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คำนำ 
 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้จัดทำคู่มือรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาย้อนหลังผ่าน
แพลตฟอร์มยูท ูป (YouTube) ป ีงบประมาณ 2564 เพื ่อเผยแพร่รายการที ่ผล ิตโดยศูนย์เทคโนโลยี  
ทางการศึกษาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้าง แพร่หลาย และสามารถรับชมได้อย่างไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไป โดยได้
รวบรวมข้อมูลรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ที่ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
เพื่อการศึกษา (ETV) ไปแล้ว มาให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับชมทั่วไป ที่พลาดโอกาสในการรับชมรายการ
ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) สามารถรับชมรายการย้อนหลังผ่านแพลตฟอร์มยูทูป (YouTube)  
ได้แบบง่าย ๆ  เข้าถึงได้สะดวก และรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์ที่รองรับ ผ่านลิงก์ (Link) หรือ QR 
CODE ที่กำหนดให้ไว้ในคู่มือฉบับนี้  

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นเครื ่องมือในการรับชม
รายการโทรทัศน์เพื ่อการศึกษาย้อนหลังผ่านแพลตฟอร์มยูทูป (YouTube) ที ่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน 
นักศึกษา และผู้รับชมทั่วไป 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยทีางการศึกษา 
เมษายน 2565 
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แนะนำการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาย้อนหลัง 

ผ่านแพลตฟอร์มยูทูป (YouTube) 
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YouTube 
ช่อง ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
https://bit.ly/3NdJol1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3 
ชื่อรายการ  Kids จะเล่น  Playlist 
     

จำนวนตอน  26 ตอน  

 
 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้กับเด็ก ๆ ให้มากยิ่งข้ึน โดยผ่านการสังเกต เรียนรู้ 
และเล่นในรูปแบบต่าง ๆ  โดยมีคุณเซฟ (รชต  ถนอมกิตติ) นักจิตวิทยาพัฒนาการ / 
Therapeutic Play Practitioner เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 การเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
           อย่างไร 

 
https://youtu.be/WsthF38fSCo 

======================= 

https://bit.ly/359TD93 

 

 
     

ตอนที่ 2 เล่นธรรมดากับเล่นบำบัด 
           ต่างกันอย่างไร 

 
https://youtu.be/lO6GjSF8Kcw 

======================= 

https://bit.ly/3IEwj0A 

 

 
     

ตอนที่ 3 เล่นแบบเลอะเทอะ ยิ่งเยอะ 
           ประสบการณ์ 

 
https://youtu.be/guKt_UTFIpY 

======================= 

https://bit.ly/3tEUrMI 

 

 
     

ตอนที่ 4 แอโรบิกดีอย่างไร  
https://youtu.be/CDI15CUNmo8 

======================= 

https://bit.ly/3wBzALO 

 

 
     

ตอนที่ 5 การสร้างความสัมพันธ์ของเด็ก  
https://youtu.be/PHSNrPRLAWU 

======================== 

https://bit.ly/3uL3NWz 

 

 
     

ตอนที่ 6 เด็กชอบทิ้งของลงพื้น ลงรู หรือ 
           ลงกล่อง แก้ไขอย่างไร 

 
https://youtu.be/5UIgyGNTFKI 

======================== 

https://bit.ly/3qyRCe7 

 

 
     

ตอนที่ 7 ปัญหาพฤติกรรมชอบดึง 
           แก้ไขอย่างไร 

 
https://youtu.be/LucKPezCqkk 

======================== 

https://bit.ly/3tAGrn2 

 

 
     

ตอนที่ 8 ปัญหาชอบหยิบของบนพื้น 
           ข้ึนมากินและลอกสิง่ต่าง ๆ  
           ภายในบ้าน 

 
https://youtu.be/44_xYtFll6M 

======================== 

https://bit.ly/3tCxucP 

 

 



 

  

4 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 9 ปัญหาพฤติกรรมเคาะ เขย่า  
           หรือตีบุคคลอื่น 

 
https://youtu.be/kEAOMgTPIH8 

======================== 

https://bit.ly/3qybtK8 

 

 
     

ตอนที่ 10 ปัญหาพฤติกรรมชอบฉีก  
https://youtu.be/g8_r0d6uvv4 

======================== 

https://bit.ly/3LcyNFh 

 

 
     

ตอนที่ 11 ปัญหาพฤติกรรมเด็กขว้างปา 
             ข้าวของ 

 
https://youtu.be/Mvu0uYxOC1A 

======================== 

https://bit.ly/3uL4xuP 

 

 
     

ตอนที่ 12 ปัญหาพฤติกรรมยกหรือ 
             ถือของต่าง ๆ เดินไปมา 

 
https://youtu.be/ybjAeX8oujo 

======================== 

https://bit.ly/3iD1HCl 

 

 
     

ตอนที่ 13 พฤติกรรมชอบเทของออกจาก 
             ภาชนะ 

 
https://youtu.be/I3H1Pzk-OKI 

======================== 

https://bit.ly/36KbMuq 

 

 
     

ตอนที่ 14 ปัญหาพฤติกรรมเรือ่งการตัด  
https://youtu.be/u8tz_2mOzqQ 

======================== 

https://bit.ly/3D9HnSl 

 

 
     

ตอนที่ 15 ปัญหาเด็กชอบเล่นน้ำเวลาทำ 
             น้ำหก 

 
https://youtu.be/YPbo2dvBSEk 

======================== 

https://bit.ly/3ixsL63 

 

 
     

ตอนที่ 16 การสำรวจพัฒนาการของลูก 
             ผ่านรหัสสมองทั้ง 8 ด้าน 

 
https://youtu.be/BKRsv7kcHlk 

======================== 

https://bit.ly/3JFEyuS 

 

 
     

ตอนที่ 17 การสร้างสภาพแวดล้อม 
             ให้เอื้อต่อการพฒันาสมอง 

 
https://youtu.be/vpK_GqWtwJY 

======================== 

https://bit.ly/3JDCyDu 

 

 
     

ตอนที่ 18 การสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพ  
https://youtu.be/F86EBBs3Knk 

======================== 

https://bit.ly/37T9tWp 

 

 
 



 

  

5 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 19 การพัฒนาทักษะทางด้าน 
             การเคลื่อนไหวและประสาท 
             สัมผัส 

 
https://youtu.be/WgfKxS4OkvE 

======================== 

https://bit.ly/3NjMeVI 

 

 
     

ตอนที่ 20 การพัฒนาทักษะ 
             ด้านการมองเห็น 

 
https://youtu.be/AmVQ3GWWzu4 

======================== 

https://bit.ly/3IDt6OU 

 

 
     

ตอนที่ 21 การพัฒนาทักษะ 
             ด้านการได้ยิน 

 
https://youtu.be/p8K6sM9a7K8 

======================== 

https://bit.ly/3wxQHhK 

 

 
     

ตอนที่ 22 การฝึกทกัษะสมอง 
             ด้านการจดจำ 

 
https://youtu.be/Sr5Srh6ATh0 

======================== 

https://bit.ly/3NvvOtI 

 

 
     

ตอนที่ 23 การฝึกทกัษะสมอง 
             ด้านความเข้าใจ 

 
https://youtu.be/5sP5MluWWmM 

======================== 

https://bit.ly/3IzXqtP 

 

 
     

ตอนที่ 24 การฝึกสมองด้านการสื่อสาร  
https://youtu.be/yvIZyRHlscU 

======================== 

https://bit.ly/3qA9zZG 

 

 
     

ตอนที่ 25 การฝึกสมองด้านอารมณ์  
https://youtu.be/5S4w5dbmXhE 

======================== 

https://bit.ly/359X4fX 

 

 
     

ตอนที่ 26 การฝึกสมองด้านความคิด  
https://youtu.be/TSWTBa9dED4 

======================== 

https://bit.ly/3Lh3qts 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

6 
ชื่อรายการ  ดนตรีไทยวัยใส ปี 2   Playlist 
     

จำนวนตอน  26 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่ให้ความรู้เรื่องเครื่องดนตรีที่ดูแปลกตากับจะเข้และซอสามสาย ตั้งแต่เริ่มต้น
ทำความรู้จักกับเครื่องดนตรี สอนพื้นฐานการใช้งานจนถึงการบรรเลงเพลงได้ โดยมี
ครูนฤมล โพธิเวส (ครูเล็ก) และครูณกฤศ จิรารัฐพัชร (ครูเหน่ง) เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 ส่วนประกอบของจะเข้  
https://youtu.be/cwxQM8hFeDA 

======================== 

https://bit.ly/36F51Kp 

 

 
     

ตอนที่ 2 ทำอย่างไรใหจ้ะเข้มเีสยีง  
https://youtu.be/D2v1oFMRMxE 

======================== 

https://bit.ly/3Da0USM 

 

 
     

ตอนที่ 3 เพลงแบบฝึกหัดดีดเก็บ  
https://youtu.be/jImqUGt3ACA 

======================== 

https://bit.ly/3IElgof 

 

 
     

ตอนที่ 4 ทำอย่างไรใหเ้สียงจะเข้ 
           ออกมาเพราะ (1) 

 
https://youtu.be/t7h9CdrIQVQ 

======================== 

https://bit.ly/3JEtnm1 

 

 
     

ตอนที่ 5 ทำอย่างไรใหเ้สียงจะเข้ 
           ออกมาเพราะ (2) 

 
https://youtu.be/eBDem834Jn8 

======================== 

https://bit.ly/3DbJbKF 

 

 
     

ตอนที่ 6 ทำอย่างไรใหเ้สียงจะเข้ 
           ออกมาเพราะ (3) 

 
https://youtu.be/NS1fY4jUl78 

======================== 

https://bit.ly/3JJyAJq 

 

 
     

ตอนที่ 7 เพลงแบบฝึกเทคนิคช้ันกลาง  
https://youtu.be/Ix6u80BhPfk 

======================== 

https://bit.ly/36x6FxQ 

 

 
     

ตอนที่ 8 ดีดจะเข้อย่างไรให้ประทบัใจ 
           คนฟัง (1) 

 
https://youtu.be/5eYa-hlcPRE 

======================== 

https://bit.ly/36I2OxN 

 

 



 

  

7 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 9 ดีดจะเข้อย่างไรให้ประทบัใจ 
           คนฟัง (2) 

 
https://youtu.be/KN4Nop8zrVY 

======================== 

https://bit.ly/3JFg4C1 

 

 
     

ตอนที่ 10 เพลงแบบฝึกหัดข้ันสูง  
https://youtu.be/CoOd7Jq7eUY 

======================== 

https://bit.ly/3qz0e4o 

 

 
     

ตอนที่ 11 ดีดจะเข้อย่างไรถ้าต้องเข้าร่วม 
             ในวงดนตรีไทย 

 
https://youtu.be/oDvYAc5zM4k 

======================== 

https://bit.ly/3IA5R8t 

 

 
     

ตอนที่ 12 ดีดจะเข้อย่างไรถ้าได้เข้าร่วม 
             วงดนตรีร่วมสมัย 

 
https://youtu.be/qM_nkD5UaR8 

======================== 

https://bit.ly/3IJbt0j 

 

 
     

ตอนที่ 13 การบรรเลงเดี่ยวจะเข้  
https://youtu.be/4erGME1lDVE 

======================== 

https://bit.ly/36QXRmm 

 

 
     

ตอนที่ 14 ทำความรู้จักกบัซอสามสาย  
https://youtu.be/tYbPcF0QvRA 

======================== 

https://bit.ly/3IKg5Dr 

 

 
     

ตอนที่ 15 ทำอย่างไรให้ซอสามสาย 
             มีเสียง 

 
https://youtu.be/f4wGlqWGlyI 

======================== 

https://bit.ly/3LjI2U9 

 

 
     

ตอนที่ 16 แบบฝึกหัดคันสีเพลงนิทาน 
             พันดาว 

 
https://youtu.be/WpXnH6BF6vg 

======================== 

https://bit.ly/3uBveBO 

 

 
     

ตอนที่ 17 ทำอย่างไรให้ซอสามสาย 
             มีเสียงออกมาเพราะ (1) 

 
https://youtu.be/dU1ZLFolqU0 

======================== 

https://bit.ly/3uB2adB 

 

 
     

ตอนที่ 18 ทำอย่างไรให้ซอสามสาย 
             มีเสียงออกมาเพราะ (2) 

 
https://youtu.be/dTAuP0AL6oQ 

======================== 

https://bit.ly/36zEO07 

 

 
 



 

  

8 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 19 เพลงแบบฝึกเทคนิคข้ันกลาง  
             เพลงดึงดัน 

 
https://youtu.be/01VLYKHpW5w 

======================== 

https://bit.ly/3wJL93M 

 

 
     

ตอนที่ 20 สีซอสามสายอย่างไร 
             ให้ประทับใจคนฟัง (1) 

 
https://youtu.be/Rgb8YIBCZtE 

======================== 

https://bit.ly/3qHcLCF 

 

 
     

ตอนที่ 21 สีซอสามสายอย่างไร 
             ให้ประทับใจคนฟัง (2) 

 
https://youtu.be/KQYS9kHPLjk 

======================== 

https://bit.ly/3iHhZdi 

 

 
     

ตอนที่ 22 สีซอสามสายอย่างไร 
             ถ้าต้องเข้าร่วมวงดนตรีไทย 

 
https://youtu.be/eb4MzJpQ20k 

======================== 

https://bit.ly/3DinM2t 

 

 
     

ตอนที่ 23 สีซอสามสายอย่างไร ถ้าต้อง 
             เข้าร่วมวงดนตรีร่วมสมัย 

 
https://youtu.be/wLCx88efqqQ 

======================== 

https://bit.ly/3JFf5Sh 

 

 
     

ตอนที่ 24 การไล่บันไดเสียงมากกว่า 
             ช่วงนิ้วแรก 

 
https://youtu.be/Sb36-5AwLsA 

======================== 

https://bit.ly/3ILnVfO 

 

 
     

ตอนที่ 25 เพลงแบบฝึกขั้นสงูเพลง 
             สองใจ 

 
https://youtu.be/kCcBhkWWySo 

======================== 

https://bit.ly/3JNFM7s 

 

 
     

ตอนที่ 26 การบรรเลงเดี่ยวซอสามสาย  
https://youtu.be/KAq7JQ8GPCA 

======================== 

https://bit.ly/3LosD5d 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

  

9 
ชื่อรายการ  ยักคู่รู้คิด (ยกกำลังสอง)  Playlist 
     

จำนวนตอน  26 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่นำเสนอข้อคิดต่าง ๆ  ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมความดี ความกตัญญู ความสามัคคี ความเสียสละ ความขยัน ความ
อดทน ความมีวินัย เพื่อขัดเกลาและปลูกฝังความดีงาม ให้คิดดีทำดี กับภารกิจสำคัญ
ของสองเกลอเพื่อนยักษ์ ซึ่งจะมาต่อสู้และบำบดัจิตใจด้านลบด้วยพลานุภาพจากธรรมะ 
กับสามจอมมารสร้างความวุ่นวาย (โลภะ โทสะ และโมหะ) พร้อมทำลายจิตใจมนุษย์  

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 จอมมารคืนชีพ  
https://youtu.be/9Kamt8cEeMo 

======================== 

https://bit.ly/3tILmlK 

 

 
     

ตอนที่ 2 จอมมารโลภะแผลงฤทธ์ิ  
https://youtu.be/DFOLFI5DalA 

======================== 

https://bit.ly/3LjpH9Y 

 

 
     

ตอนที่ 3 ขนมอร่อย ๆ มาแล้วจ้า  
https://youtu.be/eFi6HdIu2l4 

======================== 

https://bit.ly/3uxSRLN 

 

 
     

ตอนที่ 4 โอกาสทีห่ายไป  
https://youtu.be/1Q0rxiXs7EM 

======================== 

https://bit.ly/3JNvkg2 

 

 
     

ตอนที่ 5 ตังค์ทอน  
https://youtu.be/V4ueNjG3MjI 

======================== 

https://bit.ly/3qHkyjT 

 

 
     

ตอนที่ 6 จะช่วยวัวน้อยยังไงดีนะ  
https://youtu.be/mWPdO7XzTTM 

======================== 

https://bit.ly/3DfpLVj 

 

 
     

ตอนที่ 7 น้ำศักดิ์สิทธ์ิ  
https://youtu.be/qnTCBcrwC8M 

======================== 

https://bit.ly/3IM8u7o 

 

 
 



 

  

10 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 8 หนูน้อยยอดนักออม  
https://youtu.be/NdL0HCiymYQ 

======================== 

https://bit.ly/3DeqyFY 

 

 
     

ตอนที่ 9 อย่าทำข้อย อย่าทำข้อย  
https://youtu.be/lCjx1TPctec 

======================== 

https://bit.ly/3DjC96U 

 

 
     

ตอนที่ 10 ต้องทำให้เต็มที ่  
https://youtu.be/AmxxrK6JJGw 

======================== 

https://bit.ly/36Rct5c 

 

 
     

ตอนที่ 11 จดหมายถึงแดนไกล  
https://youtu.be/5Dk48_GaDFo 

======================== 

https://bit.ly/3JKsZT6 

 

 
     

ตอนที่ 12 หัวใจเศรษฐ ี  
https://youtu.be/WvrZighu41Y 

======================== 

https://bit.ly/3uyzkuv 

 

 
     

ตอนที่ 13 พรสวรรค์หรอืจะสู้พรขยัน  
https://youtu.be/SvpIL7NMiI4 

======================== 

https://bit.ly/3tKntdO 

 

 
     

ตอนที่ 14 ทำบุญ ให้ได้บุญ  
https://youtu.be/FLswxVTI9tQ 

======================== 

https://bit.ly/3DeMDV3 

 

 
     

ตอนที่ 15 นอตหลุด  
https://youtu.be/frmW-aEQ6fY 

======================== 

https://bit.ly/3JNz80O 

 

 
     

ตอนที่ 16 ให้โอกาสผมด้วยครับ  
https://youtu.be/ma1SO8xqyJ8 

======================== 

https://bit.ly/3qGfiNL 

 

 
     

ตอนที่ 17 ภารกิจปราบจอมมาร  
https://youtu.be/sfWgfjvNFSo 

======================== 

https://bit.ly/3wNRDyN 

 

 
 



 

  

11 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 18 อิ่มบุญ  
https://youtu.be/webQxKXwkZg 

======================== 

https://bit.ly/386YY22 

 

 
     

ตอนที่ 19 นักท่องเที่ยวหายไปไหน?  
https://youtu.be/TO_TS4GbqF0 

======================== 

https://bit.ly/3JM1bOl 

 

 
     

ตอนที่ 20 ตู้ปันสุข  
https://youtu.be/pDTGjj99xvM 

======================== 

https://bit.ly/3Nr8BZz 

 

 
     

ตอนที่ 21 ไม่เอา ไม่พูด  
https://youtu.be/LdjIM5DYpiQ 

======================== 

https://bit.ly/3iEpd1I 

 

 
     

ตอนที่ 22 นักฟุตบอลประจำโรงเรียน  
https://youtu.be/SJ8ZI178MJ0 

======================== 

https://bit.ly/3qFS0Hy 

 

 
     

ตอนที่ 23 แหม...แค่เรือ่งนิดเดียวเอง  
https://youtu.be/I3YPOzH5B0s 

======================== 

https://bit.ly/3Nr8uND 

 

 
     

ตอนที่ 24 ปราบจอมมารไม่รูจ้ักพอ  
https://youtu.be/XFjemWdhVpM 

======================== 

https://bit.ly/3Lictdt 

 

 
     

ตอนที่ 25 ปราบจอมมารหัวรอ้น  
https://youtu.be/xQrObFMl-t8 

======================== 

https://bit.ly/3uuWXUV 

 

 
     

ตอนที่ 26 ปราบจอมมารนักขุดหลุมพราง  
https://youtu.be/zM4mvcQfpDI 

======================== 

https://bit.ly/3wEMKrC 

 

 
 
 

 

 



 

  

12 
ชื่อรายการ  ฟังรู้ดู WOW  Playlist 
     

จำนวนตอน  26 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่จะพาทุกท่านไปตามหาอาชีพแปลก สุดว้าว สุดปัง ไปดูและเรียนรู้เรื่องราว
ของการทำธุรกิจนั ้น ๆ รวมทั ้ง การฝึกฝนทักษะอาชีพ ทำอย่างไรจึงจะประสบ
ความสำเร็จ โดยมีคุณวรัชญ์ วานิชวัฒนากุล (ตูน) เป็นผู้ดำเนินรายการ 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 นักชิมน้ำ 1 เดียวในประเทศไทย  
https://youtu.be/2rKkPZymFJQ 

======================== 

https://bit.ly/36TKpxZ 

 

 
     

ตอนที่ 2 หมอสัตว์แปลก  
https://youtu.be/Evh-3GJeSRg 

======================== 

https://bit.ly/3uvWrpD 

 

 
     

ตอนที่ 3 Butler สุดยอดบริการ  
https://youtu.be/nl3iXhjuYaI 

======================== 

https://bit.ly/3IOiUTQ 

 

 
     

ตอนที่ 4 Golden betta ปลากัดไทย 
           ระดับโลก 

 
https://youtu.be/wXfNELN-iUk 

======================== 

https://bit.ly/3DgsKwE 

 

 
     

ตอนที่ 5 นักออกแบบกลิ่น  
https://youtu.be/PPnu6YfBsaQ 

======================== 

https://bit.ly/36Ucnde 

 

 
     

ตอนที่ 6 นักออกแบบของเล่น  
https://youtu.be/h4zqCtV0N6M 

======================== 

https://bit.ly/3wENk8M 

 

 
     

ตอนที่ 7 Music Director  
https://youtu.be/iY4zsVVjYQw 

======================== 

https://bit.ly/36zMm2P 

 

 
     

ตอนที่ 8 นักเพาะพันธ์ุต้นชวนชมยักษ์  
https://youtu.be/n_NMJ8X2k20 

======================== 

https://bit.ly/3uyAxSz 

 

 



 

  

13 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 9 ฟาร์มงู บอลไพธอน  
https://youtu.be/C87N_h0A_cc 

======================== 

https://bit.ly/3tG0u3n 

 

 
     

ตอนที่ 10 Fashion Designer  
https://youtu.be/pZVV8MLjUKI 

======================== 

https://bit.ly/3JNVKOG 

 

 
     

ตอนที่ 11 Refill Station ร้านค้า 
             รักษ์โลก 

 
https://youtu.be/l66qQ_Os76s 

======================== 

https://bit.ly/3iIblDO 

 

 
     

ตอนที่ 12 วิทยากรผู้ฝกึสอนโค้ชฟุตบอล  
https://youtu.be/BjPflHXYhfc 

======================== 

https://bit.ly/3iEqgyG 

 

 
     

ตอนที่ 13 กระถางศิริวรรณ  
https://youtu.be/feWkTm_3kVs 

======================== 

https://bit.ly/3NqppQk 

 

 
     

ตอนที่ 14 รุ่งทวีชัยฟาร์มจระเข้  
https://youtu.be/YIb4cQKzK5w 

======================== 

https://bit.ly/3Dvp0I1 

 

 
     

ตอนที่ 15 รุกขกร นักตัดแต่งต้นไม ้  
https://youtu.be/bw3Feoxo13Y 

======================== 

https://bit.ly/37X6mgb 

 

 
     

ตอนที่ 16 RakDok Floral Destination  
https://youtu.be/RxsLcH9P0ss 

======================== 

https://bit.ly/3uwG780 

 

 
     

ตอนที่ 17 Pumptrack SlideAway  
https://youtu.be/XT2Ym7xDPAg 

======================== 

https://bit.ly/3tKpkiM 

 

 
     

ตอนที่ 18 หมอรักษาอาการนอนไมห่ลบั  
https://youtu.be/Sj36E9fsoZU 

======================== 

https://bit.ly/3iFuQg3 

 

 
 



 

  

14 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 19 นักออกแบบ Event  
https://youtu.be/j4f8ONMSMvk 

======================== 

https://bit.ly/3IKx08I 

 

 
     

ตอนที่ 20 เป็ดย่างเกลือ  
https://youtu.be/_Ut9uJrTsHk 

======================== 

https://bit.ly/3qIipVb 

 

 
     

ตอนที่ 21 Animator  
https://youtu.be/PqilWnzQC7E 

======================== 

https://bit.ly/38709yu 

 

 
     

ตอนที่ 22 น้ำใจวุ้นกะทิ  
https://youtu.be/bqsRtB_MqhU 

======================== 

https://bit.ly/3uxmI70 

 

 
     

ตอนที่ 23 หมอทำตาปลอม  
https://youtu.be/Bqnwn45d9UE 

======================== 

https://bit.ly/3iHwY72 

 

 
     

ตอนที่ 24 บ้านธูปหอมสมุนไพร  
https://youtu.be/vXqJ-RWC1w8 

======================== 

https://bit.ly/3Nl6R45 

 

 
     

ตอนที่ 25 นักปั้นเค้ก 3D  
https://youtu.be/4jiTxXmFIjI 

======================== 

https://bit.ly/3wIsHZq 

 

 
     

ตอนที่ 26 สวน cactus กระท่อมลุงจรณ์  
https://youtu.be/wjK2BEZIFQM 

======================== 

https://bit.ly/3wPPcLM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

15 
ชื่อรายการ  ฟ้ืนฟูดูเฟิร์ม  Playlist 
     

จำนวนตอน  26 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ซึ่งช่วงแรก คือ ช่วงฟื้นฟูดูเฟิร์ม จะพาทุกท่านฝึกโยคะ
อยู่ที่บ้านซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น ไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีประสบการณ์ ก็สามารถทำ
ตามได้ไม่ยาก สอนโดยครูธนิตา  วาสประสงค์ (ครูสอนโยคะและนักจิตวิทยา) สำหรับ
วิธีการสอนของวิทยากรนั้นอธิบายเข้าใจง่าย ไปแบบไม่ช้าและไม่เร็วจนเกินไป จะมีการ
อธิบายตั้งแต่ขั้นตอนการวางขา วางตัว หรือทริกต่าง ๆ แบบ step by step หากใคร 
ไม่มีพื้นฐานไม่ต้องกังวล สามารถทำตามได้แน่นอน สำหรับช่วงที่ 2 คือ ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
เรียนรู้เมนูอาหารคลีนเพื่อเอาใจคนรักสุขภาพกับคุณเมวิชญา  ศรีจินดา (ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสุขภาพ) 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“มารู้จักพ้ืนฐานของโยคะกันเถอะ” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“ขนมปังกล้วยหอมพีนัทบัตเตอร์ 
และน้ำแครอทสกัดเย็น” 

 
https://youtu.be/10V_8LA4g_Y 

======================== 

https://bit.ly/3DhqKV0 

 

 

     

ตอนที่ 2 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“เรียนรู้ลมหายใจ การมสีติอยู่กับ
ปัจจุบัน” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“สลัดปลาทูนา่และแอปเปิ้ลพีนัท 
บัตเตอร์” 

 
https://youtu.be/qu7QLPCrLaY 

======================== 

https://bit.ly/36M80AN 

 

 

     

ตอนที่ 3 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยินโยคะเพ่ือบำรุงถุงนำ้ดีและตับ” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“ฮันนี่โทสตม์ะม่วงและ Beauty 
Juice” 

 
https://youtu.be/hSaw1Ip5ugI 

======================== 

https://bit.ly/3DjHCdW 

 

 

 



 

  

16 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 4 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยางโยคะท่าไหว้พระอาทิตย์” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“Papaya Boats Granola และ 
Green Juice” 

 
https://youtu.be/GzzUN9_zZFA 

======================== 

https://bit.ly/3wYBJBN 

 

 

     

ตอนที่ 5 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยินโยคะเพ่ือบำรุงช่องท้องและมา้ม” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“แซนด์วิชไข่ต้มและฟักทองแกงบวด” 

 
https://youtu.be/8JVdQ-oBbJg 

======================== 

https://bit.ly/3NkEuTs 

 

 

     

ตอนที่ 6 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“พ้ืนฐานหยางโยคะสำหรับผูฝ้ึกแบบ
เบื้องต้น ท่ายืนและการทรงตัว” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“มะม่วงเจียพุดด้ิงและโกโกเ้ย็น” 

 
https://youtu.be/yusFs5xQZJU 

======================== 

https://bit.ly/3JKzNAk 

 

 

     

ตอนที่ 7 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยินโยคะเพ่ือบำรุงกระเพาะปัสสาวะ
และไต” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“ปอเปี๊ยะญวนปลาทูนา่และนำ้จิ้ม” 

 
https://youtu.be/4CUbE7tCp-o 

======================== 

https://bit.ly/3Nrax4h 

 

 

     

ตอนที่ 8 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยางโยคะโฟลวเน้นท่ายืน 
และการทรงตัว” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“วอฟเฟิลผลไม้และชานมไข่มุก 
เมล็ดเจีย” 

 
https://youtu.be/Aj-ltMvdSy0 

======================== 

https://bit.ly/3JPATLc 

 

 

 



 

  

17 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 9 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยินโยคะเพ่ือบำรุงหัวใจ ลำไส้เล็ก 
ปอด และ ลำไส้ใหญ”่ 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“โจ๊กข้าวโอ๊ตปลาและโยเกิร์ตปั่น” 

 
https://youtu.be/4i5j-4p-wkQ 

======================== 

https://bit.ly/3uyBWbN 

 

 

     

ตอนที่ 10 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“พ้ืนฐานหยางโยคะท่านั่งและท่า
เกี่ยวกับสะโพก” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“ขนมปังหนา้หมูและนำ้จิ้ม” 

 
https://youtu.be/M3xH3wp6yC0 

======================== 

https://bit.ly/3tM79cx 

 

 

     

ตอนที่ 11 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยินโยคะเพ่ือคลายความตึงลำตัว 
ช่วงบน” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“ต้มยำปลาดอลลี่และสมูทตีแ้คนตาลูป
และสับปะรดปั่น” 

 
https://youtu.be/UH64BrfynfQ 

======================== 

https://bit.ly/3Lpdj8p 

 

 

     

ตอนที่ 12 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยางโยคะโฟลวสำหรับผู้ฝึกแบบ
เบื้องต้น เน้นท่ายืน ทรงตัว นั่ง และ 
ใช้กล้ามเนื้อ” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“French Toast ขนมปังชุบไข ่
และน้ำมะนาวโซดา” 

 
https://youtu.be/L8ehy91qSFA 

======================== 

https://bit.ly/3tKiART 

 

 

 

 

 

 



 

  

18 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 13 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยินโยคะเพ่ือคลายความตึงของหลัง 
สะโพก และรา่งกายช่วงล่าง” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“สเต็กอกไก่และนำ้ผักผลไมส้กัดเย็น” 

 
https://youtu.be/Lt4ZU1bIceM 

======================== 

https://bit.ly/3uBWu30 

 

 

     

ตอนที่ 14 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“พ้ืนฐานหยางโยคะเกี่ยวกับกลา้มเนื้อ
หลังและท่าท่ีช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่น 
ของร่างกาย” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“กล้วยบวชชีและนำ้แตงโมสกัดเย็น” 

 
https://youtu.be/6m9Y0p6NBq4 

======================== 

https://bit.ly/3iIcUla 

 

 

     

ตอนที่ 15 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยินโยคะท่าบิดตัวเพ่ือคลายหลัง  
และล้างสารพิษ (Detox)” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“แกงจืดเต้าหู้หมูสับและน้ำมะเขือเทศ
สกัดเย็น” 

 
https://youtu.be/12VWwOx25cs 

======================== 

https://bit.ly/3NraQMt 

 

 

     

ตอนที่ 16 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“พ้ืนฐานหยางโยคะเกี่ยวกับความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงกลางลำตัว” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“ต้มยำไก่มะเขือเทศและนำ้สับปะรด
ปั่น” 

 
https://youtu.be/QQW24d2tezI 

======================== 

https://bit.ly/36zVXa3 

 

 

 

 

 

 



 

  

19 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 17 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยินหยางโยคะเพ่ือสงบใจ 
ในวันสบาย ๆ และลดความเครยีด” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“กะเพราหมสูับ (สูตรคลีน) และนำ้ส้ม
โซดา” 

 
https://youtu.be/Xa0pY-JuDb8 

======================== 

https://bit.ly/3DhTaxZ 

 

 

     

ตอนที่ 18 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยางโยคะโฟลวสำหรับผู้ฝึกแบบ
เบื้องต้นเน้นการสร้างความแข็งแรง 
และสร้างกล้ามเนื้อ” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“ยำวุ้นเส้นหมูสบัและนำ้ยำ” 

 
https://youtu.be/kdPSyD1rQv4 

======================== 

https://bit.ly/3tK6Qin 

 

 

     

ตอนที่ 19 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยินหยางโยคะเพ่ือความ
กระปรี้กระเปร่า” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“ข้าวโอ๊ต เชยีพุดดิ้งผลไม้สด 
และชาเขียวมัทฉะเย็น” 

 
https://youtu.be/rin9PRcV4hI 

======================== 

https://bit.ly/3IMeYDg 

 

 

     

ตอนที่ 20 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยางโยคะโฟลวเน้นการสรา้ง 
ความยืดหยุ่นให้รา่งกาย” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“แกงกะหรี่อกไก่และกล้วยน้ำว้า 
นมอัลมอนด์” 

 
https://youtu.be/VmXLAfBkZ0c 

======================== 

https://bit.ly/3iEs0bc 

 

 

 

 

 



 

  

20 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 21 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยินโยคะเพ่ือส่งเสริมการนอนหลับ
สนิท” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“ซุปมักกะโรนีน่องไก่และ 
นมอัลมอนด์คาเคา” 

 
https://youtu.be/KcHTR8KwW3w 

======================== 

https://bit.ly/3wIug9K 

 

 

     

ตอนที่ 22 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยางโยคะโฟลวเน้นการลดไขมัน 
และลดนำ้หนัก” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“สุกี้ไก่เสน้บุกและชามะนาวร้อน” 

 
https://youtu.be/AKFZJr_Ikto 

======================== 

https://bit.ly/3iNjg2p 

 

 

     

ตอนที่ 23 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยินโยคะท่าท่ีใช้กำแพง” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“สลัดอกไก่ปาปริกา้และมะม่วงปั่น” 

 
https://youtu.be/HUHv6eH3zbw 

======================== 

https://bit.ly/3uBaKZY 

 

 

     

ตอนที่ 24 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“บูโดคอนโยคะ สำหรับผูฝ้ึกเบื้องต้น” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“แพนเค้กผลไม้และคาเคาร้อน” 

 
https://youtu.be/32nSWnL4p9E 

======================== 

https://bit.ly/3Dj3GFa 

 

 

     

ตอนที่ 25 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยินโยคะท่ีสามารถทำเป็นประจำ 
ได้ทุกๆ วัน” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“เกี๊ยวน้ำหมสูับและนำ้ผึ้งมะนาว
โซดา” 

 
https://youtu.be/6FXyhnqNNZM 

======================== 

https://bit.ly/3Lnp6DU 
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ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 26 
ช่วงฟื้นฟูดูเฟิรม์  
“หยินและหยางโยคะโฟลวสำหรับผูฝ้ึก
เบื้องต้น” 
ช่วงกินดีดูเฟิร์ม 
“ซัลซาทูน่าแครกเกอร์และคาเคาปั่น” 

 
https://youtu.be/LjSmm0efPk0 

======================== 

https://bit.ly/3NoRnfj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

22 
ชื่อรายการ  ธรรมให้สบายใจ  Playlist 
     

จำนวนตอน  26 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนและข้อคิดดี ๆ ของ 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม มาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อทำให้ชีวิตมีความสุข 
ลดความทุกข์ในจิตใจ มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยการนำเสนอของพระภิกษุสงฆ์
และผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในหลักธรรมทางศาสนา 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 (ศาสนาพุทธ) สังควัตถุ 4  
           หลักธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคล 
           และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี 

 
https://youtu.be/BW0Me3csWgI 

======================== 

https://bit.ly/3Lm5d0k 

 

 
     

ตอนที่ 2 (ศาสนาคริสต์) ความรกัทำให ้
           เราสตรอง 

 
https://youtu.be/v0xgEfhv6CA 

======================== 

https://bit.ly/3iHP2xY 

 

 
     

ตอนที่ 3 (ศาสนาอิสลาม) รูจ้ักศาสนา 
           อิสลาม 

 
https://youtu.be/hycLZOKej6Y 

======================== 

https://bit.ly/3wIvou0 

 

 
     

ตอนที่ 4 (ศาสนาอิสลาม) หลักปฏิบัต ิ
           เบื้องต้นของศาสนาอสิลาม 

 
https://youtu.be/E0-6a0F4vsY 

======================== 

https://bit.ly/3iNkv1z 

 

 
     

ตอนที่ 5 (ศาสนาพุทธ) บุญกริิยาวัตถุ 10  
           การทำบุญ 10 วิธี 

 
https://youtu.be/JJC-VmxsRKw 

======================== 

https://bit.ly/36PpUTe 

 

 
     

ตอนที่ 6 (ศาสนาคริสต์) บญัญัติ 10  
           ประการของชีวิตที่มีความสุข 

 
https://youtu.be/JRCk18iqA9U 

======================== 

https://bit.ly/3qFWAFK 

 

 
     

ตอนที่ 7 (ศาสนาพุทธ) ทำไมต้องมีศีล 5  
https://youtu.be/Wmk-zbJZjF8 

======================== 

https://bit.ly/3wIJYSb 
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ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 8 (ศาสนาคริสต์) ชัยชนะเหนือ 
           ความเครียด 

 
https://youtu.be/we0nAhJLqXE 

======================== 

https://bit.ly/3qGjsFn 

 

 
     

ตอนที่ 9 (ศาสนาอิสลาม) ศีลธรรม  
           จริยธรรมในศาสนาอสิลาม (1) 

 
https://youtu.be/TCObrseJWRg 

======================== 

https://bit.ly/3DeRPbv 

 

 
     

ตอนที่ 10 (ศาสนาอิสลาม) ศีลธรรม  
             จริยธรรมในศาสนาอสิลาม (2)  

 
https://youtu.be/M-NdkpeS5ro 

======================== 

https://bit.ly/36Cx4ud 

 

 
     

ตอนที่ 11 (ศาสนาพุทธ) กุศลกรรมบท 10  
             กรรมดีอันเป็นทางนำไปสู ่
             ความสุข ความเจริญหรอืสุคติ  
             10 ประการ 

 
https://youtu.be/JSVj5UAO8cA 

======================== 

https://bit.ly/3Df49bw 

 

 
     

ตอนที่ 12 (ศาสนาคริสต์) จัดการกบั 
             ความโกรธและความเกลียดชัง 

 
https://youtu.be/8vwv_G64-QA 

======================== 

https://bit.ly/3iIE4Ip 

 

 
     

ตอนที่ 13 (ศาสนาพุทธ) หิริโอตัปปะ  
https://youtu.be/bZc9yAYfNiw 

======================== 

https://bit.ly/3DkZHZ4 

 

 
     

ตอนที่ 14 (ศาสนาคริสต์) ลม้ยักษ์สามตัว  
https://youtu.be/7Z7Y4pmO_vY 

======================== 

https://bit.ly/3LmeIfK 

 

 
     

ตอนที่ 15 (ศาสนาอิสลาม) มสุลมิไทยกับ 
             ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

 
https://youtu.be/V1pQ9HTSrK0 

======================== 

https://bit.ly/3DirMjJ 

 

 
     

ตอนที่ 16 (ศาสนาพุทธ) บทบาทหน้าที ่
             ที่ควรปฏิบัติต่อกัน 

 
https://youtu.be/3NO2KQLSaj8 

======================== 

https://bit.ly/3Df4if4 
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ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 17 (ศาสนาคริสต์) อย่าเมินเฉยกบั 
             ความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
https://youtu.be/fa54UDLILCw 

======================== 

https://bit.ly/3qFPhOz 

 

 
     

ตอนที่ 18 (ศาสนาอิสลาม) พหุวัฒนธรรม 
             กับหลักคำสอนในศาสนาอิสลาม 

 
https://youtu.be/m9-igzhwFEs 

======================== 

https://bit.ly/35hh2oZ 

 

 
     

ตอนที่ 19 (ศาสนาพุทธ) ฆราวาสธรรม 4   
             หลักธรรมสำหรับการครองชีวิตคู่ 

 
https://youtu.be/JWiWVLZ9l78 

======================== 

https://bit.ly/36NAZEm 

 

 
     

ตอนที่ 20 (ศาสนาคริสต์) เลี้ยงลูกให้รอด  
https://youtu.be/7hcHl7BLQ84 

======================== 

https://bit.ly/3qHVDN9 

 

 
     

ตอนที่ 21 (ศาสนาอิสลาม) ความม ี
             ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิม 
             กับเพื่อนต่างศาสนิก 

 
https://youtu.be/XyHnBN_IqgI 

======================== 

https://bit.ly/3Nq7KZ8 

 

 
     

ตอนที่ 22 (ศาสนาพุทธ) อิทธิบาท 4 :  
             หาทางสู่ความสำเร็จ 

 
https://youtu.be/hNGtnRetuPc 

======================== 

https://bit.ly/3qHVERd 

 

 
     

ตอนที่ 23 (ศาสนาคริสต์) องค์ประกอบ 
             ที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเรจ็ 

 
https://youtu.be/0q8hMFJOoGY 

======================== 

https://bit.ly/3DfA6kb 

 

 
     

ตอนที่ 24 (ศาสนาพุทธ) หลักธรรมสำหรับ 
             ผู้บริหารและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

 
https://youtu.be/KsSX_OeiZTc 

======================== 

https://bit.ly/3wIKQGr 

 

 
     

ตอนที่ 25 (ศาสนาคริสต์) ศิลปะของ 
             การให้คำปรึกษา 

 
https://youtu.be/Td6bM_SWJZw 

======================== 

https://bit.ly/3DgxFO8 

 

 
     

ตอนที่ 26 (ศาสนาพุทธ) คาถาหัวใจเศรษฐี             
             หลักธรรมสำหรบันำสู่ความร่ำรวย 

 
https://youtu.be/xaBYb8V8vrI 

======================== 

https://bit.ly/3tHSwqC 

 

 



 

  

25 
ชื่อรายการ  มือใหม่วัยเก๋า ต่อติดโลกออนไลน ์  Playlist 
     

จำนวนตอน  26 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ในโลกยุคปัจจุบัน เรียนรู้คำศัพท์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ ใน
รายการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ซึ่งช่วงแรก คือ ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ เป็นช่วงนำเสนอ
คำศัพท์ใหม่ ๆ พร้อมทั้งเจาะลึกที่มา ความหมาย และวิธีการใช้ในโลกโซเชียล สำหรับ
ช่วงที่ 2 คือ ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ เป็นช่วงนำเสนอแอปพลิเคชันใหม่ ๆ  
รวมทั้งสอนวิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งาน และช่วงสุดท้าย คือ ช่วงถามได้ตอบโดน เป็น
ช่วงไขข้อข้องใจ ตอบข้อสงสัยในคำถามที่พบบ่อย ๆ  เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสมารท์โฟน    

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “แฮชแท็ก” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“แอปพลิเคชันไลน์” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“ทำไม? ผูสู้งอายุต้องมีสมาร์ทโฟน” 

 
https://youtu.be/Qee-x5iFMbs 

======================== 

https://bit.ly/3IKFTPC 

 

 

     

ตอนที่ 2 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “ADD FRIEND” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ 
“การ ADD FRIEND ในไลน”์ 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“ความจำโทรศัพท์เต็มเกิดจากอะไร” 

 
https://youtu.be/WvWWWYJuUFo 

======================== 

https://bit.ly/3qHZcmv 

 

 

     

ตอนที่ 3 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “EMOJI” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“การแชทในไลน์” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“ทำไมคนรู้จักชอบส่งสวัสดีมาให้ทุกวัน” 

 
https://youtu.be/ofbEP9rAp3s 

======================== 

https://bit.ly/3tJZPOs 
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ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 4 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “แชร์โล” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“การใช้ VIDEO CALL ในไลน”์ 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“ทำไม? แบตฯมือถือถึงหมดไว” 

 
https://youtu.be/iJbChYM-Qyk 

======================== 

https://bit.ly/3tJ1bc8 

 

 

     

ตอนที่ 5 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “MENTION” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“การสรา้งกลุ่มไลน์” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“วิธีการรักษาโรคมะเร็ง ควรส่งต่อ
หรือไม่?” 

 
https://youtu.be/fDqRpaju7To 

======================== 

https://bit.ly/3iEBAuH 

 

 

     

ตอนที่ 6 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “BOOKMARKS” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“SHARE CONTACT” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“ทำไมมือถือถึงช้าผิดปกติ?” 

 
https://youtu.be/vkvX29iOqSU 

======================== 

https://bit.ly/3tK5BiZ 

 

 

     

ตอนที่ 7 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “BROWSER” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“TIMELINE / LINE TODAY” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“ทำไมลูกหลานตอบไลนช์้า?” 

 
https://youtu.be/NuwbVuOUIY4 

======================== 

https://bit.ly/3ILNXzV 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

  

27 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 8 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “SOCIAL 
NETWORK” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“เริ่มต้นการใช้ FACEBOOK” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“เล่นมือถือนาน ๆ ทำไมปวดตา?” 

 
https://youtu.be/rORmtM_1yVw 

======================== 

https://bit.ly/3iIm69a 

 

 

     

ตอนที่ 9 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “FAKE NEWS” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“ADD FRIEND FACEBOOK” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“จะรู้ได้อยา่งไรว่าไม่ใช่ขา่วปลอม?” 

 
https://youtu.be/NkLG8tb4SJE 

======================== 

https://bit.ly/3tHRYB2 

 

 

     

ตอนที่ 10 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “STATUS” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“การสรา้งโพสต์ใน FACEBOOK” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“เราควรบน่ลง FACEBOOK หรือไม่?” 

 
https://youtu.be/J-ex7gtR56w 

======================== 

https://bit.ly/3uBCttF 

 

 

     

ตอนที่ 11 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “ENGAGEMENT” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“การ LIKE/COMMENT/SHARE ใน
FACEBOOK” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“รู้สึกว่ากำลังติดมือถือ ทำยังไงดี?” 

 
https://youtu.be/I8jovVwSv0Y 

======================== 

https://bit.ly/3tKzgc4 

 

 

 
 
 
 
 



 

  

28 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 12 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “URL” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“LIKE PAGE/NEWS FEED” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“อ่านขา่วในโซเชยีลแล้วจิตตกทำยังไงด”ี 

 
https://youtu.be/jUz6ZEpG_eE 

======================== 

https://bit.ly/3JT6lbu 

 

 

     

ตอนที่ 13 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ  
“HARDWARE & SOFTWARE” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“การใช้งาน MESSENGER” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“จำ PASSWORD ไม่ค่อยได้ ทำยังไงด”ี 

 
https://youtu.be/qQthcyXO2eY 

======================== 

https://bit.ly/3qI0AFJ 

 

 

     

ตอนที่ 14 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “WI-FI” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“FACEBOOK STORY” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“ทำไมคา่โทรศัพท์แพงจัง” 

 
https://youtu.be/sjlrTCExyME 

======================== 

https://bit.ly/3iJ5Ggy 

 

 

     

ตอนที่ 15 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ  
“FOLLOW/SUBSCRIBE” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“เริ่มต้นใช้งาน YOUTUBE” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“โอนเงินออนไลน์จะปลอดภัยได้
อย่างไร?” 

 
https://youtu.be/zPzXPGFvQzw 

======================== 

https://bit.ly/3wIBF92 

 

 

 
 
 
 



 

  

29 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 16 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “E-COMMERCE” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“การเปิดชม YOUTUBE” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“หาสินคา้ออนไลน์อยา่งไรไมใ่ห้โดน
หลอก?” 

 
https://youtu.be/_YGPUTJFPLw 

======================== 

https://bit.ly/3tMgn8F 

 

 

     

ตอนที่ 17 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “MULTITASKING” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“บันทึกวิดีโอบน YOUTUBE” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“ลูกสอนใชม้ือถือแต่จำไม่ได้ทำยังไงดี?” 

 
https://youtu.be/hOZZwxbzSHA 

======================== 

https://bit.ly/3Dl6CBw 

 

 

     

ตอนที่ 18 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “COOKIE” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“ค้นหาวิดีโอบน YOUTUBE” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“โดนยิงโฆษณาบ่อย ๆ ทำอย่างไรดี?” 

 
https://youtu.be/0qxIaiVI88s 

======================== 

https://bit.ly/3qHeIPG 

 

 

     

ตอนที่ 19 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “CLOUD” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“การใช้ GOOGLE MAPS” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“ลืมมือถือไว้ข้างนอก จะตามกลบัมาได้
ไหม?” 

 
https://youtu.be/mlO-ZGs96hA 

======================== 

https://bit.ly/3NoYSTB 

 

 

 
 
 
 
 



 

  

30 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 20 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “BLOCKCHAIN” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“การนำทางใน GOOGLE MAPS” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“คนแปลกหนา้ชวนร่วมธุรกิจควรทำ
อย่างไร?” 

 
https://youtu.be/gqGmoSJPZhU 

======================== 

https://bit.ly/3DeYxOJ 

 

 

     

ตอนที่ 21 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “AR” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“SHARE/PIN GOOGLE MAPS” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“ใช้มือถือนาน ๆ แล้วปวดข้อมือทำ
อย่างไร?” 

 
https://youtu.be/VNPh2N7pBIo 

======================== 

https://bit.ly/3DvzLtT 

 

 

     

ตอนที่ 22 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “AI” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“การใช้ GOOGLE MAPS ค้นหา
สถานท่ี” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“ใช้มือถือเก่ามานานควรหามือถือใหม่
หรือไม่?” 

 
https://youtu.be/6iAp2PyFVUY 

======================== 

https://bit.ly/3DkWJn9 

 

 

 

     

ตอนที่ 23 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “CYBER BULLY” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“รู้จักแอปพลิเคชัน YOUNGHAPPY” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“เลือกมือถือฉบับวัยเกา๋ ควรเป็นแบบ
ไหนด?ี” 

 
https://youtu.be/dpkMmMGRZjw 

======================== 

https://bit.ly/3iEPEnR 

 

 

 
 



 

  

31 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 24 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “BIG DATA” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“การใช้แอปพลเิคชัน 
YOUNGHAPPY” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“รู้สึกใจร้อนหลังใช้มือถือทุกวัน ทำ
อย่างไรดี?” 

 
https://youtu.be/5EFXhZjm3n0 

======================== 

https://bit.ly/36xhxfi 

 

 

     

ตอนที่ 25 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “DATA 
SCIENCE” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“การร่วมกิจกรรม YOUNGHAPPY” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“มือถือทำอะไรได้อีกบา้ง นอกจาก
โทร?” 

 
https://youtu.be/SNDUU6iknbQ 

======================== 

https://bit.ly/36DWt6K 

 

 

     

ตอนที่ 26 
ช่วงศัพท์เก๋าวันละคำ “DIGITAL 
DISRUPTION” 
ช่วง สว.ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอ็บ  
“หนังสือออนไลน์ YOUNGHAPPY” 
ช่วงถามได้ตอบโดน  
“อยากเปน็วัยเก๋าทันสมัยทำอยา่งไร?” 

 
https://youtu.be/tquUsICFBy0 

======================== 

https://bit.ly/3qCYGGs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

32 
ชื่อรายการ  I CAN SAY   Playlist 
     

จำนวนตอน  52 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่สอนภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ โดยมีพี่ตูน 
(วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล) เป็นผู้ดำเนินรายการ และน้องอิ๊งกี้ (ณิชชา  ฉัตรไชยเดช) เป็น
วิทยากรให้ความรู้ พร้อมกับจำลองสถานการณ์ให้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ เน้นการใช้งาน
จริง เพื่อให้ผู้รับชมที่ดูรายการสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องกังวลเรื่องหลักไวยากรณ์ 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 รถแท็กซี ่  
https://youtu.be/NTw18ERl_n0 

======================== 

https://bit.ly/3iIn0T6 

 

 
     

ตอนที่ 2 ร้านขายอาหารตามสั่ง  
https://youtu.be/BeSd3zc-dXk 

======================== 

https://bit.ly/3JKKeE0 

 

 
     

ตอนที่ 3 ร้านขายกาแฟ  
https://youtu.be/ytmUB1TSk5M 

======================== 

https://bit.ly/3iEvYAL 

 

 
     

ตอนที่ 4 ร้านขายก๋วยเตี๋ยว  
https://youtu.be/LL8S6EN0zeg 

======================== 

https://bit.ly/3qI1kdZ 

 

 
     

ตอนที่ 5 ร้านซักรีด  
https://youtu.be/rOhjxjwgxI0 

======================== 

https://bit.ly/3JOkE0D 

 

 
     

ตอนที่ 6 ร้านขายผลไม ้  
https://youtu.be/IpPMeA008KQ 

======================== 

https://bit.ly/3qCZxqE 

 

 
     

ตอนที่ 7 พนักงานโรงงาน  
https://youtu.be/ahIc_F6grrs 

======================== 

https://bit.ly/3Lodxwf 

 

 
 



 

  

33 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 8 ช่างภาพ  
https://youtu.be/rzpo3j0NzwM 

======================== 

https://bit.ly/3urxtre 

 

 
     

ตอนที่ 9 ร้านถ่ายเอกสาร  
https://youtu.be/X9925r_a32c 

======================== 

https://bit.ly/3qDhchN 

 

 
     

ตอนที่ 10 พนักงานรักษาความปลอดภัย  
https://youtu.be/DKFtdZI-Lb4 

======================== 

https://bit.ly/3tLkP7F 

 

 
     

ตอนที่ 11 แม่บ้าน  
https://youtu.be/tqNxNrZpoqM 

======================== 

https://bit.ly/3JRksOj 

 

 
     

ตอนที่ 12 พนักงานต้อนรับของโรงแรม  
https://youtu.be/bvIsBPf0WNo 

======================== 

https://bit.ly/3iJdhvQ 

 

 
     

ตอนที่ 13 พนักงานร้านสะดวกซื้อ  
https://youtu.be/u2FzB1nAoGg 

======================== 

https://bit.ly/3tK2Nm4 

 

 
     

ตอนที่ 14 ร้านนวดแผนโบราณ  
https://youtu.be/HrIeFL18qFo 

======================== 

https://bit.ly/3r5Nbb1 

 

 
     

ตอนที่ 15 ร้านตัดผมชาย  
https://youtu.be/Xj14eFhVj3w 

======================== 

https://bit.ly/3tN02QZ 

 

 
     

ตอนที่ 16 ช่างเสริมสวย  
https://youtu.be/j8nSaPgkd7k 

======================== 

https://bit.ly/3NtUVwH 

 

 
     

ตอนที่ 17 เด็กปั๊ม  
https://youtu.be/FxJYommkBFM 

======================== 

https://bit.ly/3NtwIH1 

 

 
 



 

  

34 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 18 พยาบาล  
https://youtu.be/82lxQzLgu0A 

======================== 

https://bit.ly/35jJw1v 

 

 
     

ตอนที่ 19 พี่เลี้ยงเด็ก  
https://youtu.be/SPLJCeVmXOM 

======================== 

https://bit.ly/3iKgiMc 

 

 
     

ตอนที่ 20 ร้านขายดอกไม้  
https://youtu.be/gzPlk3d6r3k 

======================== 

https://bit.ly/3LnlUZb 

 

 
     

ตอนที่ 21 ยิมสอนมวยไทย  
https://youtu.be/XdmRSFCw9ZM 

======================== 

https://bit.ly/35iuetK 

 

 
     

ตอนที่ 22 ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย  
https://youtu.be/DWKGKNakAtw 

======================== 

https://bit.ly/3uEy3lw 

 

 
     

ตอนที่ 23 Organizer  
https://youtu.be/tvsa8c7blvk 

======================== 

https://bit.ly/3IPwpTn 

 

 
     

ตอนที่ 24 ร้านซ่อมรถ  
https://youtu.be/VOFmV2Hyc-g 

======================== 

https://bit.ly/3Ntyrft 

 

 
     

ตอนที่ 25 ร้านรับส่งพสัด ุ  
https://youtu.be/ne3cBwHEDUU 

======================== 

https://bit.ly/3iLgUBb 

 

 
     

ตอนที่ 26 ร้านแว่นตา  
https://youtu.be/GAnaOY98rzI 

======================== 

https://bit.ly/3tMhCVd 

 

 
     

ตอนที่ 27 เจ้าหน้าที่ตำรวจ  
https://youtu.be/sRv3LxefioU 

======================== 

https://bit.ly/3LoOCZy 

 

 
 



 

  

35 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 28 ร้านขายเสื้อผ้า  
https://youtu.be/OacHlbiyOa8 

======================== 

https://bit.ly/3Nxviv1 

 

 
     

ตอนที่ 29 ร้านรองเท้า  
https://youtu.be/8Bun7Hnf9SU 

======================== 

https://bit.ly/3JMX2cX 

 

 
     

ตอนที่ 30 ร้านซ่อมนาฬิกา  
https://youtu.be/84_0CIMLZ9w 

======================== 

https://bit.ly/36Calyy 

 

 
     

ตอนที่ 31 พนักงานธนาคาร  
https://youtu.be/vXHij3ZT_84 

======================== 

https://bit.ly/3qJXz7P 

 

 
     

ตอนที่ 32 พนักงานยกกระเป๋า  
https://youtu.be/KbfYfSN1q1c 

======================== 

https://bit.ly/36UaRYi 

 

 
     

ตอนที่ 33 ช่างไฟฟ้า  
https://youtu.be/NjzRffIFx6U 

======================== 

https://bit.ly/3iFOg4F 

 

 
     

ตอนที่ 34 ช่างประปา  
https://youtu.be/iHyciRqr_9c 

======================== 

https://bit.ly/3wPifPJ 

 

 
     

ตอนที่ 35 ช่างแอร์  
https://youtu.be/Bu-mVAFMuyY 

======================== 

https://bit.ly/3IMajBd 

 

 
     

ตอนที่ 36 Caddie  
https://youtu.be/H9PgKnKhACc 

======================== 

https://bit.ly/37YGkJu 

 

 
     

ตอนที่ 37 คนจัดตกแต่งสวน  
https://youtu.be/RkT1Q4VqEVI 

======================== 

https://bit.ly/3qIwHVO 

 

 
 



 

  

36 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 38 พนักงานขายอสังหารมิทรพัย ์  
https://youtu.be/ErI4yxXcVFk 

======================== 

https://bit.ly/3Nqmk2K 

 

 
     

ตอนที่ 39 พนักงานขายรถยนต์  
https://youtu.be/QWy5PyDcTMk 

======================== 

https://bit.ly/3wL5ndy 

 

 
     

ตอนที่ 40 พนักงานร้านแลกเงิน  
https://youtu.be/zISUyhw_c8M 

======================== 

https://bit.ly/3Djr0CN 

 

 
     

ตอนที่ 41 พนักงานขายแพ็กเกจทัวร ์  
https://youtu.be/sM77q-hHHgU 

======================== 

https://bit.ly/3LrMFf7 

 

 
     

ตอนที่ 42 เจ้าหน้าทีป่ระจำสระว่ายน้ำ  
https://youtu.be/qzzVfoT66Ys 

======================== 

https://bit.ly/3JN5hpb 

 

 
     

ตอนที่ 43 พนักงานโรงภาพยนตร ์  
https://youtu.be/TUDfXyW2HXo 

======================== 

https://bit.ly/3JQDW5M 

 

 
     

ตอนที่ 44 ช่างสัก  
https://youtu.be/mMlNtRmXYqk 

======================== 

https://bit.ly/3wKBKZD 

 

 
     

ตอนที่ 45 โรงพยาบาลสัตว์  
https://youtu.be/PehT6iut7rE 

======================== 

https://bit.ly/38aKm1B 

 

 
     

ตอนที่ 46 ร้านขายทอง  
https://youtu.be/L5Atfp5Y8mc 

======================== 

https://bit.ly/3JQUMkR 

 

 
     

ตอนที่ 47 ร้านตัดเสื้อผู้ชาย (1)  
https://youtu.be/mjAD1iJuOX0 

======================== 

https://bit.ly/3wPiLNF 

 

 
 



 

  

37 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 48 ร้านตัดเสื้อผู้ชาย (2)  
https://youtu.be/xq5oEBVTv-c 

======================== 

https://bit.ly/3qLaNRT 

 

 
     

ตอนที่ 49 ร้านล้างรถ  
https://youtu.be/j8xMCLWBzys 

======================== 

https://bit.ly/3NybE2i 

 

 
     

ตอนที่ 50 ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ  
https://youtu.be/KRQijmGmGRc 

======================== 

https://bit.ly/3wLfleT 

 

 
     

ตอนที่ 51 ร้านขายยา  
https://youtu.be/S0Te4BSZcv4 

======================== 

https://bit.ly/3iJu9CI 

 

 
     

ตอนที่ 52 ช่างทาสี  
https://youtu.be/tdw4j3W0HU4 

======================== 

https://bit.ly/3wKC36J 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

38 
ชื่อรายการ  จีนจำเป็น ปี 3   Playlist 
     

จำนวนตอน  52 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที ่สอนภาษาจีนสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื ่อใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้า
มหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจศึกษาที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รายการนี้จะทำให้
ภาษาจีนเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน ได้ทั้งความรู้ ความสุข และความสนุก สอนโดยครู
พี่ป๊อป ณัฐพงศ์  นำศิริกุล   

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น  
https://youtu.be/4o4ltlMVBjM 

======================== 

https://bit.ly/3LkpRhh 

 

 
     

ตอนที่ 2 พัทยา  
https://youtu.be/AqitHk2SdA8 

======================== 

https://bit.ly/3wFlg5c 

 

 
     

ตอนที่ 3 ร้านตัดผม  
https://youtu.be/jOmkv870OnQ 

======================== 

https://bit.ly/3IMbXmn 

 

 
     

ตอนที่ 4 ตรุษจีน (1)  
https://youtu.be/ts5Z8fWNHkE 

======================== 

https://bit.ly/36u2OSx 

 

 
     

ตอนที่ 5 ตรุษจีน (2)  
https://youtu.be/A5J6TZ8utzQ 

======================== 

https://bit.ly/3tKyega 

 

 
     

ตอนที่ 6 คุณชอบกินอะไร (1)  
https://youtu.be/sQPnpsPnymw 

======================== 

https://bit.ly/3uA1PYS 

 

 
     

ตอนที่ 7 อู่ฮั่น  
https://youtu.be/deDL_SayjEo 

======================== 

https://bit.ly/3tLyz20 

 

 
 

 



 

  

39 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 8 คุณชอบกินอะไร (2)  
https://youtu.be/P6diDFkvtDc 

======================== 

https://bit.ly/3qFulXO 

 

 
     

ตอนที่ 9 คุณชอบกินอะไร (3)  
https://youtu.be/reOOIXKFRbc 

======================== 

https://bit.ly/3NtAwbh 

 

 
     

ตอนที่ 10 คุณชอบกินอะไร (4)  
https://youtu.be/3yaGMVjo_Mk 

======================== 

https://bit.ly/3Lkq0Bl 

 

 
     

ตอนที่ 11 การต่อรองราคา (1)  
https://youtu.be/8biwRGVzovg 

======================== 

https://bit.ly/3JQDtk3 

 

 
     

ตอนที่ 12 การต่อรองราคา (2)  
https://youtu.be/QnsABD-tnKU 

======================== 

https://bit.ly/3qLwrFM 

 

 
     

ตอนที่ 13 ภัยพิบัติ  
https://youtu.be/6H1wSoJaDYY 

======================== 

https://bit.ly/3iHeoMn 

 

 
     

ตอนที่ 14 การเดินทาง  
https://youtu.be/3nnTJqFiomQ 

======================== 

https://bit.ly/3JQDuo7 

 

 
     

ตอนที่ 15 การ์ตูน  
https://youtu.be/Va_VWfpS4Bw 

======================== 

https://bit.ly/3uHZ9sm 

 

 
     

ตอนที่ 16 หน้ากาก  
https://youtu.be/IGTJp2Td6a8 

======================== 

https://bit.ly/3NydhNs 

 

 
     

ตอนที่ 17 ช้อปปิ้งออนไลน ์  
https://youtu.be/pV9CaurNjws 

======================== 

https://bit.ly/3wLnhfZ 

 

 
 



 

  

40 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 18 เทคโนโลยี 5G  
https://youtu.be/OM35RKxV6qw 

======================== 

https://bit.ly/36u3l6Z 

 

 
     

ตอนที่ 19 E-Sport (1)  
https://youtu.be/fywPC5QUXbA 

======================== 

https://bit.ly/3DjTSLi 

 

 
     

ตอนที่ 20 E-Sport (2)  
https://youtu.be/VtCpzOKlthM 

======================== 

https://bit.ly/3NtiYMi 

 

 
     

ตอนที่ 21 New Normal (1)  
https://youtu.be/122ETyTwxBI 

======================== 

https://bit.ly/3NtPLkx 

 

 
     

ตอนที่ 22 New Normal (2)  
https://youtu.be/3jYtYgFo8pw 

======================== 

https://bit.ly/3K4nrmR 

 

 
     

ตอนที่ 23 ออสการ ์  
https://youtu.be/ajRsnpjzNd4 

======================== 

https://bit.ly/3iKkBXS 

 

 
     

ตอนที่ 24 ไก่กับไข่อะไรเกิดกอ่นกัน  
https://youtu.be/hI-2HpAMj2U 

======================== 

https://bit.ly/3tMB1W4 

 

 
     

ตอนที่ 25 เทศกาลไหว้บะจ่าง  
https://youtu.be/OkrHDXEDqfE 

======================== 

https://bit.ly/3DgTA81 

 

 
     

ตอนที่ 26 อาชีพที่เกิดข้ึนใหม่  
             และอาชีพที่กำลังจะหายไป 

 
https://youtu.be/mNXgScJXkSQ 

======================== 

https://bit.ly/389CmxU 

 

 
     

ตอนที่ 27 เสี่ยงซมิซ ี  
https://youtu.be/xEveFxCDpOw 

======================== 

https://bit.ly/3iHgXxY 

 

 
 



 

  

41 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 28 นวัตกรรมสกุี้หมอ้ไฟ  
https://youtu.be/EBxOxGyXkTg 

======================== 

https://bit.ly/3DlMJtK 

 

 
     

ตอนที่ 29 12 นักษัตร  
https://youtu.be/YRSOfy0dl_k 

======================== 

https://bit.ly/3uzGe2z 

 

 
     

ตอนที่ 30 มังกร  
https://youtu.be/aYXmFge7wBw 

======================== 

https://bit.ly/3IOl5Xq 

 

 
     

ตอนที่ 31 ฟินิกซ์  
https://youtu.be/PHuRinVwcSg 

======================== 

https://bit.ly/3wMCca4 

 

 
     

ตอนที่ 32 หยินหยาง  
https://youtu.be/ao7_fgEf-i4 

======================== 

https://bit.ly/3DhIyPU 

 

 
     

ตอนที่ 33 ลูกค้าคือพระเจ้า  
https://youtu.be/pf4ZVXNOdfg 

======================== 

https://bit.ly/3DmjEhP 

 

 
     

ตอนที่ 34 วันแห่งความรักของจีน  
https://youtu.be/ID_BlPZZTQM 

======================== 

https://bit.ly/37YlpGq 

 

 
     

ตอนที่ 35 รู้จักกบัปจัจัย 7 ของจีน  
https://youtu.be/ELjeTeXc_T0 

======================== 

https://bit.ly/36CcVEK 

 

 
     

ตอนที่ 36 ฮวามู่หลาน  
https://youtu.be/Ovj8gcHcUQI 

======================== 

https://bit.ly/3wMBLMO 

 

 
     

ตอนที่ 37 ตัวเลข  
https://youtu.be/GI21O4uvlyg 

======================== 

https://bit.ly/3DlNcw0 

 

 
 



 

  

42 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 38 ไข่  
https://youtu.be/SYdbOiKMmUc 

======================== 

https://bit.ly/3qIi5ps 

 

 
     

ตอนที่ 39 ตำนานกำแพงเมืองจีน  
https://youtu.be/9w7iotcbt5Y 

======================== 

https://bit.ly/3Lo9uA6 

 

 
     

ตอนที่ 40 นี่คือสุภาษิตอะไร  
             เกี่ยวกับสัตว์ 

 
https://youtu.be/sV7hQ1gcDe0 

======================== 

https://bit.ly/3LjOiva 

 

 
     

ตอนที่ 41 แมวของฉัน  
https://youtu.be/Z5DkyoewJnw 

======================== 

https://bit.ly/3qEtGGb 

 

 
     

ตอนที่ 42 ยินดีต้อนรับ  
https://youtu.be/eBGqr5_WNjA 

======================== 

https://bit.ly/3wJcbYW 

 

 
     

ตอนที่ 43 ครอบครัวของฉัน  
https://youtu.be/-1zd45sJI50 

======================== 

https://bit.ly/3NwaTq6 

 

 
     

ตอนที่ 44 แปรงฟัน  
https://youtu.be/gGU4JCVCWaE 

======================== 

https://bit.ly/3IOllWo 

 

 
     

ตอนที่ 45 ประโยชน์ของภาษา  
https://youtu.be/31zqSWY0_rE 

======================== 

https://bit.ly/3ILT82M 

 

 
     

ตอนที่ 46 กริยาช่วย  
https://youtu.be/eNILPxCOtmM 

======================== 

https://bit.ly/3NF7Hc6 

 

 
     

ตอนที่ 47 แม่ของฉัน  
https://youtu.be/HPNSHJ46I_w 

======================== 

https://bit.ly/3iH50Zh 

 

 
 



 

  

43 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 48 วัฒนธรรมจีนกับตะวันตก 
             ต่างกันอย่างไร (1) 

 
https://youtu.be/jKxFB_qAz_Y 

======================== 

https://bit.ly/36uNwwQ 

 

 
     

ตอนที่ 49 วัฒนธรรมจีนกับตะวันตก 
             ต่างกันอย่างไร (2) 

 
https://youtu.be/C4MY6l2Y4Ps 

======================== 

https://bit.ly/3JQE19B 

 

 
     

ตอนที่ 50 ตำนานนางพญางูขาว  
https://youtu.be/SYURC_bcwno 

======================== 

https://bit.ly/3uBfyhZ 

 

 
     

ตอนที่ 51 ม่านประเพณี  
https://youtu.be/maUL9IAcIJM 

======================== 

https://bit.ly/3DkBW31 

 

 
     

ตอนที่ 52 โชควาสนา  
https://youtu.be/_mUOvXOq6PY 

======================== 

https://bit.ly/3LmbicX 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

44 
ชื่อรายการ  ซ็อนทะเนีย เพียซาขแมร ์  Playlist 
     

จำนวนตอน  26 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการสอนภาษากัมพูชา ไม่เป็นว่าจะเป็นการทักทาย ความรู้เรื่องวัฒนธรรม อีกทั้ง
ร่วมออกเสียงเรียนรู้ประโยคไปกับ 2 พิธีกร “พี่ซี” และ “ครูปุ๋ย” ที่โคจรมาพบกันอีก
ครั้ง ร่วมตะลุยเที่ยวกัมพูชาพร้อมเรียนภาษาสำหรับการประกอบอาชีพ ไม่เป็นจะเป็น 
ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม หรือร้านเสริมสวย จากนั้นพบละครสั้นเพื่อทบทวนคำศัพท์ 
และปิดท้ายรายการด้วยสุภาษิตเขมรที่ลึกซึ้ง 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 อาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รบัจ้าง  
https://youtu.be/wz9zuOtVJY0 

======================== 

https://bit.ly/3qJNMyM 

 

 
     

ตอนที่ 2 อาชีพขับรถแท็กซี ่  
https://youtu.be/cI7ztymmKTc 

======================== 

https://bit.ly/3Ns7qsJ 

 

 
     

ตอนที่ 3 อาชีพขายอาหารตามสัง่  
https://youtu.be/9STOVASxXdU 

======================== 

https://bit.ly/37X6VXl 

 

 
     

ตอนที่ 4 อาชีพขายก๋วยเตี๋ยว  
https://youtu.be/aBaX3aCct2k 

======================== 

https://bit.ly/389Eg1w 

 

 
     

ตอนที่ 5 อาชีพขายเครื่องดื่ม  
https://youtu.be/3EdDbPKWk2E 

======================== 

https://bit.ly/3tMtHtt 

 

 
     

ตอนที่ 6 อาชีพพนักงานร้านนวด  
https://youtu.be/DQxH0OQdHuQ 

======================== 

https://bit.ly/36UfjGu 

 

 
     

ตอนที่ 7 อาชีพเทรนเนอร์ฟิตเนส  
https://youtu.be/2M64rjQyiGE 

======================== 

https://bit.ly/3K1fe2o 

 

 
 



 

  

45 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 8 อาชีพช่างถ่ายภาพ  
https://youtu.be/fCavmOzm1gI 

======================== 

https://bit.ly/3DhqzJg 

 

 
     

ตอนที่ 9 อาชีพพนักงานรักษา 
           ความปลอดภัย 

 
https://youtu.be/9H0hzLP5Rew 

======================== 

https://bit.ly/3wHgdBj 

 

 
     

ตอนที่ 10 อาชีพช่างซ่อมรถ  
https://youtu.be/8eecOQ689Fk 

======================== 

https://bit.ly/3uyFwCR 

 

 
     

ตอนที่ 11 อาชีพพนักงานโรงแรม  
https://youtu.be/8StHH8-Y2kk 

======================== 

https://bit.ly/3iN16y1 

 

 
     

ตอนที่ 12 อาชีพแม่บ้าน  
https://youtu.be/XzL0RI56OKs 

======================== 

https://bit.ly/3DjqHI6 

 

 
     

ตอนที่ 13 อาชีพพนักงานร้านสะดวกซื้อ  
https://youtu.be/Gxom5Xr1KZQ 

======================== 

https://bit.ly/3JR9lEX 

 

 
     

ตอนที่ 14 อาชีพช่างทำผม  
https://youtu.be/com6LJygetA 

======================== 

https://bit.ly/3K4wrs9 

 

 
     

ตอนที่ 15 อาชีพตำรวจ  
https://youtu.be/ywI8mfXu2L0 

======================== 

https://bit.ly/3iKLw5Y 

 

 
     

ตอนที่ 16 อาชีพขายเสื้อผ้า  
https://youtu.be/bUN1uIlKY14 

======================== 

https://bit.ly/3iLSZl6 

 

 
     

ตอนที่ 17 อาชีพขายรองเท้า  
https://youtu.be/_nRUGztmfXk 

======================== 

https://bit.ly/3uxJLi5 

 

 
 



 

  

46 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 18 อาชีพพนักงานธนาคาร  
https://youtu.be/Az2x5uqQD6Q 

======================== 

https://bit.ly/3wJk8gK 

 

 
     

ตอนที่ 19 อาชีพพนักงานสถานีบริการ 
             น้ำมัน 

 
https://youtu.be/fNVqxTk2dG4 

======================== 

https://bit.ly/3tLNMQA 

 

 
     

ตอนที่ 20 อาชีพหมอ  
https://youtu.be/bA4DCHy6Wnc 

======================== 

https://bit.ly/3IUFH0A 

 

 
     

ตอนที่ 21 อาชีพช่างไฟ  
https://youtu.be/B3xc7ZKdtyQ 

======================== 

https://bit.ly/3qJTVuQ 

 

 
     

ตอนที่ 22 อาชีพช่างประปา  
https://youtu.be/aiBEtZjjx68 

======================== 

https://bit.ly/3uwgy74 

 

 
     

ตอนที่ 23 อาชีพซ่อมโทรศัพท ์  
https://youtu.be/uFCX9hWZT_k 

======================== 

https://bit.ly/36VpcUl 

 

 
     

ตอนที่ 24 อาชีพร้านตัดเสื้อ  
https://youtu.be/_aym6tRC16E 

======================== 

https://bit.ly/36U4Efg 

 

 
     

ตอนที่ 25 อาชีพขายดอกไม้  
https://youtu.be/AZmT3aCjJ54 

======================== 

https://bit.ly/3wLyKw9 

 

 
     

ตอนที่ 26 อาชีพพนักงานโรงรับจำนำ  
https://youtu.be/Pijy_nQqup8 

======================== 

https://bit.ly/3LqMArN 

 

 
 

 

 

 



 

  

47 
ชื่อรายการ  สะบายดี นี่ลาวเอง   Playlist 
     

จำนวนตอน  26 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่จะสอนภาษาลาวตั้งแต่เริ่มต้น พบกับคำศัพท์สุดว้าวและประโยคที่จะนำไปใช้
ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีอาจารย์สมพาวัน แก้วบุดตา (นางน้อย) เป็นวิทยากร และ
มีคุณธนวรรณ เถาว์มูล (ฝ้าย) เป็นผู้ดำเนินรายการ 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 การทักทายและการแนะนำตัว  
https://youtu.be/PDC0Czc1fS4 

======================== 

https://bit.ly/3tKO22u 

 

 
     

ตอนที่ 2 ครอบครัวของฉัน  
https://youtu.be/xRieZa6U_dU 

======================== 

https://bit.ly/3Nwi3uA 

 

 
     

ตอนที่ 3 การนับเลข  
https://youtu.be/_QL2bNT_WgE 

======================== 

https://bit.ly/3DhY7ai 

 

 
     

ตอนที่ 4 วันและเวลา  
https://youtu.be/3uvJdPYsyLk 

======================== 

https://bit.ly/3JQS6DZ 

 

 
     

ตอนที่ 5 เดือนและป ี  
https://youtu.be/AJG_2DwaQM4 

======================== 

https://bit.ly/35iDWwb 

 

 
     

ตอนที่ 6 ฤดูกาลและเทศกาล  
https://youtu.be/U_n4ix1agTE 

======================== 

https://bit.ly/3Lk1O1S 

 

 
     

ตอนที่ 7 สีและความหมายของ 
           ธงชาติลาว 

 
https://youtu.be/CMkaNTBi5p0 

======================== 

https://bit.ly/3wMR5ci 

 

 
     

ตอนที่ 8 อาชีพ  
https://youtu.be/bVp_i7pDbLo 

======================== 

https://bit.ly/3qLBYw1 

 

 



 

  

48 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 9 เสื้อผ้าและเครื่องแตง่กาย  
https://youtu.be/UdSVFm31BAo 

======================== 

https://bit.ly/3wLwzsz 

 

 
     

ตอนที่ 10 อาหารลาว  
https://youtu.be/vnbj2jiq8Hw 

======================== 

https://bit.ly/3LmLm0N 

 

 
     

ตอนที่ 11 เครื่องดื่ม  
https://youtu.be/k9O_ouzisJ8 

======================== 

https://bit.ly/3tJ2vfb 

 

 
     

ตอนที่ 12 ร่างกายของฉัน  
https://youtu.be/e-iKoguRzcU 

======================== 

https://bit.ly/3DiyGW7 

 

 
     

ตอนที่ 13 การบอกเส้นทาง 
             และการจราจร 

 
https://youtu.be/cUHju71GxtI 

======================== 

https://bit.ly/3JQVGho 

 

 
     

ตอนที่ 14 พืชผัก  
https://youtu.be/UFP6YpdURpI 

======================== 

https://bit.ly/38e4BeZ 

 

 
     

ตอนที่ 15 ผลไม ้  
https://youtu.be/XzJ1YZXF1s4 

======================== 

https://bit.ly/3tP97sG 

 

 
     

ตอนที่ 16 สถานที่ท่องเที่ยวในลาว  
https://youtu.be/2qV9zGqthac 

======================== 

https://bit.ly/3qFJrfW 

 

 
     

ตอนที่ 17 สัตว์เลี้ยง  
https://youtu.be/PoI54UevmbQ 

======================== 

https://bit.ly/3DmyNzH 

 

 
     

ตอนที่ 18 สัตว์ป่า  
https://youtu.be/xgmjMLxW3I8 

======================== 

https://bit.ly/3LrsQVh 

 

 
 



 

  

49 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 19 ยานพาหนะ  
https://youtu.be/W83IRboDxRo 

======================== 

https://bit.ly/3NutfrS 

 

 
     

ตอนที่ 20 การกีฬา  
https://youtu.be/avlf9vsTfMU 

======================== 

https://bit.ly/35i2HIS 

 

 
     

ตอนที่ 21 ส่วนต่าง ๆ ของพืช  
https://youtu.be/bxsSSXUVR20 

======================== 

https://bit.ly/3LoTj5O 

 

 
     

ตอนที่ 22 เครื่องมือช่าง  
https://youtu.be/PNwCGFWEz2k 

======================== 

https://bit.ly/3LsWQ37 

 

 
     

ตอนที่ 23 เครื่องครัว  
https://youtu.be/OCl21gqQxdU 

======================== 

https://bit.ly/3Lmo8bk 

 

 
     

ตอนที่ 24 เครื่องเขียน  
https://youtu.be/Mg2Z1LfyWlo 

======================== 

https://bit.ly/3iHuV2T 

 

 
     

ตอนที่ 25 เครื่องใช้ไฟฟ้า  
https://youtu.be/ninBEam2rlQ 

======================== 

https://bit.ly/3uDdfes 

 

 
     

ตอนที่ 26 อาการเจบ็ป่วย  
https://youtu.be/PTWl4OW8ZrE 

======================== 

https://bit.ly/3iG6jrr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube 
ช่อง กศน. สื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

 
https://bit.ly/3IL57O9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

51 
ชื่อรายการ  Creator เป็นได้ง่ายจัง  Playlist 
     

จำนวนตอน  52 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่นำเสนอวิธีการทำวิดีโอคอนเทนต์ให้เป็นมืออาชีพ สามารถนำไปต่อยอดใน
การสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการเปน็ 
Creator จนสู่มืออาชีพ โดยมีพี่หลามจิ๊กโก๋ไอที และพี่อ๊อดไทยโหลด เป็นวิทยากรให้
ความรู้ 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 ปฐมนิเทศว่าด้วยเรือ่งภาพ  
https://youtu.be/3Vge1edXqCs 

======================== 

https://bit.ly/35kfiLR 

 

 
     

ตอนที่ 2 ความสำคัญของภาพ  
https://youtu.be/qcpxZdETOlA 

======================== 

https://bit.ly/3JItk8V 

 

 
     

ตอนที่ 3 การถ่ายด้วยกล้องแบบต่าง ๆ  
https://youtu.be/vAPPX5yuwDo 

======================== 

https://bit.ly/3JNoaZ7 

 

 
     

ตอนที่ 4 การถ่ายวิดีโอด้วยมือถือ  
https://youtu.be/DO743ItGIl8 

======================== 

https://bit.ly/36WUgTJ 

 

 
     

ตอนที่ 5 อุปกรณ์เสรมิการถ่ายภาพ 
           และวิดีโอ (1) 

 
https://youtu.be/srAFOcu2PUA 

======================== 

https://bit.ly/3JIthKh 

 

 
     

ตอนที่ 6 อุปกรณ์เสรมิการถ่ายภาพ 
           และวิดีโอ (2) 

 
https://youtu.be/iqQEjIUMKGE 

======================== 

https://bit.ly/3JQXCGq 

 

 
     

ตอนที่ 7 อุปกรณ์เสรมิการถ่ายภาพ 
           และวิดีโอ (3) 

 
https://youtu.be/pzTjKMAAK5I 

======================== 

https://bit.ly/3utWJNK 

 

 
 
 



 

  

52 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 8 ทฤษฎีเรื่องภาพ (1)  
https://youtu.be/5O3AVPmRRYo 

======================== 

https://bit.ly/3NwGbNV 

 

 
     

ตอนที่ 9 ทฤษฎีเรื่องภาพ (2)  
https://youtu.be/ipHZad8QQrU 

======================== 

https://bit.ly/3iM48T0 

 

 
     

ตอนที่ 10 ทฤษฎีเรื่องภาพ (3)  
https://youtu.be/H9anCjMXY6w 

======================== 

https://bit.ly/3IMQ2vs 

 

 
     

ตอนที่ 11 ความรู้เบื้องต้นเรื่องการจัด 
             แสงเพื่อถ่ายวิดีโอ (1) 

 
https://youtu.be/DBQSMsLBCm0 

======================== 

https://bit.ly/3IIejT7 

 

 
     

ตอนที่ 12 ความรู้เบื้องต้นเรื่องการจัด 
             แสงเพื่อถ่ายวิดีโอ (2) 

 
https://youtu.be/H3uiIv9c5nI 

======================== 

https://bit.ly/3INKHUo 

 

 
     

ตอนที่ 13 หลักการจัดแสง  
https://youtu.be/Z__e1_ktEU0 

======================== 

https://bit.ly/3qIPfoU 

 

 
     

ตอนที่ 14 การจัดแสงนอกสถานที่  
             Outdoor Light 

 
https://youtu.be/HIZNcguB3qc 

======================== 

https://bit.ly/3Li5dOA 

 

 
     

ตอนที่ 15 การจัดแสงสำหรบัการทำ   
             Green Screen 

 
https://youtu.be/8S5UHL5ZxCo 

======================== 

https://bit.ly/35i5bHc 

 

 
     

ตอนที่ 16 ความรู้เรื่องเสียงเบื้องต้น (1)  
https://youtu.be/qtNeQLDhZHg 

======================== 

https://bit.ly/3uE0z6W 

 

 
     

ตอนที่ 17 ความรู้เรื่องเสียงเบื้องต้น (2)  
https://youtu.be/D7kWC2lrdlc 

======================== 

https://bit.ly/3uyNPyx 

 

 



 

  

53 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 18 ไมโครโฟนไร้สาย  
https://youtu.be/LN6eTubmBb0 

======================== 

https://bit.ly/3iG0TN4 

 

 
     

ตอนที่ 19 การบันทึกเสียง Multi  
             Channel 

 
https://youtu.be/LkfKopfEdkI 

======================== 

https://bit.ly/3iM0Hvy 

 

 
     

ตอนที่ 20 การแก้ปัญหาเรื่องเสียง  
https://youtu.be/rlmJpJ_zqCQ 

======================== 

https://bit.ly/3wKDfHn 

 

 
     

ตอนที่ 21 ความรู้เรื่องการ Live เบื้องต้น  
https://youtu.be/MRwegKV9pOI 

======================== 

https://bit.ly/3uywRAd 

 

 
     

ตอนที่ 22 การผลิตเนื้อหา (Content)  
https://youtu.be/FHmBh9u0P2s 

======================== 

https://bit.ly/3iHy1Uy 

 

 
     

ตอนที่ 23 คุณภาพการ Live  
https://youtu.be/6gsYHmg39m8 

======================== 

https://bit.ly/3DnOsij 

 

 
     

ตอนที่ 24 Internet Of Live  
https://youtu.be/XSsyZhrE0aU 

======================== 

https://bit.ly/3uV0nR9 

 

 
     

ตอนที่ 25 Platform ในการ Live  
https://youtu.be/Chty7_wtdpY 

======================== 

https://bit.ly/35mUeEs 

 

 
     

ตอนที่ 26 การเริม่ต้น Live ด้วยมือถือ  
https://youtu.be/0gy9NBw9P5A 

======================== 

https://bit.ly/3wKUUyx 

 

 
     

ตอนที่ 27 การเริม่ต้น Live ด้วย 
             คอมพิวเตอร์ 

 
https://youtu.be/gNkhykLU5Ho 

======================== 

https://bit.ly/3IOeMDl 

 

 



 

  

54 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 28 โปรแกรม OBS ในการ Live  
https://youtu.be/OXOzFr78q3g 

======================== 

https://bit.ly/3JReUmV 

 

 
     

ตอนที่ 29 การ Live ประเภทต่าง ๆ  
https://youtu.be/Xy9JGYWMh4Q 

======================== 

https://bit.ly/3uApW9U 

 

 
     

ตอนที่ 30 การแก้ปัญหาในการ Live  
https://youtu.be/RHGrRjJ36xw 

======================== 

https://bit.ly/3tLmo5d 

 

 
     

ตอนที่ 31 ความรู้เบื้องต้นเรื่องการตัดต่อ  
             (1) 

 
https://youtu.be/wQBdkT1w-ZI 

======================== 

https://bit.ly/3ISmaxA 

 

 
     

ตอนที่ 32 ความรู้เบื้องต้นเรื่องการตัดต่อ  
             (2) 

 
https://youtu.be/3-Hzg6LRcO8 

======================== 

https://bit.ly/3iHKQy3 

 

 
     

ตอนที่ 33 ความรู้เบื้องต้นเรื่องการตัดต่อ  
             (3) 

 
https://youtu.be/IjMn01kQVus 

======================== 

https://bit.ly/3IUOe3C 

 

 
     

ตอนที่ 34 การปรบัเสียงในการตัดต่อ  
https://youtu.be/yTkUTr3aDgg 

======================== 

https://bit.ly/3NuQulu 

 

 
     

ตอนที่ 35 ความสมบูรณ์ของการตัดต่อ  
https://youtu.be/Xa0osQ3Ti1w 

======================== 

https://bit.ly/3Ln1Rdd 

 

 
     

ตอนที่ 36 การทำกราฟกิ  
https://youtu.be/Vrz7FDGDrg8 

======================== 

https://bit.ly/35iGj26 

 

 
     

ตอนที่ 37 แหล่งลิขสิทธ์ิเพลง 
             และภาพประกอบ 

 
https://youtu.be/haja8ljShLg 

======================== 

https://bit.ly/3Li5Yao 

 

 



 

  

55 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 38 การ Output งานตัดต่อ  
https://youtu.be/M6dBiY-5jn8 

======================== 

https://bit.ly/3tNnKfX 

 

 
     

ตอนที่ 39 การตัดต่อบนมือถือ iPhone  
             ด้วย Luma Fusion (1) 

 
https://youtu.be/BSW5GPDNkTc 

======================== 

https://bit.ly/3DkbO8A 

 

 
     

ตอนที่ 40 การตัดต่อบนมือถือ iPhone  
             ด้วย Luma Fusion (2) 

 
https://youtu.be/yZA39K7XgQs 

======================== 

https://bit.ly/3iJO18M 

 

 
     

ตอนที่ 41 การตัดต่อบนมือถือ Android  
             ด้วย Kine Master (1) 

 
https://youtu.be/jDH42Av-2nY 

======================== 

https://bit.ly/3JTxta8 

 

 
     

ตอนที่ 42 การตัดต่อบนมือถือ Android  
             ด้วย Kine Master (2) 

 
https://youtu.be/7n_n_XOxJQk 

======================== 

https://bit.ly/3uuiYTy 

 

 
     

ตอนที่ 43 การโพสตล์ง Facebook และ  
             YouTube 

 
https://youtu.be/pqHzKzJTMoo 

======================== 

https://bit.ly/3tP9gwd 

 

 
     

ตอนที่ 44 ลิขสิทธ์ิและการปอ้งกันสิทธ์ิ 
             ของงาน 

 
https://youtu.be/h3XTrhW7LtY 

======================== 

https://bit.ly/3ILF3Cj 

 

 
     

ตอนที่ 45 การโปรโมทคลิป  
https://youtu.be/H0bQrQ6wlC4 

======================== 

https://bit.ly/389DrFX 

 

 
     

ตอนที่ 46 การสร้างรายได้จาก 
             การทำช่อง 

 
https://youtu.be/fesDCFQ-UGk 

======================== 

https://bit.ly/3IPznqO 

 

 
     

ตอนที่ 47 เทคนิคการทำช่องให้เติบโตเร็ว  
https://youtu.be/5hBNEMKY254 

======================== 

https://bit.ly/36uj6uF 

 

 



 

  

56 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 48 คลิปรีวิวสินค้า  
https://youtu.be/K6nwmcXpPT0 

======================== 

https://bit.ly/3IPkJA6 

 

 
     

ตอนที่ 49 คลิปรายการท่องเที่ยว  
https://youtu.be/HkbaSkiR4Ps 

======================== 

https://bit.ly/3wMU70a 

 

 
     

ตอนที่ 50 คลิปรายการอาหาร 
             และรายการทอล์ก 

 
https://youtu.be/vPsjp6tUp2E 

======================== 

https://bit.ly/3uy5Qgw 

 

 
     

ตอนที่ 51 สรุปเรื่องการถ่ายทำ  
https://youtu.be/7WBQeekA89k 

======================== 

https://bit.ly/3DlndoH 

 

 
     

ตอนที่ 52 สรุปเรื่องการตัดต่อ  
https://youtu.be/ZOe-_03-GZ8 

======================== 

https://bit.ly/36xlzV8 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

57 
ชื่อรายการ  D.I.Y. CLUB  Playlist 
     

จำนวนตอน  26 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านไอเดียใหม่ ๆ ไม่ซ้ำใคร กับ พี่หู้ กับ หนูมุก  
ที่จะชวนทุกคนมา workshop นำสิ่งของเหลือใช้ อาจจะเป็นสิ่งของเก่าหรือใกล้พังแล้ว
ปล่อยทิ้งเป็นขยะ ซึ่งของบางชิ้นยังสามารถนำกลับมาใช้งานได้ เพียงแค่ต้องดัดแปลง
เพิ่มเติมตกแต่งสักหน่อย ก็จะกลายเป็นของใหม่ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง บางทีทดแทน
ของที่กำลังหาซื้อด้วยนะ ไม่ใช่แค่นั้นยังถือว่าช่วยลดปริมาณขยะอีกต่างหาก ลองไปดู
กันว่าวัสดุเหลือใช้อะไรบ้างที่นำมา DIY เป็นของช้ินใหม่ได้ 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 โคมไฟเรขาคณิต  
https://youtu.be/cq7i7LRbn10 

======================== 

https://bit.ly/36S67m7 

 

 
     

ตอนที่ 2 ตุ๊กตาลวดดัดหุ้มเศษวัสด ุ  
https://youtu.be/Q7D09VY4Mzc 

======================== 

https://bit.ly/36UjgLs 

 

 
     

ตอนที่ 3 เมนูไม่ง้อเตาอบ Strawberry  
           Cheese Pie 

 
https://youtu.be/-poWQu_HXwA 

======================== 

https://bit.ly/3qINZlY 

 

 
     

ตอนที่ 4 Cake Box Korea  
https://youtu.be/jYuOT4wuwbM 

======================== 

https://bit.ly/36CurbY 

 

 
     

ตอนที่ 5 ดอกมะลิวันแม ่  
https://youtu.be/0AVPQzgxvJo 

======================== 

https://bit.ly/36xmBR0 

 

 
     

ตอนที่ 6 เมนูของฝากคุณแม่  
           (วุ้นดอกมะลิ) 

 
https://youtu.be/fu1q32kX2_A 

======================== 

https://bit.ly/3DlupBl 

 

 
     

ตอนที่ 7 มือใหม่หัดจัด Terrarium  
https://youtu.be/0emRidPyDWI 

======================== 

https://bit.ly/3tKOspy 

 

 
 



 

  

58 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 8 สวนน้อยในแก้วใส  
https://youtu.be/EvI42JIY3vM 

======================== 

https://bit.ly/3iM8YQq 

 

 
     

ตอนที่ 9 แจกันดอกไม้จากหลอดไฟ  
https://youtu.be/fFy2Ltgfw6Q 

======================== 

https://bit.ly/3JRhdX7 

 

 
     

ตอนที่ 10 ของฝากเพือ่น Brownie Pop  
https://youtu.be/OUJvYm7_Qbw 

======================== 

https://bit.ly/3NuzfAH 

 

 
     

ตอนที่ 11 โบว์สวยด้วยมือเรา  
https://youtu.be/qJVNPrQaiFc 

======================== 

https://bit.ly/3IRpSHI 

 

 
     

ตอนที่ 12 จัดช่อตุ๊กตา  
https://youtu.be/tYEq1OuWKbY 

======================== 

https://bit.ly/3wHKUGs 

 

 
     

ตอนที่ 13 งานโมเสก  
https://youtu.be/kBtgmK1I1MM 

======================== 

https://bit.ly/3K4GygB 

 

 
     

ตอนที่ 14 มือใหม่หัดทำขนม Cupcake  
             Mermaid 

 
https://youtu.be/4PT1OOfENC8 

======================== 

https://bit.ly/3qJ7Cu9 

 

 
     

ตอนที่ 15 การจัดสวนถาด  
https://youtu.be/bV_2Cz005Q8 

======================== 

https://bit.ly/3Lp9M9W 

 

 
     

ตอนที่ 16 จัดตุ๊กตาในกล่อง  
https://youtu.be/KXwHRjwxN6U 

======================== 

https://bit.ly/3iLj1Fi 

 

 
     

ตอนที่ 17 งาน Decoupage (เดคูพาจ)  
https://youtu.be/oCT5xpJRzS8 

======================== 

https://bit.ly/36vaYdj 

 

 



 

  

59 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 18 Nama Chocolate  
https://youtu.be/EaxCntZlgig 

======================== 

https://bit.ly/36Uwo36 

 

 
     

ตอนที่ 19 การจัดสวนถาดกระบองเพชร  
https://youtu.be/12GxNsDNIT4 

======================== 

https://bit.ly/3uAklQS 

 

 
     

ตอนที่ 20 การจัดช่อขนม  
https://youtu.be/F6l_gxQoVZA 

======================== 

https://bit.ly/3INNo8s 

 

 
     

ตอนที่ 21 แก้วเซรามิกลายหินออ่น  
https://youtu.be/ZfyEteV_pjo 

======================== 

https://bit.ly/3JTzjb2 

 

 
     

ตอนที่ 22 Birthday Cake  
https://youtu.be/R9_BjTLjgJ4 

======================== 

https://bit.ly/3DibA1E 

 

 
     

ตอนที่ 23 การจัดสวนดอกไม้แห้ง  
https://youtu.be/Ga8gjSvzTmE 

======================== 

https://bit.ly/36S6Rrp 

 

 
     

ตอนที่ 24 Note Board แมเ่หล็ก  
https://youtu.be/XfMQJO1HXhY 

======================== 

https://bit.ly/3Li7HfS 

 

 
     

ตอนที่ 25 Chocolate Valentine  
https://youtu.be/x0DN4pvm0hg 

======================== 

https://bit.ly/3DibC9M 

 

 
     

ตอนที่ 26 ไอเดียหอ่ของขวัญเก๋ ๆ  
https://youtu.be/ApKQOjPzGR4 

======================== 

https://bit.ly/3tMLf8P 

 

 
 

 

 

 



 

  

60 
ชื่อรายการ  วัยเก๋าเลา่อาชีพ ปี 2  Playlist 
     

จำนวนตอน  26 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับหลากหลายอาชีพของผู้สูงวัย เกิดเป็นแรงบันดาลใจ 
เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ซึ่งรายการนี้
เหมาะกับผู้สูงวัยใกล้เกษียณหรือเกษียณแล้ว สำหรับประชาชนทั่วไปก็สามารถรับชม
รายการได้เหมือนกัน สามารถนำไปยอดอาชีพเดิมหรือสร้างเป็นอาชีพใหม่ได้ 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 บ้านครกครูน้อย  
https://youtu.be/UXsKN-i5L_Q 

======================== 

https://bit.ly/3Lih3IC 

 

 
     

ตอนที่ 2 อัสลาเครื่องหนัง  
https://youtu.be/9zkaTkJ8yj0 

======================== 

https://bit.ly/3JR20Fo 

 

 
     

ตอนที่ 3 ทุเรียนน้ำกะท ิ  
https://youtu.be/vD8tjgeDWiA 

======================== 

https://bit.ly/3Dhfzvz 

 

 
     

ตอนที่ 4 ช็อกโกแลตเพื่อสุขภาพ  
https://youtu.be/4hDdaATMNJc 

======================== 

https://bit.ly/3iG5ij4 

 

 
     

ตอนที่ 5 กาแฟไขชะมด  
https://youtu.be/HmDJB3NN8X8 

======================== 

https://bit.ly/3tLVp9K 

 

 
     

ตอนที่ 6 ถ่ัวทอดสมุนไพร  
https://youtu.be/L7M2h8yzjLI 

======================== 

https://bit.ly/3iHP34P 

 

 
     

ตอนที่ 7 ศูนย์การเรียนรู้ปูนา  
https://youtu.be/5mdkMW3DKzg 

======================== 

https://bit.ly/3tNrI8l 

 

 
 

 



 

  

61 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 8 สวนมะนาวกลางกรุง  
https://youtu.be/NP6hwzBuP5M 

======================== 

https://bit.ly/3qLhkfj 

 

 
     

ตอนที่ 9 ปลูกอ้อยแบบเกษตรอินทรีย ์  
https://youtu.be/wwqIrGo_Hm4 

======================== 

https://bit.ly/3LlekhF 

 

 
     

ตอนที่ 10 สวนเกษตรกลางกรุง  
https://youtu.be/SHfIRfrov2g 

======================== 

https://bit.ly/3Nt7cSi 

 

 
     

ตอนที่ 11 ยาหม่องสมุนไพร  
https://youtu.be/ZKwqNAfVHO0 

======================== 

https://bit.ly/3wLIZ3t 

 

 
     

ตอนที่ 12 หมอนวดแผนไทย  
https://youtu.be/QgD7TfnhlMY 

======================== 

https://bit.ly/35mYNi4 

 

 
     

ตอนที่ 13 ดินปลูกผกัเกษตรอินทรีย ์  
https://youtu.be/4Ebs7nWzvyk 

======================== 

https://bit.ly/3wQMiGZ 

 

 
     

ตอนที่ 14 สเต็กฟู้ดทรัค  
https://youtu.be/FtpRR23d7IA 

======================== 

https://bit.ly/36zPUSR 

 

 
     

ตอนที่ 15 ปลูกเมลอนในโรงเรอืน  
https://youtu.be/0JQLHjvanF8 

======================== 

https://bit.ly/3J15cgN 

 

 
     

ตอนที่ 16 ลุง-ป้า กาแฟสด  
https://youtu.be/lFNUseWLtRM 

======================== 

https://bit.ly/3uEWsHE 

 

 
     

ตอนที่ 17 สวนฝรั่งเนื้อแดง  
https://youtu.be/Dxa4yzCnB5E 

======================== 

https://bit.ly/3iHqzcb 

 

 
 



 

  

62 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 18 การปลกูแคคตัสและไมอ้วบน้ำ  
https://youtu.be/SMuhSH0MCS8 

======================== 

https://bit.ly/3JQYKtV 

 

 
     

ตอนที่ 19 การเลี้ยงไส้เดอืนแบบคอนโด  
https://youtu.be/KR-3dDiDQng 

======================== 

https://bit.ly/3qENv03 

 

 
     

ตอนที่ 20 ข้าวเกรียบปากหม้อ-สาคู  
             ราดน้ำกะทิ 

 
https://youtu.be/6vFukS4j1Rc 

======================== 

https://bit.ly/3JUikW3 

 

 
     

ตอนที่ 21 ลูกช้ินทอด น้ำจิ้มพริกคั่วเนย  
https://youtu.be/qamNhX63dTs 

======================== 

https://bit.ly/3LkLgXF 

 

 
     

ตอนที่ 22 ทำนากลางกรุง  
https://youtu.be/sC5-gGCZl54 

======================== 

https://bit.ly/3Nuzs7a 

 

 
     

ตอนที่ 23 เครปญีปุ่่น  
https://youtu.be/a6g-VRdgWec 

======================== 

https://bit.ly/3iKbSVJ 

 

 
     

ตอนที่ 24 ศูนย์เรียนรู้ฟารม์เห็ด  
https://youtu.be/FrSZgif6mBk 

======================== 

https://bit.ly/36CJour 

 

 
     

ตอนที่ 25 ไส้กรอกอสีานโฮมเมด  
https://youtu.be/aNKZfK3sEQw 

======================== 

https://bit.ly/36S9B8b 

 

 
     

ตอนที่ 26 ก๋วยเตี๋ยวรถเมล ์  
https://youtu.be/_QQ7Pf6ydcc 

======================== 

https://bit.ly/3JR1Zl4 

 

 
 
 

 

 



 

  

63 
 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube 
ช่อง ETV ติวเข้มออนไลน์ 

 
https://bit.ly/3D9BbtS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

64 
ชื่อรายการ  Big Math เล่นใหญ่เลขคณิต (คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6)  Playlist 
     

จำนวนตอน  17 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ป.4 -ป.6)  
ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ เข้าใจง่าย รวมทั้งมีเทคนิคการทำโจทย์คณิตศาสตร์ โดยมีครูโอ๊ะ  
สอนคณิต เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมี Infographic เพื่อความน่าสนใจและเพิ่มความ
เข้าใจในเนื้อหามากข้ึนอีกด้วย 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 จำนวนเฉพาะ  
https://youtu.be/buoR2gtUkuQ 

======================== 

https://bit.ly/3iLlZJW 

 

 
     

ตอนที่ 2 ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และ 
           ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) 

 
https://youtu.be/HV2p5SMnwFE 

======================== 

https://bit.ly/3LihMtk 

 

 
     

ตอนที่ 3 เศษส่วน  
https://youtu.be/8SKV7VXJ7VM 

======================== 

https://bit.ly/36VCi3X 

 

 
     

ตอนที่ 4 โจทย์ปญัหาเศษส่วน  
https://youtu.be/SpuNfVQVd04 

======================== 

https://bit.ly/3LowDm5 

 

 
     

ตอนที่ 5 ทศนิยม  
https://youtu.be/E6yuRln1C0A 

======================== 

https://bit.ly/36Cxe4W 

 

 
     

ตอนที่ 6 ร้อยละในชีวิตประจำวัน  
https://youtu.be/80T0etYL0Vw 

======================== 

https://bit.ly/3NxSklt 

 

 
     

ตอนที่ 7 ร้อยละเกี่ยวกับการซือ้ขาย  
https://youtu.be/oKftzd8ipcQ 

======================== 

https://bit.ly/3iGcdZD 

 

 
 

 



 

  

65 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 8 อัตราส่วน  
https://youtu.be/qEt1VFWXqE4 

======================== 

https://bit.ly/3qJjfB9 

 

 
     

ตอนที่ 9 สามเหลี่ยม  
https://youtu.be/rNgtB464oUY 

======================== 

https://bit.ly/3Dsouug 

 

 
     

ตอนที่ 10 การหาพื้นทีส่ามเหลี่ยม  
https://youtu.be/1ut-jeskMgk 

======================== 

https://bit.ly/3JNLjLi 

 

 
     

ตอนที่ 11 วงกลม  
https://youtu.be/jaq5fxiGIIA 

======================== 

https://bit.ly/3Dm9nSM 

 

 
     

ตอนที่ 12 โจทย์ปัญหาเส้นรอบรูป 
             และพื้นที่ของวงกลม 

 
https://youtu.be/LwvET5uj8T0 

======================== 

https://bit.ly/3qJjlbZ 

 

 
     

ตอนที่ 13 ปริมาตรของรปูทรงสีเ่หลี่ยม 
             มุมฉาก 

 
https://youtu.be/F1WWc4KY85A 

======================== 

https://bit.ly/3Dhgegx 

 

 
     

ตอนที่ 14 โจทย์ปัญหา ตอน 1  
https://youtu.be/YErMzxcGK1Y 

======================== 

https://bit.ly/3DiekMu 

 

 
     

ตอนที่ 15 โจทย์ปัญหา ตอน 2  
https://youtu.be/n0w1hGzCRqQ 

======================== 

https://bit.ly/35oWWta 

 

 
     

ตอนที่ 16 โจทย์ปัญหา ตอน 3  
https://youtu.be/N8ZoBFbm7Q8 

======================== 

https://bit.ly/3NuU7rr 

 

 
     

ตอนที่ 17 โจทย์ปัญหา ตอน 4  
https://youtu.be/XRf1ND-JiBo 

======================== 

https://bit.ly/3JQ16Ju 

 

 
 



 

  

66 
ชื่อรายการ  Math World : เปิดโลกคณิตศาสตร ์  Playlist 
     

จำนวนตอน  17 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ  ฝึกความคิด
สร้างสรรค์ ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกการตัดสินใจ รวมทั้งมีเทคนิค
การทำโจทย์คณิตศาสตร์แบบต่าง ๆ  โดยมีครูโปเต้ (เกษแก้ว  เจริญเกตุ) เป็นวิทยากร 
นอกจากนี้ยังมี Infographic เพื่อความน่าสนใจและเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ  
https://youtu.be/k3eLqYEYHJU 

======================== 

https://bit.ly/3uBBvNV 

 

 
     

ตอนที่ 2 การลบและการบวกลบระคน  
https://youtu.be/R0aG7qVUDi0 

======================== 

https://bit.ly/3uunAsQ 

 

 
     

ตอนที่ 3 การคูณและการหาร  
https://youtu.be/yFMBfF2pD_4 

======================== 

https://bit.ly/3iLlNdK 

 

 
     

ตอนที่ 4 การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
https://youtu.be/umOWz2RiMDo 

======================== 

https://bit.ly/3tPf74F 

 

 
     

ตอนที่ 5 เศษส่วน และการ บวก ลบ  
           คูณ หาร เศษส่วน 

 
https://youtu.be/L1nzr-2g-H0 

======================== 

https://bit.ly/3tKSSwE 

 

 
     

ตอนที่ 6 คูณหารเศษส่วน  
https://youtu.be/aZ-MYkVr9Rs 

======================== 

https://bit.ly/3iKpYX3 

 

 
     

ตอนที่ 7 ทศนิยม  
https://youtu.be/VcNj1UaZTec 

======================== 

https://bit.ly/3NtsQpq 

 

 
 
 
 
 



 

  

67 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 8 การบวกลบ คูณ หาร ทศนิยม  
https://youtu.be/jdkWmdBfiI0 

======================== 

https://bit.ly/36zR8NX 

 

 
     

ตอนที่ 9 ร้อยละ  
https://youtu.be/SM3fjnM9IPo 

======================== 

https://bit.ly/37YH4OK 

 

 
     

ตอนที่ 10 การวัด การช่ัง การตวง  
https://youtu.be/2JgB4KFZme4 

======================== 

https://bit.ly/3NwMfWH 

 

 
     

ตอนที่ 11 การหาพื้นที่และการหา 
             ปริมาตร 

 
https://youtu.be/5F_KhNzARkU 

======================== 

https://bit.ly/3DiFNxH 

 

 
     

ตอนที่ 12 เงิน  
https://youtu.be/3lMRSsw51CE 

======================== 

https://bit.ly/38b83qz 

 

 
     

ตอนที่ 13 เวลา  
https://youtu.be/0Q6Q_uzluZQ 

======================== 

https://bit.ly/3qI3b2o 

 

 
     

ตอนที่ 14 เรขาคณิต  
https://youtu.be/M95F1mrtu5o 

======================== 

https://bit.ly/36UAIiO 

 

 
     

ตอนที่ 15 เรขาคณิต (ต่อ)  
https://youtu.be/Dd3_Iut-9O0 

======================== 

https://bit.ly/3qIFc3c 

 

 
     

ตอนที่ 16 เรขาคณิต 3 มิติ  
https://youtu.be/MmYaivU3wW4 

======================== 

https://bit.ly/3NuAZdq 

 

 
     

ตอนที่ 17 สถิติเบื้องต้นและความน่า 
             จะเป็นเบือ้งต้น 

 
https://youtu.be/Al5FD9FEQYQ 

======================== 

https://bit.ly/36wBm6D 

 

 
 



 

  

68 
ชื่อรายการ  Maxx Mad Science (วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย)  Playlist 
     

จำนวนตอน  19 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่จะพบกับเรื่องราววุ่น ๆ ของครูพี่น้ำและครูทิวลิป กับภารกิจไขข้อสงสัยด้วย
วิทยาศาสตร์พร้อมกับครูพี่แมค เตรียมจัดห้องทดลองจำลองสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงในสนามแม่เหล็ก เรื่องกระแสไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งการประดิษฐ์
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่าย ๆ  มาลงมือทำจริง ทดลองจริง 
ได้ความรู้และข้อสรุปจริง 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 แรงแม่เหล็ก  
https://youtu.be/ND6iwkRhJps 

======================== 

https://bit.ly/3wPH26f 

 

 
     

ตอนที่ 2 มอเตอร์และไดนาโม  
https://youtu.be/q7QTU07Us0s 

======================== 

https://bit.ly/3DyyuSR 

 

 
     

ตอนที่ 3 วงจรไฟฟ้า  
https://youtu.be/QqypZ0RDOe8 

======================== 

https://bit.ly/3IHSweo 

 

 
     

ตอนที่ 4 การต่อเซลล์ไฟฟ้า  
https://youtu.be/g5Wlfu-NkqE 

======================== 

https://bit.ly/3K4KT3n 

 

 
     

ตอนที่ 5 ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงเสียดทาน  
https://youtu.be/PIUCGaK1-SA 

======================== 

https://bit.ly/3wQOy0V 

 

 
     

ตอนที่ 6 แรงเสียดทานสถิตและ 
           แรงเสียดทานจลน ์

 
https://youtu.be/q-4cia7wBa8 

======================== 

https://bit.ly/38ecvoF 

 

 
     

ตอนที่ 7 แรงเสียดทานที่เกี่ยวข้องกบั 
           การเคลื่อนที ่

 
https://youtu.be/-HgFyIJO0lQ 

======================== 

https://bit.ly/35myV5Y 

 

 
 
 



 

  

69 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 8 โมเมนต ์  
https://youtu.be/dj2r5w9qMVc 

======================== 

https://bit.ly/3tLWw9o 

 

 
     

ตอนที่ 9 แสงสีและสารส ี  
https://youtu.be/bD2pt8JwxMk 

======================== 

https://bit.ly/3uEuiwH 

 

 
     

ตอนที่ 10 แผ่นกรองแสง การสะท้อนแสง  
             การหักเหของแสง 

 
https://youtu.be/38y3-0mncFI 

======================== 

https://bit.ly/3IPXRjT 

 

 
     

ตอนที่ 11 การประยกุต์กฎการเคลื่อนที ่
             กับระบบมวล 

 
https://youtu.be/UeYU0q9nhtQ 

======================== 

https://bit.ly/36CLxX1 

 

 
     

ตอนที่ 12 แรงพยุงจากของเหลว  
https://youtu.be/RkcmPZ6zu4c 

======================== 

https://bit.ly/3NrS4of 

 

 
     

ตอนที่ 13 ความหนาแน่นกับการลอยน้ำ  
https://youtu.be/I5ikHUDeYg8 

======================== 

https://bit.ly/3wLNyuJ 

 

 
     

ตอนที่ 14 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2  
             ของนิวตัน 

 
https://youtu.be/CGSbxNH93m8 

======================== 

https://bit.ly/3tLWC0K 

 

 
     

ตอนที่ 15 แรงดันและความดัน  
https://youtu.be/nAysRHATklA 

======================== 

https://bit.ly/3wHvli5 

 

 
     

ตอนที่ 16 การหาปรมิาตรของวัตถุรปูทรง 
               ต่าง ๆ  การหาความหนาแน่นเฉลี่ย 

 
https://youtu.be/zc0iO2lPoXQ 

======================== 

https://bit.ly/3K4LFgN 

 

 
     

ตอนที่ 17 คลื่นเสียง  
https://youtu.be/2BDUUOsSwLI 

======================== 

https://bit.ly/3NFu7dg 

 

 
 



 

  

70 
ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 18 การเคลือ่นที่ของวัตถุบนพื้นเอียง 
             และการเคลื่อนที่ของระบบมวล 

 
https://youtu.be/FeXronMRbTs 

======================== 

https://bit.ly/3DmWet2 

 

 
     

ตอนที่ 19 อากาศและพลศาสตร์ของ 
             ของไหล 

 
https://youtu.be/5M-tdx4ZIjk 

======================== 

https://bit.ly/3DjGire 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

71 
ชื่อรายการ  Eureka Science (วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย)  Playlist 
     

จำนวนตอน  17 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่จะมาเติมเต็มความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ให้กับนักศึกษา 
ใช้ในการทบทวนความรู้และเตรียมสอบ ประชาชนทั่วไปก็สามารถเรียนรู้และศึกษาได้ 
เพราะจะทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวอีกต่อไปและทำให้เข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์
ได้ง่ายมากขึ้น โดยมีครูพี่แมค (ณัฐพล แซ่โง้ว), ครูกวาง (ณัฐริกา รอดสถิตย์) , ครูวา  
(วาเลนไทน์  อินทิยศ) และครูแบรี่ (ธนาวัฒน์  อันสุวิทย์) เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

แรงและการเคลื่อนที ่
วิทยากร : ครูพี่แมค (ณัฐพล แซโ่ง้ว) 

 
https://youtu.be/Miw-nadWTbo 

======================== 

https://bit.ly/36QOHq2 

 

 
     

เสียงและการได้ยิน 
วิทยากร : ครูพี่แมค (ณัฐพล แซโ่ง้ว) 

 
https://youtu.be/ZNtmzzbK3Oc 

======================== 

https://bit.ly/3wLOqQf 

 

 
     

งานและพลังงาน 
วิทยากร : ครูพี่แมค (ณัฐพล แซโ่ง้ว) 

 
https://youtu.be/2RWIlR4h6kc 

======================== 

https://bit.ly/3wSStdg 

 

 
     

ดาราศาสตร ์
วิทยากร : ครูพี่แมค (ณัฐพล แซโ่ง้ว) 

 
https://youtu.be/bvZF1P-uF98 

======================== 

https://bit.ly/3qMSrzV 

 

 
     

โครงงานวิทยาศาสตร ์
วิทยากร : ครูพี่แมค (ณัฐพล แซโ่ง้ว) 

 
https://youtu.be/AQqW9l2qIYk 

======================== 

https://bit.ly/3iMflmO 

 

 
     

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
วิทยากร : ครูกวาง (ณัฐริกา รอดสถิตย์) 

 
https://youtu.be/tPNRZlCWm8M 

======================== 

https://bit.ly/3wHvCl7 

 

 
     

เซลล ์
วิทยากร : ครูกวาง (ณัฐริกา รอดสถิตย์) 

 
https://youtu.be/jccojvh1Lzg 

======================== 

https://bit.ly/3iL1tJo 

 

 
 



 

  

72 
 ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

การแบ่งเซลล ์
วิทยากร : ครูกวาง (ณัฐริกา รอดสถิตย์) 

 
https://youtu.be/V5snx9ydj1w 

======================== 

https://bit.ly/3iLnt72 

 

 
     

เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิทยากร : ครูวา (วาเลนไทน์  อินทิยศ) 

 
https://youtu.be/wXNqqEqVrmI 

======================== 

https://bit.ly/3JRRbmz 

 

 
     

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิทยากร : ครูวา (วาเลนไทน์  อินทิยศ) 

 
https://youtu.be/tP6sIwKr4FI 

======================== 

https://bit.ly/3tMJx7t 

 

 
     

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยากร : ครูวา (วาเลนไทน์  อินทิยศ) 

 
https://youtu.be/98SdXoYvaAA 

======================== 

https://bit.ly/3iKrrg1 

 

 
     

สารอาหารที่ให้พลังงาน 
วิทยากร : ครูแบรี่ (ธนาวัฒน์  อันสุวิทย)์ 

 
https://youtu.be/IMRwFc0eeO0 

======================== 

https://bit.ly/3ISVgFH 

 

 
     

ธาตุ 
วิทยากร : ครูแบรี่ (ธนาวัฒน์  อันสุวิทย)์ 

 
https://youtu.be/Sl8SzPbwI3w 

======================== 

https://bit.ly/3NudS2x 

 

 
     

สมบัติของธาตุและตารางธาตุ 
วิทยากร : ครูแบรี่ (ธนาวัฒน์  อันสุวิทย)์ 

 
https://youtu.be/Fh6DBZWgD84 

======================== 

https://bit.ly/3LeLOOK 

 

 
     

ปฏิกิริยาเคม ี
วิทยากร : ครูแบรี่ (ธนาวัฒน์  อันสุวิทย)์ 

 
https://youtu.be/ZYKcnvECLP0 

======================== 

https://bit.ly/3iHtstx 

 

 
     

ปิโตรเลียมและพอลเิมอร ์
วิทยากร : ครูแบรี่ (ธนาวัฒน์  อันสุวิทย)์ 

 
https://youtu.be/lr34G3IRl-Y 

======================== 

https://bit.ly/3IMXKpo 

 

 
     

สารเคมีกับสิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล้อม 
วิทยากร : ครูแบรี่ (ธนาวัฒน์  อันสุวิทย)์ 

 
https://youtu.be/mtcSAjvS1eo 

======================== 

https://bit.ly/38b9EN5 
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ชื่อรายการ  เพลินพาภาษาไทย ปี 3 (ภาษาไทย กศน. ม.ปลาย)  Playlist 
     

จำนวนตอน  17 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย เป็นการพูดคุยในเรื่องของการฟัง 
การดู การพูด การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา และภาษาไทยกับช่องทางการ
ประกอบอาชีพ โดยมีครูทอม (จักรกฤต  โยมพยอม) เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ 
และพบกับแขกรับเชิญพิเศษในแต่ละตอน   

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 การฟังและการด ู  
https://youtu.be/lNg8hVligkM 

======================== 

https://bit.ly/3tNgKjh 

 

 
     

ตอนที่ 2 การพูดในที่สาธารณะ  
https://youtu.be/-s-SgX865Q4 

======================== 

https://bit.ly/3LrBJy7 

 

 
     

ตอนที่ 3 การอ่าน การแปรความ ตีความ 
           และขยายความ 

 
https://youtu.be/-_cwD55tNsk 

======================== 

https://bit.ly/3NuXe2M 

 

 
     

ตอนที่ 4 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
           และรู้เท่าทันสื่อ 

 
https://youtu.be/0awTsfPYoGI 

======================== 

https://bit.ly/3uEbHk7 

 

 
     

ตอนที่ 5 การเขียน  
https://youtu.be/P2OJB_zzvXE 

======================== 

https://bit.ly/3Dl1JrR 

 

 
     

ตอนที่ 6 การเขียน จดหมายราชการ  
           ธุรกิจ กิจธุระ 

 
https://youtu.be/O09HQ-m5xXo 

======================== 

https://bit.ly/3qER2LR 

 

 
     

ตอนที่ 7 การเขียนจดหมายสมัครงาน  
https://youtu.be/gwPosNulKAs 

======================== 

https://bit.ly/3iHO6tB 
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ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 8 พยางค์ คำ วลี ประโยค  
https://youtu.be/ndDVIWbPwQ0 

======================== 

https://bit.ly/3tN16Es 

 

 
     

ตอนที่ 9 ชนิดของประโยค  
https://youtu.be/_wy558bSrO8 

======================== 

https://bit.ly/36XsAhu 

 

 
     

ตอนที่ 10 คำราชาศัพท์  
https://youtu.be/5xQSgR_1E1M 

======================== 

https://bit.ly/3uEZqvM 

 

 
     

ตอนที่ 11 คำยืมภาษาต่างประเทศ  
https://youtu.be/QWJId7ytsZ0 

======================== 

https://bit.ly/3iHGIhE 

 

 
     

ตอนที่ 12 ร่ายสุภาพ อินทรวิเชียรฉันท ์  
https://youtu.be/RcsUKPTJE2g 

======================== 

https://bit.ly/3Lt67rX 

 

 
     

ตอนที่ 13 วรรณกรรมท้องถ่ิน  
https://youtu.be/ejc6I1qKpIw 

======================== 

https://bit.ly/3NrT1wP 

 

 
     

ตอนที่ 14 ความหมายและการพินิจ 
             วรรณคดีและวรรณกรรม 

 
https://youtu.be/hEIRfQTww7s 

======================== 

https://bit.ly/36PjTpD 

 

 
     

ตอนที่ 15 ความหมายและประเภท 
             วรรณคดีและวรรณกรรม 

 
https://youtu.be/BuYbPjN5W9c 

======================== 

https://bit.ly/36VFUmx 

 

 
     

ตอนที่ 16 ความหมายและหลักการ 
             วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี 
             และวรรณกรรม 

 
https://youtu.be/wAySK4Bb1pU 

======================== 

https://bit.ly/3LoyIOO 

 

 
     

ตอนที่ 17 การใช้ภาษาไทยในอาชีพ  
https://youtu.be/uCnCWezInKg 

======================== 

https://bit.ly/3iGgfkJ 

 

 



 

  

75 
ชื่อรายการ  English Social Life ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม  Playlist 
     

จำนวนตอน  17 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที่จะมาเพิ่มพูนความรู ้ในรายวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา กศน. ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชนทั่วไป โดยมีติวเตอร์ตูน (ไอวีญาย์  ปักษาเจริญกลุ) 
เป็นผู้ดำเนินรายการ และยังมี Infographic เพื่อความน่าสนใจและเพิ่มความเข้าใจใน
เนื้อหามากข้ึน และนอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรียน เพื่อให้นักศึกษา 
กศน. ได้ฝึกฝนและเตรียมพร้อมกับการสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาอีกด้วย 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 Everyday English 
1. การออกเสียงพยัญชนะ sh ch  
2. การออกเสียงหนักเบา 
3. การออกเสียงตามระดับสูงต่ำ 
4. การพูดแสดงความรู้สกึในโอกาสต่าง ๆ 

 
https://youtu.be/cU3RHrJUmIU 

======================== 

https://bit.ly/3NB0k5w 

 

 

     

ตอนที่ 2 สัญลักษณ์ ปา้ยประกาศ 
คำแนะนำ คำเตือนตา่ง ๆ 
1. การค้นหาความหมายคำศัพทจ์าก
พจนานุกรมคำศัพท์ (Dictionary) 
2. การวิเคราะห์คำศัพท์จากรากศัพท ์
3. การเข้าใจความหมายของป้ายประกาศ 
สัญลักษณ์ คำแนะนำ 

 
https://youtu.be/oAwPkdvQKQM 

======================== 

https://bit.ly/3iNvk3U 

 

 

     

ตอนที่ 3 สำนวนภาษา การพูดโต้ตอบ
ทางโทรศัพท์ 
1. การใช้สำนวนภาษาที่เหมาะสมในการ
พูดตอบโต้ทางโทรศัพท์กบับุคคลต่างๆ  
2. การใช้โทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูล
ต่าง ๆ 
3. การใช้โทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูล
หรือให้ข้อมลูที่เกี่ยวกับอาชีพ 

 
https://youtu.be/zVM2goyaLv0 

======================== 

https://bit.ly/3Lpgrkt 
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ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 4 ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 
1. ความแตกต่างของวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาอังกฤษ 
2. การใช้คำศัพท์ และโครงสร้างภาษา 
ที่ถูกต้อง เหมาะสมกบัวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมเจ้าของภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

 
https://youtu.be/N9awH6112XU 

======================== 

https://bit.ly/3Du6YFR 

 

 

     

ตอนที่ 5 News & News Headline 
1. องค์ประกอบและโครงสร้างที่สำคัญ
ของข่าว 
2. การอ่านข่าวและบอกประเภทของข่าว 
3. การอ่านข่าว สรุปใจความสำคัญ และ
ตอบคำถามจากเนื้อหาของข่าว  
4. การอ่านข่าวสารจากหนงัสอืพิมพ์ และ
สืบค้นข้อมลูในด้านต่าง ๆ จาก Internet 

 
https://youtu.be/BENEhbeRxBU 

======================== 

https://bit.ly/3LtZ8ir 

 

 

     

ตอนที่ 6 Self-sufficiency Economy 
1. หลักการของ Self-sufficiency 
Economy  
2. ความหมายของคำศัพท์และสำนวน 
ที่ใช้ในบทความ Self-sufficiency 
Economy  
3. ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือเล่า
เรื่องเกี่ยวกบั Self-sufficiency 
Economy 

 
https://youtu.be/m2uufYn9oMM 

======================== 

https://bit.ly/3uwsK7S 
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ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 7 Have you exercised 
today? 
1. ตัวอย่างข้อมลูเรื่องการดูแลสุขภาพ 
2. การอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน วลี 
เกี่ยวกับสุขภาพ ได้แก่ aerobics, relax, 
health, firm, have a headache ฯลฯ 

 
https://youtu.be/6FtlhqYjtSc 

======================== 

https://bit.ly/3LkvP1q 

 

 

     

ตอนที่ 8 Shall we save the 
energy? 
1. ตัวอย่างข้อมลูเรื่องการประหยัด
พลังงาน (Energy saving) 
2. การอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน วลี 
เกี่ยวกับการประหยัดพลงังาน เช่น 
reduce, reuse, recycle, turn on, 
turn off, plug in, unplug เป็นต้น 

 
https://youtu.be/K-EmhS33ZHM 

======================== 

https://bit.ly/36X7T5k 

 

 

     

ตอนที่ 9 What have I done? 
1. ตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกบัการไป 
ตัดเสื้อ 
2. การอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน วลี 
เกี่ยวกับการไปตัดเสื้อ เช่น measure , 
sleeves, seam, shorten เป็นต้น 

 
https://youtu.be/9MmILv1KYnE 

======================== 

https://bit.ly/3wObOwh 

 

 

     

ตอนที่ 10 What is your email 
address? 
1. การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จาก Internet  
และรบัสง่ email  
2. การใช้ประโยคซับซอ้นในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ 
3. การแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารทั้งอย่าง
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

 
https://youtu.be/okUuWrwRScI 

======================== 

https://bit.ly/36Facdx 
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ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 

     

ตอนที่ 11 Natural Disaster : ภัย
ธรรมชาต ิ
1. ตัวอย่างข้อมูลเรื่องภัยธรรมชาติ 
(Natural Disaster) 
2. การใช้ประโยคที่ซับซ้อน 
2. การแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร ความรู้ 
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 
https://youtu.be/QzK7MSY-lj4 

======================== 

https://bit.ly/3wNo8Nf 

 

 

     

ตอนที่ 12 Let’s travel ไปเท่ียวกัน
เถอะ!!! 
1. การใช้คำศัพท์ในการสบืค้นตารางเวลา
ของ bus train, boat หรือ subway 
เป็นต้น หรือ แผ่นพบั หนังสือพิมพ์ หรอื 
website ทีเ่กี่ยวข้อง 
2. การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ
เพื่อการการถาม และให้ข้อมลู (Asking 
and Giving Information) ได้ถูกต้อง
ตามสากล 
3. การใช้คำศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษใน
การบอกทิศทาง (Direction) ได้ถูกต้อง
ตามหลกัสากลนิยม 

 
https://youtu.be/VwCjpGnGo1Y 

======================== 

https://bit.ly/3DjRGU9 

 

 

     

ตอนที่ 13 The weather สภาพอากาศ 
1. การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ 
ในการถามตอบเกี่ยวกับบทอ่านพยากรณ์
อากาศ (Weather Forecast) ได้ถูกต้อง
ตามสากลนิยม 
2. การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ 
เพื่อถามและให้ข้อมลูเกี่ยวกับการ
พยากรณ์อากาศ 
3. การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์
อากาศในรูปแบบต่าง ๆ จาก Internet  

 
https://youtu.be/0w3Q3AbY5DE 

======================== 

https://bit.ly/3uGSwGD 
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ตอนที่ 14 Global warming  
ภาวะโลกร้อน 
1. การอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน 
และวลี จากบทความเกี่ยวกับภาวะโลก
ร้อน 
2. คำศัพท์ สำนวน และวลี จากบทความ
เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน 
3 การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกบั
ภาวะโลกร้อน 
4. การใช้ประโยค Passive Voice  

 
https://youtu.be/OPg-D2dTqYg 

======================== 

https://bit.ly/3IVqrQJ 

 

 

     

ตอนที่ 15 Urgent wanted  
ต้องการด่วน!!! 
1. การศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลเกี่ยวกบัการ
สมัครงานจากสื่อต่าง ๆ 
2. การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และส่ง 
email สมัครงาน 
3. การใช้ประโยคซับซอ้นในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

 
https://youtu.be/52LpThGBH0c 

======================== 

https://bit.ly/36EWRCa 

 

 

     

ตอนที่ 16 English for Traditional 
Thai Massage 
1. การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการ
ให้บรกิารนวดแผนไทย 
2. การใช้สำนวนภาษาอังกฤษในการเชิญ
ชวน นัดหมายลูกค้า และการให้ข้อมลู
เกี่ยวกับการนวดแผนไทย 

 
https://youtu.be/ey4aDEMw6Y8 

======================== 

https://bit.ly/3j46s8l 

 

 

     

ตอนที่ 17 English for seller 
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย 
1. การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
ในการเจรจาซื้อขายในสถานการณ์ที่
ต่างกัน โดยใช้สถานการณ์จำลองและสื่อ
ที่เหมาะสม 

 
https://youtu.be/oB3NKaDxSos 

======================== 

https://bit.ly/3IKmiiN 
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ชื่อรายการ  ภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ  Playlist 
     

จำนวนตอน  32 ตอน  

 

    

เนื้อหาของรายการ 
รายการที ่จะมาติวภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL และ IELTS ที่จะช่วยเพิ ่มทักษะ 
ความรู้ พร้อมคำแนะนำเทคนิคดี ๆ ในการทำคะแนนสอบได้ตามความคาดหวังสามารถ
ใช้งานได้อย่างที ่ใจปรารถนา โดยมี  ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์, ครูพิชชี ่ (พิชารัชช์  
พันธ์ุถาวรนาวิน), ครูอ๋อง (ชัยรินทร์ สินธุพุฒิพงศ์) และอาจารย์เดียว (วณิชย์ กิจเจริญ) 
เป็นติวเตอร์ 

 

  

ตอน  ลิงก์ (Link)  QR CODE 
     

ตอนที่ 1 IELTS เทป 1 
Introduction to IELTS 
วิทยากร : ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 

 
https://youtu.be/bGHSZ015eCg 

======================== 

https://bit.ly/3r8BeBp 

 

 
     

ตอนที่ 2 IELTS เทป 2 
IELTS Reading 1 
วิทยากร : ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 

 
https://youtu.be/WHCJSgNh6LI 

======================== 

https://bit.ly/3iONUc2 

 

 
     

ตอนที่ 3 IELTS เทป 3 
IELTS Reading 2 
วิทยากร : ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 

 
https://youtu.be/SQ7VMT8MB00 

======================== 

https://bit.ly/3JPZ2kt 

 

 
     

ตอนที่ 4 IELTS เทป 4 
IELTS Reading 3 
วิทยากร : ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 

 
https://youtu.be/vPcEUOJTlTA 

======================== 

https://bit.ly/3tPotNB 

 

 
     

ตอนที่ 5 TOEIC เทป 1 
TOEIC Listening & Speaking Part 1 
วิทยากร : ครูพิชารัชช์  พันธ์ุถาวรนาวิน 

 
https://youtu.be/hcbJw9YwUrI 

======================== 

https://bit.ly/3wLTrIi 

 

 
     

ตอนที่ 6 TOEIC เทป 2 
TOEIC Listening & Speaking Part 2 
วิทยากร : ครูพิชารัชช์  พันธ์ุถาวรนาวิน 

 
https://youtu.be/dGB7uALvMEw 

======================== 

https://bit.ly/3NB0WIm 
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ตอนที่ 7 TOEIC เทป 3 
TOEIC Listening & Speaking Part 3 
วิทยากร : ครูพิชารัชช์  พันธ์ุถาวรนาวิน 

 
https://youtu.be/CQs4HIvuDHI 

======================== 

https://bit.ly/3uCuxYX 

 

 
     

ตอนที่ 8 TOEIC เทป 4 
TOEIC Listening & Speaking Part 4 
วิทยากร : ครูพิชารัชช์  พันธ์ุถาวรนาวิน 

 
https://youtu.be/RRrNrr7WKlk 

======================== 

https://bit.ly/35lou2o 

 

 
     

ตอนที่ 9 TOEIC เทป 5 
TOEIC Writing (Sentence 
Completion) 
วิทยากร : ครูพิชารัชช์  พันธ์ุถาวรนาวิน 

 
https://youtu.be/XD0H-xnC4AQ 

======================== 

https://bit.ly/3qNhjrd 

 

 
     

ตอนที่ 10 TOEIC เทป 6 
TOEIC Writing (Text Completion, 
Reading Comprehension) 
วิทยากร : ครูพิชารัชช์  พันธ์ุถาวรนาวิน 

 
https://youtu.be/9r2b7VoBzRc 

======================== 

https://bit.ly/3qLj5sO 

 

 
     

ตอนที่ 11 TOEIC เทป 7 
TOEIC Reading 1 
วิทยากร : ครูพิชารัชช์  พันธ์ุถาวรนาวิน 

 
https://youtu.be/Ub1V9zAtRtA 

======================== 

https://bit.ly/3NwlLo7 

 

 
     

ตอนที่ 12 TOEIC เทป 8 
TOEIC Reading 2 
วิทยากร : ครูพิชารัชช์  พันธ์ุถาวรนาวิน 

 
https://youtu.be/kW9M7eAlLP4 

======================== 

https://bit.ly/3NueQvJ 

 

 
     

ตอนที่ 13 IELTS เทป 5 
IELTS Writing Task 2 (Paraphrasing) 
วิทยากร : ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 

 
https://youtu.be/wobb9RlMQcE 

======================== 

https://bit.ly/3iILbRn 

 

 
     

ตอนที่ 14 IELTS เทป 6 
IELTS Writing Task 2 (Paragraph 
Paraphrasing) 
วิทยากร : ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 

 
https://youtu.be/2qmplQcZzB8 

======================== 

https://bit.ly/3NyVyVM 
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ตอนที่ 15 IELTS เทป 7 
IELTS Writing Task 2 (Examples 1-4) 
วิทยากร : ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 

 
https://youtu.be/Ml0RhgtHGrU 

======================== 

https://bit.ly/3NwXq1C 

 

 
     

ตอนที่ 16 IELTS เทป 8 
IELTS Writing Task 2 (Examples 5-6) 
วิทยากร : ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 

 
https://youtu.be/M0TMdVRwb6w 

======================== 

https://bit.ly/36V0kfC 

 

 
     

ตอนที่ 17 IELTS เทป 9 
IELTS Writing Task 1 (Criteria & 
Grammar) 
วิทยากร : ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 

 
https://youtu.be/roc1MwRZ8RQ 

======================== 

https://bit.ly/3uAm0pD 

 

 
     

ตอนที่ 18 IELTS เทป 10 
IELTS Writing Task 1 (Numbers & 
Estimation) 
วิทยากร : ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 

 
https://youtu.be/pEAlJ1dFoj0 

======================== 

https://bit.ly/3IPw0jY 

 

 
     

ตอนที่ 19 IELTS เทป 11 
IELTS Writing Task 1 (Vocabulary & 
Essential Structure) 
วิทยากร : ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 

 
https://youtu.be/YLnnZ4OO3iM 

======================== 

https://bit.ly/381rbak 

 

 
     

ตอนที่ 20 IELTS เทป 12 
IELTS Writing Task 1 (Step of 
Writing) 
วิทยากร : ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 

 
https://youtu.be/p8-LOawMGZQ 

======================== 

https://bit.ly/38c425f 

 

 
     

ตอนที่ 21 TOEFL เทป 1 
TOEFL iBT Reading 
วิทยากร : ครูชัยรินทร์  สินธุพุฒิพงศ์ 

 
https://youtu.be/bTHbNvaDICY 

======================== 

https://bit.ly/3NwIT5J 

 

 
     

ตอนที่ 22 TOEFL เทป 2 
TOEFL iBT Listening 
วิทยากร : ครูชัยรินทร์  สินธุพุฒิพงศ์ 

 
https://youtu.be/Ucx7DMmcg5A 

======================== 

https://bit.ly/3NIJBNJ 
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ตอนที่ 23 TOEFL เทป 3 
TOEFL iBT Speaking 
วิทยากร : ครูชัยรินทร์  สินธุพุฒิพงศ์ 

 
https://youtu.be/ZJymK8lWes0 

======================== 

https://bit.ly/3iIDzhI 

 

 
     

ตอนที่ 24 TOEFL เทป 4 
TOEFL iBT Writing 
วิทยากร : ครูชัยรินทร์  สินธุพุฒิพงศ์ 

 
https://youtu.be/PvoT5EOvYXo 

======================== 

https://bit.ly/3Nq2vbM 

 

 
     

ตอนที่ 25 IELTS เทป 13 
IELTS Writing Task 1 (Language for 
Dynamic Data)  
วิทยากร : อาจารย์วณิชย์  กิจเจริญ 

 
https://youtu.be/APlFDmgadUI 

======================== 

https://bit.ly/36EXCv0 

 

 
     

ตอนที่ 26 IELTS เทป 14 
IELTS Writing Task 1 (How to 
Describe Dynamic Data)  
วิทยากร : อาจารย์วณิชย์  กิจเจริญ 

 
https://youtu.be/pr3azs2m5yA 

======================== 

https://bit.ly/3NzK58s 

 

 
     

ตอนที่ 27 IELTS เทป 15 
IELTS Speaking Pronunciation  
วิทยากร : อาจารย์วณิชย์  กิจเจริญ 

 
https://youtu.be/c4ekM6y9LyU 

======================== 

https://bit.ly/36Xx6gj 

 

 
     

ตอนที่ 28 IELTS เทป 16 
IELTS Speaking Part 1 
วิทยากร : อาจารย์วณิชย์  กิจเจริญ 

 
https://youtu.be/7NAgMrgNSGM 

======================== 

https://bit.ly/3wJQgRD 

 

 
     

ตอนที่ 29 IELTS เทป 17 
IELTS Writing Task 2 (Agree or 
Disagree Essay) 
วิทยากร : อาจารย์วณิชย์  กิจเจริญ 

 
https://youtu.be/exu6MiZyzts 

======================== 

https://bit.ly/3NteBRw 

 

 

 
     

ตอนที่ 30 IELTS เทป 18 
IELTS Writing (Linkers and Complex 
Sentences) 
วิทยากร : อาจารย์วณิชย์  กิจเจริญ 

 
https://youtu.be/HRHkqrqjGAg 

======================== 

https://bit.ly/3DmnRSJ 
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ตอนที่ 31 IELTS เทป 19 
IELTS Reading 
วิทยากร : อาจารย์วณิชย์  กิจเจริญ 

 
https://youtu.be/AjDFRdQYNpk 

======================== 

https://bit.ly/3tPw5zP 

 

 
     

ตอนที่ 32 IELTS เทป 20 
IELTS Listening 
วิทยากร : อาจารย์วณิชย์  กิจเจริญ 

 
https://youtu.be/5riPtEWl74c 

======================== 

https://bit.ly/3iILqMh 
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คณะผู้จัดทำ 

 
คณะท่ีปรึกษา 
1. นายวัลลภ  สงวนนาม  เลขาธิการ กศน. 
2. นายสราวุธ  กองสุทธ์ิใจ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่การศึกษา 
3. นายธนพัชร์  ขุนเทพ  รักษาการผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
4. นางวรภร  ประสมศร ี  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
คณะผูใ้ห้ข้อมูล 
1. กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร 
3. กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศโทรทัศน์ 
4. ส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (รังสิต) 
 
คณะผูร้วบรวมข้อมูล 
1. นางปิยธิดา  ช่วยส่ง   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
2. นางอัจฉโรบล  สังขวนิช  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

ส่วนวิศวกรรมและพฒันานวัตกรรมการศึกษา 
3. นายธณัลฐิวรรธน์  ภคพัฑวัฒนฐากูร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ส่วนวิศวกรรมและพฒันานวัตกรรมการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ 
นายธณัลฐิวรรธน์  ภคพัฑวัฒนฐากูร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ส่วนวิศวกรรมและพฒันานวัตกรรมการศึกษา 
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ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

โทร. 02 3545719    โทรสาร. 02 3545741 

E-mail : info@cet.go.th 

www.cet.go.th 


