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คํานํา

คณะทํางาน
ท่ีปรกึษาพฒันาโครงการด้านวิชาการ

          คูมื่อดําเนินงานโครงการอยา่ปล่อยให้เด็กอ้วน New Normal ด้านวิชาการ จัดทําขึน้เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
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ขอ้มูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ แนวทางการดําเนินโครงการ ความรูเ้ก่ียวกับอาหารและโภชนาการ การพัฒนา
พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร การออกกําลังกาย อารมณ ์การจัดกิจกรรมแบบชวิีตวิถีใหม ่(NEW NORMAL) 
การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การประเมินการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ การจัดการเรยีนการสอนแบบ 5 On (Online, On Air, On Hand, On Site , On School Line) 
การสร้างภาคีเครอืขา่ย การประเมินตนเอง และตัวอยา่งการเขยีนโครงการ ตัวอยา่งสื่อด้านอาหารโภชนาการ 
และตัวอยา่งส่ือทางด้านสุขภาพ (สมุดสขุภาพ)
          คณะผู้จัดทําขอขอบคุณแหล่งข้อมูลด้านวิชาการ ภาพถ่าย และสื่อต่าง ๆ ซึ่งคู่มือเล่มน้ี ใช้ในทาง
วิชาการในการขับเคล่ือนงานโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน New Normal คณะผู้จัดทํา หวังว่า คู่มือเล่มน้ี
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สื่อออนไลน์ ทีน่่าสนใจมอีะไรบา้ง?        10
     1. Facebook          
         Facebook Page           
         Facebook Close Group         
    2. Google Tools          12
         Google Slide          
         Google Jam Board          
         Google Form          
         (ตัวอยา่งการนําไปประยุกต์ใช้จรงิในแคมเปญ)
    3. YouTube           18  
         การค้นหาส่ือมาประกอบการเรียนการสอนมาใชอ้้างอิง
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          การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) 
ท้ังภาครัฐและภาคประชาชนต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติ สําหรับโรงเรียน
จําเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะต้องปรับตัวด้วยการออกแบบ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19  
         รูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอน
แบบ “5 ON” ได้แก่ Online, On-Air, On-Hand, 
On-Site, On School Line ดังน้ี

1รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ “5 ON” 

คือ การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1. Online

ท่ีมาของภาพ: โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์



ท่ีมาของภาพ: โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

คือ การจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนให้ถึงมือนักเรียนท่ีบ้าน

3. On-Hand 

คือ การเรียนรู้ผ่านดิจิทัล

ท่ีมาของภาพ: บริษัทฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 1854

2. On-Air 

2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ “5 ON” 



เปิด Group Line ห้องเรียนเพื่อให้ครูท่ีปรึกษาและเพื่อนนักเรียนได้สื่อสารกันเสมือนห้องเรียนจริง

5. On School Line 

ท่ีมาของภาพ: โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม ท่ีมาของภาพ: โรงเรียนวัดปากบ่อ

คือ การจัดการเรียนรู้กลุ่มย่อยสําหรับนักเรียนท่ีไม่มีอุปกรณ์

4. On-Site 

3รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ “5 ON” 

ท่ีมาของภาพ: โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม



       1. จัดทําไลน์กลุ่มท่ีมีสมาชิกเป็นครู พ่ีเล้ียง ผู้ปกครอง ในระดับห้องเรยีน และสายช้ันตามแนว On School Line
           เพ่ือใชใ้นการส่ือสาร การจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
       2. ทีมงานครูร่วมมือร่วมพลังออกแบบกิจกรรม จัดทําสื่อ คู่มือ ชุดกิจกรรม มุ่งเน้นให้เด็กทํากิจกรรมส่งเสริม
           พัฒนาการ 4 ด้าน โดยจัดทําเป็น Clip VDO แนะนําการทํากิจกรรม ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น เพลง 
           นิทาน ใบงาน
        3. จัดส่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองนําไปใช้กับนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองเป็นหลักในการช่วยเหลือ
           ดูแล ช้ีแนะนักเรียนในการทํากิจกรรม พร้อมท้ังถ่ายคลิปหรือภาพถ่ายผลงานของนักเรียนส่งในอัลบ้ัมไลน์

เน้นจัดทํา VDO Clip ส้ัน ๆ สอนทํากิจกรรมทาง On School Line โดยมีวิธีการดังน้ี

1. »°ÁÇÑÂ

รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ 

รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ แบง่การจัดการเรยีนการสอนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ปฐมวัย ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา

- ครูประเมินผลการสอนทกุชัว่โมง
- ผู้บริหารนิเทศการสอนออนไลน์
- นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้สอน

2. ติดตาม ประเมนิผล และนิเทศการสอนอยา่งใกล้ชดิ

1. เตรยีมความพรอ้มอยา่งรอบคอบและรอบด้าน

      กําหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน แบ่งงาน เตรียม
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ของครู จัดทําตารางสอน และกําหนดเวลาเรยีนออนไลน์
ท่ีเหมาะสมจัดทําคู่มือและประชาสัมพนัธทุ์กชอ่งทาง

หลักการ 5 ON

4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ “5 ON” 



    4. ครูตรวจ ติดตาม ประเมินผลงานของนักเรียนทาง Group Line และเสริมแรงด้วยการให้ดาวหรือกดไลก์
      5. ผู้บรหิารสถานศึกษานิเทศติดตามการสอนออนไลน์ ในชว่งการสอนออนไลน์ ให้คําแนะนํา ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  
           เม่ือครูผู้สอนรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
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      เน้นการสอนไมยุ่ง่ยากแต่สนุก ครบถ้วนตามหลักสตูร

      1. จัดทําไลน์กลุม่ท่ีมีสมาชิกเป็นครู ผู้ปกครอง นักเรยีน ในระดับห้องเรยีนและสายชัน้ตามแนว On School Line
          เพื่อใช้ในการสื่อสาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
      2. ทีมงานครูร่วมมือร่วมจัดทําส่ือออกแบบให้เหมาะสมกับการสอนออนไลน์โดยเน้นวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย
           ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์
      3. กําหนดระยะเวลาในการสอนออนไลน์ต่อวันให้เหมาะสม รูปแบบการเรยีนการสอน ชอ่ง ทางการสอน ให้นักเรยีน
           หรือครูเลือกตามความเหมาะสมตามบรบิทของโรงเรียน เชน่ การสอนสดทาง Zoom สลับกับ Clip VDO หรอื
           สื่ออ่ืน ๆ ท่ีสามารถดยู้อนหลังได้
      4. จัดส่งเอกสารให้ผู้ปกครองนําไปใช้กับนักเรียนหรือจัดส่งเอกสาร E-book ไว้ประกอบการเรียนการสอนใน 
           Group Line
      5. ครูตรวจ ติดตาม ประเมินผลงานของนักเรยีนทาง Group Line หรอื Google Form หรอืการสอนสดออนไลน์

5รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ “5 ON” 

ท่ีมาของภาพ: มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ



ท่ีมาของภาพ : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

    ยกระดับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี การสอนสดผ่านโปรแกรมต่าง ๆ มุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและ
     นักเรียน เช่น Google Meet
      1. จัดทําไลน์กลุม่ท่ีมีสมาชกิเป็นครู ผู้ปกครอง นักเรยีน ในระดับห้องเรยีนและสายชัน้ตามแนว On School Line
          เพื่อใช้ในการสื่อสาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
      2. ทีมงานครูร่วมมือร่วมจัดทําสื่อออกแบบให้เหมาะสมกับการสอนออนไลน์ท่ีน่าสนใจ โดยเน้นวิชาหลัก ได้แก่ 
          ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
      3. จัดทําคลิปการสอนในช่อง YouTube สามารถดูย้อนหลังได้
      4. กําหนดระยะเวลาในการสอนออนไลน์ต่อวันให้เหมาะสม เน้นการ
           สอนสด เชน่ โปรแกรม Zoom Meeting โปรแกรม Google Classroom 
           โปรแกรม Microsoft Teams
      5. จัดส่งเอกสารการเรียนรู้และจัดทําในรูปแบบ E-Book
      6. ครูตรวจ ติดตาม ประเมินผลงานของนักเรียนทาง Group Line หรือ 
          Google Form หรือการสอนสดออนไลน์
     7. ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการสอนออนไลน์ ในช่วงของ
          การสอนออนไลน์ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เม่ือครูผู้สอน
          รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
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      6. ผู้บรหิารสถานศึกษานิเทศติดตามการสอนออนไลน์ ในชว่งการสอนออนไลน์ ให้คําแนะนํา ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ
           เม่ือครูผู้สอนรายงานการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

6 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ “5 ON” 

ท่ีมาของภาพ :สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร



        “ธมี” ก็เปรยีบเสมอืนกับหวัใจสาํคัญของการทําแคมเปญ ท่ีจะช่วยเช่ือมโยง ให้เนื้อหาในส่วนต่าง ๆ 
เกิดความน่าสนใจ ทําให้แคมเปญท่ีผลิตออกมามี “สาร” (Message) ท่ีจะสื่อสารชัดเจน แข็งแรง ก่อให้เกิด
ความสอดคล้อง ในรายละเอียดแต่ละจุดภายใต้แนวความคิดเดียวกัน

แล้วเราจะประยุกต์ใช้ “ธีม” ให้เข้ากับส่ือออนไลน์ได้อย่างไร?  
       เริ่มต้นง่าย ๆ แค่ทําความเข้าใจและศึกษาการใช้งานของสื่อออนไลน์แต่ละแพลตฟอร์ม เข้าใจวิธีการ
ทํางาน เม่ือเข้าใจการทํางานของสื่อแต่ละแพลตฟอร์มแล้ว เราก็จะสามารถนํา “ธีม” ประยุกต์ให้เข้ากับ
แต่ละสื่อท่ีเราคัดเลือกมาได้

7การประยุกต์ “ธมี” ให้เขา้กับสื่อออนไลน์ 

สือออนไลน์ คือ อะไร?่

จะประยุกต์ส่ือออนไลน์ ให้เข้ากับ “ธีม” งานได้อย่างไร?  

      “อินเทอรเ์น็ต” และ “โทรศพัท์มือถือแบบสมารท์โฟน” กลายเป็นเทคโนโลยีท่ีเข้ามาเปลี่ยนโลก 
การติดต่อสื่อสารของคนท่ัวโลก เปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิม ๆ แบบอนาล็อก (Analog) กลายไปเป็น 
รูปแบบใหม่อย่าง “ดิจิทัล” (Digital) ท่ีทําให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารถึงกัน จากท่ีไหนก็ได้ ผ่านระบบ
ออนไลน์
     ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ ก่อให้เกิดการพัฒนาโปรแกรมและสร้างเป็นแพลตฟอร์ม กลายเป็นสื่อต่าง ๆ 
ข้ึน เช่น ส่ือโซเชียล (Social Media) อย่าง Facebook ,Instagram ,Twitter, YouTube ,TikTok , Line  
เข้ามาเชื่อมโยงผู้คน ให้สามารถติดต่อสื่อสาร ทํางาน ทํากิจกรรมร่วมกันท่ัวโลกได้แบบทันที (Real time) 
แม้ไม่ได้อยู่ท่ีเดียวกัน
      ย่ิงไปกว่านัน้เม่ือมวิีกฤตการณโ์รคระบาดอย่าง โควิด-19 เกดิขึน้ ทําใหโ้รงเรียนไม่สามารถเปดิทําการเรยีน
การสอนแบบปกติได้ ส่ือออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งคําตอบ โดยการนําเอาสื่อโซเชียลมีเดีย โปรแกรมออนไลน์ 
เกมตอบคําถามออนไลนต่์าง ๆ ท่ีนา่สนใจ มาชว่ยสร้างใหเ้กดิการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ใน วิถี New Normal 
เพื่อให้การเรียนรู้ไม่จําเป็นต้องหยุด…อยู่แค่ในห้องเรียน

(เน้ือหาต่อจากหนังสอืหลักหน้า 84)

่
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“เลือกสื่อใหดี้ มผีลกับความสนใจ” 
      ก่อนจะเลือกใช้สื่อในแต่ละประเภท แต่ละครั้ง
จะต้องทําความเขา้ใจ ให้ความสาํคัญกบักลุม่เปา้หมาย
เสียก่อน เพราะหากส่ือสารได้ไม่ตรงจุด หรือไม่เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ ก็อาจจะทําให้การส่ือสารนั้น
ไม่เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพอย่างท่ีต้องการ
จะสื่อสาร ทําให้สารท่ีจะสื่ออาจไปไมถึ่งกลุ่มเป้าหมาย  

ดังนั้นขั้นตอนในการเลือกสื่อออนไลน์ให้ตรงกับ
แคมเปญและกลุม่เปา้หมายมีดังนี้
1.  กําหนดวัตถปุระสงค์
       การกําหนดวัตถุประสงค์สําคัญเป็นสิ่งอันดับ
ต้น ๆ ซึง่เม่ือมีวัตถปุระสงค์ท่ีชดัเจน ถึงจะสามารถ
กาํหนดกลุ่มเปา้หมาย และเลือกส่ือออนไลนต่์าง ๆ 
ได้ถูกต้อง และชัดเจน เช่น นักเรียนสามารถอ่าน
ฉลากโภชนาการได้อย่างถกูต้อง และนาํประยุกต์ใชไ้ด้
2.   กําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เลือกสื่อ
ออนไลน์ใหต้รงกับความสนใจ ของกลุ่มเป้าหมาย
      กลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด จะเป็นตัวตัดสินว่า 
ควรเลือกส่ือออนไลน์ชนิดใด ในการนําเสนอ
แคมเปญ ซึง่สามารถเลอืกส่ือได้มากกว่า 1 สื่อ หรือ 
แพลตฟอร์ม แต่ละแพลตฟอร์มสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
แคมเปญ เช่น กลุ่มนกัเรยีน ป.5 มีความสนใจ ความ
ชอบ TikTok และ Facebook เปน็หลัก กค็วรเลอืก
ใช้สื่อตรงกับสิ่งท่ีนักเรียนสนใจ เป็นต้น 
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3.   เลือกสื่อออนไลน์ใหส้อดคล้องกับกิจกรรม
      การจะส่ือสารใหก้ลุม่เปา้หมายสนใจ เขา้ใจ อยากรว่มทํากจิกรรม
ต้องเลอืกสื่อใหเ้หมาะสมกับกจิกรรมตรงกบักลุม่เป้าหมาย ตัวอย่างเชน่ 
      การทํา Challenge เต้นออกกําลังกาย สามารถเลือกส่ือได้หลาย
แบบ แต่สื่อออนไลน์ท่ีเหมาะสมและแนะนํา คือ TikTok เพราะเป็น
สื่อโซเชียลมีเดีย ท่ีสามารถสรา้งคอนเทน วิดีโอสัน้ ๆ ตัดต่อใส่เพลง
ใส่เอฟเฟค สร้างให้เกิดความสนุกสนานกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็น
อย่างดี
       การสอนผา่นออนไลน์ สามารถใช้ได้หลายโปรแกรม โปรแกรมท่ี
เป็นท่ีนิยม เช่น Google Meet , Zoom หรือ Line Application 
เป็นต้น เพราะมีฟังก์ชันเหมือนห้องเรียนแชร์หน้าจอทํากิจกรรม
รว่มกนัแบบออนไลน ์กอ่ใหเ้กดิการมปีฏิสัมพนัธไ์ด้เปน็อยา่งดี เปน็ต้น
      การสื่อสารกิจกรรมของโรงเรียนสู่ภายนอก ควรใช้ Facebook Page, Line, YouTube ในการ
โปรโมตกจิกรรมต่างๆ  
      การทําส่ือวิดีโอส้ัน ๆ 6- 15 วินาที สามารถทําได้ผ่านหลายสื่อออนไลน์ เช่น Facebook , TikTok, 
Line Group เปน็ต้น
      การทําสื่อวิดีโอแบบยาวเกิน 1 นาที ควรใช้ส่ือ YouTube เปน็สื่อท่ีคนให้ความนยิมในการดวิูดีโอแบบยาว ๆ   

     



10 สื่อออนไลน์ ท่ีน่าสนใจมีอะไรบ้าง?

1. Facebook เฟซบุ๊ก 

     หน่ึงในสื่อ Social Media ท่ีคนท่ัวโลกนิยมใช้ ออกแบบมาให้คนเข้าถึงและเกิดการเช่ือมโยงกัน 
Facebook ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างบนแพลตฟอร์ม เช่น
 
Facebook Page

      เป็นเสมือนตัวกลางท่ีใช้เพื่อเก็บรวบรวม ข้อมูล วีดิโอ ใช้ส่ือสาร สร้างคอนเทน ข้อมูลและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของท้ังบริษัท องค์กร และโรงเรียน เป็นต้น

 

ภาพจาก ป๊ิงส์ โปรเจกต์  https://www.facebook.com/pingsproject
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Facebook Close Group

     ใช้สื่อสาร คอนเทนต์ ข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือความสนใจเฉพาะกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ในรูปกลุ่มท่ี
สนใจเฉพาะเร่ืองงานบา้น ก็สร้างกลุ่ม “งานบา้นทีร่กั” ขึ้นมาเพื่อพูดคุยเรื่องราวเก่ียวกับบ้าน  หรอื กลุม่ท่ี
สนใจการจัดโต๊ะคอม ก็สร้างข้ึนมาเป็นกลุ่ม “จัดโต๊ะคอม” เป็นต้น

 

ภาพจากกลุ่ม Facebook งานบ้านทีรัก https://www.facebook.com/groups/219194202444930

ภาพจากกลุ่มจัดโต๊ะคอม https://www.facebook.com/groups/3609646285819298

่



2. Google กูเก้ิล
 

Google Tools 
       โปรแกรมและสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มของ Google มีหลากหลายมากมาย 
เช่น Gmail , Google Form, Google Sheet, Google Word, Google Slide เป็นต้น 

 

Google Slide 
        เหมือนกับโปรแกรม Power Point แต่สามารถใช้สําหรับทําสไลด์โชว์ สามารถแชร์
และใช้งานได้ทุกท่ี พร้อม ๆ กันได้หลาย ๆ คน สามารถทําสไลด์เป็นงานกลุ่มพร้อม ๆ กัน
ได้ผา่นอินเทอรเ์น็ต  

 

12 สื่อออนไลน์ ท่ีน่าสนใจมีอะไรบ้าง?

ภาพจาก resellerclub

ภาพจาก Google Slide (https://docs.google.com/presentation)
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การใช้ Post-it ใน Google Jamboard

       เราสามารถนํา Post-it ใน Google Jamboard นํามาประยุกต์สร้างกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากมาย เชน่

o  การสร้าง Post-it เพื่อให้เกิดเป็นกิจกรรมให้นักเรยีนทายคํา

Google Jam Board 
       เปรียบเสมือนกระดาน เป็นการสื่อสาร 2 ทางท่ีผู้สอนและผู้เรียนสามารถมาทํา
กิจกรรมร่วมกันแบบออนไลน์ได้มากมายหลายกิจกรรม หรือสามารถระดมสมองใน
กิจกรรมต่าง ๆ โดยจะมีเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีจะช่วยทําให้การสอนน้ันสนุกและเกิดการ
โต้ตอบกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และสร้างสรรค์ได้ เทคนิคตัวอย่างเช่น

 



14 สื่อออนไลน์ ท่ีน่าสนใจมีอะไรบ้าง?

o  การใช้ Post-it ช่วยกันระดมสมอง (Brainstorm) 

การขูด การเขียน การลบ การระบายสี 
      
       อุปกรณ์การขีดเขียน และการระบายสี โดยใช้อุปกรณ์ ปากกาสี ยางลบ สามารถทํางานได้
หลากหลายแล้วแต่การสรา้งสรรค์
ของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น 
ทําเป็นป้ายวงกลมท่ีมีคะแนน
ซอ่นอยูด้่านหลัง เพื่อให้นักเรยีน
สุ่มทายว่าจะได้ก่ีคะแนน หรือ
ใช้รูปมาประกอบในการสร้าง
โจทย ์ให้นักเรยีนเข้ามาวงคําตอบ
เป็นต้น

 
ภาพจาก Google Jamboard (https://jamboard.google.com)



15สื่อออนไลน์ ท่ีน่าสนใจมีอะไรบ้าง? 

การทําเกมกระดานแบบออนไลน์  
      
     สามารถหาเกมกระดานต่าง ๆ ภาพต่าง ๆ จาก Google แล้วนํามาประยุกต์เป็นเกมออกกําลังกาย
ท่ีสร้างความสนุกสนานได้ เช่น บอร์ดเกมการออกกําลังกาย มีตัวการ์ตูนเป็นหมากตัวผู้เล่น เป็นต้น

 

ภาพจาก Google Jamboard (https://jamboard.google.com)

เพิ่มเติมวิธีการเพิ่มเพ่ือนในการใช้งาน Google Jamboard

 



16 สื่อออนไลน์ ท่ีน่าสนใจมีอะไรบ้าง?

สามารถดูข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Google Jamboard 
ได้ที่ล้ิงค์นี้ ผ่านช่อง YouTube Teacher FYI  
                https://www.youtube.com/c/TeacherFYI 



17สื่อออนไลน์ ท่ีน่าสนใจมีอะไรบ้าง? 

ภาพจาก Google Form

      แบบสอบถามออนไลน์ ท่ีสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ และยงัสามารถนํามาประยุกต์
ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทําวิจัย ,ทําแบบสอบถามท่ัวไป การเก็บขอ้มูล สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้เป็น สมุดบันทึกสุขภาพออนไลน์สําหรับนักเรียน หรือการให้นักเรียนทํา Quiz 
อยา่งง่าย 

  

 

Google Form 

 

ตัวอย่างการใช้ Google Form ในแคมเปญจริง
  

 

คัมภีร์สุขภาพดี เก็บข้อมูลจากนักเรียนด้วย Google Form จากโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ ์
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3. YouTube  
 

แพลตฟอรม์วิดีโอขนาดใหญ ่หน่ึงในบริการของ Google ท่ีทุกคนสามารถสรา้งสรรค์
วิดีโอและคอนเทนต์ต่าง ๆ นําไปเก็บใน YouTube เองได้ และยงัเป็นเสมือนคลังท่ีรวม
สื่อการเรียนการสอนขนาดใหญ่ สามารถนํามาใช้เป็นวิดีโออ้างอิง เพื่อประกอบเป็น
สื่อการเรยีนการสอนต่าง ๆ ได้ 

ตัวอย่าง VDO Shark Chase จาก ช่อง YouTube Coach Corey Martin 
 (www.YouTube.com/watch?v=-2pq-td3vQ0)

     PE Virtual Class สร้างด่านตะลุยด่าน การสร้างด่านต่างๆ เพ่ือให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมในการตะลุย
ด่านต่าง ๆ ให้เกิดการเคล่ือนไหวไปตามคลิปวิดีโอ อย่างการนํา YouTube มาใช้อ้างอิง

ตัวอย่างการนํา YouTube มาใช้อ้างอิง



19สื่อออนไลน์ ท่ีน่าสนใจมีอะไรบ้าง? 

ตัวอย่าง VDO จาก This or That ช่อง YouTube Prof Ramon Lima
(www.YouTube.com/watch?v=50yJy5DSjVE)

     PE Virtual Class เลือกตัวละคร การให้ผู้เล่นเลือกว่าต้องการจะเข้าร่วมกิจกรรมในแบบไหน 
ผ่านการเลือกตัวละครต่าง ๆ และเล่นไปตามคลิปวิดีโอ



20 สื่อออนไลน์ ท่ีน่าสนใจมีอะไรบ้าง?

     PE Virtual Class เลือกตัวละคร  เรื่องราวให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครและตะลุยทําท่าทาง 
กระโดด การหลบ การเก็บไอเท็ม ผ่านกิจกรรมผ่านด่านต่าง ๆ ด้วยตัวละครมาริโอ้
(ตัวอย่าง VDO Mario https://www.YouTube.com/watch?v=pT5Cd-JNDAY)  

ตัวอยา่ง VDO จากชอ่ง 
YouTube Bobo P.E.

(www.YouTube.com/watch?v=pT5Cd-JNDAY&t=84s)



21สื่อออนไลน์ ท่ีน่าสนใจมีอะไรบ้าง? 

คลิปวิดีโอสาธิต กิจกรรมท่ี 3 เท่ียวบินสุขภาพ “BR Brilliant Airline” การออกกําลังกาย
ในท่าทางต่าง ๆ จาก โรงเรียนบํารุงรวิวรรณวิทยา
(https://www.YouTube.com/watch?v=Rxjbrnu9sdQ)

ตัวอย่างการผลิตสื่อและโพสต์ลงบน  YouTube นํามาประยุกต์ใช้จริงเป็นส่วนหน่ึงในแคมเปญ

ช่อง YouTube สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อแคมเปญ “AHOC Army Healthy Operation Center” 
จากโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
(www.YouTube.com/channel/UC3iK1sZQOLbGJ-6Rhznm-QA)



22 สื่อออนไลน์ ท่ีน่าสนใจมีอะไรบ้าง?

ครูมัดซี นาบอน 

4. TikTok   
 

ตัวอย่างคลิปครูมัดซี บน TikTok
(www.YouTube.com/watch?v=gKefSKIN7ls)

การนําเพลงและการนําเน้ือหามาประกอบกันเพื่อสรา้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
เป็นวิดีโอส้ัน ๆ 

แพลตฟอร์มวิดีโอส้ัน ๆ แบบแนวต้ัง ท่ีเกิดขึ้นและโด่งดังได้รบัความนิยม
มาจากประเทศจีน ในประเทศไทยเร่ิมเป็นท่ีรู้จักในช่วงโควิด ปี 2019 
เป็นต้นมา มีเน้ือหาหลากหลาย เน้ือหาท่ีนิยมมักจะมีเพลงประกอบและ 
Special Effect ต่าง ๆ ให้เล่นมากมาย

ตัวอย่างการใช้งาน TikTok เพื่อนํามาประยุกต์เป็นสื่อการเรยีนการสอน
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-  TikTok #Plank Challenge  
การสร้างสรรค์กิจกรรมการออกกําลังกายให้นักเรียนเข้าร่วม โดยมีการเล่นหรือการออกกําลังกายเป็น
แคมเปญผ่านการสร้าง  # (Hashtag) เช่น การมาทํา Plank Challenge ร่วมกัน

ตัวอย่างการทําแคมเปญผ่านการ #Plank Challenge บน TikTok 
ช่อง YouTube Best Celebrity TikTok Content
(www.YouTube.com/watch?v=ktS1exp3Cdw&feature=emb_logo)

ตัวอย่างการนํา TikTok ไปใช้ในแคมเปญจรงิ

กิจกรรม TikTok “AHOC Dance” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
จากโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
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5. Game Online

ภาพจาก YouTube ช่องครูนรินทร์ อนงค์ชัย 
(www.YouTube.com/watch?v=RJP8pLwYc8Y&t=1145s)

ตัวอย่างลูกเต๋าออนไลน์ สามารถเข้าไปเล่นผ่านล้ิงค์นี้
- https://freeOnlinedice.com/ 

ตัวอย่างเกมตอบคําถามที่น่าสนใจ 
- Vonder Go Game 
เกมตอบคําถามท่ีเหมือนนักเรียนจะเข้าไปช่วยพญานก โดยจะต้องตอบคําถามให้ถูก ตอบถูกและ
ตอบเร็ว จะสามารถได้คะแนนเยอะท่ีสุด และสามารถทําลายมอนสเตอร์ได้ โดยมีเวลานับถอยหลัง 

มาประยุกต์ใชกั้บส่ือการเรยีนการสอน เพื่อสรา้งความสนุกสนานและการสรา้งปฏิสมัพนัธกั์บกลุ่มเป้าหมาย 
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- WordWall Game 
แพลตฟอร์มการสร้างเกมตอบคําถาม ท่ีมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การหาคํา ตีตัวตุ่นเลือกข้อท่ีถูกต้อง
การสร้างเข้าวงกตเพื่อเลือกคําท่ีถูกต้อง เป็นต้น

ภาพจาก :  
www.wordwall.net/en-us/community/games , YouTube ช่อง TEACHDENT SHARED 
(www.YouTube.com/watch?v=5wmM2t9cKP0&t=236s)



26 สื่อออนไลน์ ท่ีน่าสนใจมีอะไรบ้าง?

YouTube ช่อง Krucompost 
(www.YouTube.com/watch?v=bFy8UM6BvqE&t=143s)



ตัวอย่างการใช้ลูกเต๋าและออกแบบเกมกระดานออนไลน์สอดคล้องตามธีม
  

 

การนําโปรแกรมเกมลกูเต๋าออนไลน์
และเกมกระดานออนไลน์ มาประยุกต์
เข้ากับธีม “อัศวิน ออนทัวร์ ชัวร์
เรื่ องสุขภาพ”  จากโรงเรียนวัด
มหรรณพารามฯ 

27สื่อออนไลน์ ท่ีน่าสนใจมีอะไรบ้าง? 



ตัวอย่างการใช้เกม Word Wall ในแคมเปญจริง
  

 

กิจกรรม การอ่านฉลากโภชนาการ นําโปรแกรม Word Wall มาประยุกต์ใชเ้ป็นเกมเพื่อให้นักเรยีน
สนุกไปกับการตอบคําถามจากโรงเรียนวัดอินทราวาส

28 สื่อออนไลน์ ท่ีน่าสนใจมีอะไรบ้าง?



29สื่อออนไลน์ ท่ีน่าสนใจมีอะไรบ้าง? 

      สามารถสร้างดีไซน์ต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น วิดีโอ สไลด์โชว์ คลิปแนวต้ัง คลิปแนวนอน การ์ดต่าง ๆ ใช้งานง่าย
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  

  

 

       โปรแกรม Canva สามารถในการตัดต่อวิดีโอ ได้ง่าย ๆ มี Template ให้เลือก ใส่เพลง ใส่เอฟเฟกต์ต่างๆ 
ได้ตามใจชอบ และท่ีสําคัญคือใช้งานฟร!ี

โปรแกรมที่ช่วยในการผลิตสื่อการเรยีนการสอนได้ง่าย ๆ !  

 

6. Canva     
 

ข้อดีของการใช้โปรแกรม Canva 
ในการตัดต่อวิดโีอ
- ใชง้านฟร ีใช้งานง่าย สะดวก 
- ภายในโปรแกรม สามารถเลือกฟุตเทจ 
หรืออัพโหลด ฟุตเทจคลิปวิดีโอท่ีต้องการ 
ลงไปในโปรแกรมเพื่อนํามาตัดและต่อกันได้
ตามใจ
- ใสตั่วอักษร และเพลง เอฟเฟกต์ต่าง ๆ ได้
ตามต้องการ 
- สามารถสง่ออกขอ้มูล (Export) ออกมาเป็น
ไฟล์ mp.4 ได้

ภาพจาก www.canva.com
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7. KineMaster  
 

8. Line Application  
 

      โปรแกรมตัดต่อวิดีโอท่ีสามารถ ดาวน์โหลด 
ถ่ายทํา ตัดต่อ ใช้งานได้ฟรีบนมือถือ ใช้งานได้
แบบง่าย ๆ  ข้ันตอนและวิธกีารใชโ้ปรแกรมมีดังน้ี
 

      Line Application เป็นโปรแกรมแชท ท่ีสามารถส่งข้อความ รูปภาพและวิดีโอ ส่งหากลุ่มเป้าหมาย
แบบเด่ียวก็ได้ หรือแบบกลุ่มพร้อมกันได้ เป็นเทคโนโลยีส่วนใหญ่ท่ีนักเรียน มีท่ีบ้านสามารถเล่นผ่าน
โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน โปรแกรม Line ยังมีฟังก์ชันอีกมากมายท่ีสามารถนํามาสร้างสรรค์ 
ตอบโจทยก์ารเรียนการสอนผ่านออนไลน์ เชน่ 
 -  การสอนออนไลน์ผ่านไลน์กลุ่ม มี Group VDO Call
 -  การให้โจทยกิ์จกรรม ผ่านไลน์กลุ่ม นักเรยีนสามารถเข้ารว่มกิจกรรมได้ง่าย 
      เพียงแค่ถ่ายภาพหรือวิดีโอ ส่งกลับมาร่วมกิจกรรม อีกท้ังยังบันทึกกิจกรรม ส่งออกข้อมูล (Export) 
กิจกรรมท้ังภาพและวิดีโอ รวบรวมออกมาไว้เก็บไว้บนคอมพวิเตอรไ์ด้ 

      ดังน้ัน Line หรือ On School Line จึงถือเป็นหน่ึงใน 5 ON สําคัญ ท่ีจะเข้ามามีบทบาทในการเรียน
การสอนออนไลน์แบบใหม่ วิถี New Normal เพ่ือให้นักเรียนเขา้ถึงเน้ือหาการสอนได้ทกุกลุ่มอยา่งท่ัวถึง 
ในทกุ ๆ โรงเรียน

 



31สื่อออนไลน์ ท่ีน่าสนใจมีอะไรบ้าง? 

ตัวอย่างการนํา Line Application มาประยุกต์ใช้ในแคมเปญจริง 

ตัวอย่างการนํา Line มาประยุกต์ใช้ สอนและทํากิจกรรมร่วมกับนักเรยีน ในแคมเปญจริง

กิจกรรมการออกกําลังกายและการจัดประกวดการออกแบบโปสเตอร์ออกกําลังกาย On School Line 
Application จากโรงเรียนวัดอินทราวาส

บรรยากาศการเรียนออนไลน์ ผ่าน On School Line Application ของโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร 



32 ผลิตสื่อวิดีโอไมเ่ป็น ทําโปรแกรมไม่เป็น ก็สรา้งสื่อการเรยีนการสอนได้

     เทคโนโลยีอาจจะมีความสําคัญในยุคสมัย
ปัจจุบนัก็จรงิ แต่บางครัง้อาจจะมีข้อจํากัดในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีบางอย่างอยู่ ดังน้ัน สิ่งสําคัญ
ก็คือ การใช้ความคิดสรา้งสรรค์ ในการสร้างส่ือท่ี
อาจจะไมจํ่าเป็นจะต้องใช้อุปกรณห์รอืเทคโนโลยี
มากมาย แต่ยังคงความน่าสนใจ สนุกและเกิด
ประโยชน์   
     ตัวอย่างกิจกรรมท่ีใช้เพียงแค่แอปพลิเคชัน
ประชุมรว่มกัน เชน่ Zoom , Google Meet และ 
Line Group เท่าน้ัน

1.  การใช้อุปกรณ์ประดิษฐ ์ใช้รว่มกับ Line Application หรอื Zoom เพื่อทํากิจกรรม
     รว่มกัน 
      เช่น การใช้ลูกเต๋า เขียนกิจกรรมในแต่ละด้านให้นักเรียนทําตาม คุณครูเป็นคนโยนลูกเต๋าให้นักเรียน
แล้ว ให้นักเรียนทําตาม

ภาพจาก :  education.com , 
Unconventional Homemaker



2.  การเปิดเพลงทํากิจกรรม นับจํานวน
ไปพรอ้มกันแบบออนไลน์  
เช่น การใช้ลูกเต๋า เขียนกิจกรรมในแต่ละด้าน
ให้นักเรียนทําตาม คุณครูเป็นคนโยนลูกเต๋า
ให้นักเรียนแล้ว ให้นักเรียนทําตาม 
   
     

4.  การสร้างเน้ือเรื่ องต่าง ๆ ให้เด็กนักเรียน
จินตนาการตาม  การเล่าเรื่องหรือเล่านิทานแล้วให้เด็ก
นักเรียนเคล่ือนไหวไปตามจินตนาการน้ัน เช่น การเล่านิทาน
เรื่องแจ๊กผู้ฆ่ายักษ์ มีการจินตนาการการปีนต้นถ่ัว มีการต่อ
สู้กับยักษ์ เป็นต้น 
   
     

3.  การเล่นเป็นท่าทางของสตัว์ต่าง ๆ  
จินตนาการ เป็นสัตว์ต่าง ๆ จะทําให้นักเรียน
รูจั้กคิดและสรา้งสรรค์ท่าทางในแบบของตัวเอง 
   
     

กิจกรรม เต้นระบําไก่สลายพุง นําท่าทางต่าง ๆ ของไก่มาเป็นท่าทางออกกําลังกายแคมเปญธมี 
“ใกล้ไก่ไกลพุง” จากโรงเรียน ศิริวังวิทยาคาร

   
     

ตัวอยา่งการนําไปใชใ้นแคมเปญจรงิ

ผลิตสื่อวิดีโอไมเ่ป็น ทําโปรแกรมไมเ่ป็นก็สรา้งสื่อการเรยีนการสอนได้ 33
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การวาง Campaign Journey

        Campaign Journey  คือ การนําเอากิจรรมท้ังหมดท่ีคิดวางแผนเอาไว้ นํามารวมกัน แล้วลําดับ
ว่าจะให้กิจกรรมใดเกิดก่อนหลัง ใช้ผ่านสื่ออะไร แล้วจะรวบรวมกิจรรมท้ังหมดเอาไว้ในท่ีเดียวกัน
อย่างไร
         ซึ่งการลําดับกิจกรรม ควรเลือกใช้ส่ือออนไลน์ ให้เข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ อย่างท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น 
เช่น กิจกรรมเต้นออกกําลังกาย หรือการทํา Challenge ประกอบเพลง ควรเลือกใช้สื่อออนไลน์อย่าง 
TikTok เป็นต้น
          แล้วนําชิน้งานท้ังหมด มารอ้ยเรยีงให้เห็นเป็นภาพใหญ ่เพ่ือให้เกิดเป็นแคมเปญเดียวกัน ยกตัวอยา่ง

กิจกรรมท่ี 1
ชื่อ XXXX

ผ่านสื่อ XXXX

ติด #XXXXXXXXX
นําสื่อต่าง ๆ มาโพสต์ลงบน FB Page หรือเว็บไซต์ของโรงเรียน

กิจกรรมท่ี 2
ชื่อ XXXX

ผ่านสื่อ XXXX

กิจกรรมท่ี 3
ชื่อ XXXX

ผ่านสื่อ XXXX

กิจกรรมท่ี 4
ชื่อ XXXX

ผ่านสื่อ XXXX

 
       การติด # (Hashtag) ใส่ในแคปชัน (ทุก ๆ ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ลงบนสื่ อออนไลน์ 
อยา่ง Facebook , YouTube , TikTok และอ่ืน ๆ จะชว่ยให้เม่ือมีการค้นหาชิน้งานต่าง ๆ ผา่น Google Search
ก็จะทําให้เห็นผลงานท้ังหมดท่ีเคยโพสต์ไว้ 
   
     

การใช้  # (Hashtag) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมดในแคมเปญ  
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คําแนะนําและวิธีการติด # 
-  ควรใส่ช่ือเดียวกับแคมเปญ หรือธีม
-  สามารถมีได้มากกว่า 1 อัน  เช่น #AHOCศูนย์ปฏิบัติการความม่ันคงแห่งสุขภาพ #อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน 
-  ควรใสติ่ดกันแบบไม่เว้นววรค สามารถใชตั้วอักษรพิมพใ์หญแ่ละเล็กผสมกันได้  เชน่ #AHOCศูนยป์ฏิบติัการ
   ความม่ันคงแห่งสุขภาพ, #templefairไม่มีวันแพ้ ไขมัน 

   
     

การรวบรวมสื่อต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน  
    เม่ือผลิตสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนร่วมทํากิจกรรมแล้ว ต้องไม่ลืมท่ีจะรวบรวมกิจกรรมท้ังหมด
ไว้ในแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหน่ึง เพราะไม่เช่นน้ัน อาจจะทําให้กิจกรรมต่าง ๆ ดูกระจัดกระจายไม่เป็น
แคมเปญเดียวกันแพลตฟอร์มท่ีแนะนํา เช่น Facebook Page หรือ เว็บไซต์ของโรงเรียน ควรจะโพสต์
กิจกรรมเรียงลําดับกันให้ชดัเจนตามลําดับของกิจกรรม และมีวิดีโอความยาวไมเ่กิน 7 นาที ท่ีรวบรวมกิจกรรม
ท้ังหมดเอาไว้ในคลิปเดียว
    เพียงเท่าน้ีก็ทําให้แคมเปญท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน มีการเก็บข้อมูลกิจกรรม และนําวิดีโอสรุปมาโปรโมท
ทําประชาสัมพันธ์ต่อเพื่อสื่อสารออกไปภายนอกโรงเรียนได้  

   
     
สรุปวิธีการร้อยเรยีงกิจกรรมและชิ้นงานท้ังหมดให้เป็นแคมเปญเดียวกัน  
-  วางแผนจัดทํา Campaign Journey เพื่อให้บุคลากรคุณครูท้ังหมดในโรงเรียนเห็นเป็นภาพรวมใหญ่และ
   เข้าใจกิจกรรมท้ังหมดท่ีจะทําร่วมกัน ว่าจะกิจกรรมใดจะเกิดขึ้นก่อนหลัง
-  ติด # (Hashtag) ของแคมเปญ ควรเขียนติดกันไม่มีเว้นวรรค
-  การรวมสื่อต่าง ๆ แบบเรยีงลําดับกิจกรรมก่อนหลังตามลําดับ เอาไว้บนแพลตฟอรม์ใดแพลตฟอร์มหน่ึง 

     เพียงเท่าน้ีแคมเปญท้ังหมดท่ีทํา ก็จะร้อยเรียงกันเป็นแคมเปญเดียวและสามารถเห็นภาพลําดับก่อน-หลัง
ได้ต้ังแต่ต้นจนจบแคมเปญ กลายเป็นแคมเปญท่ีสมบูรณ์แบบ
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     “AHOC Army Healthy Operation Center” ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงแห่งสุขภาพ ซ่ึงคิดมา
จากพ้ืนท่ีของโรงเรียนต้ังอยู่ในเขตทหาร มีการนําแนวคิดศูนย์ปฏิบัติการทางทหาร มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
เป็นธีมหลัก นํารายละเอียดของทหาร  บรรยากาศการตกแต่ง กล่ินอายของกองทัพ  การเลือกใช้คําต่าง ๆ
ท่ีเก่ียวกับทหารมาต้ังช่ือกิจกรรม ต้ังชื่อเมนูอาหาร ใส่ความเป็นทหารลงไปได้ดีในทุก ๆ ส่ือ ท้ัง 5 ON
ซ่ึงแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับธีมหลักเป็นอย่างดี ไม่หลุดธีม

“ธีม” ของโรงเรยีนวัดประชาระบือธรรม 

ตัวอย่างแคมเปญธีม “AHOC Army Healthy Operation Center” 
ศูนย์ปฏิบัติการความม่ันคงแห่งสุขภาพ

จากโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

พร้อมทํากิจกรรมครบถ้วนตามหลักการเรยีนการสอนท้ัง 5 ON 
จากโครงการตัวอย่างของเพื่อน ๆ ในภาคเรียนท่ีผ่านมา ช่วยให้โรงเรียน

ของเราระเบิดฟอร์มได้ง่าย ๆ ในภาคเรียนถัดไป
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ภาพบรรยากาศของกิจกรรมของโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม



ลองมาดูภาพรวมและความน่าสนใจของกิจกรรมท้ังหมด 5 กิจกรรม
และการประยุกต์ใช้สื่อการเรยีนการสอนตามหลัก 5 ON 

     ทางโรงเรียนมีการประยุกต์ ต้ังชื่อกิจกรรมท้ังหมดให้เข้ากับธีมและร้อยเรียงกิจกรรม ให้เป็นแคมเปญ
เดียวกัน มีการเลือกใช้ส่ือต่าง ๆ ตามหลัก 5 ON ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตัวอย่างภาพการอบรมปฏิบัติการออนไลน์ผ่าน Zoom

กิจกรรม Unit 1 หน่วยยุทธการ (Army Strategies)
 1.1 กิจกรรมอบรมหัวข้อ 365 วันปฏิวัติความอ้วน ใส่ใจสุขภาพ รู้เท่าทันส่ือ 
 1.2 กิจกรรมค่ายออนไลน์ AHOC Leader Camp
 1.3 กิจกรรม AHOC News 
 1.4 กิจกรรมเก็บข้อมูล น�าหนักส่วนสูงของนักเรียน หัวข้อ AHOC สุขภาพดี ชีวีมีสุข
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ตัวอย่างภาพในวิดีโอคลิปให้ความรู้ในการอ่านฉลากโภชนาการ

ตัวอย่างภาพกิจกรรมออนไลน์ AHOC Leader
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ตัวอย่างภาพกิจกรรมจากวิดีโอ AHOC News



ตัวอย่าง On-Hand คู่มือการเรียน AHOC

ตัวอย่าง Google Form การบันทึกประวัติสุขภาพ ARMY Healthy Operation Center
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กิจกรรม Unit 2 หน่วยพลาธิการ (Army Chef) 
           กิจกรรมประกวด AHOC Army Chef Online  
      รอบท่ี 1 สรรหาเมนูประจําตัว 
      รอบท่ี 2 ประลองยุทธ์ เมนู “อาบังเกอร์” (สลัดผัก)
      รอบท่ี 3 วัตถุปริศนา เมนู “ยําระเบิดพุง”

สรุปกิจกรรมที่ 1 มีการนํากิจกรรมมาประยุกต์เข้ากับกิจกรรม 5 ON คือ 

ONLINE   
     การสอนออนไลน์แบบสด (Real time) การใช้โปรแกรม Zoom Meeting  
     การเรียนด้วยตนเอง (Self-Learning)  ผ่านวิดีโอคลิป ชอ่ง YouTube AHOC 
     การใช้ Google Form ในการเก็บข้อมูลคู่มือสุขภาพของนักเรียน
  
ON-HAND
     มีคู่มือการเรียน AHOC การเรียนรูจ้ากท่ีพกัอาศัยโดยผู้ปกครองและนักเรยีน
     รับ-ส่งเอกสารตามตารางนัดของโรงเรียน 
 
 
   
     

ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนผ่าน On-Air DLTV
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กิจกรรม Unit 3 หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (Army Special Force)
 3.1 กิจกรรมประกวด “AHOC Leader Dance Contest 2021”
 3.2 กิจกรรม “Workshop Trainer Online”
 3.3 กิจกรรม AHOC Dance Online 
 3.4 กิจกรรมเกมโชว์ออนไลน์ “สงคราม AHOC พิชิตบังเกอร์ เขียว เหลือง แดง”
 3.5 กิจกรรมวงล้อเคล็ดลับพิชิตพุง เว็บไซต์ WordWall ระเบิดเวลา จากแอปพลิเคชัน 
         Food Choice
 3.6 กิจกรรมการบันทึกสุขภาพออนไลน์ “AHOC สุขภาพดีชีวีมีสุข”

สรุปกิจกรรมที่ 2 มีการนํากิจกรรมมาประยุกต์เข้ากับกิจกรรม 5 ON คือ 

ONLINE   
     การเรียนด้วยตนเอง (Self-Learning)  ผ่านวิดีโอคลิป ช่อง Facebook และ YouTube AHOC  
คลิปวิดีโอ คลิปเมนูติดดาว คลิปเมนูอาบังเกอร์ และคลิปเมนูยําระเบิดพุง
  
ON-SITE 
     การจัดประกวดการประลองยุทธทํ์าอาหารในเมนูต่าง ๆ

ON-AIR
     การใช้ DLTV การสอนของวิชาวิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ และสุขศึกษาและพลศึกษา 
     ป.4-6 มาร่วมในกิจกรรม เรียนเรื่องการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ   
 
 
   
     

ตัวอย่าง ON-SITE กิจกรรม Army Chef
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ตัวอย่างภาพกิจกรรม  “สงคราม AHOC พิชิตบังเกอร์ เขียว เหลือง แดง”
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ตัวอย่างภาพ ON SCHOOL LINE ไลน์กลุ่มนักเรียนประถมปีท่ี 4-6

สรุปกิจกรรมที่ 3 มีการนํากิจกรรมมาประยุกต์เข้ากับกิจกรรม 5 ON คือ  
  
ONLINE   
     การเรียนด้วยตนเอง (Self-Learning)  ผ่านวิดีโอคลิป ช่อง Facebook และ YouTube AHOC  
คลิปวิดีโอ AHOC เรียนรู้อาหารตามโซนสี , เกมออนไลน์ต่าง ๆ  Word Wall , Workshop Trainer 
Online ผ่านโปรแกรมออนไลน์, การใช้แอปพลิเคชัน Food Choice , การบันทึกสุขภาพผ่าน 
Google Form 
 
ON SCHOOL LINE 
     การเรียนการสอนการใช้กลุ่มไลน์ของนักเรียนชั้นป.4-5 สอนการอ่านฉลากโภชนาการ เขียว 
เหลือง แดง    
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กิจกรรม Unit 4 ยุทธบริการ (Happy Army)
4.1 กิจกรรม Battle Studies “AHOC Classroom” เกมต่าง ๆ เชน่ Board Game จากเว็บไซต์ Quiznetic, 
       เกมสงครามพชิิตพงุ จากเว็บไซต์ Vonder go เป็นต้น
4.2 กิจกรรม Happy Army Online จัดกิจกรรม “AHOC Dance สายสไตล์ออนไลน์” แอปพลิเคชัน 
      TikTok และกิจกรรมถ่ายภาพโพสต์รูปท่าออกกําลังกาย Fit and Firm
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ตัวอยา่งภาพจากวิดีโอคลิป AHOC Dance และการประกวด AHOC Dance ผ่าน TikTok
Link YouTube (www.YouTube.com/watch?v=ALn9z8u90xU)

สรุปกิจกรรมที่ 4 มีการนํากิจกรรมมาประยุกต์เข้ากับกิจกรรม 5 ON คือ 

ONLINE   
     การเรยีนด้วยตนเอง (Self-Learning)  ผา่นวิดีโอคลิป ชอ่ง Facebook และ YouTube AHOC, เกมออนไลน์
ต่าง ๆ เช่น เกม Vonder go หรือ Board Game จากเว็บไซต์ Quiznetic , กิจกรรม Happy Army Online
ผา่นโปรแกรมออนไลน์, การใช้แอปพลิเคชนั TikTok ประกวดการเต้น AHOC Dance,  

ON SCHOOL LINE 
     การเรยีนการสอนการใชก้ลุ่มไลน์ของนักเรียนชัน้ป.4-5 การสง่รูปภาพกิจกรรมโพสต์รูปท่าออกกําลังกาย
FIT and Firm    
 
 
   
     



สรุปกิจกรรมที ่5 มกีารนํากิจกรรมมาประยุกต์เขา้กับกิจกรรม 5 ON คือ

ON-SITE
     การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ กิจกรรมต่าง ๆ ท้ัง 5 กิจกรรม       
 
 
   
     

กิจกรรม Unit 5 การแสดงผลงานโครงการ Army Healthy Operation Center Show
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานในโครงการ AHOC หรือ Army Healthy Operation Center Show ท้ังหมด
ในกิจกรรมท้ัง 5 กิจกรรม
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เว็บไซต์ของกิจกรรม AHOC ท่ีรวมเอาผลงานไว้ในท่ีเดียว (https://ahoc.webdeeth.com)

สิง่สาํคัญสดุท้าย  
     ไม่แพ้ตัวกิจกรรม อย่าลืมท่ีจะการเก็บรวบรวมผลงานท้ังภาพกิจกรรมและวิดีโอคลิปต่าง ๆ ของทุก
กิจกรรม รวบรวมเอา ไว้ใน YouTube Channel และเว็บไซต์ของโรงเรียน เพ่ือให้เห็นเป็นภาพรวมของแคมเปญ
ถ้ามีครบรบัรองว่าแคมเปญไม่กระจัดกระจายแน่นอน



สิ่งที่น่าสนใจจาก Case Study มีอะไรบ้างที่จะเป็นแนวทางในการนําไปใช้?

 1. “ธมี” ท่ีโดดเด่นชัดเจน คือ “AHOC หรอื Army Healthy Operation Center Show”   
        ธมีทีด่คีวรเปน็ธมีทีไ่มเ่ลยีนแบบหรอืทําซ�ากับใคร ควรเลือกธมีท่ีมีเรื่องราวเก่ียวขอ้งกับโรงเรียน 
หรือถ้าไม่มีก็สามารถสร้างธีมท่ีน่าสนใจท่ีดูแตกต่างจากแคมเปญอ่ืน ๆ ขึ้นมาได้
       ทางโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมสามารถทําให้เห็นเป็นภาพ ลงรายละเอียดเป็นกิจกรรมได้เยอะ  
นําธมีท่ีไม่ซ�าใครไปประยุกต์ในรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละกิจกรรม (ไม่หลุดธมี)  ต้ังแต่การต้ังชื่อทุก
กิจกรรม การแต่งกายตามธมี อุปกรณ์เสรมิ เมนูอาหาร และลักษณะการเล่นรูปแบบกิจกรรมสอดคล้อง
ไปกับธมีท้ังหมด

2.  บูรณาการแบบสอดแทรกผ่านกิจกรรมท่ีเข้ากับสื่อต่าง ๆ ด้วยการจัดการศึกษา
แบบ (5 ON)    
       นําการจัดการศึกษาแบบ 5 ON มาบูรณาการสอดแทรกกลุ่มสาระการเรยีนรูต่้าง ๆ เข้ากับกิจกรรม 
ท้ัง Online ,On-Air ,On-Hand ,On-Site ,On School Line โดยเฉพาะ Online ท่ีมีการใชส่ื้อหลากหลาย
ไมว่่าจะเป็น Facebook , YouTube , TikTok , เกมออนไลน์ต่าง ๆ , Website
 
 
 
   
     

YouTube Channel ของแคมเปญ AHOC รวบรวมวิดีโอการเรียนการสอนท้ังหมดของกิจกรรม

49CASE STUDY



3. เลือกส่ือใหเ้หมาะสมกับนักเรยีนกลุ่มเปา้หมาย ทกุคนดสูนุกสนาน อยากเขา้รว่มกับ
กิจกรรม
4. การรอ้ยเรยีงลําดับกิจกรรม เหน็เปน็ภาพใหญ ่มคีวามเปน็แคมเปญเดียวกันต้ังแต่ต้น
จนจบ และมีการรวบรวมลงบนเว็บไซต์และ YouTube Channel ช่อง AHOC ทําให้
แคมเปญ ไมก่ระจัดกระจาย

ท้ัง 5 กิจกรรมมีการลําดับ แคมเปญได้ดี เห็นเป็น Campaign Journey ดังน้ี

 
 
   
     

ตัวอยา่งแผนภาพ การทํา Campaign Journey

กิจกรรมที่ Unit 1
หน่วยยุทธการ
(Army Strategies)

สื่อที่ใช้
On-Hand
Online Zoom,
Facebook YouTube
On School Line

กิจกรรมที่ Unit 2
หน่วยพลาธิการ
(Army Chef)

สื่อที่ใช้
On-Air DLTV
Online Zoom,
Facebook YouTube
On School Line

กิจกรรมที่ Unit 3
หน่วยปฏิบติัการพเิศษ 
(Army Special Force)

สื่อที่ใช้
Online Zoom,
Facebook YouTube
On School Line

กิจกรรมที่ Unit 4
ยุทธบริการ 
(Happy Army)

สื่อที่ใช้
Online Zoom,
Facebook YouTube
On School Line

กิจกรรมที่ Unit 5
การแสดงผลงานโครงการ
(Army Healthy Operation
Center Show)

สื่อที่ใช้
On-Site การจัดนิทรรศการ

ภาพผลงาน คลิปวิดีโอต่าง ๆ
รวบรวมไว้ท่ี YouTube AHOC และ Website ของโรงเรียน
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o    “ธีม” คือ หัวใจหลักในการทําแคมเปญ หากปราศจาก “ธีม” ก็จะทําให้แคมเปญไม่ชัดเจน 
      การสื่อสาร (Message) ออกไปไม่แข็งแรง กระจัดกระจาย ไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
o    “สื่อออนไลน์”เป็นแค่อีกหน่ึงช่องทาง เหมือนกับสื่อท่ัว ๆ ไป ท่ีจะเข้ามาช่วยเติมให้แคมเปญ 
      ท่ีต้องทําบนออนไลน์น้ันสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ตอบโจทย์ยิ่งขึ้น
o    ทําความเข้าใจสื่อออนไลน์แต่ละประเภท แต่ละแพลตฟอร์มว่ามีการทํางานและใช้งานอยา่งไร 
      เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแบบไหน และอย่าลืมส่ิงสําคัญคือ การทําให้สอดคล้องไปกับ “ธีม” 
      หลักของงาน
o    เลือกสื่อออนไลน์ให้ตรงกับกําหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 
o    ใสค่วามคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนาน เน้ือหาแบบ Edutainment ลงไปตามแต่ละ “ธมี” จะชว่ย
      ให้การสร้างสื่อการเรียนการสอนน้ันประสบผลสําเร็จ
o    การติด # (Hashtag) ของแคมเปญ บนทุก ๆ ชิน้งานของโรงเรียน เพื่อการค้นหาบนสื่อออนไลน์
o    การรวบรวมภาพและวิดีโอของกิจกรรมท้ังหมดไว้บนแพลตฟอรม์เดียวกัน เชน่ Facebook Page 
      หรือเว็บไซต์ของโรงเรียน เป็นต้น
 
      เพียงเท่าน้ีก็จะทําให้การประยุกต์กิจกรรมต่าง ๆ ลงบนสื่อออนไลน์ และทําให้สอดคล้องเข้ากับ 
“ธีม” ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป พร้อมแล้วก็ลงมือสร้างสรรค์ กิจกรรมจากธีม และนํามาประยุกต์ 
ให้เข้ากับสื่อออนไลน์ได้เลย
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1.  มีธีมและการจัดนิทรรศการ โดดเด่น สร้างสรรค์                              30 คะแนน
2.  นวัตกรรมสื่อออกกําลังกาย/ รู้เท่าทันสื่อ โดดเด่น ไม่ซ�าใคร                 20 คะแนน
3.  บทเรียนออนไลน์สนุก น่าสนใจ เข้ากับธีม                                             10 คะแนน
4.  สร้างสรรค์เมนูอาหารแปลกใหม่เข้ากับธีม บูรณาการสู่ 8 กลุ่มสาระ       10 คะแนน
5.  ทีมเวิร์คแข็งแรง ผอ. ครู นักเรียน เครือข่ายร่วมมือร่วมใจกัน                       10 คะแนน
6.  มีการสร้างนักเรียนแกนนําด้านสุขภาพแววดี  ม่ันใจ กล้าแสดงออก          10 คะแนน
7.  วิดีโอความยาวไม่เกิน 7 นาที เข้าธีม สนุก น่าติดตาม (ภาคเรียนท่ี1)
    / จัดบูธแสดงโชว์ในงานนิทรรศการ (ภาคเรียนท่ี2)    10 คะแนน

รวม                                                                                                            100 คะแนน
 

 
   
     



ท่ีปรกึษา

นายเกรยีงไกร จงเจรญิ   ผู้อํานวยการสาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร
นายณฐัพงศ ์ดิษยบุตร  หัวหนา้สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร
ดร. สงา่ ดามาพงษ ์  ผู้ทรงคุณวุฒสิาํนกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)
ผศ.ดร. ประภาส นวลเนตร  ผู้ทรงคณุวุฒสิาํนักงานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)
นายมานพ แยม้อุทัย  ผูท้รงคุณวุฒสิาํนกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)
นายดนยั หวังบุญชัย   ผู้จัดการแผนงานสื่อศลิปวัฒนธรรมสร้างเสริมสขุภาพ
    สํานกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.)

ผูเ้ขยีน

นางจุร ีสวุรรณศ์ลิป ์  ท่ีปรกึษาโครงการด้านวิชาการ
นายเกยีรติศกัด์ิ แหลมจริง  ท่ีปรึกษาโครงการด้านวิชาการ
นางสาวสรีิ สวุรรณ์ศิลป ์  ท่ีปรกึษาโครงการด้านวิชาการ
ชูเกยีรติ ครูทรงธรรม  ท่ีปรกึษาโครงการด้านส่ือและนวัตกรรม
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ท่ีปรกึษาพฒันาโครงการด้านวิชาการ

นางวิชญาพร เลยีบใย  ท่ีปรึกษาโครงการด้านวิชาการ
นางศศวิรรณ ์ศรีธนาอุทัยกร  ท่ีปรึกษาโครงการด้านวิชาการ

ท่ีปรกึษาพฒันาด้านสื่อและกิจกรรมเชงินวัตกรรม

นางสาวอรวรรณ ดิษฐโยธนิ  ท่ีปรึกษาโครงการด้านส่ือและนวัตกรรม
นางสาวอารยีา พรศิรวิิวัฒน ์  ท่ีปรึกษาโครงการด้านสื่อและนวัตกรรม
นางสาวพัชรพร เหลอืงอุษากลุ ท่ีปรึกษาโครงการด้านส่ือและนวัตกรรม
นายวิชติ เจียมศริกิาญจน ์  ท่ีปรึกษาโครงการด้านส่ือและนวัตกรรม

คณะครูผูร้ว่มใหค้วามเหน็และพฒันาคู่มอื

นางนชิาภา ปอ้งปาน    ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดประชาระบอืธรรม
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