
             

 

                     
                                     

                          
                                        

         
                                 

 

                                           
                                                

                                      
                       



 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๘๗ โรงเรียน รับผิดชอบพื้นท่ีการจัดการศึกษา ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอแกลง อำเภอ
เขาชะเมา และอำเภอวังจันทร์ มีรูปแบบการบริหารโดยใช้การบูรณาการร่วมกับเครือข่ายการศึกษาเป็นฐาน แบ่งเครือข่าย
การศึกษาเป็น ๖ เครือข่าย ได้แก่ ๑) เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล ๒) เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา ๓) เครือข่าย
การศึกษาสุนทรภู่ ๔) เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร ๕) เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา และ๖) เครือข่ายการศึกษา 
วังจันทร์ มีหน้าที่กำกับประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัด จัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                        เพ่ือให้การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งสืบเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  
จึงกำหนดได้มีการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19) ระลอกใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยใช้รูปแบบการนิเทศที่
หลากหลาย ได้แก่ การลงพ้ืนที่จริง การนิเทศออนไลน์ และการนิเทศผ่านกลุ่มแอปพลิเคชั่น ไลน์  
                       เครื่องมือการนิเทศ ติดตามฯ จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ แบบนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมีผลการนิเทศ 
ของสถานศึกษาในสังกัด   ดังนี้  
                     ๑.ดา้นความปลอดภัย  
                        สถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง  มีมาตรการความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  
โดยระหว่างเปิดภาคเรียน  มีมาตรการ และแนวปฏิบัติ มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 1. คัดกรอง (Screening) ผู้ที่เข้ามาใน
สถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ร่างกาย 2. สวมหน้ากาก (Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 3. ล้างมือ (Hand Wash) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำนานอย่างน้อย 
20วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยงโดยไม่จำเป็น  4. เว้นระยะห่าง (Social distancing) 
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1- 2 เมตร รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่  5. ทำความสะอาด(Cleaning) 
เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท หากจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ และ
เปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ ทุก 1 ชั่วโมง และทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทำความสะอาด
พ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักเท่ียง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูล
ฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพ่ือนำไปกำจัดทุกวัน 6. ลดแออัด (Decrease) ลดระยะเวลาการทำ
กิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจำเป็นหรือเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม  
                ๒. ด้านการจดัการเรียนการสอน 
                       ๒.๑ สถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง มีโครงการ/กิจกรรม รองรับทั้ง ๒ ประเด็น ได้แก่ การแก้ปัญหา 
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และคิดเลขเป็น มีการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ 
RT, NT และ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบ
ระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                       ๒.๒ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  
                             ๒.๒.๑ ใช้รูปแบบ On Hand  มีจำนวน  ๒๒ โรงเรียน  



                            วิธีการดำเนินการ ครูจัดทำใบงาน/แบบฝึกหัด พร้อมทั้งเอกสารความรู้ โดยศึกษาจากมาตรฐาน
การ/ตัวชี้วัดรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำตารางเรียน แผนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร และไม่ยุ่งยากต่อการ 
วัดและประเมินผลรายวิชา กำหนดการรับ - ส่ง ภาระงาน ใบงาน/แบบฝึกหัดชัดเจน ครูตรวจใบงาน/แบบฝึกหัดของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในกลุ่ม แอปพลิเคชั่น ไลน์ ประจำห้องเรียน 
                           ๒.๒.๒ รูปแบบ On Site มีจำนวน  ๓๖ โรงเรียน  
                           วิธีการดำเนินการ ครูสอนปกติในชั้นเรียน เว้นระยะห่าง โดยจัดห้องเรียนไม่เกิน ๒๕ คนต่อ ๑ ห้อง 
ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
                           ๒.๒.๓ รูปแบบผสมผสาน (Blended)  มีจำนวน ๒๙ โรงเรียน  
                           วิธีการดำเนินการ  
                           - ช่วงเช้า เรียน On Site โดยจัดห้องเรียนไม่เกิน ๒๕ คนต่อ ๑ ห้อง ไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. รับอาหาร
กลางวันกลับบ้านเพ่ือลดเวลาในการทำกิจกรรม และลดความใกล้ชิดของนักเรียนในช่วงพักกลางวันและช่วงเลิกเรียน 
ตอนเย็น 
                          - ช่วงบา่ย เรียน On Hand ,On Demand , Online ,On Air รับภาระงานกลับทำที่บ้านตามความ
เหมาะสมของระดับชั้น   
                          หากกรณผีู้ปกครองของนักเรียนไม่พร้อมในการเรียนครึ่งวันช่วงเช้าให้มารับภาระงานกลับไปทำที่
บ้าน โดยไม่นับเป็นวันลา และประสานงานกับครูประจำชั้น ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Blended)  
โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนค่อนข้างมากส่วนใหญ่จัดสลับกลุ่มนักเรียน กลุ่ม A และ กลุ่ม B เมื่อกลุ่ม A มาเรียนที่โรงเรียน 
กลุ่ม B จะเรียนผ่าน DLTV, Online, Video Clip, On-Demand เรียนผ่าน Application หรือ On-Hand เรียนที่บ้าน 
โดยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด โดยครูเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับความพร้อมของนักเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดตารางเรียน
ให้กับนักเรียนอย่างชัดเจน 
                ๓. ข้อค้นพบ/ ปัญหาอุปสรรค  
                      ด้านผู้เรียน ในระดับชั้นอนุบาล – ประถมต้น ส่วนใหญ่ขาดความสนใจในการเรียน เนื่องจากเป็นวัย 
ที่ยังเล็ก โดยเฉพาะนักเรียนในระดับปฐมวัยไม่สามารถรักษาระยะห่างเพ่ือความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อได้ 
เนื่องจากด้วยช่วงวัยของนักเรียนเอง 
                      ในระดับประถมปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น บางส่วนไปทำงานรับจ้างหารายได้ จุนเจือครอบครัว และ
ไปรับจ้างพร้อมกับผู้ปกครอง  
                      ด้านผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ไม่มีเวลา ต้องประกอบอาชีพ รับจ้างรายวัน ขาดความรู้ในการแนะนำ 
บุตรหลาน และสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่บ้านไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                      ด้านครูผู้สอน วิตกกังวลเรื่องการสอนในรายวิชาจะไม่ครบตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
                 ๔. ข้อเสนอแนะในการนิเทศ ติดตามของศึกษานิเทศก์ 
                      จากข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรคข้างต้น จะเห็นได้ว่า เนื่องจากการระบาดในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลให้สถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ เพื่อให้สอดคล้อง
และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เพราะผู้เรียนไม่มีสมาธิพอ ในการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน ฐานะครอบครัว
ยากจน  ขาดอุปกรณ์ ไม่มีปัจจัยเพียงพอในการสนับสนุนบุตรหลาน เพราะต้องหารายได้ หลายครอบครัวนำบุตรหลานที่
สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้แล้วออกไปรับจ้างพร้อมกันเพ่ือมีรายได้ที่มากข้ึน และครูผู้สอนจะสอนไม่ครบตามหลักสูตร 
                      จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาในรูปแบบการบรรยายของครูที่เคยใช้ในชั้นเรียน แต่มาสอนในห้องเรียน
ผ่าน Live และยังคงยึดตารางเรียนแบบเดิม ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา/อุปสรรคท่ีกล่าวมา โดย
ครูผู้สอนสามารถอัดคลิปการสอนเป็นตอนๆ กระชับ วางไว้ใน Facebook กลุ่มปิด และให้ผู้เรียนเข้ามาเรียน เมื่อพร้อม



หรือเมื่อกลับจากทำงานรับจ้างกับผู้ปกครอง หรือ ครูอาจมอบหมายให้ไปดูคลิปที่ครูทำไว้ และให้คำถาม ใบงาน ส่งตาม
กำหนดผ่านกลุ่มแอปพลิเคชั่น ไลน์  ดังนั้นบทบาทของครูก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็นการซักถาม ฟัง และช่วยเหลือผู้เรียน 
 และสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/
ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้ในทุกรูปแบบเพราะต่อไปหลักสูตรจะเปลี่ยนเป็นหลักสูตรสมรรถนะ
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะท่ีต้องการ ลดสาระการเรียนรู้ที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน วิถีชีวิต และชุมชนได้มากขึ้น   
                 ๕. สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้ในเครือข่ายการศึกษา 
                     ๕.๑ เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล   ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 
                     ๕.๒ เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ และโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้  
                     ๕.๓ เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร ได้แก่  โรงเรียนวัดเขาน้อย และโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม  
                     ๕.๕ เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ได้แก่ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา และโรงเรียนบ้านสองสลึง 
                     ๕.๔ เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา ได้แก่ โรงเรียนวัดเหมืองแร่ และโรงเรียนบ้านชำฆ้อ  
                    ๕.๖ เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านชุมแสง และโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำนำ 

                 
                   ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการระบาด
ระลอกใหม่ในประเทศไทยทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และได้กระจายออกไปหลาย
พ้ืนที่อย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน  
                 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาในด้านวิชาการ และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
เพราะการนิเทศการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ ซ่ึง
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้รับการนิเทศ มีขวัญกำลังใจและมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผล ตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน จึงได้วางแผนการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่  
               ขอบคุณบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คร ูนักเรียนในสังกัด และศึกษานิเทศก์ทุกท่านที่ได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำในการจัดทำ
รายงานผลการนิเทศ ติดตามฯ ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ศึกษานิเทศก์ สถานศึกษา นำไปเป็นแนวทางในการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป  
 

                                                                                                กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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๑. ความเป็นมาและความสำคัญ 
             ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการระบาดระลอก
ใหม่ในประเทศไทยทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้กระจายออกไปหลายพ้ืนที่อย่าง
รวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งได้แจ้งวันเปิดภาคเรียน 
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิมเปิดวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) และกำหนด
มาตรการความปลอดภัยเป็นสำคัญ  เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง  
รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน  
           จากนั้นสถานการณ์อาจจะรุนแรงมากข้ึนและจะกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ  
จึงได้ประกาศเลือนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน  
๒๕๖๔ แต ่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งใดมีความพร้อม และประสงค์จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  
ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นดำเนินการ ดังนี้ 1) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้จัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, 
Online, On Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์) เท่านั้น 2) โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
(สีแดง) หรือพ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 5 รูปแบบ (On Site, On Air, Online, On Hand, 
On Demand) โดยรูปแบบ On Site นั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai 
Stop Covid+ (TSC+) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน ทั้งนี ้โรงเรียนและสถานศึกษา 
ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มีหน้าที่กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในสังกัด มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๘๗ แห่ง ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และอำเภอ 
เขาชะเมา มีรูปแบบการบริหารโดยใช้การบูรณาการร่วมกับเครือข่ายการศึกษาเป็นฐาน แบ่งเครือข่ายการการศึกษา  
เป็น ๖ เครือข่าย ได้แก่ ๑) เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล ๒) เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา ๓) เครือข่ายการศึกษา 
สุนทรภู่ ๔) เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร ๕) เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา และ๖) เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์  
แต่ละเครือข่ายการศึกษามีศึกษานิเทศก์รับผิดชอบประจำเครือข่าย  
         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาในด้านวิชาการ และงานอ่ืนที่ได้รับ 
มอบหมายเพราะการนิเทศการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ 
ซ่ึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยเหลือให้ผู้รับการนิเทศ มีขวัญกำลังใจและมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุผล  
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จึงได้วางแผนการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่  
๒.วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ สถานศึกษาในสังกัด 
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๓.ขอบข่ายการนิเทศ 
        ด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
๔.เป้าหมายการนิเทศ 
        ๔.๑ เชิงปริมาณ  สถานศึกษาในสังกัด  จำนวน 87 แห่ง 
        ๔.๒ เชิงคุณภาพ  สถานศึกษาร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)   
๕. กระบวนการนิเทศ 
        ใช้กระบวนการนิเทศ PIDRE 
        วางแผนการนิเทศ (P)  การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (I)  การดำเนินการปฏิบัติงานนิเทศ (D)  การส่งเสริมกำลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (R) การประเมินผลการนิเทศ (E) 
๖. รูปแบบการนิเทศ   
       ใช้รูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลาย  
        ๖.๑ การลงพ้ืนที่จริง  
        ๖.๒ การนิเทศออนไลน์  
        ๖.๓ การนิเทศผ่านกลุ่มแอปพลิเคชั่น ไลน์ 
๗. ประเด็นการนิเทศ  
       ๗.๑ วิธีการดำเนินงานของสถานศึกษา ด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
       ๗.๒ ปัญหา/อุปสรรค 
       ๗.๓ ข้อเสนอแนะ      
๘.สถานศึกษาที่รับการนิเทศ ติดตาม 
       7.1 สถานศึกษาในเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล       จำนวน  ๑๔ แห่ง          
       7.2 สถานศึกษาในเครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา   จำนวน  ๑๔ แห่ง         
       7.๓ สถานศึกษาในเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร    จำนวน  ๑๕ แห่ง 
       7.3 สถานศึกษาในเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่           จำนวน  ๑๖ แห่ง      
       7.4 สถานศึกษาในเครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา           จำนวน  ๑๔ แห่ง          
       7.5 สถานศึกษาในเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์    จำนวน  ๑๔ แห่ง                    
๙. ผู้นิเทศ  
      คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบประจำเครือข่ายการศึกษา 
        8.1 เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล     ศน.ศิริพร  แทนทด 
        8.2 เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา    ศน.กันยารัตน์  ศรีเนตร 
        8.๓ เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร  ศน.จิรพล  คำต่อตั้ง /ศน.สุธน  พรมลี  
        8.๔ เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่        ศน.ฮุสนา  เงินเจริญ 
        8.5 เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา              ศน.จำรัส  มีลาภ / ศน.ฉันทนา  สำลี 
        8.6 เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์                ศน.ปญัชลีย์  ปราณี 
 

๑๐. ระยะเวลาการนิเทศ  
        ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 



 
ส่วนที่ ๒ 

ผลการนิเทศ ติดตาม 
 
            ผลการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่  สถานศึกษาในสังกัด จำนวนสถานศึกษา 87 แห่ง 
สรุปผลในภาพรวมแยกตามประเด็น ดังนี้ 
๑.ด้านความปลอดภัย  
   ๑.๑ วิธีการดำเนินงาน 
          สถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง  มีมาตรการความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยระหว่าง 
เปิดภาคเรียน  มีมาตรการ และแนวปฏิบัติ ดังนี้  
          1. คัดกรอง (Screening) ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ร่างกาย  
          2. สวมหน้ากาก (Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา  
          3. ล้างมือ (Hand Wash) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำนานอย่างน้อย 20วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 
หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยงโดยไม่จำเป็น  
          4. เว้นระยะห่าง (Social distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1- 2เมตร รวมถึงการจัดเว้น
ระยะห่างของสถานที ่ 
          5. ทำความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท หากจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ 
กำหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ ทุก 1 ชั่วโมง และทำความสะอาด
ห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพัก
เที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพ่ือนำไปกำจัด
ทุกวัน  
         6. ลดแออัด (Decrease) ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าท่ีจำเป็นหรือเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมและ
หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม  
๑.๒ แนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
         1.ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙ 
         2. ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษา  
         3. ให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด-19 เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ การปฏิบัติตนการจัดการ
เรียนการสอนให้กับผู้เกี่ยวข้อง และลดการตีตราทางสังคม (Social stigma)  
         4. มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา (Point of entry)  
         5. ควรพิจารณาการจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบท ได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามกรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย  
         6. กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาใน สถานศึกษา ให้รีบแจ้ง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่  
         7. มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมตามสิทธิที่ควรได้รับ กรณีพบอยู่ ในกลุ่มเสี่ยง 
หรือกักตัว  
         8. ควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง  
 



-๔- 
 
๑.๓ แนวปฏิบัติสำหรับครแูละบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
       1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
       2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบ
แพทย์ทันท ี 
       3. ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัย 
และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหล่งชุมชน  
       4. แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้นำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง  
       5. สื่อสารความรู้คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการ แพร่กระจายโรค 
โควิด 19  
      6. ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้งหลังใช้งาน  
      7. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งภายในสถานที่ในโรงเรียน ตามหลักการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร   
      8. ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน  
      9. ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาตามข้ันตอน  
      10. สังเกตกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม หรือนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนดเพ่ือให้ได้รับ
การช่วยเหลือ  
      11. สื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด กระบวนการการจัดการความเครียดให้แก่นักเรียน และบุคลากรใน
สถานศึกษา 
๑.๔ แนวทางปฏิบัติของนักเรียน  
      1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  
      2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง รีบแจ้งครูหรือ ผู้ปกครอง  
      3. มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน  
      4. ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัย และ
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหล่งชุมชน  
      5. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่ และผัก ผลไม้ ออกก าลังกาย 
และนอนหลับให้เพียงพอ  
      6. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่ำเสมอ  
      7. หลีกเลี่ยงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพ่ือน 
๑.๕ แนวปฏิบัติของผู้ปกครอง  
      1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  
      2. สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบพาไปพบแพทย์  
      3. จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลาน  
      4. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคและการล้างมือ กำกับให้บุตรหลานปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน โรคอย่างเคร่งครัด 
ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่
แออัดหรือแหล่งชุมชน  
     5. ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่  
     6. กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการ ดูแลจัดการเรียนการ
สอนแก่นักเรียน 



-๕- 
 
๑.๖ แนวปฏิบัติของแม่ครัว   
         1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  
         2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบ
แพทย์ทันท ี 
         3. ล้างมือบ่อยๆ ก่อน – หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจำหน่ายอาหาร หลังสัมผัสสิ่งสกปรก  
         4. ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากาก
อนามัย และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง  
         5. ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ที่คีบหยิบจับอาหาร  
         6. จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ให้นักเรียนกิน ภายในเวลา 2 ชั่วโมง  
         7. ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองและปฏิบัติ ตามข้ันตอนการ
ทำความสะอาดให้ถูกต้อง 
   ๑.๒ ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
         สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณสถานศึกษา โดยเฉพาะ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ได้แก่ ห้องสมุด  
ห้องพยาบาล  ส่วนใหญ่จะถูกละเลย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ส่งผลให้ไม่ค่อยได้มีการใช้ห้องปฏิบัติการดังกล่าว  
   ๑.๓ ข้อเสนอแนะในการนเิทศ ติดตามของศึกษานิเทศก์ 
         สำหรับห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ได้แก่ ห้องสมุด  ให้จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท 
และทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี  จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือประจำห้อง สำหรับห้องพยาบาลจัดหาครู เพ่ือ
ดูแลนักเรียน ในกรณีท่ีมีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครอง มารับ และมีการบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วย 
จัดให้มีพ้ืนที่หรือห้องแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับนักเรียน ป่วยจากสาเหตุอ่ืน ๆ  
 

๒.ด้านคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน   
   ๒.๑ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
        ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
          ๒.๑.๑ วิธีการแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๖ และ ม.๑-ม.๓) 
                   1) ประกาศนโยบายการอ่าน การเขียน ให้คร/ูผู้ปกครอง รับทราบและมีส่วนร่วมดำเนินการ 
                   2) ประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีปัญหา
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยการทดสอบจากคำบัญชีพ้ืนฐาน  
เมื่อนักเรียนเลื่อนชั้น 
                   3) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพระดับโรงเรียน  แผนพัฒนาคุณภาพรายบุคคล  เพ่ือซ่อมเสริมนักเรียนเป็น
รายบุคคลตามสภาพปัญหา 
                   4) ปรับระบบบริหารจัดการ ในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนทุกกลุ่มสาระให้ร่วม
รับผิดชอบและแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
                   5)  แบ่งกลุ่มนักเรียนทีม่ีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน แล้วจัดครูเข้าสอนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย   
                   ๓) จัดสอนเสริมในกลุ่มอ่อน โดยการจัดทำใบงาน แบบฝึกเพ่ิมเติม เป็นรายบุคคล 
                   ๔) รายงานผลการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ทราบอย่างต่อเนื่อง 
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        ด้านห้องเรียน/ครูประจำชั้น                                                                                                         
                   1) ศึกษาแนวปฏิบัติ/มาตรการระดับเขตพ้ืนที่และระดับโรงเรียน                                  
                   2) กำหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาภาษาไทยระดับห้องเรียนที่เหมาะสม                          
                   3) จัดบรรยากาศห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  ส่งเสริมการอ่านการเขียน เช่น  
จัดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่านป้ายนิเทศคนรักการอ่าน  มุมหนอนหนังสือ  เป็นต้น 
                   ๔). ดำเนินการคัดกรองเด็กพิเศษและเด็กปกติ 
                   5) จัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายคน/รายกลุ่มปัญหา/รายระดับปัญหา 
                   ๖) จัดหา/ จดัทำนวัตกรรม ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม  และ
กำหนดปฏิทินในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
                   ๗) ออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านที่หลากหลาย ซ่อมเด็กอ่อน  เสริมเด็กเก่ง กระตุ้นเด็ก          
ปานกลาง  และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้  อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสามารถสื่อสารได้
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  ภาษาพาเพลิน  การแจกลูกสะกดคำ เป็นต้น 
                  ๘)  สังเกต  ตรวจสอบ ประเมินพัฒนาการนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกเดือน   
                  ๙) บันทึก สรุปรายงานผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง  
   ๒.๒ คิดเลขเป็น  
           ๒.๒.๑ วิธีการแก้ไขปัญหานักเรียนให้มีทักษะพื้นฐานในการคำนวณ และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
                          1)  สำรวจสภาพปัจจุบัน/ปัญหาของผู้เรียน  
                   ๒)  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อใช้ในการ เลือกสื่อการสอนไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                   ๓)  จัดทำสื่อการสอน  นำสื่อการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
                   4) เน้นการฝึกท่องสูตรคูณในแต่ละระดับชั้นในแม่ ๒-๑๒ ให้แม่นยำ  
                   5) วัดทักษะในการนำสูตรคูณมาแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ 
                   6) ติดตามผลความก้าวหน้าเป็นระยะ 
สถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง มีโครงการ/กิจกรรม รองรับทั้ง ๒ ประเด็น ได้แก่ การแก้ปัญหา อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และ
คิดเลขเป็น มีการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ O-NET ประจำปี
การศึกษา 2564 โดยกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ๒.๓ การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
         ๒.๓.๑ เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล 
                   รูปแบบผสมผสาน (Blended)   On Site ทุกระดับชั้น และ On-Hand บางคน มีจำนวน ๑๑ โรงเรียน 
ได้แก่  ๑) โรงเรียนบ้านเจริญสุข ๒) โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ๓) โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ๔) โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ๕) 
โรงเรียนวัดคงคาวราราม ๖) โรงเรียนบ้านห้วยยาง ๗) โรงเรียนบ้านดอนสำราญ ๘) โรงเรียนบ้านเนินหย่อง ๙) โรงเรียน 
บ้านเขาหินแท่น ๑๐) โรงเรียนวัดวังหว้า ๑๑) โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม      
                   รูปแบบผสมผสาน  On Site สลับกลุ่มเรียน A B และ On-Hand บางคน มีจำนวน ๑ โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านวังหิน 
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                   รูปแบบผสมผสาน  On Site สลับกลุ่มเรียน  A B , On Hand  ON Demand, On Line, On 
Application  มีจำนวน ๑  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 
                   รูปแบบผสมผสาน  On Site จับคู่สลับชั้นมาเรียน ONLINE, ON Hand , On Demand มีจำนวน  
๑ โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 
     ๒.๓.๒ เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา   
              รูปแบบ On Site จำนวน ๑๔ โรงเรียน ได้แก่ ๑)โรงเรียนวัดบ้านนา ๒) โรงเรียนบ้านท่าลำบิด ๓) โรงเรียนบ้าน
ทุ่งเค็ด ๔) โรงเรียนบ้านห้วงหิน ๕) โรงเรียนบ้านยางงาม ๖) โรงเรียนวัดกะแส ๗) โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้  
๘) โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส ๙) โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ ๑๐) โรงเรียนบ้านหนองไทร ๑๑) โรงเรียนวัดชุมนุมสูง  
๑๒) โรงเรียนบ้านชำสมอ ๑๓) โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ๑๓) โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน และ ๑๔) โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 
    ๒.๓.๓ เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร 
             รูปแบบ On Hand  มีจำนวน  ๑๕ โรงเรียน ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัดหนองคุย ๒) โรงเรียนวัดเขาน้อย  
๓) โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ๔) โรงเรียนวัดเนินยาง ๕) โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ๖) โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม  
๗) โรงเรียนวัดเกาะลอย ๘) โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด ๙) โรงเรียนวัดสุขไพรวัน ๑๐) โรงเรียนวัดพังราด ๑๑) โรงเรียน 
วัดคลองปูน ๑๒) โรงเรียนวัดท่ากง ๑๓) โรงเรียนบ้านชำสมอ ๑๔) โรงเรียนวัดกองดิน และ ๑๕) โรงเรียนวัดเขาสำรอง 
    ๒.๓.๔ เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่   
             รูปแบบผสมผสาน (Blended)   On Site ทุกระดับชั้น และ On-Hand มีจำนวน  ๑๑ โรงเรียน ได้แก่  
๑) โรงเรียนวัดเขากระโดน ๒) โรงเรียนวัดบุนนาค  ๓) โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ๔) โรงเรียนวัดสันติวัน ๕) โรงเรียน 
บ้านสองพ่ีน้อง ๖) โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน ๗) โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน ๘) โรงเรียนวัดสมอโพรง ๙) โรงเรียน 
วัดพลงไสว ๑๐) โรงเรียนวัดคลองชากพง  และ ๑๑) โรงเรียนบ้านสองสลึง 
              รูปแบบ On Site จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ ๑)โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย และ ๒) โรงเรียนวัดเนินทราย 
              รูปแบบผสมผสาน  (Blended) On Site  ,On Air , ON Hand และ On Demand   มีจำนวน ๑ โรงเรียน  
ได้แก่ โรงเรียนวัดชากมะกรูด 
              รูปแบบผสมผสาน  (Blended) On Site ,ON Hand และ On Demand   มีจำนวน ๑ โรงเรียน ได้แก่  
โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 
              รูปแบบผสมผสาน  (Blended)  ON Hand และ On Air  มีจำนวน ๑ โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรียนวัดจำรุง 
     ๒.๓.๕ เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา 
             รูปแบบ On Site จำนวน ๑๔ โรงเรียน ได้แก่ ๑)โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน ๒) โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น  
๓) โรงเรียนบ้านน้ำเป็น ๔) โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ๕) โรงเรียนบ้านบ้านน้ำใส ๖) โรงเรียนบ้านชำฆ้อ ๗)โรงเรียน 
บ้านศรีประชา ๘) โรงเรียนบ้านเขาช่องลม ๙) โรงเรียนบ้านสีระมัน ๑๐) โรงเรียนบ้านยางเอน ๑๑) โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย  
๑๒) โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ ๑๓) โรงเรียนบ้านมะเดื่อ และ๑๔) โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 
      ๒.๓.๖  เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์  
                 รูปแบบ On Hand  มีจำนวน  ๗ โรงเรียน ได้แก่  ๑) โรงเรียนบ้านคลองไผ่  ๒) โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 
 ๓) โรงเรียนบ้านเขาตลาด  ๔) โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์   ๕) โรงเรียนบ้านเขาตาอ๋ิน  ๖) โรงเรียนบ้านชงโค 
และ ๗) โรงเรียนบ้านพลงตาเอ่ียม 
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                 รูปแบบ On Site มีจำนวน  ๖ โรงเรียน ได้แก่ ๑) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ ๒) โรงเรียนบ้านบึงตะกาด  
๓) โรงเรียนวัดป่ายุบ ๔) โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง ๕) โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ และ ๖) โรงเรียนบ้านหนองม่วง  
                รูปแบบผสมผสาน (Blended)  มีจำนวน ๑ โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านชุมแสง  
       ๒.๓.๗ วิธีการดำเนินการรูปแบบ On Hand  ครูจัดทำใบงาน/แบบฝึกหัด พร้อมทั้งเอกสารความรู้ โดยศึกษาจาก
มาตรฐานการ/ตัวชี้วัดรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำตารางเรียน แผนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร และไม่
ยุ่งยากต่อการวัดและประเมินผลรายวิชา กำหนดการรับ - ส่ง ภาระงาน ใบงาน/แบบฝึกหัดชัดเจน ครูตรวจใบงาน/
แบบฝึกหัดของนักเรียนเป็นรายบุคคลและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในกลุ่ม แอปพลิเคชั่น ไลน์ ประจำห้องเรียน 
      ๒.๓.๘ วิธีการดำเนินการรูปแบบ On Site สอนปกติในชั้นเรียน เว้นระยะห่าง โดยจัดห้องเรียนไม่เกิน ๒๕ คนต่อ ๑ 
ห้อง และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
      ๒.๓.๙ วิธีการดำเนินการรูปแบบผสมผสาน (Blended)   
                  - ชว่งเช้า เรียน On Site โดยจัดห้องเรียนไม่เกิน ๒๕ คนต่อ ๑ ห้อง ไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. รับอาหารกลางวัน
กลับบ้านเพื่อลดเวลาในการทำกิจกรรม และลดความใกล้ชิดของนักเรียนในช่วงพักกลางวันและช่วงเลิกเรียนตอนเย็น 
                  - ชว่งบ่าย เรียน On Hand ,On Demand , Online ,On Air รับภาระงานกลับทำที่บ้านตามความ
เหมาะสมของระดับชั้น   
                  หากผู้ปกครองของนักเรียนไม่พร้อมในการเรียนครึ่งวันช่วงเช้าให้มารับภาระงานกลับไปทำที่บ้าน โดยไม่
นับเป็นวันลา และประสานงานกับครูประจำชั้นหากกรณีผู้ปกครองของนักเรียนไม่พร้อมในการเรียนครึ่งวันช่วงเช้าให้มา
รับภาระงานกลับไปทำที่บ้าน โดยไม่นับเป็นวันลา และประสานงานกับครูประจำชั้น ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ผสมผสาน (Blended)  โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนค่อนข้างมากส่วนใหญ่จัดสลับกลุ่มนักเรียน กลุ่ม A และ กลุ่ม B เมื่อ
กลุ่ม A มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่ม B จะเรียนผ่าน DLTV, Online, Video Clip, On-Demand เรียนผ่าน Application  
หรือ On-Hand เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด โดยครูเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับความพร้อมของนักเรียน  
ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดตารางเรียนให้กับนักเรียนอย่างชัดเจน 
๒.๔ ข้อค้นพบ/ ปัญหาอุปสรรค  
      ด้านผู้เรียน ในระดับชั้นอนุบาล – ประถมต้น ส่วนใหญ่ขาดความสนใจในการเรียน เนื่องจากเป็นวัยที่ยังเล็ก และ
นักเรียนในระดับปฐมวัยไม่สามารถรักษาระยะห่างเพ่ือความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อได้ เนื่องจากด้วยช่วง
วัยของนักเรียนเอง 
                      ในระดับประถมปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น บางส่วนไปทำงานรับจ้างหารายได้ จุนเจือครอบครัว และ
ไปรับจ้างพร้อมกับผู้ปกครอง  
      ด้านผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ไม่มีเวลา ต้องประกอบอาชีพ รับจ้างรายวัน ขาดความรู้ในการแนะนำบุตรหลาน และสภาพ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่บ้านไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ด้านครูผู้สอน วิตกกังวลเรื่องการสอนในรายวิชาจะไม่ครบตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
๒.๕ ข้อเสนอแนะในการนิเทศ ติดตามของศึกษานิเทศก์ 
                     จากข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรคข้างต้น จะเห็นได้ว่า เนื่องจากการระบาดในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลให้สถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ เพื่อให้สอดคล้อง
และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เพราะผู้เรียนไม่มีสมาธิพอ ในการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน ฐานะครอบครัว
ยากจน  ขาดอุปกรณ์ ไม่มีปัจจัยเพียงพอในการสนับสนุนบุตรหลาน เพราะต้องหารายได้ หลายครอบครัวนำบุตรหลานที่
สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้แล้วออกไปรับจ้างพร้อมกันเพ่ือมีรายได้ที่มากข้ึน และครูผู้สอนจะสอนไม่ครบตามหลักสูตร 
 



-๙- 
 
                      จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาในรูปแบบการบรรยายของครูที่เคยใช้ในชั้นเรียน แต่มาสอนในห้องเรียน
ผ่าน Live และยังคงยึดตารางเรียนแบบเดิม ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหา/อุปสรรคท่ีกล่าวมา โดย
ครผูู้สอนสามารถอัดคลิปการสอนเป็นตอนๆ กระชับ วางไว้ใน Facebook กลุ่มปิด และให้ผู้เรียนเข้ามาเรียน เมื่อพร้อม
หรือเมื่อกลับจากทำงานรับจ้างกับผู้ปกครอง หรือ ครูอาจมอบหมายให้ไปดูคลิปที่ครูทำไว้ และให้คำถาม ใบงาน ส่งตาม
กำหนดผ่านกลุ่มแอปพลิเคชั่น ไลน์  ดังนั้นบทบาทของครูก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็นการซักถาม ฟัง และช่วยเหลือผู้เรียน 
 และสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/
ตัวชี้วัด ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้ในทุกรูปแบบเพราะต่อไปหลักสูตรจะเปลี่ยนเป็นหลักสูตรสมรรถนะ
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะท่ีต้องการ ลดสาระการเรียนรู้ที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน วิถีชีวิต และชุมชนได้มากขึ้น   
๒.๖ สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้ในเครือข่ายการศึกษา 
      ๒.๖.๑ เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล   ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 
      ๒.๖.๒ เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ  
      ๒.๖.๓ เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร ได้แก่  โรงเรียนวัดเขาน้อย และ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม  
      ๒.๖.๔ เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่      ได้แก่ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา และโรงเรียนบ้านสองสลึง 
      ๒.๖.๕ เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา   ได้แก่ โรงเรียนวัดเหมืองแร่ และโรงเรียนบ้านชำฆ้อ  
      ๒.๖.๖ เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์    ได้แก่ โรงเรียนบ้านชุมแสง และโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 

ภาพประกอบการนิเทศ ติดตาม  
การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่   
สถานศึกษาในสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล : ศน.ศิริพร  แทนทด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา : ศน.กันยารัตน์  ศรีเนตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร : ศน.จิรพล  คำต่อตั้ง/ศน.สธุน พรมลี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู ่: ศน.ฮสุนา  เงินเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา : ศน.จำรัส  มีลาภ/ศน.ฉันทนา  สำลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ : ศน.ปัญชลีย์  ปราณ ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะผู้จัดทำ 

 
     ที่ปรึกษา 
     นายจรัญ  หวานคำ     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
     นายกัมพล  เจริญรักษ์         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
      นางจำรัส  มีลาภ                ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

      ผูจ้ัดทำ/รวบรวมข้อมูล  
      เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล     นางสาวศิริพร  แทนทด     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
      เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา    นางกันยารัตน์  ศรีเนตร    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
      เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร  นายจิรพล  คำต่อตั้ง        ศกึษานิเทศก์ชำนาญการ 
                                                    นายสธุน  พรมลี             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
      เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่        นางสาวฮุสนา  เงินเจริญ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
      เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา           นางจำรัส  มีลาภ             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                                                    นางสาวฉันทนา  สำลี       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
      เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์             นางปัญชลีย์  ปราณี         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
       

    ออกแบบปก/จดัทำรูปเล่ม 
      นางปัญชลีย์  ปราณี           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
      นางศิริพร  สมทรัพย์          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                           
                                                

                                      


