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รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

นวัตกรรมหรือรูปแบบการเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน (On-Hand) 

ของ นางอารีย์  พรหมรักษ์   โรงเรียนบ้านบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

ข้อมูลส่วนตัว 

1. ชื่อ นางอารีย์  นามสกุล พรหมรักษ์ 
2. เกิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 อายุ 39 ปี 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการประถมศึกษา                

สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
5. สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  การงานชีพ ศิลปศึกษา ภาษาอังกฤษสื่อสาร 

นวัตกรรมหรือรูปแบบการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน (On-Hand) 

ชื่อนวัตกรรม  สายใยแห่งรักฟูมฟักความสำเร็จ ผ่านแนวการสอน Home Based – Learning เปลี่ยนพ่อ
แม่เป็นโค้ช 

เหตุผลและความจำเป็น 

 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในปัจจุบัน ซึ่งมผีลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนปัจจุบัน  ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับดูแล       
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ   พร้อมทัง้กำหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้
ตามปกติ ดังนั้นโรงเรียนบ้านบางม่วง  จึงระดมความคิดปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ครูบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนกาสอน ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติข้ึน 
เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตาม
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ซึ่ง โรงเรียนบ้านบางม่วงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ดังรูปแบบดังนี้ 

- On Demand 
- On Line 
- On hand 

ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงเห็นสมควรว่าในการจัดกิจกรรมแบบ New Normal  นี้ ผู้ปกครองเป็นผู้สำคัญท่ีสุด 

ในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เปลี่ยนบทบาทจากพ่อ-แม่ เป็นครู ในวันที่ลูกต้อง
เรียนที่บ้าน จึงกำหนด และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่ตนเองสอน เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ครอบคลุมตัวชี้วัดที่ควรรู้ตามหลักสูตร โดยออกแบบนวัตกรรม  สายใยแห่งรักฟูมฟักความสำเร็จ 
ผ่านแนวการสอน Home Based – Learning เปลี่ยนพ่อแม่เป็นโค้ช 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดว่านักเรียนต้องได้รับการเรียนรู้
แบบ New Normal  ผ่านการเรียน  Learn from home 

2. เพ่ือสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองตามหลักการเรียนรู้แบบ Home Based Learning 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

มาตรการการปฏิบัติในการรับส่งเอกสารใบงาน 

1. กำหนดวันรับส่งใบงาน ทุกวันจันทร์ พร้อมทั้งนำงานเดิมที่เรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งครูประจำชั้น 
2. ในการรับส่งใบงาน ปฏิบัติตามมาตรการ ศบ.ค. กำหนด วัดอุณหภูมิ หลีกเลี่ยงการสัมผัส สวมใส่

หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้นระยะห่าง  
3. จัดทำแบบบันทึกการรับส่งงาน 

 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการแนวทางวิธีการปฏิบัติกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนแบบ (On-Hand) ข้าพเจ้าได้ศึกษารูปแบบวิธีการสอน Home Based Learning 
บทบาทผู้ปกครองในวันที่ลูกต้องเรียนแบบ homemade ที่บ้าน  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโควิดนักเรียนทุกช่วง
วัยต้องเรียนที่บ้านโดยมีผู้ปกครองเป็นคุณครู หลักการเรียนรู้แบบ Home Based Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่
บ้านโดยอาศัยความร่วมมือของโรงเรียนและครอบครัว จึงเป็นแนวทางสำคัญอย่างยิ่งในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์โควิด-19 และนอกจากนี้ข้าพเจ้า ศึกษานวัตกรรมการโค้ชเพ่ือเสริมสร้าง Growth mindset ของ
ผู้เรียน ของ รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือศึกษาแนว
ทางการโค้ชเพ่ือพัฒนา Growth mindset ของผู้เรียนและจากแนวคิด  Growth mindset เป็นความเชื่อของ
บุคคลที่มีต่อตนเองว่าสามารถพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ได้ หากใช้ความมุ่งมั่นพยามยามอย่างเพียงพอ จึงเชื่อว่า
พ่อ-แม่ ผู้ปกครองทุกคนสามารถเปลี่ยนบทบาทตนเองเป็นครูได้  ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ พฤติกรรม
การโค้ช และส่งผลต่อไปยังการรับรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยอาศัยหลักพีระมิดแห่งความสุข  
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ขั้นตอน/วิธีการ 

1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง        
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 สำหรับการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564          
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนโรน่า 2019 (COVID-19)  

2. กำหนดออกแบบหน่วยการเรียนรู้และ โครงการสอนรายชั่วโมง 
3. กระบวนการการสอนแบบ (On-Hand) 

จากรายงานการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 ซ่ึงพบว่ามีนักเรียน 
บางส่วนยังอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คลอง และนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มี Smart Phone เป็นของ
ตนเอง ผู้ปกครองต้องมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ ด้านการสอน และการให้คำแนะนำ  
3.1   ผู้ปกครองจะมารับ-ส่งใบงานทุกวันจันทร์โดยครูจะนัดเวลาแต่ละคนไม่ตรงกัน เพ่ือมีเวลาสำหรับ 

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา บทเรียน ทำความเข้าใจใบงาน/แบบฝึกหัด สะท้อนผลปัญหาของ
ผู้ปกครองแต่ละคนในการโค้ชผู้เรียนอันจะเป็นแนวทางการสอนนักเรียนให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

3.2  สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองขอความร่วมมือในการเรียนโดยครูจะกระตุ้นสร้างความเชื่อมั่นให้ 
กับผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าถึงตนเองว่ามีศักยภาพในการเป็นโค้ชได้ ลดภาวะความเครียด
คลายความกังวล ให้ความสำคัญว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จ ให้กับนักเรียน 
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่นให้กับครอบครัวทำให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจใน
ตัวนักเรียนมากยิ่งขึ้น  

3.3   ครูมอบหมายงานผ่านใบงาน / แบบฝึกหัด /สมุด  ตามตารางสอนของทางโรงเรียนในช่วงการ
เรียน On-Hand ผ่านไลน์กลุ่มของห้องเรียนซึ่งผู้ปกครองจะอยู่ในกลุ่มไลน์คิดเป็นร้อยละ 97.70 
ของนักเรียนที่สอน  

3.4  ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์ ครูประสานงานติดต่อให้มารับใบงานตามเวลาที่นัดหมาย 
3.5  นักเรียนเรียนผ่านไลน์ที่ครูมอบหมายมีผู้ปกครองเป็นผู้กำกับดูแล 
3.6  นักเรียนส่งงานที่ทำเรียบร้อยแล้วครูจะบันทึกการส่งงานประจำวัน   
3.7  สรุปงานและวิชาที่เรียนประจำวัน โดยครูประจำชั้น ผ่านไลน์ของห้อง โทรสอบถามติดตาม

สำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองไปทำงานและไม่ได้เรียนตามตารางสอนที่กำหนด เพ่ือติดตามงาน
ประจำวัน 

3.8 . ส่งใบงานครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ตามเวลารับส่งงาน การสะท้อนผลการโค้ชของ
ผู้ปกครอง ชื่นชม ให้กำลังใจผู้ปกครอง 
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ประเมินและติดตามผลการจัดการเรียนการสอบแบบ (On-Hand) 
 

1. ประเมินและติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ (On Hand)  
- ความกระตือรือร้นในการเรียนและการส่งงานให้ทันกำหนดเวลาในแต่ละวัน 
- ความถูกต้องของการทำใบงาน/แบบฝึกหัด/กิจกรรมที่ครูได้มอบหมาย 
- ความสม่ำเสมอของการรับส่ง-ใบงาน 
- ผลการอ่านและการตอบคำถาม เช่น อ่านคำ เขียนคำ 

     2. ติดตามสะท้อนผลการจัดกิจกรรมผ่านแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อรับทราบปัญหา ผลการจัดการเรียนการสอน อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
จากผู้ปกครองเพ่ือการนำข้อมูลไปแก้ปัญหาและพัฒนางานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลที่ได้รับจากนวัตกรรม 
 

 จากการแนะนำ ให้คำปรึกษาผู้ปกครอง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนที่สอนประจำสัปดาห์ พบว่า
ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการสอนนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นโค้ช 
ไม่เครียด จากการตรวจความถูกต้องในการทำแบบฝึกหัด พบว่านักเรียนร้อยละ90 ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง 
และนอกจากนี้ความสม่ำเสมอในการส่งงานตรงตามกำหนดเวลานัดหมาย ยังอยู่ในระดับดีมาก  
 

ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
 

ด้านผู้เรียน 
1. นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนโรน่า 

2019 (COVID-19) 
2. นักเรียนได้รับการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัด 
3. ความสำเร็จของผู้เรียนผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการ เสริมแรง ชมเชยให้คำปรึกษา อันจะสร้าง

ความมั่นใจในความสำเร็จต่อไปในอนาคต 
4. ผู้เรียนปลอดภัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อไวรัส เนื่องจากไม่ต้องมารวมกลุ่มในโรงเรียน 

ด้านผู้ปกครอง 
1. ผู้ปกครองเข้าใจในตัวนักเรียนมากยิ่งขึ้น เข้าใจความแต่กต่างระหว่างบุคคล และสามารถส่งเสริม

นักเรียนได้ตรงตามศักยภาพ 
2. ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ผลักดันให้ นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
3. เปิดโลกทัศน์ แนวคิดว่าการศึกษาไม่จำเป็นว่าต้องเรียนกับครูที่โรงเรียนเท่านั้น 
4. ผู้ปกครองได้ติดตามความรู้ความเข้าใจในการเรียนของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง  
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5. ผู้ปกครองคลายความกังวลด้านความปลอดภัยของนักเรียน 
ด้านชุมชน 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand นี้ ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 
สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน 

2. ส่งเสริมความรักใคร่ในสถาบันครอบครัว อันเป็นพื้นฐานของชุมชนที่มีคุณภาพต่อไปในชุมชน 
 

ปัญหาที่พบ 
 

1. การบริหารเวลา ของผู้ปกครองเพ่ือคอยดูแลกำกับนักเรียน เนื่องจากผู้ปกครองบางคนต้องทำงาน 
2. อุปกรณ์ wifi อินเตอร์เนต  Smart phone มีไม่เพียงพอสำหรับครอบครัวที่มีลูกมากกว่า 1 คน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ครูต้องกำชับให้ผู้ปกครองมารับส่งเอกสารให้ตรงเวลา ตามที่ครูแจ้งเพราะครูจะนัดหมายเวลาที่ไม่
พร้อมกันเพ่ือมีเวลาในการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพ่ือความต่อเนื่องในการเรียนของนักเรียนใน
สัปดาห์ถัดไป 

2. ผู้ปกครองต้องเข้าใจนักเรียนว่ายังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องดังนั้นต้องใจเย็นและสอนนักเรียนด้วย
ความเข้าใจ ความเมตตา เสริมแรงนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
 

คำรับรอง 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 
 
      ลงชื่อ.............................................................. 
       (นางอารีย์  พรหมรักษ์) 
            ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบางม่วง 

 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................. ............................................................................  
 
 

       ลงชื่อ............................................................ 
                 (ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ  สุวรรณรัตน์) 
                                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางม่วง 


