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กระบวนการถอดบทเรียน นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด 

ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

**************************************************************** 
 
ชื่อผลงาน Mahabud Best Practice 
โรงเรียน  วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน นายชัยวุฒิ พิชญบุตร 
โทรศัพท์โรงเรียน 02-3111483 
โทรศัพท์มือถือ  086-5634505 
 
1. ความส าคัญและความเป็นมา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)       
พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษา ปรากฏในหมวด4 มาตรา 22, 23 สรุปสาระส าคัญ 
คือ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนว่ามีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และ
ต้องส่งเสริมผู้เรียนมีการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ส่วนการจัดการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่เน้นความส าคัญ ทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา” ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดแนวการจัด
การศึกษาของชาติไว้ในหมวดที่ 4 ตั้งแต่มาตรา 22 ถึง มาตรา 30 ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ประสบการณ์การเรียนรู้ยึดหลัก ดังนี้ 

1.1 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นจึงต้องจัดสภาวะ
แวดล้อม บรรยากาศ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้หลากหลาย เพ่ือเอ้ือต่อความสามารถของ
แต่ละบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติที่สอดคล้องกับความถนัดและความ
สนใจ เหมาะสม แก่วัย และศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ 
และเป็นการเรียนรู้กันและกัน อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดย การประสานความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครอง บุคคล ชุมชน และทุกส่วนของสังคม  
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1.2 ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด การเรียนการสอนมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น ท าเป็น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. มุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน โดยเน้นความรู้คุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและบูรณาการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่าง สมดุล รวมทั้งการฝึกทักษะและ
กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้โดยให้ผู้เรียนมี
ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์
ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีรวมทั้งความ รู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 3) ความรู้เกี่ยวกับ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญา ไทย และการรู้จักประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา             
4) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง             
5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่าง มีความสุข 

กระบวนการเรียนรู้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนด แนวทางใน          
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 2) ให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่าง ได้สัดส่วนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา               
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวย
ความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ รอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 6) ผู้เรียนและผู้สอนเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 7) การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการ
ประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนา 
ผู้เรียนตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542) 

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที ่
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ระบาดมาแล้วเมื่อปลายปีพ.ศ. 2563 และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 กลับมาระบาดอีกครั้ง 
ซึ่งพบว่า การแพร่ระบาดครั้งใหม่นี้มีความรุนแรง มีปริมาณการขยายตัวในวงกว้างและรวดเร็ว
มากกว่าครั้งที่ผ่านมา ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ให้เป็นไปตาม
มาตรการของ ศบค. จึงได้เน้นย้ าใน 3 เรื่อง คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ทุกแห่ง ต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจพร้อมด า เนินการตามมาตรการเพ่ือให้นักเรียนหรือ
บุคลากรปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ทั้งในเรื่องการ
เว้นระยะห่าง การล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัย การดูแลสุขอนามัย และการเปิด -ปิด
สถานศึกษาในกรณีที่จ าเป็น รวมถึงปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติ
ตามประกาศของจังหวัดแต่ละจังหวัด โดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร
เป็นส าคัญพร้อมกันนั้น ให้ทุกโรงเรียนและทุกส านักงานเขตพ้ืนที่ได้ออกแบบในเรื่องการ
ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลสภาพจริงของแต่ละพ้ืนที่ โดยให้รายงานเป็นรายวัน หรือ
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและทันต่อสถานการณ์ส่วนในเรื่องการ
เผชิญเหตุหรือเตรียมพร้อมส าหรับการเผชิญเหตุ ในจังหวัดที่ถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่สีแดง สี
ส้ม หรือสีเหลือง หากมีเหตุจ าเป็นต้องปิดเรียน ทุกโรงเรียนในจังหวัดพ้ืนที่สีแดงให้ด าเนินการ 
จัดการเรียนการสอน ใน 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) On Site คือ ให้มาเรียนตามปกติได้ในพ้ืนที่ที่
ไม่ใช่สีแดง แต่ต้องเว้นระยะหรือลดจ านวนนักเรียนต่อห้องลง ส าหรับจังหวัดพ้ืนที่สีเขียว 
สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติ 2) On Air คือ การออกอากาศผ่าน DLTV 
เป็นตัวหลักในการกระจายการสอน โดยใช้โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นฐานในการจัดการเรียนการ
สอน สามารถดูได้ทั้งรายการที่ออกตามตาราง และรายการที่ดูย้อนหลัง 3) Online ให้ครูเป็น
ผู้จัดการเรียนการสอน ผ่านเครื่องมือที่ทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียน เป็นรูปแบบที่ถูกใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนจ านวนมากที่สุด 4) On Demand เป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น
ต่าง ๆ ที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน และ 5) On Hand หากจัดในรูปแบบอ่ืนๆ ที่กล่าวมาไม่ได้ 
ให้โรงเรียนจัดแบบ On Hand คือ จัดใบงานให้กับนักเรียน เป็นลักษณะแบบเรียนส าเร็จรูป ให้
นักเรียนรับไปเป็นชุดไปเรียนด้วยตัวเองที่บ้าน โดยมีครูออกไปเยี่ยมเป็นครั้งคราว หรือให้
ผู้ปกครองท าหน้าที่เป็นครูคอยช่วยเหลือ เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้
โรงเรียนจะปิดแต่ต้องไม่หยุดการเรียนรู้ 
  ดังนั้น การบริหารจัดการของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
และผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นความส าคัญและผลกระทบจาก



 4 MAHABUD Best Practice 

สถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ร่วมกันระดมความคิดและวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน และก าหนด
รูปแบบเพื่อการพัฒนา ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ นั่นคือ รูปแบบกระบวนการการ
บริหารจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) : Mahabud Model ดังรูป 
 

 
 

MAHABUD MODEL คือ 
M= Modernity ทันสมัย  
มีการบริหารจัดการสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและ

ทันสมัยตามวิวัฒนาการของโลกเทคโนโลยี 
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A = Academic ทักษะวิชาการ 
มียุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือประโยชน์สูงสุดส าหรับการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของผู้เรียน 
H = Human relations มนุษยสัมพันธ์  
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก เพ่ือร่วมกัน

พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ 
A = Ability ศักยภาพ  
มีศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษษให้มีคุณภาพรอบด้านและเกิดประสิทธิผล

สูงสุดแก่ผู้เรียน 
B = Be safe ปลอดภัย  
มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัย ทั้งทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ และจิตใจ ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด 
U = Unity ความเป็นเอกภาพ 
องค์กรมีความเป็นเอกภาพ บุคลากรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกันคือ 

ร่วมพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
D = Development การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
มีการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษารอบด้าน ทั้งการบริหารจัดการระบบ การจัดการ

เรียนการสอน และสภาพแวดล้อมภายในเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

2.1  วัตถุประสงค์ 
  2.1.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการศึกษา

ทางไกลที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

2.1.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง ออกแบบและคิดนวัตกรรม/วิธีการ
จัดการศึกษาทางไกลที่หมาะสมให้กับผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.1.3 เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน                    
การจัดการเรียนรู้ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
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2.2 เป้าหมาย 
2.2.1 ด้านปริมาณ 

1. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเป็นระบบ ในด้านการจัด
การศึกษาทางไกลที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

 2. ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ในการจัดการศึกษาทางไกลที่เหมาะสมกับผู้เรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 3. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ตามความพร้อมของแต่ละบุคคล และ
ผ่านเกณฑก์ารประเมินตามตัวชี้วัด 

2.2.2 ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีรูปแบบบริหารจัดการศึกษาทางไกล โดยการใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) MAHABUD Model มีความเหมาะสม และเผยแพร่ได้ 

2. ครมีนวัตกรรม/วิธีการในการการจัดการศึกษาทางไกล โดยการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถน านวัตกรรม/วิธีการมาใช้ในการจัดการศึกษา
ทางไกล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสูดแก่ผู้เรียน 

 
3. กระบวนการผลิตงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน (วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ) 
 3.1 กระบวนการหรือขั้นตอนวิธีการในการด าเนนิงานในภาพรวม 
 ขั้นวางแผน (Plan) 

M= Modernity ทันสมัย มีการบริหารจัดการสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยตามวิวัฒนาการของโลกเทคโนโลยี   

1.จัดประชุมโดยผ่าน VDO Conference เพ่ือสร้างความเข้าใจ และติดตามการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อย่าง
สม่ าเสมอ  

A = Academic ทักษะวิชาการ มียุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 
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2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและก าหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ตาม
ภาระงานทีร่ับผิดชอบ เช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป เพ่ือรับผิดชอบดูแลภาระงานของแต่
ละฝ่าย  

3. ส ารวจความพร้อมของการเข้าถึงการเรียนของนักเรียนและผู้ปกครองด้านอุปกรณ์
การ สื่อสาร โทรทัศน์ โทรศัพท์คลื่นสัญญาณ เวลา และวางแผนพัฒนาให้ความช่วยเหลือจัด
ระบบสื่อสาร วิธีการ วันและเวลา ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและนักเรียน  

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดท าเอกสารส าหรับนักเรียนและอ านวยความ 
สะดวกกับครู ในเรื่องสื่อการสอน ใบงาน ฯลฯ ทั้งนี้เป็นไปด้วยความประหยัดและคุ้มค่า 
 ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) 

H = Human relations มนุษยสัมพันธ์ สถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
เครือข่ายและหน่วยงานภายนอก เพ่ือร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ 

5. ครูแต่ละชั้นเรียนจัดท ากลุ่มไลน์ประจ าชั้นเพ่ือติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและ
จัดการเรียนการสอนผ่านกลุ่มไลน์ ครูด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามตารางการสอน 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่จัดท าขึ้น โดยนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่มีโทรศัพท์หรือ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต จะจัดการเรียนรู้แบบ ON HAND โดยการให้ใบงานไปท าและน ามาส่งครู
ประจ าชั้นตามก าหนดนัดหมาย นักเรียนที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตจะให้นักเรียน Online 
ครผูู้สอนจัดการเรียนการสอนผ่าน Aplication Line ในรูปแบบ Live stream ผ่าน platform 
: Line meeting, Google meet และ Zoom และ On demand ครูผู้สอนจะท าสื่อการเรียน
การสอนรูปแบบคลิปวิดีโอการสอนโดยอัพโหลดขึ้น YouTube Chanel “Watmahabud 
school” และ Chanel ส่วนตัวของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา  

A = Ability ศักยภาพ มีศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพรอบ
ด้านและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน 

6. ทุกภาคฝ่ายร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน การจัดการเรียนการสอนของครู
ผู้รับผิดชอบในแต่ละวิชา โดยครูผู้สอนแต่ละคนเลือกวิธีการสอนที่ เหมาะสมกับความพร้อม
และบริบทของนักเรียน   

B = Be safe ปลอดภัย มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ปลอดภัย ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ปลอดอบายมุข สิ่งเสพติดและโรคต่าง ๆ  

8. จัดท าแผนงาน มาตรการและแนวทางในด้านต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยของ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ดังนี้  
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- การเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย การอยู่เวรยาม ตามเวรประจ าวันที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในโรงเรียน  

- มาตรการความปลอดภัยในการเฝ้าระวังการติดต่อของโรค โดยการสวมหน้ากาก 
อนามัยตลอดเวลาในการพบปะหรือรับการติดต่อ  

- การตรวจวัดไข้ /การส่งต่อ  
- การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์/การล้างมือบ่อยๆ  
- การเว้นระยะห่างทางสังคม  
 

 ขั้นตรวจสอบปฏิบัติตามแผน (Check) 
U = Unity ความเป็นเอกภาพ องค์กรมีความเป็นเอกภาพ บุคลากรเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกันคือ ร่วมพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) มีระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลโดยคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งน าโดยนายชัยวุฒิ พิชญบุตร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน และคณะกรรมการนิเทศภายใน ด าเนิน การติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของครู การบันทึกผลหลังสอนของครูที่สะท้อนผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น น าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดไว้            
 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACT) 

D = Development การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงและพัฒนาสถาน 
ศึกษารอบด้าน ทั้งการบริหารจัดการระบบ การจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อม
ภายในเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้ด าเนินการจัดประชุมทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน AAR (Action After Review) เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา 
เป็นการสะท้อนสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป โรงเรียนได้จัดท า  
รายงานประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูที่สอน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Online On 
demand และ On hand  รวมถึงผลที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น การปฏิรูปการสอนของครู 
การปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียน การปฏิรูปการบริหารจัดการ มีผลการด า เนินงานบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาอย่างไร 

จากการการบริหารจัดการเรียนการสอน โดยใช้ MAHABUD Model ในการจัด
การศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                  
( COVID-19 ) ท าให้การจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน 
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 3.2 ประเด็นการถอดบทเรียน 
 3.2.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนใช้ (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564) 
มี 3 รูปแบบ ดังนี้  
 1) รูปแบบ Online มีขั้นตอน ดังนี้ 

ครูผู้สอนแต่ละชั้นเรียน ออกแบบและสร้างสื่อ/นวัตกรรมหรือวิธีการสอน ตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ ในรูปแบบที่เหมาะสม ตามความพร้อมและ
ศักยภาพของผู้เรียนและผู้ปกครอง ดังนี้  

1) จัดเตรียมเอกสารใบงาน แบบฝึกหัด วีดีโอประกอบการสอน ที่หลากหลาย มีการ
แจ้งหรือให้นักเรียนศึกษาล่วงหน้าในบทเรียน ก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอนจริง เพ่ือ
เตรียมความพร้อม 

2) แจ้งผู้ปกครอง/ผู้เรียนในการรับส่งเอกสารหรือเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ 
3) ครูผู้สอนส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนผ่าน แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) ดังนั้นทาง 

โรงเรียนจึงด าเนินการ ดังนี้  
 สร้างกลุ่มไลน์ (Line) ในแต่ละชั้นเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1ถึงชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6  
 ครูประจ าชั้นหรือครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน

ในกลุ่มไลน์ (Line)   
 สร้างแฟ้มข้อมูล รายงานผลการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละคน แต่ละชั้นผ่านกลุ่ม

ไลน์ (Line) ของโรงเรียนทุกวัน 
 ครผูู้สอนจัดการเรียนการสอนผ่าน Application Line ในรูปแบบ Live streaming 

ผ่าน platform : Line meeting, Google meet และ Zoom 
 2) รูปแบบ On Demand มีขั้นตอน ดังนี้ 

ครูผู้สอนแต่ละชั้นเรียน ออกแบบและสร้างสื่อ/นวัตกรรมหรือวิธีการสอน ตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบคลิปวิดีโอ ข้อสอบ สื่อในเวปไซต์ต่าง ๆ หรือใน
รูปแบบที่เหมาะสม ตามความพร้อมและศักยภาพของผู้เรียนและผู้ปกครอง ดังนี้  

1) จัดเตรียมเอกสารใบงาน แบบฝึกหัด วีดีโอประกอบการสอน ที่หลากหลาย มีการ
แจ้งหรือให้นักเรียนศึกษาล่วงหน้าในบทเรียน ก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอนจริง เพ่ือ
เตรียมความพร้อม 

2) แจ้งผู้ปกครอง/ผู้เรียนในการรับส่งเอกสารหรือเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ 
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3) ครูผู้สอนส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนผ่าน แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) ดังนั้นทาง 
โรงเรียนจึงด าเนินการ ดังนี้  

 สร้างกลุ่มไลน์ (Line) ในแต่ละชั้นเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  

 ครูประจ าชั้นหรือครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน
ในกลุ่มไลน์ (Line)   

 สร้างแฟ้มข้อมูล รายงานผลการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละคน แต่ละชั้นผ่านกลุ่ม
ไลน์ (Line) ของโรงเรียนทุกวัน 

 ครผูู้สอนจัดการเรียนการสอนผ่าน Application Line ในรูปแบบ Live streaming 
ผ่าน platform : Line meeting, Google meet และ Zoom 
 3) รูปแบบ On Hand มีขั้นตอน ดังนี้ 

ครูผู้สอนแต่ละชั้นเรียน ออกแบบและสร้างสื่อ/นวัตกรรมหรือวิธีการสอน ตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบโดยเน้นการสร้างสื่อใบงาน หรือในรูปแบบที่
เหมาะสม ตามความพร้อมและศักยภาพของผู้เรียนและผู้ปกครอง ดังนี้  

1) จัดเตรียมเอกสารใบงาน แบบฝึกหัด วีดีโอประกอบการสอน ที่หลากหลาย มีการ
แจ้งหรือให้นักเรียนศึกษาล่วงหน้าในบทเรียน ก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอนจริง เพ่ือ
เตรียมความพร้อม 

2) แจ้งผู้ปกครอง/ผู้เรียนในการรับส่งเอกสารหรือเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ 
3) ครูผู้สอนส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนผ่าน แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) ดังนั้นทาง 

โรงเรียนจึงด าเนินการ ดังนี้  
 สร้างกลุ่มไลน์ (Line) ในแต่ละชั้นเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1ถึงชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6  
 ครูประจ าชั้นหรือครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน

ในกลุ่มไลน ์(Line)   
 สร้างแฟ้มข้อมูล รายงานผลการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละคน แต่ละชั้นผ่านกลุ่ม

ไลน์ (Line) ของโรงเรียนทุกวัน 
 ครผูู้สอนจัดการเรียนการสอนผ่าน Application Line ในรูปแบบ Live streaming 

ผ่าน platform : Line meeting, Google meet และ Zoom 
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 3.2.2 ผลงาน / ชิ้นงาน ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน (ปีการศึกษา 2563–2564)   
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ออกแบบและสร้างสื่อ/นวัตกรรม หรือวิธีการ

จัดการเรียนการสอน  ที่เหมาะสมตามความพร้อมและศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
  
ที่    QR Code ผลงาน 
1 ระดับชั้น อนุบาล 1 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย 
 ชื่อสื่อที่ผลิต การอ่านพยัญชนะไทย 
 ชื่อ-นามสกุล นางสาวมนัญชยา มีแสง 
 Link ผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=VctwHi2JU-c 
   QR Code ผลงาน 
2 ระดับชั้น อนุบาล 2 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย 
 ชื่อสื่อที่ผลิต การนับเลข 
 ชื่อ-นามสกุล นางสาวรัตติกร เรือนเพ็ชร์ 
 Link ผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=_2AFTXDjGoo 
   QR Code ผลงาน 
3 ระดับชั้น อนุบาล 3 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย 
 ชื่อสื่อที่ผลิต แมลง ตอน ผีเสื้อ 
 ชื่อ-นามสกุล นางสาววรรณี กันจะนะ 
 Link ผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=vC-xKBsOMno 
   QR Code ผลงาน 
4 ระดับชั้น ป.1 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดนตรี-นาฏศิลป์ 
 ชื่อสื่อที่ผลิต ระบ า 
 ชื่อ-นามสกุล ครปูระพัฒน์พงศ์ ภูวธน 
 Link ผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=m7ZYJXB1yq4 
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ที ่   QR Code ผลงาน 
5 ระดับชั้น ป.1 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
 ชื่อสื่อที่ผลิต My favorite food. 
 ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรทิพย์ จงรักษ์ 
 Link ผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=a4kz5gDksPs 
   QR Code ผลงาน 
6 ระดับชั้น ป.5 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
 ชื่อสื่อที่ผลิต การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่

ฟังและดูในชีวิตประจ าวัน 
 ชื่อ-นามสกุล นางสาวภคนันท์รัตน์ สมบัติวงค์ 
 Link ผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=Yv93pkAMe5I 
   QR Code ผลงาน 
7 ระดับชั้น ป.4 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(ประวัติศาสตร์)  

 ชื่อสื่อที่ผลิต หน่วยที่ 3 พัฒนาการของมนุษย์ใน
ดินแดนไทย เรื่อง เมืองและแคว้นโบราณ
ในดินแดนไทย 

 ชื่อ-นามสกุล นางสาวนุจรี  แก้วบริบัติ 
 Link ผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=HPq3ff3UoPU 
8 ระดับชั้น ป.5 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
 ชื่อสื่อที่ผลิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ร้อยละ  

เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์ 

 ชื่อ-นามสกุล นางสาวสิริลักษณ์ น้ าใส 
 Link ผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=3VubJ6AszkU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a4kz5gDksPs
https://www.youtube.com/watch?v=HPq3ff3UoPU
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ที ่   QR Code ผลงาน 
9 ระดับชั้น  

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
 ชื่อสื่อที่ผลิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รูปสามเหลี่ยม  

เรื่อง โจทย์ปัญหาความยาวรอบรูป
สามเหลี่ยม 

 ชื่อ-นามสกุล นางสาวสิริลักษณ์ น้ าใส 
 Link ผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=Y5WCVjDFCO8 
10 ระดับชั้น ป.5 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
 ชื่อสื่อที่ผลิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ าและลมฟ้า

อากาศ เรื่องปรากฎการณ์ลมฟ้าอากาศ 
 ชื่อ-นามสกุล นางสาวนภาภรณ์ รักษามาตย์ 
 Link ผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=mXnlf9uzktU 
   QR Code ผลงาน 
11 ระดับชั้น ป.6 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชื่อสื่อที่ผลิต หน่วย : ชีวิตปลอดภัย  เรื่อง ภัย

ธรรมชาติ 
 ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัชรพร พสิษฐ์พรพงศ์ 
 Link ผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=IGd5dd1y_lk 
   QR Code ผลงาน 
12 ระดับชั้น ป.6 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

 ชื่อสื่อที่ผลิต หน่วยที่ 6  Important day เรื่อง 
What's today? 

 ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิริพร นาใจยงค์ 
 Link ผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=nWaIi5XRQVo 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mXnlf9uzktU
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ที ่   QR Code ผลงาน 
13 ระดับชั้น ป.3 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
 ชื่อสื่อที่ผลิต อากาศ 
 ชื่อ-นามสกุล ว่าที่ ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิง่ 
  Link ผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=sJ7erTtx7Yc 
   QR Code ผลงาน 
14 ระดับชั้น ป.4 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ชื่อสื่อที่ผลิต วิทยาการค านวณ 
 ชื่อ-นามสกุล นายปิยะวุฒิ กชนิภากุล 
 Link ผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=VttEGb97Bu0&t=8s 

  
3.2.3  งบประมาณ  งบอุดหนุนรายหัว จ านวน 20,000 บาท 

 
 3.2.4  จุดเด่นและจุดอ่อนจากการจัดการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบที่ใช้ 

1) จุดเด่นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน : 
 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน 3 รูปแบบ คือ Online, On Demand และ On hand โดยแต่ละรูปแบบมีจุดเด่น
แตกต่างกัน ดังนี้ 

รูปแบบ“Online” ถือเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ที่ยืดหยุ่น และตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้เรียน สามารถเรียนอยู่ที่บ้าน สนทนาและซักถามข้อสงสัยกับครูผู้สอนได้ทันที   
ในส่วนของนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนในขณะที่ครูสอนออนไลน์ได้ ครูผู้สอนด าเนินการอัด
คลิปวีดิโอการสอนและส่งให้นักเรียนในกลุ่มไลน์ เพ่ือสามารถเรียนและทบทวนบทเรียน
ย้อนหลังได้  

รูปแบบ“On Demand” นักเรียนจะสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา มีเวลา
ศึกษาค้นคว้า ความรู้ใหม่ๆ ท าให้นักเรียนเป็นผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้น อีกทั้งเป็นการฝึก
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 

รูปแบบ “On hand” ลดการจ้องจอคอมพิวเตอร์ จอมือถือ หรือแท็บแล็ตลง ท าให้
นักเรียนได้ฝึกฝนด้านการอ่าน การเขียน มากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  
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ผู้ปกครองมีส่วนร่วมก ากับติดตามดูแลการเรียนของบุตรหลานในขณะท างาน การบ้าน หรือ
กิจกรรมที่ครูสั่ง 
 2) จุดอ่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน : 
 นักเรียนบางส่วนไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์โฟน และระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่
เสถียร ท าให้การเรียนในรูปแบบ Online และ On Demand เป็นไปอย่างไม่เต็มศักยภาพ    
อีกท้ังผู้ปกครองบางส่วนต้องไปท างาน ไม่มีเวลาก ากับดูแลการเรียนของนักเรียน       
 3.2.5 ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

-  ผู้บริหารควรก ากับติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอ ส่งเสริม
ให้ครจูัดท าสื่อและพัฒนารูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายและทันสมัยมากข้ึน  

 
  ข้อเสนอแนะเพื่อความส าเร็จ 

- ครูผู้สอน ใช้สื่อเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน 

- ผู้ปกครองควรจัดสรรเวลา และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีการ
ติดตามการเรียนของบุตรหลานอยู่เสมอ 

- ผู้เรียนควรมีความตั้งใจ พัฒนาตนเองและเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต 
 
4. ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเป็นระบบ ในด้านการจัด

การศึกษาทางไกลที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

 2. ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ในการจัดการศึกษาทางไกลที่เหมาะสมกับผู้เรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 3. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ตามความพร้อมของแต่ละบุคคล และ
ผ่านเกณฑก์ารประเมินตามตัวชี้วัด 
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ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีรูปแบบบริหารจัดการศึกษาทางไกล โดยการใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) MAHABUD Model มีความเหมาะสม และเผยแพร่ได้ 

2. ครูมีนวัตกรรม/วิธีการในการการจัดการศึกษาทางไกล โดยการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถน านวัตกรรม/วิธีการมาใช้ในการจัดการศึกษา
ทางไกล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสูดแก่ผู้เรียน 
 
5. ปัจจัยไปสู่ความส าเร็จ 

5.1 ด้านผู้บริหาร 
- ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) 
- ผู้บริหารมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างสม่ าเสมอ 

 5.2 ด้านครูผู้สอน 
-  ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ พัฒนารูปแบบการสอนของตนเองอย่างเต็ม

ความสามารถ เรียนรู้และค้นหารูปแบบใหม่ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

-  ครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 5.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
 - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทีเ่พียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 - น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 5.4 ด้านการจัดพื้นที่ 
 - มีการจัดพื้นรับส่งเอกสารใบงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) 
 5.5 ความร่วมมือของผู้ปกครอง 

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคฝ่าย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน
อย่างเต็มศักยภาพ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ก ากับติดตามและช่วยสอน
ไปพร้อมๆกับคร ู
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5.6 ความร่วมมือของนักเรียน 
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านนวัตกรรมและวิธีการที่หลากหลาย และผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามเนื้อหาและตัวชี้วัดที่ก าหนด ตลอดจนมีความมุ่งมั่น มีมานะพยายาม และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
 5.7 ความร่วมมือจากชุมชน/หน่วยงานภายนอก 
 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกดังนี้ 
- วัดมหาบุศย์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกคนเพ่ือเป็นปัจจัยในการเรียน ในช่วงสถานการ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- ส านักงานเขตสวนหลวง ให้ความอนุเคราะห์ด้านความสะอาดและปลอดภัยของสถานศึกษา 
รวมถึงอ านวยความสะดวก การตรวจเชิงรุก เพ่ือหาผู้ป่วยติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในนักเรียนกลุ่มเสียง และด าเนินการจัดหาสถานที่รักษาในกรณีมีนักเรียนติดเชื้อ
โควิด 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการรับวัคซีนของ
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน 
 
6. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ 

การเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารโดยใช้ รูปแบบกระบวนการการบริหารจัดการศึกษา
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : 
MAHABUD Model นี้  ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ร ะ บ บ โ ซ เ ชี ย ล มี เ ดี ย ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  เ ว็ ป ไ ซ ต์  
(www.mahabud.ac.th) Facebook และช่อง Youtube ของโรงเรียน ฯลฯ 

 
7. เงื่อนไขความส าเร็จ 
 7.1 ข้อจ ากัด/อุปสรรค 
 - ขาดงบประมาณกลางในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ครูทุกคนใช้งบประมาณส่วนตัวซึ่งไม่เพียงพอต่อการสรรหาอุปกรณ์ที่เพียงพอ 
 
 
 
 

http://www.mahabud.ac.th/
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 7.2 ตัวอย่างผลงานครู / โรงเรียนที่เป็นแบบอย่างได้ ปีการศึกษา 2563-2564 กี่
ผลงานก็ได้ และให้อธิบายพอเข้าใจผลงานละไม่เกิน 1 หน้า)  
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8. รายนามผู้ด าเนินการถอดบทเรียน 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายชัยวุฒิ  พิชญบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. นางวาสนา  เป็งวันปลูก คร ู
4. นางสาวพรทิพย์ จงรักษ์ คร ู
5. ว่าที่ ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิง่ คร ู
6. นายประพัฒน์พงศ์ ภูวธน คร ู
7. นางสาวภคนันท์รัตน์ สมบัติวงค์ คร ู
8. นางสาวนภาภรณ์ รักษามาตย์ คร ู
9. นางสาวนุจรี แก้วบริบัติ คร ู
10. นางสาวพัชรพร พสิษฐ์พรพงศ์ คร ู
11. นางสาวศิริพร นาใจยงค์ คร ู
12. นางสาวสิริลักษณ์ น้ าใส คร ู
13. นางสาวอังคนา เปล่งวาจา คร ู
14. นางสาวสุพรรษา อาษาไทย คร ู
15. นายปิยะวุฒิ กชนิภากุล คร ู
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9. Link URL คลิปวิดีโอผลงานของโรงเรียน 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vUkjqUqFc0c 
 

       
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vUkjqUqFc0c
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ภาคผนวก  
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