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คํานํา

กิจกรรมสงเสริมไอซีทีในการเรียนรู เรื่อง COVID-19 สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมการนํา
ไอซีที (ICT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies) มาประยุกตใช
ในการเรียนการสอน โดยนําเนื้อหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ซึ่งสงผล
ตอชีวิตประจําวันของมนุษยทั่วโลกในวงกวาง มาเปนเนื้อหาในการเรียนรู จะเห็นไดวาปจจุบันเครื่องมือไอซีที เปนเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณฉกุ เฉิน ประชาชนตองติดตามขาวการระบาดของ COVID-19 อยางตอเนือ่ ง รวดเร็ว
อีกทั้งยังตองเวนระยะหางทางสังคม (social distancing) เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของ COVID-19
ไอซีทเี ปนเครือ่ งมือทีช่ ว ยสงเสริมการเรียนรูข องคนในศตวรรษที่ 21 ทีม่ พี ฤติกรรม และรูปแบบการเรียนรูท แี่ ตกตางกัน
ครูจาํ เปนตองใช วิธกี าร เครือ่ งมือ ทีห่ ลากหลายและเหมาะสม มาประยุกตใชในการเรียนการสอน ซึง่ การนําไอซีทมี าประยุกต
กับการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม จะสรางพลังการเรียนรูและความสนใจการเรียนรูของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ไดสูงมากขึ้น
สวทช. ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญที่ใหความอนุเคราะห แนะนํา ตรวจสอบ เนื้อหาวิชาการในเอกสาร ดังนี้
• หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กปวยในโรงพยาบาลตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
ผศ.พญ.อดิศรสุดา เฟองฟู (หัวหนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี)
• อดีตเยาวชนผูเขารวม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน สวทช.
ดร.นพ.จารุพงษ แสงบุญมี นายจอมพจน วงศเพชรอักษร และนายนฤเทพ สุกุลธนาศร
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา กิจกรรมสงเสริมไอซีทีในการเรียนรู เรื่อง COVID-19 จะชวยใหครูเห็นแนวทาง และสามารถ
นําไอซีทีไปใชสงเสริมการเรียนรูของเด็กตามบริบทของแตละโรงเรียนไดอยางเหมาะสมตอไป

สารบัญ

เกริ่นนํา

1

บทที่ 1 รู้จักกับไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019
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กิจกรรมที่ 1 “ไวรัสโคโรนา” ในความคิดของฉัน
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บทที่ 2 เชื้อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019
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แพร่กระจายมาสู่เราได้อย่างไร?
กิจกรรมที่ 2 ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ หม 2019 ใกลตวั เราแคไหน

บทที่ 3 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่?
กิจกรรมที่ 3 ความเสีย่ งของการเปนผูต ดิ เชือ้ COVID-19
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่ ง COVID-19
กิจกรรมส่งเสริมไอซีทใี นการเรียนรู้ เรือ
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
จุดประสงค์
1. ผูเรียนมีความรู ตระหนักถึงผลกระทบ และการปองกันการติดตอของ COVID-19
2. ผูส อนสามารถประยุกตใชไอซีที (ICT) หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication Technologies) เปนเครือ่ งมือในการจัดการเรียนการสอน เชน การศึกษา คนควา ติดตามสถานการณ
สรางชิน้ งาน และแลกเปลีย่ นเรียนรู เรือ่ ง COVID-19
ทักษะในศตวรรษที่ 21
• ทักษะการคิดวิเคราะห
• ความคิดสรางสรรค
• ทักษะดานเทคโนโลยี
• ทักษะการสื่อสาร
สาระสําคัญ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) คือ โรคทีม่ สี าเหตุจากเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ หม 2019
ไวรัสสามารถแพรกระจายจากคนสูค นได ผานทาง การไอจาม สัมผัสนํา้ มูก นํา้ ลาย เราตองรูจ กั วิธปี อ งกันตนเองและครอบครัว
จากการติดเชือ้ คือ ลางมือ ใสหนากากเมือ่ อยูใ นทีช่ มุ ชน ปดปากและจมูกขณะไอหรือจาม ไมสัมผัสใบหนา หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสใกลชิดกับผูที่มีอาการคลายหวัดหรือไขหวัดใหญ เราสามารถติดตามขอมูลการแพรกระจายและการปองกันตัวจาก
COVID-19 ไดจากเว็บไซตของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของได เชน กรมควบคุมโรค

LIVE

HOT

NEWS

การใช ICT เปนเครือ่ งมือในการศึกษาคนควา ติดตามสถานการณ สรางชิน้ งาน และแลกเปลีย่ นเรียนรู
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บทที่ 1
รู้จักกับ ไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019
ไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019 คืออะไร

ภาพไวรัสโคโรนา
ที่มา : https://www.cdc.gov/

ไวรัสโคโรนา เมื่อสองดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
จะเห็นเปนรูปวงกลมที่มีกานยื่นออกมารอบตัวเหมือนมงกุฎ
(ภาษาลาติน corona แปลวา crown หรือมงกุฎลอมรอบ) จึงเปน
ที่มาของชื่อ Corona กอโรคไดทั้งในคน และสัตว
ไวรัสโคโรนา เปนกลุมของเชื้อไวรัสที่สามารถกอให
เกิดโรคทางเดินหายใจในคน ซึง่ ไวรัสทีอ่ ยูใ นกลุม นี้ มีหลาย
สายพันธุ สวนใหญทำใหเกิดอาการไมรนุ แรง คือ เปนไขหวัด
ธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุอาจกอใหเกิดอาการรุนแรง
เปนปอดอักเสบได เชน โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (เมอรส) หรือ โรคซาร (SARS) ซึ่งเคยมี
การระบาดในอดีตที่ผานมา

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 คือ ไวรัสในกลุม
โคโรนาที่เพิ่งมีการคนพบใหม (ไมเคยมีการพบเชื้อนี้ใน
คนมากอน) โดยพบครั้งแรกที่เมืองอูฮ่ัน มณฑลหูเปย
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงปลายป 2019

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)
คือ โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019

Corona

Virus

Disease

2019

มาจากคําว่า

‘CO’

‘VI’

‘D’

‘19’

COVID-19

องคการอนามัยโลก หรือ WHO ไดประกาศใหการแพรระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019
เปน “การระบาดใหญ” หลังจากเชื้อลุกลามไปอยางรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก มีผูติดเชื้อมากกวา 5 ลานคน
และมีผูเสียชีวิตมากกวา 3 แสนคนทั่วโลกแลว
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กิจกรรมที่ 1
“ไวรัสโคโรนา” ในความคิดของฉัน
แบ่งกลุ่ม 4 - 5 คน
อุปกรณ์ : ดินนํ้ามันจํานวน 5 กอน ( 5 สี ) ตอ กลุม
1. คนควาขอมูลเกีย่ วกับ “ไวรัสโคโรนา” ในอินเทอรเน็ต
2. ระดมความคิด ชวยกันปน ดินนํา้ มันและอธิบายสัน้ ๆ เพือ่ สือ่ ถึง
“ไวรัสโคโรนา” ในความคิดของฉัน

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ :

https://www.facebook.com/watch/mahidolchannel/668781437188117/

“ไวรัสโคโรนา” ในความคิดของฉัน

เว็บไซต์ท่เี กี่ยวข้องกับ COVID-19
• กรมควบคุมโรค : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
• กรมวิทยาศาสตรการแพทย : http://covid19.dms.go.th/
• ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 http://covid-center.hss.moph.go.th/
• องคการยูนิเซฟ : https://www.unicef.org/thailand/th/coronavirus/how-teachers-can-talk-children-aboutcoronavirus-disease-covid-19
• World Health Organization : https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC) : https://www.cdc.gov/
ข้อมูลเพิ่ มเติม
กิจกรรมนี้หากไมสามารถใชเครื่องมือ ICT ในการจัดกิจกรรมได ผูสอนสามารถใหเด็กศึกษาเนื้อหาจากบทที่ 1 เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการทำกิจกรรม

3

บทที่ 2
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019 แพร่กระจายมาสู่เราได้อย่างไร?
คนสามารถติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ได ไวรัสสามารถแพรกระจายจากคนสูคนได ผานทาง การไอ
จาม สัมผัสนํา้ มูก นํา้ ลาย การสัมผัสละอองฝอย หรือสารคัดหลัง่ ทีป่ นเปอ นตามผิวตาง ๆ เชน ลูกบิดประตู โตะ เกาอี้ ฯลฯ

ดังนัน้ จึงตองระมัดระวังไมใหผปู ว ยทีม่ อี าการทางเดินหายใจทีส่ งสัยจากเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ หม 2019 ไปสัมผัส
ใกลชิดหรือใชสิ่งของรวมกันกับผูอื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อ

4

กิจกรรมที่ 2
ไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019 ใกล้ตัวเราแค่ไหน?
รายงานขอมูลสถิติผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทยจากเว็บไซต
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://covid19.ddc.moph.go.th/th วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 รายงานขอมูลดังภาพ

จากข้อมูลด้านบน เด็ก ๆ คิดว่า
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
พบผู้ติดเชื้อมากในคนจังหวัดและกลุ่มใด?

ข้อมูลเพิ่ มเติม
กิจกรรมนี้ผูสอนสามารถเปลี่ยนขอมูลใหเด็กศึกษาไดตามสถานการณปจจุบัน
โดยผูสอนแสดงภาพหรือใหเด็กศึกษาโดยตรง ผานเว็บไซตของกรมควบคุมโรค (https://covid19.ddc.moph.go.th/)
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บทที่ 3
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่?
อาการปวยที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ผูปวยที่ตองสงสัย
จะมีอาการไข รวมกับ อาการทางเดินหายใจ เชน ไอจาม เจ็บคอ มีเสมหะ หายใจติดขัด เหนื่อยหอบ และ/หรือมีประวัติ
เดินทางมาจากเมืองที่มีการประกาศเปนพื้นที่ระบาด โดยเฉลี่ย/สวนมาก ภายใน 14 วัน กอนเริ่มมีอาการปวย

ที่มา : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php (วันที่ 14 เมษายน 2563)

อาการของผู้ปว
่ ยติดเชื้อ COVID-19 ที่พบมาก

มีไข้

ไอจาม

เจ็บคอ มีเสมหะ

*บางกรณีผูปวยอาจไมแสดงอาการ
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หายใจติดขัด

กิจกรรมที่ 3
ความเสี่ยงของการเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19

จากข้อมูลด้านบน “พี่ สาวของเด็กหญิงนิดเดินทางมาจากประเทศจีน
และมีเพื่ อนใกล้ชิดเป็นผู้ปว
่ ย COVID-19 เมื่อกลับมาถึงบ้านมีอาการไอ เจ็บคอ
วัดอุณหภูมิด้วยปรอทวัดไข้ที่บ้าน พบว่าร่างกายมีไข้”
เด็ก ๆ คิดว่าพี่ สาว เด็กหญิงนิด และครอบครัว ควรทําอย่างไรต่อไป และเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น?

ข้อมูลเพิ่ มเติม
ตรวจเช็คระดับความเสี่ยงของตนเอง และผูใกลชิด ไดที่ https://covid19.ddc.moph.go.th/th/self_screening
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กิจกรรมที่ 4
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก
รายงานสถานการณผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลก จากเว็บไซตกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php วันที่ 11 เมษายน 2563 รายงานขอมูลดังภาพ

สัญลักษณจาํ นวนคน

ศึกษาข้อมูลจากภาพด้านบน
เด็ก ๆ คิดว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)
ทั่วโลกเป็นอย่างไร เหตุใดจึงคิดเช่นนั้น?

ข้อมูลเพิ่ มเติม
กิจกรรมนี้ผูสอนสามารถเปลี่ยนขอมูลใหเด็กศึกษาไดตามสถานการณปจ จุบัน
โดยผูสอนแสดงภาพหรือใหเด็กศึกษาโดยตรง ผานเว็บไซตของกรมควบคุมโรค (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/)
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บทที่ 4
ฉันจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 อย่างไร?
องคการยูนิเซฟไดแนะนําขอควรปฏิบัติ 4 ประการ เพื่อปองกันตนเองและครอบครัวจากการติดเชื้อสําหรับเด็ก ไวดังนี้
1. ลางมือบอย ๆ ดวยนํา้ และสบู อยางนอย 20 นาที หรือทําความสะอาดดวยเจลลางมือทีผ่ สมแอลกอฮอล
มากกวา 70%
2. ปดปากและจมูกขณะไอหรือจาม โดยไอหรือจามลงใสขอ พับแขนดานในหรือบนกระดาษทิชชู และทิง้ กระดาษ
ทีใ่ ชแลวลงในถังขยะทีม่ ฝี าปด และลางมือใหสะอาด
3. หลีกเลีย่ งการสัมผัสใกลชดิ กับผูท มี่ อี าการคลายหวัดหรือไขหวัดใหญ
4. ไปพบแพทยหากมีไข ไอ หรือรูส กึ หายใจลําบาก
ที่มา : https://www.unicef.org/thailand/th/
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กิจกรรมที่ 5
ตรวจสอบ ลดความเสี่ยง การแพร่กระจายของ COVID-19
เว็บไซต www.ไทยชนะ.com จัดทําขึ้นเพื่อปองกันและลดความเสี่ยงการแพรกระจายของ COVID-19 โดยประชาชน
ผูเขาใชบริการสถานที่ตาง ๆ ในประเทศ สามารถตรวจสอบขอมูลผานเว็บไซตไดวาสถานที่จะเดินทางไป มีความหนาแนน
ของผูใชบริการ มาก นอย เพียงใด และชวยในการคนหาผูติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดวย

สถานที่ 1

สถานที่ 2

สถานที่ 3

จากข้อมูลด้านบน เด็ก ๆ คิดว่าสถานที่หมายเลขใด มีความความเสี่ยง
ของการแพร่กระจายของ COVID-19 มากที่สุด เพราะเหตุใด?

ข้อมูลเพิ่ มเติม
กิจกรรมนี้ผูสอนสามารถเปลี่ยนขอมูลใหเด็กศึกษาไดตามสถานการณปจ จุบัน โดยผูสอนแสดงภาพหรือใหเด็กคนหาโดยตรง
ผานเว็บไซต www.ไทยชนะ.com
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กิจกรรมที่ 6
เชื้อโรคแพร่กระจายยังไง
ทําการทดลอง
อุปกรณ์

1. สีโปสเตอรสแี ดง
2. ขวดสเปรย
3. กระดาษสีขาว
วิธีการทดลอง

1.
2.
3.
4.

ใสสโี ปสเตอรผสมในนํา้
ใสนาํ้ ผสมสีลงในขวดสเปรย
ฉีดพนลงบนกระดาษสีขาว
สังเกตดูการกระจายตัว
ของละอองนํา้ บนกระดาษ

วิดีโอจําลองการฟุงกระจายของละอองนํ้าลายที่มีเชื้อไวรัสโคโรนา
ที่มา : https://youtu.be/fr2xiGZ779o

้ โรค
ออกแบบการทดลอง เปรียบเทียบการทดลองด้านบน กับการแพร่กระจายของเชือ
ที่มาจากการไอ จาม ของผู้ท่ต
ี ิดเชื้อ COVID-19 พร้อมทั้งนําเสนอวิธีป้องกันไม่ให้น้าํ ลาย
และ/หรือ นํ้ามูก ของผู้ติดเชื้อมาสัมผัสตัวเรา

ข้อมูลเพิ่ มเติม
หากไมสามารถใชเครื่องมือ ICT ในระหวางการจัดกิจกรรมได
ผูสอนสามารถศึกษาขอมูลจากวิดีโอเบื้องตนกอน เพื่อเปนขอมูลประกอบคําอธิบายเด็กระหวางทํากิจกรรม
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กิจกรรมที่ 7
ทําไมต้องล้างมือ
ทําการทดลอง

ตัวอยางวิดีโอการทดลอง :
https://www.youtube.com/watch?v=j28KcPGNdjo

อุปกรณ์

1.
2.
3.
4.

นํา้
นํา้ มันพืช
กากเพชร
สบู

วิธีการทดลอง

1. นํานํา้ เทใสถว ยและใสนาํ้ มันพืชใหลอยบนผิวนํา้
2. ใสกากเพชรจํานวนเล็กนอยในนํา้
3. นํานิว้ จุม ลงไปในนํา้ มันทีม่ กี ากเพชรลอยอยู
ใหกากเพชรติดทีน่ วิ้ ของเด็ก
4. ใหเด็กลางมือดวยสบู
5. นํานิว้ ทีม่ สี บูจ มุ ลงทีน่ าํ้ มัน
ระดมความคิด และเขียนอธิบายง่าย ๆ ว่าทําไมเราต้องล้างมือ
เปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลอง

ข้อมูลเพิ่ มเติม
หากไมสามารถใชเครื่องมือ ICT ในระหวางการจัดกิจกรรมได
ผูสอนสามารถศึกษาขอมูลจากวิดีโอเบื้องตนกอน เพื่อเปนขอมูลประกอบคําอธิบายเด็กระหวางทํากิจกรรม
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กิจกรรมที่ 8
สนุกกับการล้างมือ
1.

เปิดวิดีโอแนะนําวิธีการล้างมือ

เว็บไซต :

เว็บไซต :

https://www.facebook.com/unicef/posts/10157942700399002

http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000319/VDO/v7-2-63-1.mp4

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ :

https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND/videos/213374646768586/

2. เด็ก ๆ ร้องเพลง และเต้นเข้าจังหวะอย่างสนุกสนาน
วาดภาพขั้นตอนการล้างมือให้ถูกวิธี

(สามารถสรางสรรคไดดวยการวาดรูปใสกระดาษ หรือ ออกแบบในคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมที่ตนถนัดได)

ข้อมูลเพิ่ มเติม
หากไมสามารถใชเครื่องมือ ICT ระวางการทํากิจกรรมได ผูสอนสามารถศึกษาทาทางการเตนเขาจังหวะเพื่อแสดงใหเด็ก ๆ
ไดทํากิจกรรมเคลื่อนไหวตาม
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กิจกรรมที่ 9
ทําหน้ากากอนามัย
1 . เปิดวิดีโอแนะนําวิธีการทําหน้ากากอนามัยอย่างง่าย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=bApE0KfZBhs&feature=emb_logo

2. เด็ก ๆ ลงมือทําหน้ากากอนามัย
หมายเหตุ : ครูควรศึกษาวิธีทำหนากากอนามัยจากวิดีโอกอน และควรใหเด็กเตรียมอุปกรณที่หางายในทองถิ่น
่ นความคิดเห็นระหว่างกันว่า
แลกเปลีย
หน้ากากสามารถป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ได้อย่างไร?

ข้อมูลเพิ่ มเติม
หากไมสามารถใชเครื่องมือ ICT ในการจัดกิจกรรม หรือ ไมมีอุปกรณในการประดิษฐหนากากอนามัย ผูสอนสามารถใช
คําถามในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเด็กเพียงอยางเดียวได
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กิจกรรมที่ 10
สร้างสรรค์โครงงาน COVID-19
แบ่งกลุ่ม 3 – 4 คน
1.
2.

เด็กศึกษาข้อมูลตามรายละเอียดจากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php
เลือกโครงการที่ตนสนใจจัดทําเป็นงานกลุ่ม 1 ชิ้นงาน
• จัดทําวิดโี อรายการขาวสัน้ เรือ่ ง COVID-19 อัดเปนวิดโี อ ความยาว 2 – 3 นาที
• จัดทําโปสเตอร รณรงคเรือ่ งการปองกัน COVID-19 จํานวน 1 แผน ดวยกระดาษ หรือโปรแกรม Microsoft
Word หรือ โปรแกรมทีต่ นถนัด
• จัดทํานิทาน เรือ่ งเลา เรือ่ ง รูร บั รูร อด ปลอดภัยจาก COVID-19 จํานวน 1 เรือ่ ง ดวยอุปกรณใกลตวั หรือ
โปรแกรมทีต่ นถนัด
• สรางเกมใหความรูเ รือ่ ง COVID-19 จํานวน 1 เกม ดวยอุปกรณใกลตวั หรือโปรแกรมทีต่ นถนัด
• สรางสิง่ ประดิษฐชว ยปองกันการติดเชือ้ COVID-19 ดวยอุปกรณใกลตวั
ตัวอย่างงานวิจัยสู้ภัยโควิด
https://www.nstda.or.th/th/news/13099-ﬁght-covid19-nstda

15

ตัวอย่างที่ 1
รายการข่าวสั้น เรื่อง COVID-19
สถานการณ์สมมติ “ข่าวสั้น เรื่อง COVID-19”
เลือกผู้ประกาศข่าว 2 คน (ชาย-หญิง)
เพื่ อเป็นผู้ประกาศข่าวคนที่ 1 และผู้ประกาศข่าวคนที่ 2
ผู้ประกาศข่าวอ่านข่าวตามตารางข้างล่าง และให้เพื่ อนในกลุ่มอัดคลิปวิดีโอ

ผู้ประกาศข่าวคนที่ 1

ผู้ประกาศข่าวคนที่ 2

ชื่อ ................................................................................
M 1 สวัสดีครับทานผูฟงทุกทาน ขอตอนรับทุกทาน
เขาสูรายการ ศูนยขาวโรงเรียน...........................................
ผม .................................................และผูดําเนินรายการรวม
ไดแก คุณ ...........................................................
M 2 สถานการณทั่วโลก วันที่ ................................................พบ
ผูปวยจํานวน.............คน ประเทศที่มีผูติดเชื้อมาก
ที่สุด 3 อันดับ ไดแก.................................................................
M 3 จะเห็นไดวาผูปวยสวนใหญอยูในกลุม.................................
แลวไมทราบวา จังหวัดไหนในประเทศไทยทีพ่ บผูป ว ย
บางครับ
M 4 จากรายงานสถานการณการติดเชื้อ COVID-19
ในวันที่.................................... พวกเราจึงควรปฏิบัติ ดังนี้
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

LIVE

HOT

NEWS

ชื่อ ......................................................................
W 1 สวัสดีตอนเชาคะ สําหรับขาวที่นาติดตามในวันนี้
คงเปนเรื่องเกี่ยวกับ กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)
W 2 เรามาดูสถานการณในประเทศไทย
วันที่...............................บาง พบผูปวยจํานวน............คน
แบงเปน.................กลุม ไดแก................................................
W 3 จังหวัดในประเทศที่พบผูปวยวันนี้
มีจํานวน............จังหวัด และมีจังหวัด ที่ใกลเคียง
ที่ตั้งจังหวัดของโรงเรียนเรา จํานวน............จังหวัด
ไดแก ……………………………………………………………
W 4 กอนจากกันในวันนี้ ขอใหทุกคนดูแลสุขภาพ
ตัวเอง และครอบครัว และอยาลืมติดตามขาวสาร
การรายงานจากศูนยปฏิบัติการดานขาว
สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ทางราชการอยางใกลชิด เพื่อเตรียมพรอม และ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด-19 (COVID-19) ตอไป
ดิฉัน ...................................และคุณ..........................ขอลาไปกอน
แลวพบกับ ศูนยขาวโรงเรียน........................................ไดใหม
ในวันพรุงนี้คะ

สามารถติดตามขาวเพื่อสื่อมวลชนจากศูนยปฏิบัติการดานขาวสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ไดที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/news.php
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ตัวอย่างรายงาน
ข่าวเพื่ อสื่อมวลชนจากศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ตัวอย่างที่ 2
จัดทําโปสเตอร์รณรงค์ เรื่อง การป้องกัน COVID-19
่ ง การป้องกัน COVID-19 จํานวน 1 แผ่น
ออกแบบ โปสเตอร์ให้ความรู้ เรือ
สามารถออกแบบด้วยกระดาษ หรือโปรแกรม Microsoft Word หรือ
โปรแกรมอื่น ๆ ที่ตนถนัด
1. หัวขอโปสเตอร ...............................................................................................................................................................................................................................
2. สาระสําคัญ .......................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
3. โครงรางโปสเตอร

ศึกษาขอมูลโปสเตอรเพิ่มเติมจากเว็บไซต : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php
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ตัวอย่างที่ 3
จัดทําเรื่องเล่า เรื่อง รู้รับ รู้รอด ปลอดภัยจาก COVID-19
ค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19
(COVID-19) พร้อมสร้างเรื่องเล่าแนวทางการป้องกัน COVID-19 ที่น่าสนใจ
ในหัวข้อ “รู้รับ รู้รอด ปลอดภัยจาก COVID-19” จํานวน 1 เรื่อง สามารถ
เล่าเรื่องด้วย อุปกรณ์ใกล้ตัว เช่น กระดาษ ดินนํ้ามัน ฯลฯ หรือ โปรแกรมที่ตนถนัด

โครงราง
ภาพ

สาเหตุที่เกิด

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

แนวทางการปองกัน
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ตัวอย่างที่ 4
สร้างเกมให้ความรู้ เรื่อง รู้รับ รู้รอด ปลอดภัยจาก COVID-19
สร้างเกมให้ความรู้ เรื่อง รู้รับ รู้รอด ปลอดภัยจาก COVID-19 จํานวน 1 เกม
ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว หรือ โปรแกรมที่ตนถนัด
1. เกม .............................................................................................................................................................................................................................................................
2. วิธกี ารเลน .................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
ตัวอยาง
แยกภาพ สิง่ ทีค่ วรทำและสิง่ ทีไ่ มควรทำ ในสถานการณ COVID-19 โดยใสเครือ่ งหมาย
สิ่งที่ควรทํา

ล้างมือบ่อยๆ

สิ่งที่ไม่ควรทํา

จามไม่ปด
ิ ปาก

งดใช้ส่ง
ิ ของร่วมกับผู้อื่น

ฮัดเช่ย!

ใช้มือสัมผัสจมูกหรือปากบ่อย ๆ
รถโดยสารสาธารณะ สวมหน้ากากอนามัย
ยืนหรือนั่งเว้นระยะห่างจากผูอ
้ ื่น และล้างมือ
ทันทีเมื่อลงจากรถ

เลี่ยงการติดเชื้อ

เลี่ยงการสัมผัสผู้ปว
่ ยที่มีอาการหวัด
เลี่ยงการเข้าไปในพื้ นที่แออัด
และพื้ นที่ระบาดโดยไม่จําเป็น

(ถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ)
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ตัวอย่างที่ 5
สร้างสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อ “รู้รับ รู้รอด ปลอดภัยจาก COVID-19”
ค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ช่วยป้องกันการติดเชื้อ COVID-19
สร้างสิ่งประดิษฐ์ช่วยป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว หรือ
โปรแกรมที่ตนถนัด
1. สิง่ ประดิษฐทสี่ บื คนได

2. สิง่ ประดิษฐทเี่ ด็ก ๆ สนใจสราง

3. สิง่ ประดิษฐทเี่ ด็ก ๆ สรางได
1.
2.
3.

4. เลือกสิง่ ประดิษฐทเี่ ด็ก ๆ จะสราง 1 อยาง ออกแบบสิง่ ประดิษฐ และเริม่ ลงมือสราง
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ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ต้านภัย COVID-19 คิดโดยคนไทย

นวัตกรรมหุนยนตฆาเชื้อโรคดวยแสงยูวี หรือ “Germ Saber Robot”

หุนยนตชวยบุคลากรทางการแพทย
“FIBO AGAINST COVID-19: FACO”

ฉากปองกันการกระจายของเชื้อ COVID-19

รถเข็นอัจฉริยะเพื่อการจัดสงยา
และอุปกรณทางการแพทย
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แหล่งอ้างอิงเว็บไซต์

กรมควบคุมโรค : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
กรมวิทยาศาสตรการแพทย : http://covid19.dms.go.th/
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 : http://covid-center.hss.moph.go.th/
กองควบคุมโรค. สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร : http://www.bangkok.go.th/bmadcd
องคการยูนิเซฟ : https://www.unicef.org/thailand/th/
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ : https://www.nstda.or.th/th/index.php
World Health Organization : https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) : https://www.cdc.gov/
ดาวน์โหลด หนังสืออื่นๆ เพิ่ มเติมสําหรับเด็กได้ที่

ดาวน์โหลด ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็กได้ที่
คลังทรัพยากรแบบเปิด :
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/180875
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จัดทําโดย :
สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02 564 7000 ตอ 81816
E-mail: info@princess-it.org
www.princess-it-foundation.org
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