
 

 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   

สรุปสื่อการสอน ของคุณครู ประจ าปีการศึกษา 2564 

ประกอบด้วยครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

 

 

      ประเภทของสื่อ มีดังนี้      
 

   
             1. สือ่ประเภทวัสดุ ซึ่งได้แก่ สไลด์ ซีท หนังสือเรียน สิ่งพมิพ ์      
 2. สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ หุ่นจ ำลอง ลูกโลก กระดำน เครือ่งเล่นเสียง โทรทศัน์ อุปกรณ์ใน ห้องปฏิบัติกำร  
 3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่ กำรสำธิต กำรอภิปรำยกลุ่ม กำรฝึกปฏิบัติงำน กำรเสนองำนหน้ำชั้น   
                กำรจัดนิทรรศกำร          
 4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่ กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พรีเซนต์ พำวเวอร์พอ้ย แอนเิมชั่น กำร์ตูน    

   แอพลิเคชั่น หรอื เกมส์ ร่วมถึงกำรใช้อินเตอร์เน็ต 
 

        



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10056 มิสกษิภร  ป้านน่วม ป.1 ภาษาไทย คล้องจอง คล้องใจ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ท าให้นักเรียนอ่านและแต่งค าคล้องจอง1-2พยางศ์ได้

2 10776 มิสปนัดดา หอมช่ืน ป.2 ภาษาไทย มาตราตัวสะกด 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจดี

3 10200 มิสกัญญาวีร์  ทาทิตย์ ป.3 ดรุณศึกษา พาวเวอร์พ้อย 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในส่ือได้

4 10367 มิสนฤมล  สีคะปัสสะ ป.3 ภาษาไทย ส านวนไทย 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนให้ความสนใจดี สนุกสนานและได้ความรู้

5 10070 มิสภรณุต  ศรีสุวรรณ ป.4 ภาษาไทย กลอนส่ี 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความสนใจอยู่ในเกณฑ์ดี

6 10300 ม.ชาญประพน  สวัสด์ิเดชะ ป.5 ภาษาไทย การใช้พจนานุกรม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเกิดควมเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียน

7 10823 มิสปิยาพัชร  อัศวประชานนท์ ป.6 หลักภาษาและการใช้ภาษาการใช้พจนานุกรม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากย่ิงข้ึน

8 10099 มิสสุนันทา  ขจรฤทธ์ิ ป.6 ภาษาไทย ศึกสายเลือด 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนดีข้ึน

9 10822 ม.นภัสรดา  โพธิ ม.1 ภาษาไทย powerpoint 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจเน้ือหามากข้ึน และใช้เวลาในการเรียนรู้ได้รวดเร็ว

10 10318 มิสภิญญาพัชร์ ฉลาดเขียว ม.2 ภาษาไทย รามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจในเน้ือหามากข้ึน

11 10301 มิสวีนา ซอดี ม.3 ภาษาไทย6 การแต่งค าประพันธ์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ กรอกแบบรายการสมัครงาน

12 10083 มิสฉันทนา  ด่านดี ม.4 ภาษาไทย 2 มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามรถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

13 10052 มิสรุ่งรักษ์  นุ่มไทย ม.5 ภาษาไทย คัมภีร์ฉันทศาสตร์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจดี

14 10031 มิสพรเพ็ญ   ศาลาน้อย ม.6 ภาษาไทย ภาษาอธิบาย บรรยาย  พรรณนา 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากข้ึน

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้ภาษ าไทย  ภาคเ รียนท่ื 2/ 2564



 

 

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10136 มิสรุ่งฤดี อังศิริ ป.1 คณิตศาสตร์ Power point 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กๆให้ความสนใจดี

2 10325 มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา ป.1 คณิตศาสตร์ การวัดน้ าหนัก 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กๆสนใจ

3 10697 ม.สุทธิพงศ์ รัตนพรชัยกุล ป.2 คณิตศาสตร์ การวัดความยาว 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจดี

4 10087 มิสทิพวรรณ  สืบสมบัติ ป.3 คณิตศาสตร์ เวลา สัปดาห์ท่ี12 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียน สนใจ มีสีสันสวยงาม เหมาะกับนักเรียนประถม

5 10314 มิสเบญจวรรณ  วิทยะโอชะ ป.3 ทักษะการคิดค านวณiPad , แผ่นสูตรคูณ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจเรียน

6 10336 มิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์ ป.4 คณิตศาสตร์ การประมาณ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจมากข้ึน

7 10784 มิสธนันสรณ์ ชัยธนะสมบัติ ป.4 ทักษะการคิดค านวณการคูณจ านวนเต็ม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนทีความเข้าใจในการเรียนมากข้ึน

8 10032 มิสจรรยา   สินถาวร ป.5 คณิตศาสตร์ พาวเวอร์พ้อยเร่ืองเศษส่วน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจเร่ืองการบวกเศษ

9 10062 มิสฐิติพร  พรหมศิริ ป.6 คณิตศาสตร์ วีดีโอการสอนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วนระคน4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วนระคนได้

10 10733 มิสปฏีรา ขันแก้ว ม.1 คณิตศาสตร์ คณิตคิดหรรษา 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กๆสนุกสนาน ให้ความร่วมมือ 

11 10702 ม.วิทยา ค าพวง ม.2 คณิตศาสตร์ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจการเรียนดี

12 10044 มิสดวงใจ  นาคปุนบุตร ม.3 คณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนเห็นวิธีการด าเนินการน าเสนอได้ชัดเจนและเข้สใจย่ิงข้ึน2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ นักเรียนมีความรู้และเข้าใจดี

13 10706 มิสพุทธรัตน์ ประยงสิน ม.4 คณิตศาสตร์ เซต 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ สะดวกต่อการเรียนออนไลน์

14 10610 ม.ณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า ม.5 คณิตศาสตร์ 3 เอกสารการเรียนเร่ืองล าดับและอนุกรม 1. ส่ือประเภทวัสดุ ดี

15 10161 ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข ม.5 ทักษะคณิตศาสตร์ 3 vector3D 64 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจดี

16 10545 ม.เอกสิทธ์ิ นามแก้ว ม.6 คณิตศาสตร์ ค่ามาตรฐาน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจดี ง่ายต่อการศึกษา

17 10107 ม.สุเมธ  พุทธเมฆ ม.6 ทักษะคณิตศาสตร์ ล าดับและอนุกรมอนันต์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนทุกคนสามารถใช้ประกอบการเรียนและสามารถใช้ทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10136 มิสรุ่งฤดี อังศิริ ป.1 คณิตศาสตร์ Power point 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากข้ึน

2 10325 มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา ป.1 คณิตศาสตร์ การวัดความยาว 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ น.รให้ความสนใจมากข้ึน

3 10697 ม.สุทธิพงศ์ รัตนพรชัยกุล ป.2 คณิตศาสตร์ น้ าหนัก 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจดี

4 10087 มิสทิพวรรณ  สืบสมบัติ ป.3 คณิตศาสตร์ มุม จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง สัปดาห์ท่ี 184. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนให้ความสนใจ  รูปแบบสีสันสวยงาม เหมาะกับนักเรียน

5 10314 มิสเบญจวรรณ  วิทยะโอชะ ป.3 ทักษะการคิดค านวณแผ่นสูตรคูณ 1. ส่ือประเภทวัสดุ นักเรียนสนใจและเข้าใจง่ายข้ึน

6 10336 มิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์ ป.4 คณิตศาสตร์ ความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจมากข้ึน

7 10784 มิสธนันสรณ์ ชัยธนะสมบัติ ป.4 ทักษะการคิดค านวณการหารจ านวนเต็ม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากข้ึน

8 10032 มิสจรรยา   สินถาวร ป.5 คณิตศาสตร์ พาวเวอร์พ้อย 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจเร่ืองเส้นขนาน

9 10062 มิสฐิติพร  พรหมศิริ ป.6 คณิตศาสตร์ powerpointการสอนเร่ืองแบบรูป 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถวิเคราะห์แบบรูปท่ีก าหนดให้ได้ถูกต้อง

10 10733 มิสปฏีรา ขันแก้ว ม.1 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับทศนิยม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ สนุก เข้าใจง่าย สีสันสดใส 

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้ คณิตศาสตร์  (ส่ือ ช้ินท่ี 2)   ภาคเ รียนท่ื 1/ 2564

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้ คณิตศาสตร์  (ช้ินท่ี 1) ภาคเ รียนท่ื 1 / 2564



 

 

 

 

11 10702 ม.วิทยา ค าพวง ม.2 คณิตศาสตร์ พหุนาม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนให้ความสนใจการเรียนดี

12 10044 มิสดวงใจ  นาคปุนบุตร ม.3 คณิตศาสตร์ ส่ือประเภทอุปกรณ์ กระดานอัจฉริยะ 2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ นักเรียนรู้และเข้าใจดีชัดเจน

13 10706 มิสพุทธรัตน์ ประยงสิน ม.4 คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดี

14 10610 ม.ณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า ม.5 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3เอกสารการเรียนสมการก าลังสองตัวแปรเดียว 1. ส่ือประเภทวัสดุ ดี

15 10161 ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข ม.5 ทักษะคณิตศาสตร์ 5 การอินทิเกรต 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจดี

16 10545 ม.เอกสิทธ์ิ นามแก้ว ม.6 คณิตศาสตร์ การวิเคาราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจดี ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้

17 10107 ม.สุเมธ  พุทธเมฆ ม.6 ทักษะคณิตศาสตร์ การหาค่าลิมิตของล าดับ 3. ส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการ นักเรียนน าเสนอวิธีการโดยใช้ทฤษฎีบทของลิมิตในการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล 

ท าให้ทราบแนวคิดและข้ันตอนในการแก้ปัญหาของนักเรียน สามารถเสนอแนะให้นักเรียน

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10136 มิสรุ่งฤดี อังศิริ ป.1 คณิตศาสตร์ การหาผลบวกโดยการต้ังบวกท่ีมีการทด 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นร เข้าใจดี

2 10325 มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา ป.1 คณิตศาสตร์ บวกลบจ านวนไม่เกิน 100 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ น.รสนใจเรียนดีข้ึน

3 10697 ม.สุทธิพงศ์ รัตนพรชัยกุล ป.2 คณิตศาสตร์ เวลา 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดีเย่ียม

4 10087 มิสทิพวรรณ  สืบสมบัติ ป.3 คณิตศาสตร์ เศษส่วน ตอนท่ี3 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนให้ความสนใจ ส่ือสารชัดเจน  สีสันสวยงามเข้าใจง่าย

5 10314 มิสเบญจวรรณ  วิทยะโอชะ ป.3 คณิตศาสตร์ สมุดสูตรคูณ 2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ เด็กคนความสนใจดีคะ

6 10336 มิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์ ป.4 คณิตศาสตร์ เศษส่วน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจมากข้ึน

7 10784 มิสธนันสรณ์ ชัยธนะสมบัติ ป.4 ทักษะการคิดค านวณการบวก ลบ ระคนทศนิยม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ใช้สอน online และ onsite ควบคู่กันไป

8 10032 มิสจรรยา   สินถาวร ป.5 คณิตศาสตร์ รูปส่ีเหล่ียม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจในเร่ืองสมบัติและชนิดของรูปส่ีเหล่ียม

9 10062 มิสฐิติพร  พรหมศิริ ป.6 คณิตศาสตร์ การสอนเร่ืองรูปเรขาคณิตสามมิติ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจและสามารถสร้างรูปเนขาคณิตสามมิติได้

10 10733 มิสปฏีรา ขันแก้ว ม.1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ Mathspad 3. ส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการ สร้างความเข้าใจและน่าสนใจ

11 10702 ม.วิทยา ค าพวง ม.2 คณิตศาสตร์ จ านวนจริง 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดีมาก

12 10044 มิสดวงใจ  นาคปุนบุตร ม.3 คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ 2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ นักเรียนเข้าใจดี

13 10706 มิสพุทธรัตน์ ประยงสิน ม.4 คณิตศาสตร์เชิง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากข้ึน การยกตัวอย่างท าให้ จ าลองภาพออก และเข้าใจมากข้ึน สะดวกต่อการ 

14 10610 ม.ณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า ม.5 คณิตศาสตร์ เอกสารการเรียนสถิติ 1. ส่ือประเภทวัสดุ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน

15 10161 ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข ม.5 ทักษะคณิตศาสตร์ โจทย์ประยุกต์ M.6 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ค่อนข้างดี

16 10545 ม.เอกสิทธ์ิ นามแก้ว ม.6 คณิตเสริม 2 เอกสารติว o-net เร่ือง เลขยกก าลัง 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดี

17 10107 ม.สุเมธ  พุทธเมฆ ม.6 ทักษะคณิตศาสตร์ แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ การแก้ปัญหาเร่ืองเซต4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและอธิบายถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้คณิตศาสตร์   ภาคเ รียนท่ื 2/ 2564



 

 

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10136 มิสรุ่งฤดี อังศิริ ป.1 คณิตศาสตร์ Power point 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กๆให้ความสนใจดี

2 10325 มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา ป.1 คณิตศาสตร์ การวัดน้ าหนัก 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กๆสนใจ

3 10697 ม.สุทธิพงศ์ รัตนพรชัยกุล ป.2 คณิตศาสตร์ การวัดความยาว 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจดี

4 10087 มิสทิพวรรณ  สืบสมบัติ ป.3 คณิตศาสตร์ เวลา สัปดาห์ท่ี12 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียน สนใจ มีสีสันสวยงาม เหมาะกับนักเรียนประถม

5 10314 มิสเบญจวรรณ  วิทยะโอชะ ป.3 ทักษะการคิดค านวณiPad , แผ่นสูตรคูณ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจเรียน

6 10336 มิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์ ป.4 คณิตศาสตร์ การประมาณ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจมากข้ึน

7 10784 มิสธนันสรณ์ ชัยธนะสมบัติ ป.4 ทักษะการคิดค านวณการคูณจ านวนเต็ม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนทีความเข้าใจในการเรียนมากข้ึน

8 10032 มิสจรรยา   สินถาวร ป.5 คณิตศาสตร์ พาวเวอร์พ้อยเร่ืองเศษส่วน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจเร่ืองการบวกเศษ

9 10062 มิสฐิติพร  พรหมศิริ ป.6 คณิตศาสตร์ วีดีโอการสอนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วนระคน4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วนระคนได้

10 10733 มิสปฏีรา ขันแก้ว ม.1 คณิตศาสตร์ คณิตคิดหรรษา 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กๆสนุกสนาน ให้ความร่วมมือ 

11 10702 ม.วิทยา ค าพวง ม.2 คณิตศาสตร์ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจการเรียนดี

12 10044 มิสดวงใจ  นาคปุนบุตร ม.3 คณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนเห็นวิธีการด าเนินการน าเสนอได้ชัดเจนและเข้สใจย่ิงข้ึน2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ นักเรียนมีความรู้และเข้าใจดี

13 10706 มิสพุทธรัตน์ ประยงสิน ม.4 คณิตศาสตร์ เซต 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ สะดวกต่อการเรียนออนไลน์

14 10610 ม.ณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า ม.5 คณิตศาสตร์ 3 เอกสารการเรียนเร่ืองล าดับและอนุกรม 1. ส่ือประเภทวัสดุ ดี

15 10161 ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข ม.5 ทักษะคณิตศาสตร์ 3 vector3D 64 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจดี

16 10545 ม.เอกสิทธ์ิ นามแก้ว ม.6 คณิตศาสตร์ ค่ามาตรฐาน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจดี ง่ายต่อการศึกษา

17 10107 ม.สุเมธ  พุทธเมฆ ม.6 ทักษะคณิตศาสตร์ ล าดับและอนุกรมอนันต์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนทุกคนสามารถใช้ประกอบการเรียนและสามารถใช้ทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10136 มิสรุ่งฤดี อังศิริ ป.1 คณิตศาสตร์ Power point 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากข้ึน

2 10325 มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา ป.1 คณิตศาสตร์ การวัดความยาว 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ น.รให้ความสนใจมากข้ึน

3 10697 ม.สุทธิพงศ์ รัตนพรชัยกุล ป.2 คณิตศาสตร์ น้ าหนัก 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจดี

4 10087 มิสทิพวรรณ  สืบสมบัติ ป.3 คณิตศาสตร์ มุม จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง สัปดาห์ท่ี 184. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนให้ความสนใจ  รูปแบบสีสันสวยงาม เหมาะกับนักเรียน

5 10314 มิสเบญจวรรณ  วิทยะโอชะ ป.3 ทักษะการคิดค านวณแผ่นสูตรคูณ 1. ส่ือประเภทวัสดุ นักเรียนสนใจและเข้าใจง่ายข้ึน

6 10336 มิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์ ป.4 คณิตศาสตร์ ความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจมากข้ึน

7 10784 มิสธนันสรณ์ ชัยธนะสมบัติ ป.4 ทักษะการคิดค านวณการหารจ านวนเต็ม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากข้ึน

8 10032 มิสจรรยา   สินถาวร ป.5 คณิตศาสตร์ พาวเวอร์พ้อย 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจเร่ืองเส้นขนาน

9 10062 มิสฐิติพร  พรหมศิริ ป.6 คณิตศาสตร์ powerpointการสอนเร่ืองแบบรูป 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถวิเคราะห์แบบรูปท่ีก าหนดให้ได้ถูกต้อง

10 10733 มิสปฏีรา ขันแก้ว ม.1 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับทศนิยม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ สนุก เข้าใจง่าย สีสันสดใส 

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้ คณิตศาสตร์  (ส่ือ ช้ินท่ี 2)   ภาคเ รียนท่ื 1/ 2564

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้ คณิตศาสตร์  (ช้ินท่ี 1) ภาคเ รียนท่ื 1 / 2564



 

 

 

 

11 10702 ม.วิทยา ค าพวง ม.2 คณิตศาสตร์ พหุนาม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนให้ความสนใจการเรียนดี

12 10044 มิสดวงใจ  นาคปุนบุตร ม.3 คณิตศาสตร์ ส่ือประเภทอุปกรณ์ กระดานอัจฉริยะ 2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ นักเรียนรู้และเข้าใจดีชัดเจน

13 10706 มิสพุทธรัตน์ ประยงสิน ม.4 คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดี

14 10610 ม.ณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า ม.5 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3เอกสารการเรียนสมการก าลังสองตัวแปรเดียว 1. ส่ือประเภทวัสดุ ดี

15 10161 ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข ม.5 ทักษะคณิตศาสตร์ 5 การอินทิเกรต 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจดี

16 10545 ม.เอกสิทธ์ิ นามแก้ว ม.6 คณิตศาสตร์ การวิเคาราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจดี ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้

17 10107 ม.สุเมธ  พุทธเมฆ ม.6 ทักษะคณิตศาสตร์ การหาค่าลิมิตของล าดับ 3. ส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการ นักเรียนน าเสนอวิธีการโดยใช้ทฤษฎีบทของลิมิตในการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล 

ท าให้ทราบแนวคิดและข้ันตอนในการแก้ปัญหาของนักเรียน สามารถเสนอแนะให้นักเรียน

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10136 มิสรุ่งฤดี อังศิริ ป.1 คณิตศาสตร์ การหาผลบวกโดยการต้ังบวกท่ีมีการทด 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นร เข้าใจดี

2 10325 มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา ป.1 คณิตศาสตร์ บวกลบจ านวนไม่เกิน 100 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ น.รสนใจเรียนดีข้ึน

3 10697 ม.สุทธิพงศ์ รัตนพรชัยกุล ป.2 คณิตศาสตร์ เวลา 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดีเย่ียม

4 10087 มิสทิพวรรณ  สืบสมบัติ ป.3 คณิตศาสตร์ เศษส่วน ตอนท่ี3 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนให้ความสนใจ ส่ือสารชัดเจน  สีสันสวยงามเข้าใจง่าย

5 10314 มิสเบญจวรรณ  วิทยะโอชะ ป.3 คณิตศาสตร์ สมุดสูตรคูณ 2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ เด็กคนความสนใจดีคะ

6 10336 มิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์ ป.4 คณิตศาสตร์ เศษส่วน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจมากข้ึน

7 10784 มิสธนันสรณ์ ชัยธนะสมบัติ ป.4 ทักษะการคิดค านวณการบวก ลบ ระคนทศนิยม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ใช้สอน online และ onsite ควบคู่กันไป

8 10032 มิสจรรยา   สินถาวร ป.5 คณิตศาสตร์ รูปส่ีเหล่ียม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจในเร่ืองสมบัติและชนิดของรูปส่ีเหล่ียม

9 10062 มิสฐิติพร  พรหมศิริ ป.6 คณิตศาสตร์ การสอนเร่ืองรูปเรขาคณิตสามมิติ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจและสามารถสร้างรูปเนขาคณิตสามมิติได้

10 10733 มิสปฏีรา ขันแก้ว ม.1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ Mathspad 3. ส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการ สร้างความเข้าใจและน่าสนใจ

11 10702 ม.วิทยา ค าพวง ม.2 คณิตศาสตร์ จ านวนจริง 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดีมาก

12 10044 มิสดวงใจ  นาคปุนบุตร ม.3 คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ 2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ นักเรียนเข้าใจดี

13 10706 มิสพุทธรัตน์ ประยงสิน ม.4 คณิตศาสตร์เชิง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากข้ึน การยกตัวอย่างท าให้ จ าลองภาพออก และเข้าใจมากข้ึน สะดวกต่อการ 

14 10610 ม.ณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า ม.5 คณิตศาสตร์ เอกสารการเรียนสถิติ 1. ส่ือประเภทวัสดุ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน

15 10161 ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข ม.5 ทักษะคณิตศาสตร์ โจทย์ประยุกต์ M.6 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ค่อนข้างดี

16 10545 ม.เอกสิทธ์ิ นามแก้ว ม.6 คณิตเสริม 2 เอกสารติว o-net เร่ือง เลขยกก าลัง 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดี

17 10107 ม.สุเมธ  พุทธเมฆ ม.6 ทักษะคณิตศาสตร์ แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ การแก้ปัญหาเร่ืองเซต4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและอธิบายถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้คณิตศาสตร์   ภาคเ รียนท่ื 2/ 2564



 

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10209 มิสวรชา  อิงคยะกุล ป.1 วิชาสังคมศึกษา ฯ PowerPoint เร่ืองศาสนพิธี 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจเน้ือหาบทเรียน 

2 10214 มิสอมรรักษ์  เจริญศรี ป.2 วิชาสังคมศึกษา ฯ การจัดการส่ิงแวดล้อม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เหมาะกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

3 10105 ม.การุณ  วรศิลป์ ป.3 วิชาสังคมศึกษา ฯ พุทธประวัติ ป3 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กเข้าใจได้ง่ายและเรียนรู้ได้ดี

4 10019 มิสมุกดา  เส็งเจริญ ป.5 วิชาสังคมศึกษา ฯ ชาดก 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ

5 10177 มิสปุญชญา สง่าเอ่ียม ป.6 วิชาสังคมศึกษา ฯ กฎหมายทะเบียนราษฎร 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจการเรียนเพ่ิมข้ึน

6 10624 มิสเจรดา รัฐประเสริฐ ม.1 วิชาสังคมศึกษา ฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนให้ความสนใจในการศึกษาเพราะเป็นเน้ือหาใกล้ตัว 

7 10058 มิสขนิษฐา  รัตตะมณี ม.2 วิชาสังคมศึกษา ฯ ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 1. ส่ือประเภทวัสดุ นักเรียนรู้และเข้าใจ

8 10824 ม.ณภัทรพงศ์ ปรุงนิยม ม.3 วิชาประวัติศาสตร์ สงครามโลกแสนง่าย ด้วยพาวเวอร์พอยต์ประกอบการสอน4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์  สงครามโลกแสนง่าย ด้วยพาวเวอร์พอยต์ประกอบการสอน ของนักเรียนช้ันมัธยม

ปีท่ี 3 พบว่า ผู้เรียนเกิดความสนใจในส่ือการสอน และมีความต้ังใจเรียนมากย่ิงข้ึน 

9 10607 มิสรัชนีวรรณ   เต่าสุวรรณ ม.4 วิชาสังคมศึกษา ฯ สังคมน่าอยู่ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดี

10 10586 มิสอุมาทิพย์  วรพิพัฒน์ ม.5 วิชาสังคมศึกษา ฯ ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ สามารถน าไปใช้สอนนักเรียนได้และเพ่ือให้เกิดเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

11 10074 มิสเกษรา  เกิดมงคล ป.4 วิชาสังคมศึกษา ฯ เร่ืองตัวอย่างการใช้แผนท่ีเฉพาะเร่ืองระบุข้อมูลของจังหวัด4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ บรรลุตามวัตถุประสงค์

12 10145 มิสอรพรรณ  ประภาศิริสุลี ม.6 วิชาสังคมศึกษา ฯ ศาสนาคริสต์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจเน้ือหาท่ีเรียนได้เร็วข้ึน

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10209 มิสวรชา  อิงคยะกุล ป.1 วิชาประวัติศาสตร์ เร่ืองสัญลักษณ์ชาติไทย 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ มีความน่าสนใจ เน้ือหาตรงกับแผนการสอน

2 10214 มิสอมรรักษ์  เจริญศรี ป.2 วิชาสังคมศึกษา ฯ อมรรักษ์ เจริญศรี 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ใช้กับนักเรียน

3 10105 ม.การุณ  วรศิลป์ ป.3 วิชาสังคมศึกษา ฯ อารามทูสกชาดก ป3 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายข้ึน

4 10019 มิสมุกดา  เส็งเจริญ ป.5 วิชาสังคมศึกษา ฯ ภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทย 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ

5 10177 มิสปุญชญา สง่าเอ่ียม ป.6 วิชาประวัติศาสตร์ ประวัติท้องถ่ิน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจในการเรียนมากข้ึน

6 10624 มิสเจรดา รัฐประเสริฐ ม.1 วิชาประวัติศาสตร์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้เห็นภาพร่องรอยทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยและประวัติความเป็นมา

ของยุคสมัยต่างของไทย ท าให้นักเรียนเข้าใจท่ีมาของดินแดนไทยมากข้ึน

7 10058 มิสขนิษฐา  รัตตะมณี ม.2 วิชาประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 1. ส่ือประเภทวัสดุ นักเรียนรู้และเข้าใจ

8 10824 ม.ณภัทรพงศ์ ปรุงนิยม ม.3 วิชาสังคมศึกษา ฯ สรุปชาดกเข้าใจง่าย ด้วยบทเรียนออนไลน์ E-learning4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ผลการใช้ส่ือ สรุปชาดกเข้าใจง่าย ด้วยบทเรียนออนไลน์ E-learning ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลปรากฏว่าผู้เรียนเกิดความสนใจในส่ือเป็นอย่างมากเน่ืองจากเป็น

ส่ือประเภทวีดีโอท าให้เกิดความสนุกและเกิดการอยากเรียนรู้ในบทเรียนต่อๆไป

9 10607 มิสรัชนีวรรณ   เต่าสุวรรณ ม.4 วิชาประวัติศาสตร์ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดี

10 10586 มิสอุมาทิพย์  วรพิพัฒน์ ม.5 วิชาสังคมศึกษา ฯ ทักษะชีวิต ส่ิงส าคัญส าหรับวัยรุ่นศตวรรษท่ี 214. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้

11 10074 มิสเกษรา  เกิดมงคล ป.4 วิชาประวัติศาสตร์ เร่ืองหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ บรรลุตามวัตถุประสงค์

12 10145 มิสอรพรรณ  ประภาศิริสุลี ม.6 วิชาสังคมศึกษา ฯ กฎหมายอาญา 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจเน้ือหาง่ายเพราะเป็นการสรุปสามารถน าไปอ่านก่อนสอบเข้ามหาลัยได้

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้ สังคมศึกษ า ฯ  (ช้ินท่ี 1) ภาคเ รียนท่ื 1 / 2564

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้ สังคมศึกษ า ฯ (ส่ือ ช้ินท่ี 2)   ภาคเ รียนท่ื 1/ 2564



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10209 มิสวรชา  อิงคยะกุล ป.1 วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม?นธรรมโรงเรียนเซนต์หลุยส์ 12มิถุนายน 2564 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 เข้าใจเรียนรู้อย่างมีความสุข

2 10214 มิสอมรรักษ์  เจริญศรี ป.2 วิชาประวัติศาสตร์ อาเซียน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ Power point 

3 10105 ม.การุณ  วรศิลป์ ป.3 วิชาสังคมศึกษา ฯ ภาษี 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ท าให้นักเรียนกิดเข้าใจมากข้ึน

4 10019 มิสมุกดา  เส็งเจริญ ป.5 วิชาสังคมศึกษา ฯ เคร่ืองสหกรณ์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กเข้าใจ

5 10177 มิสปุญชญา สง่าเอ่ียม ป.6 วิชาสังคมศึกษา ฯ ศาสนพิธีกรรม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจข้ันตอนของพิธีกรรมต่างๆของศาสนาได้ดีข้ึน 

และสามารถบอกข้ันตอนต่างๆได้ถูกต้อง

6 10624 มิสเจรดา รัฐประเสริฐ ม.1 วิชาสังคมศึกษา ฯ พระสงฆ์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ใช้ส าหรับการสอนพระพุทธศาสนาะดับช้ัน ม.1

7 10058 มิสขนิษฐา  รัตตะมณี ม.2 วิชาสังคมศึกษา ฯ พุทธสาวก 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนรู้และเข้าใจในเน้ือหาท่ีรียน

8 10824 ม.ณภัทรพงศ์ ปรุงนิยม ม.3 วิชาสังคมศึกษา ฯ ทวีปอเมริกาเหนือ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถตกผลึกองค์ความรู้ และเข้าใจในเน้ือหามากย่ิงข้ึน 

เน่ืองจากมีภาพและค าอธิบายท่ีชัดเจน จึงท าให้มีประสิทธิภาพในการสอน 

9 10607 มิสรัชนีวรรณ   เต่าสุวรรณ ม.4 วิชาสังคมศึกษา ฯ โครงสร้างโลก 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดี

10 10586 มิสอุมาทิพย์  วรพิพัฒน์ ม.5 วิชาสังคมศึกษา ฯ ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เหมาะสมกับนักเรียนระดับช้ัน ม.5 และสามารถน ามาใช้เป็นส่ือการสอนได้จริง

11 10074 มิสเกษรา  เกิดมงคล ป.4 วิชาประวัติศาสตร์ ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน

12 10145 มิสอรพรรณ  ประภาศิริสุลี ม.6 วิชาสังคมศึกษา ฯ สรุปเศรษฐศาสตร์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและสามารถน าไปใช้อ่านเป็นการทบทวนก่อนสอบ

เข้ามหาวิทยาลัยได้

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้ สังคมศึกษ าฯ  ภาคเ รียนท่ี 2/ 2564



 

 

 

 

 

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10305 ม.เวสารัช  บัวเจริญ ป.1 พลศึกษา การเคล่ือนไหวประกอบอุปกรณ์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กมีความเข้าใจและสามารถปฏิเองได่ีบ้าน

2 10023 มิสพวงทอง วงศ์พลับ ป.1 สุขศึกษา จุดเด่น จุดด้อย 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้ความรู้ความเข้าใจมากข้ึนจากในบทเรียนและจากแบบทดสอบ

3 10068 มิสร าพึง  ศรีสวัสด์ิ ป.4 สุขศึกษา กระดูกและข้อ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

4 10689 ม.สิริพจณ์ อ้นประเสริฐ ป.6 พลศึกษา power point 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนต้ังใจฟังและสนใจ

5 10120 ม.นที ศรีสมัย ม.1 สุขศึกษา เรียนรู้ตัวเรา 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ใช้สอนออนไลน์

6 10134 ม.ประจักษ์ ศรีภักดี ม.2 พลศึกษา(วอลเลย์บอล)ทักษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลย์บอล 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดีมาก

7 10578 ม.พิษณุพงศ์  สร้อยเกียว ม.4 สุขศึกษา ทักษะการป้องกัน  ลดความขัดแย้งแก้ปัญหาเร่ืองเพศและครอบครัว4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ก าลังจะใช้สอนครับผม น่าจะโอเค นะครับ

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10305 ม.เวสารัช  บัวเจริญ ป.1 พลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กๆเข้าใจวิธีการทดสอบสมรรถภาพและสามารถน าไปใช้ทดสอบได้เวลาปฏิบัติจริง

2 10023 มิสพวงทอง วงศ์พลับ ป. 3 สุขศึกษา การสร้างสัมพันธภาพ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กเกิดความเข้าใจมากข้ึน

3 10068 มิสร าพึง  ศรีสวัสด์ิ ป.6 ระบบหายใจ ร าพึง  ศรีสวัสด์ิ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียน

4 10689 ม.สิริพจณ์ อ้นประเสริฐ ป.5 พลศึกษา power point 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนต้ังใจฟังแล้วให้ความสนใจกับแบบเรียน

5 10120 ม.นที ศรีสมัย ม.2 สุขศึกษา ตัวเรา 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ใช้สอนออนไลน์

6 10134 ม.ประจักษ์ ศรีภักดี ม.3 พลศึกษา(บาสเกตบอล)ทักษะพ้ืนฐานกีฬาบาสเกตบอล 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดีมาก

7 10578 ม.พิษณุพงศ์  สร้อยเกียว ม.6 สุขศึกษา สารเสพติด 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ น่าจะโอเคนะครับ ก าลังจะใช้สอนครับ

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10023 มิสพวงทอง วงศ์พลับ ป.1 สุขศึกษา ใส่ใจสุขภาพ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดี

2 10305 ม.เวสารัช  บัวเจริญ ป.2 พลศึกษา อุปกรณ์กีฬาแชร์บอล 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ใช้ได้ดี

3 10689 ม.สิริพจณ์ อ้นประเสริฐ ป.4 พลศึกษา พลศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจในการเรียน

4 10068 มิสร าพึง  ศรีสวัสด์ิ ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษาส่ือโฆษณากับอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากข้ึน

5 10134 ม.ประจักษ์ ศรีภักดี ม.3 พลศึกษา ทักษะกีฬาฟุตบอล 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนให้ความสนใจดี

6 10120 ม.นที ศรีสมัย ม.2 สุขศึกษา เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัย 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนทุกคนได้รับความรู้และเห็นภาพท่ีเป็นของจริง

7 10578 ม.พิษณุพงศ์ สร้อยเกียว ม.4 สุขศึกษาฯ ความขัดแย้งระหว่างนักเรียนในชุมชน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ส าหรับผมคือ นักเรียนจะได้ประโยชน์ ตรงตามเป้าหมายครับ

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้   สุขศึกษ าพลศึกษ า    (ช้ินท่ี 1) ภาคเ รียนท่ื 1 / 2564

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้   สุขศึกษ าพลศึกษ า   (ส่ือ ช้ินท่ี 2)   ภาคเ รียนท่ื 1/ 2564

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้  สุขศึกษ าพลศึกษ า    ภาคเ รียนท่ี 2/ 2564



 

 

 

 

 

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10755 ศิวพงษ์ อินทมาพลอย ป.1 ดนตรี การก าเนิดเสียง 1.ส่ือประเภทวัสดุ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี

2 10744 กุลวรินทร์ เตชะเจริญพงษ์ ป.2 นาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์เบ้ืองต้น 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กมีความรู้ความเข้าใจ เห็นภาพมากย่ิงข้ึน สามารถปฏิบัติท่าทางได้

3 10130 ชุทิมา  มุ่ยฮะสูญ ป.3 ทัศนศิลป์ สีท่ีใช้ในงานศิลปะ 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้เรียนรู้เร่ืองสีในงานศิลปะ

4 10623 วณิชวงศ์ วงศ์ชัย ป.4 ดนตรี ดนตรี 4 ภาค 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามาถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายข้ึน

5 10155 เจด็จ ชนะประสพ ป.5 ทัศนศิลป์ เส้นสี 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามาถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายข้ึน

6 10399 รัฎฐา โกสิตานนท์ ม.1 สหศิลป์(ดนตรี) แอ๊ป tiny piano ส าหรับฝึกสอนร้องเพลง 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ Application Tiny Piano

7 10263 อุษา  อนุสิทธ์ิ ม.2 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) การเขียนตัวอักษรแบบ Perspective 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายข้ึน

8 10053 นิคม โขมะนาม ม.4 เขียนแบบ คลิป 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดี

9 10090 ไพศร  คูหาพัฒนกุล ม.5 ศิลปะ(ดนตรี) 3 ทฤษฎีโน้ตดนตรีสากล 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนร้อยละ 86 เข้าใจและสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง

10 10153 อรุณชัย ทรัพย์เฟ่ืองฟู ม.5 การออกแบบบรรจุภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เป็นท่ีน่าพอใจ

11 10577 ศรัณย์  รัตนวรรณ ม.6 สุนทรียภาพ โปรแกรม Sibilius1 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยดี

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10755 ศิวพงษ์ อินทมาพลอย ป.1 ดนตรี แหล่งก าเนิดเสียงต่างๆ 1.ส่ือประเภทวัสดุ นักเรียนสามารถบอกแหล่งก าเนิดเสียงรอบๆตัวได้

2 10744 กุลวรินทร์ เตชะเจริญพงษ์ ป.2 นาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์และการละคร 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กๆ สามารถท าท่าทางประกอบการแสดงได้ และเห็นตัวอย่างได้ชัดเจน เพราะมีส่ือ

3 10130 ชุทิมา  มุ่ยฮะสูญ ป.3 ทัศนศิลป์ วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัสดุและอุปกรณ์และการเก็บรักษา

4 10623 วณิชวงศ์ วงศ์ชัย ป.4 ดนตรี ทักษะดนตรีเบ้ืองต้น 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนและสนใจบทเรียนมากข้ึน

5 10155 เจด็จ ชนะประสพ ป.5 ทัศนศิลป์ ความสมดุลของภาพ 3.ส่ือประเภทเทคนิคและวิธีการ ผู้เรียนสามาถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายข้ึน

6 10399 รัฎฐา โกสิตานนท์ ม.1 ศิบปะ(ดนตรี) กระดานไวท์บอร์ด 1.ส่ือประเภทอุปกรณ์ ไวท์บอร์ดส าหรับการเรียนตัว note และ tempo (จังหวะ) 

7 10263 อุษา  อนุสิทธ์ิ ม.2 ทัศนศิลป์ การวาดภาพส่ือความหมายและเร่ืองราว   4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจความหมายของการวาดภาพส่ือความหมายและเร่ืองราว  

8 10053 นิคม โขมะนาม ม.4 หลักการออกแบบ คลิป 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดี

9 10090 ไพศร  คูหาพัฒนกุล ม.5 ดนตรีปฏิบัติ 5 ดนตรีประกอบการเล่นกีตาร์ 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนร้อยละ 87 สามารถเล่นกีตาร์ได้

10 10153 อรุณชัย ทรัพย์เฟ่ืองฟู ม.5 ประติมากรรมพ้ืนฐานประติมากรรมไทยร่วมสมัย 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เป็นท่ีน่าพอใจ เด็กให้ความสนใจ

11 10577 ศรัณย์  รัตนวรรณ ม.6 สุนทรียภาพ โปรแกรม Garage band 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยดี

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้   ศิลปะ  (ช้ินท่ี 1) ภาคเ รียนท่ื 1 / 2564

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้   ศิลปะ   (ส่ือ ช้ินท่ี 2)   ภาคเ รียนท่ื 1/ 2564



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10755 ศิวพงษ์ อินทมาพลอย ป.1 ดนตรี ดนตรีส่ีภาค 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้รู้ถึงวัฒธรรมทางด้านดนตรีท้ังส่ีภาค

2 10744 กุลวรินทร์ เตชะเจริญพงษ์ ป.2 นาฏศิลป์ บุคคลส าคัญและวิวัฒนาการของนาฏศิลป์ไทย 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจมากข้ึน

3 10130 ชุทิมา  มุ่ยฮะสูญ ป.3 ทัศนศิลป์ งานป้ัน 3.ส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการ นักเรียนเกิดความรู้และความเข้าใจมากย่ิงข้ึน

4 10623 วณิชวงศ์  วงศ์ชัย ป.4 ดนตรี ตัวโน๊ตความยาวจังหวะ 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจมากข้ึน

5 10155 เจด็จ ชนะประสพ ป.5 ทัศนศิลป์ การวาดภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะร้อนและวรรณะเย็น3.ส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการ นักเรียนมาความเข้าใจมากย่ิงข้ึน

6 10399 รัฎฐา โกสิตานนท์ ม.1 สหศิลป์(ดนตรี) Tiny piano 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจมากข้ึน

7 10263 อุษา  อนุสิทธ์ิ ม.2 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ศิลปะไทย 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเข้าใจการเรียนมากข้ึน

8 10053 นิคม โขมะนาม ม.4 การเขียนแบบ 2 การเขียนภาพ P1จุด 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจมากย่ิงข้ึน

9 10090 ไพศร  คูหาพัฒนกุล ม.5 ศิลปะ(ดนตรี) 3 กีต้าร APP 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถเล่นกีต้าร์ได้

10 10153 อรุณชัย ทรัพย์เฟ่ืองฟู ม.5 การออกแบบภายใน การเขียนแปลนห้อง 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจมากข้ึน

11 10577 ศรัณย์  รัตนวรรณ ม.6 สุนทรียภาพ โปรแกรม sibilius 4 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจมากข้ึน

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้  ศิลปะ     ภาคเ รียนท่ี 2/ 2564



 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10042 นภาพร. จิตต์อารีย์เทพ ป.2 การงานอาชีพ หนูท างานบ้าน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เหมาะสมกับนักเรียนและเหมาะสมกับเวลา

2 10077 จันทนา ศิริโสภาพงษ์ ป.4 การงานอาชีพ การประดิษฐ์กระถางจากขวดน้ า 3. ส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการ เด็กมีความเข้าใจข้ันตอนการท ากระถางจากขวดน้ าและสามารถท าตามได้

3 10158 วัชรี  เรืองศิริ ม.3 การงานอาชีพ การจัดตกแต่งบ้าน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเข้าใจในการวางแผนจัดตกแต่งบ้าน

4 10071 สงคราม  นิคมไพบูลย์ ม.4 การงานอาชีพ การท าความสะอาดบ้าน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กมีความเข้าใจดี

5 10266 สุภัทรา ชินะกรติเมธ ม.5 ปฏิบัติการอาหารข้ันกลาง1ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเกิดความสนใจและเข้าใจในเน้ือหาเพ่ิมมากข้ึน

6 10309 อมร งามประสิทธ์ิ ป.1 เทคโนโลยี การใช้เมาส์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์

7 10112 จิดาภา  กงทอง ป.3 เทคโนโลยี ข้อมูลและสารสนเทศ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนส่วนมากเข้าใจได้ดี

8 10418 รจนา  สุวรรณกุล ป.4 เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ท าให้เกิดความสนใจในการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ิมมากย่ิงข้ึน  ผู้เรียนสามารถเข้า

ศึกษาเพ่ิมเติม และติดตามเรียนย้อนหลังได้ เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนมากข้ึน

9 10430 ปริญญา สมบัติ ป.5 เทคโนโลยี หน่วยท่ี 2 ชิม ช็อป แชะ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจในการส่ือสารรับส่งอีเมลล์และรู้จักมารยาทในการใช้งานสมาร์ทโฟน

10 10780 โรจนินทร์  โพธิวงศ์บารมี ป.6 เทคโนโลยี เกมค้างคาวกินกล้วย1 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเขียนโค้ดในโปรแกรม "SCRATCH" เพ่ือสร้างเกมค้างคาวกินกล้วยได้

11 10348 จิรพงษ์  พุทธรสเจริญ ม.1 เทคโนโลยี 1 เทคโนโลยีรอบตัว 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจ และน าไปทบทวนได้

12 10054 นพเก้า  ปราชญากุล ม.2 เทคโนโลยี 2 บทท่ี 2 วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาเรียนมากข้ึน และสามารถดูทบทวนก่อนสอบได้

13 10303 มิสเกศรา เจียมเจริญ ม.3 เทคโนโลยี 4 การจัดการโลจิสติกส์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจง่าย สะดวกต่อการเรียน

14 10029 ประสบสุข ปราชญากุล ม.4 เขียนโปรแกรม 3 ชุดสาธิตการต่อวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ สามารถใช้งานได้ดีและใช้งานได้ตลอดภาคเรียน

15 10045 สมมาตร ศรีวิศาลศักด์ิ ม.5 กราฟิก 3 โครงงานคอมพิวเตอร์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เน้ือหาครบถ้วนครอบคลุมการท าโครงงานคอมพิวเตอร์

16 10094 ม.สมพบ ค ามี  - การออกแบบกราฟิก 5Power point เร่ืองการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เบ้ืองต้น4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ใช้เน้ือหาร่วมกันภาพประกอบเพ่ือความเข้าใจมากข้ึน

17 10694 ณัทกฤช ศรีสุวรรณ  - มัลติมีเดีย 4 มุมกล้องและขนาดภาพ เบ้ืองต้นในการถ่ายวีดิโอ4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ มุมกล้องและขนาดภาพ เบ้ืองต้นในการถ่ายวีดิโอ เพ่ือน าไปใช้

ต่อยอดในการผลิตส่ือต่างๆ ช้ินงานต่างๆ ต่อไป

18 10206 เปรมฤดี  ศรีสุนารถ  - มัลติมีเดีย 1 ความรู้เบ้ืองต้นการถ่ายภาพ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้เรียนรู้เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นการถ่ายภาพ

19 10397 ธนาวุธ ตอรบรัมย์  - แอพพลิเคชัน 5 PHP+Boostrap 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีคามสนใจและเกิดประสิทธิภาพในการเรียน

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   (ช้ินท่ี 1) ภาคเ รียนท่ื 1 / 2564



 

 

 

 

 

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10042 นภาพร. จิตต์อารีย์เทพ ป.2 การงานอาชีพ หนูเข้าครัว 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กเข้าใจเก่ียวกับอุปกรณ์ในครัวดีมากข้ึน

2 10077 จันทนา ศิริโสภาพงษ์ ป.4 พ้ืนฐานการโรงแรมและอาหารไทยเมนูไข่ 3. ส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการ นักเรียนรู้จักเมนูท่ีท าจากไข่มากข้ึนโดยเฉพาะเมนูไข่พระอาทิตย์

3 10158 วัชรี  เรืองศิริ ม.3 การงานอาชีพ การขยายพันธ์ุพืช 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถจัดสรรพ้ืนท่ีในบริเวณบ้านเพ่ือการขยายพันธ์ุพืชได้อย่างเหมาะสม

4 10071 สงคราม  นิคมไพบูลย์ ม.4 การงานอาชีพ อุปกรณ์ท าความสะอาดบ้าน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กมีความเข้าใจดี

5 10266 สุภัทรา ชินะกรติเมธ ม.5 วิชาปฏิบัติการอาหารข้ันสูง1อาหารว่างหรืออาหารเรียกน้ าย่อย & ขนมไทย4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเกิดความสนใจและเข้าใจในเน้ือหาเพ่ิมมากข้ึน

6 10309 อมร งามประสิทธ์ิ ป.1 เทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมโดย code.org 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กๆสนุกสนาน ให้ความสนใจดี

7 10112 จิดาภา  กงทอง ป.3 เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนรู้จักการดูแลรักษาและทักษะการใช้เทคโนโลยีมากข้ึน

8 10418 รจนา  สุวรรณกุล ป.4 เทคโนโลยี มารยาทในการส่ือสาร 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ การใช้ส่ือประกอบการสอนออนไลน์  ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ท าความเข้าใจ

ในเน้ือหาอย่างชัดเจนและตรงประเด็นมากย่ิงข้ึน 

9 10430 ปริญญา สมบัติ ป.5 เทคโนโลยี หน่วยท่ี 4 ดาวกระจายท่ีค่ายลูกเสือ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเขียนบล็อคค าส่ังท่ีมีการท างานแบบวนซ้ าได้ นักเรียนรู้จักการแก้ไข

ข้อผิดพลาดของโปรแกรม

10 10780 โรจนินทร์  โพธิวงศ์บารมี ป.6 เทคโนโลยี เกมค้างคาวกินกล้วย2 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเขียนโค้ดในโปรแกรม "SCRATCH" เก่ียวกับการสร้างเกม

สร้างเกมค้างคาวกินกล้วยได้สมบูรณ์ข้ึน

11 10348 จิรพงษ์  พุทธรสเจริญ ม.1 เทคโนโลยี 1 แนวคิดเชิงนามธรรม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจ น าไปทบทวน และท างานได้

12 10054 นพเก้า  ปราชญากุล ม.2 เทคโนโลยี 2 บทท่ี 4 คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาบทเรียนมากย่ิงข้ึน 

13 10303 มิสเกศรา เจียมเจริญ ม.3 เทคโนโลยี 4 เทคโนโลยีเปล่ียนโลก 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจง่าย สะดวกต่อการเรียน 

14 10029 ประสบสุข ปราชญากุล ม.4 พ้ืนฐานเขียนโปรแกรมการใช้ Google collab เพ่ือการเรียนเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ทุกประเภท ทุก OS ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตได้ 

ใช้งานตลอดภาคเรียน

15 10045 สมมาตร ศรีวิศาลศักด์ิ ม.5 กราฟิก 1 การตัดต่อเสียงในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ คลิปวีดีโอสอนเป็นข้ันตอน

16 10094 ม.สมพบ ค ามี  - การออกแบบกราฟิก 5ภาพในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ใช้เน้ือหาโดยมีภายประกอบเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน

17 10694 ณัทกฤช ศรีสุวรรณ  - มัลติมีเดีย 4 การผลิตส่ือด้วยข้ันตอน 3P 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเรียนรู้การผลิตส่ือด้วยข้ันตอน 3P เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์ 

และวัตถุประสงค์ ต่อยอดกับวิธีคิดการผลิตช้ินงาน ท้ังงานส่วนบุคคล และ เป็นกลุ่ม

18 10206 เปรมฤดี  ศรีสุนารถ  - มัลติมีเดีย 1 การจัดองค์ประกอบภาพ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถจัดองค์ประกอบภาพได้ ในโจทย์ท่ีครูให้ท า แล้วน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

19 10397 ธนาวุธ ตอรบรัมย์  - แอพพลิเคชัน 5 Jquery+HTML5 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีคามสนใจและเกิดประสิทธิภาพในการเรียน

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ส่ือ ช้ินท่ี 2)   ภาคเ รียนท่ี 1/ 2564



 

 

 

 

 

 

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10042 นภาพร  จิตต์อารีย์เทพ ป.2 การงานอาชีพ การประดิษฐ์ดอกไม้ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเกิดความสนใจและเข้าใจในเน้ือหา

2 10077 จันทนา ศิริโสภาพงษ์ ป.4 การงานอาชีพ งานประดิษฐ์จากกระดาษ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเสนใจและเข้าใจข้ันตอนการท างาน

3 10158 วัชรี  เรืองศิริ ม.3 การงานอาชีพ การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ และแนวทางในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 

เพ่ือการประกอบอาชีพท่ีดีในอนาคต

4 10071 สงคราม  นิคมไพบูลย์ ม.4 การงานอาชีพ อาหารเเละโภชนาการ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กมีความเข้าใจดี

5 10266 สุภัทรา ชินะกรติเมธ ม.5 ปฏิบัติการอาหารข้ันกลาง2แกงไทย 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเกิดความสนใจและเข้าใจในเน้ือหาเพ่ิมมากข้ึน

6 10309 อมร งามประสิทธ์ิ ป.1 เทคโนโลยี การสร้างไฟล์และจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจเน้ือหาในบทเรียน

7 10112 จิดาภา  กงทอง ป.3 เทคโนโลยี เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟแวร์หรือส่ือ4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจในการเรียนการสอนมากข้ึน

8 10418 รจนา  สุวรรณกุล ป.4 เทคโนโลยี พ้ืนฐานการใช้งานโปรแกรม mBlock 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ เน้ือหา

บทเรียนท่ียุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายข้ึนในระยะเวลาส้ัน และสามารถช่วยให้เกิดความคิด

รวบยอด

9 10430 ปริญญา สมบัติ ป.5 เทคโนโลยี ลับสมองประลองปัญญา 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมาสารถเดรียนรู้เน้ือหาผ่านส่ือและมีความเข้าใจจากการสาธิตได้เป็นอย่างดี

10 10780 โรจนินทร์  โพธิวงศ์บารมี ป.6 เทคโนโลยี แนะน าโปรแกรมmBlock 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าใจในความหมายของหุ่นยนต์ตามหลักวิชาการท่ีถูกต้อง

11 10348 จิรพงษ์  พุทธรสเจริญ ม.1 ปฏิบัติการเทคโนโลยี1Mbot การใช้ Sensors ตรวจจับ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจในการเรียนMbot การใช้ Sensors ตรวจจับเพ่ิมข้ึน

12 10054 นพเก้า  ปราชญากุล ม.2 ปฏิบัติการเทคโนโลยี2ค าส่ังควบคุมการท างานหุ่นmbot 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจและใช้งาน App mblock ในการเขียนโปรแกรมส่ังงานหุ่นได้ถูกต้อง

13 10303 มิสเกศรา เจียมเจริญ ม.3 ปฏิบัติการเทคโนโลยี3พ้ืนฐานการใช้ mBlock 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เป็นส่ือใช้เข้าใจง่าย แต่ปัญหาคือช่วงเรียนออนไลน์นักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนไม่ครบถ้วน

14 10029 ประสบสุข ปราชญากุล ม.4 เขียนโปรแกรม 4 ส่ืออุปกรณ์ระบบเตือนตรวจจับระยะการชน 2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ นักเรียนน าแนวทางไปพัฒนาโครงงานในรูปแบบต่างๆ 

15 10045 สมมาตร ศรีวิศาลศักด์ิ ม.5 กราฟิก 2 การตัดต่อคลิปวีดีโอในสมาร์ทโฟน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานการตัดต่อคลิปวีดีโอในสมาร์ทโฟนได้

16 10094 ม.สมพบ ค ามี  - การออกแบบกราฟิก 6การใช้เสียงในการผลิตรายการโทรทัศน์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ส่ือท่ีใช้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนกลักษณะของเสียงแบบต่างๆได้  และสามารถเลือก

ใช้เสียงในการผลิตรายการโทรทัศน์ได้

17 10694 ณัทกฤช ศรีสุวรรณ  - มัลติมีเดีย 4 หลักการพ้ืนฐานการตัดต่อวีดิโอ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจหลักการพ้ืนฐานการตัดต่อวีดิโอมากย่ิงข้ึน

18 10206 เปรมฤดี  ศรีสุนารถ  - มัลติมีเดีย 2 เทคนิคการถ่ายภาพเคล่ือนไหวด้วยโทรศัพท์มือถือ4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจในการเรียนเทคนิคการถ่ายภาพเคล่ือนไหวด้วยโทรศัพท์มือถือมากข้ึน

19 10397 ธนาวุธ ตอรบรัมย์  - แอพพลิเคชัน 6 ฐานข้อมูล 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจในการเรียนฐานข้อมูลเพ่ิมข้ึน

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาคเ รียนท่ี 2/ 2564



 

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10078 มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ ป.1 ภาษาอังกฤษ Power point 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากกกว่าครูอธิบายเพียงอย่างเดียว

2 10193 มิสจิติมา วิจิตรสมบัติ ป.1 ภาษาจีนในห้องเรียนการทักทาย 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เกิดประสิทธิภาพ

3 10605 มิสประภาศรี  ศิริโส ป.2 ภาษาอังกฤษ Can Abilities 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ใช้กับนักเรียนท าให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาได้มากข้ึนเพราะเห็นภาพการเปรียบเทียบได้ชัดเจน

4 10132 มิสจิตรา  จันทร์หอม ป.3 ภาษาอังกฤษ 1.ส่ือประเภทวัสดุ 1.ส่ือประเภทวัสดุ เรียนรู้ได้ตรงตามาตรฐานการเรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติภาระงานส่งเสริมให้นักเรียน

มีพัฒนาการท่ีดีและติดตามผลได้

5 20033 มิสพรพนา ศิริป่ิน ป.4 ภาษาอังกฤษ Adjective 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีการโต้ตอบ และเข้าใจ

6 10085 มิสบุญสม บุญประเสริฐ ป.5 English for Quality AssessmentVerb to be (Present simple tense) 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนใช้Verb to be ในรูปประโยค present simple tense เข้าใจความหมาย

และน าไปใช้ได้ถูกต้องตามโครงสร้างของประโยคมากข้ึน

7 10276 มิสศิริกุล  สถิตมิลินทากาศ ป.5 ภาษาจีน ส่ือสารภาษาจีนระหว่างวัฒนธรรม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดี

8 10119 มิสสุภาพร เพ็ชรสดใส ป.6 ภาษาอังกฤษ Possessive Adjective and Possessive Pronoun4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ น่าสนใจ  เข้าใจง่าย

9 10495 มิสสมฤทธ์ิ รัฐชาติวรศักด์ิ ม.1 ภาษาอังกฤษ1 Singular and Plural Nouns 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความรู้เเละเข้าใจ สามารถเเยกเเยะระหว่างค านามเอกพจน์ เเละพหูพจน์ได้

10 10674 มิสวัลยา พิชัย ม.2 ภาษาอังกฤษ Past simple tense 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ Power point นักเรียนเข้าใจและตอบค าถามได้

11 10809 ม.พัชรพล นิยมกิจ ม.2 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1他今年十六岁 ปีน้ีเขาอายุ 16 ปี 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถขอข้อมูลและให้ข้อมูลเร่ืองอายุได้

12 10038 มิสอัญชลี อยู่สุข ม.3 ภาษาอังกฤษ Passive Voice 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ Ok

13 10261 มิสอาภรณ์  วิริยะรัมภ์ ม.4 ภาษาอังกฤษ1 Memo 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นร เข้าใจบทเรียนมากข้ึน

14 20041 มิสอรุณวตี อรุณพูลทรัพย์ ม.5 ภาษาจีน 找到才是很棒的人 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดี

15 10343 ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์ ม.5 ภาษาอังกฤษ3 Verb Definition 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เข้าใจความหมายและการจ าแนกชนิดของค ากริยามากข้ึน

16 10677 มิสเพ็ญประภา จ่ันแค้น ม.6 อังกฤษเสริม Sentence Completion worksheet 1. ส่ือประเภทวัสดุ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหา ตรงจุดประสงค์

17 10150 มิสมิสวีณา น่ิมเรือง ม.6 อังกฤษเสริม1 IDIOM 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10078 มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ ป.1 English for Quality AssessmentPrepositions  4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กมีความเข้ามากข้ึน

2 10193 มิสจิติมา วิจิตรสมบัติ ป.1 ภาษาจีนในครอบครัวโรงเรียนสอนภาษาจีน  4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เกิดประสิทธิผล

3 10605 มิสประภาศรี  ศิริโส ป.2 ภาษาอังกฤษ Action Verb  4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจเน้ือหาได้ดี

4 10132 มิสจิตรา  จันทร์หอม ป.3 English for quality assessment 4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์  4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนเข้าใจในเน้ือหาการเรียนได้เร็ว ดี มีประสิทธิภาพ เข้าใจง่ายย่ิงข้ึน

5 20033 มิสพรพนา ศิริป่ิน ป.4 English for quality Assessment Weather and season  4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนทีความสนใจและเข้าใจในบทเรียนมากข้ึน

6 10085 มิสบุญสม บุญประเสริฐ ป.5 ภาษาอังกฤษ Prepositions of place  4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนสะกดค าบุพบทบอกสถานท่ี ให้ความหมายและน าไปใช้ได้คล่อง และถูกต้องมากข้ึน

7 10276 มิสศิริกุล  สถิตมิลินทากาศ ป.5 ส่ือสารภาษาจีนในชีวิตประจ าวันพวกเขาก าลังเล่นเกม 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดี

8 10119 มิสสุภาพร เพ็ชรสดใส ป.6 English for Quality AssessmentReading Comprehension  4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เข้าใจง่าย สนุกในเน้ือหาท่ีเรียน

9 10495 มิสสมฤทธ์ิ รัฐชาติวรศักด์ิ ม.1 ภาษาอังกฤษ1 Demonstrative Pronouns  4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความรู้เเละเข้าใจ สามารถใช้สรรพนามช้ีเฉพาะได้อย่างถูกต้อง

10 10674 มิสวัลยา พิชัย ม.2 ภาษาอังกฤษ Comparison  4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจและตอบค าถามท าแบบทดสอบได้

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้  ภาษ าต่างประเทศ  (ส่ือ ช้ินท่ี 2)   ภาคเ รียนท่ื 1/ 2564

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้  ภาษ าต่างประเทศ (ช้ินท่ี 1) ภาคเ รียนท่ื 1 / 2564



 

11 10809 ม.พัชรพล นิยมกิจ ม.2 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน1曼谷现在是晚上八点 ตอนน้ีเวลาท่ีกรุงเทพฯคือสองทุ่ม  4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถถามข้อมูลและบอกข้อมูลเร่ืองเวลาได้ 

12 10038 มิสอัญชลี อยู่สุข ม.3 ภาษาอังกฤษ Present Perfect & Past Simple  4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจในบทเรียนดี

13 10261 มิสอาภรณ์  วิริยะรัมภ์ ม.4 ภาษาอังกฤษ1 Direct  4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นรใช้รูปประโยค direct ได้ถูกต้อง

14 20041 มิสอรุณวตี อรุณพูลทรัพย์ ม.5 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาต่อ说错误 意思也错误 1. ส่ือประเภทวัสดุ  ดี

15 10343 ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์ ม.5 ภาษาอังกฤษ3 Knowing Adverb  4.ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนเข้าใจการใช้ adverb ในการสร้างประโยคมากข้ึน

16 10677 มิสเพ็ญประภา จ่ันแค้น ม.6 อังกฤษเสริม Error Identification Worksheet 1. ส่ือประเภทวัสดุ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาดีข้ึน 

17 10150 มิสมิสวีณา น่ิมเรือง ม.6 English for Quality AssessmentBKK English Placement Test 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้วัดความสามารถภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ท่ี ร หัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน วิชา ช่ือ ส่ือการสอน ประเภทของส่ือ ผลการใช้ส่ือ 

1 10078 มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ ป.1 ภาษาอังกฤษ   Animals 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้เรียนรู้ช่ือ ชนิดของสัตว์

2 10566 ม.ธัชพงศ์ แย้มเกษร ป.1 English โครงสร้างของครอบครัวFamily Tree 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ Ok

3 10193 มิสจิติมา วิจิตรสมบัติ ป.1 ภาษาจีน เธอช่ืออะไร 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ เด็กเข้าใจในรูปแบบการใช้ประโยค

4 10605 มิสประภาศรี   ศิริโส ป.2 English for Quality Assessmentcolor 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจในเน้ือเร่ืองท่ีเรียนได้มากข้ึน

5 10121 มิสสาวิตรี   แขกเทศ ป.2 ภาษาอังกฤษ Verb 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความเข้าในเร่ืองท่ีเรียนเพ่ิมข้ึน

6 10132 มิสจิตรา  จันทร์หอม ป.3 ภาษาอังกฤษ การน าเสนอผ่านคอมพิวเตอร์ 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนเข้าใจในเน้ือหา เห็นภาพชัดเจน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ในการเรียนรู้ได้ดีย่ิงข้ึน

7 20033 มิสพรพนา ศิริป่ิน ป.4 ภาษาอังกฤษ Future plans 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดี ท าให้เข้าใจง่ายข้ึน

8 10085 มิสบุญสม บุญประเสริฐ ป.5 English for Quality assessmentTelling time 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ อ่านและเขียนเวลาแบบอังกฤษ

9 10276 มิสศิริกุล  สถิตมิลินทากาศ ป.5 ภาษาจีน คุณเป็นคนชาติไหน 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์แต่ละประเทศ

10 10119 มิสสุภาพร  เพ็ชรสดใส ป.6 ภาษาอังกฤษ Let's read (KoKo) 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดีเข้าใจง่าย

11 10495 มิสสมฤทธ์ิ รัฐชาติวรศักด์ิ ม.1 ภาษาอังกฤษ2 Preposition of time 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความรู้ เเเละเข้าใจสามารถใช้ Preposition of time ได้อย่างถูกต้อง

12 10674 มิสวัลยา พิชัย ม.2 ภาษาอังกฤษ Past simple 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ครูใช้ส่ือเหมาะกับเน้ือหามีรูปภาพประกอบท าให้นักเรียนเข้าใจง่ายข้ึนและเข้าใจบทเรียนได้ดี

13 10809 ม.พัชรพล   นิยมกิจ ม.2 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน2曼谷今天多少度？วันน้ีกรุงเทพฯอุณหภูมิเท่าไหร่4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับช่ือเรียกสภาพอากาศแบบต่าง ๆ รวมถึงการสนทนา

สนทนาเร่ืองสภาพอากาศในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

14 10038 มิสอัญชลี อยู่สุข ม.3 ภาษาอังกฤษ Conditional Sentence 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ Ok

15 10261 มิสอาภรณ์ ซุ่นเจริญ ม.4 English Context clues 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ The students be able to understand and find the meaning of the word 

 from context

16 10343 ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์ ม.5 ภาษาอังกฤษ Conditional Sentences 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ดีเย่ียม

17 10832 มิสอรุณวตี อรุณพูลทรัพย์ ม.6 ภาษาจีน Chinese wordwall 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 90% เข้าใจในเร่ืองท่ีสอน

18 10150 มิสวีณา น่ิมเรือง ม.6 อังกฤษเสริม Subject Verbs Agreement Games 4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้หลักภาษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับการใช้ค ากริยา

ในแต่ละประโยคซ้ าๆภายในเวลาท่ีจ ากัด ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากข้ึน

19 10677 มิสเพ็ญประภา จ่ันแค้น ม.6 English for quality assessment Reading Ability 1. ส่ือประเภทวัสดุ นักเรียนได้ฝึกการท าโจทย์ ข้อสอบ reading 

กลุ่มสาระการ เ รี ยนรู้  ภาษ าต่างประเทศ ภาคเ รียนท่ื 2/ 2564



 

 

 

 

 

กลุ่ม ช้ิน/ประเภท 1 2 3 4 กลุ่ม ช้ิน/ประเภท 1 2 3 4

ไทย 28 1 0 0 27 ไทย 14 0 0 0 14

คณิต 34 3 2 1 28 คณิต 17 1 2 1 13

วิทย์ 32 4 2 0 26 วิทย์ 16 4 0 0 12

สังคมฯ 24 2 0 0 22 สังคมฯ 12 0 0 0 12

สุขศึกษา 14 0 0 0 14 สุขศึกษา 7 0 0 0 7

ศิลปะ 22 3 0 1 18 ศิลปะ 11 0 0 2 9

การงาน-เทคโน 38 0 1 2 35 การงาน-เทคโน 19 1 0 0 18

ต่างประเทศ 34 3 0 0 31 ต่างประเทศ 19 1 0 0 18

รวม 226 16 5 4 201 รวม 115 7 2 3 103

ร้อยละ 100 7 2 2 89 ร้อยละ 100 6 2 3 89

ภาคเรียนท่ี  1 ก าหนดส่ง ท่านละ 2 ส่ือ ภาคเรียนท่ี  2 ก าหนดส่ง ท่านละ 1 ส่ือ
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แผนภูมิแสดงการผลิตสื่อการสอนแยกเป็นประเภท ภาคเรียนที่ 1/2564
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แผนภูมิแสดงการผลิตสื่อการสอนแยกเป็นประเภท  ภาคเรียนที่ 2/2564
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