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คํานํา

 กิจกรรมสงเสริมไอซีทีในการเรียนรู เร่ือง COVID-19 สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จัดทําข้ึนเพ่ือสงเสริมการนํา 

ไอซีที (ICT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technologies) มาประยุกตใช

ในการเรียนการสอน โดยนําเน้ือหาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ซ่ึงสงผล

ตอชีวิตประจําวันของมนุษยท่ัวโลกในวงกวาง มาเปนเน้ือหาในการเรียนรู จะเห็นไดวาปจจุบันเคร่ืองมือไอซีที เปนเคร่ืองมือ

ท่ีมีประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณฉุกเฉิน ประชาชนตองติดตามขาวการระบาดของ COVID-19 อยางตอเน่ือง รวดเร็ว 

อีกท้ังยังตองเวนระยะหางทางสังคม (social distancing) เพ่ือลดความเส่ียงในการระบาดของ COVID-19

 ไอซีทีเปนเคร่ืองมือท่ีชวยสงเสริมการเรียนรูของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีพฤติกรรม และรูปแบบการเรียนรูท่ีแตกตางกัน 

ครูจําเปนตองใช วิธีการ เคร่ืองมือ ท่ีหลากหลายและเหมาะสม มาประยุกตใชในการเรียนการสอน ซ่ึงการนําไอซีทีมาประยุกต

กับการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีเหมาะสม จะสรางพลังการเรียนรูและความสนใจการเรียนรูของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ไดสูงมากข้ึน 

 สวทช. ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญท่ีใหความอนุเคราะห แนะนํา ตรวจสอบ เน้ือหาวิชาการในเอกสาร ดังน้ี

• หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเด็กปวยในโรงพยาบาลตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

 ผศ.พญ.อดิศรสุดา เฟองฟู (หัวหนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สถาบันสุขภาพเด็ก

แหงชาติมหาราชินี)

• อดีตเยาวชนผูเขารวม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน สวทช. 

 ดร.นพ.จารุพงษ แสงบุญมี นายจอมพจน วงศเพชรอักษร และนายนฤเทพ สุกุลธนาศร 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา กิจกรรมสงเสริมไอซีทีในการเรียนรู เร่ือง COVID-19 จะชวยใหครูเห็นแนวทาง และสามารถ

นําไอซีทีไปใชสงเสริมการเรียนรูของเด็กตามบริบทของแตละโรงเรียนไดอยางเหมาะสมตอไป
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จุดประสงค์ 
1. ผูเรียนมีความรู ตระหนักถึงผลกระทบ และการปองกันการติดตอของ COVID-19 

2. ผูสอนสามารถประยุกตใชไอซีที (ICT) หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communi-

cation Technologies) เปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน เชน การศึกษา คนควา ติดตามสถานการณ 

สรางช้ินงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง COVID-19 

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
• ทักษะการคิดวิเคราะห 

• ความคิดสรางสรรค 

• ทักษะดานเทคโนโลยี

• ทักษะการส่ือสาร

สาระสําคัญ
 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) คือ โรคท่ีมีสาเหตุจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

ไวรัสสามารถแพรกระจายจากคนสูคนได ผานทาง การไอจาม สัมผัสน้ํามูก น้ําลาย เราตองรูจักวิธีปองกันตนเองและครอบครัว

จากการติดเช้ือ คือ ลางมือ ใสหนากากเม่ืออยูในท่ีชุมชน ปดปากและจมูกขณะไอหรือจาม ไมสัมผัสใบหนา หลีกเล่ียงการ

สัมผัสใกลชิดกับผูท่ีมีอาการคลายหวัดหรือไขหวัดใหญ เราสามารถติดตามขอมูลการแพรกระจายและการปองกันตัวจาก 

COVID-19 ไดจากเว็บไซตของหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของได เชน กรมควบคุมโรค 
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บทท่ี 1
รู้จักกับ ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 คืออะไร

 ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 คือ ไวรัสในกลุม

โคโรนาท่ีเพ่ิงมีการคนพบใหม (ไมเคยมีการพบเช้ือน้ีใน

คนมากอน) โดยพบคร้ังแรกท่ีเมืองอูฮ่ัน มณฑลหูเปย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงปลายป 2019

ไวรัสโคโรนา เม่ือสองดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
จะเห็นเปนรูปวงกลมท่ีมีกานย่ืนออกมารอบตัวเหมือนมงกุฎ 

(ภาษาลาติน corona แปลวา crown หรือมงกุฎลอมรอบ) จึงเปน

ท่ีมาของช่ือ Corona กอโรคไดท้ังในคน และสัตว

 ไวรัสโคโรนา เปนกลุมของเชื้อไวรัสที่สามารถกอให

เกิดโรคทางเดินหายใจในคน ซ่ึงไวรัสท่ีอยูในกลุมน้ี มีหลาย

สายพันธุ สวนใหญทำใหเกิดอาการไมรุนแรง คือ เปนไขหวัด

ธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุอาจกอใหเกิดอาการรุนแรง

เปนปอดอักเสบได เชน โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง (เมอรส) หรือ โรคซาร (SARS) ซึ่งเคยมี

การระบาดในอดีตที่ผานมา

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) 
คือ โรคท่ีมีสาเหตุจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

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

COVID-19

‘CO’ ‘VI’ ‘D’ ‘19’

Corona Virus Disease 2019
มาจากคําว่า

องคการอนามัยโลก หรือ WHO ไดประกาศใหการแพรระบาด ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

เปน “การระบาดใหญ” หลังจากเช้ือลุกลามไปอยางรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก มีผูติดเช้ือมากกวา 5 ลานคน

และมีผูเสียชีวิตมากกวา 3 แสนคนท่ัวโลกแลว 



กิจกรรมท่ี 1 
“ไวรัสโคโรนา” ในความคิดของฉัน

3

แบ่งกลุ่ม 4 - 5 คน

อุปกรณ์ : ดินน้ํามันจํานวน 5 กอน ( 5 สี ) ตอ กลุม 
1. คนควาขอมูลเก่ียวกับ “ไวรัสโคโรนา” ในอินเทอรเน็ต

2. ระดมความคิด ชวยกันปนดินน้ํามันและอธิบายส้ัน ๆ เพ่ือส่ือถึง 

 “ไวรัสโคโรนา” ในความคิดของฉัน

เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับ 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-about- 

coronavirus-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/

“ไวรัสโคโรนา” ในความคิดของฉัน

ข้อมูลเพ่ิมเติม
กิจกรรมนี้หากไมสามารถใชเครื่องมือ ICT ในการจัดกิจกรรมได ผูสอนสามารถใหเด็กศึกษาเนื้อหาจากบทที่ 1 เพื่อเปนขอมูล

ประกอบการทำกิจกรรม

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



บทท่ี 2
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 แพร่กระจายมาสู่เราได้อย่างไร?

4

 คนสามารถติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ได ไวรัสสามารถแพรกระจายจากคนสูคนได ผานทาง การไอ 

จาม สัมผัสน้ํามูก น้ําลาย การสัมผัสละอองฝอย หรือสารคัดหล่ังท่ีปนเปอนตามผิวตาง ๆ เชน ลูกบิดประตู โตะ เกาอ้ี ฯลฯ

 ดังน้ัน จึงตองระมัดระวังไมใหผูปวยท่ีมีอาการทางเดินหายใจท่ีสงสัยจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ไปสัมผัส

ใกลชิดหรือใชส่ิงของรวมกันกับผูอ่ืน เพ่ือลดความเส่ียงในการแพรกระจายเช้ือ 



กิจกรรมท่ี 2
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ใกล้ตัวเราแค่ไหน?

5

 รายงานขอมูลสถิติผูติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทยจากเว็บไซต

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  https://covid19.ddc.moph.go.th/th วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 รายงานขอมูลดังภาพ

จากข้อมูลด้านบน เด็ก ๆ คิดว่า
ผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

พบผู้ติดเช้ือมากในคนจังหวัดและกลุ่มใด? 

ข้อมูลเพ่ิมเติม
กิจกรรมนี้ผูสอนสามารถเปลี่ยนขอมูลใหเด็กศึกษาไดตามสถานการณปจจุบัน

โดยผูสอนแสดงภาพหรือใหเด็กศึกษาโดยตรง ผานเว็บไซตของกรมควบคุมโรค (https://covid19.ddc.moph.go.th/)



บทท่ี 3 
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นผู้ติดเช้ือ COVID-19 หรือไม่?

6

 อาการปวยท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ผูปวยท่ีตองสงสัย 

จะมีอาการไข รวมกับ อาการทางเดินหายใจ เชน ไอจาม เจ็บคอ มีเสมหะ หายใจติดขัด เหน่ือยหอบ และ/หรือมีประวัติ

เดินทางมาจากเมืองท่ีมีการประกาศเปนพ้ืนท่ีระบาด โดยเฉล่ีย/สวนมาก ภายใน 14 วัน กอนเร่ิมมีอาการปวย

อาการของผู้ปว่ยติดเช้ือ COVID-19 ท่ีพบมาก

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

มีไข้ ไอจาม หายใจติดขัดเจ็บคอ มีเสมหะ
*บางกรณีผูปวยอาจไมแสดงอาการ



ข้อมูลเพ่ิมเติม
ตรวจเช็คระดับความเส่ียงของตนเอง และผูใกลชิด ไดท่ี https://covid19.ddc.moph.go.th/th/self_screening

กิจกรรมท่ี 3
ความเส่ียงของการเป็นผู้ติดเช้ือ COVID-19

7

จากข้อมูลด้านบน “พ่ีสาวของเด็กหญิงนิดเดินทางมาจากประเทศจีน 
และมีเพ่ือนใกล้ชิดเป็นผู้ปว่ย COVID-19 เม่ือกลับมาถึงบ้านมีอาการไอ เจ็บคอ 

วัดอุณหภูมิด้วยปรอทวัดไข้ท่ีบ้าน พบว่าร่างกายมีไข้” 
เด็ก ๆ คิดว่าพ่ีสาว เด็กหญิงนิด และครอบครัว ควรทําอย่างไรต่อไป และเหตุใดจึงคิดเช่นน้ัน?



ข้อมูลเพ่ิมเติม
กิจกรรมน้ีผูสอนสามารถเปล่ียนขอมูลใหเด็กศึกษาไดตามสถานการณปจจุบัน

โดยผูสอนแสดงภาพหรือใหเด็กศึกษาโดยตรง ผานเว็บไซตของกรมควบคุมโรค (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/)

กิจกรรมท่ี 4
ผู้ติดเช้ือ COVID-19 ท่ัวโลก

8

 รายงานสถานการณผูติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ท่ัวโลก จากเว็บไซตกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php วันท่ี 11 เมษายน 2563 รายงานขอมูลดังภาพ

ศึกษาข้อมูลจากภาพด้านบน 
เด็ก ๆ คิดว่าสถานการณ์ผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) 

ท่ัวโลกเป็นอย่างไร เหตุใดจึงคิดเช่นน้ัน?

สัญลักษณจํานวนคน



บทท่ี 4
ฉันจะหลีกเล่ียงความเส่ียงต่อการติดเช้ือ COVID-19 อย่างไร?

9

องคการยูนิเซฟไดแนะนําขอควรปฏิบัติ 4 ประการ เพ่ือปองกันตนเองและครอบครัวจากการติดเช้ือสําหรับเด็ก ไวดังน้ี

1. ลางมือบอย ๆ ดวยน้ําและสบู อยางนอย 20 นาที หรือทําความสะอาดดวยเจลลางมือท่ีผสมแอลกอฮอล

มากกวา 70%

2. ปดปากและจมูกขณะไอหรือจาม โดยไอหรือจามลงใสขอพับแขนดานในหรือบนกระดาษทิชชู และท้ิงกระดาษ

ท่ีใชแลวลงในถังขยะท่ีมีฝาปด และลางมือใหสะอาด

3. หลีกเล่ียงการสัมผัสใกลชิดกับผูท่ีมีอาการคลายหวัดหรือไขหวัดใหญ

4. ไปพบแพทยหากมีไข ไอ หรือรูสึกหายใจลําบาก

ท่ีมา : https://www.unicef.org/thailand/th/ 



ข้อมูลเพ่ิมเติม
กิจกรรมน้ีผูสอนสามารถเปล่ียนขอมูลใหเด็กศึกษาไดตามสถานการณปจจุบัน โดยผูสอนแสดงภาพหรือใหเด็กคนหาโดยตรง

ผานเว็บไซต www.ไทยชนะ.com

กิจกรรมท่ี 5
ตรวจสอบ ลดความเส่ียง การแพร่กระจายของ COVID-19
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 เว็บไซต www.ไทยชนะ.com จัดทําข้ึนเพ่ือปองกันและลดความเส่ียงการแพรกระจายของ COVID-19 โดยประชาชน

ผูเขาใชบริการสถานท่ีตาง ๆ ในประเทศ สามารถตรวจสอบขอมูลผานเว็บไซตไดวาสถานท่ีจะเดินทางไป มีความหนาแนน

ของผูใชบริการ มาก นอย เพียงใด และชวยในการคนหาผูติดเช้ือไวรัส COVID-19 ดวย

จากข้อมูลด้านบน เด็ก ๆ คิดว่าสถานท่ีหมายเลขใด มีความความเส่ียง
ของการแพร่กระจายของ COVID-19 มากท่ีสุด เพราะเหตุใด?

สถานท่ี 1 สถานท่ี 2 สถานท่ี 3



ข้อมูลเพ่ิมเติม
หากไมสามารถใชเคร่ืองมือ ICT ในระหวางการจัดกิจกรรมได 

ผูสอนสามารถศึกษาขอมูลจากวิดีโอเบ้ืองตนกอน เพ่ือเปนขอมูลประกอบคําอธิบายเด็กระหวางทํากิจกรรม

กิจกรรมท่ี 6
เช้ือโรคแพร่กระจายยังไง

11

ทําการทดลอง
อุปกรณ์ 

1. สีโปสเตอรสีแดง 

2. ขวดสเปรย

3. กระดาษสีขาว

วิธีการทดลอง
1. ใสสีโปสเตอรผสมในน้ํา 

2. ใสน้ําผสมสีลงในขวดสเปรย

3. ฉีดพนลงบนกระดาษสีขาว 

4. สังเกตดูการกระจายตัว

 ของละอองน้ําบนกระดาษ

ออกแบบการทดลอง เปรียบเทียบการทดลองด้านบน กับการแพร่กระจายของเช้ือโรค
ท่ีมาจากการไอ จาม ของผู้ท่ีติดเช้ือ COVID-19 พร้อมท้ังนําเสนอวิธีป้องกันไม่ให้น้ําลาย 

และ/หรือ น้ํามูก ของผู้ติดเช้ือมาสัมผัสตัวเรา

วิดีโอจําลองการฟุงกระจายของละอองน้ําลายท่ีมีเช้ือไวรัสโคโรนา 
ท่ีมา : https://youtu.be/fr2xiGZ779o



ข้อมูลเพ่ิมเติม
หากไมสามารถใชเคร่ืองมือ ICT ในระหวางการจัดกิจกรรมได 

ผูสอนสามารถศึกษาขอมูลจากวิดีโอเบ้ืองตนกอน เพ่ือเปนขอมูลประกอบคําอธิบายเด็กระหวางทํากิจกรรม

กิจกรรมท่ี 7
ทําไมต้องล้างมือ
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ทําการทดลอง
อุปกรณ์ 

1. น้ํา

2. น้ํามันพืช 

3. กากเพชร

4. สบู

วิธีการทดลอง
1. นําน้ําเทใสถวยและใสน้ํามันพืชใหลอยบนผิวน้ํา

2. ใสกากเพชรจํานวนเล็กนอยในน้ํา

3. นําน้ิวจุมลงไปในน้ํามันท่ีมีกากเพชรลอยอยู 

 ใหกากเพชรติดท่ีน้ิวของเด็ก

4. ใหเด็กลางมือดวยสบู 

5. นําน้ิวท่ีมีสบูจุมลงท่ีน้ํามัน 

ระดมความคิด และเขียนอธิบายง่าย ๆ ว่าทําไมเราต้องล้างมือ 
เปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการทดลอง

ตัวอยางวิดีโอการทดลอง : 

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



ข้อมูลเพ่ิมเติม
หากไมสามารถใชเคร่ืองมือ ICT ระวางการทํากิจกรรมได ผูสอนสามารถศึกษาทาทางการเตนเขาจังหวะเพ่ือแสดงใหเด็ก ๆ 

ไดทํากิจกรรมเคล่ือนไหวตาม 

กิจกรรมท่ี 8
สนุกกับการล้างมือ
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1.   เปดิวิดีโอแนะนําวิธีการล้างมือ

วาดภาพข้ันตอนการล้างมือให้ถูกวิธี 
(สามารถสรางสรรคไดดวยการวาดรูปใสกระดาษ หรือ ออกแบบในคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมท่ีตนถนัดได)

2.  เด็ก ๆ ร้องเพลง และเต้นเข้าจังหวะอย่างสนุกสนาน 

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

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

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



ข้อมูลเพ่ิมเติม
หากไมสามารถใชเคร่ืองมือ ICT ในการจัดกิจกรรม หรือ ไมมีอุปกรณในการประดิษฐหนากากอนามัย ผูสอนสามารถใช

คําถามในการแลกเปล่ียนเรียนรูกับเด็กเพียงอยางเดียวได

กิจกรรมท่ี 9
ทําหน้ากากอนามัย
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1 .  เปดิวิดีโอแนะนําวิธีการทําหน้ากากอนามัยอย่างง่าย

2.  เด็ก ๆ ลงมือทําหน้ากากอนามัย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันว่า 
หน้ากากสามารถป้องกันการติดเช้ือ COVID-19 ได้อย่างไร?

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

หมายเหตุ : ครูควรศึกษาวิธีทำหนากากอนามัยจากวิดีโอกอน และควรใหเด็กเตรียมอุปกรณที่หางายในทองถิ่น



กิจกรรมท่ี 10
สร้างสรรค์โครงงาน COVID-19

15

แบ่งกลุ่ม 3 – 4 คน 
1. เด็กศึกษาข้อมูลตามรายละเอียดจากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค 
 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php

2. เลือกโครงการท่ีตนสนใจจัดทําเป็นงานกลุ่ม 1 ช้ินงาน
• จัดทําวิดีโอรายการขาวส้ัน เร่ือง COVID-19 อัดเปนวิดีโอ ความยาว 2 – 3 นาที 

• จัดทําโปสเตอร รณรงคเร่ืองการปองกัน COVID-19 จํานวน 1 แผน ดวยกระดาษ หรือโปรแกรม Microsoft 

Word หรือ โปรแกรมท่ีตนถนัด

• จัดทํานิทาน เร่ืองเลา เร่ือง รูรับ รูรอด ปลอดภัยจาก COVID-19 จํานวน 1 เร่ือง ดวยอุปกรณใกลตัวหรือ

โปรแกรมท่ีตนถนัด

• สรางเกมใหความรูเร่ือง COVID-19 จํานวน 1 เกม ดวยอุปกรณใกลตัวหรือโปรแกรมท่ีตนถนัด

• สรางส่ิงประดิษฐชวยปองกันการติดเช้ือ COVID-19 ดวยอุปกรณใกลตัว 

ตัวอย่างงานวิจัยสู้ภัยโควิด
https://www.nstda.or.th/th/news/13099-fight-covid19-nstda



ตัวอย่างท่ี 1
รายการข่าวส้ัน เร่ือง COVID-19 
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สถานการณ์สมมติ “ข่าวส้ัน เร่ือง COVID-19”
เลือกผู้ประกาศข่าว 2 คน (ชาย-หญิง) 

เพ่ือเป็นผู้ประกาศข่าวคนท่ี 1 และผู้ประกาศข่าวคนท่ี 2 
ผู้ประกาศข่าวอ่านข่าวตามตารางข้างล่าง และให้เพ่ือนในกลุ่มอัดคลิปวิดีโอ

สามารถติดตามขาวเพ่ือส่ือมวลชนจากศูนยปฏิบัติการดานขาวสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

ไดท่ี https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/news.php
HOT

NEWS
LIVE

ผู้ประกาศข่าวคนท่ี 1

ช่ือ ................................................................................

M 1 สวัสดีครับทานผูฟงทุกทาน ขอตอนรับทุกทาน 

 เขาสูรายการ ศูนยขาวโรงเรียน...........................................

 ผม .................................................และผูดําเนินรายการรวม 

ไดแก คุณ ...........................................................

M 2 สถานการณท่ัวโลก วันท่ี ................................................พบ

 ผูปวยจํานวน.............คน ประเทศท่ีมีผูติดเช้ือมาก

ท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก.................................................................

M 3 จะเห็นไดวาผูปวยสวนใหญอยูในกลุม.................................

 แลวไมทราบวา จังหวัดไหนในประเทศไทยท่ีพบผูปวย

บางครับ 

M 4 จากรายงานสถานการณการติดเช้ือ COVID-19 

 ในวันท่ี.................................... พวกเราจึงควรปฏิบัติ ดังน้ี

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

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

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

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

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

ผู้ประกาศข่าวคนท่ี 2

ช่ือ ......................................................................

W 1 สวัสดีตอนเชาคะ สําหรับขาวท่ีนาติดตามในวันน้ี 

คงเปนเร่ืองเก่ียวกับ กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) 

W 2 เรามาดูสถานการณในประเทศไทย 

 วันท่ี...............................บาง พบผูปวยจํานวน............คน 

แบงเปน.................กลุม ไดแก................................................

W 3 จังหวัดในประเทศท่ีพบผูปวยวันน้ี 

 มีจํานวน............จังหวัด และมีจังหวัด ท่ีใกลเคียง 

 ท่ีต้ังจังหวัดของโรงเรียนเรา จํานวน............จังหวัด 

ไดแก ……………………………………………………………

W 4 กอนจากกันในวันน้ี ขอใหทุกคนดูแลสุขภาพ

 ตัวเอง และครอบครัว และอยาลืมติดตามขาวสาร

การรายงานจากศูนยปฏิบัติการดานขาว

สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ

ทางราชการอยางใกลชิด เพ่ือเตรียมพรอม และ

ปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 

 โควิด-19 (COVID-19) ตอไป 

ดิฉัน ...................................และคุณ..........................ขอลาไปกอน 

แลวพบกับ ศูนยขาวโรงเรียน........................................ไดใหม

ในวันพรุงน้ีคะ



ตัวอย่างรายงาน
ข่าวเพ่ือส่ือมวลชนจากศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวสถานการณ์

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
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ตัวอย่างท่ี 2 
จัดทําโปสเตอร์รณรงค์ เร่ือง การป้องกัน COVID-19 

18

ออกแบบ โปสเตอร์ให้ความรู้ เร่ือง การป้องกัน COVID-19 จํานวน 1 แผ่น
สามารถออกแบบด้วยกระดาษ หรือโปรแกรม Microsoft Word หรือ 

โปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีตนถนัด

1. หัวขอโปสเตอร ...............................................................................................................................................................................................................................

2. สาระสําคัญ .......................................................................................................................................................................................................................................

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

3. โครงรางโปสเตอร

ศึกษาขอมูลโปสเตอรเพ่ิมเติมจากเว็บไซต : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php



ตัวอย่างท่ี 3 
จัดทําเร่ืองเล่า เร่ือง รู้รับ รู้รอด ปลอดภัยจาก COVID-19

19

ค้นข้อมูลเก่ียวกับวิธีป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 
(COVID-19) พร้อมสร้างเร่ืองเล่าแนวทางการป้องกัน COVID-19 ท่ีน่าสนใจ
ในหัวข้อ “รู้รับ รู้รอด ปลอดภัยจาก COVID-19” จํานวน 1 เร่ือง สามารถ

เล่าเร่ืองด้วย อุปกรณ์ใกล้ตัว เช่น กระดาษ ดินน้ํามัน ฯลฯ หรือ โปรแกรมท่ีตนถนัด

โครงราง

ภาพ สาเหตุท่ีเกิด

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางการปองกัน



ตัวอย่างท่ี 4 
สร้างเกมให้ความรู้ เร่ือง รู้รับ รู้รอด ปลอดภัยจาก COVID-19
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สร้างเกมให้ความรู้ เร่ือง รู้รับ รู้รอด ปลอดภัยจาก COVID-19 จํานวน 1 เกม 
ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว หรือ โปรแกรมท่ีตนถนัด

1. เกม  .............................................................................................................................................................................................................................................................

2. วิธีการเลน .................................................................................................................................................................................................................................................

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

ตัวอยาง

แยกภาพ ส่ิงท่ีควรทำและส่ิงท่ีไมควรทำ ในสถานการณ COVID-19 โดยใสเคร่ืองหมาย

ส่ิงท่ีควรทํา ส่ิงท่ีไม่ควรทํา

ฮัดเช่ย!

รถโดยสารสาธารณะ สวมหน้ากากอนามัย
ยืนหรือน่ังเว้นระยะห่างจากผู้อ่ืน และล้างมือ
ทันทีเม่ือลงจากรถ 

ใช้มือสัมผัสจมูกหรือปากบ่อย ๆ

งดใช้ส่ิงของร่วมกับผู้อ่ืน

เล่ียงการติดเช้ือ
เล่ียงการสัมผัสผู้ป่วยท่ีมีอาการหวัด
เล่ียงการเข้าไปในพ้ืนท่ีแออัด 
และพ้ืนท่ีระบาดโดยไม่จําเป็น

(ถ้าเล่ียงไม่ได้ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และหม่ันล้างมือ)

ล้างมือบ่อยๆ จามไม่ปดิปาก งดใช้ส่ิงของร่วมกับผู้อ่ืน



ตัวอย่างท่ี 5  
สร้างส่ิงประดิษฐ์ หัวข้อ  “รู้รับ รู้รอด ปลอดภัยจาก COVID-19”

21

ค้นข้อมูลเก่ียวกับส่ิงประดิษฐ์ช่วยป้องกันการติดเช้ือ COVID-19
สร้างส่ิงประดิษฐ์ช่วยป้องกันการติดเช้ือ COVID-19 ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว หรือ

โปรแกรมท่ีตนถนัด

1. ส่ิงประดิษฐท่ีสืบคนได

4. เลือกส่ิงประดิษฐท่ีเด็ก ๆ จะสราง 1 อยาง ออกแบบส่ิงประดิษฐ และเร่ิมลงมือสราง 

2. ส่ิงประดิษฐท่ีเด็ก ๆ สนใจสราง 3. ส่ิงประดิษฐท่ีเด็ก ๆ สรางได

1.

2.

3.



ตัวอย่างส่ิงประดิษฐ์ต้านภัย COVID-19 คิดโดยคนไทย
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หุนยนตชวยบุคลากรทางการแพทย 
“FIBO AGAINST COVID-19: FACO”

รถเข็นอัจฉริยะเพ่ือการจัดสงยา
และอุปกรณทางการแพทย

ฉากปองกันการกระจายของเช้ือ COVID-19

นวัตกรรมหุนยนตฆาเช้ือโรคดวยแสงยูวี หรือ “Germ Saber Robot” 



แหล่งอ้างอิงเว็บไซต์
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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 ไวรัสโคโรนา หนังสือความรู้สําหรับเด็กได้ท่ี 
คลังทรัพยากรแบบเปดิ :

https://oer.learn.in.th/search_detail/result/180875

ดาวน์โหลด หนังสืออ่ืนๆ เพ่ิมเติมสําหรับเด็กได้ท่ี



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


