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โรงเรียนเกาะปนหยีโรงเรียนเกาะปนหยี    

โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

  



๑ 

 

 

๑ โรงเรียนเกาะปันหยี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

นวัตกรรม รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนพ้ืนที่เกาะ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 

๑. ชื่อนวัตกรรม PANYEE  Stand alone - Step online  
๒. รูปแบบ  การจัดนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด (0n-line)  
๓. ผู้นำเสนอ โรงเรียนเกาะปันหยี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

โทรศัพท์: ๐๙๓-๕๙๒๙๗๙๓  Email : sutthidadaa@gmail.com 
๔. ความสำคัญและแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดนวัตกรรม  

จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ระบบการศึกษาต้องปรับตัวและคิดนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงการเรียนการ
สอนวิถีใหม่ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั้น สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่ครูต้องคำนึงถึง ได้แก่ การออกแบบ
การเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้สามารถทดแทนการสอนในห้องเรียนได้มากที่สุด ดังนั้น การสอนออนไลน์
ผ่านโปรแกรมสอนสดออนไลน์(0n-line) ครูส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมต่างๆแทนการบรรยาย(Lecture)โดย
ปรับเปลี่ยนจากการบรรยายในห้องเรียนมาสู่การบรรยายผ่านโปรแกรมแทน เช่น เปิดวิดีโอให้นักเรียนดู แล้ว
บรรยายซึ่งผลจากการบรรยายในรูปแบบดังกล่าวพบว่า“ได้ผลลัพธ์ไม่ดีเท่าที่ควร” เนื่องจาก ครูไม่สามารถ
ควบคุมกระบวนการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมและผู้เรียนได้ หลายครั้งระหว่างการเรียนการสอนจะเกิด
ปัญหาในเรื่องของคุณภาพของสัญญาณภาพหรือเสียงที่ไม่ชัดเจน นักเรียนขาดแรงจูงใจหรือมีสิ่งเร้าอื่นแทรก
เข้ามาในระหว่างที่มีการเรียนการสอน เช่นนักเรียนปิดกล้อง ปิดไมโครโฟนและหันไปทำอย่างอ่ืนแทน ไม่มีการ
โต้ตอบกลับ การวัดผลประเมินผล ทำใบงาน หรือแบบฝึกหัดก็อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพมากพอ จึงต้องมีการ
สร้างคอนเทนต์เพิ่มความน่าสนใจในการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียน  

โรงเรียนเกาะปันหยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะปันหยี 
อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของตนเอง คือ ยึดหลักการ
บริหารเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์แบบ PANYEE ในสถานการณ์ปกติ 0nsite ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้แก่
การจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึง  

P Plan คือ การร่วมกันวางแผนใน ๓ ระดับ ได้แก่ ๑)โรงเรียนวางแผนร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา      ๒)คณะครูทำแผนการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ ร่วมกัน ๓)ครูประจำชั้น
วางแผนและชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ ให้ผู้ปกครองทราบและจัดทำ
กลุ่มไลน์ในแต่ละชั้นเรียนขึ้น เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนรับทราบการ
ดำเนินงานในทุกกลุ่มไลน์ 



๒ 

 

 

๒ โรงเรียนเกาะปันหยี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

A Action คือ การลงมือปฏิบัติแบบทำไปแก้ปัญหาและปรับปรุงแก้ไขไปเรื่ อย ๆ เพราะเป็นการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่โรงเรียนไม่เคยใช้มาก่อน 

N Nation คือ การดำเนินงานตามบริบทที่เป็นอยู่ตามสภาพของชุมชน ครอบครัว และตัวนักเรียน
ไม่พยายามเพ่ิมภาระให้จัดหาอุปกรณ์เสริมใด ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดหรือเกิดปัญหาอ่ืน ๆ กับผู้ปกครอง 

Y You คือ ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ จะเรียนที่ไหนกับใคร มีปัญหาอะไร สามารถทำได้ตลอดเวลา 
เพราะมีกลุ่มไลน์ที่ติดต่อกันสะดวก 

E Example คือการส่งไฟล์ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ต่าง ๆให้กับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
E Examination คือ การทดสอบ โดยทำแบบทดสอบที่ไม่มีการจำกัดเวลาหรือสถานที่ นักเรียนจะ

นำไปทำที่ไหน กับใคร เวลาใดก็ได้ ขอให้มีส่งคุณครูในช่วงเปิดเรียน และเม่ือเปิดเรียนคุณครูจะทำการทดสอบ
ในห้องเรียนอีกครั้ง เพ่ือแก้ปัญหาให้นักเรียนที่อาจจะยังไม่เข้าใจจริง ให้เข้าใจอย่างถูกต้องและผ่านตัวชี้วัดจริง 
ๆ การทำแบบทดสอบแบบนี้ นักเรียนสามารถทบทวนและทำได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะผิด ซึ่งเป็นสิ่งที่การเรียน
การสอนต้องการคือ นักเรียนจะดูบทเรียนนั้นซ้ำ ๆ เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องและเข้าใจมากขึ้นกว่าการนั่งเรียน
ในห้อง 

แต่เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรครุนแรงขึ้น โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ 0nsite  ไม่ได้ 
คณะครูจึงระดมความคิด หาวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนจนได้ เทคนิค  Stand alone - Step 
online เพิ ่มขึ ้นมา เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด (0n-line) ด้วยโปรแกรม เช่น Zoom 
meeting, Google Meet , Line , Facebook เป็นต้น การวางแผน ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ นั้นจะเน้นการมีส่วนร่วมนำรูปแบบห้องเรียนแบบกลับด้านมา
ดัดแปลงให้เป็นแนวทางเพ่ือเรียนออนไลน์ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนการ
สอนด้วยอีเลิร์นนิ่งหรือออนไลน์และห้องเรียนแบบปกติ (e-leaning/online + offline) มาสู่การเรียนการ
สอนด้วยอีเลิร์นนิ่งหรือออนไลน์และห้องเรียนแบบออนไลน์ (e-leaning/online + online classroom) ทำ
ใบงาน ชิ้นงานผ่านระบบออนไลน์เพื่อความสะดวก น่าสนใจ และมีการสะท้อนความคิด เรียนรู้ผ่านคำถามเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจในระหว่างเรียนออนไลน์ ง่าย และสะดวกทั้งผู ้เรียนและผู้สอน นอกจากนั้นแล้วยัง
สามารถจะบันทึกการสอนสด และส่งใบงานออนไลน์ให้กับนักเรียนที่ไม่สะดวกเข้าเรียนในเวลาหรือวันดังกล่าว
ได้ ทั้งยังมีการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างวิชา สอนสดโดยคุณครูมากกว่า ๑ ท่าน ใบงาน ชิ้นงาน 
รวมถึงการวัดผลและประเมินผล ทำให้สะดวกทั้งครูและนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความสุข สนุกกับการ
เรียนรู้  

 
 

 



๓ 

 

 

๓ โรงเรียนเกาะปันหยี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

๕. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
๕.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด 

(0n-line)  
๕.๒ เพ่ือเป็นการบูรณาการการสอนระหว่างกลุ่มสาระ ลดภาระงานนักเรียน ประหยัดทรัพยากร 
๕.๓ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และชุมชน 

 ๖. กระบวนการผลิตนวัตกรรม หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
๖.๑ ขั้นเตรียม  

คณะครูนำรูปแบบนวัตกรรมPANYEE มาเป็นแนวทางในการเตรียมการสอนออนไลน์ ได้แก่ การ
วางแผนเลือกกลุ่มสาระใดบ้างในการบูรณาการ เนื้อหาอะไร กระบวนการสอนแบบไหน ผู้เรียนและผู้สอน
ควรเป็นใคร  ใช้ใบความรู้ ใบงานและแบบฝึกใดบ้าง รวมถึง การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดใดบ้างที่เป็น
ตัวชี้วัดสำคัญ ที่นักเรียนต้องรู้ เพราะต้องสอนแบบบูรณาการก่อนเริ่มการจัดการเรียนสอนออนไลน์ผู้สอน
ควรมีการเตรียมตัวหรือวางแผนชัดเจนครอบคลุม 
๖.๒ ขั้นดำเนินการ  

เมื่อเตรียมพร้อมในข้อ ๖.๑ แล้ว เข้าสู่การจัดการเรียนการสอน คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ยกตัวอย่าง วิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งบูรณาการ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใช้เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง : สัปดาห์ เรื่อง เพื่อนบ้าน
ของเรา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
➢ ผู้สอนนำเนื้อหาที่จะสอนทั้งหมด (คลิปวิดีโอ รูปภาพ เกมการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียน

การสอน ใบความรู้ ใบงานฯลฯ ) ขึน้สู่ระบบห้องเรียนออนไลน์ 
➢ ผู้สอนนัดหมายให้ผู้เรียนเข้าเรียนผ่านโปรแกรมการสอนสดออนไลน์ โดยบทเรียนในนวัตกรรมนี้

ใช้โปรแกรม  Zoom meeting  และมีการนัดนักเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น Facebook และ Line 
กลุ่มท่ีมีการสร้างขึ้นมาเพ่ือติดต่อกันระหว่างครูและนักเรียนเนื่องจากเป็นแอพพลิเคชั่นที่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าใช้ทุกคน จึงสะดวกต่อการนัดหมายเข้าเรียน เพื่อเน้นย้ำเวลา ในการ
เข้าเรียน อีกท้ังยังเป็นการตรวจสอบความพร้อมในการเข้าเรียนของนักเรียนอีกดว้ย                                                                                                         

➢ เข้าชั้นเรียน Zoom meeting เช็คชื่อนักเรียน ช่วงนี้เป็นช่วงของการทักทาย พูดคุยกับนักเรียน
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอนสดออนไลน์ (Online) ตรวจสอบภาพ เสียงของวิดีโอ 
สื่อการสอน  

➢ นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการเล่นเกม เพื่อนบ้านของเรา ผ่านแอพพลิเคชั่น  QUIZIZZ เป็นเกมตอบ
คำถามโดยกำหนดเวลาและหาผู้ชนะ ทำให้นักเรียนมีความกระตือร้นในการเรี ยนและเป็นการ
ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน   



๔ 

 

 

๔ โรงเรียนเกาะปันหยี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

➢ ครูดำเนินการสอน โดยการบรรยายสดออนไลน์ การใช้สื่อสารสอน Power point นำเสนอโดย
การแชร์หน้าจอผ่าน แอพพลิเคชั่น Zoom  Meeting บรรยายไปพร้อมกับการแสดงสื่อการสอน 
ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเรียนกับครูกลุ่มสาระภาษาไทยซึ่งจะประเมินการ
คิดวิเคราะห์ และการพูดสื่อสารของนักเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในเรื่อง
ของภาษาอังกฤษ เชื้อชาติต่างๆ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเรื ่องค่าเงินของ
ประเทศต่างๆ และการคำนวณเงินตราระหว่างประเทศ 

➢ นักเรียนทำใบงานออนไลน์ เพื่อวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้โดยการทำใบงานออนไลน์ผ่าน 
liveworksheets  เป็นเว็ปไซต์ที ่ให้คุณครูหรือผู ้ที ่มีความสนใจสร้างใบงานหรือแบบฝึกหัด
ออนไลน์ ให้นักเรียนเข้ามาทำใบงานออนไลน์ได้โดยไม่ต้องพิมพ์กระดาษออกมาอีกทั้งยังสามารถ
ตรวจคะแนนและส่งคำตอบให้คุณครูทางอีเมล สามารถทำรูปแบบใบงานได้หลายรูปแบบ ตกแต่ง
สีสันสวยงาม สะดวกต่อการเก็บคะแนน เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

๗. ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ด้านพุทธพิสัย (K) นักเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาการเรียนตรงตามตัวชี้วัดสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ
ไปประยุกต์ใช้ในการตอบความถามใบงานงาน แบบฝึกหัด และมีความสร้างสรรค์ดัดแปลงประยุกต์ให้เกิด
องค์ความรู้ 
 ด้านทักษะพิสัย (P) นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค และแอพพลิ เคชั่น 
เทคโนโลยีด้านการศึกษา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 ด้านเจตพิสัย (A) นักเรียนมีค่านิยม เจตคติที่ดีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานทำใบงานโดยใช้เทคโนโลยี มี
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการทำงานเพราะนักเรียนในกลุ่มสามารถเห็นใบงานของกันและกัน มี
ความรักความสามัคคี มีน้ำใจ มีระเบียบวินัย มีกระบวนการทำงานร่วมกัน มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

๘. ปัจจัยท่ีส่งผลให้ผลงานประสบความสำเร็จ (Key Success Factors) 
๘.๑  นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการ

เรียน 
๘.๒  ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจ มีการเสียสละ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
๘.๓  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะปันหยี มีวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุนส่งเสริมในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนออนไลน์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)และ
เห็นความสำคัญของการพัฒนานักเรียน 

๘.๔ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนอินเตอร์เนต อุปกรณ์เทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนออนไลน์ ของผู้เรียนเต็มศักยภาพ 



๕ 

 

 

๕ โรงเรียนเกาะปันหยี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

๙. ปัญหา/อุปสรรค 
- เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ทำให้

เกิดปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเติมอินเตอร์เน็ตของนักเรียนบางคน การให้บริการอินเตอร์
ฟรีบนเกาะปันหยียังไม่ครอบคลุม จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนออนไลน์แบบสอนสด ซึ่งอาจจะ
ติดๆขัดๆ ไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร 

๑๐.ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา 
- กรณีที่นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์แล้วสัญญานอินเทอร์เน็ตไม่ชัด ล่าช้าหรือไม่มีสเถียรภาพ

ในช่วงการสอนนั้น คุณครูได้มีการ Record บันทึกหน้าจอการสอนสดแบบออนไลน์ ลงเป็น
ไฟล์วิดีโอให้สามารถส่งต่อไปดูการสอนสดย้อนหลังได้ 

- โรงเรียนได้รับการสนับสนุน ซิมอินเทอร์เน็ตจากผู้สนับสนุนภายนอกและ ชุมชน  ได้แจก
ให้กับนักเรียนเพ่ือใช้ในการเรียนออนไลน์ 

๑๑.บทสรุป   
 นวัตกรรม PANYEE Stand alone - Step online เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่โรงเรียนเกาะปันหยี สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ใช้ได้ผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียนในช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้น
ที่ ๓ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-มัธยมศึกษาปีที่ ๓) เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากร ดังนั้น การเรียน๑ครั้ง
โดยมีคุณครูมากกว่า ๑ คนและบูรณาการได้หลายกลุ่มสาระการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเพียงครั้ง
เดียว นำไปใช้ได้หลายกลุ่มสาระเป็นการลดเวลาเรียน ลดภาระงานของนักเรียนและคุณครูและที่สำคัญ 
นักเรียนได้เรียนอย่างสนุก เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาและที่สำคัญที่สุดเป็นการเรียนการสอนที่ประหยดัเวลา 
ประหยัดวัสดุ และประหยัดงบประมาณอย่างดียิ่ง 
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