต์www.dltv.ac.th (DLTVช่อง 10-12) 
  ๑๑. การเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและระบบดาวเทียมโรงเรียนได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ในทุกครัวเรือนทั้งนี้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม
ราชูปถัมภ์ได้อนุเคราะห์ส่งสัญญาณออกอากาศตามตารางการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยRerun บทเรียนพร้อมทั้งอนุเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้นโดยครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้น าวีดีทัศน์ช่องทางการเรียนรู้ด้วย DLTV ส่งผ่านไลน์กลุ่ม
ไลน์ห้องเรียนพร้อมทั้งเรียนรู้ไปกับนักเรียนในคาบท่ีตนเองสอนในรายวิชานั้นๆ 
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  ๑๒. ทางโรงเรียนได้ด าเนินการส่งลิงค์  การจัดการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ  New DLTV เป็น
อีกช่องทางการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ www.dltv.ac.th หรือ Youtube:DLTV1 channel-DLTV 
15 channel และดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่น Dltv ที่รองรับทั้ง แอนดอยด์ และ ios  
 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์   

  การรวบรวมข้อมูลการตอบแบบส ารวจจาก Google form ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๒ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ On-Line  ดังนี้ 
  ๑.  ใช้ Software Line group นักเรียน  ผู้ปกครอง,  Line meeting 
   ๒.  Facebook messenger,  Facebook live 
  ๓.  Google Meet, Google form , Google  classroom, VR room 
  ๔.  Zoom Meeting 
  ๕.  Microsoft Team  
   ๖.  Message room 
   ๗.  ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้ Application Zoom , Google Meet , Facebook และ Line เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ส่งใบงาน ใบความรู้ และสอนผ่าน Application ดังกล่าว 
  ๘.  ครูจัดการเรียนการสอนแบบ On-line ผ่านช่องทาง Facebook และ Line Meeting โดยการตั้งกลุ่ม
เป็นห้องเรียน และมีตารางเรียนที่ชัดเจน 
  ๙.  นักเรียน ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เรียนในรูปแบบช่องทางไลน์ ครูประจ าชั้นแต่ละชั้น ตั้งกลุ่มไลน์
ชั้นของชั้นตัวเอง ครูประจ าชั้นจัดท าตารางในการสอนรูปแบบการสอน On-line และให้นักเรียนส่งใบงาน สัปดาห์
ละ 2 ครั้ง ครูประจ าชั้นตรวจใบงาน แล้วน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๑๐.  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้จัดการเรียนการสอน
ผ่าน ช่องทาง Messenger โดยตั้งกลุ่มข้ึนและสอนตามตารางสอน 

   ๑๑. นักเรียนชั้น ป.๔-๖ บางคนที่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตจะเข้าเรียนตาม
ตารางเรียนออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM และมีการพูดคุย หรือสอบถาม เรียนรู้ตลอดในกลุ่มไลน์ห้อง
ประจ าชั้นหรือกลุ่มไลน์วิชา นักเรียนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าเรียน 
  ๑๒. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Line  ผ่านชอ่งทางไลน์ Meeting, Zoom meeting, 
Google classroom, Facebook โดยจัดตั้งกลุ่มไลน์ กลุ่มเฟส และให้มีผู้ปกครองได้อยู่ในกลุ่มด้วย นักเรียนเข้า
เรียนทางลิ้งค์ที่คุณครูประจ าชั้นและประจ าวิชาส่งให้ มีการจัดส่งใบงานให้นักเรียนนักเรียนได้ฝึกท าตามความ
สะดวกในช่องทางกลุ่มไลน์  กลุ่มเฟส  Live work sheet และ google classroom 
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  ๑๓ .  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ On-line เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดย
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านช่องทาง Zoom Meeting , Google Meet, Google  classroom, Facebook 
  ๑๔. สอน online วันจันทร์ - วันศุกร์ ผ่านช่องทาง Zoom, Google Meet 
  ๑๕.  ครูสร้างกลุ่ม Line หรือกลุ่ม Facebook ส าหรับเรียน On-line และการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

           ๑๖. ครูจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียน โดยการสอนเนื้อหาในแต่ละวิชา และมีสื่อวิดิทัศน์จาก 

YouTube ใช้ประกอบการสอน 

         ๑๗. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด และถ่ายรูปส่งครูในกลุ่ม 

   ๑๘. นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนตามตารางได้ ครูส่งคลิปหรือใบความรู้ให้ศึกษา มอบหมายงาน 

ให้นักเรียนท าใบงานและถ่ายรูปส่งครูในกลุ่ม 
  ๑๙.  ครตูรวจใบงานให้คะแนนนักเรียน 

  ๒๐. ชั้น ป.๑ ป.๒  และป.๖   รายวิชา ภาษาไทย  กับคณิตศาสตร์ ช่องทาง Zoom Meeting    ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามตารางสอน รายวิชารายวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษและศิลปะ  ช่องทาง Zoom Meeting  , Google Meet, Facebook    
  ๒๑. ชว่งชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖)  และช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-๓) จะใช้ ระบบZoom Meeting  Google Meet และ 
Facebook ในการเข้าเรียนตามชั่วโมงเน้นวิชาหลักเช่นภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  และ
ภาษาอังกฤษ   
  ๒๒. จดัช่องทางการเรียนรู้ระบบ Zoom Meeting , Google Meet  , Facebook , Line Meeting   
โดย ได้ด าเนินการ ดังนี้  
   ๒๒.๑ ปรับลดเวลาเรียน ปรับตารางเรียนใหม่ เริ่มเรียน On line ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -  
๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐น. นักเรียนท างานเก่าที่ค้าง ตรวจสอบภาระงานให้เป็นปัจจุบัน 
   ๒๒.๒ นัดหมายนักเรียนรับส่งใบงานทุกวันจันทร์ โดยครูน าใบงานไปส่งให้นักเรียน ๒ สัปดาห์ 
ต่อ ๑ ครั้ง 
   ๒๒.๓ จัดการเรียนการสอน On line ตามตาราง กรณีนักเรียนไม่เข้าเรียนหรือเข้าเรียนไม่ได้ ให้ 
ท างานย้อนหลังโดยตรงกับครูประจ าชั้น หรือครูประจ าวิชาทางโทรศัพท์ และทาง Line 
   ๒๒๔ บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับการสอนซ่อมเสริม จัดกิจกรรมตามปฏิทินการ
ด าเนินงานของโรงเรียนภายใต้มาตรการ DMHTTA อย่างเข้มงวด 
  ๒๓. โรงเรียนจัดตารางเรียน Online ระดับชั้น ป.๕ - ม.๓ ใน ๕ วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ในการเรียนการสอน Online โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting 
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  ๒๔. จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผ่านระบบ Zoom 
Meeting โดยครูจะส่ง Link ห้องเรียนให้นักเรียนผ่านช่องทางกลุ่ม Line หรือกลุ่ม Facebook ได้เข้าเรียนตาม
ตารางเรียน 
  ๒๕.  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้จัดการเรียนการสอนผ่าน
ช่อง Messenger โดยตั้งกลุ่มข้ึนและสอนตามตารางสอน 
 ๒๖. โรงเรียนบ้านป่าหวาย ได้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-line ผ่านช่องทาง Zoom Meeting 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
  ๒๗. นักเรียนเรียนรู้ผ่านช่องทาง You tube , Line , Facebook, Zoom Meeting โดยมีการนัดหมาย
ช่วงเวลาในการเรียนร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน จากนั้นครูน าlink ช่องทางการสอนส่งให้นักเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ และเริ่มเรียนตามเวลาที่ก าหนด 
  ๒๘. ครูผู้สอนมอบหมายใบงานเป็นรายสัปดาห์ และใช้ Line meeting ในการอธิบายเพ่ิมเติม และ
ติดตามภาระงานของนักเรียน 
  ๒๙. จัดการเรียนการสอนโดยครูประจ าชั้น/ประจ าวิชาน าใบงานไปแจกเป็นรายสัปดาห์ และอธิบาย
เพ่ิมเติมใบงานผ่านระบบ Zoom, Facebook, Line, Google Meet มีการบันทึกรับส่งงานในแต่ละสัปดาห์ มีการ
บันทึกการเข้าเรียน มีการวัดผลและประเมินผลในแต่ละรายวิชา 
  ๓๐. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ On-line โดยคุณครู
ประจ าแต่ละวิชาจะใช้ช่องทางหลัก ๒ ช่องทางในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คือ ผ่านทาง 
แอปพลิเคชั่น Line และ Facebook 
  ๓๑. ป.4-6 เรียนรู้แบบ On-line ผ่านช่องทาง Zoom Meeting, Google Meet ท าใบงานผ่านช่องทาง 
Live worksheets ส่งงาน-ท าแบบทดสอบผ่านช่องทาง Google from เล่นเกมส์-ทบทวนบทเรียน ท าข้อสอบ 
Real time ผ่านช่องทาง quizzes ครูผู้สอนติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านทางกลุ่ม Facebook, line   
  ๓๒. สร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่านทาง Facebook  และเชิญสมาชิกนักเรียนเข้าร่วมในห้องเรียนนั้น 
สอนนักเรียนในแต่ละชั้นตามตารางเรียน  โดยครูก าหนดเนื้อหาที่จะเรียนตามตัวชี้วัด  ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรม 
ในหนังสือแบบฝึกหัดตามที่ครูก าหนดให้  และครูได้ใช้  You Tube  ในการแชร์คลิปวิดีโอใน  เรื่อง  หรือเนื้อหาที่
ก าลังเรียนให้นักเรียนได้ศึกษา มีการวัดผลประเมินผลออนไลน์ด้วย Google drive, Google from และการส่งงาน
แบบออนไลน์ ทางช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, line, e-mail เป็นต้น 
  ๓๓. ครูผู้สอนส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์ และเครือข่ายสัญญาณ Internet ของนักเรียนเพื่อจัดการ
เรียนการสอนแบบ On-Line ตามความเหมาะสมของแต่ละชั้นเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วิดีโอคอล Line 
Facebook  / Zoom Meeting / 
   



-๑๖- 

 

รปูแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ON-Demand 

  การรวบรวมข้อมูลการตอบแบบส ารวจจาก Google form ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๒ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ On-Demand  ดังนี้ 
  ๑.  เรียนรู้จาก You tube 
   ๒.  เรียนรู้จาก New DLTV 
  ๓.  ใช้ Google classroom,  Google from, Google  meet 
  ๔.   ใช้ Facebook 
   ๕.  ใช้ Line 
  ๖.  ใช้แอปGamemilab/Wordwall ในการสอนโดยใช้เกมส์เป็นฐาน 
  ๗.  ครูสร้างคลิปการสอนเอง ให้นักเรียน มีการติดตามและนัดส่งงานเป็นระยะ 
  ๘.  ครูจัดท าแบบเรียนส าเร็จรูป/CAI 
  ๙.  ครูจัดท าคลิปวีดีโอสรุปเนื้อหา ส่งช่องทาง เฟสบุ๊ก หรือ/และไลน์ 
  ๑๐. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนแบบ On-Demand โดยได้จัดท าคลิป VDO และสื่อในการสอนผ่าน
ช่องทาง ที่หลากหลาย เช่น Line, Facebook Group, Facebook Page, You tube และ Google 
  ๑๑. มีการบันทึกวิดิโอที่สัมพันธ์กับใบงานและเรื่องที่เรียนโดยอัปโหลดลงในช่องYoutubeเพ่ือให้นักเรียน
เข้าไปรับชมง่ายขึ้นโดยครูส่งลิ้งค์ของช่องให้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของผู้ปกครองหรือนักเรียน เหตุผลในการ
อัปโหลดวิดิโอลงเนื่องจากโทรศัพท์มือถือของนักเรียนบางคนไม่สามารถท่ีจะเรียนแบบออนไลน์แบบสตรีมไลฟ์ได้
แต่สามารถดูคลิปวิดิโอได้และสามารถดูได้ตลอดเวลา 
  ๑๒. นักเรียนชั้น ป.๑ มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Demand จากการท าคลิปวิดีโอการสอน
ใน Line Facebook Messenger และเพจโรงเรียน นักเรียนชั้น ม.๑ มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-
Demand  ส่งวิดีทัศน์ในกลุ่ม Messenger 
   ๑๓. ใช้ Tiktok, Youtube, Websites นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่ครูผู้สอนจัดเตรียมไว้
ให้ 
  ๑๔. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Demand โรงเรียนได้ด าเนินการให้คณะครูจัดท าคลิป Video 
การสอนแชร์ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ในแต่ละชั้นเรียนและแชร์คลิป Video การสอนจาก Youtube 
  ๑๕. โรงเรียนใช้รูปแบบ On demand เสริมโดยมีการจัดท าคลิปการสอนให้นักเรียนได้ดูย้อนหลัง จัดท า
คลิปการสอนผ่านแอปพิเคชั้น Kinimaster  canva capcut และแนะน าแอ๊ป Tik tok , ก ไก่มีเสียงฝึกอ่าน ก ไก่ 
Ewa และ แอป DLTV ในการสอนเสริมเพ่ิมเติมความรู้ 

 



-๑๗- 

 
  ๑๖. โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Demand  แต่ละชั้นจะเป็นเนื้อหาจาก  DLTV ,
คลิปความรู้จากYoutube , Google Forms ,และคลิปวีดีโอที่ครูจัดท าข้ึนเองจาก โปรแกรม Zoom โดยนักเรียน
แต่ละชั้นจะมีช่องทางในการรับ-ส่งงานผ่านทางไลน์กลุ่มของแต่ละห้อง ซึ่งงานที่ส่งเข้าไปในไลน์กลุ่ม 
  ๑๗. ครูได้จัดท าคลิปการสอน และจัดหาคลิปการสอน ในยูทูป เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในกิจกรรม
การเรียนการสอนตามบทเรียนที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์ 
  ๑๘. ครูผู้สอนได้สร้างห้องเรียน Google Site ในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาได้
ตลอดเวลา 
  ๑๙. การเรียนรู้จากสื่อวิดีทัศน์การเรียนการสอนช่องทางYou Tube ซึ่งมีความยาวไม่มากนัก เพราะเด็ก
ค่อนข้างสมาธิสั้น โดยส่งต่อให้ผู้เรียนทางไลน์ หรือ แชทของfacebook เมื่อผู้เรียนดูจบ นักเรียนท าใบงานตามท่ี
ครูมอบหมายให้ และบางครั้งใบงานเป็นใบงานแบบออนไลน์liveworksheet ซึ่งนักเรียนจะส่งผลการท าใบงานถึง
ครูผ่านช่องทางออนไลน์ 
  ๒๐. นักเรียนจะเรียนรู้วิชาต่างๆ โดยครูประจ าชั้นหรือครูประจ าวิชาแชร์ลิงก์ แอพพลิเคชั่น YouTube 
เกี่ยวกับการเรียนเรื่องต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้  มีผู้ปกครองดูแล และครูคอยก ากับติดตามหลังเรียนจบ 
  ๒๑. ให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อการสอน สสวท, aksornon-learn.ak.com, www.scimath.org/.video-
science 
  ๒๒. เรียนรู้จาก youtube  ครูส่งบทเรียนที่น่าสนใจให้นักเรียนผ่านช่องแชท Messanger 
  ๒๓. โรงเรียนสร้างวีดโีอบทเรียนส าหรับนักเรียนตามเนื้อหาและตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ในระดับชั้น
อนุบาล 2  เรื่อง การรู้ค่าจ านวนนับเลข 1-10  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง
Season (ฤดูกาล) 
  ๒๔. โรงเรียนใช้ แอปพิเคชั่น  Youtube เป็นคลิป/วิดีโอ การสอนในระดับชั้นต่างๆ โดยการดาวน์โหลด
และส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ ประกอบการท าใบงาน 
  ๒๕. ครูผู้สอนจัดท าคลิปการสอนส่งให้นักเรียนพอนักเรียนฝีกปฏิบัติได้แล้วให้นักเรียนคลิปการเรียนรู้
ส่งกลับมาที่ครูเพ่ือตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๒๖. มอบหมายใบงาน และใบความรู้ และให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม 
  ๒๗. มีหน้าเว็บไซต์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เข้าไปศึกษาใบความรู้ และคลิปวีดิโอ  

 

 

 

 

http://www.scimath.org/.video-science
http://www.scimath.org/.video-science


-๑๘- 

 
  ๒๘. ระดับชั้นอนุบาลเรียนรู้จากแอปพลิเคชัน Youtube  โดยครูส่งคลิปตามหน่วยการจัดประสบการณ์
ลงในกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมในหน่วยการจัดประสบการณ์นั้น ๆ ช่วงชั้นที่ 
๑  เรียนรู้จากแอปพลิเคชัน Youtube  โดยครูผู้สอนจัดท าคลิปการสอนในแต่ละหน่วยการเรียน และหาคลิปใน
ช่อง Youtube ที่ตรงกับเนื้อหาการเรียนการสอนของตน แล้วส่งให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านช่องทางของกลุ่มไลน์
ผู้ปกครองนักเรียน และเรียนรู้จากเว็ปไซต์ http://proj14.ipst.ac.th/p3  โครงการสอนออนไลน์ Project 14 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   
  ๒๙. จากยูทูป  กรณีครูจบไม่ตรงเอกจะไปโหลดคลิปการสอนในวิชาที่ตนไม่ถนัดมาเปิดสอนให้เด็กเรียนรู้
ไปด้วยกันและครูที่สร้างคลิปการสอนเองก็จะส่งขึ้นไปในยูทูปเพ่ือนักเรียนจะไปกดศึกษา 
 

รปูแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ON-Hand 

  การรวบรวมข้อมูลการตอบแบบส ารวจจาก Google form ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๒ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ On-Hand  ดังนี้ 
  ๑.  รับส่งใบงานอาทิตย์ละ ๒  ครั้ง 
  ๒.  ด าเนินการแจกใบงานนักเรียนพร้อมรับส่งสัปดาห์ละครั้งพร้อมกับก าติดตามนักเรียนที่เรียนไม่ทัน
เพ่ือนด้วยการนัดมาสอนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มละไม่เกิน  
  ๓. เยี่ยมบ้านแจกใบงานทุกวันพุธและวันศุกร์ 
  ๔. ครูแต่ละคนจัดท าใบงานตามองค์ประกอบตัวชี้วัดของหลักสูตรแล้วน าไปแจกนักเรียนทุกคนแล้วเก็บใบ
งานที่แจกก่อนหน้านั้นน ากลับมาตรวจและประเมินผลในการจัดท าใบงานครั้งต่อไป 
  ๕.  มีการวางใบงานไว้เป็นจุดๆ เพื่อเว้นระยะห่าง และส่งงานใส่ตระกร้าที่ครูได้จัดเตรียมเอาไว้ ไม่มีการ
สัมผัสกัน 
  ๖.  ครูประจ าสาระจัดท าใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัดก่อนเรียน หลังเรียน  แล้วมอบให้ครูประจ าชั้นใน
ไปส่งและรับกลับ น ามาตรวจให้คะแนน 
  ๗.  นักเรียนหรือผู้ปกครองมารับใบงานทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์ ที่โรงเรียน โดยรับกับคุณครูประจ าชั้น 
  ๘.  นักเรียนมารับใบงานที่โรงเรียน  บางส่วนคุณครูประจ าชั้นประจ าวิชาน าส่งที่บ้าน 
  ๙. ครูจัดหาใบงานให้แก่นักเรียน น าไปให้เด็กที่บ้าน อธิบาย ชี้แจงใบงานให้ทั้งนักเรียนและ ผู้ปกครอง 
เข้าใจ เพ่ือจะได้แนะน าเด็กได้  จัดตั้งกลุ่มไลน์แต่ละชั้นเพื่อให้นักเรียนและ ผู้ปกครองได้สอบถามเม่ือมีปัญหา
เกี่ยวกับใบงาน (นักเรียนที่ไม่มีเน็ตครูจะโทรไปสอบถามเป็นระยะ) -ส่ง วีดีโอ คลิปการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้
(ส าหรับนักเรียนที่มีเน็ตก็จะเปิดดูได้ ) ครูติดตามไปดูนักเรียนที่บ้าน 

 



-๑๙- 

 
  ๑๐. ให้นักเรียนมารับ-ส่งใบงานทุกสัปดาห์ ถ้าท าไม่ได้หรือไม่เข้าใจก็จะสอบถามในวันมาส่งงาน หรือ
โทรศัพท์พูดคุยกับคุณครูประจ าชั้นโดยตรง และสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล 
  ๑๑. แจกใบงานในวันจันทร์  และนักเรียนส่งใบงานในวันศุกร์  ทุกสัปดาห์ 
  ๑๒. นัดเด็กนักเรียนมารับใบงาน  ส่งใบงาน  และครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ  โดยการนัดเด็กเป็นกลุ่มๆ     
กลุ่มละไม่เกิน  ๑๐ คน  รักษาระยะห่างระหว่างบุคลและใช้มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด 
  ๑๓. ครูประจ าชั้นได้จัดท าใบงาน ใบความรู้แจกผู้เรียนในแต่ละชั้นแต่ละสาระการเรียนรู้ที่ตนเอง
รับผิดชอบในการสอน และออกเยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งแจกใบงาน ใบความรู้
ใหม่และเก็บใบงานเดิมของนักเรียน 
  ๑๔. มีใบความรู้และใบงานให้นักเรียน ครูออกติดตาม และนัดหมายนักเรียนส่งงานเป็นระยะ 
  ๑๕. การแจกใบงานเด็กนักเรียนเป็นอาทิตย์และตรวจสอบงานทุกอาทิตย์ถ้ามีปัญหาต่างๆแต่และห้อง
น ามาประชุมและแก้ไขอาจฝากใบงานเพ่ือนสู่เพ่ือน หรือฝากผู้ปกครอง ฝากเพ่ือนบ้านข้างๆ โทรหานักเรียน ไปพบ
นักเรียนที่บ้าน 
  ๑๖. มีการจัดท าใบงานตามตารางเรียน on-site รวามเป็นหนึ่งเล่มต่อสัปดาห์และติดตามงานได้ทาง
ช่องทางโซเชียลมีเดียของผู้ปกครองในรูปแบบรูปภาพและวีดิโอ 
  ๑๗. ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑- ประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นอื่นที่ไมุ่มีเครื่องมือส าหรับเรียนออนไลน์  
โดยให้มารับ-ส่งใบงาน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
  ๑๘. นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๒,๓ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เรียนในรูปแบบช่อง On-Hand ครู
ประจ าชั้นจัดท าใบงาน และเตรียมสื่ออุปกรณ์ ไปให้นักเรียนที่บ้าน สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ในวันจันทร์ และวันพุธ และ
อธิบายตามใบงานหรือแบบฝึกหัดให้ผู้ปกครองฟังอย่างเข้าใจเพ่ือให้ผู้ปกครองช่วยเป็นครูคนที่สอง ช่วยสอนในการ
เรียนของนักเรียน แล้วเก็บใบงานที่เด็กท าเสร็จมาตรวจ แล้วน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจ าชั้นแต่ละชั้น 
ตั้งกลุ่มไลน์ชั้นของชั้นตัวเอง เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง และนักเรียน ทางไลน์ด้วย และให้ผู้ปกครอง ถ่ายรูป 
หรือถ่ายวิดีโอ ตอนนักเรียนท ากิจกรรมต่าง ทั้งถ่ายภาพกิจกรรมทักษะชีวิตที่นักเรียนท าในแต่ละวัน ส่งเข้ามาใน 
กลุม่ไลน์ เพื่อเก็บไว้ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และ
มีการสอนทาง On-line แทรกด้วย 
  ๑๙. ครูผู้สอนจัดเตรียมใบงานและใบความรู้ให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน และเสนอต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันก่อนมอบให้กับนักเรียนเพื่อตรวจสอบ 

 

 

 



-๒๐- 

 
  ๒๐. โรงเรียนนัดให้นักเรียนมารับใบงานและใบความรู้ประจ าวันศุกร์ทุกสัปดาห์ (รับใบงานใหม่ส่งใบงาน
เก่า)โดยเด็กชั้นอนุบาลคุณครูประจ าชั้นจะมีการอธิบายงานที่นักเรียนต้องท าให้ผู้ปกครองฟังว่าต้องดูแล ก าชับ
นักเรียนในส่วนไหน และจะมีการส่งคลิปหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยลงในไลน์กลุ่มห้องผู้ปกครอง ส่วนป.๑๒๓ ก็
เช่นเดียวกันแต่คุณครูประจ าชั้นหรือประจ ารายวิชาจะสอนนักเรียนในเนื้อหานั้นๆก่อนแจกใบงานใหม่ โดยจัดกลุ่ม
เล็กๆให้นั่งห่างกันในการนั่งเรียนรู้เนื้อหาวิชาที่ครูอธิบาย 
  ๒๑. โรงเรียนได้มีการแจกใบงานโดยให้นักเรียนมารับและส่งใบงานทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เพ่ือไม่ให้ดูมี
ภาระงานมากเกินไปหรือทิ้งช่วงการรับส่งใบงานนานเกินไปค่ะ 
  ๒๒. ครูประจ าชั้น และครูประจ าวิชาด าเนินการจัดท าใบงาน/เอกสาร/แบบฝึกหัด ให้นักเรียนรายบุคคล  
ทุกวันจันทร์จะด าเนินการแจกใบงาน/เอกสาร/แบบฝึกหัด นักเรียนที่บ้าน พร้อมน าใบงาน/เอกสาร/แบบฝึกหัด 
ของอาทิตย์ก่อนหน้ากลับมาตรวจ ประเมินผล สรุป และรายงานผลต่อผู้อ านวยการ 
  ๒๓. ครูนอกพ้ืนที่สอนon line และฝากใบงานให้ครูในพ้ืนที่แจกให้ ครูนอกพ้ืนที่ที่ไม่ได้สอนออนไลน์และ
ครูในพ้ืนที่นัดแจกใบงานที่โรงเรียนและติดตามไปท าความเข้าใจกับผู้ปกครองที่บ้านเสมือนโครงการเยี่ยมบ้าน 
  ๒๔. ใช้ส าหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ การน าใบงานไปให้นักเรียนท าที่บ้าน  โดยครูจะ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพ่ือที่จะผู้ปกครองเป็นตัวช่วยส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตร หลาน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   ครูจะมีการติดตามเด็กเป็นรายบุคคล ไม่ใช่เป็นการผลักภาระ
ให้กับผู้ปกครอง แต่เป็นการท างานในลักษณะร่วมมือกัน เพ่ือที่จะให้นักเรียนของเราได้รับการพัฒนาทักษะ การ
เรียนรู้ตามช่วงวัยอย่างดีที่สุด 
  ๒๕. ใช้ส าหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ การน าใบงานไปให้นักเรียนท าที่บ้าน  โดยครูจะ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพ่ือที่จะผู้ปกครองเป็นตัวช่วยส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตร หลาน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   ครูจะมีการติดตามเด็กเป็นรายบุคคล ไม่ใช่เป็นการผลักภาระ
ให้กับผู้ปกครอง แต่เป็นการท างานในลักษณะร่วมมือกัน เพ่ือที่จะให้นักเรียนของเราได้รับการพัฒนาทักษะ การ
เรียนรู้ตามช่วงวัยอย่างดีที่สุด 
  ๒๖. ครูน าแจกใบงานในวันจันทร์ และเก็บใบงานเพ่ือตรวจสะท้อนผลนักเรียนในวันศุกร์ 
  ๒๗. ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา จัดท าใบงานตามรายวิชาที่สอน(เฉพาะวิชาที่ไม่ได้สอน Online)จากนั้น
น าส่งให้นักเรียนถึงบ้าน นัดหมายนักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือนรับ – ใบงานในรอบต่อไป 
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  ๒๘. On hand นักเรียนจะได้รับหนังสือเรียนหรือใบงานหรือแบบฝึกหัดเพ่ือเรียนที่บ้านของตน ดังนี้ 
   ๒๘.๑  การเตรียมใบงาน เตรียมใบงานหรือแบบฝึกหัดโดยครูประจ าวิชา ส่งให้ครูประจ าชั้น
ภายในวันอาทิตย์ จัดสถานที่รับส่งใบงานที่ห้องอ านวยการ 
   ๒๘.๒ การรับและส่งใบงาน ด าเนินการโดยครูประจ าชั้น ทุกวันจันทร์ โดยนักเรียนที่อยู่ใกล้
โรงเรียน (หมู่ ๑,๒,๔และ๑๑) สามารถมารับ-ส่ง ได้ที่โรงเรียน นักเรียนที่บ้านอยู่ไกล(หมู่บ้านอื่นๆ) ไม่ได้มารับ-ส่ง 
ให้ครูน ารับ-ส่งถึงบ้าน ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคาร  
   ๒๘.๓ ครูประจ าชั้นรวบรวมใบงานที่ได้รับมาจากนักเรียน แยกใบงานเป็นรายวิชา ส่งให้ครู
ประจ าวิชาที่ห้องอ านวยการ ภายในวันพุธ ครูประจ าวิชาตรวจเช็คใบงานที่ได้รับส่งข้อมูลการส่งใบงานของนักเรียน
ในชั้นนั้นๆให้ครูประจ าชั้นภายในวันศุกร์ เพ่ือครูประจ าชั้นจะได้แจ้งข้อมูลกับนักเรียนของตนและช่วยติดตามใบ
งานในรายวิชานั้นๆ 
  ๒๙. ชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand โดยโรงเรียนท า
หนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าชุมชนทั้ง ๕ หมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนมารับใบงานใหม่ – ส่ง
ใบงานเดิม        รับอาหารเสริมนม รวมทั้งรับเงินอาหารกลางวันโดยจ่ายเป็นเงินสด ทุกวันจันทร์ 
  ๓๐. ประชาสัมพันธ์ รับใบงานทุกวันจันทร์ ส่งใบงานพร้อมรับเงินค่าอาหาร สอนผ่านช่องทางสื่อสาร 
เช่น กลุ่มไลน์ ตรวจใบงานส าท้อนกลับทุกสัปดาห์  ผู้บริหาร นิเทศ ติดตามการสอนทุกชั้น ประชุม AAR เดือนละ 
๒ ครั้ง เช่น ประชุมออนไลน์ ประชุมที่โรงเรียน  
 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
  ๑.  นักเรียนไม่มีคนดูแลผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  นักเรียนบางคนไปช่วยพ่อแม่ท างาน ครู
ประจ าชั้นต้องกับกับติดตาม  
  ๒.  Smart phone มีไม่เพียงพอ ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล 
  ๓.  การด าเนินการดังกล่าวอาจไม่ปลอดภัยส าหรับครูและนักเรียนเพราะบางครั้งครูต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
นักเรียนในการอธิบายใบงานให้นักเรียนเข้าใจ 
  ๔.  นักเรียนไม่เข้าใจและตอบค าถามในใบงานไม่ได้เพราะไม่ได้เรียนรู้กับคุณครูโดยตรง 
  ๕.  เป็นการเพ่ิมภาระในการดูแลบุตรหลานของผู้ปกครองที่ต้องมาอธิบายใบงานที่ครูแจกให้ท าจนเกิด
ปัญหานักเรียนได้ความรู้ไม่เต็มที่ 
  ๖.  เด็กบางคนที่บ้านค่อนข้างยากจนท าให้ไม่มีอินเตอร์เน็ตเรียนออนไลน์ได้ 
  ๗.  บ้านนักเรียนอยู่ไกล บางหลังอยู่ตามสนยางพารา การคมนาคมไม่สะดวก 
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 ๘.  นักเรียนบางคนไม่มารับใบงาน 
  ๙.  ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาเสนอแนะ ในการท าใบงานให้กับลูกเท่าที่ควร เพราะมีภารกิจในการท ามาหา
กิน เช่นรับจ้าง ทั่วไป ไปท าไร่ 
  ๑๐. นักเรียนในระดบัชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนไม่ค่อยท าใบงานมาส่ง บางครั้งผู้ปกครอง
ท าใบงานให้กับนักเรียน นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน ติดเกม  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าเรียน  ขาดความรับผิดชอบในการเรียนออนไลน์  ขาด
อุปกรณ์เครื่องมือในการเรียน 
  ๑๑. นักเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการท าแบบฝึกหัดและใบงาน 
  ๑๒. อธิบายให้นักเรียนทีละคนท าให้ใช้เวลามาก 
  ๑๓. การลงพ้ืนที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ส่วนการสอน online จะเป็นเรื่องอุปกรณ์ และสัญญาณ 
  ๑๔. สัญญาณอินเตอรเ์น็ตช้า 
  ๑๕. ผู้ปกครองบางคนไม่สามารถให้เวลากับนักเรียนได้ จึงท าให้งานล่าช้า นักเรียนไม่ท างานได้ตาม
ก าหนด 
  ๑๖. วัสดุ อุปกรณ์การสื่อสาร นักเรียนไม่มี 
  ๑๗. นักเรียนขาดคนดูแลในการเรียนเนื่องจากผู้ปกครองไปท างานบางคนอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย อุปกรณ์
บางคนไม่พร้อมต้องใช้โทรศัพท์กับผู้ปกครอง ความสนใจรับผิดชอบของนักเรียนลดลง และนักเรียนบางคนติด
เกมส์ 
  ๑๘. อุปกรณ์ อินเตอร์เน็ต นักเรียนไม่ท าใบงาน 
  ๑๙. การประสานส่งใบงานล าบากต้องส่งตามบ้านนักเรียน บางทีก็อยู่นอกหมู่บ้านตามไร่ตามสวน การ
จัดเก็บใบงานก็ไม่พร้อมกัน บางคนส่ง  บางคนหาย บางคนไม่เสร็จ ท าให้นร.เกิดความเบื่อหน่ายการ 
  ๒๐. นักเรียนบางคนท างานที่ครูแจกไปท าไม่ได้และไม่เข้าใจ ก็ไม่ใส่ใจ บางคนให้ผู้ปกครองท าให้ 
  ๒๑. นักเรียนเข้าเรียนรูปแบบ On-Hand. และ On-Demand  ไม่ครบ 100%  เพราะ มีข้อจ ากัดในเรื่อง
อุปกรณ์  และอินเตอร์เน็ต 
  ๒๒. นักเรียนบางรายที่ได้รับใบงานไม่ท าใบงานเนื่องจากไม่มีผู้ปกครองดูแล และไม่เข้าใจเนื้อหา  
  ๒๓. นักเรยีนบางส่วนไม่สามารถเข้าห้องเรียนออนไลน์ได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์  
         ๒๔. นักเรียนที่เรียนออนไลน์ขาดสมาธิเนื่องจากมีสิ่งรอบข้างรบกวน  
   ๒๕. นักเรียนที่เรียนออนไลน์ขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ และบางรายให้เหตุผลว่าไปช่วยงาน ไร่นาสวน 
ผู้ปกครอง  
  ๒๖. รูปแบบการสอนที่ไม่จูงใจท าให้นักเรียนไม่มีสมาธิเพียงพอ และไม่เข้าใจเนื้อหา 
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  ๒๗. นักเรียนไม่มาพบครู  ไม่มารับใบงาน  ไม่ท าใบงานส่ง    
  ๒๘. ผู้เรียนสว่นหนึ่งไม่มี Smart Phone และไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่มีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
และโทรทัศน์เพ่ือรับชมรายการ DLTV 
  ๒๙. ขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการสอน 
  ๓๐. นักเรียนไม่ได้ฟังอธิบายความรู้ 
  ๓๑. นักเรียนขาดเรียนออนไลน์ 
   ๓๒. นักเรียนส่วนใหญ่ในชุมชนพ่อแม่ไปท างานต่างจังหวัดอาศัยอยู่กับญาติหรือปู่ย่าตายาย ซึ่งท่านก็มี
อายุมากการใช้งานอปุกรณ์ไอทีจึงเป็นเรื่องที่ล าบากส าหรับผู้ปกครอง การดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน 
  ๓๓. นักเรียนเบื่อการเรียนที่บ้าน   ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล 
  ๓๔. นักเรียนขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ครู /ผู้ปกครองมีภาระไม่ได้อยู่ด้วยตลอด/ขาดสื่อเทคโนโลยี  
  ๓๕. นักเรียนที่เรียนผ่าน on-demand และ on-line ไม่สามารถเรียนได้ต่อเนื่อง เนื่องจาก ส่วนหนึ่งใช้
อินเตอร์เน็ตจากมือถือ และ ไม่เพียงพอเน็ตหมด เน็ตช้า ผู้ปกครองไม่ได้ควบคุมการเรียน  
  ๓๖.  เด็กส่วนใหญ่อยู่กับผู้ปกครองที่เป็นผู้สูงอายุ ท าให้ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องการเรียนของเด็ก 
  ๓๗. สภาพครอบครัวและสิ่งแวดล้อมของเด็กไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพท าให้
ไม่มีเวลาดูแลเด็ก 
  ๓๘. ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีทักษะในการใช้สื่อ ICT บาง
ครอบครัวขาดอุปกรณ์รับสัญญาณ หรือมีแค่ไม่เพียงพอตามจ านวนเด็ก และไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้ 
  ๓๙. ชว่งแรกนักเรียนให้ความร่วมมือดีในการมารับใบงาน แต่ระยะหลังการเอาใจใส่น้อยลง มารับใบงาน
น้อยลง 
  ๔๐. นักเรียนต้องติดตามไปท างานกับผู้ปกครอง/นักเรียนต้องใช้โทรศัพท์ของผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองน า
โทรศัพท์ไปท างานด้วยจึงท าให้นักเรียนไม่มีโทรศัพท์ใช้ในการเรียน 
  ๔๑. แบบOn Hand นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาที่คุณครูมอบหมาย เพราะเวลาที่ไม่ได้เรียนอย่างเต็มที่ 
แต่เป็นการศึกษาจากใบงานส่วนใหญ่ ท าให้บางคนในบางเนื้อหาบางใบงาน ส่งใบงานเปล่า หรือท าใบงานมาผิดๆ
เพราะะไม่เข้าใจ ส่วนการสอน On Line ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM หรือ Google Meet ปัญหาที่พบคือ นักเรียน
เข้าเรียนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียนในแต่ละห้อง เพราะขาดอุปกรณ์ และนักเรียนที่เข้าเรียนก็จะพบปัญหา
คือ  สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร, แบบหมดเพราะเรียนหลายวิชา , โทรศัพท์ค้างเพราะเป็นรุ่นเก่า ความจ า
โทรศัพท์น้อย, หน้าจอโทรศัพท์มีขนาดเล็กเกินไปในการเรียน,  เรียนไม่รู้เรื่องเท่าเรียนที่โรงเรียนเพราะด้วยสภาพ
บริบทที่บ้าน ที่ไม่ได้เอ้ือต่อการมีสมาธิในการเรียน และปัญหาที่หนักคือ นักเรียนบางคนหลุดไปจากการเรียนรู้ คือ
ไม่เรียนทุกรูปแบบ 
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 ๔๒. ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ๓ นักเรียนขาดความกระตือรือร้น ในการเรียน ชั้น ป.๑ – ๓ นักเรียนขาด
ความสนใจ ในการท าใบงาน ผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ชั้น ป.๔-๖  นักเรียนบางคนไม่ค่อยสนใจท างานและ
เข้าเรียน นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย บางคนไม่ส่งงาน 
  ๔๓. นักเรียนส่วนหนึ่งไม่เข้าใจในเนื้อหาหรืองานที่ได้รับในบางวิชา และบางสัปดาห์ไม่ได้รับใบงานที่แจก
ไปและนักเรียนบางคนไม่มีคนช่วยสอน ผู้ปกครองไม่มีเวลาเพราะต้องออกไปท างานนอกบ้าน ท าให้นักเรียนไม่
เข้าใจในเนื้อหาบางส่วน 
  ๔๔. ในช่วงแรกมีนักเรียนบางคนที่ไม่มารับใบงาน หรือมาๆหายๆ บางคนติดตามผู้ปกครองไปไร่ เพราะ
ผู้ปกครองเองก็ไม่อยากปล่อยบุตรหลานไว้บ้านคนเดียว 
  ๔๕. โทรศัพท์นักเรียนมีหน่วยความจ าไม่เพียงพอที่จะโหลดแอป google meet 
  ๔๖. บางครอบครัวมีนักเรียนอยู่   ๒ คน ขึ้นไป แต่มีโทรศัพท์ใช้ ๑ เครื่องท าให้ ต้องสลับกันใช้ 
  ๔๗. กเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ หรืออ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง  และอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่เป็น
ผู้สูงอายุ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สายตาไม่ดี จึงไม่สามารถให้ค าปรึกษากับนักเรียนได้   
  ๔๘. ครูขาดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
   ๔๙. ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนมีความเครียดกลัวบุตรหลานเรียนไม่ทัน 
  ๕๐. นักเรียนนอนดึกเพราะติดเกม 
  ๕๑. นักเรียนบางคนไม่มีเงินสมัครแพ็กเก็จอินเทอร์เน็ต 
  ๕๒. ผู้ปกครองน านักเรียนไปนอนไร่นาด้วย 
   ๕๓. ผู้ปกครองไม่มีโทรศัพท์ที่สามารถใช้เน็ตได้ 
  ๕๔. นักเรียน ชั้น ป.๑,ป.๒ ไม่รู้จักสระ พยัญชนะ อักษร ภาษาอังกฤษ,นักเรียนบางคนขาดความ
รับผิดชอบ ไม่ท างานใบงานส่ง 

วิธีกำรแก้ปัญหำ 

  รวบรวมวิธีการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส- 
โคโรนา 2019 (COVID-19) จากแบบส ารวจที่คุณครูได้ตอบมา ได้ดังนี้ 
  ๑.  จัดการเรียนออนไลน์ ในช่วงเวลาเช้า ก่อนผู้ปกครองออกไปท าเกษตรกรรม 
  ๒.  ครูติดตามบางครั้งไปนอกเวลาราชการ 
  ๓.  จัดหางบประมาณและใช้เครื่องมอสื่อสารร่วมกัน 
  ๔.  ครูติดตามการท าใบงานของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอเมื่อมีปัญหาครูใช้วิธีการสื่อสารทางโทรศัพท์แล้ว
อธิบายให้นักเรียนฟังหรือบางครั้งใช้วิธีการอธิบายที่บ้านของนักเรียนภายใต้มาตรการป้องกันโรค 
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  ๕.  ครูท าการบันทึกคลิปขณะสอนออนไลน์เอาไว้ และส่งให้นักเรียน จากนั้นนักเรียนที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต
สามารถมาโหลดคลิปเรียนได้ในวันที่มารับใบงานโดยใช้ wifi ของโรงเรียน 
  ๖.  น าไปงาน ใบความรู้ แบบฝึก ไปส่งและรับกลับ และน าค่าอาหารกลางวันไปส่ง สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง คือ 
วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์   
  ๗.  ครูประจ าชั้นน าส่งถึงบ้าน 
  ๘.  ลดใบงานลง  ให้เพ่ือนสอนเพื่อน พ่ีสอนน้อง 
  ๙.  ครูให้นักเรียนมารับและส่งใบงานทีุ่โรงเรียน 
  ๑๐. ครูติดตามงานจากนักเรียน และพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียน 
  ๑๑. แบ่งกลุ่มละ ๒ -๓ คน แบ่งตามเลขที่ 
  ๑๒. สอบถามถึงความเสี่ยงในพ้ืนที่  ส่วนเรื่องอุปกรณ์ที่มีปัญหา ให้ไปเรียนร่วมกับเพ่ือนแต่ไม่เกินสอง 
หรืออาศัยรุ่นพี่ให้ความช่วยเหลือ 
  ๑๓. ควรหาอุปกรณ์ท่ีเร็วและให้ทันต่อยุคไทยแลนด์  4.0 
  ๑๔. ต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณ 
  ๑๕. ประสานผู้ปกครอง ให้ก าชับนักเรียนเรียนและท าใบงาน 
  ๑๖. ซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  ๑๗. ใช้การสอนแบบ On-Hand. และ สอนเสริมช่วงนักเรียนมาส่งใบงาน 
  ๑๘. แชร์คลิปการสอนลงในแชทกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาย้อนหลัง  
  ๑๙. ในกรณีที่นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนแบบ On Line ทางโรงเรียนได้บูรณาการให้นักเรียนที่มี
ความพร้อมเป็นศูนย์กลางเพ่ือให้เพ่ือน ๆ มาเรียนด้วย และในการเรียนผ่านระบบ DLTV ก็ให้นักเรียนที่ขาดแคลน
อุปกรณ์ไปเรียนกับเพ่ือนที่มีความพร้อม 
  ๒๐. ต้องเข้าถึง  เข้าใจ  เข้าหา คือการโทรติดตาม  เข้าไปพบที่บ้านนักเรียน  นัดนักเรียนมาพบที่โรงเรียน 
ถามปัญหา และให้ค าแนะน าช่วยเหลือเด็กทุกๆ อาทิตย์ 
  ๒๑. จัดท า Line Meeting / ครูอัดคลิปส่งให้ นักเรียน ผู้ปกครองประกอบใบงาน 
  ๒๒. ส าหรับประถม คนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ คุณครูจะมีการติดตามโดยให้ท าแบบฝึกหัดย้อนหลัง หรือ 
อธิบายงานในหน้าที่นักเรียนไม่สามารถท าได้ในวันที่นักเรียนมารับใบงาน รับนม ส าหรับอนุบาล นักเรียนที่ยังไม่มี
ความพร้อมส าหรับการเรียนแบบ on-hand หรือ ผู้ปกครองไม่มีเวลา คุณครูจะมีการอธิบายใบงานอย่างละเอียด
และพยายามจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล เช่น การเรียนรู้ที่บ้าน การช่วยงานบ้านพ่อ
แม่ เล็กๆ น้อยๆ การเล่นขายของ การปั้นดินน้ ามัน  ก็จัดว่าเป็นกิจกรรมเรียนรู้ของเด็กๆ ได ้
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  ๒๓. ให้ไปดูบ้านเพื่อน 
  ๒๔. ครูติดตามแจ้งผู้ปกครองทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโซเชียลต่างๆ โทรติดตาม หรือ 
อาจต้องไปติดตามท่ีบ้าน 
  ๒๕. การบันทึกคลิปวิดิโอการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้ดูได้ตลอดเวลาและอยากดูเมื่อใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องรอ
ให้พร้อมเพรียงกัน 
  ๒๖. ครูจัดท าใบงาน On-Hand. โดยให้ผู้ปกครองมาร่วมรับฟังค าอธิบายจากครูเพ่ือไปท างานที่บ้าน 

  ๒๗. จัดหาอุปกรณ์รับสัญญาณให้เพียงพอตามจ านวนเด็กและจัดหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ 
  ๒๘. สร้างคลิปการสอนส่งผ่าน Messenger , Line  และ Facebook  น าไปงานไปแจกและอธิบายใบงาน 
จัดการเรียนการสอนแบบ   Blended คือ On-Demand ผสมกับ On-Hand คือน าไปงานไปแจกให้ครบ ๑๐๐% 
และท าคลิปวิดีโอ สื่อการสอน หรือวิดิทัศน์ส่งเข้า Line กลุ่ม , Messenger กลุ่ม และ Facebook  
  ๒๙.  ตั้งกฎกติการ่วมกันก่อนเข้าเรียน หากนักเรียนมีความจ าเป็นต้องปิดกล้อง ให้ถามโต้ตอบกับนักเรียน
บ่อย ๆ 
  ๓๐. แบบ On Hand ในส่วนที่นักเรียนไมเ่ข้าใจเนื้อหา ครูก็จะมีการสอบถาม และตอบค าถามผ่านไลน์
กลุ่ม หรือการโทรส่วนตัว หรือวีดีโอคอลสอนส่วนตัว ส่วนแบบ On Line แก้ปัญหาด้วยการอัดหน้าจอการสอน 
ลิงค์หรือไฟล์ความรู้ส่งให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนศึกษาทบทวนและศึกษาเพ่ิมเติม 
  ๓๑. จัดท าใบความรู้และใบงาน ที่มีเนื้อหาจากง่ายไปหายาก และใช้การบูรณาการในรายวิชาต่างๆ เข้า
ด้วยกันเพ่ือไม่ให้นักเรียนเกิดความเครียดหรือเบื่อหน่าย ในการเรียนจนมากเกินไป 
  ๓๒. ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าอย่างน้อยให้พานักเรียนมารับใบงานในวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ในช่วง
เช้าก่อน และมีการน าใบงานไปส่งให้ 
  ๓๓. ครคูวรได้รับการอบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและการท าคลิป Video การสอน 
  ๓๔. คุณครูปรับเนื้อหาการเรียนให้มีความเข้าใจง่ายขึ้นตามความสามารถเรียนรู้เฉพาะบุคคล 
  ๓๕. ครูเตรียมใบงานให้นักเรียนมารับที่โรงเรียนไปท าและส่งเป็นคลิปวิดีโอของเนื้อหาที่เรียนให้นักเรียน
ได้ศึกษา 
  ๓๖. นักเรียนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไปเข้าเรียนกับเพ่ือนที่บ้านใกล้กัน 
  ๓๗. ให้หน่วยงานของรัฐ จัดหางบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ และค่าอินเตอร์เน็ต 
  ๓๘. ใช้งบส่วนตัวไปพลางก่อน 
  ๓๙. แนะน าให้นักเรียนใช้วิธีเพ่ือนช่วยเพื่อน ซึ่งมีนักเรียนบางส่วนบ้านใกล้กัน เพ่ือให้นักเรียนส่งข่าวถึง
กันได้ในอีก ๑ ช่องทาง 
  ๔๐. มีการเสริมแรงทางบวก ด้วยรางวัล การชมเชย การให้คะแนน 

 



-๒๗- 

 
  ๔๑. เมื่อนักเรียนมีปัญหา ไม่สามารถท าใบงานได้ ครุมีการโทรสอบถามไปยังผู้ปกครองเพ่ืออธิบายผ่าน
ทางโทรศัพท์ และครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้ตอนที่ไปแจกใบงานให้กับนักเรียนที่บ้าน ระดับชั้นที่ไม่สามารถสอนแบบ
เรียวไทม์ จะเปลี่ยนมาเป็นการส่งวีดีโอความรู้ ใบความรู้ ตัวอย่างการหาค าตอบ ให้นักเรียนได้ท าในเวลาที่สะดวก 
เช่นผู้ปกครองเลิกงาน 
  ๔๒. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้านิเทศออนไลน์และนิเทศการสอนออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ 
  ๔๓. ให้ผู้น้องเรียนในช่วงเวลา on air ปกติ และให้นักเรียนผู้พี่เรียนในช่วง rerun 
  ๔๔. รายวิชาที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการเช่น เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ น าหน่วยที่มีการเรียนการสอนโดย
ไม่ใช้ห้องปฏิบัติการมาจัดการเรียนการสอนก่อนและสลับหน่วยที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการไปไว้ในภาคเรียนที่ ๒ 
  ๔๕. ครูอธิบายเนื้อใบงาน แนะน าแนวทางการท าใบงานให้กับนักเรียน อาจจะท าได้โดยการแจ้งผ่านทาง 
Social Media และแนะน าให้ไปหานักเรียนรุ่นพ่ีในละแวกบ้านช่วยสอน 
  ๔๖. ครูปรึกษากับผู้ปกครองให้ช่วยคุณครูเพิ่มขึ้น สักวันละ ๑๐ นาที – ๑ ชัว่โมง เพ่ือดูการบ้านกับเด็ก 
ให้ซองแฟ้มแบบใหม่เพ่ือเก็บใบงาน ศึกษานักเรียนรายบุคคล สังเกตจากการส่งงาน ติดตามให้ความช่วยเหลือ
เท่าท่ีสามารถท าได้อธิบาย ชี้แจ้ง แนะน าที่บ้านหรือโทรประสานกับผู้ปกครอง 
  ๔๗.  ครูต้องใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ครูเข้าถึงเด็กมากขึ้นและเด็กก็เข้าถึงครูได้มากขึ้นเช่นกัน
และปรับเนื้อหาให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับผู้เรียนมากข้ึน เช่น เกมส์ การ์ตูน ชุดกิจกรรม หรือครูอัดคลิปวิดีโอ
การสอนลงในกลุ่มเพ่ือให้นักเรียนศึกษาย้อนหลัง และติดตามปัญหาการส่งงานของนักเรียนทั้ง Online และ On-
hand โดยการสอบถาม 
   

ข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

  ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส- 
โคโรนา 2019 (COVID-19) จากแบบส ารวจที่คุณครูได้ตอบมา ได้ดังนี้ 
  ๑.  เวลาการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเวลา คือ ช่วงเช้า ๗.๓๐  - ๘.๓๐ น. ช่วงเยน็ ๑๖.๓๐ น. 
เป็นต้นไป  
  ๒.  อยากให้ทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันเติมเต็มเรื่องงบประมาณให้เพียงพอ 
  ๓.  ควรจัดเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ เช่น แจกแท็บเล็ตให้นักเรียน ชุดการเรียนการสอน 
  ๔.  อยากให้มีการสนับสนุนการเรียนออนไลน์โดยอาจจะมีมือถือหรือแท็ปเล็ตให้กับเด็กที่ไม่มีอุปกรณ์ 
  ๕.  อยากให้นักเรยีนได้มี อินเตอร์เน็ตทุกครัวเรือน 
  ๖.  จัดสรรงบประมาณให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 



-๒๘- 

 
  ๗.  รัฐควรจัดหาสื่อ ที่มีเนื้อหาที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ เช่น แท็บเล็ต   Smart phone 
  ๘.  จัดหาหรือสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตให้ผู้ปกครอง 

  ๙.  ต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณ ให้ทันกับเหตุการณ์ 
  ๑๐. เขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนความช่วยเหลือ 
  ๑๑. อยากให้ สพฐ.ประเมินสถานการณ์ถ้าคลี่คลายอยากให้เปิดเรียน On-site 
  ๑๒. ควรฉีดวัคซีนให้บุคลากรในโรงเรียนให้ครบทุกคนเพ่ีอที่จะได้ท าการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ 
และผู้ปกครอง 
  ๑๓. รัฐควรจัดหาอุปกรณ์และระบบอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนที่ขาดแคลนอย่างทั่วถึง 
  ๑๔. นักเรียนควรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต 2) การเรียนออนไลน์เป็นไป
บนพื้นฐานความพร้อม ความสมัครใจของผู้เรียนและผู้ปกครอง  
   ๑๕. ส ารวจความพร้อม ก่อนจัดการสอนออนไลน์ได้แก่ ตัวคุณครู ความพร้อมของตัวนักเรียน และ 
ความพร้อมของผู้ปกครอง ความพร้อมทั้ง ๓ ด้านนนี้ เป็นปัจจัยส าคัญมากที่ท าให้การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ
ออนไลน์ประสบความส าเร็จ 
  ๑๖. ให้ขวัญและก าลังใจแก่ครู วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน บางส่วนครูต้องออกเอง 
  ๑๗. ติดตามให้นักเรียนได้เรียนหนังสือทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารในการเข้าเรียน
ออนไลน์ 
  ๑๘. จัดประชุมผู้ปกครอง ผ่านระบบ On-line อาทิตย์ละ ๑  ครั้ง เพื่อสอบถามปัญหาและแนะน าเรื่อง
การเรียนที่บ้าน 

  ๑๙. ลดกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นเพ่ือให้ครูได้จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มท่ี 
  ๒๐. ควรใช้รูปแบบการเรียนที่หลายหลาย ผสมผสาน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
  ๒๑. จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรในเรื่องการสร้างสื่อออนไลน์ 
  ๒๒. ส านักงานเขต น่าจะมีบทเรียน หรือสื่อใบงาน ในรูปแบบไฟล์งาน มาสนับสนุนในการจัดการเรียน
แบบ On-Hand 
  ๒๓. ให้มีการจัดสรรอุปกรณ์ส านักงาน ส าหรับเตรียมใบงานให้นักเรียนในระหว่างที่มีการจัดการเรียนการ
สอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  ๒๔. จัดวิทยากรอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับครูเพ่ือให้เกิดความ
ช านาญ 
  ๒๕. จากสภาพปัญหาพื้นฐานครอบครัวของนักเรียนมีความพร้อมที่ต่างกัน  การเข้าถึงความรู้ย่อมไม่
เหมือนกัน  ดังนั้นกระบวนการทุกอย่างควรยืดหยุ่นและประคับประคองให้ผ่านไปด้วยกัน 

 



-๒๙- 

 
  ๒๖. งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปริ้นใบงานให้นักเรียน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ 
เป็นต้น 
  ๒๗. โรงเรียนควรมีอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง อยากให้เปิดเรียนแบบ On-site อยากให้นักเรียนมี
โทรศัพท์ยืมเรียน ควรลดภาระงานครูการประเมินต่างๆ ที่ซ้ าซาก สนับสนุนการสอนผ่านทาง On-line เท่านั้น 
ในช่วง Covid เร่งด าเนินการให้ซิมอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนที่ไม่มีใช้ ต้องใช้การวัดประเมินผลตามสภาพจริง 

  ๒๘. อยากให้มีงบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูอยากได้ไอแพทในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์เพ่ือท างานและคลิปวิดิโอการสอน 
  ๒๙. หากผู้ปกครองได้รับโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิด – 19  จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
  ๓๐. สพฐ.ควรให้การสนับสนนุการเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 
  ๓๑. ลดภาระงานครู และลดการสอบวัดผลระดับชาติ 
  ๓๒. ควรเตรียมความพร้อมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของ
ผู้เรียน และบริบทของโรงเรียนอยู่เสมอ เพ่ือประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 
  ๓๓. ควรมีอินเตอร์เนต ที ่นักเรียนที่สามารถใช้ได้ฟรี 
  ๓๔. ลดการรายงานต่างๆ ลงครับ โรงเรียนที่มีครูคนเดียว เอาเวลามารายงานเขตท้ังวัน ไม่มีเวลา
เตรียมการสอนเลย เหนื่อยครับ  
  ๓๕. ยากให้เขตจัดท าใบงานOn-Hand ให้เป็นรูปแบบเดียวกันเพ่ือง่ายในการจัดหาใบงานและจะได้ใบงาน
ที่มีคุณภาพตรงตามหลักสูตร 

  ๓๖. ควรเปิดโรงเรียนเป็นห้องสลับกัน 
  ๓๗. เขตจัดสรรงบประมาณในการจัดท าเอกสารใบงาน ใบความรู้ และควรลดการนิเทศ ติตาม การ
ประเมิน ต่าง ๆ ให้น้อยลง เพราะครูไม่มีเวลาท างาน 
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ควำมต้องกำรช่วยเหลือจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  ความต้องการช่วยเหลือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากแบบส ารวจที่คุณครูได้ตอบมา ได้ดังนี้ 

๑.  สื่อ On-hand 

๒. จัดสรรงบประมาณให้ทางโรงเรียน 

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น ชุดการเรียนการสอน แท็บเล็ต 

ส าหรับนักเรียน 

๔. สนับสนุนเรื่องอุปกรณ์และอินเตอร์เน็ตของนักเรียน 

๕. ลดการอบรมออนไลน์และภาระงานของครูตามความเหมาะสม เพ่ือให้ครูโฟกัสกับการสอนมากข้ึน 

๖. อุปกรณ์ป้องกันโรคส าหรับนักเรียนอย่างเพียงพอ 

๗. สนับสนุนงบประมาณและจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธีหลายรูปแบบ 

๘. ค่าน้ ามันส่งใบงาน กรณีเด็กมีความยากล าบากในการเดินทางมารับใบงาน 

๙. หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ 
๑๐. โทรมือถือ (Smart phone) ให้กับนักเรียน 

๑๑. สนับสนุนอินเตอร์เน็ตให้นักเรียน 

๑๒. จัดหาบุคลากรให้กับโรงเพิ่มเติม 

๑๓. ส่งเสริมงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น เครื่องปริ้นเตอร์หรือ 

เครื่องพิมพ์ให้เพียงพอ 

๑๔. จัดหางบประมาณ และ สื่อเทคโนโลยี   อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่ม 

๑๕. ลดภาระงานการประเมินต่างๆ เพื่อครูจะได้เตรียมการสอนออนไลน์ เนื่องจากครูบางรายต้องใช้เวลา
ในการศึกษาการสร้างสื่อการสอนแบบออนไลน์เพ่ือจูงใจให้นักเรียนสนใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

๑๖.  จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอส าหรับผู้เรียน 

๑๗.  ลดภาระงานอื่นๆ ของครูลงให้มาก 

๑๘.  จัดสรรวัคซีนมาฉีดให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา รวมทั้งประสานขอวัคซีนมาฉีด 

ให้กับผู้ปกครองนักเรียนในเขตพ้ืนที่ 

๑๙. สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 
๒๐. งบประมาณสมัครใช้บริการอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์สื่อสาร ให้แก่นักเรียน 

๒๑.  จัดหาหนังสือชุดกิจกรรมเรียนรู้DLTV  ให้ครบจ านวนนักเรียน 



-๓๑- 

๒๒. การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์และงบประมาณในการจัดท าแบบฝึกส าหรับนักเรียน 

๒๓. ขออุปกรณ์ให้นักเรียนใช้เป็นสื่อการเรียนรู้  เช่น  Notebook  Ipad  ทุกคน 

๒๔. ลดภาระงานประเมินต่างๆ ให้ครูสามารถสอนได้อย่างเต็มที่ กรณี ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

ครูทั้งออนไลน์ ทั้งภาระงานจากเขต ท าให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาได้ดีเท่าท่ีควร ในบางทีครูก็เกิดความเครียด อยาก
ให้เขตช่วยลดงานประเมินต่างๆ ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะ 

๒๕. เขตควรจัดท าใบงานแบบบูรณาการในหลายวิชาในแต่ละชั้นเพื่อให้โรงเรียนน าไปใช้กับนักเรียนได้เลย 

๒๖. เขตพ้ืนทีค่อยให้ก าลังใจ 

๒๗. ต้องการงบประมาณในการจัดหา Software ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
๒๘. ต้องการแนวทางการวัดผล/ประเมินผลที่ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องสอบถามหรือส ารวจ โดยให้เขตพ้ืนที่ 

เสนอแนวทางท่ีชัดเจนมาเลย 

๒๙. งบประมาณด้าน ICT 

๓๐. ลดภาระงานประเมิน อบรม หรือเอกสารการรายงานที่ยังไม่จ าเป็นในสถานการณ์โควิดเช่นนี้ เพราะ 

ครูควรทุ่มเทเวลาในการเตรียมการเรียนการสอนที่ต้องใช้วิธีที่หลากหลายตามบริบทของนักเรียนแต่ละคน 

๓๑. สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีความแรงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

๓๒. สนับสนุนงบประมาณในเรื่องค่าอินเตอร์เน็ตของครูและนักเรียน  
๓๓. สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อชุดอุปกรณ์การสร้างคลิป Video การสอน 

๓๔. เขตพ้ืนที่ต้องคอยประสานและสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนของทั้งครู 

และเด็กให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้ 

๓๕. ด้านงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนทั้ง ๓ รูปแบบ อาทิ ค่าถ่ายเอกสารใบงาน ใบความรู้  

แบบฝึกหัด ค่าอินเทอร์เน็ตผู้ปกครองหรือของผู้เรียน 

๓๖.  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการบริหารงานช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคโควิด-19 

๓๗.  สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ในการเรียนผ่านสื่อDLTV ให้ครบทุกครัวเรือน 

๓๘.  เทคนิค วิธีการ การใช้สื่อ  อุปกรณ์  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
๓๙. อยากให้ให้ สพป.อด.๒ จัดท าแอปพลิเคชั่นเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง 

๔๐. อยากทราบแนวทางในการวัดและประเมินผล 

๔๑. มีคลังคลิปการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทุกระดับชั้น 
 



 

ตอนที่ ๔  
สื่อกำรเรียนรู้ออนไลนท์ี่รวบรวมจำกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 

 

   กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ท าการส ารวจ รวบรวม
สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ได้ผลิตขึ้น หรือปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง พัฒนาขึ้น เพ่ือน ามาใช้สนับสนุนการจัดเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจจะน าไปใช้เป็นสื่อสอนนักเรียนทั้งแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ ก็แล้วสภาพบริบท
ของทรัพยากรทั้ง Software และ Hardware ที่โรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง พึงมีในขณะนี้  ซึ่งผลการ
ส ารวจและช่องทางการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ มีดังนี้ 

 

ตารางที่ ๖  แสดงสรุปจ านวนรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนรายการ หมายเหตุ 
๑ ภาษาไทย ๓๕ 

๑. NO  ACTIVE  เพราะครเูก็บสือ่ไว้ใน 
Google drive ของตนเอง ผู้ใช้ต้องส่งอีเมล ์
ขอสิทธ์ิการใช้จากเจ้าของสื่อก่อน 
๒. บางสื่ออาจถูกระงับการใช้ไปหลังจากมีการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิของภาพ, เสียง
,เนื้อหา จากบริษัทเจา้ของสิทธ์ิเหล่านั้น 

๒ ภาษาต่างประเทศ ๓๓ 

๓ คณิตศาสตร์ ๓๘ 

๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๖ 

๕ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒ 

๖ สุขศึกษาพลศึกษา ๖ 

๗ ศิลป ๑๓ 

๘ การงานอาชีพ ๑ 

๙ ปฐมวัย ๑๖ 

    

 รวมทั้งหมด ๑๘๐  

 

  สื่อดังกล่าวได้รวบรวมและท าการออนไลน์เป็นรายการหลัก รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เว็บไซต์ศูนย์สื่อ 
สพป.อุดรธานี เขต ๒  ที่ www.mrcud2.com  มีรายละเอียดเกี่ยวสื่อการเรียนรู้ ดังนี้  

 

 

 

http://www.mrcud2.com/


 

ตารางที่ ๗  แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 
๑ 

บ้านทับไฮ นายช านาญ ช านิยันต ์ นามเรียกขาน ป.5 https://drive.google.com/open?id 
=1Ke2kSZ2-EXl6V49lueelFvueYCFExz2A 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒ 
บ้านทับไฮ นายช านาญ ช านิยันต ์

ค านามเรยีก
ขาน 

ป.5 https://drive.google.com/open?id 
=1Bq6JeRv4X_6tZwMa_IxD1fs0xBEmzuk_ 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๓ 
บ้านทับไฮ นายช านาญ ช านิยันต ์

ค านามเรยีก
ขาน 

ป.5 https://drive.google.com/open?id 
=1eqNQJ8HEOeqTY4ZF2k4AZmr3Ch-rgk9X 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๔ อนุบาลหนอง
แสง 

นางสาวทัศพร บุตรทหาร   ป.6 https://www.facebook.com/nanan 
.wanida.7/videos/150871367149829 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๕ บ้านค าม่วง นางสาวสุทธิดา โคตรพรหมศร ี สระ เ- ป.1 https://youtu.be/_-EKoGL7DK8 
 

๖ บ้านนาด ี
สร้างบง 

นางสาวณัฐฐินันท์ สมิพา 
การผัน

วรรณยุกต ์
ม.1 https://drive.google.com/open?id 

=1fzhmbketVrihN_zFwTp-hC53p4ToPwKW 
 

๗ 
บ้านโนนสิมมา นายธีรยุทธ จันทร์ชา แบบฝึก ป.1 https://drive.google.com/open?id 

=1HtkO_dapBxm-nRh1dss4kXDUYs0D1a1M 
ต้องขอสิทธ์ิ 

เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 
๘ บ้านโคกสว่าง นางสาวมุขดา สุพร  ม.1 https://forms.gle/24cDLh3EX1TQozSC9 

 
๙ 

บ้านท่าเปลือย นางสาวชญานี สายเสมา  ป.1 https://wordwall.net/th/resource/ 
19839362  

๑๐ บ้านค าบอน 
 

นางสาวศิริภสัสร ทาศิร ิ
 

 
ป.1 

 

https://www.youtube.com/watch?v 
=T6wLZBeJFZU&t=520s 
  

 

 

 

-๓๓- 

https://drive.google.com/open?id=1Ke2kSZ2-EXl6V49lueelFvueYCFExz2A
https://drive.google.com/open?id=1Ke2kSZ2-EXl6V49lueelFvueYCFExz2A
https://drive.google.com/open?id=1Bq6JeRv4X_6tZwMa_IxD1fs0xBEmzuk_
https://drive.google.com/open?id=1Bq6JeRv4X_6tZwMa_IxD1fs0xBEmzuk_
https://drive.google.com/open?id=1eqNQJ8HEOeqTY4ZF2k4AZmr3Ch-rgk9X
https://drive.google.com/open?id=1eqNQJ8HEOeqTY4ZF2k4AZmr3Ch-rgk9X
https://www.facebook.com/nanan.wanida.7/videos/150871367149829
https://www.facebook.com/nanan.wanida.7/videos/150871367149829
https://youtu.be/_-EKoGL7DK8
https://drive.google.com/open?id=1fzhmbketVrihN_zFwTp-hC53p4ToPwKW
https://drive.google.com/open?id=1fzhmbketVrihN_zFwTp-hC53p4ToPwKW
https://drive.google.com/open?id=1HtkO_dapBxm-nRh1dss4kXDUYs0D1a1M
https://drive.google.com/open?id=1HtkO_dapBxm-nRh1dss4kXDUYs0D1a1M
https://forms.gle/24cDLh3EX1TQozSC9
https://wordwall.net/th/resource/19839362
https://wordwall.net/th/resource/19839362
https://www.youtube.com/watch?v=T6wLZBeJFZU&t=520s
https://www.youtube.com/watch?v=T6wLZBeJFZU&t=520s


 

ตารางที่ ๗  แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๑๑ บ้านห้วยบง 
ดงมะไฟ 

จิตลดา สาโถน  
 

ป.1 https://youtu.be/zp_DBiu4coU 
 

๑๒ ชุมชนจ าป ี นางอุไร พรมบุตร สระ อ า ป.1 https://youtu.be/5LgomGmV7to 
 

๑๓ ชุมชนจ าป ี นางอุไร พรมบุตร 
 

สระ แอ 
ป.1 https://drive.google.com/open?id 

=1i_kd3rgc675fUZ2W7HKRwebO7NVcrtap  
๑๔ 

บ้านโคกสว่าง นางประคอง สาระทนงค์ ใบงาน ป.1 https://drive.google.com/open?id 
=1Tu8nlhwixRMjOgyf3KEt33plbqWK_xqJ 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๑๕ 
ชุมชนจ าป ี นางสาวพิชญาฎา เชี่ยวชาญ 

ไตรยางค์หรือ
อักษรสามหมู ่

ป.4 http://pitchayada33.blogspot.com/  
๑๖ อนุบาลโนน

สะอาด 
นายภูมินทร์ ภูธนกรานต ์ NO ACTIVE ป.2 https://drive.google.com/open?id 

=1rirqHCDc9IR8lwOpwY6jrNbyMNyUTK3H 
 

๑๗ ชุมชนวัดป่าทรง
ธรรม 

นางสาวอุไรวรรณ ดีลุนชัย บทอาขยาน ป.4 
https://drive.google.com/file/d/ 
154nJbqFgpKsyNfdrR4NOKQGvaZR3cf 
-v/view?usp=sharing  

๑๘ บ้านโคก 
หนองแวง 

นางสาวชนิกานต์ ธนะสตูร สระ  -ะ ป.1 https://youtu.be/vqUhSJaNGMA  

๑๙ บ้านหนองลุ
มพุกหญ้าม้า 

นางสาววฤนดา ไชยรบ NO ACTIVE ป.2 
https://drive.google.com/open?id=1ow
ZwuFaHBxEsQHw4qSwI6n8EKLOEMKxd 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒๐ 
บ้านม่วงดง นายศุภชัย พงษ์ค าผาย ค าบุพบท ป.5 

https://drive.google.com/file/d/1-
mbqZcaogEyIVB5OR762FX4bAMJxxMco/
view?usp=drivesdk 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

 

 

-๓๔- 

https://youtu.be/zp_DBiu4coU
https://youtu.be/5LgomGmV7to
https://drive.google.com/open?id=1i_kd3rgc675fUZ2W7HKRwebO7NVcrtap
https://drive.google.com/open?id=1i_kd3rgc675fUZ2W7HKRwebO7NVcrtap
https://drive.google.com/open?id=1Tu8nlhwixRMjOgyf3KEt33plbqWK_xqJ
https://drive.google.com/open?id=1Tu8nlhwixRMjOgyf3KEt33plbqWK_xqJ
http://pitchayada33.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1rirqHCDc9IR8lwOpwY6jrNbyMNyUTK3H
https://drive.google.com/open?id=1rirqHCDc9IR8lwOpwY6jrNbyMNyUTK3H
https://drive.google.com/file/d/154nJbqFgpKsyNfdrR4NOKQGvaZR3cf-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/154nJbqFgpKsyNfdrR4NOKQGvaZR3cf-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/154nJbqFgpKsyNfdrR4NOKQGvaZR3cf-v/view?usp=sharing
https://youtu.be/vqUhSJaNGMA
https://drive.google.com/open?id=1owZwuFaHBxEsQHw4qSwI6n8EKLOEMKxd
https://drive.google.com/open?id=1owZwuFaHBxEsQHw4qSwI6n8EKLOEMKxd
https://drive.google.com/file/d/1-mbqZcaogEyIVB5OR762FX4bAMJxxMco/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-mbqZcaogEyIVB5OR762FX4bAMJxxMco/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-mbqZcaogEyIVB5OR762FX4bAMJxxMco/view?usp=drivesdk


 

ตารางที่ ๗  แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๒๑ 
อนุบาล 
หนองแสง 

นางสาววิทยารัตน ์ โคตรน้อย ฝึกอ่านค า ป.1 
https://www.facebook.com/ 
100002556361968/videos/ 
176499591250970  

๒๒ ชุมชนจ าป ี นางอุไร  พรมบุตร สระ อุ ป.1 
https://youtu.be/ 
mQKM1HLHqco  

๒๓ ค าค้อพิทยศึกษา นางสาวปิ่นอนงค์ เชิมชัยภูม ิ   ป.1 
https://www.youtube.com/watch?v=4S
B7tky0BmA&t=25s  

๒๔ บ้านค าบอน นางสาวไอลดา  คงเจรญิ 
มาตรา ตัว 

สะกด 
ป.2 

https://www.youtube.com/watch?v=R8r
efReeb4o  

๒๕ บ้านเชียงกรม นางลาวัลย์  ทาระชัย NO ACTIVE ป.1 
https://drive.google.com/open?id=1989
nJUrR4BeB9dzOTwWDtt5MWEjAGmQU 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒๖ บ้านเชียงกรม นางลาวัลย์ ทาระชัย NO ACTIVE ป.1 
https://drive.google.com/open?id=19S6
4WGhXO2n1BD2wb_-iIn3hNTSPIbkG 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒๗ 
อนุบาลประจักษ์
ศิลปาคม 

นางสาวทิพาวรรณ อุปเนตร NO ACTIVE ม.2 
https://drive.google.com/open?id=1U74
xs7wbtREDb6w3STqKPap2luNuJ55L 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒๘ 
อนุบาลประจักษ์
ศิลปาคม 

นางสาวทิพาวรรณ อุปเนตร NO ACTIVE ม.3 
https://drive.google.com/open?id=1T9f
RWSXtv6mGsNaY4MfzoXdHUhxLqPmN 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒๙ บ้านค าม่วง นางสาวสุทธิดา โคตรพรหมศร ี   ป.1 
https://sites.google.com/u/0/d/1-
q2afX7x2rIdm_Y8UQ9ip5dtdTIZy00q/ 
edit  

๓๐ 
บ้านกอก 
 

นางนันธิวา สังวันนา 
 

ไตรยางงค์ ป.4 https://youtu.be/y_CoJSgGvhc 
 

 

-๓๕- 

https://www.facebook.com/100002556361968/videos/176499591250970
https://www.facebook.com/100002556361968/videos/176499591250970
https://www.facebook.com/100002556361968/videos/176499591250970
https://youtu.be/mQKM1HLHqco
https://youtu.be/mQKM1HLHqco
https://www.youtube.com/watch?v=4SB7tky0BmA&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=4SB7tky0BmA&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=R8refReeb4o
https://www.youtube.com/watch?v=R8refReeb4o
https://drive.google.com/open?id=1989nJUrR4BeB9dzOTwWDtt5MWEjAGmQU
https://drive.google.com/open?id=1989nJUrR4BeB9dzOTwWDtt5MWEjAGmQU
https://drive.google.com/open?id=19S64WGhXO2n1BD2wb_-iIn3hNTSPIbkG
https://drive.google.com/open?id=19S64WGhXO2n1BD2wb_-iIn3hNTSPIbkG
https://drive.google.com/open?id=1U74xs7wbtREDb6w3STqKPap2luNuJ55L
https://drive.google.com/open?id=1U74xs7wbtREDb6w3STqKPap2luNuJ55L
https://drive.google.com/open?id=1T9fRWSXtv6mGsNaY4MfzoXdHUhxLqPmN
https://drive.google.com/open?id=1T9fRWSXtv6mGsNaY4MfzoXdHUhxLqPmN
https://sites.google.com/u/0/d/1-q2afX7x2rIdm_Y8UQ9ip5dtdTIZy00q/edit
https://sites.google.com/u/0/d/1-q2afX7x2rIdm_Y8UQ9ip5dtdTIZy00q/edit
https://sites.google.com/u/0/d/1-q2afX7x2rIdm_Y8UQ9ip5dtdTIZy00q/edit
https://youtu.be/y_CoJSgGvhc


 

ตารางที่ ๗  แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๓๑ 
บ้านวาป ี นางวันเพ็ญ  เทพนคร สระ -า ป.1 

https://drive.google.com/file/ 
d/1pt6H5WFozQIXEMaY2I6RlWHNZ 
tpeJ9aW/view?usp=drivesdk  

๓๒ อนุบาลหนอง
แสง 

นางสาวทัศพร บุตรทหาร 
ข้อเท็จจริง 

และข้อคิดเห็น 
ป.6 https://youtu.be/ZwGUry7n6WA 

 
๓๓ 

ชุมชนจ าป ี นางสาวพิชญาฎา เชี่ยวชาญ 
ไตรยางค์หรือ
อักษรสามหมู ่

ป.4 http://pitchayada33.blogspot.com/ 
 

๓๔ ชุมชนจ าป ี นางอุไร  พรมบุตร สระ เ-า ป.1 https://youtu.be/NLSKqiox-D8 
 

๓๕ 
ค าค้อพิทยศึกษา นางสาวรัชฎาพร  ชาแท่น พยางค์และค า ป.5 https://youtu.be/X2SFdG0dBVk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓๖- 

https://drive.google.com/file/d/1pt6H5WFozQIXEMaY2I6RlWHNZtpeJ9aW/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1pt6H5WFozQIXEMaY2I6RlWHNZtpeJ9aW/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1pt6H5WFozQIXEMaY2I6RlWHNZtpeJ9aW/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/ZwGUry7n6WA
http://pitchayada33.blogspot.com/
https://youtu.be/NLSKqiox-D8
https://youtu.be/X2SFdG0dBVk


 

ตารางที่  ๘   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๑ บ้านโนน 
ทรายฟอง 

นางสาวปาริฉัตร ผันผ่อน No Active 

 ป.6 
https://drive.google.com/open?id 
=1I-0rN18as-fZ2fRw_diY8-OOxiH8tiB3 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒ อนุบาล 
หนองแสง 

นางสาวพรทิพา ภาภักด ี   ป.6 https://www.youtube.com/watch?v 
=DB068yke5Xo  

๓ บ้านโคกกลาง
หนองแวงใหญ่ 

นางสาวสุภาวณี สิงขรอาจ No Active 
ม.1 

https://drive.google.com/file/d/1jvx2oGDGXYL
YsGuLt4HyNAhG7L8vngZ_/view?usp=drivesdk 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๔ 
บ้านท่าเปลือย ฯ นางสาวชมพูนุท ผิวทอง No Active 

ป.6 
https://drive.google.com/open?id=1KfYAfo_Zz-
2H1TbJ2viJVfuLFSy2Cc2- 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๕ 
บ้านห้วยผึ้ง นายสุรยิา บุญชนะทรัพย ์ No Active 

ม.1 
https://drive.google.com/open?id=1VkJ32sZpk
UrFvch1oRkstKannjqh4vLZ 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๖ 
บ้านโคกสว่าง นางสาวอุไรพร พลขันธ์ุ No Active ป.5 https://drive.google.com/open?id=1iqakCtFBI

W-XA2kNuzbfq54F_4lSRbNo 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๗ 
บ้านโคกสว่าง นางสาวสุมาลี แก้วสอดส่อง  ปฐมวัย https://drive.google.com/open?id 

=13lRfXQOAhCENHd5NWN_QS41HkOBY44P2 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๘ บ้านนาด ี
โคกกลาง 

นางสาวสุพัตรา  รังคะวงษ์   ป.3 https://youtu.be/SwBWANbHQ4E 
  

๙ บ้านค าบอน นางสาวศิริภสัสร ทาศิร ิ  ป.1 https://www.youtube.com/watch?v 
=vtmH4Zh6hQk&t=31s 

 
๑๐ บ้านค าบอน ครูศิรภิัสสร ทาศิร ิ   ป.1 https://www.youtube.com/watch?v 

=vtmH4Zh6hQk&t=346s 
 

 

 

-๓๗- 

https://drive.google.com/open?id=1I-0rN18as-fZ2fRw_diY8-OOxiH8tiB3
https://drive.google.com/open?id=1I-0rN18as-fZ2fRw_diY8-OOxiH8tiB3
https://www.youtube.com/watch?v=DB068yke5Xo
https://www.youtube.com/watch?v=DB068yke5Xo
https://drive.google.com/file/d/1jvx2oGDGXYLYsGuLt4HyNAhG7L8vngZ_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1jvx2oGDGXYLYsGuLt4HyNAhG7L8vngZ_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=1KfYAfo_Zz-2H1TbJ2viJVfuLFSy2Cc2-
https://drive.google.com/open?id=1KfYAfo_Zz-2H1TbJ2viJVfuLFSy2Cc2-
https://drive.google.com/open?id=1VkJ32sZpkUrFvch1oRkstKannjqh4vLZ
https://drive.google.com/open?id=1VkJ32sZpkUrFvch1oRkstKannjqh4vLZ
https://drive.google.com/open?id=1iqakCtFBIW-XA2kNuzbfq54F_4lSRbNo
https://drive.google.com/open?id=1iqakCtFBIW-XA2kNuzbfq54F_4lSRbNo
https://drive.google.com/open?id=13lRfXQOAhCENHd5NWN_QS41HkOBY44P2
https://drive.google.com/open?id=13lRfXQOAhCENHd5NWN_QS41HkOBY44P2
https://youtu.be/SwBWANbHQ4E
https://www.youtube.com/watch?v=vtmH4Zh6hQk&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=vtmH4Zh6hQk&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=vtmH4Zh6hQk&t=346s
https://www.youtube.com/watch?v=vtmH4Zh6hQk&t=346s


ตารางที่  ๘   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๑๑ บ้านโคกสว่าง นายสิทธิพงษ์ สาระทนงค ์ No Active ม.2 https://drive.google.com/open?id 
=1t3bEZLMFQZf3Q9baYGAsMkgKemBp_lEa 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๑๒ บ้านเดียม นางสาวฐิติมา อุดชาชน No Active ป.2 

LiveWorkSheet ค่ะ 
https://www.liveworksheets.com/3-
nt476308se และ 
https://www.liveworksheets.com/3-
qv476342bj 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๑๓ ชุมชนจ าป ี นางสาวศศิชา ปิตตาแสง No Active ม.3 https://drive.google.com/open?id 
=15lCRieO2bY-FOyMHJo2ZU802Yw8oo32J 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๑๔ บ้านเมืองปัง นางฐิญาฌา อะวันนา No Active ม.1 https://drive.google.com/open?id 
=1SDhIePbWkKJLNGEeNtOLdfG4DDiuE3Kd 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๑๕ 
บ้านสงเปลือย 
ดงสามสิบ 

นางสาวไอศืกานต์ ประทุมชัย  ม.3 https://vt.tiktok.com/ZSJcF72aJ/ 
 

๑๖ บ้านเชียงกรม นางลาวัลย์  ทาระชัย No Active ป.1 
https://drive.google.com/open?id 
=1989nJUrR4BeB9dzOTwWDtt5 
MWEjAGmQU 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๑๗ ค าค้อพิทยศึกษา นางสาวจารุวรรณ สุขวาป ี   ป.4 https://youtube.com/watch?v 
=ZIoXuBCAmXY&feature=share  

๑๘ ค าค้อพิทยศึกษา นางบุญลิ้ว บุริกา  ม.1 https://youtu.be/VemzjBTFmxE 
 

๑๙ ค าค้อพิทยศึกษา นางศราภรณ์   ฤทธิมาลย ์   ป.3 https://youtu.be/0se1BUWHW9M  
๒๐ บ้านม่วงดง นางสาวปิยะพจน ์แรมจบก   ป.4 https://m.youtube.com/watch?v 

=1F8gxaThT1k  
 

 

-๓๘- 

https://drive.google.com/open?id=1t3bEZLMFQZf3Q9baYGAsMkgKemBp_lEa
https://drive.google.com/open?id=1t3bEZLMFQZf3Q9baYGAsMkgKemBp_lEa
https://drive.google.com/open?id=15lCRieO2bY-FOyMHJo2ZU802Yw8oo32J
https://drive.google.com/open?id=15lCRieO2bY-FOyMHJo2ZU802Yw8oo32J
https://drive.google.com/open?id=1SDhIePbWkKJLNGEeNtOLdfG4DDiuE3Kd
https://drive.google.com/open?id=1SDhIePbWkKJLNGEeNtOLdfG4DDiuE3Kd
https://vt.tiktok.com/ZSJcF72aJ/
https://drive.google.com/open?id=1989nJUrR4BeB9dzOTwWDtt5MWEjAGmQU
https://drive.google.com/open?id=1989nJUrR4BeB9dzOTwWDtt5MWEjAGmQU
https://drive.google.com/open?id=1989nJUrR4BeB9dzOTwWDtt5MWEjAGmQU
https://youtube.com/watch?v=ZIoXuBCAmXY&feature=share
https://youtube.com/watch?v=ZIoXuBCAmXY&feature=share
https://youtu.be/VemzjBTFmxE
https://youtu.be/0se1BUWHW9M
https://m.youtube.com/watch?v=1F8gxaThT1k
https://m.youtube.com/watch?v=1F8gxaThT1k


 

ตารางที่  ๘   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๒๑ 
บ้านดงเมือง 
(ดงเมืองวิทยา) 

นางสาวนัจนันท์ นาคสร้อย 
 

ป.2 https://youtu.be/0jSs--hRdUk 
 

๒๒ 
บ้านโนนทอง 
ค าเจรญิ 

นางสาวเครือวัลย์ แข็งขัน   ป.6 https://youtu.be/OGB_ex4uW9A 
 

๒๓ 
บ้านหนองแวง
เหนือป่ากา้ว 

นางสาวรัตนาภรณ์ รูจีพันธ ์ No Active ป.1 https://drive.google.com/open?id=16 
inUAuiq8GAggUBHjiQEoXwds3HMZ1Gw 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒๔ 
บ้านหนองแวง
เหนือป่าก้าว 

นางสาวรัตนาภรณ์ รูจีพันธ ์ No Active ป.3 https://drive.google.com/open?id= 
11fSnHpOLVh41OEy4K5YrsYLH-TWAxBxU 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒๕ 
บ้านหนองแวง
เหนือป่าก้าว 

นางสาวรัตนาภรณ์ รูจีพันธ์ No Active ป.2 
https://drive.google.com/open?id=1o8u
F2cYAbh1wqadLfUxVcyB5AJvxV1sl 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒๖ 
บ้านหนองแวง
เหนือป่าก้าว 

นางสาวรัตนาภรณ ์รูจีพันธ ์ No Active ป.1 
https://drive.google.com/open?id=13x-
OOFVDMUOVFfl0COZtL4nifvTV8G39 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒๗ บ้านม่วงดง นางสาวปิยะพจน ์แรมจบก   ป.4 https://m.youtube.com/ 
watch?v=1F8gxaThT1k  

๒๘ 
อนุบาลประจักษ ์
ศิลปาคม 

นางสาววันทนีย์ เข็มพิลา ภาษาจีน ม.1 https://drive.google.com/open?id 
=1RacdW4PMqgCmk8wDeLjCmwwqj6ucsOuQ 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒๙ 
อนุบาลประจักษ ์
ศิลปาคม 

นางสาววันทนีย์ เข็มพิลา ภาษาจีน ม.1 https://drive.google.com/open?id=1p-
Ku_6NP3ytIlhrfpflBAZbh1HxXgDUx 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๓๐ 
อนุบาลประจักษ ์
ศิลปาคม 

นางสาววันทนีย์ เข็มพิลา ภาษาจีน ป.6 https://drive.google.com/open?id 
=1XRFRPHkY7y9DecOakKp-AsqH6F3VPBFz 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

 

 

 

-๓๙- 

https://youtu.be/0jSs--hRdUk
https://youtu.be/OGB_ex4uW9A
https://drive.google.com/open?id=16inUAuiq8GAggUBHjiQEoXwds3HMZ1Gw
https://drive.google.com/open?id=16inUAuiq8GAggUBHjiQEoXwds3HMZ1Gw
https://drive.google.com/open?id=11fSnHpOLVh41OEy4K5YrsYLH-TWAxBxU
https://drive.google.com/open?id=11fSnHpOLVh41OEy4K5YrsYLH-TWAxBxU
https://drive.google.com/open?id=1o8uF2cYAbh1wqadLfUxVcyB5AJvxV1sl
https://drive.google.com/open?id=1o8uF2cYAbh1wqadLfUxVcyB5AJvxV1sl
https://drive.google.com/open?id=13x-OOFVDMUOVFfl0COZtL4nifvTV8G39
https://drive.google.com/open?id=13x-OOFVDMUOVFfl0COZtL4nifvTV8G39
https://m.youtube.com/watch?v=1F8gxaThT1k
https://m.youtube.com/watch?v=1F8gxaThT1k
https://drive.google.com/open?id=1RacdW4PMqgCmk8wDeLjCmwwqj6ucsOuQ
https://drive.google.com/open?id=1RacdW4PMqgCmk8wDeLjCmwwqj6ucsOuQ
https://drive.google.com/open?id=1p-Ku_6NP3ytIlhrfpflBAZbh1HxXgDUx
https://drive.google.com/open?id=1p-Ku_6NP3ytIlhrfpflBAZbh1HxXgDUx
https://drive.google.com/open?id=1XRFRPHkY7y9DecOakKp-AsqH6F3VPBFz
https://drive.google.com/open?id=1XRFRPHkY7y9DecOakKp-AsqH6F3VPBFz


 

ตารางที่  ๘   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๓๑ 
อนุบาลประจักษ์
ศิลปาคม 

นางสาววันทนีย์ เข็มพิลา 
ภาษาจีน 

 (NO ACTIVE) 
ป.5 

https://drive.google.com/open?id=1rOd
o42JBYf7ggrbAWYkcQsqjfH0lh1e3 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๓๒ 
อนุบาลประจักษ์
ศิลปาคม 

นางสาววันทนีย์ เข็มพิลา 
ภาษาจีน  

(NO ACTIVE) 
ป.3 

https://drive.google.com/open?id=1el1
KAzj0iv8u06ECNJ1faeEaOkm8s4Am 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๓๓ ค าค้อพิทยศึกษา นางวรรณวลิัย  ชะนะเทพ   ป.2 https://youtu.be/OtlcLe2ZbQk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔๐- 

https://drive.google.com/open?id=1rOdo42JBYf7ggrbAWYkcQsqjfH0lh1e3
https://drive.google.com/open?id=1rOdo42JBYf7ggrbAWYkcQsqjfH0lh1e3
https://drive.google.com/open?id=1el1KAzj0iv8u06ECNJ1faeEaOkm8s4Am
https://drive.google.com/open?id=1el1KAzj0iv8u06ECNJ1faeEaOkm8s4Am
https://youtu.be/OtlcLe2ZbQk


 

ตารางที่  ๙   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสือ่.....คลิก หมำยเหตุ 

๑ บ้านทับไฮ นายช านาญ ช านิยันต ์
NO ACTIVE 
 

ป.1 
https://drive.google.com/open?id 
=1jfiMlgeqZk51v5pspOt8eJ2kVXtxGjAI 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒ บ้านโคกสว่าง นางสาวอภิญญา กุลนรตัน ์
NO ACTIVE 
  

ม.2 
https://drive.google.com/open?id=1pgQ
E86vD6bq15JpPraoO7uLZnipol_RL 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๓ อนุบาลหนองแสง นางสุภี แถนสีแสง  
 

ป.5 
https://www.youtube.com/watch?v 
=1O5upZSbMHI   

๔ บ้านทับไฮ นายช านาญ ช านิยันต ์
NO ACTIVE 
 

ป.1 
https://drive.google.com/open?id=1Pzt
qWx_199yZTNsGPWO2xIL4WXI_-DUF 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๕ บ้านโคกสว่าง นางทองยูร พี่งผล 
 

ป.3 https://youtu.be/e_oLFgKeJG0 
  

๖ อนุบาลกุมภวาป ี นายวุฒิศักดิ์ ใหญ่สูงเนิน  ป.5 
https://www.conplot.com/ 
category/mathp5/   

๗ บ้านท่าเปลือย นางสาววนิดา ไชยทักษิณ 
 

ป.3 
https://drive.google.com/file/d/1H6VyK
pLIUtp1TZv7hLZML5V8kb_VHPjg/view?
usp=sharing   

๘ บ้านค าบอน นางสาวศิริภสัสร ทาศิร ิ
 

ป.1 
https://www.youtube.com/watch? 
v=ijHTe7t1Ujs&t=1s   

๙ บ้านวาป ี นางวรรณวภิา จันทร์ศร ี
 

ป.3 
https://web.facebook.com/groups 
/765207984348138/   

๑๐ บ้านโคกสว่าง จิรัฐติกาล หงษ์สีทอง 
NO ACTIVE 
 

ปฐมวัย 
https://drive.google.com/open?id 
=1c-zzwW8IjDZ7PRG_YOwBczKknICi4md 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

 

-๔๑- 

https://drive.google.com/open?id=1jfiMlgeqZk51v5pspOt8eJ2kVXtxGjAI
https://drive.google.com/open?id=1jfiMlgeqZk51v5pspOt8eJ2kVXtxGjAI
https://drive.google.com/open?id=1pgQE86vD6bq15JpPraoO7uLZnipol_RL
https://drive.google.com/open?id=1pgQE86vD6bq15JpPraoO7uLZnipol_RL
https://www.youtube.com/watch?v=1O5upZSbMHI
https://www.youtube.com/watch?v=1O5upZSbMHI
https://drive.google.com/open?id=1PztqWx_199yZTNsGPWO2xIL4WXI_-DUF
https://drive.google.com/open?id=1PztqWx_199yZTNsGPWO2xIL4WXI_-DUF
https://youtu.be/e_oLFgKeJG0
https://www.conplot.com/category/mathp5/
https://www.conplot.com/category/mathp5/
https://drive.google.com/file/d/1H6VyKpLIUtp1TZv7hLZML5V8kb_VHPjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6VyKpLIUtp1TZv7hLZML5V8kb_VHPjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6VyKpLIUtp1TZv7hLZML5V8kb_VHPjg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ijHTe7t1Ujs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ijHTe7t1Ujs&t=1s
https://web.facebook.com/groups/765207984348138/
https://web.facebook.com/groups/765207984348138/
https://drive.google.com/open?id=1c-zzwW8IjDZ7PRG_YOwBczKknICi4md
https://drive.google.com/open?id=1c-zzwW8IjDZ7PRG_YOwBczKknICi4md


 

ตารางที่  ๙   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๑๑ บ้านโคกสว่าง นางสาวนาฎลัดดา พิมพรัตน ์
 

ป.6 
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6 
-math-book1/math-p6b1-002   

๑๒ บ้านเมืองปัง นางสาวชญภิชา สวุรรณพรหม NO ACTIVE ม.1 
https://drive.google.com/open?id 
=1_A4Y801aoFivoRkQ6MRzt-iJ4ywe8_7 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๑๓ 
บ้านโนนทอง 
ค าเจรญิ 

นางสาวศิรินารถ คุตมาสูนย ์
 

ป.5 
https://www.youtube.com/watch? 
v=W7M0LUyekL0  

๑๔ บ้านค าบอน ครูศิรภิัสสร ทาศิร ิ     
https://www.youtube.com/watch? 
v=ijHTe7t1Ujs  

๑๕ ค าค้อพิทยศกึษา สิบเอกวงค์ธวัช สุขราช   ป.6 
https://www.youtube.com/watch? 
v=I77CCOcw3ik  

๑๖ บ้านเชียงกรม นายชัยชนะ อ่อนวันนา   ป.4  https://youtu.be/prGq_1RG-AE 
 

๑๗ อนุบาลหนองแสง นางสาวอัจฉราพร บตุะลา   ป.3 
https://www.facebook.com/1000068685
17843/videos/839631746940129  

๑๘ บ้านเชียงกรม นายชัยชนะ อ่อนวันนา   ป.4 https://youtu.be/prGq_1RG-AE 
 

๑๙ บ้านวาป ี นางประกาย   สุระมรรคา 
 

ป.6 
https://www.liveworksheets.com 
/4-qq110558gd  

๒๐ 
บ้านหนองลุมพุก
หญ้าม้า 

นางสาวเกศกนก ดอนกลาง   ป.5 https://youtu.be/Skdf93TSnDw 
 

 

 

-๔๒- 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-math-book1/math-p6b1-002
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-math-book1/math-p6b1-002
https://drive.google.com/open?id=1_A4Y801aoFivoRkQ6MRzt-iJ4ywe8_7
https://drive.google.com/open?id=1_A4Y801aoFivoRkQ6MRzt-iJ4ywe8_7
https://www.youtube.com/watch?v=W7M0LUyekL0
https://www.youtube.com/watch?v=W7M0LUyekL0
https://www.youtube.com/watch?v=ijHTe7t1Ujs
https://www.youtube.com/watch?v=ijHTe7t1Ujs
https://www.youtube.com/watch?v=I77CCOcw3ik
https://www.youtube.com/watch?v=I77CCOcw3ik
https://youtu.be/prGq_1RG-AE
https://www.facebook.com/100006868517843/videos/839631746940129
https://www.facebook.com/100006868517843/videos/839631746940129
https://youtu.be/prGq_1RG-AE
https://www.liveworksheets.com/4-qq110558gd
https://www.liveworksheets.com/4-qq110558gd
https://youtu.be/Skdf93TSnDw


 

ตารางที่  ๙   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๒๑ บ้านโนนสูง นางรุ่งธิวา ศรีหัวแฮ  ป.5 https://youtu.be/Skdf93TSnDw  

๒๒ ค าค้อพิทยศึกษา นางสาวนัชรินทร์ เคนศริ ิ  ป.2 https://youtu.be/zjUBZxv9myI 
 

๒๓ ค าค้อพิทยศึกษา นายกิตติพงศ์  วิบูลยส์ิน 
 ม.1 https://youtu.be/4VixO44I1J8 

 

๒๔ 
ชุมชนวัดป่า 
ทรงธรรม 

นางสาวสุวรรณี  อ้วนแพง  ป.3 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=HhublR3HPFc  

๒๕ 
ชุมชนวัด 
ป่าทรงธรรม 

สิบเอกมนญูศักดิ์  รินทะชัย   
ป.6 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=hG3AS4_9kk8  

๒๖ 
บ้านเสาเล้าผักชี
ศรีสวสัดิ ์

นางสาวศุภรานันท ์ แก้วเกิดม ี  ม.1 https://youtu.be/xAcG9YZSb-Y 
 

๒๗ 
บ้านเสาเล้าผักชี
ศรีสวสัดิ ์

นางสาวศุภรานันท ์ แก้วเกิดม ี  ป.6 https://youtu.be/RsCyQc4WhS0 
 

๒๘ บ้านโนนสา นางสาวสุวิมล  หมอยา  ป.1 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=VFYilfYjt48&t=27s  

๒๙ 
บ้านห้วยเกิ้ง"
วัฒนเสรรีาษฎร์
บ ารุง" 

นางสาวนิธิทัศน์  แก้วเกิดม ี
 

ป.6 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=bZ0EoEXd3es 

 

๓๐ ชุมชนจ าป ี นางสาวศิริภา  นามจุมจัง  ป.6 
https://drive.google.com/file/d/1yQgDp
e2ltC8sp4_kphY57x5gsLs5foVq/view?us
p=sharing  

 

 

-๔๓- 

https://youtu.be/Skdf93TSnDw
https://youtu.be/zjUBZxv9myI
https://youtu.be/4VixO44I1J8
https://www.youtube.com/watch?v=HhublR3HPFc
https://www.youtube.com/watch?v=HhublR3HPFc
https://www.youtube.com/watch?v=hG3AS4_9kk8
https://www.youtube.com/watch?v=hG3AS4_9kk8
https://youtu.be/xAcG9YZSb-Y
https://youtu.be/RsCyQc4WhS0
https://www.youtube.com/watch?v=VFYilfYjt48&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=VFYilfYjt48&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=bZ0EoEXd3es
https://www.youtube.com/watch?v=bZ0EoEXd3es
https://drive.google.com/file/d/1yQgDpe2ltC8sp4_kphY57x5gsLs5foVq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yQgDpe2ltC8sp4_kphY57x5gsLs5foVq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yQgDpe2ltC8sp4_kphY57x5gsLs5foVq/view?usp=sharing


 

ตารางที ่ ๙   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๓๑ บ้านกุดขนวน นายชุติ สมโสภา 
 

ม.3 https://youtu.be/6HVIKB-PJdw 
 

๓๒ 
บ้านหนองกุง 
ทับม้า 

นางสาวญาณิน นันทะศร ี  
ป.4 

https://youtu.be/VTpXDCYjqa0 
 

๓๓ 
บ้านห้วยเกิ้ง 
"วัฒนเสรีราษฎร์
บ ารุง" 

นางสาวรัตนาภรณ์  วิบูลย์กลุ 
 

ม.1 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=Fl3aFYhUz_s  

๓๔ บ้านค าดอกไม ้ นางสาวธัญพิชชา พรมบุตร    https://youtu.be/dqyQ6H44UlU 
 

๓๕ บ้านวาป ี นางประกาย  สรุะมรรคา  ม.2 
https://youtube.com/watch?v 
=lBIuNIXhJGk&feature=share 

 

๓๖ บ้านม่วงดง นางสุภาภรณ์ พงษ์ค าผาย  ม.2 
https://drive.google.com/file/d 
/17AWOStS49fBKyCeH4CKYTXE 
uzWfx5Og-/view?usp=drivesdk  

๓๗ 
บ้านดงเมือง 
(ดงเมืองวิทยา) 

นางสาวภัทรภรณ์  ภิรมย์ขวัญ  ป.1 https://youtu.be/l3B7Esl96ZU 
 

๓๘ 
ชุมชนวัดป่า 
ทรงธรรม 

นางสาวชญานี จันทรเสนา  ป.1 
https://drive.google.com/file 
/d/1mgrtqIFjV4PSKYEbwuPM82 
rwAa-HWt26/view?usp=sharing  

 

 

-๔๔- 

https://youtu.be/6HVIKB-PJdw
https://youtu.be/VTpXDCYjqa0
https://www.youtube.com/watch?v=Fl3aFYhUz_s
https://www.youtube.com/watch?v=Fl3aFYhUz_s
https://youtu.be/dqyQ6H44UlU
https://youtube.com/watch?v=lBIuNIXhJGk&feature=share
https://youtube.com/watch?v=lBIuNIXhJGk&feature=share
https://drive.google.com/file/d/17AWOStS49fBKyCeH4CKYTXEuzWfx5Og-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17AWOStS49fBKyCeH4CKYTXEuzWfx5Og-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17AWOStS49fBKyCeH4CKYTXEuzWfx5Og-/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/l3B7Esl96ZU
https://drive.google.com/file/d/1mgrtqIFjV4PSKYEbwuPM82rwAa-HWt26/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mgrtqIFjV4PSKYEbwuPM82rwAa-HWt26/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mgrtqIFjV4PSKYEbwuPM82rwAa-HWt26/view?usp=sharing


 

ตารางที่  ๑๐   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๑ อนุบาลหนองแสง นางสาวกมลชนก นามมาลา 
 

ป.6 https://www.youtube.com/ 
watch?v=FJGKsnvWhEE  

๒ อนุบาลหนองแสง นางล าไพ รัตนโรจน ์  ป.5 https://www.facebook.com/1049039 
35188890/videos/417010006096171  

๓ บ้านโคกสว่าง นายเดชา โพนทอง 
 

ม.1 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=fSLu7DrYQyw  

๔ บ้านทับไฮ นายช านาญ ช านิยันต ์
No ACTIVE 

 
ป.1 

https://drive.google.com/open?id=1rgV
mpoJhgqS7CH4WDLsLw9qQA9nxR3SW 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าของสื่อ 

๕ 
ห้วยแสง 
อรุณวิทยา 

นางสาวคมดาว พุทธโคตร 
No ACTIVE 

 
ม.1 

https://drive.google.com/open?id=1DG_
DKsD_q_f6pUCFw6YReYasWNMP0ycx 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าของสื่อ 

๖ อนุบาลกุมภวาป ี นายวุฒิศักดิ์ ใหญ่สูงเนิน  ป.5 
https://www.conplot.com/ 
category/technologyp5/  

๗ บ้านเมืองปัง นางสาวจันทร์สดุา ลี้พงษ์กุล 
No ACTIVE 

 
ป.5 

https://drive.google.com/open?id=1d5v
RYpMq1EugR4FibI0_tMAEw-DMRO5- 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าของสื่อ 

๘ บ้านโคกสว่าง นางสาวพีระยา พิบูลย์ศริิกุล  ป.4 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=rTYYYlycQhM  

๙ บ้านเมืองปัง นางวิชญาพร นาทันตอง No ACTIVE 
 

ป.4 
https://drive.google.com/open?id=1-
dmoiMciV-vBqlIk6OFP4d7rs6_NO708 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าของสื่อ 

๑๐ 
บ้านม่วงดง 
 

นางสาวมิตรา  สายแสน 
 

 ป.6 https://youtu.be/7DI0Co3q1TM 
 

 

 

-๔๕- 

https://www.youtube.com/watch?v=FJGKsnvWhEE
https://www.youtube.com/watch?v=FJGKsnvWhEE
https://www.facebook.com/104903935188890/videos/417010006096171
https://www.facebook.com/104903935188890/videos/417010006096171
https://www.youtube.com/watch?v=fSLu7DrYQyw
https://www.youtube.com/watch?v=fSLu7DrYQyw
https://drive.google.com/open?id=1rgVmpoJhgqS7CH4WDLsLw9qQA9nxR3SW
https://drive.google.com/open?id=1rgVmpoJhgqS7CH4WDLsLw9qQA9nxR3SW
https://drive.google.com/open?id=1DG_DKsD_q_f6pUCFw6YReYasWNMP0ycx
https://drive.google.com/open?id=1DG_DKsD_q_f6pUCFw6YReYasWNMP0ycx
https://www.conplot.com/category/technologyp5/
https://www.conplot.com/category/technologyp5/
https://drive.google.com/open?id=1d5vRYpMq1EugR4FibI0_tMAEw-DMRO5-
https://drive.google.com/open?id=1d5vRYpMq1EugR4FibI0_tMAEw-DMRO5-
https://www.youtube.com/watch?v=rTYYYlycQhM
https://www.youtube.com/watch?v=rTYYYlycQhM
https://drive.google.com/open?id=1-dmoiMciV-vBqlIk6OFP4d7rs6_NO708
https://drive.google.com/open?id=1-dmoiMciV-vBqlIk6OFP4d7rs6_NO708
https://youtu.be/7DI0Co3q1TM


 

ตารางที่  ๑๐   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๑๑ ค าค้อพิทยศึกษา นางสาวจันทร์จิรา พรหมอารักษ์ 
 

ม.1 https://youtu.be/8qU-ZisBXEI 
 

๑๒ ค าค้อพิทยศึกษา นางสาวจุฑารัตน์  พลนามอินทร ์  ม.2 http://kroomin.khamkhor.ac.th 

 
๑๓ ค าค้อพิทยศึกษา นางสาวจุฑารัตน์ พลนามอินทร ์

 
ม.2 

https://sites.google.com/ 
kokfuang.ac.th/kroomin 

๑๔ อนุบาลหนองแสง นางไพวัลย์  จันทรเสนา  ป.1 
https://www.facebook.com/paiwan 
.laochai/videos/2904416133109783  

๑๕ อนุบาลหนองแสง นายเติมพงษ ์ บุราณรักษ ์  ป.3 https://sites.google.com/view/sci-viki/ 
 

๑๖ บ้านค าม่วง นางสาวสุทธิดา โคตรพรหมศรี  
 

ป.4 
https://sites.google.com/u/0/d/1-
q2afX7x2rIdm_Y8UQ9ip5dtdTIZy00q/edit  

๑๗ 
ชุมชนวัดป่า 
ทรงธรรม 

นางสาวอันธิกา โฮมชัยวงษ ์  ป.4 https://drive.google.com/file/d/1wEKuJmZjHD
X5axQoMBLm8GktzfJq4yHb/view?usp=sharing 

 ๑๘ 
ชุมชนวัดป่า 
ทรงธรรม 

นางสาวอันธิกา โฮมชัยวงษ ์  ป.4 https://youtu.be/x6M9ZhEZmVM 

๑๙ สามัคคีวิทยาคาร นางสาวธิติวรรณ จันทบัวลา 
 

ป.1 https://youtu.be/L9l42Dp9G-M 
 

๒๐ สามัคคีวิทยาคาร นางสาวพิมลวรรณ ร่มวาป ี  ป.5 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=ZjtaSepvEAw 

 
 

 

-๔๖- 

https://youtu.be/8qU-ZisBXEI
http://kroomin.khamkhor.ac.th/
https://sites.google.com/kokfuang.ac.th/kroomin
https://sites.google.com/kokfuang.ac.th/kroomin
https://www.facebook.com/paiwan.laochai/videos/2904416133109783
https://www.facebook.com/paiwan.laochai/videos/2904416133109783
https://sites.google.com/view/sci-viki/
https://sites.google.com/u/0/d/1-q2afX7x2rIdm_Y8UQ9ip5dtdTIZy00q/edit
https://sites.google.com/u/0/d/1-q2afX7x2rIdm_Y8UQ9ip5dtdTIZy00q/edit
https://drive.google.com/file/d/1wEKuJmZjHDX5axQoMBLm8GktzfJq4yHb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wEKuJmZjHDX5axQoMBLm8GktzfJq4yHb/view?usp=sharing
https://youtu.be/x6M9ZhEZmVM
https://youtu.be/L9l42Dp9G-M
https://www.youtube.com/watch?v=ZjtaSepvEAw
https://www.youtube.com/watch?v=ZjtaSepvEAw


 

ตารางที่  ๑๐   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๒๑ 
สามัคคีวิทยาคาร 
 

นางสาวธิติวรรณ จันทบัวลา 
 

 

ป.1 https://youtu.be/L9l42Dp9G-M 
 

๒๒ 
บ้านเสาเล้าผักชี
ศรีสวสัดิ ์

นางสาวสุกัญญา บุญหนา  ม.1 
https://sites.google.com/view/ 
cai-bykrusukunya/Home 

 

๒๓ สามัคคีวิทยาคาร นางสาวพิมลวรรณ ร่มวาป ี
 

ป.6 https://youtu.be/6jpQQwkfbjs 

 

๒๔ บ้านวาป ี นางสาวกุลสดุา วิบูลย์สิน  ม.3 
https://www.liveworksheets. 
com/ph2176814sl  

๒๕ 
บ้านดงเมือง 
(ดงเมืองวิทยา) 

นางสาวสุกัญญา ไชยชาดา  ป.2 https://youtu.be/nYitIVMLM0k 

 

๒๖ 
ชุมชนวัดป่า 
ทรงธรรม 

นางสาวพิสมัย  จงรักษ์  ป.3 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=6XULwN3MktQ 

 
 

 

 

 

-๔๗- 

https://youtu.be/L9l42Dp9G-M
https://sites.google.com/view/cai-bykrusukunya/Home
https://sites.google.com/view/cai-bykrusukunya/Home
https://youtu.be/6jpQQwkfbjs
https://www.liveworksheets.com/ph2176814sl
https://www.liveworksheets.com/ph2176814sl
https://youtu.be/nYitIVMLM0k
https://www.youtube.com/watch?v=6XULwN3MktQ
https://www.youtube.com/watch?v=6XULwN3MktQ


ตารางที่  ๑๑   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๑ อนุบาลหนองแสง นางอนุทิน หรพูน 
พิธีกรรมทาง
พุทธศาสนา 

ป.6 
https://www.youtube.com 
/watch?v=QjnzeHekD_A 

 

๒ บ้านโคกสว่าง นางสาวพิชญาภา หมวดไธสงค์ สินค้าและ
บริการ 

ป.4 
https://drive.google.com/ 
open?id=1lak3B8vhhKZHd 
0rR0mANpWe7EIiWmzxj 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 
(No Active) 

๓ 
ชุมชนวัดป่า 
ทรงธรรม 

นางสาวอุไรวรรณ ดีลุนชัย เงิน ป.4 
https://drive.google.com/file/d/ 
1FZLJxAZwOsfcjy74LJwDOz 
Yl1x8WwZpM/view?usp=sharing  

๔ บ้านดงเมือง นางเกษร ด่างเกษ ี
สุวรรณสาม

ชาดก 
ป.1-2 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=01Ks7bzxDI4 

 

๕ ดงเมือง นางเกษร ด่างเกษ ี
ศาสนิกชน
ตัวอย่าง 

  
https://www.youtube.com/ 
watch?v=YA_XWamZTY0 

 

๖ ดงเมือง นางเกษร ด่างเกษ ี
หลักธรรมน า

ความสุข 
  

https://www.youtube.com/ 
watch?v=k7L_-DfVMHE 

 

๗ อนุบาลหนองแสง นางไพวัลย์  จันทรเสนา 
ความสัมพันธ์
ของสมาชิกใน

โรงเรียน 
ป.1 

https://www.facebook.com/ 
paiwan.laochai/videos/ 
532269908097604  

 
 

 

 

 

-๔๘- 

https://www.youtube.com/watch?v=QjnzeHekD_A
https://www.youtube.com/watch?v=QjnzeHekD_A
https://drive.google.com/open?id=1lak3B8vhhKZHd0rR0mANpWe7EIiWmzxj
https://drive.google.com/open?id=1lak3B8vhhKZHd0rR0mANpWe7EIiWmzxj
https://drive.google.com/open?id=1lak3B8vhhKZHd0rR0mANpWe7EIiWmzxj
https://drive.google.com/file/d/1FZLJxAZwOsfcjy74LJwDOzYl1x8WwZpM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FZLJxAZwOsfcjy74LJwDOzYl1x8WwZpM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FZLJxAZwOsfcjy74LJwDOzYl1x8WwZpM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=01Ks7bzxDI4
https://www.youtube.com/watch?v=01Ks7bzxDI4
https://www.youtube.com/watch?v=YA_XWamZTY0
https://www.youtube.com/watch?v=YA_XWamZTY0
https://www.youtube.com/watch?v=k7L_-DfVMHE
https://www.youtube.com/watch?v=k7L_-DfVMHE
https://www.facebook.com/paiwan.laochai/videos/532269908097604
https://www.facebook.com/paiwan.laochai/videos/532269908097604
https://www.facebook.com/paiwan.laochai/videos/532269908097604


 

ตารางที่  ๑๑   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๘ อนุบาลหนองแสง นายศราวุธ  วงค์พิมสอน 
เกริ่นน า ช่ัวโมง

แรก 
ป.4 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=bdGBF_wR1z4 

 

๙ 
บ้านดงเมือง 
(ดงเมืองวิทยา) 

นายพิทักษ์สินธ ์ บ ารุงภักด ี
วันหนุดราชการ

ที่ส าคัญ 
ป.3 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=pX7hQfCZows 

 

๑๐ ค าค้อพิทยศึกษา นายศราวุฒิ ตะวงษา 
การสถาปนา
กรุงสุโขทัย 

ม.1 https://youtu.be/AWeTRosJYgY 
 

๑๑ 
บ้านดงเมือง 
(ดงเมืองวิทยา) 

นายพิทักษ์สินธ ์ บ ารุงภักด ี
ศาสนสถาน 
ศาสนวัตถุ 

ศาสนบุคคล 
ป.3 https://youtu.be/xzFpI0hZwJI 

 

๑๒ อนุบาลหนองแสง นายอดิพงษ ์ ดิ่งเกษ   ป.5 
https://www.facebook.com/ 
groups/1464327637293170/ 
permalink/1488860114839922/  

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔๙- 

https://www.youtube.com/watch?v=bdGBF_wR1z4
https://www.youtube.com/watch?v=bdGBF_wR1z4
https://www.youtube.com/watch?v=pX7hQfCZows
https://www.youtube.com/watch?v=pX7hQfCZows
https://youtu.be/AWeTRosJYgY
https://youtu.be/xzFpI0hZwJI
https://www.facebook.com/groups/1464327637293170/permalink/1488860114839922/
https://www.facebook.com/groups/1464327637293170/permalink/1488860114839922/
https://www.facebook.com/groups/1464327637293170/permalink/1488860114839922/


 

ตารางที่  ๑๒   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๑ บ้านนาฝาย นายวรวุฒิ หาดชัยภมู ิ NO ACTIVE ป.6 
https://drive.google.com/open?id=14rA
bA3QApWpxrDEDmYmfBU6tvneJNe3L 

ต้องขอสิทธ์ิ 
การเข้าถึงจากเจ้าของสื่อ 

๒ บ้านโคกสว่าง 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรัตติกร กอง
ลาแซ 

NO ACTIVE ม.2 
https://drive.google.com/open?id=10kK
T1DkvZiUmcniy5LvnFJau0oYQQTZ9 

ต้องขอสิทธ์ิ 
การเข้าถึงจากเจ้าของสื่อ 

๓ อนุบาลหนองแสง นายอัชลีย์  งอสอน   ป.5 

https://www.loom.com/share/2ccedebc
c0d948278c27bd24ea81741e?fbclid=Iw
AR0o8eT50FqzmdvcXXWtmF_zLryEzx_o
wnbh9XQw9DFy8KLZ0Nmw3U-hojY 

 

๔ ค าค้อพิทยศึกษา ศรัณยู ศรีบุญ 
หัวใจและ

หลอดเลือด 
ป.6 

https://www.youtube.com/watch?v=t2
mbun9dNoQ&t=33s  

๕ ค าค้อพิทยศึกษา ศรัณยู ศรีบุญ 
หัวใจและ

หลอดเลือด 
ป.6 https://youtu.be/p4cr0MC2yqg 

 

๖ 
บ้านดงเมือง 
(ดงเมืองวิทยา) 

นายอาคม  ศรีเชียงสา   ป.5 https://youtu.be/cpgx6uTVmxA 
 

 

 

 

 

 

 

-๕๐- 

https://drive.google.com/open?id=14rAbA3QApWpxrDEDmYmfBU6tvneJNe3L
https://drive.google.com/open?id=14rAbA3QApWpxrDEDmYmfBU6tvneJNe3L
https://drive.google.com/open?id=10kKT1DkvZiUmcniy5LvnFJau0oYQQTZ9
https://drive.google.com/open?id=10kKT1DkvZiUmcniy5LvnFJau0oYQQTZ9
https://www.loom.com/share/2ccedebcc0d948278c27bd24ea81741e?fbclid=IwAR0o8eT50FqzmdvcXXWtmF_zLryEzx_ownbh9XQw9DFy8KLZ0Nmw3U-hojY
https://www.loom.com/share/2ccedebcc0d948278c27bd24ea81741e?fbclid=IwAR0o8eT50FqzmdvcXXWtmF_zLryEzx_ownbh9XQw9DFy8KLZ0Nmw3U-hojY
https://www.loom.com/share/2ccedebcc0d948278c27bd24ea81741e?fbclid=IwAR0o8eT50FqzmdvcXXWtmF_zLryEzx_ownbh9XQw9DFy8KLZ0Nmw3U-hojY
https://www.loom.com/share/2ccedebcc0d948278c27bd24ea81741e?fbclid=IwAR0o8eT50FqzmdvcXXWtmF_zLryEzx_ownbh9XQw9DFy8KLZ0Nmw3U-hojY
https://www.youtube.com/watch?v=t2mbun9dNoQ&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=t2mbun9dNoQ&t=33s
https://youtu.be/p4cr0MC2yqg
https://youtu.be/cpgx6uTVmxA


 

ตารางที่  ๑๓   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๑ บ้านโคกสว่าง นายเดชา โพนทอง  ม.1 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=5l3olz4cFX4 

 

๒ 
บ้านดงเมือง 
 (ดงเมืองวิทยา) 

นางเกษร  ด่างเกษ ี  ป.1 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=QgdnMufD_Qc 

 

๓ 
บ้านดงเมือง 
 (ดงเมืองวิทยา) 

นางเกษร  ด่างเกษ ี  ป.2 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=Hy3BRPO-dY8 

 

๔ 
บ้านดงเมือง 
 (ดงเมืองวิทยา) 

นางเกษร  ด่างเกษ ี  ป.2 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=zLKZ339JWvA 

 

๕ 
บ้านดงเมือง 
 (ดงเมืองวิทยา) 

นางสุทธิการ แสงศศิธร  ม.1-3 

https://drive.google.com/file/d/1rQUdioG
uZzquiUnHeI6CAQhJ9xQVEW2B/view?fbcli
d=IwAR2vrSaojiBupcI31KsqZTimkwGBevyZ
Vg7Ni3Kh57HLiTVA8E734wBQbVA 

 
๖ 

บ้านดงเมือง 
 (ดงเมืองวิทยา) 

นางสุทธิการ แสงศศิธร  ม.1-3 

https://drive.google.com/file/ 
d/1Py8xUwNBHFlAcJp8-uD7-
MTrgubPibvF/view?fbclid=IwAR1vBOOclF0
R5Y0ZtwZlz3mXQ2ljvt6JErgMw223D_Cev6
ixzZiaMcYKDNY 

 

 

-๕๑- 

https://www.youtube.com/watch?v=5l3olz4cFX4
https://www.youtube.com/watch?v=5l3olz4cFX4
https://www.youtube.com/watch?v=QgdnMufD_Qc
https://www.youtube.com/watch?v=QgdnMufD_Qc
https://www.youtube.com/watch?v=Hy3BRPO-dY8
https://www.youtube.com/watch?v=Hy3BRPO-dY8
https://www.youtube.com/watch?v=zLKZ339JWvA
https://www.youtube.com/watch?v=zLKZ339JWvA
https://drive.google.com/file/d/1rQUdioGuZzquiUnHeI6CAQhJ9xQVEW2B/view?fbclid=IwAR2vrSaojiBupcI31KsqZTimkwGBevyZVg7Ni3Kh57HLiTVA8E734wBQbVA
https://drive.google.com/file/d/1rQUdioGuZzquiUnHeI6CAQhJ9xQVEW2B/view?fbclid=IwAR2vrSaojiBupcI31KsqZTimkwGBevyZVg7Ni3Kh57HLiTVA8E734wBQbVA
https://drive.google.com/file/d/1rQUdioGuZzquiUnHeI6CAQhJ9xQVEW2B/view?fbclid=IwAR2vrSaojiBupcI31KsqZTimkwGBevyZVg7Ni3Kh57HLiTVA8E734wBQbVA
https://drive.google.com/file/d/1rQUdioGuZzquiUnHeI6CAQhJ9xQVEW2B/view?fbclid=IwAR2vrSaojiBupcI31KsqZTimkwGBevyZVg7Ni3Kh57HLiTVA8E734wBQbVA
https://drive.google.com/file/d/1Py8xUwNBHFlAcJp8-uD7-MTrgubPibvF/view?fbclid=IwAR1vBOOclF0R5Y0ZtwZlz3mXQ2ljvt6JErgMw223D_Cev6ixzZiaMcYKDNY
https://drive.google.com/file/d/1Py8xUwNBHFlAcJp8-uD7-MTrgubPibvF/view?fbclid=IwAR1vBOOclF0R5Y0ZtwZlz3mXQ2ljvt6JErgMw223D_Cev6ixzZiaMcYKDNY
https://drive.google.com/file/d/1Py8xUwNBHFlAcJp8-uD7-MTrgubPibvF/view?fbclid=IwAR1vBOOclF0R5Y0ZtwZlz3mXQ2ljvt6JErgMw223D_Cev6ixzZiaMcYKDNY
https://drive.google.com/file/d/1Py8xUwNBHFlAcJp8-uD7-MTrgubPibvF/view?fbclid=IwAR1vBOOclF0R5Y0ZtwZlz3mXQ2ljvt6JErgMw223D_Cev6ixzZiaMcYKDNY
https://drive.google.com/file/d/1Py8xUwNBHFlAcJp8-uD7-MTrgubPibvF/view?fbclid=IwAR1vBOOclF0R5Y0ZtwZlz3mXQ2ljvt6JErgMw223D_Cev6ixzZiaMcYKDNY


 

ตารางที่  ๑๓   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๗ 
บ้านดงเมือง  
(ดงเมืองวิทยา) 

นางสุทธิการ แสงศศิธร  ม.1-3 

https://drive.google.com/file/d/1xjNsFJhb-
8zprLpbejzqOcxGgEnFDcyb/view?fbclid=I
wAR0uNfCeMUCQQDtN5eZntC4vk3UklWhl
ScT7uLDDDZgAJQrzwq4wYyoUDLc  

๘ 
บ้านดงเมือง  
(ดงเมืองวิทยา) 

นางสุทธิการ แสงศศิธร  ป.2 

https://drive.google.com/file/d/1Ed73oyQ
lWAfpQRztWUWmSIgFxdY8JLE0/view?fbcli
d=IwAR1o0WDQhy-
luurXd4jou0_w5pSZGM5xm7zGU4wIjarxw
L6j4pAwb9LZtSQ 

 

๙ บ้านม่วงดง นางสาว กมลกานตร์ กอแก้ว 
NO ACTIVE 
 

ม.1 https://drive.google.com/drive/folders/1P2XZPd
NQaIuP45ag4KkMcVxvDtSgbV5W?usp=sharing 

NO ACTIVE 
 

๑๐ ค าค้อพิทยศึกษา นายอภิเชษฐ ์ ป้านภูม ิ  ป.2 https://youtu.be/QgdnMufD_Qc 

 

๑๑ 
บ้านดงเมือง 
(ดงเมืองวิทยา) 

นางเกษร ด่างเกษ ี  ป.2 https://youtu.be/Hy3BRPO-dY8 
 

๑๒ 
บ้านดงเมือง 
(ดงเมืองวิทยา) 

นางเกษร  ด่างเกษ ี  ป.2 https://youtu.be/QgdnMufD_Qc 

 

๑๓ 
บ้านดงเมือง 
(ดงเมืองวิทยา) 

นางเกษร  ด่างเกษ ี  ป.2 
https://drive.google.com/drive/ 
folders/1P2XZPdNQaIuP45ag4 
KkMcVxvDtSgbV5W?usp=sharing  

 

-๕๒- 

https://drive.google.com/file/d/1xjNsFJhb-8zprLpbejzqOcxGgEnFDcyb/view?fbclid=IwAR0uNfCeMUCQQDtN5eZntC4vk3UklWhlScT7uLDDDZgAJQrzwq4wYyoUDLc
https://drive.google.com/file/d/1xjNsFJhb-8zprLpbejzqOcxGgEnFDcyb/view?fbclid=IwAR0uNfCeMUCQQDtN5eZntC4vk3UklWhlScT7uLDDDZgAJQrzwq4wYyoUDLc
https://drive.google.com/file/d/1xjNsFJhb-8zprLpbejzqOcxGgEnFDcyb/view?fbclid=IwAR0uNfCeMUCQQDtN5eZntC4vk3UklWhlScT7uLDDDZgAJQrzwq4wYyoUDLc
https://drive.google.com/file/d/1xjNsFJhb-8zprLpbejzqOcxGgEnFDcyb/view?fbclid=IwAR0uNfCeMUCQQDtN5eZntC4vk3UklWhlScT7uLDDDZgAJQrzwq4wYyoUDLc
https://drive.google.com/file/d/1Ed73oyQlWAfpQRztWUWmSIgFxdY8JLE0/view?fbclid=IwAR1o0WDQhy-luurXd4jou0_w5pSZGM5xm7zGU4wIjarxwL6j4pAwb9LZtSQ
https://drive.google.com/file/d/1Ed73oyQlWAfpQRztWUWmSIgFxdY8JLE0/view?fbclid=IwAR1o0WDQhy-luurXd4jou0_w5pSZGM5xm7zGU4wIjarxwL6j4pAwb9LZtSQ
https://drive.google.com/file/d/1Ed73oyQlWAfpQRztWUWmSIgFxdY8JLE0/view?fbclid=IwAR1o0WDQhy-luurXd4jou0_w5pSZGM5xm7zGU4wIjarxwL6j4pAwb9LZtSQ
https://drive.google.com/file/d/1Ed73oyQlWAfpQRztWUWmSIgFxdY8JLE0/view?fbclid=IwAR1o0WDQhy-luurXd4jou0_w5pSZGM5xm7zGU4wIjarxwL6j4pAwb9LZtSQ
https://drive.google.com/file/d/1Ed73oyQlWAfpQRztWUWmSIgFxdY8JLE0/view?fbclid=IwAR1o0WDQhy-luurXd4jou0_w5pSZGM5xm7zGU4wIjarxwL6j4pAwb9LZtSQ
https://drive.google.com/drive/folders/1P2XZPdNQaIuP45ag4KkMcVxvDtSgbV5W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P2XZPdNQaIuP45ag4KkMcVxvDtSgbV5W?usp=sharing
https://youtu.be/QgdnMufD_Qc
https://youtu.be/Hy3BRPO-dY8
https://youtu.be/QgdnMufD_Qc
https://drive.google.com/drive/folders/1P2XZPdNQaIuP45ag4KkMcVxvDtSgbV5W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P2XZPdNQaIuP45ag4KkMcVxvDtSgbV5W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P2XZPdNQaIuP45ag4KkMcVxvDtSgbV5W?usp=sharing


 

 

ตารางที่  ๑๔   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๑ 
ค าค้อพิทยศึกษา 
 

นายทวี  อินทะสร้อย 
 

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ม.1 
https://drive.google.com/file/d/17tqjQRp
OXYSuwa311hqTIvsZ3c_ZtbsA/view?usp=
sharing 

 
       

 

ตารางที่  ๑๕   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ปฐมวัย 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๑ บ้านนกขะบา นางสาวตติยา โภคาพานิช NO ACTIVE ปฐมวัย https://drive.google.com/file/d/1puLsZHxv0NHBy
CRrreFVjFECz6DxLAPY/view?usp=drivesdk 

ต้องขอสิทธิ์เข้ำถึง 
จำกเจ้ำของสื่อ 

 

๒ บ้านป่าหวาย นางสาวนภารตัน์ เบิกระ   ปฐมวัย 
https://www.youtube.com/watch?v=6JgRmf3aEtc  

๓ บ้านนาฝาย นางสาวจิตตมิา มาตขาว NO ACTIVE ปฐมวัย https://drive.google.com/open?id=1oqG4qGZ2Q
09cGd7GCOI0ykB-PqMRhACC 

ต้องขอสิทธิ์เข้ำถึง 
จำกเจ้ำของสื่อ 

 

๔ บ้านนกขะบา นางสาวตติยา โภคาพานิช NO ACTIVE ปฐมวัย https://drive.google.com/drive/folders/1-
29azsqsByt0Hbezl4IUp2EnG1UYRvn3 

ต้องขอสิทธิ์เข้ำถึง 
จำกเจ้ำของสื่อ 

 
 

-๕๓- 

https://drive.google.com/file/d/17tqjQRpOXYSuwa311hqTIvsZ3c_ZtbsA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17tqjQRpOXYSuwa311hqTIvsZ3c_ZtbsA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17tqjQRpOXYSuwa311hqTIvsZ3c_ZtbsA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1puLsZHxv0NHByCRrreFVjFECz6DxLAPY/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1puLsZHxv0NHByCRrreFVjFECz6DxLAPY/view?usp=drivesdk
https://www.youtube.com/watch?v=6JgRmf3aEtc
https://drive.google.com/open?id=1oqG4qGZ2Q09cGd7GCOI0ykB-PqMRhACC
https://drive.google.com/open?id=1oqG4qGZ2Q09cGd7GCOI0ykB-PqMRhACC
https://drive.google.com/drive/folders/1-29azsqsByt0Hbezl4IUp2EnG1UYRvn3
https://drive.google.com/drive/folders/1-29azsqsByt0Hbezl4IUp2EnG1UYRvn3


 

 

ตารางที่  ๑๕   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ปฐมวัย (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๕ บ้านนกขะบา นางสาวตติยา โภคาพานิช NO ACTIVE ปฐมวัย 
https://drive.google.com/drive/folders/1IN
uwtZi-UT80eqb46MXq7cT8SEWY7tQr 

ต้องขอสิทธิ์เข้ำถึง 
จำกเจ้ำของสื่อ 

 

๖ บ้านนกขะบา นางสาวตติยา โภคาพานิช   ปฐมวัย https://youtu.be/PM3VobKKld0 
 

๗ บ้านดงกลาง ครูปัญญา ไชยทองศร ี NO ACTIVE อนุบาล 2 

https://www.facebook.com/messenger_m
edia/?thread_id=100004606144066&attac
hment_id=546764073043141&message_id
=mid.%24cAAAAD0394qmB2spVzF7qYQDE
cxie 

ต้องขอสิทธิ์เข้ำถึง 
จำกเจ้ำของสื่อ 

 

๘ ดงเมือง ครูฝ้าย สุวิมล ธรรมโส     https://www.youtube.com/ 
watch?app=desktop&v=9zn3rDjoy4w  

๙ ดงเมือง น.ส.สุวมิล ธรรมโส     
https://www.youtube.com/watch?app=de
sktop&v=9zn3rDjoy4w&fbclid=IwAR2rb2Q
2UoBqlNBFbA8sGDq1QotJgJNw3u3UCciHx
PiE6n93a16-l2eT3yA  

 

 

-๕๔- 

https://drive.google.com/drive/folders/1INuwtZi-UT80eqb46MXq7cT8SEWY7tQr
https://drive.google.com/drive/folders/1INuwtZi-UT80eqb46MXq7cT8SEWY7tQr
https://youtu.be/PM3VobKKld0
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100004606144066&attachment_id=546764073043141&message_id=mid.%24cAAAAD0394qmB2spVzF7qYQDEcxie
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100004606144066&attachment_id=546764073043141&message_id=mid.%24cAAAAD0394qmB2spVzF7qYQDEcxie
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100004606144066&attachment_id=546764073043141&message_id=mid.%24cAAAAD0394qmB2spVzF7qYQDEcxie
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100004606144066&attachment_id=546764073043141&message_id=mid.%24cAAAAD0394qmB2spVzF7qYQDEcxie
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100004606144066&attachment_id=546764073043141&message_id=mid.%24cAAAAD0394qmB2spVzF7qYQDEcxie
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9zn3rDjoy4w
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9zn3rDjoy4w
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9zn3rDjoy4w&fbclid=IwAR2rb2Q2UoBqlNBFbA8sGDq1QotJgJNw3u3UCciHxPiE6n93a16-l2eT3yA
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9zn3rDjoy4w&fbclid=IwAR2rb2Q2UoBqlNBFbA8sGDq1QotJgJNw3u3UCciHxPiE6n93a16-l2eT3yA
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9zn3rDjoy4w&fbclid=IwAR2rb2Q2UoBqlNBFbA8sGDq1QotJgJNw3u3UCciHxPiE6n93a16-l2eT3yA
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9zn3rDjoy4w&fbclid=IwAR2rb2Q2UoBqlNBFbA8sGDq1QotJgJNw3u3UCciHxPiE6n93a16-l2eT3yA


 

 

ตารางที่  ๑๕   แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ปฐมวัย (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้ำของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมำยเหตุ 

๑๐ บ้านม่วงดง นางสาวอังคณา  ค าคณู NO ACTIVE ปฐมวัย https://drive.google.com/open?id=1Ryabo
Xfkop-HknQI0OogCMIiTJC7vs-y 

ต้องขอสิทธิ์เข้ำถึง 
จำกเจ้ำของสื่อ 

 

๑๑ บ้านม่วงดง นางมยุรี  ขาวชู NO ACTIVE ปฐมวัย https://drive.google.com/open?id=1HWcD
HsnDaFbna_Npi3C_wo0IhYCWVZV8 

ต้องขอสิทธิ์เข้ำถึง 
จำกเจ้ำของสื่อ 

 

๑๒ อนุบาลหนองแสง นางสาวไอลดา ค าระกาย   ปฐมวัย 
https://youtu.be/nGYunkIe6iI  

๑๓ 
ชุมชนวัดป่า 
ทรงธรรม 

นางสาวอนุสรา  รินทะชัย  ปฐมวัย https://www.youtube.com/watch?v=sTaS
5xNWvfY  

๑๔ 
บ้านห้วยเกิ้ง 
“วัฒนเสรีราษฎร์
บ ารุง” 

นางสาวณัฐธิดา พันธุวาสิฏฐ ์  ปฐมวัย  https://youtu.be/g8gj3JSGsgk 
 

๑๕ 
บ้านดงเมือง 
(ดงเมืองวิทยา) 

นางสาวสุวิมล  ธรรมโส 
รูปทรง
เรขาคณิต 

 ปฐมวัย 
https://m.youtube.com/watch?v=9zn3rDj
oy4w 

 

๑๖ 
ชุมชนวัดป่า 
ทรงธรรม 

นางสาวสุฑารัตน์ รดัสวนจิก  ปฐมวัย 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=I
wAR3pz50Yv2xrHjMwh4M9gpELdMvf5PLU
StTN6rRWyrUO9GLFzTlK0L2WUnU&v=NQ
UqJNn4Jmg&feature=youtu.be  

 

-๕๕- 

https://drive.google.com/open?id=1RyaboXfkop-HknQI0OogCMIiTJC7vs-y
https://drive.google.com/open?id=1RyaboXfkop-HknQI0OogCMIiTJC7vs-y
https://drive.google.com/open?id=1HWcDHsnDaFbna_Npi3C_wo0IhYCWVZV8
https://drive.google.com/open?id=1HWcDHsnDaFbna_Npi3C_wo0IhYCWVZV8
https://youtu.be/nGYunkIe6iI
https://www.youtube.com/watch?v=sTaS5xNWvfY
https://www.youtube.com/watch?v=sTaS5xNWvfY
https://youtu.be/g8gj3JSGsgk
https://m.youtube.com/watch?v=9zn3rDjoy4w
https://m.youtube.com/watch?v=9zn3rDjoy4w
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3pz50Yv2xrHjMwh4M9gpELdMvf5PLUStTN6rRWyrUO9GLFzTlK0L2WUnU&v=NQUqJNn4Jmg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3pz50Yv2xrHjMwh4M9gpELdMvf5PLUStTN6rRWyrUO9GLFzTlK0L2WUnU&v=NQUqJNn4Jmg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3pz50Yv2xrHjMwh4M9gpELdMvf5PLUStTN6rRWyrUO9GLFzTlK0L2WUnU&v=NQUqJNn4Jmg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3pz50Yv2xrHjMwh4M9gpELdMvf5PLUStTN6rRWyrUO9GLFzTlK0L2WUnU&v=NQUqJNn4Jmg&feature=youtu.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๖- 
 

 วิธีกำรใช้สื่อออนไลน์จำกเว็บไซต์ศูนย์สื่อ สพป.อดุรธำนี เขต ๒ (www.mrcud2.com) 
   
  เนื่องจากเว็บไซต์ของศูนย์สื่อ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ออนไลน์ที่ URL  http://www.mrcud2.com  ท าการ
ออนไลน์มานานตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ท าให้ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการผลิตสื่อในขณะนั้น หมดอายุการใช้งานหรือ
มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ท าให้การใช้งานในขณะนี้ (พ.ศ.๒๕๖๔)  มีปัญหาการใช้งาน หรือใช้งานไม่ได้ในบาง
สื่อ ซึ่งจะท าการปรับปรุง พัฒนา ในรายการสื่อที่เป็นปัญหากับซอฟท์แวร์ในปัจจุบัน ส่วนการใช้งานสื่อในเว็บไซต์ 
www.mrcud2.com มีดังนี้ 
 

   ๑  ข้าไปเว็บไซต์ศูนย์สื่อ สพป.อด.๒ ที่  
       URL   http://www.mrcud2.com 

   

   ๒.   คลิกรายการเมนูหลักที่ต้องการในท่ีนี่จะคลิก 
         รายการหลัก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

       ๓. คลิกรายการสื่อที่ต้องการ ในที่นี่คลิก 
   สื่อสังคมศึกษาฯ รวบรวมจากครูในสังกัด 
   สพป.อุดร 2 

 

 

  ๔.  จะได้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์สังคมศึกษาฯ ภาคเรียน1/2546 
      คลิกสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สังคมศึกษาฯ ภาคเรียน1/2564 
      

 

 

 

 

 

http://www.mrcud2.com/
http://www.mrcud2.com/


-๕๗- 

 

     ๕.  จะได้รายชื่อสื่อสังคมศึกษาฯ และรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อ  ที่รวบรวมจากคุณครูในสังกัด สพป.อด.๒ เป็น 
ไฟล์ Pdf จ านวน ๑๒ รายการ คลิกท่ีช่องลิงคช์ื่อที่ต้องการ ในที่นี่ จะคลิกรายการสื่อที่ 11 ชื่อสื่อ ศาสนิกสถาน 
ศาสนวัตถุ  ศาสนบุคคล ของคุณครูพิทักษ์สินธ์  บ ารุงภักดี โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมื่องวิทยา) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

        ๖. จะเชื่อมสื่อของคุณครูได้ผลิตขึ้นสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้คุณครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และ
ท่านผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา ค้นคว้า ประกอบการเรียน น าไปสอนลูกศิษย์และบุตรหลาน  ตามต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ 
กับซอฟท์แวร์ที่คุณครูได้ผลิตขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คณะที่ปรึกษำ 

 

นายบูรพา  พรหมสิงห์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
นายสมาน  บุญจะนะ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
นายศุภชัย โถบ ารุง    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
นางศรีสุดา ทิพสิงห์    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
 

ผู้จัดท ำ 

 

นายสุริยนต์ อินทร์อุดม  ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี  เขต ๒ 

นายปรีดา    พงษ์วุฒินันท์  ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

 

 


