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Home based Watratsamoson Care+ 

 Home based WC+ เป็นรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้บ้านเป็นฐาน 

ภายใต้การดูแลของโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร โดยยึดหลักการ [+ ]หมายถึงการมีส่วนร่วมในมิติของ [ผู้ปกครอง

กับครู]  [ครูกับนักเรียน]  [ผู้ปกครองกับนักเรียน]  [ผู้บริหารกับผู้ปกครอง ครู นักเรียนและชุมชน] 

1.  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร มีการสำรวจความพร้อมของนักเรียนก่อนที่จะจัดการเรียนการสอน โดยใช้ 

google form ซึ ่งพบว่านักเร ียนสามารถที ่จะเร ียนรู ้ในรูปแบบ Online ได้ เพราะนักเร ียนมีอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ถ้านักเรียนคนใดไม่มีอินเทอร์เน็ต ทางโรงเรียนก็ลงพ้ืนที่ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน (กำนัน

และผู้ใหญ่บ้าน) ในการอนุเคราะห์สัญญานอินเทอร์เน็ต ที่ศาลาประจำหมู่บ้านโดยใช้เน็ตประชารัฐ เพ่ือ

แก้ปัญหาดังกล่าว แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื ่อวางแผนจัดรูปแบบการเรียนการสอน และเก็บให้เป็น

สารสนเทศ แบบสำรวจความพร้อมก่อนทำกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2564 (google.com) 

 
 
 
    

 

แบบประเมินความ
พร้อม 

ผ.อ.พบผู้ใหญ่บ้าน 
นายเจน สวุรรณกิจ 

ผ.อ.พบกำนัน 
นายสุมิตร พรหมแก้ว 

ผลการ
ประเมิน 

นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตที่ศาลาหมู่บ้าน 
แนะนำการเข้าถึงโดยผู้ใหญบ่้าน 

2.  เหตุผล/ความจำเป็น/แนวคิด/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  2.1 เหตุผลและความจำเป็น 

       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผล

กระทบต่อประชากรโลกเป็นวงกว้าง โดยมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากใน

ระยะเวลาอันรวดเร็ว ทำให้พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมการบริโภคและการบริการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ในหลายๆ ด้าน ส่งผลให้ในหลายภาคส่วนเกิดผลกระทบ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เทคโนโลยี และ

การศึกษา นอกจากนี้ยังส่งผลให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ เพราะสถานศึกษาเป็น

สถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ได้ในกลุ่มเด็กไปยังบุคคลในบ้าน หากมีการระบาดในกลุ่มเด็กขึ้นจะมี  ผลกระทบในสังคม

หรือผู้ใกล้ชิด เช่น ครู พ่อแม่ ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อจากเด็ก องค์การอนามัยโลก WHO,UNICEF, & CIFRC (2020, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelz9gUXARlCeUfaiM5buDBGEac27xWUvJx4R2TujmkABOt7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelz9gUXARlCeUfaiM5buDBGEac27xWUvJx4R2TujmkABOt7A/viewform


pp.4-6) ได้เสนอแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในโรงเรียน โดยให้ตระหนักถึงการป้องกัน

ทางด้านสภาวะแวดล้อมในโรงเรียน สุขอนามัยของนักเรียน ยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน กีฬา เกม  และ

การชุมนุมกันเป็นกลุ่มใหญ่และจัดโต๊ะเรียนให้ห่างกัน  

  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้จาก On-Site มาเป็นแบบ Online  
 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ของโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรใน 4 มิติ ดังนี้   

 

มิติท่ี 1 ผู้ปกครอง+ครู     คู่มือผู้ปกครอง 

ส่วนประกอบในคู่มือผู้ปกครอง 
• คำชี้แจง  
• แบบประเมินกิจวัตรประจำวัน 
• แผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว 
• บันทึกหลังสอนของผู้ปกครองผ่าน Link google form  

มิติที่ 2 ครู+นักเรียน          การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรมการประชุม     
                                   ออนไลน์ Google Meet, LINE Meeting 

การประยุกต์ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ สรุปได้ดังน้ี 
- ระยะก่อนการสอนออนไลน์ (ออกแบบวิธีการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์, ออกแบบสื่อการเรยีนการสอน, 

ออกแบบเป้าหมายของการเรียน) โดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย จาก Application ต่าง ๆ  

- ระยะระหว่างการสอนออนไลน์ ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ (Gagne's Theory of Instruction) ในการจัด
กระบวนการสอน 

- ระยะภายหลังการสอนออนไลน ์(1. วัดประเมินผลการเรียนเพื่อสรปุผล (Summative Evaluation และ 2. 
สะท้อนคิด (Reflection) และทบทวนหลังการปฏิบตัิ (After Action Review: AAR))  

มิติท่ี 3 ผู้ปกครอง + นักเรียน      เปรียบผู้ปกครองเสมือนครู ดูแลบุตรหลานให้เรยีนตามแผนการจัดการเรยีนรู้ตามคู่มือ 

- บันทึกหลังสอนผ่าน google form  

มิติท่ี 4 ผู้บริหารกับผู้ปกครอง 
ครู นักเรียนและชมุชน 

ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก แก้ปัญหา ร่วมกับผู้นำชุมชน 
 
                 

 

3. การออกแบบหลักสูตร/เนื้อหาการสอนที่ใช้สื่อ/การวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม/รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน/การนำไปใช้/การปฏิบัติที่ชัดเจน/การจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิชาอ่ืน 
  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานองค์ความรู้ร่วมกับนวัตกรรม
การเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน

 

คู่มือผู้ปกครอง 



แบบออนไลน์ สรุปได้ดังนี้ 
1.  ผู้สอน (Instructor)  
 ระดับปฐมวัย - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

1.1 จัดทำคู่มือผู้ปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วย คำชี้แจง แบบสำรวจความพร้อมของตนเองก่อนร่วมกิจกรรม 
แผนการจัดการจัดประสบการณ์หน้าเดียว  

 
 
 
 จัดทำคลิปการสอนการจัดประสบการณ์ครบ ทั้ง 6 ประสบการณ์ ดังนี้ 

      
กิจกรรมเคลื่อนไหว

และจังหวะ 
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

กิจกรรม
สร้างสรรค์ 

กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง เกมการศึกษา 

1.2 หลังจากจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ครบทั้ง 6 กิจกรรม เด็กลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง 
 
 
 
1.3 การประเมินพฤติกรรมนักเรียนและประเมินการนำเสนอชิ้นงาน บันทึกหลังสอน (ของครู)  

               
4.  บันทึกหลังสอนของผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองจะต้องบันทึกพฤติกรรมและความสนใจเด็กเป็นรายชั่วโมง       
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY4AkFFcX6ecFfnRQL3gj9ow6gJI1L4dM5KVqBewxxeGLDVA/viewform 
 
 
 
5. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการทำแซนวิช  
 
    
 
6. ครูจัดทำรายงานการสอนออนไลน์  
 
 
  
 

Scan me 

คู่มือผู้ปกครอง 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY4AkFFcX6ecFfnRQL3gj9ow6gJI1L4dM5KVqBewxxeGLDVA/viewform


 
 
ระดับประถมศึกษา 
1.  ครูจัดทำคู่มือผู้ปกครอง 
2.  จัดทำคลิปประกอบการสอนแบบบูรณาการ และเข้าสอนในห้องเรียนออนไลน์ ผ่านทาง Google Meet 
และ LINE Meeting  
 
 
 
3.  ครูบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน และบันทึกผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งปัญหาให้
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
4.  การวัดผลประเมินผล ครูทำแบบทดสอบวัดผลประเมินผลหลากหลายรูปแบบและน่าสนใจทั้งในรูปแบบ
บูรณาการซึ่งครูแต่ละวิชา แต่ละระดับชั้นต้องปรึกษาหารือกัน โดยใช้โปรแกรมท่ีหลากหลาย เช่น Word wall 
, Liveworksheets และ google form โดยครูผู้สอนจะทำคู่มือการทำใบงาน 
 
 
 
 
5.  ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา จะมีการสอดแทรกกิจกรรมรักการอ่านการเขียน โดยให้นักเรียนอัด
คลิปวีดีโอส่งเป็นประจำทุกวัน 

 
6.  นักเรียนสร้างชิ้นงานและส่งงาน 
 
 
 
7.  ประชุมสรุปผลจากการจัดการเรียนการสอน เสนอปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
4.  ประโยชน์ของนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ที่ส่งผลกับผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ความภาคภูมิใจของผู้จัดทำนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่าง
ได้ 
 
 
 

คู่มือการทำ 

แบบทดสอบ 

ตัวอย่างแบบทดสอบบรูณาการ

จาก Liveworksheets 



   

นวัตกรรม : Home based WC+  มีคุณค่าต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และและโรงเรียน ดังนี ้

ผู้ปกครอง 
 1.  คู่มือผู้ปกครองช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงลำดับขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ และ
ช่องทางในการจัดการเรียนการสอนของครู ทราบถึงจุดประสงค์ของการจัดประสบการณ์ การจัดการเรียนการ
สอน ว่าบุตรหลานจะต้องมีพัฒนาการและผลการเรียนรู้ในระดับใด โดยเฉพาะเด็กระดับปฐมวัยและ ป.1 - ป.3 
 2.  ผู้ปกครองและเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย 
 3.  ครูและผู้ปกครองเข้าใจตรงกัน 
ชุมชน 

1. ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้นำชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2. ชุมชนเข้าใจ ถึงความต้องการจำเป็นของโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน 

ครู 
 1. ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ือพัฒนาตัวเองให้ทันกับยุคเทคโนโนโลยีดิจิทัล 
 2. ครูได้เป็นครูมืออาชีพ และสามารถพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 21  ทั้งสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) การพัฒนาตนเองและการทำงานเป็นทีม และสมรรถนะตามสายปฏิบ ัต ิงาน 
(Functional Competency) ที่คร ูผ ู ้สอนจึงจำเป็นต้องมีทักษะสำคัญสำหรับยุคที่ เร ียกวา่ C-Teacher 
โดยเฉพาะ Computer (ICT) Integration : ผู้สอนต้องมีทักษะในนการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียน
การสอน  
 3.  ปลอดภัยจากการแพร่ะระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) และเป็นการแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อประเทศชาติ 
 4.  ครูสามารถสอนนักเรียนได้มากกว่าเรียนที่โรงเรียนเพราะจะสอนช่วงไหนก็ได้ที่นักเรียนพร้อม 
 นักเรียน 
 1. นักเรียนปลอดภัย 
 2. นักเรียนมีสมรรถะการใช้เทคโนโลยี 
  3. สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่ครูสร้างขึ้นนักเรียนสามารถเรียนเวลาไหนก็ได้ ทบทวนกี่ครั้งก็ได้ จนกว่า
นักเรียนจะเข้าใจ Anytime Anywhere Anydevice 
 4. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้  
โรงเรียน 
 1. มีนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้จริง และทำให้ทุกคนปลอดภัย 

5.  นวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ มีการทำงานมีส่วนร่วมกับบุคคล/
หน่วยงาน 
 นวัตกรรม : Home based WC+ เป็นนวัตกรรมที่ทำขึ้นโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณครู 
ผู้ปกครอง ผู้บริหาร กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ปกครองเปลี่ยนมาทำหน้าที่เปรียบเสมือนครู เปรียบบ้านเสมือน
ห้องเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแบบ 

ออนไลน์ ให้ความอนุเคราะห์ในส่วนของ Wifi คอยดูแล เด็ก ๆ ที่ไปใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตตามศาลาหมู่บ้าน
เพ่ือให้เด็กปลอดภัย โดยคำนงึถึง DMHTA 
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