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             รายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  การน าเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ                        
(Best Practice) ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง การจัดการเรียน                 
การสอนรูปแบบนวัตวิถี MONTREE MODEL โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด              
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
             การรายงานผลงานที่ประสบผลส าเร็จทางด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยสื่อ นวัตกรรม                   
และเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนวัตวิถี MONTREE MODEL โดยใช้ผู้เรียน                  
เป็นฐาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือน านวัตกรรมไปใช้ใน
การบริหารจัดการเรียนรู้ ด้วยภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                    
ที่แพร่ระบาดในวงกว้างและเพ่ิมขึ้นทุกวัน ซึ่งได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานขับเคลื่อนนวัตกรรม MONTREE 
MODELโดยอาศัยหลักการทฤษฎี และกระบวนการ 5W1H ขับเคลื่อนในการพัฒนารูปแบบของกิจกรรม 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งปรากฏผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะสรุป 
 ผู้จัดท ามีความภาคภูมิใจที่ ได้น าเสนอข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่ เป็นร่องรอย                      
จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ อุสาหะ  ที่บังเกิดผลโดยตรงต่อนักเรียน  โรงเรียน  และส่วนรวม    
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวกส าหรับการพิจารณาของคณะกรรมการ  
ผู้ประเมินทุกท่าน 

     ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณะครู และขอขอบใจนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในความส าเร็จของผลงานดีเด่นต่าง ๆ  รวมทั้งให้ ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
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สารบัญ 
 

          เรื่อง                       หน้า 
           ค าน า ข 
           สารบัญ ค 
           การน าเสนอผลงาน 7 ประเด็น ตามกรอบการน าเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 1 
           (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
           ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 1 
           จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 2 
           กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการด าเนินงาน 2 
           ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 11 
           ปัจจัยความส าเร็จ 11 
           บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 12 
           การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 12 
  ประวัติผู้เขียนรายงาน            16 
  



 

การน าเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

******************** 
ชื่อผลงาน  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนวัตวิถี MONTREE MODEL โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายมนตรี   นาคีย์  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
 โรงเรียน บ้านทุ่งโพธิ์  ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 โทรศัพท์ มือถือ 061 – 0946765  e-mail afsmith1992@gmail.com 
 
รายละเอียดการน าเสนอผลงาน 7 ประเด็น ดังนี้ 
 1.ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 

   “ต้นทุนทางการศึกษา” บนความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การมองต่างมุม มุมที่หลากหลาย ทั้งฝ่าย
ของกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มครู และกลุ่มนักเรียน ปัจจัยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการจัดการเรียนรู้
ภายใต้ค าว่า “ไม่พร้อม” เมื่อสถานการณ์โรคระบาดที่มี เ พ่ิมมากขึ้นทุกวัน นั่ นก็คือ COVID-19 นั้น              
จึงต้องท าให้ทุกฝ่ายต้องเกิดการพัฒนาตนเองในรูปแบบของ Active Learning ทันที รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ปกติในห้องเรียน (Onsite) ต้องงดในภาวะของการสถานการณ์ที่ไม่ปกติ แผนการด าเนินการต้อง
ได้รับการปรับเปลี่ยนพัฒนาตามสภาวะและเพ่ือให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา 

   ในมุมมองของการจัดการเรียนการสอนที่งดให้ห้องเรียนปกติแล้วนั้น ก็ยังมีรูปแบบที่สามารถ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ เช่น On-air : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ ใช้สัญญาณดาวเทียม KU-Band (จานทึบ) C-Band 
(จานโปร่ง) ระบบเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ระบบ Application TV  และระบบ IPTV ซึ่งเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่การเรียนรู้ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระดับอนุบาลถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  On-hand : การจัดการเรียนการสอนด้วยการน าส่งเอกสารที่บ้าน หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล โดยการน า
หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน และสื่อการเรียนรู้อ่ืน ๆ ไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความดูแล
ช่วยเหลือของผู้ปกครองในขณะที่เรียนรู้  On-demand : การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th) , 
Youtube (DLTV 1  Channel – DLTV 12  Channels) , Application DLTV , DLIT (www.dlit.ac.th), 
Application DLIT หรือ OBEC Content Center บน Smart Phone / Tablet  Online : การจัดการเรียน
การสอนแบบถ่ายทอดสด หมายถึง การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในลักษณะการสื่อสาร
สองทาง ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด (LIVE) ระหว่างครูและนักเรียน โดยนักเรียนจะต้องมีความ
พร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องนั้น การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
นวัตวิถี MONTREE MODEL โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงได้ศึกษาหลักการ ทฤษฎี น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้วิธีการน ามาเป็นแนวปฏิบัติ
พัฒนาในการจัดการเรียนการสอน เทคนิควิธีการให้มากและหลากหลาย และท่ีส าคัญของค าว่า ผู้เรียนเป็นฐาน
คือ การเข้าถึงเนื้อหา สื่อ การเรียนการสอนของนักเรียนที่สะดวกที่สุด เสมือนห้องเรียนปกติได้รับการเรียนรู้ที่
ไม่เกิดภาวะใด ๆ  
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 2.จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
         2.1 จุดประสงค์ของการด าเนินงาน 
                         1. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 นั้น ยังต้องด าเนินการไปตามหลักสูตร การวัด ประเมินผลรอบปีการศึกษาท่ีก าหนด 

    2. เพื่อสร้างและเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ 
ง่ายจากที่มีอุปกรณ์เข้าถึง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียนเอง และมีรูปแบบที่หลากหลายในการสื่อสาร
รวมถึงปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียน 
                    2.2 เป้าหมายของการด าเนินงาน 
                         1. เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  3  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ จ านวน 69 คน 
ที่เข้าถึงการเรียนการสอนตามรูปแบบนวัตวิถี MONTREE MODEL  
โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นการเข้าถึงสื่อ นวัตกรรมของครูผู้สอน การเยี่ยมชม ร้อยละ 80   

    2. เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  3  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ จ านวน 69 คน   

             ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบนวัตวิถี MONTREE MODEL  
โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) รวมถึงการเข้าถึงสื่อ นวัตกรรมของครูผู้สอน และมีการสื่อสารรวมถึง
ปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียน ร้อยละ 80  
 

 

 3.กระบวนการผลิตงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1  การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม 

 

                      1. ขั้นส ารวจ  เป็นการส ารวจนักเรียนก่อนที่จะมีแนวทาง การออกแบบรูปแบบ 
วิธีการของการสร้างและเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สอดคล้องระหว่างผู้ที่ใช้งาน                 
การเข้าถึงสื่อ นวัตกรรม และการสื่อสารรวมถึงปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียน                     
โดยก าหนดรูปแบบการส ารวจนักเรียน จ านวน 40 คน ดังตารางนี้ 
 

หัวข้อการส ารวจนักเรียน รายละเอียด 
1.นักเรียนระดับชั้ นที่ ตอบแบบ
ส ารวจ 

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 11 คน (27.5%) 
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 15 คน (37.5%) 
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 14 คน (35.0%) 

2.ใช้อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีประเภท
ใดอยู่กับการสื่อสารครูผู้สอน 

1. โทรศัพท์มือถือ (ส่วนตัว) (87.5%) 
2. โทรศัพท์มือถือ (ของผู้ปกครอง) (12.5%) 

3.แอพพลิเคชั่นที่ใช้สื่อสารติดตาม
งานระหว่างครูกับนักเรียน 

1. Facebook (92.5%) 
2. Line (12.5%) 

4.แอพพลิเคชั่นที่ใช้สื่อสารการเรียน
การสอนระหว่างครูกับนักเรียน 

1. GOOGLE MEET (57.5%) 
2. FACEBOOK LIVE (32.5%) 
3. Line (10.0%) 
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หัวข้อการส ารวจนักเรียน รายละเอียด 
5.นักเรียนใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายใด 

1.เน็ตประชารัฐหมู่บ้าน (12.5%) 
2.AIS (17.5%) 
3.DTAC (22.5%) 
4.TURE (20.0%) 
5.WIFI เช่น 3BB ,TOT, CAT Internet (27.5%) 

             

                 2. ขั้นการวิเคราะห์  จากการผลการส ารวจนักเรียนนั้นท าให้ทราบว่านักเรียนมีการใช้อุปกรณ์
สื่อเทคโนโลยีประเภทใดอยู่กับการสื่อสารครูผู้สอน แอพพลิเคชั่นที่ใช้สื่อสารติดตามงานระหว่างครูกับนักเรียน
แอพพลิเคชั่นที่ใช้สื่อสารการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่ายใด 
ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การออกแบบ การสร้างและวิธีการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
        3. ขั้นการออกแบบ  เมื่อไดผ้ลการวิเคราะห์ จึงได้ออกแบบโดยก าหนดทิศทาง กรอบแนวคิดที่
จะสร้างและวิธีการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ภายใต้สถานการณ์               
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการเข้าถึงสื่อ นวัตกรรมของครูผู้สอน และมีการ
สื่อสารรวมถึงปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียน โดยก าหนดกรอบตามรูปแบบนวัตวิถี 
MONTREE MODEL โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน คือ 
                 “MONTREE Model” คือ  นวัตกรรมเพื่อเป็นการสร้างและบริหารจัดการที่ดีของตนเอง 

1. M : Management : การจัดการ  หมายถึง ครองตน  ครองคน  ครองงาน  
                 ค าอธิบาย กล่าวคือ การรู้จักตนเอง การรู้จักบุคคล การรู้จักหน้าที่การงาน 

2. O : Operation : การท างาน หมายถึง รู้งาน วางตน ผลงานเป็นเลิศ 
                 ค าอธิบาย กล่าวคือ การเรียนรู้งานอยู่ เสมอ การวางตนเหมาะสมตามกาลเทศะ                     
การท างานที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน 

3. N : Nature : ธรรมชาติ  หมายถึง สังคมบริบท บุคคลแตกต่าง สร้างองค์ความรู้ 
                ค าอธิบาย กล่าวคือ รู้จักกฎ ระเบียบวินัยของสังคม บุคคล มีความคิดแตกต่าง
หลากหลาย หล่อหลอมให้เกิดองค์ความรู้ที่มีผลการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. T : Technology : เทคโนโลยี  หมายถึง สร้างสื่อ พัฒนา รู้ค่าการใช้งาน  
                ค าอธิบาย กล่าวคือ การสร้างสื่อที่ต้องสอดคล้องตามแนวคิดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21                      
และการพัฒนาต่อยอด พร้อมกับการสร้างค่านิยมให้รู้ค่าการใช้งานที่ถูกต้อง 

5. R : Report : รายงาน  หมายถึง รู้เก็บงาน รายงานตน ส่งผลองค์กร 
                ค าอธิบาย กล่าวคือ การรู้จักเก็บงาน การไปราชการมีรายงานถึงผู้บังคับบัญชา 

6. E : Engineering : วิศวกรรม  หมายถึง ครูสอนดี  เห็นผล  คนยกย่อง 
                ค าอธิบาย กล่าวคือ ครู คือ ผู้สร้าง สร้างคนให้มีความรู้ เคียงคู่คุณธรรม น าไปสู่สังคม 

7. E : Experience : ประสบการณ์  หมายถึง รู้เก็บ รู้แลกเปลี่ยน ตกผลึกความคิด 
                ค าอธิบาย กล่ าวคือ เรียนรู้ สิ่ ง ใหม่  เข้ า ใจแลกเปลี่ ยน แล้ วตกผลึกความคิด                         
น าไปใช้อย่างเหมาะสม 
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                     การแก้ปัญหาด้วย 5W1H คือ ตัวอักษรตัวแรกของค าภาษาอังกฤษ 6 ค า ประกอบด้วย 
Who , What , When , Where ,Why และ How วิธีการใช้เครื่องมือนี้ประกอบด้วยการถามชุดค าถาม                
อย่างเป็นระบบ เพ่ือรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จ าเป็นในการจัดท ารายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือระบุลักษณะที่แท้จริงของปัญหาและอธิบายออกมาอย่างแม่นย าและครบถ้วน  (ที่มาของข้อมูล : 
https://www.goodmaterial.co/what-is-5w1h) 

 

                     โดยอาศัยหลักการ 5W1H ร่วมกับรูปแบบนวัตวิถี MONTREE MODEL เป็นกระบวนการ
สร้าง พัฒนา กิจกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาและกิจกรรมพัฒนานักเรียนเกิดสมรรถนะ               
ตรงตามกรอบท่ีทางหลักสูตรก าหนดให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  
 
 
 
 

1. What : อะไร? 
     รูปแบบนวัตวิถี MONTREE MODEL คือ รูปแบบที่จัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย                    

ก าหนดแนวทางเพ่ือใช้ในการเข้าถึงโดยจุดเน้นคือนักเรียนเป็นผู้เข้าถึงสื่อ นวัตกรรมที่ผลิตขึ้น ใช้งานได้ง่าย 
ตามบริบทของทรัพยากรของนักเรียนที่มีอยู่ เพราะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

2.  Who : ใคร? 
 ครูผู้สอน ผลิตสื่อ นวัตกรรมข้ึน เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใช้งาน เรียนรู้ง่ายที่สุดตามทรัพยากรที่มีอยู่ 

จุดเน้นที่สามารถนอกจากการเข้าถึงแล้วนั้น ต้องสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับการเรียนการสอนได้ 
3. When : เมื่อไหร่ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึนอยู ่
ทุกวัน แต่การศึกษาท่ีครูต้องให้นักเรียนก็คงยังต้องด าเนินการไปไม่หยุด  

4. Where : ที่ไหน 
การจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา คือ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ต าบลหนองสนม  

อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
5. Why : ท าไม 

การจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีวันหยุด ต้องขับเคลื่อนไปตามสถานการณ์และจุดหมายเดียว               
เพ่ือนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ จากการจัดการเรียนการสอน มีปฏิสัมพันธ์ มีช่องทางการติดต่อสอบถาม 
พูดคุย ตลอดในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนวัตวิถี MONTREE MODEL โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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6. How : อย่างไร 
เมื่อต้องได้รับการส ารวจก่อนการเรียนการสอน ส ารวจเพ่ือให้ทราบว่านักเรียนเข้าถึงรูปแบบ 

วิธีการอย่างไรที่จะสื่อสาร สร้างปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอนได้  นอกจากนี้ต้องได้ขยายผลให้กับครูที่อยู่
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือน าไปใช้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
          อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนวัตวิถี MONTREE MODEL โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน                        
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้วางแผน ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี รวมถึงการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เทคนิควิธีการการจัดการเรียนการ
สอนที่น่าสนใจ รวมไปถึงสื่อ เครื่องมือ ที่หลากหลายรูปแบบมาปรับใช้ในบริบทของสถานศึกษาและได้น าไปใช้ 

1. รูปแบบการประสานงานช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอน   
รูปแบบนี้เกิดขึ้นจากผลการวิเคราะห์ในรูปแบบส ารวจนักเรียน การเข้าถึงสื่อจากท่ีจะใช้ 

โทรศัพท์ในการติดต่อสอบถามนั้น ถ้าใช้เวลานาน ก็จะมีข้อจ ากัดในการใช้เงินจากการโทรศัพท์มากเกินไป               
จึงได้ก าหนดช่องทางสื่อสารไว้ให้กับนักเรียนเป็นสื่อสังคม (Social network) เช่น Facebook รูปแบบบัญชี
ส่วนตัว รูปแบบแฟนเพจ Line รูปแบบไลน์ส่วนตัว เป็นต้น 
 

 

 

 
 

ช่องทางสื่อสารไว้ให้กับนักเรียนเป็นสื่อสังคม (Social network)  
เช่น Facebook รูปแบบบัญชีส่วนตัว รูปแบบแฟนเพจ Line รูปแบบไลน์ส่วนตัว เป็นต้น 

 

2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ประเภท เว็บไซต์การเรียนรู ้
รูปแบบมีการพัฒนานี้เกิดขึ้นก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19 โดยสร้างขึ้นเพ่ือไว้เป็นการเก็บเอกสาร ผลงานทางราชการ ในการพัฒนาตนเอง และการจัด              
การเรียนการสอน เสมือนเป็นแฟ้มสะสมงานออนไลน์ (Portfolio Online) โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google 
สร้างผ่านระบบของ Site Google และ Blogger 
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3. รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ประเภท การทดสอบบทเรียนออนไลน์ 
รูปแบบการพัฒนานี้ เกิดจากกระบวนการการจัดการเรียนการสอน เมื่อจบบทเรียนแล้ว 

นั้นต้องได้รับการทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา โดยครูได้จัดท าแบบทดสอบให้กับนักเรียนผ่าน
ระบบ Google Form และเว็บไซต์ Coding Thailand , Be Internet Awesomeส าหรับการพัฒนาตนเอง
นอกจากการเรียนรู้และจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการเรียนรู้ 
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4. รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ประเภท สื่อมัลติมีเดียออนไลน์   
          รูปแบบการพัฒนานี้ เกิดจากกระบวนการของการจัดการเรียนการสอน นอกจากที่         

จะน าสื่อวิดิโอมาบูรณาการใช้ในการเรียนการสอนแล้วนั้น ก็ได้น าวิดิโอที่บันทึกปฏิสัมพันธ์ของนักเรียน                
ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้ และการน าไปเพ่ือเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือนครูผู้ที่สนใจผ่านระบบ Youtube Chanel ภายใตช้่อง Good Sharing By นายมนตรี นาคีย์ 

 

  
 

5. รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ประเภท ห้องเรียนออนไลน์  
                        รูปแบบการพัฒนานี้ เกิดจากกระบวนการของการจัดการเรียนการสอน  ได้รับการ
มอบหมายภาระชิ้นงานให้แล้วนั้นในชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน และทางเว็บไซต์การเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็น
ช่องทางในติดตาม สื่อสารกับนักเรียนที่อาจจะไม่สอบถามผ่านในชั้นเรียนออนไลน์ ทั้งข้อสงสัยในการกิจกรรม 
การทบทวนเนื้อหาในการเรียนการสอน โดยใช้ช่องทางผ่านระบบ Facebook Group & messenger 
 

 

 

Facebook Group & messenger 
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6. รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ประเภท FACE TO Classroom Online  
รูปแบบนี้เกิดข้ึนจากผลการวิเคราะห์ในรูปแบบส ารวจนักเรียน ที่ทราบและเห็นผลว่า 

นักเรียนใช้งานในการเข้าถึงแอพพลิเคชันทางโทรศัพท์ส่วนตัว และของผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือการเข้าถึง               
เป็นช่องทางผ่านระบบ Google MEET เป็นหลักของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจาก                    
มีความเสถียรในส่วนของพ้ืนที่ทางโทรศัพท์น้อย รวมไปถึงการใช้บัญชีผู้ใช้ที่นักเรียนไม่ต้องสมัครใหม่ สามารถ
เข้าร่วมเมื่อรับลิงก์หรือรหัสห้องประชุมเข้าร่วมได้เลยทันที และไม่จ ากัดจ านวนคนเข้าร่วม แต่ไม่เกิน 100 คน 
สามารถน าเสนองานและรับชมพูดคุยได้ในทั้งทางอุปกรณ์แบบเดสก์ท็อป แบบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรองรับใน
ระบบ IOS และ Android มีกระดานออนไลน์ และใช้ฟรีไม่มีเวลาจ ากัด (24 ชั่วโมง) แต่จะมีข้อจ ากัดในการ
บันทึกวิดิโอในการจัดการเรียนการสอนไม่ได้ ส าหรับผู้ใช้งานที่เป็นอีเมลของส่วนบุคคล แต่ถ้าเป็นอีเมลของ
องค์กร สามารถบันทึกการใช้งานได้เป็นปกติ 
 

  

  
 

7. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-air ประเภท การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
รูปแบบการพัฒนานี้ เกิดจากกระบวนการของครูผู้สอนยึดเป็นแม่แบบที่ต้องได้ศึกษา 

พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน รูปแบบวิธีการ เทคนิคต่างๆ ได้น ามาใช้ปรับปรุงพัฒนาในการ
เรียนการสอน โดยศึกษาผ่านระบบ DLTV 
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8. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-demand & On-hand ประเภท คลังส่ือความรู้  
รูปแบบการพัฒนานี้ เกิดจากกระบวนการของกระบวนการของครูผู้สอน เพ่ือการน าสื่อ  

นวัตกรรม ที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ทบทวนฝึกท า ฝึกการพัฒนาอยู่เสมอ 
ทั้งในรูปแบบวิดิโอ ใบงาน ใบความรู้ อินโฟกราฟิก เกมส์เสริมความรู้ ผ่านระบบ DLIT Classroom 
 

  
 

9. รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์  ประเภท ถอดบทเรียนห้องเรียน  
รูปแบบการพัฒนานี้ เกิดจากกระบวนการของครูผู้สอน ต้องได้การพัฒนาตนเองในทุกปี 

การศึกษาจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์                    
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ที่มุ่ ง เน้นให้ เกิดสมรรถนะของนักเรียน รวมไปถึงการสะท้อนผล                      
จากการจัดการเรียนการสอน โดยผ่านกระบวนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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3.2   การด าเนินงานตามกิจกรรม 
การด าเนินงานตามกิจกรรมนั้นเป็นการน าเสนอข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ                 

นวัตวิถี MONTREE MODEL โดยใช้ผู้เรียนเป็นฐาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในรูปแบบของผังงานขั้นตอน ดังนี้ 
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3.3  ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
จากรูปแบบกิจกรรมที่ได้สร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น  ได้ด าเนินการตรวจสอบ เช่น                  

การเข้าถึงในรูปแบบของเว็บไซต์การเรียนรู้ติดตามจากยอดของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง ถ้าเป็น 
Youtube มาจากยอดจ านวนครั้งที่รับชม (View) ส่วนในรูปแบบของการทดสอบออนไลน์นั้นเป็นการวัด 
ประเมินผลจากการเรียนรู้ในแต่ละครั้งของบทเรียน การเข้าถึงรูปแบบของช่องทางการติดต่อประสานงานกับ
ครูผู้สอนถือว่ามีความเสถียรในระดับดี  

3.4  การใช้ทรัพยากร   
ในการเข้าถึงมีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางอินเทอร์เน็ตสูงในเวลาที่ใช้งานระยะเวลาที่นาน  

แต่ส าหรับการออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพ่ือการศึกษา สมัครฟรี                       
ไมมี่ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการพัฒนาขึ้นอยู่กับเจ้าของผลงานด าเนินการ  
      4.ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
   4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์ 
                  1. ได้รูปแบบวิธีการ เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด าเนินการไปตามหลักสูตร การวัด ประเมินผลรอบปีการศึกษาท่ีก าหนด 
                  2. ได้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล การเผยแพร่เครื่องมือให้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึง                
ได้ง่ายจากที่มีอุปกรณ์เข้าถึง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียนเอง และมีรูปแบบที่หลากหลายในการสื่อสาร
รวมถึงปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียน 
   4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
                      ได้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล การเผยแพร่เครื่องมือให้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึง                
ได้ง่ายจากที่มีอุปกรณ์เข้าถึง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียนเอง และมีรูปแบบที่หลากหลายในการสื่อสาร
รวมถึงปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 ในภาพรวมสถิติการเยี่ยมชมทุกรูปแบบรายการ ร้อยละ 80 
             4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
                    1. ด้านวิชาการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น มีการเข้าถึงสื่อ นวัตกรรม ในรูปแบบต่างๆ         
ที่ครูออกแบบ และในการจัดการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมเป็นอย่างดี 
                    2. ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาหรือชุมชน ผู้เรียนสามารถน าผลการพัฒนา
นี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จนเป็นกิจนิสัย สามารถที่จะไปใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้มากขึ้น สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเองโดยไม่ต้องตักเตือนง่ายต่อการสอนของครูและเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้เรียนและเป็นความสุขใจของครู
ผู้ปกครอง และชุมชน 
                    3. เป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปเผยแพร่ในเว็ปไซต์แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
     5.ปัจจัยความส าเร็จ 
              นวัตกรรมดังกล่าวส าเร็จได้ด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
นักเรียน ที่ให้การสนับสนุนในการให้พัฒนานักเรียนกลุ่มนี้ 

2. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา ตรวจสอบเครื่องมือ คือ ผศ.ดร.ภัทรดร  
จั้นวันดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้าพเจ้าได้น ามา
ปรับปรุง พัฒนา เมื่อน าไปทดลองใช้กับนักเรียน ก็ได้น ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนเป็นนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 
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    6.บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
                 จากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนวัตวิถี MONTREE MODEL โดยใช้ผู้ เรียนเป็นฐาน               
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อในระยะแรกในการปรับตัวของ
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีให้นักเรียน ด้วยสภาพทางชุมชนนั้น ท าอาชีพ
เกษตรกรรม และรวมไปถึงทรัพยากรงบประมาณในการจัดสรรของอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดภาวะ
แบบที่ทุกคนต้องปฏิบัติ การเตรียมของนักเรียนก็จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (Education For 
New normal) ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน พบว่า นักเรียนเห็นความส าคัญการใฝ่รู้              
ใฝ่เรียน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาตนเอง มีการค้นคว้าหาข้อมูล เกิดพฤติกรรมยอมรับ พอใจ เห็นคุณค่า             
ในตนเองและเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ิมมากขึ้น รู้จักการส ารวจตนเอง วางแผนการพัฒนาตนเองและปฏิบัติตาม
แผนในด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียนจนเป็นนิสัย  
 

    7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
              ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ผลงานทั้งในและนอกโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ เช่น 

1. ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม การรายงานผลนวัตกรรมการจัดการ 
เรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การสร้าง
นวัตกรรมการพัฒนาตนเอง เพ่ือการจัดการเรียนการสอนครบวงจรอย่างมีคุณภาพโดยใช้รูปแบบ MONTREE 
MODEL (หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 2563 ,
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 2564) 
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2. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในการให้ความรู้ผู้บริหาร   
คณะคร ูในระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ข่าวสารการเป็นวิทยากรระดับศูนย์เครือข่าย ข่าวสารการเป็นวิทยากรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  
 

 

3. การเผยแพร่เอกสารโดยขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบและรับรองผล 
การรายงานผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID – 19) การสร้างนวัตกรรมการพัฒนาตนเอง เพ่ือการจัดการเรียนการสอนครบวงจร                   
อย่างมีคุณภาพ โดยใช้รูปแบบ MONTREE MODEL 
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4. ได้รับเชิญจากเข้าร่วมประชุมเสวนาออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์สถานการณ ์
ผลกระทบการเรียนการสอนออนไลน์ในภาวะวิกฤตโควิด ๑๙ (รูปแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM Meeting) 
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 
วิดิโอประกอบการเสวนาออนไลน์ 
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ประวัติผู้เขียนรายงาน 

 
 
 
 ชื่อ   นายมนตรี    นาคีย์ 
 วัน เดือน ปีเกิด  27 พฤษภาคม 2535 
 สถานที่เกิด  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 สถานที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) อ าเภอพรรณานิคม 
    จังหวัดสกลนคร 
    มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บ ารุง อ าเภอพรรณานิคม 
    จังหวัดสกลนคร 
    มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บ ารุง อ าเภอพรรณานิคม 
    จังหวัดสกลนคร 
    ปริญญาตรี (ค.บ. 5 ปี) วิชาเอก นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 ความภาคภูมิใจ 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชนะเลิศเหรียญทอง ลูกจ้างยอดเยี่ยม    
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม การประกวดหน่วยงาน                      
และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพส าเร็จ  และเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ดีเด่น                    
(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ บั งคับบัญชาลูกเสือดี เด่น ประจ าปี  2564 ประเภทผู้สอน                   
จาก ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ บั งคับบัญชาลูกเสือดี เด่น ประจ าปี  2561 ประเภทผู้สอน                       
จาก ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญเงิน   ครูผู้สอนยอดเยี่ยม                  
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรม                
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพส าเร็จ                     
และเป็นที่ประจักษ์ ครั้ งที่  8 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                        
จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประเภท
ครูผู้ สอน การประกวดผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน ( Best Practice) ตามนโยบาย                             
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ” สู่กิจกรรม Active Learning ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รู้จาก                       
การลงมือท า ได้ใช้ในชีวิตจริง ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ 2562 

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2554    
ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดสกลนคร  พ.ศ. 2553 


