
 



แบบรายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพังงา 

................................................................ 

 

1. ช่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน 

ทุกที่ ทุกเวลา ห้องเรียน ป. 5 โรงเรียนบา้นต าหนัง (https://sites.google.com/view/prathom-5-

/home) 

2. ช่ือผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

ช่ือ นางสาวทิพวลัย ์ สกุล หมวดทรัพย ์ 

ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบา้นต าหนงั อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา     

โทร.....................-........................มือถือ 084-6273096   

E-mail  address  t.muadsub@gmail.com 

3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

     รูปแบบการเรียนการสอนปกติที่โรงเรียน (On-Site) 

     รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทศัน์  (On-Air) 

     รูปแบบการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (On-Demand) 

    รูปแบบการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด (Online) 

    รูปแบบการเรียนการสอนดว้ยการน าส่งเอกสารที่บา้น (On-Hand) 

4. แนวทางการคิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอน 

        แนวทางที่ 1  แสวงหานวตักรรมการเรียนการสอนจากแหล่งต่างๆ ที่เคยมีผูส้ร้างหรือท า

 ไวแ้ลว้  แลว้น ามาปรับปรุงหรือพฒันาใหม่ 

       แนวทางที่ 2  การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนขึ้นใหม ่

5. ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน 

        ส่ือการเรียนการสอน 

       เทคนิควิธีสอน 

6. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่ต้องสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  ส่งผลกระทบ

ทางการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะนักเรียน  ผูป้กครอง หรือแม้แต่ครูผูส้อนต้องปรับตวั กับ

mailto:t.muadsub@gmail.com


ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ ไดก้  าหนดแนวทางการจดัการเรียนการ

สอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ไว ้5 รูปแบบด้วยกัน คือ On-site, 

On-air, On-demand, Online และ On-hand  ด้วยสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการ

กระจายทั่วทุกพ้ืนที่และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ท าให้โรงเรียนไม่สามารถจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ On-

site ได ้ นักเรียนตอ้งหยดุการเรียนในโรงเรียนและเรียนที่บ้านแทน  รูปแบบการสอนที่สามารถน ามาใชจึ้งมี

เพียง On-air, On-demand, Online และ On-hand   ซ่ึงรูปแบบการสอนเหล่าน้ี  ส าหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 

หรือประถมศึกษาที่อยู่ในวยัประถมวยั การเรียนการสอนจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะตอ้งใช้ผูป้กครองพ่อแม่ที่อยู่ที่

บา้นช่วยเร่ืองการเรียนการสอน 

จากการส ารวจความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบา้นต าหนงั พบว่านักเรียน

ร้อยละ 100 มีโทรทัศน์ที่สามารถเรียนผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  สามารถที่จะจดัรูปแบบ

การเรียนในรูปแบบ On-air ได้ และด้วยนักเรียนคุ้นเคยกับการเรียนการสอน ผ่านระบบทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (DLTV)  เน่ืองจากโรงเรียนบ้านต าหนังเป็นโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่ใช้ ผ่านระบบทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (DLTV)  อยู่แล้ว จึงได้น ามาทดลองใช้ในระหว่างวนัที่ 17-31 พฤษภาคม 2564  ผลปรากฏว่า 

นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไดส่้งงาน  จากการสอบถามนักเรียนและผูป้กครองพบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่ไป

ท างานนอกบ้าน นักเรียนจะไม่เรียน, โทรทัศน์มีเพียง 1 เคร่ือง แต่มีพี่น้องหลายคน,  เมื่ออยู่บ้านจะช่วย

ผูป้กครองท างาน (นอกบา้น), ฝนฟ้าอากาศที่ไม่อ  านวย  เป็นตน้  เพื่อแกปั้ญหาเหล่านั้น  นกัเรียน ผูป้กครอง 

ลงความเห็นว่าให้ครูหาวิธีที่ให้นักเรียนสามารถเขา้ถึงเน้ือหาการเรียนและแบบฝึกหัดไดทุ้กที่  ทุกเวลา และ

ผูป้กครองจะไดม้ีเวลาไดดู้ดว้ย  

กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบนัจึงมีความจ าเป็นอยา่งสูงที่จะตอ้งน าส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ามาจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   การเรียนการสอนผ่านเว็บ 

(Web-Based Instruction) จึงเป็นส่ือการสอนรูปแบบหน่ึงที่ใชเ้ทคโนโลยีเวบ็กบักระบวนการเรียนการสอน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและแกปั้ญหาทางการเรียนการสอนในขอ้จ ากดัดา้นเวลา สถานที่ และบริบทความ

พร้อมในการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ได ้  

จากที่มาและความส าคญัข้างต้น พร้อมดว้ยผูป้กครองร้อยละ 90 มีความพร้อมในการใช้เครือข่าย

อินเตอร์บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  ผู ้สอนจึงสนใจพัฒนาส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบของ web site  ที่ใช้

ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนและผูป้กครองสามารถเขา้ถึงการเรียนรู้ไดทุ้กที่  ทุกเวลา  



7. วัตถุประสงค์ของการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

1.  เพื่อพฒันาเวบ็ไซตส์ าเร็จรูปเพื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบา้นต าหนงั 

2. เพือ่แกปั้ญหานกัเรียนที่ไม่สามารถเรียนดว้ยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได ้

3. เพื่อให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนผ่านเวบ็ไซต์ 

8. กลุ่มเป้าหมาย/ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบา้นต าหนงั จ านวน 18 คน 

9. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทีใ่ช้ในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนบนเวบ็ (Web – Based Instruction ) เป็นการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่

ประยุกต์ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และคุณสมบัติต่างๆ ของอินเทอร์เน็ตมาใชเ้พื่อสนับสนุนการ

จดัการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  การเรียนการสอนบนเว็บเป็นการผสมผสานกนั

ระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกบักระบวนการออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีระบบ  โดยการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตมาออกแบบเป็นเว็บเพื่อการเรียนการสอน  สนับสนุนและ

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนไดทุ้กที่ทุกเวลา   

10. การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน (โครงสร้างของนวัตกรรม)  

กระบวนการในการออกแบบและพฒันาการเรียนการสอนผ่านเว็บไว ้5 ขั้นตอน คือ  1) 

วิเคราะห์ทรัพยากรต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง  2) ออกแบบการเรียนการสอน  3) พฒันาเว็บโดยใช้แผนโครงเร่ือง 

(Storyboard) ช่วยในการสร้างและก าหนดโครงสร้างของขอ้มูล  4) น าเวบ็ไปใช้ในการเรียนการสอน 5) 

ประเมินผลการใชง้าน 

11. วิธีด าเนินการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการพัฒนาส่ือ  มีขั้นตอนดังน้ี 1) ศึกษาหลักของการออกแบบ และการใช้ส่ือ

บทเรียนออนไลน์ 2) ออกแบบบทเรียน ประกอบดว้ย 2.1) การวิเคราะห์ตวัช้ีวดั 2.2) ก าหนดจุดประสงค์

การเรียนรู้  2.3) ก าหนดเน้ือหาและกิจกรรม 2.4)  การก าหนดวิธีการน าเสนอ 3) การสร้างภาพร่างของ

บทเรียน 4)  การสร้างบทเรียน ด าเนินการสร้างบทเรียนตามที่ออกแบบไว ้5) น าบทเรียนไปใชก้บัผูเ้รียน 

6) การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

พฒันาเวบ็ไซตใ์นช่ือ ห้องเรียน ป.5 โรงเรียนบา้นต าหนงั     

(https://sites.google.com/view/prathom-5-/home)  ประกอบดว้ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวน 10 วิชา  

จะไดม้ีสาระการเรียนรู้ เน้ือหา ใบงาน  ช้ินงานที่ สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนดว้ยระบบทางไกลผ่าน



ดาวเทียม (DLTV)  ภายใตข้อ้จ ากดั  คือ 1) นกัเรียนที่เรียนดว้ยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ตอ้ง

มีสาระการเรียนรู้ เน้ือหา ใบงาน  ช้ินงานเช่นเดียวกนักบันักเรียนที่เรียนผ่านเว็บไซต์ 2) นักเรียนที่เรียน

ผ่านเว็บไซต์ยงัต้องการเรียนผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ดว้ย 3) ไม่สามารถส่งใบงาน  

ช้ินงาน ให้นักเรียนได้โดยตรง เน่ืองจากแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ในพ้ืนที่ 4) 

ผูป้กครองที่สอนลูกที่เรียนด้วยระบบระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการสอนผ่านเว็บไซต ์

ตอ้งสอนในเร่ือง เน้ือหา  ใบงานเดียวกนั 

   การน านวัตกรรมไปใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ผลการพฒันานวัตกรรมการเรียนการสอน  

ปฏิกิริยาตอบกลับ 
(feedback) 

วิธีการสอน 

การเรียนการสอน
ด้วย DLTV 
(ร้อยละ) 

การเรียนการสอนผ่าน
เว็บไซต์ 
(ร้อยละ) 

การเรียนการสอนด้วย 
DLTV ควบคู่กับ การเรียน
การสอนผ่านเว็บไซต์ 

(ร้อยละ) 
นกัเรียน 27.78 88.89 100 
ผูป้กครอง 11.11 55.56 66.67 

 

จากผลการน านวตักรรมไปใช ้ พบว่า  การสอนดว้ยรูปผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   

หรือ On-Air นกัเรียนมีปฏิกิริยาตอบกลบั  (feedback) ร้อยละ 27.78   แต่เมื่อน ารูปแบบการเรียนการสอน

ผ่านเวบ็ไซต ์ นกัเรียนมีปฏิกิริยาตอบกลบั  (feedback) ร้อยละ 88.89   

   การสอนดว้ยรูปผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   หรือ On-Air  ผูป้กครองมีปฏิกิริยา

ตอบกลบั  (feedback) ร้อยละ 11.11   แต่เมื่อน ารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเวบ็ไซต ์  นกัเรียนมีปฏิกิริยา

ตอบกลบั  (feedback) ร้อยละ 55.56  ซ่ึงสูงกว่ารูปแบบการจดัการเรียนแบบ ผ่านระบบทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (DLTV)   หรือ On-Air   

หากน ารูปแบบการสอนทั้ง 2 รูปแบบใช้ร่วมกัน  ผลปรากฏว่า  นักเรียนมีปฏิกิริยาตอบกลับ  

(feedback) ร้อยละ 100.00 และ     ผูป้กครองมีปฏิกิริยาตอบกลบั  (feedback) ร้อยละ 66.67 ซ่ึงสูงกว่าการ

สอนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

13. การเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอน 

มีการเผยแพร่นวตักรรมให้ครูในโรงเรียนดว้ยกนั 

 

 

                                                                                                              ลงช่ือผูส้ร้าง/พฒันานวตักรรม 

          นางสาวทิพวลัย ์ หมวดทรัพย ์

                    ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบา้นต าหนงั 
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