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ค าน า 

เอกสารนวตักรรมตน้แบบ 

ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

โรงเรยีนพืน้ทีเ่กาะ ปกีารศกึษา 2564 



 
 

 

ค าน า 
เอกสารการรายงาน การน าเสนอนวัตกรรมหรือรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนพ้ืนที่เกาะ  ประกอบด้วยข้อมูล 1.มีการปฏิบัติ

ตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ศบ.ค.) 2.เหตุผล 

ความจ าเป็น แนวคิด ของการจัดท าผลงานนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้  

3.การออกแบบหลักสูตร เนื้อหาการสอนที่ใช้สื่อ การวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม รูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน การน าไปใช้ การปฏิบัติที่ชัดเจน การจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิชาอ่ืน 4.ประโยชน์ของนวัตกรรมหรือ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ที่ส่งผลกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ความภาคภูมิใจของ

นวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้  5.นวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนทีเ่ป็นแบบอย่างได้ มีการท างานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคล ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน 

ซึ่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ด้วยกล่องการเรียนรู้ สู่วิธีพอเพียง ( Leaning box to self – sufficiency ) ที่น าเสนอนี้เกิดจาก

การปฏิบัติจริง ที่โรงเรียนด าเนินงาน อย่างทุ่มเท มุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

เพ่ือให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียนครบทุกด้าน ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้ให้ความ

อนุเคราะห์ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  

 

เจษฎา อนันตศรี 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอ่าวมะม่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 

เรื่อง                   หนา้ 

1.มีการปฏิบัติตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ    1 

   ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ศบ.ค.) 

2.เหตุผล ความจ าเป็น แนวคิด ของการจัดท าผลงานนวัตกรรมหรือรูป     1 

   แบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ 

3.การออกแบบหลักสูตร เนื้อหาการสอนที่ใช้สื่อ การวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม   2 

   รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การน าไปใช้ การปฏิบัติที่ชัดเจน การจัดการเรียน 

   การสอนร่วมกับวิชาอ่ืน 

4.ประโยชน์ของนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ที่   5 

   ส่งผลกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ความภาคภูมิใจของนวัตกรรมหรือรูปแบบการ 

   จัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ 

5.นวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ มีการท างานแบบ   5 

   มีส่วนร่วมกับบุคคล ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบฟอร์มการน าเสนอนวตักรรมหรอืรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนที่เปน็แบบอยา่งได้ในสถานการณ์การ

แพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อ ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กลุ่มจงัหวดัพังงา 
 

ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ด้วย

กล่องการเรียนรู้ สู่วิถพีอเพียง  ( Learning box to self – sufficiency ) 

เจ้าของผลงาน โรงเรียนอ่าวมะม่วง อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เบอร์โทรศัพท์  076-582514 

ประเภทนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน On–Hand 
 

1. มีการปฏิบัติตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ศบ.ค.) 

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอ่าวมะม่วงเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอน

รูปแบบ On-Site ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ยังมีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพ้ืนที่ในประเทศไทยประกอบ

กับยังมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบไปทุกพ้ืนที่ จึงอาจส่งผลต่อนักเรียน บุคลากรทางการ

ศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว เพื่อป้องกัน

และลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาด โรงเรียนอ่าวมะม่วงจึงแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนจาก On-Site เป็น On-Hand ระหว่างวันที่ 19 ถึง 30 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศโรงเรียนอ่าวมะม่วง 

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และอ้างถึงค าสั่งจังหวัดพังงาที่ 2255/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง

ปิดสถานที่ และก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  ฉบับที่ 43 ข้อที่ 2 ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ในเขตพ้ืนที่

จังหวัดพังงา โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 16 สิงหาคม 2564 และค าสั่งจังหวัดพังงาที่ 2429/2564 

ฉบับที่ 48 ลงวันที่16  สิงหาคม 2564 จากมติที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมทั้งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอ่าวมะม่วง จึงจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-Hand  
 

2. เหตุผล ความจ าเป็น แนวคิด ของการจัดท าผลงานนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็น

แบบอย่างได้ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบ

ต่อการจัดการศึกษาทั่วประเทศในระบบโดยรวม  สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบปกติที ่โรงเรียน (On-Site) ได้   แต่การเรียนรู ้ย ังต้องด าเนินอยู ่แม้นักเรียนไม่สามารถ          

ไปโรงเรียนได้ตามปกต ิ

โรงเรียนอ่าวมะม่วง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ตระหนักถึงปัญหา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยค านึงถึงความ

ปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียน ผู ้ปกครอง  บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลในสังคมโดยรวม  
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ภายใต้มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

จังหวัดพังงา (ศบ.ค.จังหวัด) จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ On-Hand  

บทบาทของครูประจ าชั้นและครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้  ใบความรู้ 

ใบงาน บทบาทของผู้เรียน รับสื่อการเรียนรู้กลับไปศึกษาองค์ความรู้และท าใบงานที่บ้าน (รับ-ส่ง) 

ตามระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อน าไปประกอบการประเมินผลต่อไป  

บ้านกลายเป็นโรงเรียน และผู้ปกครองกลายเป็นครูพี่เลี้ยง ครูออกไปเยี่ยมบ้านของนักเรียน

เพ่ือรับทราบปัญหา และให้ค าปรึกษาแนะน าพบว่าเมื่อเนื้อหาในแต่ละบทเรียนเริ่มยากขึ้นตามล าดับนักเรียน

ไม่สามารถท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้  และมีข้อจ ากัดเรื่องความพร้อมของผู้ปกครอง ประกอบกับบ้าน

ของนักเรียนบางคนอยู่ไกลโรงเรียน กระจัดกระจายออกไปซึ่งยากต่อการนัดหมายมาพบครูในกลุ่มย่อย 

โรงเรียนอ่าวมะม่วง โดยผู้อ านวยการโรงเรียนได้ประชุมคณะครูเพ่ือรับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไข 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และโรงเรียนต้องไม่ละเลยต่อการให้ความรู้  แก่ผู้เรียนในการป้องกัน

ตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน

ตามนโยบาย  วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ให้บรรลุเป้าหมายด้วย 4 มิติการขับเคลื่อนของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และด้านความปลอดภัย  จึงได้คิด

ปรับเปลี่ยนรูปแบบสื่อการสอน On-Hand เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดท าสื่อการเรียนรู้ “กล่องการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง” และ

เน้นการบูรณาการ การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ผู้เรียนสามารถร่วมท ากิจกรรมไปพร้อมกับ

ผู้ปกครอง ซึ่งคอยให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมตามเอกสารใบความรู้ พร้อมสื่อวัสดุอุปกรณท์ี่ครูจัดเตรียมให้นักเรียนได้

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติต่อไป 
 

3. การออกแบบหลักสูตร เนื้อหาการสอนที่ใช้สื่อ การวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม รูปแบบการจัดการเรียน

การสอน การน าไปใช้ การปฏิบัติที่ชัดเจน การจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิชาอื่น  

3.1 การออกแบบหลักสูตร  

น านวัตกรรมไปใช้บูรณาการใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ การงานอาชีพ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดังแผนภาพ 
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สาระที่ 1 การด าเนินชีวิต
และครอบครัว 
สาระที่2 การอาชีพ 

สาระที่ 2 การวัดและ

เรขาคณิต 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ 

สาระที่ ๓ ภาษากับความ 

สัมพันธ์กบักลุม่สาระการเรียนรู้อื่น 

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์

กับชุมชนและโลก 

สาระที่ 1 การอ่าน 

สาระที่ 2 การเขียน 

 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้

กระบวนการอา่นสรา้ง

ความรูแ้ละความคิด

ความรูแ้ละความคิด

เพื่อน าไปใชต้ัดสนิ

แกป้ญัหาในการด าเนนิ

ชวีติและมนีสิยัรกัการ

อ่าน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้

กระบวนการเขยีน 

เขยีนสือ่สารเขยีน

เรยีงความยอ่ความและ

เขยีนเรือ่งราวใน

รปูแบบต่างๆ เขียน

รายงานข้อมลู

สารสนเทศและรายงาน

การศกึษาคน้ควา้อยา่ง

มปีระสทิธภิาพ 
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a. เนื้อหาการสอนที่ใช้สื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ใบงานที่ใช้สอน 

 

3.4 การวัดผลประเมินผล 

  ใช้วิธีการประเมิน ดังนี้ 

1. การสัมภาษณ์ ( Interview ) 

2. การใช้ค าถาม ( Questionnaire) 

3. การตรวจผลงาน 

3.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ on-hand  

3.6 การน าไปใช้ การปฏิบัติที่ชัดเจน 

1. ครูเตรียมกล่องการเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง ( Learning box to self – sufficiency ) 

2. ครูส่งกล่องการเรียนรู้  สู่ วิถีพอเพียง  ( Learning box to self – sufficiency ) ให้

นักเรียน 
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3. นักเรียนและผู้ปกครอง ศึกษาวิธีการใช้กล่องการเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง ( Learning box 

to  self – sufficiency ) จากใบความรู้ แผ่นพับข้ันตอนการท ากิจกรรม 

4. บันทึกการท ากิจกรรมและท าใบงาน 

5. นักเรียนส่งใบงาน 

6. ครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกันประเมินผลงาน 

4. ประโยชน์ของนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ที่ส่งผลกับผู้เรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน ความภาคภูมิใจของนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่

เป็นแบบอย่างได้ 

1.   นักเรียนได้ฝึกทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการใช้เทคโนโลยี 

และทักษะการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเองได้ 

2.   สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน เนื่องจากนักเรียนได้ใช้เวลาในการ

ท ากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง อีกท้ังผู้ปกครองสามารถให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมกับนักเรียน 

3.    ครูเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) และพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.   เพ่ือสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการสอนรูปแบบ On – Hand ระหว่างครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชน  

 5. นวตักรรมหรอืรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีเ่ปน็แบบอยา่งได ้มกีารท างานแบบมสีว่นรว่มกบับุคคล 

ผูป้กครอง ชุมชน หนว่ยงาน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โรงเรียนได้ใช้

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ on hand ซึ่งเป็นรูปแบบที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) เปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 (ศบ.ค.) เพ่ือความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนและ

ประชาชน โดยโรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน การสะท้อนปัญหา

จากผู้ปกครอง ชุมชน และร่วมกันแก้ไขพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนรู้เพ่ือให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 

กล่องการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงเป็นสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง  จากรูปแบบสื่อ

โรงเรียนได้จัดท าใบงาน ใบความรู้ แผ่นพับขั ้นตอนการท ากิจกรรม พร้อมทั้งส่งกล่องวัสดุอุปกรณ์

ประกอบการฝึกทักษะปฏิบัติโดยมีผู้ปกครองนักเรียนเป็นครูพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมตามบริบทของ

ครอบครัวของนักเรียน  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติซ้ าๆ จะส่งผลให้เกิดองค์ความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติ  

ทางโรงเรียนให้ผู้เรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานพร้อมกับครูและน าผลงานที่โดดเด่น

เผยแพร่ผ่านช่องทางกลุ่ม LINE Application ของชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ และ

สะท้อนความคิดเห็นน าไปพัฒนาต่อยอดต่อไป 
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