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ก 

ค ำน ำ 
  

 โรงเรียนประถมนนทรีได้ด ำเนินกำรจัดท ำนวัตกรรมกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม) โดยด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลวิชำต้ำนทุจริตศึกษำในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นรำยบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ด้วยสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับนักเรียนรำยบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรูณำกำรได้อย่ำง หลำกหลำย และออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID-19)  

 กำรด ำเนินกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำเป็นกำรปฏิบัติงำนร่วมกันของผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสนอแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน นิเทศติดตำม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรับกำร
เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินชีวิตวิธีใหม่ได ้โรงเรียนประถมนนทรีจึงขอขอบคุณทุกภำคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
ให้ควำมร่วมมือ ท ำให้กำรใช้นวัตกรรมกำรใช้หลักสูตรทุจริตศึกษำ (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ครั้งนี้ประสบ
ควำมส ำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณทุกท่ำนมำ ณ โอกำสนี้ 

 โรงเรียนประถมนนทรีหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลวิชำต้ำนทุจริต
ศึกษำในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) จะมีประโยชน์ต่อกำร
น ำไปใช้เพ่ือพัฒนำนักเรียน และองค์กร หรือผู้ที่สนใจ  
 

          โรงเรียนประถมนนทรี 
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1. ความส าคัญและความเป็นมา 

ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของประเทศไทยยังคง
ระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่ละวันพบว่ามียอดผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ในเขตสีแดงเข้มซ่ึง
เป็นที่ตั้งขแงโรงเรียนประถมนนทรี โดยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coroavirus Disease 2019 : 
COVID-19) เป็นตระกูล ของไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดา ไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรง
มาก เช่น โรค ระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง (MERS - CoV) โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง (SARS - CoV) เป็นต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบ
ทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ โดยเชื้อไวรัสนี้พบการระบาด ครั้งแรกในเมืองอู่ฮ่ัน 
มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019 หลังจากนั้น ได้มีการระบาดไปทั่วโลก องค์การ
อนามัยโลกจึงตั้งชื่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า โรค COVID-19 ซึ่งอาการทั่วไป ได้แก่ อาการ
ระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจ ล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส ในกรณีที่อาการ
รุนแรงมาก อาจท าให้เกิด ภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิ ต ส่วนใหญ่
แพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ น้ ามูก น้ าลาย ปัจจุบันยังไม่มี
หลักฐาน สนับสนุนการแพร่กระจายเชื้อผ่านทางพ้ืนผิวสัมผัสที่มีไวรัส แล้วมาสัมผัสปาก จมูก และตา สามารถ
แพร่เชื้อผ่านทางเชื้อท่ีถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระเข้าสู่อีกคนหนึ่งโดยผ่านเข้าทางปาก ได้ด้วย 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่าง ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง จึงได้ในสถานศึกษาปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบใหม่ข้ึน โดยเลือกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เรียกว่า การจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนี้ 

(1) ON AIR เรียนผ่าน DLTV สามารถรับชมได้ผ่านทางโทรทัศน์ หรือช่องทางออนไลน ์
(2) ON LINE เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ โดยใช้อินเตอร์เน็ต 
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(3) ON DEMAND เรียนผ่านแอปพิเคชั่น 
(4) ON HAND เรียนผ่านแบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงาน 

โรงเรียนประถมนนทรีจึงได้รับน าแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มจากการศึกษารูปแบบ
การเรียนรู้ต่าง ๆ น าประชุมครูและบุคลากรได้ข้อสรุปว่า บริบทโรงเรียนเหมาะสมกับรูปแบบ ON DEMAD 

และ ON HAND โดยให้ครูผู้สอนจัดท าคลิปวิดีโอส่งช่องทางออนไลน์ให้นักเรียนและผู้ปกครองที่มีความพร้อม
ในการเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และจัดท าใบงานให้กับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนการสอนช่องทาง
ออนไลน์ ดังนั้น คุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงได้ศึกษา ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้การจัดท าคลิปวิดีโอ เพ่ือน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งรวมทั้งวิชาเพ่ิมเติม วิชาต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนประถมนนทรีได้ทดลองและ
ปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ในวิชาต้านทุจริตศึกษา และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้แม้ในสถานการณ์ที่ไม่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ เรียนรู้ได้แม้ไม่ได้เรียนในสถานศึกษา จนได้ผลลัพธ์ที่ย่ังยืน และสามารถประยุกต์ใช้
ได้ เป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา คือ การสร้างคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าไปในวิถีทางที่เหมาะสม โรงเรียนเป็นองค์กร
ทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญ
ที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและการส่ือสารใน
ยุคปัจจุบันเป็นส่ิงจ าเป็นและเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องตระหนักและสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง  

 

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 

2.1 จุดประสงค์ 

- เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง  

- เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง   

- เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ด้วยส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ บรูณาการได้อย่าง 
หลากหลาย  

- เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามรูปแบบการ
เรียนการสอน ON DEMAND และ ON HAND และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
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2.2 เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียนในโรงเรียนประถมนนทรี จ านวน 333 คน 

ระดับชั้น จ านวน(คน) 
ชั้นอนุบาล 1 7 
ชั้นอนุบาล 2 20 
ชั้นอนุบาล 3 19 

รวม 46 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 22 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 22 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 18 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 18 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 27 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 26 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 28 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 28 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 18 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 17 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 25 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 24 

การศึกษาพิเศษ 14 

รวม 287 

รวมนักเรียนทั้งส้ิน 333 

 

เชิงคุณภาพ 

- สถานศึกษาสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ได้ร้อยละ 90 
      - ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ด้วยส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ บรูณาการได้อย่าง หลากหลาย 
ร้อยละ 100 
 - ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามรูปแบบ
การเรียนการสอน ON DEMAND และ ON HAND และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ร้อยละ 100 
 - นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)  ร้อยละ 80 
   - ผู้ปกครอง และชุมชน เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา ร้อยละ 90 
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3. กระบวนการผลิตงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

 3.1 กระบวนการหรือวิธีการในการด าเนินงานนวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวิชาต้านทุจริตศึกษา ในรูปแบบออนไลน์แต่ละรูปแบบที่
โรงเรียนน ามาปรับใช้ ให้มีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

โรงเรียนประถมนนทรีมีการด าเนินการจัดท าแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้วยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย  โดยก าหนดเป้าหมาย พันธกิจและขับเคล่ือนการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยการจัดท าแนวทาง และแต่งตั้งครูผู้สอนวิชาต้านทุจริตในแต่ละสายชั้น 
ประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019  

ชั้นอนุบาล 1-3 จัดการสอนแบบผสมผสาน ON HAND และ ON DEMAND 

 1. ครูผู้สอนวิชาต้านทุจริตศึกษาจัดท าคลิปการสอน ลงในไลน์กลุ่มห้องเรียน/ You tube ให้นักเรียน
ได้เรียนผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม มีผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้ช่วยในการเรียน 
 2. ครูผู้สอนวิชาต้านทุจริตศึกษาจัดท าเอกสารเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนในกรณีที่ไม่สามารถเรียนผ่าน
ช่องทาง ไลน์กลุ่มได้โดยมารับใบงานรายสัปดาห์ และน ามาส่งให้คุณครูพร้อมรับใบงานของสัปดาห์ต่อไป ทั้งนี้
คุณครูติดต่อส่ือสาร และให้ค าแนะน าทางโทรศัพท์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จัดการสอนแบบผสมผสาน ON HAND และ ON DEMAND 

 - ON DEMAND ส าหรับนักเรียนที่มีความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี โดย
ครูผู้สอนวิชาต้านทุจริตศึกษาอัดคลิปวิดีโอการสอน สอนผ่านไลน์กลุ่ม และสอนผ่านเว็บไซต์ หรือใช้แอปพลิเค
ชัน โดยคุณครูติดต่อกับนักเรียนและผู้ปกครองทางโทรศัพท์และทางช่องทางออนไลน์อ่ืน ๆ 
 - ON HAND ส าหรับนักเรียนการศึกษาพิเศษและนักเรียนที่มีข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยี ด้วยเหตุผล
ต่าง ๆ ให้มารับใบงานรายสัปดาห์ และมาส่งให้คุณครูพร้อมรับใบงานของสัปดาห์ต่อไป ทั้งนี้ คุณครู
ติดต่อส่ือสาร และให้ค าแนะน าทางโทรศัพท ์

ครูผู้สอนประจ าวิชาต้านทุจริตศึกษา ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศึกษาหลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนการ
สอน และจัดท าคลิปวิดีโอพร้อมใบงานให้เนื้อหาตรงตามตัวชี้วัดและความพร้อมของผู้เรียน ฝึกฝนการใช้
โปรแกรมให้หลากหลายเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 D = Do ปฏิบัติ จัดกระบวนการเรียนรู้วิชาต้านทุจริตศึกษาผ่านรูปแบบผสมผสานระหว่าง 
ON HAND และ ON DEMAND ให้เหมาะสมกับความพร้อมของผู้เรียนรายบุคคลผ่านช่องทางตดิต่อออนไลน์ 

 C = Check ตรวจสอบ ครูประจ าวิชาเช็คชื่อผู้เรียนที่เข้ารับการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมง
พร้อมตรวจสอบผลงานของผู้เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ (แอปพลิเคชัน LINE)  

 A = Act การด าเนินการให้เหมาะสม ครูประจ าชั้นและครูผู้สอนวิชาต้านทุจริตศึกษาคอย
ติดต่อสอบถามกับผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนสอนและ
ปัญหาที่พบเจอในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ น าปัญหามาปรึกษากับผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเพ่ือน าแนวทางการแก้ไขปัญหามาปรับใช้ และผู้เรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการ
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เรียนออนไลน์ ครูผู้สอนวิชาต้านทุจริตศึกษาจะจัดท าแบบฝึกหัด ใบงาน หรือชิ้นงาน ให้ผู้เรียนหรือผู้ปกครอง
มารับที่โรงเรียนเป็นรายสัปดาห์ 

T: Timing & technology คือ การก าหนดเง่ือนไขเวลาความส าเร็จและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาและสะท้อนการปฏิบัติ ก าหนดรอบเวลาในการด าเนินการ และความส าเร็จพร้อมทั้งสะท้อนความคิด 
น าเสนอผลการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นตอนการด าเนินการของครูผู้สอนวิชาต้านทุจริตศึกษา มีดังนี้ 
1. ครูผู้สอนศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับชั้นที่ต้องเองได้รับมอบหมายให้ท าการเรียนการ

สอน  
2. จัดท าแผนการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม ต้านทุจริตศึกษา ให้ตรงตามหน่วยการเรียนรู้ และ

ปรับเปล่ียนเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และสถานการณ์ที่ต้องปรับการเรียนการสอนจากใน
ห้องเรียน เป็นการเรียนการสอนทางไกล ด้วยรูปแบบ ON DEMAND และ ON HAND ตามความพร้อมของ
นักเรยีน  

3. ศึกษาแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยในการท าส่ือการเรียนรู้ จัดท านวัตกรรมคลิปวิดีโอให้มีความทันสมัย 
และน่าสนใจต่อการเรียนรู้ โดยเนื้อหาให้เหมาะสมต่อช่วงวัยของนักเรียน  

4. ทดลองน าไปใช้โดยให้เพ่ือนครูช่วยแนะน า ปรังปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติม ในส่วนที่ยังมีปัญหา 
ครูผู้สอนพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพที่สุด 

5. จัดท าใบงานส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ และนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม
ในการเรียนการสอนทางไกลผ่าช่องทางออนไลน์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ทุกคนตามความต้องการ 

6. พูดคุย ท าความเข้าใจ และบอกกฎกติกาข้อตกลง ในการเรียนการสอนทางไกลกับนักเรียน และ
ผู้ปกครอง ให้ทราบตรงกัน เช่น จัดตั้งกลุ่ม LINE เพ่ือใช้ในการส่ือสาร ส่งคลิปวิดีโอ และตรวจผลงานนักเรียน 
เป็นต้น 

7. รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาของนักเรียน และผู้ปกครองในการเรียนการสอน พร้อมให้ค าแนะน า
และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุด 

8. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในผู้บริหาร และบอกปัญหาที่เกดิขึ้นให้ทราบ 

3.2 จุดเด่นและจุดอ่อน จากการจัดการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบที่ใช้ 
1. จุดเด่นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ON DEMAND นักเรียนสามารถรับชมซ้ าและย้อนหลังตามเวลาที่สะดวก และสามารถกด

หยุดหรือกดย้อนกลับเนื้อหาที่ต้องการศึกษาเพ่ิมเติม 
 ON HAND นักเรียนบางคนที่ไม่มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณอินเตอร์ การน าใบงาน

หรือชิ้นงานท าให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกคน  
2. จุดอ่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 ON DEMAND ถ้าอุปกรณ์ปลายทางในการรับชม ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือความเร็ว

ของสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า ไม่ว่าจะเป็น Tablet, smart TV, smartphone นักเรียนจะไม่สามารถเรียนรู้ได้ 
หรือเรียนรู้ได้ไม่ต่อเนื่อง 

 On Hand การรับ-ส่งเอกสารและการเดินทางมารับ-ส่งเอกสาร เป็นการเพ่ิมความเส่ียงใน
การรับเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 
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ตัวอย่างคลิปการสอนและผลงานของคุณครู 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น วิธีการสอน ตัวอย่างสื่อ ผลงานนักเรียน 

1 นางสาวอรนิชา สุขใจ 

นางสาวพนิดา โสมวงศ ์

นางสาวธีวาวรรณ พันธด์ ี

อนุบาล 
1-3 

บู รณาการวิ ชาต้ านทุจริตกับ
หน่วยการเรียนรู้ ชุมชนของเรา 
โดยจัดท าคลิปวิ ดี โ อ  และให้
นักเรียนท ากิจกรรมที่ครูผู้สอน
ก าหนด ถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอที่
ท ากิจกรรมส่งช่องทาง LINE 

 
เรื่อง การแยกขยะ 

 

 
 

 

2 นางสาววัลลภา พลับน้อย 

สิบเอกหญิงอัญชนา สุทธิสนธ ์

ป.1 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบ  
ON DEMAND แ ล ะ  ON HAND 
โดยครูผู้สอนจัดท าคลิปวิดีโอหรือ
ใบงาน ในนักเรียนสรุปความรู้ลง
ในสมุด ลงผลงานช่องทาง LINE  

เรื่อง ของใช้ส่วนตนและ
ของใช้ส่วนรวม 

 
เรื่อง การแยกแยะ

ประโยชนส์่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
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นวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวิชาต้านทุจริต ของโรงเรียนประถมนนทรี 

ตัวอย่างคลิปการสอนและผลงานของคุณครู 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น วิธีการสอน ตัวอย่างสื่อ ผลงานนักเรียน 

3. นางสาวเบญจมาศ ตันเที่ยง 
นางสาวสุกัญญา รักวงษ์ฤทธ์ิ 

ป.2 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบ  
ON DEMAND แ ล ะ  ON HAND 
โดยครูผู้สอนจัดท าคลิปวิดีโอหรือ
ใบงาน ในนักเรียนสรุปความรู้ลง
ในสมุด ลงผลงานช่องทาง LINE 

 

 

 

 
 

4. นางสาวชลรัตน์ กอหาญ 

นางสาวสนธยา คันธาวัฒน ์

ป.3 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบ  
ON DEMAND แ ล ะ  ON HAND 
โดยครูผู้สอนจัดท าคลิปวิดีโอหรือ
ใบงาน ในนักเรียนสรุปความรู้ลง
ในสมุด ลงผลงานช่องทาง LINE 

 
เรื่อง การคิดแยกแยะ

ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม 

 

5. นางสาวศุจีภรณ์ จันขอนแก่น 

นางสาววรรณวิษา กูลแดง 
ป.4 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบ  

ON DEMAND แ ล ะ  ON HAND 
โดยครูผู้สอนจัดท าคลิปวิดีโอหรือ
ใบงาน ในนักเรียนสรุปความรู้ลง
ในสมุด ลงผลงานช่องทาง LINE 
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นวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวิชาต้านทุจริต ของโรงเรียนประถมนนทรี 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างคลิปการสอนและผลงานของคุณครู 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น วิธีการสอน ตัวอย่างสื่อ ผลงานนักเรียน 

6. นางสาวสุมณฑา วงษ์สวสัดิ ์
นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย ์

ป.5 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบ  
ON DEMAND แ ล ะ  ON HAND 
โดยครูผู้สอนจัดท าคลิปวิดีโอหรือ
ใบงาน ในนักเรียนสรุปความรู้ลง
ในสมุด ลงผลงานช่องทาง LINE 

  

 
 

7. นางสาวธารารตัน์ รวมศลิป ์

นางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธ
สง 

ป.6 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบ  
ON DEMAND แ ล ะ  ON HAND 
โดยครูผู้สอนจัดท าคลิปวิดีโอหรือ
ใบงาน ในนักเรียนสรุปความรู้ลง
ในสมุด ลงผลงานช่องทาง LINE 
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นวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวิชาต้านทุจริต ของโรงเรียนประถมนนทรี 

 

 

 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาต้านทุจริตศึกษา 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น วิธีการสอน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. นางสาวอรนิชา สุขใจ 

นางสาวพนิดา โสมวงศ ์

นางสาวธีวาวรรณ พันธด์ ี

อนุบาล 

1-3 

จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
แบบ  ON DEMAND และ ON 

HAND โดยครูผู้ สอนจัดท า
คลิปวิ ดี โ อหรื อ ใบงาน ใน
นักเรียนสรุปความรู้ลงในสมุด 
ลงผลงานช่องทาง LINE 

 
หน่วยการเรียน ชุมชนน่ารู้  

 

2 นางสาววัลลภา พลับน้อย 

สิบเอกหญิงอัญชนา สุทธิสนธ ์

ป.1 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
แบบ  ON DEMAND และ ON 

HAND โดยครูผู้ สอนจัดท า
คลิปวิ ดี โ อหรื อ ใบงาน ใน
นักเรียนสรุปความรู้ลงในสมุด 
ลงผลงานช่องทาง LINE 

 

เร่ือง การคิดแยกแยะ (สถานท่ีสว่นตนและสถานท่ี
สว่นรวม) 

 

เร่ือง การคิดแยกแยะ (ชองใช้สว่นตนและของใช้สว่นรวม) 
 

3. นางสาวเบญจมาศ ตันเที่ยง 
นางสาวสุกัญญา รักวงษ์ฤทธ์ิ 

ป.2 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
แบบ  ON DEMAND และ ON 

HAND โดยครูผู้ สอนจัดท า
คลิปวิ ดี โ อหรื อ ใบงาน ใน
นักเรียนสรุปความรู้ลงในสมุด 
ลงผลงานช่องทาง LINE 

 

เร่ือง สทิธิและหน้าที่ของนกัเรียน 

 

เร่ือง การคิดแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์สว่นรวม 
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นวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวิชาต้านทุจริต ของโรงเรียนประถมนนทรี 

 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาต้านทุจริตศึกษา 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น วิธีการสอน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. นางสาวชลรัตน์ กอหาญ 

นางสาวสนธยา คันธาวัฒน ์

ป.3 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
แบบ  ON DEMAND และ ON 

HAND โดยครูผู้ สอนจัดท า
คลิปวิ ดี โ อหรื อ ใบงาน ใน
นักเรียนสรุปความรู้ลงในสมุด 
ลงผลงานช่องทาง LINE 

 
เร่ือง การคิดแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและ

ผลประโยชน์สว่นรวม 

 
เรื่อง การคิดแยกแยะ (ท าความดี) 

5. นางสาวศุจีภรณ์ จันขอนแก่น 

นางสาววรรณวิษา กูลแดง 
ป.4 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

แบบ  ON DEMAND และ ON 

HAND โดยครูผู้ สอนจัดท า
คลิปวิ ดี โ อหรื อ ใบงาน ใน
นักเรียนสรุปความรู้ลงในสมุด 
ลงผลงานช่องทาง LINE 

 

เร่ือง การคิดแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์สว่นรวม 

6. นางสาวสุมณฑา วงษ์สวสัดิ ์
นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย ์

ป.5 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
แบบ  ON DEMAND และ ON 

HAND โดยครูผู้ สอนจัดท า
คลิปวิ ดี โ อหรื อ ใบงาน ใน
นักเรียนสรุปความรู้ลงในสมุด 
ลงผลงานช่องทาง LINE  

เร่ือง ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 

เร่ือง การเปรียบเทยีบผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์สว่นรวม 
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นวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวิชาต้านทุจริต ของโรงเรียนประถมนนทรี 

 

 

4. ผลการด าเนินการ  ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผลการด าเนินการที่โรงเรียนประถมนนทรีได้จัดการเรียนการสอนวิชาต้านทุจริตศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ 
คือ 

 - ครูผู้สอนวิชาต้านทุจริตศึกษาแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยการส ารวจความพร้อมในการ
เรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง สามารถเรียนในรูปแบบใดที่ทางโรงเรียนก าหนด 

- ครูผู้สอนวิชาต้านทุจริตศึกษาพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจในนวัตกรรม
การเรียนรู้ทัง้คลิปวิดีโอ และใบงาน แก้ปัญหาเป็น ส่ือสารได้ดี และเต็มใจในความร่วมมือในการเรียนการสอน 

- ครผูู้สอนวิชาต้านทุจริตศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19) ด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ บรูณา
การได้อย่าง หลากหลาย  

- ครูผู้สอนวิชาต้นทุจริตศึกษาออกแบบการจัดการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน ON DEMAND และ ON HAND และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเลือกใช้ส่ือตามผลการส ารวจความพร้อมในการ
เรียนการสอนทางไกลของนักเรียน 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาต้านทุจริตศึกษา 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น วิธีการสอน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
7. นางสาวธารารตัน์ รวมศลิป ์

นางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธ
สง 

ป.6 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
แบบ  ON DEMAND และ ON 

HAND โดยครูผู้ สอนจัดท า
คลิปวิ ดี โ อหรื อ ใบงาน ใน
นักเรียนสรุปความรู้ลงในสมุด 
ลงผลงานช่องทาง LINE 

 
เร่ือง การคิดแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและ

ผลประโยชน์สว่นรวม 

 
เร่ือง การคิดแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและ

ผลประโยชน์สว่นรวม 

 



12 
 

นวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวิชาต้านทุจริต ของโรงเรียนประถมนนทรี 

 จากการที่โรงเรียนประถมนนทรีได้ด าเนินการใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอนวิชาต้านทุจริต ท า
ให้ผลที่เกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ได้รับ ของนักเรียน ครู บุคลากร สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน จากการ
จัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ ON DEMAND และ ON HAND มีดังนี้ 

ผลที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน                
1.นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรน่า 2019 (COVID-19) พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง                     
2. นักเรียนมีวินัยในการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 (COVID-19 )  เป็นคนเก่ง คนดี มีความรับผิดชอบและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
3. นักเรียนแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

ผลที่เกิดขึ้นต่อครูและผู้บริหารโรงเรียน                     
1. ครูและผู้บริหารพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี และทักษะการส่ือสารอย่างมีคุณภาพและเต็ม

ศักยภาพ                    
2. ครูและผู้บริหารได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการเรียนการสอนให้กับ

นักเรียนไดทุ้กสถานการณ ์                    
3. ครสูามารถจัดการเรียนการสอนวิชาต้านทุจริตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ผลที่เกิดขึ้นต่อสถานศึกษา                      
1. เป็นสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ                      
2. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ให้นักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ผลทีเ่กิดต่อผู้ปกครองและชุมชน                      
 1. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน                      
 2. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือ และความเหลือโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียน
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 

5. ปัจจัยความส าเร็จ 

 โรงเรียนประถมนนทรีได้รับความช่วยเหลือ และความร่วมมือในการจัดการเรียนสอนวิชาต้านทุจริต
ศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ท าให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลต่อคุณภาพของการเรียนการสอน ทั้งจาก ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน 
และภาคีเครือข่ายของ 

 5.1 ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารได้ขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาต้านทุจริตศึกษาใน
รูปแบบ ON HAND และ ON DEMAND โดยการสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียนทุกคน  
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5.2 ด้านครูผู้สอน ครูผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาต้าน
ทุจริต รูปแบบ ON HAND และ ON DEMAND โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดท าคลิป
การเรียนการสอน การเตรียมเอกสาร ใบงาน วัสดุ/อุปกรณ์ ส าหรับนักเรียน  

 5.3 ด้านอุปกรณ์ โรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนทุก
คน  

 5.4 ด้านการจัดการพ้ืนที่ ด าเนินการตามมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) มีการฉีดพ่นท าความสะอาดอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ  มี
เครื่องวัดอุณหภูมิ มีแอลกออลล์ฆ่าเชื้อ ท าป้ายสัญลักษณ์ การป้องกันตนเอง การเว้นระยะห่าง ตามห้องเรียน 
โรงอาหาร ห้องน้ า อาคารเรียน ที่พักคอยผู้ปกครอง ฯลฯ 

 5.5 ความร่วมมือของผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ ด้านการจัดหาเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนเช่น จัดหาสัญญาณอินเตอร์เน็ต Tablet, smart TV, smartphone ให้กับผู้เรียน และช่วยเผลือ
นักเรียนในการเรียนการสอน พร้อมติดต่อส่ือสารครผูู้สอนวิชาต้านทุจริตศึกษา เพ่ือรับ-ส่งเอกสาร  

 5.6 ความร่วมมือของนักเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอน โดย
การเข้าเรียนศึกษาคลิปวิดีโอ ท าใบงาน แบบฝึกหัด กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ครูผู้สอนก าหนด (วัดประเมินผลจาก
การส่งงานย้อนกลับของผู้เรียน) 
 

6. บทเรียนที่ได้รับ 

 6.1 ข้อสรุป 

 โรงเรียนประถมนนทรีได้จัดการเรียนการสอนทางไกลวิชาต้านทุจริตศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานคือ ON HAND และ 
ON DEMAND โดยเลือกให้เหมาะสมกับความพร้อมในการเรียนของนักเรียน ปรับเปล่ียนไปตามบริบทของ
สถานการณ์นั้น ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นไปตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่โรงเรียนได้ก าหนด เป็นที่พึงพอใจ
ต่อ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ทางโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ ไม่ปกติ 
ซึ่งเป็นเรื่องยากในการปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนที่ถือปฏิบัติกันมาในรูปแบบ ON SITE คือ การเรียนเกิดขึ้น
ในห้องเรียน โดยครูและนักเรียนสามารถส่ือสาร และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้ มาเป็นรูปแบบการเรียน
การสอนที่ส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ ท าให้การส่ือสาร การโต้ตอบ และการท ากิจกรรมต้องปรับเปล่ียนไป 
แตก่็ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการส่ือสาร การแก้ไขปัญหา และการใช้เทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้าเรียน และติดตามงานกับครูผู้สอน 
ผู้ปกครองมีความใส่ใจในการเรียนของนักเรียนมากขึ้น เนื่องจากต้องเป็นผู้ช่วยเหลือในการเรียนการสอน สร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
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ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของโรงเรียน 

 ซึ่งการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ควรค านึงถึงความพร้อมและความเหมาะสมในวัยของ
นักเรียนรายบุคคลเป็นหลักส าคัญ เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นครูผู้สอนต้องท าการส ารวจความพร้อมของนักเรียนในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น เวลา อุปกรณ์ 
จ านวนนักเรียนในครอบครัว และความพร้อมผู้ปกครอง  

6.2 ข้อสังเกต/ข้อจ ากัด และอุปสรรค  

ข้อสังเกต/ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลวิชาต้านทุจริตศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือข้อจ ากัดที่จะจัดการเรียนการสอนนี้ให้
ประสบความส าเร็จ 

ข้อสังเกตการเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น  โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต หรือ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีข้อจ ากัด เด็กนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน หากให้ใช้ โทรศัพท์มือถือ ก็จะน า
โทรศัพท์มือถือมาเล่นระหว่างการเรียนการสอน นักเรียนไม่สามารถไตร่ตรองความถูกต้องของข้อมูล จากการ
เข้าถึงข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ นักเรียนใช้เวลาเสพออนไลน์ในส่ิงที่ตนสนใจได้อย่างไม่มีเวลาจ ากัดแต่มักไม่มีสมาธิ
ในส่ิงที่ตนไม่สนใจ ดังนั้นการเรียนออนไลน์หากจัดเนื้อหาและรูปแบบการเรียนที่หนักและเครียดเกินไป จะไม่
สามารถเร้าความสนใจของนักเรียนได้ อีกทั้งการเรียนมีเนื้อหาที่ผู้ปกครองเองก็ไม่สามารถช่วยเผลือการเรียน
การสอนนักเรียนได้หากนักเรียนเกิดข้อสงสัย การอธิบายผ่านทางช่องทางการเรียนออนไลน์ท าให้เข้าใจยาก
และช้ากว่าการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดจากการมีบุตรหลานหลายคนในหนึ่งบ้าน 
ท าให้ต้องแบ่งช่วงเวลาการเรียนเพราะอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ไม่เพียงพอ กินเวลาเรียนไปมาก จนท าให้
นักเรียนบางคนต้องเรียนในช่วงเวลากลางคืน อีกท้ังปัญหาที่ผู้ปกครองต้องไปท างาน นักเรียนต้องรอผู้ปกครอง
เลิกงาน เพราะนักเรียนไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ในช่วงเวลากลางวัน กลับจากงานจึงจะมีโอกาสให้
นักเรียนได้เรียนออนไลน์ได้ สร้างความเหนื่อยล้าให้กับผู้ปกครองและนักเรียน เพราะเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมใน
การเรียน แต่เป็นเวลาที่ควรได้รับการพักผ่อน ดังนั้นการแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดในการเรียนดังกล่าว ทาง
โรงเรียนจึงต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand ทดแทน ครูผู้สอนพยายามที่จะต้องคุยและรับรู้
ปัญหา รวมไปถึงการแก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ือสร้างทางออกท่ีได้ผลสรุปที่ดีกับผู้ปกครองและตัวนักเรียนเอง 

 
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 

 โรงเรียนประถมนนทรีเผยแพร่ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนวิชาต้านทุจริตในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒o๑๙ (COVID-19) ทาง social media ต่าง ๆ ของโรงเรียน และได้รับ
การยอมรับในการจัดท าส่ือการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

  Facebook โรงเรียนประถมนนทรี สพป กทม 
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เกียรติบัตรรางวัล BKKP DIGITAL  

TEACHING AWRDS 2563 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยา่งผลงาน / ชิ้นงานของ
นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

ห้องเรียนที่ใช้ส่งคลิปการสอนและ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง 

 

 ครูผู้สอนได้รับรางวัล BKKP DIGITAL TEACHING AWRDS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

8. นวัตกรรมสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมที่สอดคล้อง เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

      จั ดการ เ รี ยนการสอนใน
รายวิชาเพ่ิมเติม วิชาต้านทุจริต
ศึกษา ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การในระดับชั้นปฐมวัย 1 – 3 
นักเรียนได้รับความรู้ตรงตาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนด 

     ครูผู้สอนใช้รูปแบบการเรียน
การสอน ON DEMAND หรือ ON 
HAND คือ การจัดท าคลิปวิดีโอ
ตรงตามเนื้อหาที่ต้องการสอน 
และจัดท าใบงานให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและวัยของนักเรียน 
มีความหยืดหยุ่นตามสถานการณ์
ของการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

2. ความละอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริต 
3. STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 

4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
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