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  การติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการเปิด
เรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ระหว่างวันท่ี 23  พฤษภาคม – 10 มิถุนายน  2565  โดยมี
วัตถุประสงค ์เพื่อติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการ
เปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เพื่อศึกษาสภาพปัญหา การเตรียมความ
พร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ใน
สถานศึกษา และเพื่อส่งเสริมวิธีการปฏิบัติท่ีดีในสร้างความสุข ความปลอดภัยให้กับนักเรียน
วิธีด าเนินการ การติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการ
เปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ระหว่างวันท่ี 23  พฤษภาคม – 10 มิถุนายน  2565 วิธีการด าเนินการ 
รูปแบบ การนิเทศ BUAPHUT Model ตามกระบวนการนิเทศ SPDCA+ ท้ังนี้ยังร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและคณะกรรมกรรมการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา (กตปน.) สรุปผลการนิเทศ 1)ผลการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2565 ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา โรงเรียนมี
วิธีด าเนินการ/ผลการด าเนินการการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเรียน On site 
ด้วยหลักการ  “ตัดความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V พบว่านักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีการประเมินความเส่ียงเป็นประจ า ร้อยละ 100 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการเฝ้า
ระวังโรคอย่างเหมาะสม เมื่อมีความเส่ียงหรือมีอาการได้ตรวจ ATK ร้อยละ 100 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษารับวัคซีนครบโดส(2เข็ม) ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผู้ปกครองได้รับวัคซีน ร้อยละ 70.10 นักเรียน
อายุ 5-11 ปี  ร้อยละ 55.79  นักเรียนอายุ 12-18 ปี  ร้อยละ 75.36 ผลการศึกษาสภาพปัญหา การ
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโค
วิด 19 ในสถานศึกษาตามมาตรการความปลอดภัยป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา (6 หลัก 6 เสริม 7 
เข้ม)พบว่าไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และป้องกันตนเองได้ในระดับดี  โดยใช้
ความสัมพันธ์ในการติดต่อส่ือสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจ และป้องกันตนเองได้ในระดับดี  โดยใช้ความสัมพันธ์ในการติดต่อส่ือสารระหว่างโรงเรียน
และผู้ปกครองนอกจานี้ยังลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากสถานศึกษามีข้อปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ส่งผลให้ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศท่ี
ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนการสอน มีการส่งเสริมวิธีการปฏิบัติท่ีดีในสร้างความสุข ความปลอดภัย
ให้กับนักเรียน โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ  มีความตระหนัก  และมีการก าหนด
มาตรการท่ีเข้มงวด  มีการขอสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านบุคลากรและให้ยึดปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
รวมทั้งการมีการก ากับ  ติดตามดูแล  ช่วยเหลือครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง
สูง มีการใช้แผนเผชิญเหตุมาบริหารจัดการภายในโรงเรียนมาตรการในการคัดกรอง ส่งต่อและแนวทาง
ในการช่วยเหลือนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี  มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ภายในโรงเรียนและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีมีเครือข่ายสถานศึกษาด้านสาธารณสุขท่ีเข้มแข็งพร้อมให้
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ค าแนะน า ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีการด าเนินการบริหารโดยรูปแบบต่างๆของโรงเรียน 
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างบรรยากาศแห่งความรัก 
และความปลอดภัยให้เด็กมีความสุขและอยากจะมาโรงเรียนโดยการจัดสถานการณ์การเรียนท่ีสนุก ต้อง
ไม่ท าให้เด็กติดในความสนุก หรือเห็นแก่ความสนุก ต้อง ด าเนินไปในลักษณะท่ีความสนุกนั้นเป็นปัจจัย
น าไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ในเชิงสร้างสรรค์ตลอดชีวิต  เช่นการออกก าลังกายในตอนเช้า การท าสมาธิ การ
เล่านิทาน การให้นักเรียนเป็นน า การจัดให้เด็กอยู่ในบรรยากาศแห่งความรัก หรือได้รับความรักใน
ลักษณะท่ีไม่รวมศูนย์เข้าหา ตัว แต่ให้ขยายความรักออกไป เช่น รักครูรักเพื่อน และอยากช่วยเหลือผู้อื่น 
ข้อจ ากัด/ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียน ควรจัดท าแบบส ารวจและรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศจ านวนครัวเรือน ผู้ปกครองให้ชัดเจน โดยก าหนดให้ 1 ครัวเรือน มีจ านวน 2 คน  เพื่อจัดท า
มาตรการเข้มงวด “แผนเผชิญเหตุ” เพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ควรมีการ
น าเสนอผลการด าเนินงานในทุกประเด็น โรงเรียนควรต้องเฝ้าระวังการแพร่บาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างใกล้ชิด ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของจุดเด่นในการสร้างความสุขและความปลอดภัย
ของนักเรียนในสถานศึกษานั้นควร เขียนเป็นล าดับขั้นตอนของการด าเนินการ ท่ีสามารถเข้าใจและ
ปฏิบัติได้ โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนงบประมาณในการเตรียมการต่างๆ นักเรียนใช้หน้ากากอนามัย
แบบไม่ระวังท าให้สายขาด ตกหล่น โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  และโรงอาหารไม่เพียงพอต่อ
การใช้งานของนักเรียนท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบสวมหน้ากากอนามัย จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ใน 2 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ท าให้การเรียนรู้ของนักเรียน
ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss)แนวทางในการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน โรงเรียน
ด าเนินการขอสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ  และเจ้าหน้าท่ีและวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ชุมชน ในการด าเนินการทางด้านสาธารณสุขในโรงเรียนมีการส ารองวัสดุอุปกรณ์ไว้ส าหรับนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีการประชุมเตรียมความพร้อมและประกาศใช้มาตรการ 6-6-7 อย่าง
เคร่งครัด จัดระบบและพัฒนากลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ มีสุขภาวะ
ท่ีดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าส่งเสริมความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้สังคม เพื่อ
คุ้มครองความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ข้อเสนอแนะ  ให้โรงเรียนติดตาม
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน  และยึดหลักมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด มาตรการท าความสะอาดพื้นผิว 
บริเวณท่ีนักเรียนต้องใช้ ให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ให้โรงเรียนขอสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์  
งบประมาณ  และเจ้าหน้าท่ีและวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน ในการด าเนินการทางด้าน
สาธารณสุขในโรงเรียน ให้โรงเรียนด าเนินการปรับพื้นฐานเรื่องการอ่านออก เขียนได้ ในช่วงเดือนแรกของ
การเปิดภาคเรียนท่ี 1/2565 ให้กับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 1-3 ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าส่งเสริมความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้สังคม  เพื่อคุ้มครองความ
ปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ สามารถแก้ไข
ปัญหาและบริหารจัดการความเส่ียงได้อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ 
ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัยให้มากท่ีสุด 
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  การติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการเปิด
เรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา  ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพ 
การด าเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) และเป็นการนิเทศร่วมกับกลุ่มงานอื่นๆ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาในแนวทางการเตรียมการ  
เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด 
ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปในการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน
ก่อนการเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 และระหว่างท่ีจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดท ารายงานผลการติดตาม และนิเทศ
การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้
กับโควิด 19 ในสถานศึกษา  เป็นรายงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ บรรยายผลการด าเนินงานท่ีเป็น
รูปธรรม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์ในการขับเคล่ือนการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 สภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน ประชากรของแต่ละประเทศประสบกับภัยคุกคามอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ โดยเฉพาะภาวะภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรม ความรุนแรงในรูปแบบ
ต่าง ๆ การขาดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยาเสพติด ภัยจาก
ไซเบอร์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ และโรคระบาด เป็นต้น (กระทรวงศึกษาธิการ,2565) 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2575) ได้ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น จึง
มุ่งพัฒนาการศึกษาท่ีเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกยุคศตวรรษท่ี  21 
เป็นพลวัตท่ีก่อให้เกิดความท้าทายในด้านการเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก  อัน
เนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม วัฒนธรรม และ
พฤติกรรมของประชากรท่ีปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์เป็นผลให้เกิดการเร่งแก้ไขปัญหา ท้ัง
ยังเกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ท่ี ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติมีความ
ซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งภัยในแต่ละด้านล้วนมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศกอปรกับ
นโยบาย Quick Win 7 วาระเร่งด่วน ข้อท่ี 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการมองเห็น
ภัยท่ีเกิดแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเกิดขึ้นซ้ าและส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกาย
และจิตใจในหลายปีท่ีผ่านมา เช่น ภัยจากการคุกคามทางเพศ ภัยจากการกล่ันแกล้งรังแก (Bully) 
รวมถึงภัยท่ีเกิดจากโรคอุบัติใหม่ อันได้แก่ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลกระทบวงกว้างในหลายมิติท่ัวโลก รวมท้ังผลกระทบต่อแวดวงการศึกษาในหลาย
แง่มุม ตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีท าให้เด็กนักเรียนหลายคนไม่สามารถศึกษาต่อในโรงเรียนได้ 
ท าให้เกิดความเหล่ือมล้ าทาง การศึกษาเกิดระยะห่างเพิ่มมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2565) 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เป็น "การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเน้น
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุข
ภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าส่งเสริมความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้สังคม 
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อให้การป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือหรือเยียวยา และแก้ไขปัญหา มีความเป็นเอกภาพ มีข้อมูล
สารสนเทศท่ีเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเส่ียงได้อย่างยั่งยืนด้วยการ
บริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัยให้
มากท่ีสุด และไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ าอีก เพื่อสร้างความมั่นใจ และความเช่ือมั่นให้แก่นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไป ในการท่ีจะได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ
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เกิดความปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) (กระทรวงศึกษาธิการ,2565) 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันศึกษา ด้วย
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์
คล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้น โดยมติของศูนย์บริหารสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด -19) เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2565 ได้ก าหนดให้ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ให้
ปรับสถานการณ์พื้นท่ีท่ัวราชอาณาจักรเป็นพื้นท่ีเผฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 65 จังหวัด  และพื้นท่ีน าร่อง
การท่องเท่ียว (สีฟ้า) 12 จังหวัด เป็นผลให้สถานศึกษาทุกระดับสามารถใช้อาคารสถานท่ีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2565 ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2565) 
 กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
และการสอบ เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากท่ีสุด ได้ทบทวน
และพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาตามมาตรการการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่
ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมหารเปิดภาคเรียนท่ี 1/2565 เพื่อให้นักเรียน ครู 
บุคลากร และสถานศึกษา เปิด On site จัดให้มีการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน มีปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน และอยู่ได้กับโควิด-19 อย่างปลอดภัยด้วยหลักการ “ตัดความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน”
ด้วย 3T1V และมาตรการสร้างความปลอดภัย 6-6-7 (6หลัก 6เสริม 7 เข้ม) (กระทรวงสาธารณสุข
,2565) 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับนโยบายมาตรการเปิด
เรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนท่ี 
1/2565 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส ารวจสภาพปัญหา 
เพื่อมาวางแผนปรับปรุงแก้ไข แลกเปล่ียนเรียนรู้คณะครู ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนให้
ระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทมากท่ีสุด และเตรียมความ
พร้อมในการเปิดภาคเรียน On Site ในส่วนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 2  มีภารกิจในการติดตามรวบรวมปัญหา และวางแผนแก้ไขปัญหา ส่งเสริม สนับสนุน โดย
ได้มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ วางแผนนิเทศและติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ท้ังนี้ เพื่อรับทราบปัญหาและวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในช่วงวันท่ี 17-31 พฤษภาคม 2565  และ
ร่วมกันวิเคราะห์และด าเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียน วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีประสบความส าเร็จในการสร้างความสุข ความปลอดให้กับนักเรียน 
ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน ในการเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ของ
สถานศึกษา เพื่อจะได้หาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
คือเป้าหมายสูงสุดตามแนวคิด “การเรียนรู้น าการศึกษา” โดยจัดการเรียนการสอนค านึงถึงความสุข
และปลอดภัยสูงสุดของทุกคน 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการ

เปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา 
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ใน

การเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมวิธีการปฏิบัติท่ีดีในสร้างความสุข ความปลอดภัยให้กับนักเรียน 

3. ขอบเขตการติดตามและนิเทศ 
1. ด้านเนื้อหา ได้แก่  

1) แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเรียน On site ด้วย
หลักการ “ตัดความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V 
  2) มาตรการความปลอดภัยป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา (6หลัก 6เสริม 7เข้ม) 
  3)  มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 
 2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายละ  3  โรงเรียน  

3. ระยะเวลาในการติดตามนิเทศ ระหว่างวันท่ี 23  พฤษภาคม – 10 มิถุนายน  2565 
 

4.ประโยชน์ที่ได้รับ 
 4.1 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ใน
การวางแผนการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนด การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการเปิดเรียน On site 
ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา 
  4.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการวางแผนและก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของเขต
พื้นท่ีการศึกษาต่อไป  

4.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 มีรายงานผลการเตรียม
ความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 
19 ในสถานศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 ในรายงานผลการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการเปิด
เรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา ได้พัฒนารูปแบบการนิเทศ BUAPHUT 
Model ผ่านกระบวนการ SPDCA+ โดยคณะท างานได้ศึกษาแนวคิด หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับ โดยน าเสนอเป็นล าดับ ดังนี้ 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 34) 
  2. มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความ
พร้อมการเปิดภาคเรียนท่ี 1/2565 
  2.1  แนวทางการเฝูาระวังในการเตรียมความพร้อมสาหรับการเปิดเรียน On 
site ด้วยหลักการ “ตัดความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V 
  2.2  มาตรการสร้างความปลอดภัย ปูองกันโควิด 19 ในสถานศึกษา (6 หลัก 6 
เสริม 7 เข้ม)   

 3. แนวทางการด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 4. แนวคิดการช้ีแนะ (Coaching) 
  5.1 ความเป็นมาของการช้ีแนะ 
  5.2 แนวคิดการช้ีแนะ 
  5.3 ความหมายของการนิเทศแบบช้ีแนะ 
  5.4 ลักษณะส าคัญของการนิเทศแบบช้ีแนะ 
  5.5 กระบวนการนิเทศแบบการช้ีแนะ 
 5.  แนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA 
  6.1 ความเป็นมาของวงจรคุณภาพ PDCA 
  6.2 แนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA 
  6.3 ความหมายของการนิเทศแบบวงจรคุณภาพ PDCA 
  6.4 โครงสร้างของวงจรคุณภาพ PDCA 
  6.5 ประโยชน์ของวงจรคุณภาพ PDCA 
 6. รูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model ผ่านกระบวนการ SPDCA+ 
 7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตาม
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 32) ลงวันท่ี 20 กันยายน 2564 ด้วยสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มของ สถานการณ์คล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้น 
ประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 20149 (โควิด-14) (ศบค.) ได้ออกข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 34) ก าหนดให้ส่วนราชการ ถือปฏิบัติ โดยใน
ส่วนของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวง ศึกษาธิการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ประกอบ กับ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 
4 (1) ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 34) จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษาตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 32) ลงวันท่ี 20 กันยายน 2564 และออกหลักเกณฑ์ ไว้ดังนี้ 
  

  ส่วนท่ี 1 เงื่อนไขหลักของมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School รองรับการเปิด
ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 โดยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ on site จ าแนกตามเขตพื้นท่ี
การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 
ตารางที่ 2.1 มาตรการ Sandbox: Safety Zone in School จ าแนกตามเขตพื้นท่ีแพร่ระบาด 

เขตพื้นที่การ
แพร่ระบาด 

มาตรการ 
ตรวจคัด
กรองหา

เชื้อ 
การเข้าถึงวัคซีน 

การประเมิน
ความเสี่ยง 

(TST) 
พื้นท่ีเฝูาระวัง 
(สีเขียว) 

1.เข้ม 6 มาตรการหลัก 
(DMHT-RC) 
2.แนวทาง 7 มาตรการเข้ม
ส าหรับสถานศึกษาแบบไป-
กลับ 

 ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาได้รับวัคซีน
เข็มท่ี 1  แล้วไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 85% 

1 วัน  
ต่อสัปดาห์ 

พื้นท่ีเฝูาระวัง
สูง 
(สีเหลือง) 

1.เข้ม 6 มาตรการหลัก 
(DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม 
(SSET-CQ) 
2.แนวทาง 7 มาตรการเข้ม
ส าหรับสถานศึกษาแบบไป-กลับ 

มีการสุ่ม
ตรวจเป็น
ระยะๆ* 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับวัคซีนเข็มท่ี 
1  แล้วไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 % 

3  วัน 
ต่อสัปดาห์ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

เขตพื้นที่การ
แพร่ระบาด 

มาตรการ 
ตรวจคัด
กรองหา

เชื้อ 
การเข้าถึงวัคซีน 

การประเมิน
ความเสี่ยง 

(TST) 
พื้นท่ีควบคุม 
(สีส้ม) 

1.เข้ม 6 มาตรการหลัก 
(DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม 
(SSET-CQ) 
2.แนวทาง 7 มาตรการเข้ม
ส าหรับสถานศึกษาแบบไป-
กลับ 

มีการสุ่ม
ตรวจเป็น
ระยะๆ* 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับวัคซีนเข็มท่ี 
1  แล้วไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 % 

2 วันต่อ
สัปดาห์ 

พื้นท่ีควบคุม
สูงสุด  
(สีแดง) 

1.เข้ม 6 มาตรการหลัก 
(DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม 
(SSET-CQ) 
2. แนวทาง 7 มาตรการเข้ม
ส าหรับสถานศึกษาแบบไป-
กลับเน้น School Pass และ
Small Bubble 
3.สถานประกอบกิจการ 
กิจกรรมท่ีอยู่รอบรั้ว
สถานศึกษา ผ่านการประเมิน 
TSC + COVID free setting 
 

มีการสุ่ม
ตรวจเป็น
ระยะๆ* 

ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาได้รับวัคซีน
ครบโดส (2 เข็ม) 
ไม่น้อยกว่า 85% 

3 วัน 
ต่อสัปดาห์ 

 
พื้นท่ีควบคุม
สูงสุดและ
เข้มงวด  
(สีแดงเข้ม) 

1.เข้ม 6 มาตรการหลัก 
(DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม 
(SSET-CQ) 
2. แนวทาง 7 มาตรการเข้ม
ส าหรับสถานศึกษาแบบไป-
กลับเน้น School Pass และ
Small Bubble 
3.สถานประกอบกิจการ 
กิจกรรมท่ีอยู่รอบรั้ว
สถานศึกษา ผ่านการประเมิน 
TSC + COVID free setting 
 

มีการสุ่ม
ตรวจเป็น
ระยะๆ* 

ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาได้รับวัคซีน
ครบโดส (2 เข็ม) 
ไม่น้อยกว่า 85% 

ทุกวัน 

 
 



7 
 

ส่วนที่ 2 เงื่อนไขข้อก าหนดของ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC), 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ
แนวทาง 7 มาตรการเข้มส าหรับสถานศึกษา 
  2.1 ข้อก าหนด 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 
   (1) Distancing เว้นระยะห่าง (2) Mask wearing สวมหน้ากาก (3) Hand 
washing ล้างมือ (4) Testing คัดกรองวัดไข ้(5) Reducing ลดการแออัด (6) Cleaning ท าความสะอาด 

 2.2 ข้อก าหนด 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
   (1) Self-care ดูแลตนเอง (2) Spoon ใช้ซ้อนกลางส่วนตัว (3) Eating กินอาหาร
ปรุงสุกใหม่ (4) Track ลงทะเบียนเช้าออกโรงเรียน (4) Check ส ารวจตรวจสอบ (6) Quarantine กักกัน
ตัวเอง 
  2.3 ข้อก าหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มส าหรับสถานศึกษา 
   (1) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตาม
การประเมินผล ผ่าน MOECOVID  (2) ท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้น
ระยะห่างในห้องเรียน หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมช้ามกลุ่มกัน  (3) จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ (4) จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ 
การระบายอากาศภายใน อาคาร การท าความสะอาด คุณภาพน ้าอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ  
(4) จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักข้อมอย่างเคร่งครัด (6) ควบคุมดูแลการ
เดินทางเช้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) ท้ังกรณีรถรับ-ส่ง นักเรียน รถส่วนบุคคล และ
พาหนะโดยสารสาธารณะ (7) จัดให้ม ีSchool Pass ส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
 
ส่วนท่ี 3 หลักเกณฑ์การพิจารณาส าหรับการใช้อาคารหรือสถานท่ีเพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีน
หรือ สถาบันการศึกษา ท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 
  ประเภทท่ี 1 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทพักนอน  

ประเภทท่ี 2 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทไป-กลับ 
3.1 มาตรการ Sandbox: Safety zone in School ส าหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 

ประเภทพักนอน 
  3.1.1 ด้านกายภาพ : ลักษณะอาคารและพื้นท่ีโดยรอบอาคารของสถาบันการศึกษา
ประเภทพักนอน หรือ โรงเรียนประจ า ประกอบด้วย 

(1) หอพักนักเรียนชาย และ/หรือ หอพักนักเรียนหญิง 
(2) พื้นท่ี/อาคารสนับสนุนการบริการ 
(3) พื้นท่ี/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน 

  (4) สถานท่ีพักครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดอาคารและพื้นท่ีโดยรอบให้เป็นไป
ตามมาตรการ 

  3.1.2 ด้านการมีส่วนร่วม : ต้องเนินไปตามความสมัครใจของทุกฝุาย โดยโรงเรียนท่ี
ประสงค์จะด าเนินการ ในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดให้มีการประชุมหารือ 
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ร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบ
ร่วมกันในการจัดพื้นท่ีการเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ตลอด 
ภาคการศึกษา ก่อนน าเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดในพื้นท่ี (ตามแบบ ประเมิน: ภาคผนวก)แล้วขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการ  โรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร 
  3.1.3 ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ: โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องเตรียม 
การประเมิน ความพร้อมดังนี้ 

3.1.3.1 โรงเรียน หรือ สถานศึกษา 
1) ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) 

และรายงานการ ติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID 
  2) ต้องจัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School isolation) ส าหรับ
รองรับการดูแลรักษา เบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด-19 
หรือผลตรวจคัดกรองหาเช้ือเนินบวก รวมถึงมีแผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาล
เครือข่ายในพื้นท่ีท่ีดูแลอย่างใกล้ชิด 
  3) ต้องจัดอาคารและพื้นท่ีโดยรอบให้เนินอาณาเขตบริเวณในรูปแบบ 
Sandbox ในโรงเรียนดังนี้ 

       (1) Screening Zone จัดพื้นทีหรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง 
(Screening Zone) ท่ีเหมาะสม จัดจุดรับส่งส่ิงของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเส่ียงอื่น เนินการจ าแนก
นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ ผู้มาติดต่อท่ีเข้ามาในโรงเรียนไม1ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น 
รวมถึงจัดให้มีพื้นท่ีปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรท่ีไม่ สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได้ 
    (2) Quarantine Zone จัดพื้นท่ีหรือบริเวณให้เนินจุดกักกันและ
สังเกตอาการ ส าหรับ นักเรียน ครู และบุคลากรท่ียังต้องสังเกตอาการ เน้นการจัดกิจกรรมแบบ 
Small Bubble 
    (3) Safety Zone จัดเนินพื้นท่ีปลอดเช้ือ ปลอดภัย ส าหรับนักเรียน 
ครู และบุคลากร ท่ีปฏิบัติภารกิจ กิจกรรมแบบปลอดภัย 
  4) ต้องมีระบบแผนงานรับการติดตามประเมินความพร้อม โดยคณะตรวจ
ราชการบูรณาการ ร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข 3.1.3.2 นักเรียน ครู 
และบุคลากร 
    (1) ครู และบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส (2 เข็ม) ต้ังแต่
ร้อยละ 85 ช้ืนไป  

(2) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง
หาเช้ือด้วยวิธีการท่ี เหมาะสม ก่อนเข้า Quarantine Zone 
  (3) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการแยกกักตัว สังเกต
อาการให้ครบก าหนด 14 วันก่อนเข้าสู่ Safety Zone (กรณีย้ายมาจาก State Quarantine ให้
พิจารณาลดจ านวนวันกักตัวลงตามความ เหมาะสม 7-10 วันหรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อ
ระดับพื้นท่ี) รวมถึงการท ากิจกรรมในแบบ Small Bubble และหลีกเล่ียงการท ากิจกรรมข้ามกลุ่มกัน 
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    (4) ถ้านักเรียน ครู และบุคลากรมีอาการเข้าได้ (Inclusion Criteria) 
กับการติดเช้ือโควิด หรือสัมผัสกลุ่มเส่ียงสูงให้ด าเนินการตรวจคัดกรองหาเช้ือด้วยวิธีท่ีเหมาะสม
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม1ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ พร้อมท้ังรายงานผลการตรวจกับหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นท่ีทันทีและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีมีผลตรวจ เป็นบวก 
  3.1.4 การด าเนินการของโรงเรียน หรือ สถานศึกษา : ระหว่างภาคการศึกษาต้อง
ด าเนินการดังนี้ 
   1) สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ท้ังรูปแบบ On Site หรือ Online หรือแบบ
ผสมผสาน(Hybrid) 
   2) นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) ตาม
เกณฑ์จ าแนกตาม เขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด (ดังตารางท่ี 1) 
   3) ให้มีการสุ่มตรวจคัดกรองหาเช้ือด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ท้ังนักเรียน ครู และ
บุคลากรท่ี เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพื่อเฝูาระวังตามเกณฑ์จ าแนกตามเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด 
  3.1.5 ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วน,บุคคลอย่างเข้ม'ข้น ได้แก่ 6 มาตรการหลัก 
(DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
  3.1.6 ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเข้มส าหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
   1) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปีดเรียน ผ่าน TSC+ และรายงานการ
ติดตามการประเมินผล ผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 
   2) ท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมข้าม
กลุ่มกัน และจัด นักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (8 X 8 เมตร) ไม,เกิน 25: คน หรือ จัดให้เว้น
ระยะห่างระหว่างนักเรียนใน ห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดย
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
   3) จัดระบบการให้บริการอาหารส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
ตามหลัก มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเข่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่ง
อาหาร การปรุง ประกอบอาหาร หรือการส่ังซื้ออาหารตามระบบส่ังอาหาร (Delivery) ท่ี,ถูก
สุขลักษณะและต้องมีระบบ ตรวจสอบทางโภชนาการก่อนน ามาบริโภค 
   4) จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ใต้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมใน
การปองกัน โรคโควิด-19 ในสถานศึกษาได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การท าความสะอาด 
คุณภาพน้ า อุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ 
   5) จัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นท่ีแยกกัก
ช่ัวคราว รวมไป ถึงแผนเผชิญเหตุส าหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร
ในสถานศึกษากรณีมีการติด เช้ือโควิด-19 หรือผลตรวจคัดกรองหาเช้ือเป็นบวก โดยมีการซักซ้อม
อย่างเคร่งครัด 
   6) ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal 
Route) อย่างเข้มข้น โดยหลีกเล่ียงการเข้าไปสัมผัสในพื้นท่ีต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง 
(หมายเหตุ : มาตรการและแนวทางปรับตามสถานการณ์การแพร1ระบาดของโรค ขึ้นกับ
คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครก าหนด) ท้ังนี้โรงเรียน 
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หรือ สถาบันการศึกษาที,ประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอนโดยด าเนินการตามรูปแบบ Sandbox: 
Safety Zone in School ต้องจัดท าเอกสารข้อเสนอโครงการเสนอต่อผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
และ กระทรวงสาธารณสุขในพื้นท่ี พิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร โดยต้องจัดท าแผนงานและแสดงความพร้อมการ
ด าเนินการตามข้อ 3.1 ให้ครบถ้วน เพื่อส่ง ต้นสังกัดพิจารณาตามแบบประเมินในภาคผนวก  
  3.2 มาตรการ Sandbox: Safety zone in School ส าหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ประเภทไป-กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  3.2.1 ด้านกายภาพ ลักษณะอาคารและพื้นท่ีโดยรอบอาคารของโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย 
   1) พื้นท่ี/อาคารสนับสนุนการบริการ 
   2) พื้นท่ี/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน โดยจัดอาคารและพื้นท่ีโดยรอบให้เป็น
พื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย และมีพื้นท่ีท่ีเป็น COVID free zone  
  3.2.2 ด้านการมีส่วนร่วม ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝุาย โดยโรงเรียนท่ี
ประสงค์จะ ด าเนินการในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ต้องจัดให้มีการประขุมหารือ
ร่วมกันของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้น าขุมขน และมีมติให้ความเห็น
ขอบร่วมกันในการจัดพื้นท่ีการเรียนการ สอนในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School ตลอด
ภาคการศึกษา ก่อนน าเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดใน พื้นท่ี แล้วขอความเห็นขอบจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
  3.2.3 ด้านการประเมินความพร้อมสูก่ารปฏิบัติ โรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้องเตรียมการ
ประเมิน ความพร้อมดังนี้ 
  3.2.3.1 โรงเรียน หรือ สถานศึกษา 
   (1) ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการ
ประเมินผลผ่าน MOECOVID 
   (2) จัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นท่ีแยกกัก
ช่ัวคราว รวมไป ถึงแผนเผชิญเหตุส าหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร
ในสถานศึกษากรณีมีการ ติดเช้ือ'โค:วิด-19 หรือผลตรวจคัดกรองหาเช้ือเป็นบวก โดยมีการซักซ้อม
อย่างเคร่งครัด โดยมีความร่วมมือกับ สถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นท่ีท่ีดูแลอย่างใกล้ชิด 
   (3) ต้องควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น  โดย
หลีกเล่ียงการเข้าไป สัมผัสในพื้นท่ีต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง 
   (4) ต้องจัดพื้นท่ีหรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ท่ีเหมาะสม 
จัดจุดรับส่ง ส่ิงของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเส่ียงอื่น เป็นการจ าแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
และผู้มาติดต่อท่ีเข้ามาใน โรงเรียน 
   (5)ต้องมีระบบและแผนรับการติดตามประเมิน  ความพร้อม โดยทีมตรวจ
ราชการบูรณาการ ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ท้ังช่วงก่อนและ
ระหว่างด าเนินการ 
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   3.2.3.2 นักเรียน ครู และบุคลากร 
   (1) คร ูและบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส (2 เข็ม) ต้ังแต่ร้อยละ 84 
ขึ้นไป 
   (2) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ 
Small Bubble และหลีกเล่ียงการท ากิจกรรมข้ามกลุ่มกัน 
   (3) ถ้านักเรียน ครู และบุคลากรมีอาการเข้าไต้ (Inclusion Criteria ) กับการติด
เช้ือโควิด หรือ สัมผัสกลุ่มเล่ียงสูงให้ด าเนินการตรวจคัดกรองหาเช้ือด้วยวิธีท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่ม
ท่ีไมใต้รับวัคซีนตามเกณฑ์ พร้อมท้ังรายงานผลการตรวจกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีทันที และ
ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีมีผลตรวจ เป็นบวก 
  3.2.4 การด าเนินการของโรงเรียน หรือ สถานศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาต้อง
ด าเนินการดังนี้ 
   (1) สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ท้ังรูปแบบ On Site หรือ Online หรือแบบ
ผสมผสาน(Hybrid) 
   (2) นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีอยู่ในพื้นท่ีต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) 
อย่างต่อเนื่องตาม เกณฑ์จ าแนกตามเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด (ดังตารางท่ี 1) 
   (3) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีการสุ่มตรวจคัดกรองหาเช้ือเป็น
ระยะ ตามแนวทาง คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดก าหนด 
   (4) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ 6 มาตรการ
หลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
   (5) นักเรียน ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline 
กิจกรรมประจ าวัน และการเดินทางเข้าไปในสถานท่ีต่าง ๆ แต่ละวันอย่างสม ่าเสมอ 
   (6) ปฏิบัติตามแนวทาง 7 มาตรการเข้มส าหรับสถานศึกษา (ไป-กลับ) อย่าง
เคร่งครัด 
  1) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียน ผ่าน TSC+ และรายงานการ
ติดตามการ ประเมินผล ผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 
  2) ท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการท ากิจกรรม
ข้ามกลุ่มกัน และ จัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (8 X 8 เมตร) ไม่เกิน 29 คน หรือ จัดให้เว้น
ระยะห่างระหว่างนักเรียนใน ห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1.9 เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดย
คณะกรรมการโรคติดต่อวังหวัด 
  3) จัดระบบการให้บริการอาหารส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา ตามหลัก มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื่อจัดหา
วัตถุดิบจากแหล่งอาหาร การปรุงประกอบอาหาร หรือการส่ังซื้ออาหารตามระบบน าส่งอาหาร 
(Delivery) ท่ีถูกสุขลักษณะและต้องมีระบบ ตรวจสอบทางโภชนาการก่อนน ามาบริโภค 
  4) จัดการด้านอนามัยสิงแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
ในการปูองกัน โรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การท าความสะอาด 
คุณภาพน ้าอุปโภคบริโภค และ การวัดการขยะ 
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    5) จัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นท่ีแยก
กักช่ัวคราว รวมไปถึงแผนเผชิญเหตุส าหรับรองวับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือ
บุคลากร ในสถานศึกษากรณีมีการติดเช้ือโควิด-19 หรือผลตรวจคัดกรองหาเช้ือเป็นบวก โดยมีการ
ซักซ้อม อย่างเคร่งครัด โดยมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นท่ีท่ีดูแลอย่างใกล้ชิด 
  6) ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) 
อย่างเข้มข้น โดยหลีกเลียงการเข้าไปสัมผัสในพื้นทีต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไปกลับ
โรงเรียน ท้ังกรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 
  7) จัดให้มี School Pass ส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลผลการประเมิน TST ผลตรวจคัดกรองหาเช้ือ ตามแนวทางคณะกรรมการ
โรคติดต่อระดับพื้นท่ี และ ประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
  (4) ก าหนดให้สถานประกอบกิจการ กิจกรรมท่ีอยู่รอบรั้วสถานศึกษาให้ผ่าน
การประเมิน Thai Stop COVID plus (TSC+) COVID free setting โดยให้มีการก ากับร่วมกับ
คณะกรรมการโรคติดต่อระดับพื้นท่ี (หมายเหตุ : มาตรการและแนวทางปรับตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค ขึ้นกับคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ก าหนด) 
  ท้ังนี้โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาท่ีประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอน ต้องจัดท า
เอกสารข้อเสนอ โครงการเสนอต่อผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขในพื้นท่ี
พิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
โดยต้องจัดท าแผนงานและแสดงความพร้อมการ ด าเนินการตามข้อ 3.2 ให้ครบถ้วน เพื่อส่งต้นสังกัด
พิจารณาตามแบบประเมินในภาคผนวก 
  3.3 แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการปอ้งกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา   
  3.3.1 การระบายอากาศภายในอาคาร 
   (1) เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย 15 นาที 
ควรมีหน้าต่าง หรือซ่องลม อย่างน้อย 2 ต้านของห้อง ให้อากาศภายนอกถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคาร 
   (2) กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก่อนและหลังการใช้
งาน อย่างน้อย 2 ช่ัวโมง หรือเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วงพักเท่ียงหรือช่วงที,ไม่มีการเรียน
การสอน ก าหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และท าความสะอาดสม ่าเสมอ  

3.3.2 การท าความสะอาด 
  (1) ท าความสะอาดวัสดุส่ิงของด้วยผงซักฟอกหรือน ้ายาท าความสะอาด และล้างมือ
ด้วยสบู่และน ้า 

(2) ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคบนพื้นผิวทั่วไป อุปกรณ์สัมผัสร่วม เซ่น ห้องน ้า 
ห้องส้วม ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ราวบันได สวิตช์ไฟ ปุุมกดลิฟท์ จุดน ้าด่ืม เป็นต้น ด้วย
แอลกอฮอล์ 70% นาน 10 นาที และฆ่าเช้ือโรคบนพื้นผิววัสดุแข็ง เซ่น กระเบื้อง เซรามิก  
สแตนเลส ด้วย น ้ายาฟอกขาวหรือโซเดียมไรโปคลอไรท์ 0.1% นาน 5-10 นาที อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
และ อาจเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะเวลาท่ีมิผู้ใช้งานจ านวนมาก  
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  3.3.3 คุณภาพน ้าอุปโภคบริโภค 
  (1) ตรวจตูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กล่ิน และไม่มีส่ิงเจือปน 
  (2) ดูแลความสะอาดจุดบริการน ้าด่ืมและภาชนะบรรจุน ้าด่ืมทุกวัน (ไมไข้แก้วน ้าด่ืม
ร่วมกันเด็ดขาด) 
  (3) ตรวจคุณภาพน้ าเพื่อหาเช้ือแบคทีเรียด้วยขุดตรวจภาคสนาม (อ 11) ทุก 6 เดือน  

3.3.4 การจัดการขยะ 
  (1) มีถังขยะแบบมีฝาปิด ส าหรับรองรับส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้ว ประจ าห้องเรียน อาคารเรียน 
หรือบริเวณ โรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก-ลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3R (Reduce 
Reuse Recycle) 
  (2) กรณีขยะเกิดจากผู้สัมผัสเส่ียงสูง/ถักถันตัว หรือหน้ากากอนามัยท่ีใช้แล้ว น าใสใน
ถุง ก่อนท้ิงให้ ราดด้วยแอลกอฮอล์ หรือ 70% น้ ายาฟอกขาว 2 ฝา ลงถุง มัดปากถุงให้แน่น 
ซ้อนด้วยถุงอีก 1 ช้ัน ปิดปากถุงให้สนิท และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเช้ือแล้วทิ้งในขยะท่ัวไป 
 
ส่วนที่ 4 มาตรการตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ 
สถานศึกษา 
  แผนการเผชิญเหตุ สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีเตรียมพร้อมไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน และมี
การ ซักซ้อมอย่างเคร่งครัด สม่ าเสมอ หากพบผู้ติดเช้ือ หรือพบว่าเป็นกลุ่มเส่ียงสูง สถานศึกษาต้องมีความ
พร้อม ในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง ระบบการประสานงานตรงกับบุคลากร
ทางการ แพทย์ในพื้นท่ี รวมท้ังการสร้างการรับรู้ข่าวสารภายใน การคัดกรองเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูและ
บุคลากรใน สถานศึกษา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนการเผชิญเหตุใน
คู่มือการปฏิบัติ ตามมาตรการSandbox : Safety Zone in Schoolรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 2.2 แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา 

ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 
ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา 

ไม่มีผู้ติด
เช้ือ 

ไม่พบผู้ติด
เช้ือ ยืนยัน 

1. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT  
2. ประเมิน TST เป็นประจ า 

1. เปิดเรียน Onsite  
2. ปฏิบัติตาม TST  
3. เฝูาระวังคัดกรอง กรณีเด็ก พักนอน, 
เด็กพิเศษ 

มีผู้ติดเช้ือ
ประปราย 

ไม่พบผู้ติด
เช้ือ ยืนยัน 

1. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT  
2. ประเมิน TST ทุกวัน 

1. เปิดเรียน Onsite  
2. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST Plus  
3. เฝูาระวังคัดกรอง กรณีเด็ก พักนอน
,เด็กพิเศษ 

พบผู้ติดเช้ือ 
ยืนยันใน 
ห้องเรียน 1 
รายข้ึนไป 

1. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ 
DMHTT * เน้นใส่หน้ากาก *เว้น
ระยะห่างระหว่าง บุคคล 1 - 2ม. 
2. ประเมิน TST ทุกวัน  

1. ปิดห้องเรียนท่ีพบผู้ติดเช้ือ 3 วัน เพื่อ
ท าความสะอาด  
2. เปิดห้องเรียนอื่นๆ Onsite ได้ตามปกติ  
3. สุ่มตรวจเฝูาระวัง Sentinel 
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ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน 
ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรียน สถานศึกษา 

3. ระบายอากาศทุก 2 ช่ัวโมง 
กรณีใช้ เครื่องปรับอากาศ  
4. กรณี High Risk Contact : 
งดเรียน Onsite และกักตัวที่บ้าน 
14 วัน 
5. กรณี Low Risk Contact : 
ให้สังเกตอาการของตนเอง และ
ปฏิบัติ ตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข 

Surveillance ทุก 2 ครั้ง/สัปดาห์  
4. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST Plus 
5. ปิดห้องเรียนท่ีพบผู้ติดเช้ือ 3 วัน เพื่อ
ท าความสะอาดหรือ มากกว่าตามข้อส่ัง
การของ กระทรวงศึกษาธิการ  
6. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST Plus 

มีผู้ติด
เช้ือ เป็น
กลุ่ม 
ก้อน 

 1. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ 
DMHTT * เน้นใส่หน้ากาก *เว้น
ระยะห่างระหว่าง บุคคล 1-2 ม. 
2. ประเมิน TST ทุกวัน  
3. ระบายอากาศทุก 2 ช่ัวโมง 
กรณี ใช้เครื่องปรับอากาศ  
4. กรณี High Risk Contact :  
งดเรียน Onsite และกักตัวที่บ้าน 
14 วัน  
5. กรณี Low Risk Contact : 
ให้สังเกตอาการของตนเอง 

1. พิจารณาการเปิดเรียน Onsite โดยเข้ม
มาตรการทุกมิติ  
2. ส าหรับพื้นท่ีระบาดแบบ กลุ่มก้อน 
พิจารณาปิดโดย คณะกรรมการควบคุม 
การแพร่ ระบาดระดับพื้นท่ี หากมี 
หลักฐานและความจ าเป็น  
3. สุ่มตรวจเฝูาระวัง Sentinel 
Surveillance ทุก 2 สัปดาห ์ 

มีการแพร่ 
ระบาดใน 
ชุมชน 

 1. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ 
DMHTT  
2. เฝูาระวังอาการเส่ียงทุกวัน 
Self Quarantine  
3. ประเมิน TST ทุกวัน 

1. พิจารณาการเปิดเรียน Onsite โดยเข้ม
ตามมาตรการทุกมิติ  
2. ส าหรับพื้นท่ีระบาดแบบ กลุ่มก้อน 
พิจารณาปิดโดย คณะกรรมการควบคุม 
การแพร่ ระบาดระดับพื้นท่ี หากมี 
หลักฐานและความจ าเป็น  
3. สุ่มตรวจเฝูาระวังSentinel 
Surveillance ทุก 2 สัปดาห์ 

ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสุข. (2564). คู่มือการปฏิบัติมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เปิด
เรียนมั่นใจ ปลอดภัย ไร้โควิด19 ในสถานศึกษา.กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 
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ส่วนที่ 5 : หลักเกณฑ์การพิจารณาส าหรับการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา เพื่อการสอบ การอบรม หรือ การท ากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เช้าร่วมกิจกรรมเป็น
จ านวนมาก 
  กรณีการพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานท่ีเพื่อการสอบ การอบรม หรือ การท ากิจกรรม
โรงเรียน หรือสถานศึกษา หรือผู้ขออนุญาต ต้องจัดท ามาตรการเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะพิจารณาตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จะ
พิจารณาร่วมกับผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  5.1 แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข 
  (1) ก าหนดจุดคัดกรองในซ่องทางเข้าออก หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน ้ามูกหรือเหนื่อยหอบ 
หรือมี อุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป แจ้งงดให้เข้าร่วมกิจกรรม 
และแนะน าไปพบแพทย์ และอาจมีห้องแยกผู้ท่ีมีอาการออกจากพื้นที 
  (2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้มาติดต่อ ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 
  (3) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือ จุดล้างมือ ส าหรับท าความสะอาดมือไว้บริการบริเวณ
ต่างๆ อย่าง เพียงพอ เซ่น บริเวณหน้าห้องประชุม ทางเข้าออก หน้าลิฟต์ จุดประซาสัมพันธ์ และ
พื้นท่ีท่ีกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น  
  (4) จัดบริการอาหารในลักษณะท่ีลดการสัมผัสอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกัน เซ่น จัดอาหารว่างแบบ
กล่อง (Box set) อาหารกลางวันในรูปแบบอาหารชุดเด่ียว (Course Menu) 
  (5) กรณีท่ีมีการจัดให้มีรถรับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้เว้นระยะห่าง 1 ท่ีนั่ง ท าความสะอาด 
รถรับส่งทุกรอบหลังให้บริการ 
  (6) จัดท่ีนั่งให้มีระยะห่างระหว่างท่ีนั่ง และทางเดิน อย่างน้อย 1.4 เมตร  

(7) จัดให้มีถังขยะท่ีมีฝาปิด เก็บรวบรวมขยะเพื่อล่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง และการจัดการ
ขยะท่ีดี  

(8) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารท่ีดี มีการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ 
ท้ังใน อาคารและห้องส้วม และท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศสมาเสมอ 

(9) ให้ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือท่ัวทั้งบริเวณ และเน้นบริเวณท่ีมักมีการสัมผัสหรือใช้งาน 
ร่วมกันบ่อย ๆ ด้วยน ้ายาฟอกขาวท่ีเตรียมไว้ หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
0.4% เข็ดท า ความสะอาดและฆ่าเช้ือ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ท าความสะอาดห้องส้วมทุก 2 ช่ัวโมง 
และอาจเพิ่มความถ่ีตาม ความเหมาะสมโดยเฉพาะเวลาท่ีมีผู้ใช้งานจ านวนมาก 
  (10) มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เซ่น การใช้แอปพลิเคชัน หรือใช้
มาตรการ ควบคุมการเข้าออกด้วยการบันทึกข้อมูล 
  (11) มีการจัดการคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภคท่ีเหมาะสม 
   1) จัดให้มีจุดบริการน ้าด่ีม 1 จุดหรือหัวก๊อก ต่อผู้บริโภค 74 คน  

2) ตรวจสอบคุณภาพน ้าด่ืมน ้าใช้ 
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3) ดูแลความสะอาดจุดบริการน ้าด่ืม ภาชนะบรรจุน้ าด่ืม และใช้แก้วน้ าส่วนตัว  
5.2 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จัดกิจกรรม 

  (1) ควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไมให้แออัด โดยคิดหลักเกณฑ์จ านวนคนต่อพื้นท่ี
จัดงาน ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน พิจารณาเพิ่มพื้นท่ีทางเดินให้มีสัดส่วนมากขึ้น 
  (2) จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกระจายจุดลงทะเบียนให้เพียงพอส าหรับเข้าร่วม
กิกรรม เพื่อลดความแออัด โดยอาจใช้ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้การสแกน QR 
Code ในการลงทะเบียน หรือตอบแบบสอบถาม 
  (3) ประซาสัมพันธ์มาตรการ ค าแนะน าในการบีองกันการแพร่ระบาดให้แก่ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทราบ 
  5.3 แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  (1) สังเกตอาการตนเองสมรเสมอ หากมีไข้ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบให้งดการ
เข้าร่วม กิจกรรมและพบแพทย์ทันที 
  (2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 
เมตร งดการ รวมกลุ่ม และลดการพูดคุยเสียงดัง 
  (3) ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ก่อนและหลังใช้บริการ หรือหลังจาก
สัมผัสจุด สัมผัสร่วมหรือส่ิงของ เครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้านควรเปล่ียนเส้ือผ้าและอาบน ้าทันที 
  (4) ปฏิบัติตามระเบียบของสถานท่ีอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัย
ส่วนบุคคล อย่างเข้มข้น ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
 
2. มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการ
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 
  สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงผู้ติดเช้ือท่ีเป็นนักเรียนและครู พบว่า เด็กอายุ 0-19 ปี มีการติดเช้ือโควิด 19 จานวน 
2,674 ราย ร้อยละ 14.15 จากจานวนผู้ติดเช้ือทุกกลุ่มอายุ จานวน 18,892 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไม่
มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (จากรายงานข้อมูลผู้ปุวยยืนยันประจาวัน กรมควบคุมโรค ,16 เมษายน 
2565) ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน
และการสอบเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากสุด ได้ทบทวน
และพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติสาหรับสถานศึกษาตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้
กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนท่ี 1 / 2565 เพื่อให้นักเรียน ครู 
บุคลากร และสถานศึกษา เปิดเรียน On site จัดให้ม ีการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน มีปฏิสัมพันธ์
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และอยู่ได้กับโควิด 19 อย่างปลอดภัย (กระทรวงสาธารณสุข,2565) 

2.1 มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา รองรับ
การเปิดภาคเรียนท่ี 1/2565 โดยมีแนวทาง ดังนี้  
แนวทางการเฝูาระวังในการเตรียมความพร้อมสาหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ  
“ตัดความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V  
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  T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) สถานศึกษาต้องประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิด
เรียน  
  T : Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความเส่ียง
ตนเองเป็นประจ า  
  T : Test ตรวจคัดกรอง เฝูาระวังอย่างเหมาะสม เช่น ATK เมื่อมีความเส่ียงหรือมีอาการ  
  V : Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก อายุ 5-18 ปี ได้รับวัคซีนโควิด 19- ตาม
เกณฑ์  
 
  2.2 มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา (6 หลัก 6 เสริม 7 
เข้ม) 
   6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) : เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัด
กรอง ลดแออัด ทาความสะอาด  
   6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)  : ดูแลตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุก
ใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก ส ารวจตรวจสอบ กักกันตนเอง 
   7 มาตรการเข้ม  
   1. ประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานผล ผ่าน MOECOVID  

2. ท ากิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble)  
3. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ  

   4. อนามัยส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน  
   5. แผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม รวมถึง การเตรียมพร้อม School Isolation  
   6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้ปลอดภัยเน้นมาตรการ
ปลอดภัยรถโรงเรียน  
   7. School Pass ส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  
  6 หลัก 6 เสริม 7 เข้มมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 
  1. Distancing เว้นระยะห่าง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
  2. Mask Wearing สวมหน้ากาก สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา 
  3. Hand washing ล้างมือ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า นาน 20 วินาที 
หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 
  4. Testing คัดกรองวัดไข ้วัดไข ้สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเส่ียงทุกคน 
ก่อนเข้าสถานศึกษา 
  5. Reducing ลดการแออัด ลดเข้าไปในพื้นท่ีเส่ียง กลุ่มคนจ านวนมาก 
  6. Cleaning ท าความสะอาด ท าความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม อาทิท่ีจับ
ประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ปุุมกดลิฟต์ 

 การปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม 
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1. Self care ดูแลตนเอง ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องรับประทาน
อาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น 

3. Eating รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อน ๆ กรณีอาหาร
เก็บเกิน 2 ชม. ควรน ามาอุ่นให้ร้อนท่ัวถึง ก่อนกินอีกครั้ง 

4.Thai Chana ไทยชนะ ลงทะเบียนตามท่ีรัฐก าหนดด้วย APP ไทยชนะ หรือ
ลงทะเบียนบันทึกการเข้า - ออกอย่างชัดเจน 

5. Check ส ารวจ ตรวจสอบ ส ารวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเส่ียงท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ี
เส่ียง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง 

6. Quarantine กักกันตัวเอง กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นท่ี
เส่ียงท่ีมีการระบาดโรค 
  การปฏิบัติตาม7 มาตรการเข้มงวด 

1. สถานศึกษาผ่านการประเมิน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน 
MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 

2. ท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมข้ามกลุ่ม
และจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (6 x 8) ไม่เกิน 25 คน หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่าง
นักเรียนในห้องไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด 

3. จัดระบบการให้บริการอาหารส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่นการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่ง
อาหาร การปรุงประกอบอาหาร หรือการส่ังซื้ออาหารตามระบบน าส่งอาหาร (Delivery) ท่ีถูก
สุขลักษณะและต้องมีระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนน ามาบริโภค 

4. จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในการ
ปูองกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคารการท าความสะอาด 
คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 

5. จัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นท่ีแยกกัก
ช่ัวคราว รวมถึงแผนเผชิญเหตุส าหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีนักเรียน ครูหรือบุคลากรใน
สถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด 19 หรือผลการตรวจคัดกรองหาเช้ือเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่าง
เคร่งครัด โดยมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นท่ีท่ีดูแลอย่างใกล้ชิด 

6. ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น 
โดยหลีกเล่ียงการเข้าไปสัมผัสในพื้นท่ีต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไป-กลับโรงเรียน ท้ัง
กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 

7. ให้จัดให้มี School Pass ส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจตัดกรองหาเช้ือ ตามแนวทางคณะกรรมการควบคุม
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โรคระดับพื้นท่ี และประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะพื้นท่ี
ควบคุมสูงสุด (พื้นท่ีสีแดง) และพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นท่ีสีแดงเข้ม) 
 
มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียน  
ท่ี 1/2565 
  กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า 
  เรียนในพื้นท่ีสถานศึกษา (On-Site) ตามปกติ ท าตามมาตรการ universal prevention 
และประเมิน Thai Save Thai (TST) จัดระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องไมน่้อยกว่า 1 เมตร  
  กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  
  แยกกักกันท่ีบ้าน หรือสถานท่ีตามคาแนะน าของหน่วยบริการสาธารณสุข ตรวจคัดกรองหา
เช้ือทันท่ีถ้ามีอาการ และให้ตรวจครั้งท่ี1 ในวันท่ี 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเช้ือ และตรวจครั้งสุดท้ายใน
วันท่ี 10 หลังสัมผัสผู้ติดเช้ือ กรณีนักเรียนได้รับวัคซีนครบตามค าแนะนาในปัจจุบันและไม่มีอาการ ไม่
แนะน าให้กักกัน ให้ตรวจ ATK ช้าในวันท่ี5 หรือมอีาการพร้อมแยกกักกัน ให้สังเกตอาการครบ 10 
วัน พร้อมปฏิบัติตัวตามมาตรการขั้นสูงสุด สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เว้น
ระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน  
  กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้ติดเชื้อ  
   - แยกกักตัวท่ีบ้าน ( Home Isolation) หรือตามความเห็นชอบของสถานบริการ
ด้านสาธารณสุข  
   - ติดต่อ 1330 สปสช. ต่อ 14 หรือหน่วยบริการสาธารณสุข  
   - ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข  
   - พิจารณาจัดทา School Isolation ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน พิจารณาร่วมกันให้ความเห็นชอบ และปฏิบัติ
ตามมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School (SSS)  
   - สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่มี
อาการ  
   - ท าความสะอาดห้องเรียน ช้ันเรียน สถานศึกษา และเปิดเรียนตามปกติ 
  การท าความสะอาด  
  เนื่องจากโคโรนาไวรัสสามารถอยู่ในส่ิงแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 ช่ัวโมง ถึง 9 วัน 
หลักการ ในการท าลายเช้ือจะต้องใช้ในปริมาณท่ีสามารถฆ่าเช้ือได้ในเวลาส้ัน องค์การอนามัยโลก
แนะน าสารท่ีมีประสิทธิภาพในการก าจัดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก ่
แอลกอฮอล์ 62-70% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% 
 
3.แนวคิดการช้ีแนะ (Coaching) 
 ความเป็นมาของการช้ีแนะ  
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องของ วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2557: 1-2),  วัชรา 
เล่าเรียนดี (2556: 291-292) สุขพัชรา  ซิ้มเจริญ (2550: 12) สรุปความเป็นมาของการช้ีแนะ ได้ดังนี้ 
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ในปี ค.ศ.1997 นิตยสาร Public Personnel ได้ส ารวจพบว่ามีผู้คนสนใจการช้ีแนะ คิดเป็นร้อยละ 
22.40 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ในปี ค.ศ.2000 ซึ่งเพิ่มในภาคส่วนของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนคิดเป็นร้อยละ 5.70 และนิตยสาร Public Personnel ยังได้กล่าวไว้ว่าการช้ีแนะท าให้ความ
คลุมเครือระหว่างบุคคลเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น  มีการส ารวจตนเองมากขึ้น จากข้อมูลดังกล่าว
จะให้เห็นได้ว่าการช้ีแนะได้รับความสนใจจากบุคคลท่ัวไปในทุกวงการอย่างกว้างขวาง รวมถึงวงการ
ศึกษาเป็นที่รู้จักการช้ีแนะมาต้ังแต่ปี 1997 เช่นเดียวกัน ว่าเป็นแบบหนึ่งของวิธีการเรียนรู้และพัฒนา
ในวิชาชีพ แต่ยังไม่แพร่หลาย 10 ปีต่อมามีการอ้างถึง พูดถึง และเรียนรู้เกี่ยวกับการช้ีแนะมากยิ่งขึ้น
เรื่อย ๆ โรงเรียนต่าง ๆ ในหลายมลรัฐ ของประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มใช้การช้ีแนะเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนมากยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบัน 
 การช้ีแนะแตกต่างจากการนิเทศโดยส้ินเชิง แต่การช้ีแนะพัฒนามาจากการนิเทศ ซึ่งมี
องค์ประกอบส าคัญเดียวกัน คือ การประชุมปรึกษาหารือ การสังเกตการสอน และการให้ข้อมู ล
ย้อนกลับ การช้ีแนะกับการนิเทศยังแตกต่างกันในด้านตัวบุคคลท่ีท าหน้าท่ีนิเทศและท าหน้าท่ีช้ีแนะ คือ 
ผู้ท าหน้าท่ีนิเทศอาจหมายถึง ศึกษานิเทศก์ อาจารย์นิเทศ ผู้บริหารหรือผู้มีความรู้ความช านาญ 
หัวหน้างานหรือหัวหน้าฝุาย ส าหรับการช้ีแนะอาจหมายถึง ครูหรือเพื่อนครูท่ีมีความเช่ียวชาญ ผู้รู้ 
ผู้เช่ียวชาญท่ีเต็มใจท าหน้าท่ีช้ีแนะ และการนิเทศมักมีการประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนด้วย
เสมอ แต่การช้ีแนะต้องหลีกเล่ียงการประเมินผลครูให้มากท่ีสุด บรรยากาศการช้ีแนะมีความเป็น
เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และสร้างความรู้สึกท่ีปลอดภัย ส่วนการใช้เทคนิควิธีสอนใหม่ ๆ ใน
ห้องเรียน ผู้ท าหน้าท่ีช้ีแนะเรียนรู้และพัฒนาควบคู่กับผู้รับการสอนงาน การช้ีแนะเป็นการพัฒนา
วิชาชีพร่วมกันท้ังสองฝุายและต่อเนื่องท่ีต้องร่วมมือกัน สังเกตการสอนกันและกัน และทดลองส่ิงใหม่ 
ๆ การช้ีแนะต้องปราศจากการประเมินคุณภาพครูหรือการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานโดย
ผู้บริหาร 
 ตลอดเวลา 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา มีการศึกษาวิจัยและเสนอแนวคิดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ช้ีแนะแบบต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู การพัฒนาความเช่ียวชาญ
ด้านการสอนของครูอย่างต่อเนื่องท่ีส่งผลถึงพัฒนาการผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับกันว่าช้ีแนะโดยผู้ท าหน้าท่ีช้ีแนะ คือ เพื่อนครู เพื่อนร่วมอาชีพ หรือผู้เช่ียวชาญด้านการช้ีแนะ
และเนื้อหาสาระเฉพาะ โดยปฏิบัติงานร่วมกันท่ีเน้นความร่วมมือกันอย่างจริงใจ การยอมรับ ไว้ใจซึ่ง
กันและกัน แลกเปล่ียนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ สามารถท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการช้ีแนะอย่างต่อเนื่องให้แก่ครูได้เป็นอย่างดี และส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนในท่ีสุดนั่นเอง จึงเกิด
การช้ีแนะต่าง ๆ ข้ึนมากมาย โดยเฉพาะการช้ีแนะเพื่อการรู้คิดก็เป็นบทบาทของผู้สอนในโลกแห่งการ
เรียนรู้ยุคใหม่  ท่ีพัฒนามาจากบทบาทการสอน ท่ีเดิมผู้สอนท าหน้าท่ีให้ข้อมูล เนื้อหาสาระให้ค าตอบ
ท่ีถูกต้อง ใช้ส่ือสารทางเดียว ก าหนดทิศทางการสอน ก าหนดงานให้ผู้เรียน ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ มาเป็นผู้ช้ีแนะ คือผู้สอนท่ีใช้การ
ช้ีแนะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ และเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ นับได้
ว่าการช้ีแนะมีพัฒนาการและถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 
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 แนวคิดการช้ีแนะ  
 มีนักวิชาการ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องหลายท่าน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้กล่าวถึงแนวคิดของการ
ช้ีแนะไว้ดังนี้ 
 Beglau (2011) ได้กล่าวถึง แนวคิดการช้ีแนะของ The University of Kansus Center for 
Research on Learning ไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
  1. การให้ทางเลือก (Choice) ผู้ช้ีแนะนให้ความเคารพในความเป็นมืออาชีพและ
การตัดสินใจของผู้รับการช้ีแนะ ผู้ช้ีแนะจะเสนอทางเลือกให้ผู้รับการช้ีแนะอย่างกว้าง ๆ เพื่อให้ผู้รับ
การช้ีแนะไปพิจารณาใช้หรือปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง 
  2. การสนทนา (Dialogue) ผู้ช้ีแนะและผู้รับการช้ีแนะใช้เวลาในการพูดคุย
เกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอน โดยใช้ความคิดร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์ 
  3. การน าความคิดสู่การปฏิบั ติ  (Knowledge in action) ผู้ ช้ีแนะจะ
ต้ังสมมติฐานไว้ว่าการเรียนรู้ท่ีเร็วท่ีสุดจะเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิบัติจริง ผู้ช้ีแนะและผู้รับการช้ีแนะจึง
ร่วมกันปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ 
  4. ความเป็นหุ้นส่วนการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
   4.1 ความเสมอภาค (Equality) ความเป็นหุ้นส่วนมีสิทธิที่จะเสนอ 
สนองเท่าเทียมกัน ไม่มีใครเหนือกว่าใครในคิดการแสดงความคิดเห็น การรับประโยชน์จากการกระท า
ภายใต้บทบาทหน้าท่ีของแต่ละคน ท่ีแต่ละคนต้องเคารพต่อกัน 
   4.2 เสียง (Voice) ผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับโอกาสในการแสดงทัศนะและ
รับฟังเสียงของผู้อื่นเพื่อค้นหาส่ิงท่ีต้องการท่ีจะเข้าใจได้จริง ท้ังเนื้อหาสาระและบุคลิกลักษณะ 
   4.3 การสะท้อนผลย้อนกลับ ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถตอบสนองต่อส่ิง
เร้า เพื่อแสดงออกถึงความเข้าใจ เจตคติว่าเป็นอย่างไร มากน้อยเพียงใดเพื่อจะได้รักษา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติท่ีสืบเนื่องจากการเรียนรู้ต่อไป 
   4.4 การเข้าถึง เพื่อให้การน าความรู้ใหม่ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่งได้ส าเร็จ ผู้ใช้ต้องเข้าใจสภาพความจริงท่ีเป็นอยู่ ใช้ความล้ าลึกในวิธีคิดท่ีจะปฏิบัติให้เป็น
ผลส าเร็จ การเข้าถึงและเข้าใจหุ้นส่วนก็จะช่วยรักษาความเป็นหุ้นส่วนหรือพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน 
 วิชัย  วงษ์ใหญ่ และมารุต  พัฒผล (2557: 3-4) ได้กล่าวถึงแนวคิดของการช้ีแนะเพื่อการรู้
คิดไว้ว่า เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผู้เรียนท่ีได้รับการช้ีแนะเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิดใคร่ครวญ
ตรวจสอบตนเอง ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุเปูาหมาย
อย่างมีประสิทธิผล  และมีความผูกพันอยู่กับการเรียนรู้ ท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและหา
ค าตอบท่ีถูกต้องเพื่อพัฒนาศักยภาพ ไม่ใช่การบอกค าตอบให้กับผู้เรียน  แต่เป็นการใช้เทคนิคต่าง ๆ 
เช่น การตั้งค าถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้ค าแนะน า การให้หลักคิด วิธีการคิด วิธีการเรียนรู้ ท่ี
ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงบัลดาลใจในการเรียนรู้ และน าไปสู่การแสวงหาความรู้ การฝึกฝนทักษะ และการ
เปล่ียนแปลงคุณธรรม จริยธรรม  และให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และผลลัพธ์ของการ
เรียนรู้ 
 วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 291) ได้กล่าวถึงแนวคิดการช้ีแนะไว้ว่า  เป็นแบบหนึ่งของวิธีการ
เรียนรู้และพัฒนาในวิชาชีพในสถานการณ์จริง ไม่ใช่วิธีช่วยแก้ปัญหา แต่เป็นวิธีการส่งเสริมและให้
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เวลาแก่ครูและเพื่อนในการไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflect) สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา การฝึก
และการพัฒนาการใช้ความคิดเกี่ยวกับการสอนของตัวเอง และการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน การช้ีแนะมีองค์ประกอบส าคัญ คือ 
การประชุมปรึกษาหารือ การสังเกตการสอน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้ช้ีแนะ หมายถึง ครูหรือ
เพื่อนครูท่ีมีความเช่ียวชาญ ผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญท่ีเต็มใจท าหน้าท่ีช้ีแนะ มีความเป็นเพื่อนร่วมงาน เพื่อน
ร่วมวิชาชีพ และสร้างความรู้สึกท่ีปลอดภัย ในการใช้เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ในห้องเรียน ผู้ ท า
หน้าท่ีช้ีแนะ  เรียนรู้และพัฒนาควบคู่ไปกับผู้รับการช้ีแนะ  การช้ีแนะเป็นการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน
ท้ังสองฝุายและต่อเนื่องท่ีต้องร่วมมือกัน สังเกตการสอนกันและกัน และทดลองส่ิงใหม่ ๆ การสอน
งานต้องส่ือว่าโรงเรียนคือห้องทดลองเพื่อการเรียนรู้ การช้ีแนะต้องปราศจากการประเมินคุณภาพครู 
หรือการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยผู้บริหาร 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดการช้ีแนะ สรุปได้ว่า แนวคิดการ
ช้ีแนะเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดโดยอาศัยหลักการของผู้รับการช้ีแนะให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเองในการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างมีเหตุผล การช้ีแนะ
ไม่มีการตัดสินผลว่าถูกหรือผิด   
 ความหมายของการนิเทศแบบการช้ีแนะ 
 มีนักวิชาการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของการนิเทศแบบการช้ีแนะไว้
ดังนี้ 
 Knight (2004: 1) ได้ให้ความหมายของการชี้แนะไว้ว่าหมายถึง การที่มีนักพัฒนา มือ
อาชีพอยู่เคียงข้างผู้เป็นหุ้นส่วน/ผู้รับการช้ีแนะ (partners) เพื่อช่วยช้ีแนะและช่วยเหลือด้วยการน า
วิธีการสอนงานท่ีพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการท่ีดีท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2560: 98) ได้ให้ความหมายของการช้ีแนะไว้
ว่า หมายถึงการกระตุ้นให้คิดเองก่อนการช้ีแนะ ฟังและสร้างข้อตกลงร่วมกัน ช่วยเสนอแนะแผน 
พัฒนางาน สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดตัดสินใจเอง ถามว่าจะท าอย่างไรต่อไป ถามถึงผลพัฒนา
เป็นอย่างไร ให้เช่ือมั่นในส่ิงท่ีคิด ช่วยให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่บรรลุเปูาหมายยังร่วมกันคิดใหม่ได้ 
 วิชัย  วงษ์ใหญ่ และมารุต  พัฒผล (2557: 2-3) ได้กล่าวถึงความหมายของการช้ีแนะ ไว้ว่า 
การเป็นคู่คิดของผู้ได้รับการช้ีแนะในกระบวนการพัฒนาท่ีสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้ได้รับการช้ีแนะ
ได้น าศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มท่ี ท้ังชีวิต ส่วนตัว และอาชีพ การช้ีแนะเน้นการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเปล่ียนแปลง  อีกท้ังเป็นกลไกเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดขั้นสูง มีวิธีการเรียนรู้ การตรวจสอบ ประเมินตนเอง  และ
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาตนเองได้ 
 วัชรา  เล่าเรียนดี (2556 : 291–292) ได้ให้ความหมายของการช้ีแนะไว้ว่า หมายถึง การ
ช้ีแนะเป็นการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพในสถานการณ์จริง ไม่ใช่วิธีช่วยแก้ปัญหา แต่เป็นวิธีการ
ส่งเสริมและให้เวลาแก่ครูและเพื่อนในการไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflect) สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับ
การศึกษา การฝึกและการพัฒนาการใช้ความคิดเกี่ยวกับการสอนของตัวเอง และการเรียนรู้ของ
นักเรียน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความหมายการช้ีแนะสรุปได้ว่า การช้ีแนะ 
หมายถึงวิธีการช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่บุคคลได้พัฒนาความคิดความสามารถและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานในทางท่ีดีขึ้น ตามศักยภาพของตนเอง โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้การสอน
งานง่ายข้ึน  
 ลักษณะส าคัญของการนิเทศแบบการช้ีแนะ  
 มีนักวิชาการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการช้ีแนะไว้ดังนี้ 
 Roger (2005) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการช้ีแนะไว้ว่า มีประโยชน์ในการสนับสนุนการ
เป็นมืออาชีพและประสบความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้วยลักษณะส าคัญ 3 
ลักษณะ คือ การแลกเปล่ียนความรู้ การปรับเปล่ียนบทบาทและการยอมรับซึ่งกันและกัน ได้รับการ
สนับสนุนในการเสริมสร้างพลังอ านาจเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ในด้านการฝึก
ทักษะกระบวนการ   ต่าง ๆ พบว่ามีการด าเนินงานประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ และมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนในการให้ความส าคัญกับการเป็นเพื่อนสอนงาน ท าให้เกิดการพัฒนา
สมรรถนะในสายงานและการสร้างสัมพันธ์ส่วนบุคคล อีกท้ังแสดงให้เห็นถึงการสร้างความมีวินัยท่ีเกิด
จากกระบวนการช้ีแนะ แนวทางพัฒนากระบวนการเพื่อนสอนงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรท่ีตระหนักในการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นด้วย และกระบวนการเพื่อน
สอนงานได้รับการยอมรับเรื่องของการมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพของบุคคลและบน
พื้นฐานท่ียั่งยืนและต่อเนื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560: 97) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของ
การช้ีแนะ ไว้ดังนี้ 
  1.  เป็นบุคคลท่ีมีต้นทุนของความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา วิธีสอน รวมถึงมี
บุคลิกภาพและเจตคติท่ีดีสม่ าเสมอ 
  2.  มีความยืดหยุ่นไวต่อความรู้สึก และเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน 
  3.  มีพื้นฐานและประสบการณ์ท่ีเข้าใจธรรมชาติและวัฒนธรรมการท างาน 
  4.  มีการพัฒนาทักษะ การฟัง การคิด การถาม และการเขียนท่ีชัดเจน 
  5.  มีกระบวนการคิดทบทวน (Reflective Thinking) 
  6.  มีพฤติกรรมการมองเชิงบวก จับถูก คิดถึงปัญหาเริ่มจากตนเอง 
  7.  มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม พูดน้อยลง ฟังมากขึ้น ไม่ส่ังการใด ๆ 
  8.  ช่วยก าหนดจุดพัฒนา เช่ือมโยงและสนับสนุนความเปล่ียนแปลง 
 วิชัย  วงษ์ใหญ่ และมารุต  พัฒผล (2557: 4-5) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการช้ีแนะ
เพื่อการรู้คิดไว้ ดังนี้ 
  1.  กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการ แรงจูงใจ ความปรารถนา ทักษะ และ
กระบวนการคิด ท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น 
  2.  ต้ังค าถามผู้เรียนด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดท่ีน าไปสู่
การวางแผน การแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์ 
  3.  สนับสนุนผู้เรียนให้มีการก าหนดเปูาหมายของการพัฒนาตนเอง  รวมท้ังการ
วางแผนและการประเมินผลความส าเร็จ   
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  4.  สังเกตและประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนท่ีเป็นจุดเน้นของการ
ช้ีแนะในแต่ละครั้ง 
  5.  ประยุกต์เทคนิคการสอนต่าง ๆ มาใช้ในการช้ีแนะแก่ ผู้รับการช้ีแนะให้
เหมาะสมกับธรรมชาติ และความต้องการของแต่ละคนในลักษณะการสร้างเครื่องมือช่วยเหลือผู้เรียน 
ช้ีแนะและช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
  6.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเช่ือมั่น ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติท่ีน าไปสู่การพัฒนาท่ี
ดีขึ้น 
  7.  ด ารงรักษาส่ิงท่ีดี ๆ ของผู้เรียน และให้การสนับสนุนและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ตัดสิน วิพากษ์ วิจารณ์ จับผิด 
  8.  ประเมินผลการช้ีแนะ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง และน า
สารสนเทศมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  9.  การด าเนินการช้ีแนะบนพื้นฐานของการเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเช่ือ ของผู้รับการช้ีแนะ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะของการนิเทศแบบการช้ีแนะสรุป
ได้ว่า ลักษณะส าคัญของการช้ีแนะเป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ช้ีแนะและผู้รับการช้ีแนะได้พูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เริ่มต้ังแต่การวางแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์จนกระท่ังมีการประเมินผล
เมื่อส้ินสุดการช้ีแนะ มีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ยอมรับซึ่งกันและกันในด้านความรู้ท่ีมีของผู้ช้ีแนะ 
และศักยภาพท่ีมีของผู้รับการช้ีแนะ ท้ังนี้ผู้ช้ีแนะต้องมีความยืดหยุ่น พัฒนาทักษะการคิด การฟัง การ
พูด การถาม และการเขียน   
 กระบวนการนิเทศแบบการช้ีแนะ 
 มีนักวิชาการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการและขั้นตอนของกระบวนการ
นิเทศแบบการช้ีแนะไว้ดังนี ้
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560:  98-99)  ไ ด้กล่าวถึง ทักษะ
กระบวนการช้ีแนะท่ีส าคัญไว้ดังนี้ 
  1.  สร้างความไว้ใจวางใจให้เกิดข้ึน (Creates trust) 
  2.  ฟังมาก และพูดน้อย (Has “big ears, small mouth”) 
  3.  ผู้สอนงานไม่ใช่ผู้ตัดสิน (Is non-judgemental) 
  4.  ใช้ค าถามเพิ่มความชัดเจน (Ask questions) 
  5.  มีความรู้สึกร่วม เห็นอกเห็นใจ (Shows empathy) 
  6.  วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (Is a constructive critic) 
  7.  สนับสนุนให้ลองวิธีใหม่ ๆ (Challenges) 
  8.  มีการให้ข้อเสนอแนะเท่าท่ีจ าเป็น (Makes suggestions or Gives advice) 
  9.  กระตุ้นให้มีการพูดคุย (Invite talk) 
  10.  มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน (Sustained over time) 
  11.  แบ่งเป็นช่วง และวางเปูาหมายชัดเจน นัดหมายการสอนงานต่อไป (Sets 
and monitors targets) 
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  12. ท าให้ผู้รับการช้ีแนะรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของความคิดและการกระท านั้น
(Sets and monitors targets) 
   
 วิชัย  วงษ์ใหญ่ และมารุต  พัฒผล (2557: 7-10) ได้กล่าวถึงทักษะกระบวนการช้ีแนะเพื่อ
การรู้คิดไว้ว่า มีองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ 1) ทักษะทางสังคม 2) ทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ 
  1. ทักษะทางสังคม มี 6 ด้าน ได้แก่  
   1.1  ทักษะการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
   1.2  จิตวิญญาณของทีม 
   1.3  มารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจเบ้ืองต้น วัฒนธรรม
การส่ือสาร 
   1.4  การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร 
   1.5  ทักษะการต่อรอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังสองฝุาย 
   1.6  คุณลักษณะด้านพฤติกรรม ทัศนคติ แรงจูงใจ การจัดการเวลา 
  2. ทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ มี 9 ด้าน ได้แก่ 
   1.1  มีบุคลิกภาพท่ีดี คือ ภาพท่ีประทับใจผู้เรียนและชวนให้ติดตาม
บทเรียน เช่น การแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อย การยิ้มแย้มแจ่มใส การพูดด้วยค าสุภาพ และให้
เกียรติผู้รับการช้ีแนะ 
   1.2  มีมารยาททางสังคม เคารพสิทธิของบุคคล เช่น การกล่าวค า
ขอบคุณ   ค าขอโทษกับผู้เรียน การสนทนาพูดคุยด้วยภาษาสุภาพ เป็นต้น การท่ีผู้สอนงานมีมารยาม
ทางสังคม ท่ีดี เป็นการสอนผู้เรียนให้มีมารยาททางสังคมท่ีดีตามไปด้วย เสมือนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น 
   1.3  การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ การส่ือสารเป็นหัวใจส าคัญของการ
ช้ีแนะ การส่ือสารท่ีดีจะต้องมีความชัดเจน กระชับ ถูกต้อง สุภาพ สร้างสรรค์ เช่ือถือได้และมีความ
สมบูรณ์ การส่ือสารแบบดูกาลเทศะอาจไม่พูดอย่างท่ีคิด ส่ือสารตรงไปตรงมา คิดอะไรพูดอย่างนั้น 
ส่ือสารอ้อม ส่ือสารเป็นทางการและส่ือสารเป็นกันเอง 
   1.4  มีความสามารถในการใช้ภาษา โดยการใช้ภาษาทางบวกในการ
ช้ีแนะท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดก าลังใจ เกิดความเช่ือมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง  
   1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สัมพันธภาพท่ีดีเป็นปัจจัยท าให้การช้ีแนะ
ประสบความส าเร็จ เพราะการช้ีแนะเป็นเรื่องของการสมัครใจและร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้ช้ีแนะกับ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งไม่สามารถใช้อ านาจในการบังคับได้ 
   1.6  การบริหารเวลา การวางแผนการท างานในเวลาท่ีมีอยู่นั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ด้วยการท าส่ิงต่าง ๆ ทีละอย่าง การท าหลาย ๆ อย่างพร้อมกันจะมี
ผลเสียต่อคุณภาพของงาน การมีสติอยู่กับงานท่ีปฏิบัติในปัจจุบัน คือส่ิงท่ีดีท่ีสุด ไม่ยึดติดอยู่กับอดีต 
และไม่ฟุูงซ่านกับอนาคต 
   1.7  การต้ังค าถามและการฟัง เป็นทักษะพื้นฐานส าคัญท่ีผู้ช้ีแนะ
จะต้องมีการต้ังค าถามท่ีมีประสิทธิภาพ  เพราะจะช่วยการคิดขั้นสูงของผู้เรียนได้อย่างดี ค าถามท่ีมี
พลังมุ่งถามให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  ตลอดจนค าถามท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย
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และเกิดค าถามในการเรียนรู้ต่อไป  ส่วนการฟังนั้นเป็นการเคารพผู้รับการช้ีแนะ เปิดโอกาสให้กับ
ตนเองได้เรียนรู้ และเป็นทักษะท่ีท าให้ผู้ช้ีแนะเข้าใจแนวคิดและวิธีการคิดของผู้รับการช้ีแนะ การฟัง
ให้เข้าใจและจับประเด็นส าคัญได้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีดีส าหรับการให้ค าแนะน า ช้ีแนะในขณะท่ี
ท าการช้ีแนะ   
   1.8 การคิด การช้ีแนะเพื่อการรู้คิดมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ช้ีแนะ
จะต้องมีทักษะด้านการคิด  เนื่องจากว่าจะสามารถกระตุ้นให้ผู้รับการช้ีแนะมีทักษะการคิดตามไป
ด้วย ทักษะการคิดท่ีส าคัญ ได้แก่  การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา  การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะการคิดเป็นส่ิงท่ีต้องได้รับการกระตุ้นและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การตั้งค าถาม การสังเกตและการสะท้อนคิด 
   1.9 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  เป็นทักษะส าคัญส าหรับการช้ีแนะ
เพื่อการรู้คิด ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้รับการช้ีแนะจะต้องได้รับการกระตุ้นการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
ซึ่งนอกจากจะท าให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้แล้ว ยังก่อให้เกิดนวัตกรรมอีกด้วย หากผู้ช้ีแนะ
เองมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ย่อมท าการช้ีแนะให้ผู้เรียนมีทักษะได้อย่างแน่นอน   
 
4.แนวคิดวงจรคุณภาพเดมม่ิง (Deming Cycle : PDCA) 

ความเป็นมาของวงจรคุณภาพ PDCA 
 วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA หรือ วงจร PDCA หรือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ 
หรือวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงจรควบคุมคุณภาพและวงจรเดมมิ่ง เป็นต้น ซึ่ง
มีช่ือเรียกที่ต่างกันไปตามแนวคิดของนักบริหารจัดการหลายท่าน ดังนี้ 
 ยาเบ็น (2553) กล่าวว่า แนวคิดการบริหารงานคุณภาพ ถูกคิดค้นในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 โดย W. Edwards Deming เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการ แต่
ชาวอเมริกายังไม่ได้มีการน ามาใช้อย่างจริงจัง ส าหรับการน าแนวคิดการบริหารงานคุณภาพมาใช้ใน
การบริหารงานอย่างจริงจังนั้น ได้เริ่มต้ังแต่ปลายปี 1940 โดยความพยายามของบุคคลท่ีมีบทบาทใน
การบริหารคุณภาพ เช่น Juran , Feigenbaum และ Deming ในปี 1951 Feigenbaum ได้แต่ง
หนังสือเรื่อง Total Quality Control และในปีเดียวกัน Joseph M. Juran เขียนหนังสือ เรื่อง 
Juran’s Quality Control Handbook วงจรบริหารคุณภาพได้รับความนิยมและมีผลในทางปฏิบัติ
มากในประเทศญี่ปุุนซึ่งท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับชาติ ท่ีเน้นการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพดี 
ท้ังนี้เนื่องจากญี่ปุุนเป็นประเทศท่ีแพ้สงครามโลกครั้งท่ี 2 (WWII) และต้องการฟื้นฟูประเทศโดยการ
ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพส่งออกเพื่อน าเงินตราเข้าประเทศ ในขณะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น า
ทางด้านการผลิตอุตสาหกรรม และสินค้าของสหรัฐเป็นท่ีต้องการของลูกค้าท่ัวโลก ดังนั้นสหรัฐจึงไม่มี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงใดๆ ในด้านการผลิต โดยไม่รู้ตัวว่าคุณภาพของสินค้าจะมี
การเปล่ียนแปลงอย่างใหญ่หลวง ในทศวรรษต่อมาในปี 1951 ประเทศญี่ปุุนโดยสมาคม
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งประเทศญี่ปุุน (Japanese of Scientists and Engineers : JUSE) 
ได้จัดท ารางวัล Deming Prize เพื่อมอบให้กับบริษัทท่ีมีผลงานด้านคุณภาพท่ีดีเด่นในแต่ละปี รางวัล
ดังกล่าวมีผลต่อการส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพสินค้าในญี่ปุุนเป็นอย่างมากในปี 1987 รัฐบาล
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สหรัฐอเมริกาได้มอบรางวัลคุณภาพแห่งปีท่ีเรียกว่า Malcolm Baldrigre Award แก่องค์กรท่ีมี
ผลงานด้านการประกันคุณภาพยอดเยี่ยม 
 ปรัชญาของการบริหารงานคุณภาพ มุ่งหวังให้บุคลากรทุกคนทุกฝุายร่วมมือกันในการ
สร้างคุณภาพของงานขององค์กร หลักการของ Kaizen ในประเทศญี่ปุุนต้องการให้พนักงานทุกคน
ค้นหาปัญหาเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สอนให้ปูองกันของเสีย ซึ่งหมายรวมถึงความไม่พึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ข้อมูลข่าวสาร หรือความส าเร็จของเปูาหมายตามท่ีลูกค้าท่ัวท้ัง
ภายในและภายนอก รวมท้ังฝุายบริหารคาดหวัง ยังหมายรวมถึงระบบการตรวจหรือสืบค้นเพื่อ
สามารถระบุปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ได้รับการแก้ไขปรับปรุง (บาเย็น, 2553 : 1) 
 เมื่อเริ่มแรก Deming ได้เน้นถึงความสัมพันธ์ 4 ฝุาย ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
คุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ฝุายออกแบบ ฝุายผลิต ฝุายขายและฝุายวิจัย (พระสุ
ค า, 2552 : 37) ต่อมา Edward Deming ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและท่ีปรึกษาให้กับอุตสาหกรรม
ในประเทศญี่ปุุน ผ่านสหภาพนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรญี่ปุุน (Japanese Union of Scientists 
and Engineers : JUSE) ในปี ค.ศ.1951 ซึ่ง Deming ได้น าแนวคิดของ Walter Shewhart นักสถิติ
ชาวอเมริกา ท่ีได้เขียนเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพในการบริหารงานองค์ไว้ในปี ค.ศ.1939 เรียกว่า 
“วงจรชิวฮาร์ท (Shewhart Cycle)” หรือ “วงจร PDSA” ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ 1) P 
(Plan) หมายถึง การวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 2) D (Do) หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผน 3) 
S (Study) หมายถึง การศึกษาผลการประเมินย้อนกลับเพื่อยืนยันแผนหรือเพื่อปรับแผน และ 4) A 
(Act) หมายถึง การท าเป็นแผนถาวรหรือศึกษาเพื่อปรับปรุงแผน (มนต์ชัย, 2555 : 189) Deming ได้
น าวงจรชิวฮาร์ทมาปรับปรุงใหม่ เรียกว่า วงจร PDCA (Plan, Do, Check และ Act) โดยได้อธิบาย
รายละเอียดในขั้นตอนต่างๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น แล้วจึงน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุุนจนเจริญก้าวหน้า จนได้รับการยอมรับในเวลา
ต่อมาว่าเขาเป็นผู้น าการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Deming, 1994. อ้างถึงใน มนต์ชัย, 2555 : 189) 

แนวคิดและลักษณะส าคัญของวงจรคุณภาพ PDCA 
 Deming (1994) ได้กล่าวถึงแนวคิดและลักษณะส าคัญเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันทางด้านการผลิต หลักการนี้เรียกว่า Deming’14 
Management Principles สรุปได้ดังนี้ 
  1.  การก าหนดเปูาหมายท่ีแน่นอนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงผลผลิตและบริการ
โดยใช้การศึกษาค้นคว้าและน านวัตกรรมมาปรับปรุงการออกแบบการผลิตและบริการอย่างสม่ าเสมอ 
  2.  การยอมรับแนวคิดปรัชญาใหม่ๆ รวมถึงการน าแนวคิดของทุกคนทุกฝุาย มา
ใช้ตัดสินใจร่วมกัน นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะต้องสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพขึ้นในองค์การจน
กลายเป็นวิถีชีวิต 
  3.  การยึดมั่นในหลักการขององค์การ เพื่อยึดเป็นหลักในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การ 
  4.  การสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้รับบริการในด้านต่างๆ สนใจและยอมรับ
แนวคิดของผู้รับบริการ รวมทั้งการตอบสนองความต้องการเพื่อให้ผู้รับบริการพอใจ 
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  5.  ปรับปรุงระบบการผลิตหรือกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการผลิตการบริการ 
  6.  จัดการฝึกอบรมความรู้ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพให้กับบุคลากร
ในหน่วยงานทุกคน 
  7.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพื่อสร้างภาวะผู้น า ให้บุคลากรท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
  8.  ขจัดความกังวลต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินการตามแนวคิดการ
บริหารแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การ เช่น เมื่อบุคลากรกลัวการเส่ียงไม่กล้าแสดงความคิดเห็น จะมีผล
ท าให้การปรับปรุงคุณภาพตามแนวคิดนี้ลดลง ผู้บริหารจะต้องบริหารงานให้เกิดความยุติธรรมกับทุก
คน สร้างความมั่นใจ ให้ทุกคนกล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น 
  9.  ร่วมกันท างานเป็นทีม สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
  10.  เน้นการกระตุ้นให้ทุกคนมีแรงจูงใจท างาน โดยบอกวิธีการกระท าให้ถึง
เปูาหมายว่าควรท าอย่างไร (how to) เพื่อน าสู่การพัฒนาคุณภาพงาน และอาจกระตุ้นเสริมด้วยการ
ใช้ค าขวัญ 
  11.  เน้นการท างานโดยค านึงถึงคุณภาพ (How Good) มากกว่าจะมุ่งปริมาณ 
หรือมุ่งการท างานให้ได้ตามจ านวนท่ีต้องการโดยไม่ค านึงถึงคุณภาพ 
  12.  กระตุ้นให้ทุกคนใช้ความสามารถในการท างานให้เต็มศักยภาพ ขจัด
อุปสรรคท่ีมีผลต่อความภูมิใจในการท างาน ให้ความเป็นธรรม และเอาใจใส่บุคลากรทุกคนอย่างเท่า
เทียมกันหลีกเล่ียงการน าผลการประเมินด้านลบมาท าลายหรือบั่นทอนความมุ่งมั่นต้ังใจท างาน 
  13.  สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการปรับปรุงการท างานของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
  14.  ปฏิบัติงาน (Take Action) ตามแนวทางท่ีกล่าวมาเพื่อให้เกิดความส าเร็จ
โดยทุกคนทุกฝุายร่วมมือกัน และฝุายบริหารให้การสนับสนุนและรับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุผลตามเปูาหมาย 
 ยาเบ็น (2555 : 1) ได้สรุปแนวคิดของระบบการบริหารคุณภาพ มีหลักการท่ีส าคัญ 3 
ประการ คือ 1) มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) 2) การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และ 3) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม (Employees 
Involvement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.  การมุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) ลูกค้าเป็น
สาเหตุส าคัญท่ีท าให้ธุรกิจอยู่รอด และความมุ่งหมายเดียวของธุรกิจ คือ การสร้างและรักษาลูกค้าการ
ให้ความส าคัญกับลูกคาจะไม่ถูกจ ากัดอยู่ท่ีลูกค้าจริงๆ หรือท่ีเรียกว่า ลูกค้าภายนอก (External 
Customer) ท่ีซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจเท่านั้น แต่จะขยายตัวครอบคลุมไปถึงพนักงาน หรือ
หน่วยงานท่ีอยู่ถัดไปจากเราซึ่งรอรับผลงาน หรือบริการจากเรา ท่ีเรียกว่า ลูกค้าภายใน ( Internal 
Customer) โดยเราจะท าหน้าท่ีเป็น ผู้ท่ีส่งมอบภายใน (Internal Supplier) ในการส่งมอบผลงาน
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และสร้างความพอใจให้แก่พวกเขา ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็นห่วงโซ่คุณภาพ (Quality 
Chain) 
  2.  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continuous Improvement) องค์การท่ีจะท า 
จะต้องกล้าตัดสินใจ แก้ไขปรับปรุง และเปล่ียนแปลง ซึ่งสามารถด าเนินงานได้ดังนี้ 
    2.1ศึกษา วิเคราะห์และทบทวนข้อมูลการด าเนินงานและสภาพแวดล้อมเพื่อ
หาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์ และต่อเนื่อง 
       2.2พยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการด าเนินงานท่ีเรียบง่ายแต่
ให้ผลลัพธ์สูง 
       2.3ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ เป็นธรรมชาติและ
ไม่สร้างความสูญเสียจากการตรวจสอบ 
    3.สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม (Employees Involvement) เป็นการมีส่วนร่วม
ต้ังแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึงหัวหน้าคณะผู้บริหาร (Chief Executive Officers) หรือ CEOS 
ต้องมีความเข้าใจ และยอมรับในการสร้างคุณภาพสูงสุดให้เกิดขึ้น ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันใน
การพัฒนาคุณภาพของธุรกิจอย่างสอดคล้องและลงตัว โดยทีมงานจะเป็นกลจักรส าคัญในการผลักดัน
ธุรกิจไปข้างหน้าอย่างสม่ าเสมอ 
  อนันต์ (2552) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของวงจรคุณภาพ PDCA ไว้ดังนี้ 
   1.  การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic Quality Management) เป็นการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการวางแผนคุณภาพ เป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารคุณภาพ ต้ังแต่การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการท่ีจะต้องค านึงถึงความจ าเป็น และให้
ความส าคัญการสร้างคุณภาพท่ีเป็นรูปธรรม 
   2.  การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เป็นการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาคุณภาพขององค์การ จะต้องด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยความรอบคอบและ
ความเข้าใจในข้อจ ากัดของสถานการณ์ โดยผู้พัฒนาคุณภาพจะต้องศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นตามหลักเหตุผล และหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยพยายามหาวิธีการท่ีเรียบง่าย แต่มี
ประสิทธิภาพท่ีสุด (Simple but Efficient) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาผลงาน ซึ่งต้อง
ด าเนินงานผ่านการบริหาร การฝึกอบรม และการเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกทุกคนมี
จิตส านึก มีความมุ่งมั่นและต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพในทุกระดับ เพื่อให้องค์การ
สามารถบรรลุความเป็นเลิศ (Excellence) ของคุณภาพและการด าเนินงาน 
   3.  การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นกระบวนการจัดระบบการท างาน 
และการปฏิบัติการ สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ ซึ่งจะด าเนินการโดยก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์ และ
วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ เพื่อประเมินและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับมาตรฐาน โดย
ปรับการด าเนินงานและผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน โดยผู้ควบคุมคุณภาพจะตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาตามความเหมาะสม 
  พระสุค า สุยา (2552 : 38) ได้กล่าวถึงแนวคิดและลักษณะส าคัญของวงจรคุณภาพ 
PDCA ไว้ดังนี้ แนวคิดเกี่ยวกับวงจร Deming ได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวงจรการบริหาร ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการตรวจสอบ และขั้นตอนการ
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ด าเนินการให้เหมาะสม (ซึ่งในระยะเริ่มแรกหมายถึงการปรับปรุงแก้ไข) แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิผล เพราะแต่ละขั้นตอนถูกมอบหมายให้เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละฝุาย ขณะท่ี
ฝุายบริหารก าหนดแผนงานและต้ังเปูาหมายส าหรับพนักงาน พนักงานก็ต้องลงมือปฏิบัติให้บรรลุตาม
เปูาหมายท่ีฝุายบริหารได้ก าหนดได้ ในขณะท่ีผู้ตรวจสอบคอยตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเป็นระยะๆ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ หากการปฏิบัติงานมีความผิดพลาดหรือ
เบ่ียงเบนไปจากเปูาหมายก็จะได้แก้ไขได้ทันที พนักงานท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมายก็จะได้
รางวัลเป็นการตอบแทน แต่ถ้าไม่สามารถท าได้ ตามเปูาหมายก็จะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีต่ า 
การด าเนินงานในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าค่อนข้างแข็งกระด้าง นอกจากผู้บริหารจะไม่ประเมินศักยภาพ
ของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ท่ีรู้ดีท่ีสุดเกี่ยวกับกระบวนการท างานแล้ว ยังขาดวิสัยทัศน์ท่ีดีในเรื่องของการ
ประสานงานภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้พนักงานมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน
และแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นวงจร Deming ได้พัฒนาไปในทิศทางท่ีนุ่มนวลขึ้นในประเทศญี่ปุุนซึ่งได้ให้
ความส าคัญกับพื้นฐานการบริหารงาน 2 อย่าง นั้นก็คือ การส่ือสารและความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน
ในหน่วยงาน โดยผู้บริหารยังคงเป็นผู้ก าหนดแผนงานแต่จะส่ือสารผ่านช่องทางหัวหน้างานและ
พนักงานตามล าดับข้ันเปูาหมายถูกก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมเป็นไปได้ 
 
 

 ความหมายของวงจรคุณภาพ PDCA 
  มีนักวิชาการหลายท่านและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ให้ความหมายของวงจรคุณภาพ 
PDCA ไว้ดังนี้  
  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555) กล่าวว่า การบริหาร
คุณภาพ หมายถึง กระบวนการช้ีบ่งและการบริหารกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการ
ให้ได้มาซึ่งจุดประสงค์ด้านคุณภาพขององค์กรโดยท่ัวไป หมายถึง การหมุนวัฏจักรเดมมิ่ง (Deming 
Cycle) ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมหมุนเวียนให้ครบท้ัง 4 ขั้นตอน คือ 1) จัดท าและวางแผน (Plan) 
ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดวิธีด าเนิน 2) ปฏิบัติตามแผน (Do) ค้นหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ด าเนินการ ด าเนินการตามวิธีท่ีก าหนด เก็บรวบรวมข้อมูล 3) ติดตามผลการประเมิน (Check) 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน วิธีการท างานมาตรฐานหรือไม่ 4) ก าหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้เป็นไปตามแผน (Action) หามาตรการ สาเหตุ และแก้ไขปัญหา ไม่ให้เกิด
ซ้ าขึ้นอีก ปรับปรุงระบบการท างานและเอกสารวิธีการท างานมาตรฐาน 
  ธนา นนทพุทธ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย P = 
Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีได้ก าหนดขึ้น D = Do คือ การปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในแผนงานท่ีได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง C = Check คือ การตรวจสอบผล
การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องแก้ไขแผนงานใน
ขั้นตอนใด A = Action คือการปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีมีปัญหาหรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ จึงยอมรับแนว
ทางการปฏิบัติตามแผนงานท่ีได้ผลส าเร็จเพื่อน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป เมื่อได้วางแผน (P) 
น าไปปฏิบัติ (D) ระหว่างปฏิบัติก็ด าเนินการตรวจสอบ (C) พบปัญหาก็ท าการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) 
การปรับปรุงโดยเริ่มจากการวางแผนวนไปเรื่องๆ จนครบรอบ จึงเรียกว่าวงจร PDCA  
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  มนต์ชัย เทียนทอง (2555 : 189) กล่าวว่า PDCA เรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “วงจรบริหาร
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) กล่าวคือ เป็นวงจรท่ีมีการวางแผนการปฏิบัติตาม
ขั้นตอน การตรวจสอบและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยน าวงจร PDCA ไปใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรท่ี
เน้นทางคุณภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเปูาหมายท่ีต้องการ
เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและมีต้นทุนในการด าเนินงานท่ีได้เปรียบคู่แข่งขัน 
นักวิชาการทางด้านคุณภาพจึงได้ให้ความส าคัญกับวงจร PDCA เนื่องจากสามารถน าไปใช้วางแผน
และด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการท่ีเน้นคุณภาพต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ดี 
  กมลวรรณ (2557 : 47) สรุปว่า การจัดการคุณภาพ คือ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ท างานท่ีต้องมีแนวคิดเน้นในเรื่องของคุณภาพ ซึ่งเป็นคุณภาพท่ีเน้นความพึงพอใจของลูกค้าท้ังลูกค้า
ภายในอันหมายถึงผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรและลูกค้าภายนอก อันหมายถึง ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ โดยมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดย
พนักงานทุกคนในองค์การมีส่วนร่วม ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว ถือเป็นการประกันคุณภาพของ
ผลผลิตและการให้บริการขององค์กรท้ังระบบ 
  ยงยุทธ (2558 : 60) ได้ให้ความหมายของวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA หมายถึง 
กระบวนการบริหารงานคุณภาพในการด าเนินงาน โดยมีประบวนการ 4 ขั้น ประกอบด้วย ขั้น
วางแผน (Plan : P) ขั้นด าเนินการ (Do : D) ขั้นตรวจสอบ (Check : C) ขั้นสรุปและรายงานผล (Act 
: A) มีกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อให้การด าเนินงานทุกขั้นตอนเกิดคุณภาพ มี
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ  มีกระบวนการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรใน
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนของกิจกรรม โดยผู้บริหารให้
ความส าคัญและสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ัวทั้งสถานศึกษา 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความหมายของวงจรคุณภาพ PDCA 
สรุปได้ว่า PDCA หรือท่ีเรียกว่าวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) คือ วงจรการควบคุมคุณภาพ 1) Plan 
(วางแผน) หมายถึง การวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดเปูาหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนด
ระยะเวลา 2) Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การด าเนินการตามแผน มีวิธีการด าเนินการ มีผลการ
ด าเนินการ 3) Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินผล การประเมินโครงการ 
การด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินงาน 4) Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การน าผลการประเมินมา
พัฒนาแผน น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดท่ีควรปรับปรุง
หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและสังเคราะห์รูปแบบการด าเนินงานใหม่ ส าหรับการด าเนินงานครั้งต่อไป 
  กระบวนการนิเทศแบบวงจรคุณภาพ PDCA 
  มีนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้กล่าวถึงกระบวนการนิเทศโดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA ไว้ดังนี้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550: 6-7) ได้ศึกษาและสรุปกระบวนการ
นิเทศโดยใช้วงจรของเดมมิ่ง (Demming’s Cycle) ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ
การศึกษาโดยท่ัวไปนิยมเรียกกันว่า P-D-C-A มีข้ันตอนท่ีส าคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน 2)  
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การปฏิบัติตามแผน 3) การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check) 4) การปรับปรุงแก้ไข (A-Act) 
สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2.2 แสดงแผนภาพวงจรของเดมมิ่ง (Circle Demming Cycle) (ส านักงานคณะกรรมการ 
                    การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2550: 6) 
  1. การวางแผน (P-Plan) 
   1.1 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  
   1.2 การก าหนดจุดพัฒนาการนิเทศ  
   1.3 การจัดท าโครงการนิเทศ  
   1.4 การจัดท าแผนการนิเทศ  
  2. การปฏิบัติงานตามแผน (D-Do) 
   2.1 การปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผน/โครงการ  
   2.2 การก ากับติดตาม  
   2.3 การควบคุมคุณภาพ  
   2.4 การรายงานความก้าวหน้า  
   2.5 การประเมินความส าเร็จเป็นระยะๆ 
  3. การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check) 
   3.1 การก าหนดกรอบการประเมิน  
   3.2 จัดหาสร้างเครื่องมือการประเมิน  
   3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล  
   3.4 วิเคราะห์ข้อมูล  
   3.5 สรุปผลการประเมิน  
  4. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข (A-Act)  
   4.1 จัดท ารายงานผลการนิเทศ  
   4.2 น าเสนอผลการนิเทศและเผยแพร่  
   4.3 พัฒนาต่อเนื่อง 

การวางแผน  
(Plan) 

การตรวจสอบ/
ประเมินผล 
(Check) 

การปฏิบัติตาม
แผน 
(Do) 

การปรับปรุง
แก้ไข  
(Act) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009212183985
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009212183985
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   พระสุค า (2553: 38) โครงสร้างของวงจร PDCA ขั้นตอนท้ัง 4 ขั้นตอนของวงจร PDCA 
ประกอบด้วย “การวางแผน” อย่างรอบคอบเพื่อ “การปฏิบัติ” อย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วจึง 
“ตรวจสอบ” ผลท่ีเกิดขึ้น วิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผลท่ีสุดก็จะจัดให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถ
บรรลุเปูาหมายได้ ก็ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใหม่หรือใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม (พระสุค า, 
2553 : 38) ขั้นตอนท้ัง 4 ข้ันตอนของ Deming’s circle ประกอบด้วย 
   1.  ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ขั้นตอนการวางแผนถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุด 
โดยจุดเริ่มต้นจะต้องมีการตระหนักถึงปัญหาและก าหนดปัญหาท่ีจะแก้ไข มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เลือกทางเลือก และวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อเลือกวิธีท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการวางแผน
ครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบท่ีต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนากระบวนส่ิงใหม่ๆ 
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้าง 
เพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน นอกจากนี้จะต้องวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ แล้วก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงดังกล่าว การวางแผนยังช่วยให้
เราสามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ท้ังในด้าน
แรงงาน วัตถุดิบ ช่ัวโมงการท างาน เงิน เวลา ฯลฯ โดยสรุปแล้ว การวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพ
ปัจจุบัน พร้อมกับก าหนดสภาพท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตด้วยการผสานประสบการณ์ ความรู้และ
ทักษะอย่างลงตัว โดยท่ัวไปการวางแผนมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 
    ประเภทท่ี 1 การวางแผนเพื่ออนาคต เป็นการวางแผนส าหรับส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคตหรือก าลังจะเกิดขึ้น บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมส่ิงนั้นได้เลย แต่เป็นการเตรียมความพร้อม
ของเราส าหรับส่ิงนั้น 
    ประเภทท่ี 2 การวางแผนเพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลง เป็นการวางแผนเพื่อ
เปล่ียนแปลงสภาพท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อสภาพท่ีดีขึ้น ซึ่งเราสามารถควบคุมผลท่ีเกิดในอนาคตได้
ด้วยการเริ่มต้นเปล่ียนแปลงต้ังแต่ปัจจุบัน 
   2.  ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) ขั้นตอนการปฏิบัติ เป็นการน าทางเลือกท่ีตัดสินใจไปสู่
การปฏิบัติโดยมั่นใจว่าผู้รับผิดชอบได้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ และความจ าเป็นอย่างถ่องแท้แล้ว และ
ให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินงานตามแผน รู้ถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ มีการจัดอบรมเพื่อ
ด าเนินงานตามแผน และมีการจัดทรัพยากรท่ีจ าเป็น การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ี
ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปใน
ทิศทางท่ีต้ังใจหรือไม่ พร้อมกับส่ือสารให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ ถึงวินาที
สุดท้ายเพื่อดูความคืบหน้าท่ีเกิดขึ้น หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงานผู้บริหารย่อมต้องการ ทราบ
ความคืบหน้าอย่างแน่นอน เพื่อจะได้มั่นใจว่าโครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 
   3.  ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ี
ได้รับจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ประเมินควรประเมินการด าเนินงานขององค์การว่าสามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ และเนื้อหา
สาระของแผนมีความครบถ้วนหรือไม่ หากการประเมินพบว่าผลงานออกมาได้ถูกต้องตรงตาม
เปูาหมายก็สามารถน าไปจัดท าเป็นมาตรฐานส าหรับการด าเนินงานในครั้งต่อไปได้ แต่ขั้นตอนนี้มักจะ
ถูกมองข้ามเสมอ การตรวจสอบท าให้เราทราบว่าการปฏิบัติในขั้นท่ีสองสามารถบรรลุเปูาหมายหรือ
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วัตถุประสงค์ทีได้ก าหนดไว้หรือไม่ ส่ิงส าคัญก็คือเราต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่
ไหน ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับข้ันตอนถัดไป 
  4.  ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act) เป็นขั้นตอนการแก้ไขการด าเนินงานให้เหมาะสม จะ
พิจารณาผลท่ีได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ หรือไม่ 
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ หากเป็นกรณีแรกก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็น
มาตรฐาน พร้อมท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเปูาหมายได้
เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือท าให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้ แต่ถ้าหากเป็นกรณีท่ีสอง 
ซึ่งก็คือผลท่ีได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนท่ีวางไว้ เราควรน าข้อมูลท่ีรวบรวมไว้มาวิเคราะห์และ
พิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป หากเกิดจาการวางแผนท่ีไม่ดีต้ังแต่ต้น องค์การจะต้องหา
สาเหตุของการวางแผนท่ีไม่ดีก่อน แล้วจึงท าการปรับปรุงคุณภาพการวางแผนและปรับปรุงเนื้ อหา
ของแผนด้วย 
  วงจรคุณภาพ Deming’s cycle (P-D-C-A) เป็นวงจรคุณภาพท่ีเป็นพลวัตร พัฒนาการ
ด าเนินงานให้เกิดคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ดังภาพท่ี 1-2 
 

 
ภาพที่ 2.3  วงจรคุณภาพ Demings’s circle (Deming, 1994) 

 

 
ภาพที่ 2.4 พลวัตรวงจรคุณภาพ Deming cycle (Deming, 1994) 
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  ประโยชน์ของวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA 
  ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (2554) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของ
วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ไว้ว่า 
   1.  การวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน จะท าให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงาน
จริง การวางแผนงานควรวางให้ครบ 4 ข้ัน ดังนี้ 1) ขั้นการศึกษา คือการวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ 
ความต้องการของตลาด ข้อมูลด้านวัตถุดิบ ด้านทรัพยากรท่ีมีอยู่หรือเงินทุน เป็นต้น 2) ขั้นเตรียมงาน 
คือ การวางแผนเตรียมงานด้านสถานท่ี การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของพนักงาน  อุปกรณ์ 
เครื่องจักร วัตถุดิบ เป็นต้น 3) ขั้นด าเนินงาน คือการวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนแต่ละ
ฝุาย เช่น ฝุายผลิต ฝุายขาย ฝุายโฆษณา เป็นต้น 4) ขั้นการประเมินผล คือการวางแผนหรือ
เตรียมการประเมินผลอย่างเป็นระบบ เช่น ประเมินจากยอดการจ าหน่าย ประเมินจากค าติชมของ
ลูกค้า หรือประเมินจากเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ผลท่ีได้จากการประเมินเกิดความ
เท่ียงตรง 
   2.  การปฏิบัติตามแผนงาน ท าให้ทราบขั้นตอน วีการ และสามารถเตรียมงาน
ล่วงหน้าหรือทราบอุปสรรคล่วงหน้าด้วย ดังนั้น การปฏิบัติงานจะเกิดความราบรื่น และเรียบร้อย 
น าไปสู่เปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 
   3.  การตรวจสอบ ให้ได้ผลท่ีเท่ียงตรงเช่ือถือได้ ประกอบด้วย ตรวจสอบจาก
เปูาหมายท่ีได้ก าหนดไว้ มีเครื่องมือท่ีเช่ือถือได้ มีเกณฑ์การตรวจสอบท่ีชัดเจน มีก าหนดเวลาการ
ตรวจท่ีแน่นอน บุคลากรท่ีท าการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเมื่อการ
ตรวจสอบได้รับการยอมรับ การปฏิบัติงาน ขั้นต่อไปก็ด าเนินต่อไปได้ 
   4.  การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการ
ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น ดังนั้น วงจร PDCA จึงเรียกว่า วงจรบริหารงานคุณภาพ 
 

5. รูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model ผ่านกระบวนการ SPDCA+ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้ก าหนดกระบวนการนิเทศเพื่อขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 รูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model ผ่านกระบวนการ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน  โดยสังเคราะห์องค์ความรู้สู่การก าหนดเป็นกระบวนการนิเทศ เพื่อใช้ในการ ติดตาม และ
นิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัย
อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ใช้รูปแบบ 
กระบวนการและวิธีการในการนิเทศเพื่อขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาในหลายรูปแบบโดยการบูรณา
การตามบริบทและสภาพการณ์  รูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model ผ่านกระบวนการ SPDCA+ 
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการน าวงจรควบคุม
คุณภาพเป็นตัวขับเคล่ือนในการปฏิบัติงานนิเทศ รวมท้ังรูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model ผ่าน
กระบวนการ SPDCA+ ในครั้งนี้  
 รูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model 

B = การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
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U = ความรู้ความเข้าใจ 
A = การลงมือปฏิบัติ 
P = การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน/เครือข่าย 
H = ความรักความเอาใจใส่ 
U = เอกภาพ/เป็นทีม 
T = เทคโนโลยี ส่ือนวัตกรรม 

กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 S :   Survey   หมายถึง การส ารวจความต้องการ วิเคราะห์ข้อมูลความจ าเป็น และสภาพปัญหา 
 P :   Plan      หมายถึง การศึกษาเอกสาร วางแผนการนิเทศ วางแผนสร้างเครื่องมือ  
หรือจัดท าโครงการ 
 D :   Do      หมายถึง การนิเทศ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ค าช้ีแนะ แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
ผู้รับการนิเทศ  
 C :   Check  หมายถึง การสอบถามการน าไปใช้ สัมภาษณ์ สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับการนิเทศ 
 A :   Act      หมายถึง  วิเคราะห์และสรุปรายงานผล 
            A :   Accountability   หมายถึง  ความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้น และการเผยแพร่ผลงาน
ต่อสาธารณชน 
         คุณภาพผู้เรียน 
             กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน เป็นการนิเทศเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
 S : Skill  หมายถึง  ทักษะในการแสวงหาความรู้ 
 M : Moral  หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม 
 A :  Achievement หมายถึง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 R : Reading writing หมายถึง มีทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 
 T : Technology หมายถึง  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
 L : Life Skill หมายถึง  มีทักษะชีวิต  
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แผนภาพความสัมพันธ์องค์ความรู้ กระบวนการนิเทศสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 แผนภาพความสัมพันธ์องค์ความรู้ กระบวนการนิเทศสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

องค์ความรู้ 
1. แนวคิดหลักในการนิเทศ 
   1.1 การนิเทศแบบช้ีแนะ 
   1.2 การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
   1.3 การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
   1.4 การนิเทศแบบ Coaching and Mentoring 
   1.5 การนิเทศออนไลน์ 
2. วงจรคุณภาพ เดมม่ิง (Deming) 
   2.1 Plan (การวางแผน) 
   2.2 Do (การด าเนินงาน) 
   2.3 Check (การตรวจสอบ) 
   2.4 Act (การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง) 
3. ติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิด
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการเปิดเรียน 
On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ใน
สถานศึกษา 
1) แนวทางการเฝูาระวังในการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ “ตัด
ความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V 
 2) มาตรการความปลอดภัยปูองกันโควิด 19 ใน
สถานศึกษา (6หลัก 6เสริม 7เข้ม) 
 3)  มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้
กับโควิด 19 
 

กระบวนการนิเทศ SPDCA+            

เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

S : Survey การส ารวจความต้องการ 
วิเคราะห์ข้อมูลความจ าเป็น และ
สภาพปัญหา 
P : Plan การศึกษาเอกสาร วาง
แผนการนิเทศ วางแผนสร้างเครื่องมือ 
หรือจัดท าโครงการ 
D : Do การนิเทศ ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม ให้ค าช้ีแนะ แลกเปล่ียน
เรียนรู้กับผู้รับการนิเทศ 
C : Check การสอบถามการน าไปใช้ 
สัมภาษณ์ สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับการนิเทศ 
A : Act วิเคราะห์และสรุปรายงาน
ผล 
A : Accountability                         
ความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้น และ
การเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
 
 

คุณภาพผู้เรียน 

S : Skill  ทักษะในการแสวงหาความรู ้
M : Moral  มีคุณธรรม จริยธรรม 
A :  Achievement มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
R : Reading writing มีทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 
T : Technology ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
L : Life Skill มีทักษะชีวิต  
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 จากผลการสังเคราะห์องค์ความรู้น าสู่การรูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model ผ่าน
กระบวนการ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพ 2.6  รูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model ผ่านกระบวนการ SPDCA+ 

 
 

5.งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 งานวิจัยในประเทศ 
มงคล สมเจตนา (2564) ได้ท างานวิจัยเร่ือง การขับเคล่ือนนโยบายการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการขับเคล่ือนนโยบาย 
การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเปรียบเทียบการขับเคล่ือนนโยบายฯ โดยจ าแนกตาม
ประเภทสถานศึกษา ขนาดสถานศึกษา และลักษณะท่ีต้ังของสถานศึกษา ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ โดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนนโยบายฯ 
จ านวน 9 คน  
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และแบบสอบถามกับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 395 
แห่ง ผลการศึกษาพบว่า1)ระดับการด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายฯ  ในภาพรวมมีการด าเนินการอยู่
ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายมิติพบว่า มิตินโยบาย มีค่ามากท่ีสุด รองลงมา  มิติความปลอดภัย 
จากการลดการแพร่เช้ือโรค มิติสวัสดิภาพและการคุ้มครอง มิติการครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส เด็ก
พิเศษ เด็กในพื้นท่ีเฉพาะห่างไกลมาก) มิติการเรียนรู้ ตามล าดับ และมิติท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดคือ มิติการ
บริหารการเงิน  2)การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามนโยบายฯ พบว่า ประเภทสถานศึกษามี
ความแตกต่างกันในมิติการครอบคลุมถึง เด็กด้อยโอกาส ขนาดสถานศึกษาในภาพรวมมีความ
แตกต่างกัน และลักษณะท่ีต้ังของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน  3)ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบส่วนใหญ่คือ
ความพร้อมของนักเรียน ครูและสถานศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส รวมถึงโรงเรียนขนาด
เล็ก และการส่ือสารถึงแนวปฏิบัติท่ีขาดความชัดเจน ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคล่ือนนโยบายต่อไปใน
อนาคต ด้วยการด าเนินงานใน 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การรับมือกับปัญหาอย่างทันท่วงทีด้วยการปิด
โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน การส่ือสารถึงแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน  ระยะท่ี 2 การบริหาร
อย่างต่อเนื่อง เตรียมแผนรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสนับสนุนให้มีการเข้าถึง
อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ระยะท่ี 3 การปรับปรุงและเร่งรัดการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต สนับสนุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาให้มีความพร้อมมนธิชา ทอง
หัตถา (2564) ศึกษาเรื่องสภาพการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแอพลิเคชันท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ของครูและ 2) ศึกษาปัญหาท่ีครูพบในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างไ ด้แก่ ครู  ก ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 17 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบ ถามวิธีการวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า 1) แอพลิเคชันท่ีครูนิยมใช้
ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์มากท่ีสุด คือ แอพลิเคชันไลน์ (Line) คิดเป็นร้อยละ 88.23และ 
Google Meet น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.53 และ 2) ปัญหาท่ีครูพบในการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์คือ ปัญหาด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมท่ีใ ช้ส าหรับการ
เรียนแบบออนไลน์ ถูกพบมากท่ีสุด ปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน เช่น 
การบริหารจัดการเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน นอกจากนั้นปัญหาด้านครอบครัว 
ยังท าให้นักเรียนบางส่วนต้องท างานเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวขณะอยู่บ้าน 
  ปารณีย์  ขาวเจริญ (2559: 146–148) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดย
วิธีการสอนงานและการเป็นพี่เล้ียงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างคือ ครูพี่เล้ียง 
จ านวน 16 คน อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัย  จ านวน 10 คน ขั้นตอนท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 7 คน ขั้นตอนท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างคือ ครูพี่เล้ียง จ านวน 34 คน พบว่า   
 1.  รูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพี่ เล้ียงของครูพี่ เล้ียงท่ี
พัฒนาขึ้น ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของรูปแบบ หลักการของรูปแบบ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สอนงาน และการเป็นพี่เล้ียง เนื้อหาในการนิเทศตามรูปแบบ กระบวนการของรูปแบบ แนวปฏิบัติ
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ของครูพี่เล้ียงและแนวปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และแนวทางการน ารูปแบบไป
ใช้ให้ประสบความส าเร็จ  โดยผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่า คุณภาพของร่าง
รูปแบบมีค่าความสอดคล้องรายข้อมาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ 
มาตรฐานด้านความเหมาะสม และมาตรฐานด้านความถูกต้องมีค่าระหว่าง 0.85–1.00 
 2.  การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า 1) สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจใน
การนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพี่เล้ียงของครูพี่เล้ียงหลังการใช้รูปแบบสูงขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 สมรรถนะด้านทักษะในการนิเทศโดย
วิธีการสอนงานและการเป็นพี่เล้ียงของครูพี่เล้ียงท่ีครูพี่เล้ียงประเมินตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ส่วนท่ีนักศึกษาประเมินครูพี่เล้ียงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  2) ครูพี่เล้ียงมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพี่เล้ียงอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ 3) นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีความพึงพอใจในการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพี่เล้ียงของครูพี่
เล้ียงในระดับมากท่ีสุด 
 พาสนา  ชลบุรพันธ์ (2559: 171–179) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สภาพ
ปัจจุบนัและความต้องการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยแต่ละด้านท่ีมี 
การปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรมการนิเทศ การสอน ในขณะท่ีด้านเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน 
มีความต้องการมากท่ีสุด ส่วนรูปแบบนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะ
การคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีองค์ประกอบ 3 ส่วนได้แก่ 1) แนวคิดของรูปแบบ ซึ่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
ให้จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการศึกษา 4.0 ของรัฐบาลปัจจุบัน 2) หลักการของรูปแบบมี 4 หลักการ 
ได้แก่ หลักคุณภาพ หลักการมีส่วนร่วม  หลักบูรณาการและความต่อเนื่อง และหลักความทันสมัยของ
เทคโนโลยี และข้อมูลท่ีถูกต้อง และ 3) การนิเทศการสอน ประกอบด้วยกระบวนการนิเทศ 5 ข้ันตอน 
ได้แก่ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ วางแผนการนิเทศการสอน ใช้ส่ือเครื่องมือและเทคโนโลยี  จัดกิจกรรม
การนิเทศการสอน และประเมินผลการนิเทศการสอน ส่วนกลไกสนับสนุนการนิเทศการสอนมี 3 ด้าน 
ได้แก่ การใช้เทคนิคและวิธีการนิเทศการสอน การมีส่วนร่วมการนิเทศการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การนิเทศการสอน นอกจากนี้ความเห็นของครู พบว่า รูปแบบนี้มีความเหมาะสมในการส่งเสริม
ความสามารถของครูผู้สอนในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558ก: ก) ได้ด าเนินการศึกษาโครงการพัฒนา
บุคลากรแกนน าโดยใช้การสร้างระบบการช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียง (Coaching และ Mentoring) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย คือ บุคลากรแกนน า 
จ านวน 60 คน ประกอบด้วย 1) บุคลากรแกนน าระดับเขตพื้นท่ี 15 คน และ  2) บุคลากรแกนน า
ระดับโรงเรียน 45 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน 15 คน และครูแกนน า 30 คน  ซึ่งได้เข้าร่วม
กิจกรรมส าคัญของโครงการฯ ได้แก่ 1) การศึกษาคู่มือ 2) การร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน 3) การ
รับการช้ีแนะ (Coaching) และการเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) ในพื้นท่ี 2 ครั้ง 4) การเข้าร่วมในระบบ
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ช้ีแนะ (Coaching) และการเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) ทางไกลผ่านเว็บไซต์ และ 5) การประชุมแบบ 
Symposium ในเขตพื้นท่ี 1 วัน พบว่า บุคลากรแกนน าท้ังระดับเขตพื้นท่ีและระดับโรงเรียนได้เข้ารับ
การพัฒนาผ่านการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต้ังแต่การฝึกอบรมบุคลากรแกนน าการหนุนน า/เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียง (Coaching และ Mentoring) ท้ังในพื้นท่ีและทางไกลด้วย
เว็บไซต์ และจัดประชุม Symposium เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้บทเรียน การพัฒนางานของบุคลากร
แกนน า ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มครูแกนน า มีการเตรียมแผนการสอนและส่ือการสอน 
มีความมั่นใจ เข้าใจและเห็นคุณค่าในบทบาทการท างานของตนเองในฐานะครู มีการวางแผน
ด าเนินการท่ีเป็นระบบ เปิดใจยอมรับและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ริเริ่มในการสานสัมพันธ์และสร้าง
เครือข่ายในการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน กลุ่มผู้บริหารแกนน า ตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นท่ีครูจะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตระหนักถึงความส าคัญของการ
นิเทศการสอน  มีเจตคติท่ีดีจากเห็นครูมีการเปล่ียนแปลงวางแผนการนิเทศอย่างมีขั้นตอนเป็นระบบ   
มีการเยี่ยมเยียนช้ันเรียนและปรึกษาหารือข้อปัญหา หรือวิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากขึ้น และ
กลุ่มศึกษานิเทศก์แกนน า ปรับบทบาทจากการก ากับเป็นการแนะน า ดูแล ติดตามผล เกิดความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการท างานตามระบบ Coaching and Mentoring เป็นอย่างดี มีสัมพันธภาพ
ทางวิชาการท่ีดีระหว่างศึกษานิเทศก์กับครูแกนน าและผู้บริหารโรงเรียน 
 ภูวนาท (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการจัดการความรู้เพื่อการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า กระบวนการบริหารจัดการความรู้เพื่อการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน
เป็นวิธีการบริหารตามกระบวนการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ
ปรับปรุงแก้ไข (Action) ได้น ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าการด าเนินการในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วน
หน้ากลุ่มสาระวิชาเป็นผู้น าการด าเนินการในสถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับมัธยมศึกษา 
  ณรงค์ ศิริเมือง (2555 : ง-จ) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพตามวงจร
คุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า  
   1.  ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการ
ตรวจสอบประเมินผล ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน อยู่ในระดับมาก 
   2.  รูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประกอบด้วย การด าเนินงาน 4 ขั้นตอน โดย
แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดการด าเนินงานท่ีส าคัญ ดังนี้ 
    2.1  ด้านการวางแผน ประกอบด้วย 1) การก าหนดแนวทางการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติตามแผนงาน 2) การจัดอันดับความส าคัญของเปูาหมายของการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน 3) การวิเคราะห์เปูาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีเป็นความต้องการของ
ส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ 4) การก าหนดงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินงานตามแผน 5) การ
ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
    2.2ด้านการปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรทุกคนท างานตามแผน 2) ผู้บริหารมีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อให้ครูปฏิบัติงานตาม
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แผน 3) การด าเนินงานตามแผนก็เป็นไปตามท่ีก าหนดในปฏิทินการปฏิบัติงาน 4) ผู้บริหารมีการ
ก ากับ ติดตาม ท้ังระบบรายบุคคล รายกลุ่ม เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผน 5) 
การจัดโครงสร้างองค์กรด้านประกันคุณภาพท่ีรองรับการปฏิบัติตามแผน โดยบุคลากรมีหน้าท่ี
รับผิดชอบชัดเจน 
    2.3ด้านการตรวจสอบการประเมินผล ประกอบด้วย 1) การใช้เครื่องมือท่ี
หลากหลายในการเก็บข้อมูลประเมินผลภายใน 2) การสร้างเครื่องมือประเมินผลมีการน าไปทดลองใช้
เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ 3) การเช่ือมโยงกรอบการประเมินกับเปูาหมายคุณภาพหรือมาตรฐาน
การศึกษา 4) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอของสถานศึกษา 5) ความ
ครอบคลุมของกลุ่มเปูาหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผล 
    2.4  ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนมีการ
น าผลการตรวจสอบและประเมินมาจัดท าเป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 2) 
โรงเรียนมีการน าผลการตรวจสอบและประเมินมาใช้วางแผนจัดท าโครงการกิจกรรมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 3) จากผลการตรวจสอบและประเมินโรงเรียนมีการจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไข 4) ผู้บริหาร ครู บุคลากร รับทราบจุดท่ีต้องปรับปรุงของสถานศึกษาจากผล
การตรวจสอบและประเมิน มีการร่วมมือกันในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อปูองกันและแก้ไข 5) 
โรงเรียนมีการน าผลการตรวจสอบและประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
บุคลากร 
  สุกาญดา (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการคุณภาพการด าเนินงานมาตรฐานงานสุข
ศึกษา โดยใช้แนวคิดวงจรคุณภาพเดมมิ่งของสถานบริการสาธารณสุข อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัด
มุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ร่วมกับกระบวนการ
มีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ( Approciation 
Influence Control : A-I-C) ใช้แนวคิดวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง 4 ขั้นตอน คือ วางแผน (Plan) 
ปฏิบัติตามแผน (Do) ตรวจสอบกิจกรรม (Check) และแก้ไขปรับปรุงกิจกรรม (Act) การด าเนินงานมี
การติดตามทุกขั้นตอน หลังการทดลองใช้แนวคิดวงจรคุณภาพเดมมิ่งและการวางแผนแบบมีส่วนร่วม 
มีความเหมาะสมสามารถท าให้สถานบริการสาธารณสุข ประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษาอยู่
ในระดับพอใช้ถึงระดับดี 
  สุวิมล (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการน าเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามวงจรคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่างทอง 
ผลการวิจัยพบว่า การสร้างแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามวงจรคุณภาพของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่างทอง มีความตรงเชิงเนื้อหา หลักวิชาและ
โครงสร้างท้ัง 4 ด้าน 38 รายการ ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน ประกอบด้วย 15 รายการ 2) ด้านการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วย 7 รายการ 3) ด้านการตรวจสอบ ประกอบด้วย 10 รายการ 4) ด้านการ
ปรับปรุงพัฒนา ประกอบด้วย 6 รายการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก เช่นกัน 
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 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Grant (2003: 253-263) ได้ท าการวิจัยเรื่อง จิตวิทยาการสอนแนะท่ีส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการรู้คิด รูปแบบความเข้าใจด้านสุขภาพ และการบรรลุเปูาหมาย โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาวิธีการทางจิตวิทยาการสอนแนะ (coaching) ท่ีหมายถึง การสอนแนะแบบร่วมมือ การ
แก้ปัญหา การปรับปรุงกระบวนการ เพื่อท่ีจะส่งผลต่อกระบวนการรู้คิดและการบรรลุเปูาหมายส าหรับ
ผู้ใหญ่ โดยด าเนินการศึกษาเอกสาร งานเขียนต่าง ๆ พัฒนาโมเดลส าหรับการสอนแนะ coaching 
model (Solution–Focused Cognitive–Behavioral) ท่ีมีองค์ประกอบคือ มีเปูาหมาย ลงมือท า 
ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงถ้ายังไม่ส าเร็จ และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มเปูาหมายเป็นนักศึกษา
จิตวิทยา จ านวน 148 คน พบว่า ผลจากการสอนแนะท าให้เกิดการเอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการ
ของบุคคล ท าให้บรรลุเปูาหมาย และโมเดล SF/CB ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ และมี
ประโยชน์ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการ 

 
  การติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการ
เปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา  ระหว่างวันท่ี 23 พฤษภาคม – 10  
มิถุนายน 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีวิธีการด าเนินการ 
รูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model ผ่านกระบวนการ SPDCA+ ดังนี้ 
 รูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model 

B = การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
U = ความรู้ความเข้าใจ 
A = การลงมือปฏิบัติ 
P = การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน/เครือข่าย 
H = ความรักความเอาใจใส่ 
U = เอกภาพ/เป็นทีม 
T = เทคโนโลยี ส่ือนวัตกรรม 

กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 S :   Survey   หมายถึง การส ารวจความต้องการ วิเคราะห์ข้อมูลความจ าเป็น และสภาพปัญหา 
 P :   Plan    หมายถึง การศึกษาเอกสาร วางแผนการนิเทศ วางแผนสร้างเครื่องมือ  
หรือจัดท าโครงการ 
 D :   Do     หมายถึง การนิเทศ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ค าช้ีแนะ แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้รับ
การนิเทศ  
 C :   Check  หมายถึง การสอบถามการน าไปใช้ สัมภาษณ์ สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับการนิเทศ 
 A :   Act     หมายถึง  วิเคราะห์และสรุปรายงานผล 
            A :   Accountability   หมายถึง  ความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้น และการเผยแพร่ผลงาน
ต่อสาธารณชน 
         คุณภาพผู้เรียน 
             กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน เป็นการนิเทศเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
 S : Skill  หมายถึง  ทักษะในการแสวงหาความรู้ 
 M : Moral  หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม 
 A :  Achievement หมายถึง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 R : Reading writing หมายถึง มีทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 
 T : Technology หมายถึง  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
 L : Life Skill หมายถึง  มีทักษะชีวิต  
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แผนภาพความสัมพันธ์องค์ความรู้ กระบวนการนิเทศสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 แผนภาพความสัมพันธ์องค์ความรู้ กระบวนการนิเทศสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

องค์ความรู้ 
1. แนวคิดหลักในการนิเทศ 
   1.1 การนิเทศแบบช้ีแนะ 
   1.2 การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
   1.3 การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
   1.4 การนิเทศแบบ Coaching and Mentoring 
   1.5 การนิเทศออนไลน์ 
2. วงจรคุณภาพ เดมม่ิง (Deming) 
   2.1 Plan (การวางแผน) 
   2.2 Do (การด าเนินงาน) 
   2.3 Check (การตรวจสอบ) 
   2.4 Act (การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง) 
3. ติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิด
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการเปิดเรียน 
On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ใน
สถานศึกษา 
1) แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ “ตัด
ความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V 
 2) มาตรการความปลอดภัยป้องกันโควิด 19 ใน
สถานศึกษา (6หลัก 6เสริม 7เข้ม) 
 3)  มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้
กับโควิด 19 
 

กระบวนการนิเทศ SPDCA+            

เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

S : Survey การส ารวจความต้องการ 
วิเคราะห์ข้อมูลความจ าเป็น และ
สภาพปัญหา 
P : Plan การศึกษาเอกสาร วาง
แผนการนิเทศ วางแผนสร้างเครื่องมือ 
หรือจัดท าโครงการ 
D : Do การนิเทศ ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม ให้ค าช้ีแนะ แลกเปล่ียน
เรียนรู้กับผู้รับการนิเทศ 
C : Check การสอบถามการน าไปใช้ 
สัมภาษณ์ สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับการนิเทศ 
A : Act วิเคราะห์และสรุปรายงาน
ผล 
A : Accountability                         
ความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้น และ
การเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
 
 

คุณภาพผู้เรียน 

S : Skill  ทักษะในการแสวงหาความรู ้
M : Moral  มีคุณธรรม จริยธรรม 
A :  Achievement มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
R : Reading writing มีทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 
T : Technology ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
L : Life Skill มีทักษะชีวิต  
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 จากผลการสังเคราะห์องค์ความรู้น าสู่การรูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model ผ่าน
กระบวนการ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 3.1 รูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model ผ่านกระบวนการ SPDCA+ 
 
 S  = Survey หมายถึง  การส ารวจความต้องการ วิเคราะห์ข้อมูลความ 
    จ าเป็นและสภาพปัญหา 
 P = Plan หมายถึง  การศึกษาเอกสาร วางแผนการนิเทศ วางแผน 
    สร้างเครื่องมือหรือจัดท าโครงการ 
 D = Do หมายถึง  การนิเทศ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ค าช้ีแนะ  
    แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้รับการนิเทศ  
 C = Check หมายถึง  การสอบถามการน าไปใช้ สัมภาษณ์ สอบถาม 
    ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ 
 A = Act หมายถึง  วิเคราะห์และสรุปรายงานผล 
            A =       Accountability   หมายถึง ความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้น และ 

 การเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
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การด าเนินการกระบวนการนิเทศ SPDCA+ 
1.  ขั้นท่ี 1 Survey ส ารวจโรงเรียนท่ีเปิด On site เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลความจ าเป็น

และสภาพปัญหา 
  2. ขั้นที่ 2 Plan หมายถึง การศึกษาเอกสาร จัดท าโครงการ/กิจกรรม วางแผนการนิเทศ 
จัดท าแผนนิเทศ สร้างเครื่องมือ และเตรียมความพร้อมของผู้นิเทศ ซึ่งในการนิเทศในครั้งนี้ได้มีการ
แบ่งเขตปฏิบัติการออกเป็น 3 เขต ดังนี้ 
   - เขตปฏิบัติการท่ี 1 อ าเภอ ไชยา ท่าชนะ 
  - เขตปฏิบัติการท่ี 2 อ าเภอ ท่าฉาง พุนพิน วิภาวดี 
  - เขตปฏิบัติการท่ี 3 อ าเภอ พนม บ้านตาขุน คีรีรัฐ 
 3. ขั้นที่ 3 Do หมายถึง การนิเทศ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ค าช้ีแนะ แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้รับ
การนิเทศ โดยแต่ละเขตปฏิบัติการได้ด าเนินการตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้  
   ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการก่อนการให้ค าช้ีแนะ การเตรียมการก่อนการให้ค าช้ีแนะ 
เช่น การสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะนิเทศ การสร้างทีมงาน การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพื่อใช้ในกระบวนการช้ีแนะ เช่น แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ “ตัดความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V มาตรการความ
ปลอดภัยป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา (6หลัก 6เสริม 7เข้ม)  มาตรการเปิดเรียน On site 
ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 กรณีไป-กลับ 
    ขั้นตอนท่ี 2 การติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2565 ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา  ระหว่างวันที่ 23 

พฤษภาคม – 10  มิถุนายน 2565  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และให้ค า
ช้ีแนะ  ขั้ น ตอนการด า เนิ น ง าน ให้ ค า ช้ี แนะ เป็ นขั้ น ตอน ท่ี ศึ กษานิ เ ทศก์ หรื อ  ผู้ ช้ี แนะ  
ช่วยให้ครูน าความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่   หรือวิธีการท่ีหลากหลายไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จตาม
ศักยภาพหรือความสามารถ ตามสถานการณ์และความพร้อมของนักเรียน และครู  
  ขั้นตอนท่ี 3 การสรุปผลการให้ค าช้ีแนะ การสรุปผลการให้ค าช้ีแนะเป็นขั้นตอน
ท่ีศึกษานิเทศก์ หรือผู้ให้ค าช้ีแนะเปิดโอกาสให้ครูได้สรุปผลการให้ค าช้ีแนะเพื่อให้ได้หลักการส าคัญไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองต่อไป มีการวางแผนท่ีจะกลับมาช้ีแนะร่วมกันอีกครั้ง
ว่า ความรู้ความเข้าใจใหม่ท่ีได้รับการช้ีแนะครั้งนี้จะเกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใด รวมไปถึงการตกลง
ร่วมกันเรื่องให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น หาเอกสารมาให้ศึกษา ประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ แนะน า
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
  4. ขั้นที่ 4 Check หมายถึง ต่อไปการสอบถามการน าไปใช้ สัมภาษณ์ ของผู้รับการนิเทศ 
   5. ขั้นที่ 5 Act หมายถึง วิเคราะห์และสรุปรายงานผล โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติการได้ท าการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการน าข้อค้นพบ จากขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล มา
ใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร และกระบวนการ
นิเทศ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนางานและมีประสิทธิภาพ มาสรุปข้อมูลและจัดท า
รายงานการนิเทศ เพื่อขยายผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้



48 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ผลการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบ การเปิดสอนกรณี Onsite ท่ีโรงเรียนเลือก การเตรียมการเปิดการสอน Onsite ปัญหา
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน แล้วน าข้อมูลมารวบรวมภาพรวมต่อไป 
          6. ขั้นท่ี 6 Accountability  หมายถึง ความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้น และการเผยแพร่
ผลงานต่อสาธารณชน โดยการเลือกรูปแบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนท่ีดี ประสบ
ความส าเร็จเพื่อเผยแพร่แก่ โรงเรียนอื่นในส านักงานเขตพื้นท่ีต่อไป 
  
ปฏิทินการด าเนินงาน 
 การติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการ
เปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา  ระหว่างวันท่ี 23 พฤษภาคม – 10  
มิถุนายน 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีวิธีการด าเนินการ 
รูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model ผ่านกระบวนการ SPDCA+ ตามปฏิทิน ดังนี้ 

ตารางที่ 3.1 ปฏิทินการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565 ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เขต
ปฏิบัติการท่ี 1 อ าเภอ ไชยา ท่าชนะ 

วันเดือนป ี เวลา โรงเรียน อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ 

27 พ.ค.65 
ภาคเช้า บ้านคลองไม้แดง,  

วัดวิโรจนาราม 
ไชยา 1 นายศรีสินธิ์  ศรีนภาดร 

นางวนิดา สุวรรณสินธุ์ 
นางสาวศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ 
นางยุพิน   เกื้อลาย 
นางประนอม   โอมาก 
นางศิริพร    พลวิชัย 
นางสาวแก้ว  พรหมแก้ว 
นายสุรินทร์    เกษร์สุวรรณ์ 

ภาคบ่าย วัดเดิมเจ้า 

6 มิ.ย.65 
ภาคเช้า วัดวิชิตธาราราม,  

วัดพุมเรียง  
ไชยา 2 

ภาคบ่าย วัดไตรรัตนากร 

 มิ.ย.65 
ภาคเช้า วัดสุทธาวาส , วัดชยาราม ไชยา 3 

ภาคบ่าย บ้านไทรงาม 

27 พ.ค.65 
ภาคเช้า บ้านกลาง , บ้านคันธุลี ท่าชนะ 

1 
นางมณีรัตน์ อินทร์คง 
นางสาวบุบผา พรมหลง 
นายบรรจง  อินทร์คง 
 

ภาคบ่าย บ้านชายท่า 

6 มิ.ย.65 
เช้า วัดศรีสุวรรณ ,  

บ้านปากน้ าท่ากระจาย 
ท่าชนะ 

2 
บ่าย วัดสุมังคราราม 

7 มิ.ย.65 
เช้า บ้านศรีพนม , บ้านท่าใหม่ ท่าชนะ 

3 บ่าย บ้านคลองสงค์ 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางที่ 3.2 ปฏิทินการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565 ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เขตปฏิบัติ
ราชการท่ี 2 อ าเภอพุนพิน ท่าฉาง วิภาวดี 

วันเดือนป ี เวลา โรงเรียน อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ 
26 พ.ค.65 ภาคเช้า วัดนันทาราม 

ชุมชนวัดจันทาราม 
ท่าฉาง1 นางจิรฉัตร   ไชยสกุล 

นายสุวัฒน์  อนุพัฒน ์
นางวิภาวดี  ไตรรัตน ์
นางสาวภัคนัย  ชุ่มชะนะ 
นางสาววิลาวัลย์  พูนมาตร 
นายวินัย       บุญช้าง 
นางสาวจันทวดี  เหล่าเกื้อ 
 

ภาคบ่าย บางน้ าจืด 
27 พ.ค.65 ภาคเช้า บ้านหน้าซึง 

บ้านเค่ียมเพาะ 
ท่าฉาง2 

ภาคบ่าย วัดบางคราม 
1 มิ.ย.65 ภาคเช้า บ้านบางประชาภิบาล 

วัดรัษฎาราม 
พุนพิน1 

ภาคบ่าย บ้านศรีปทุมวัลย์ 
2 มิ.ย.65 ภาคเช้า บ้านห้วยทรายขาว 

บ้านปลายคลอง 
พุนพิน2 

ภาคบ่าย บ้านบนไร ่
6 มิ.ย.65 เช้า บ้านบ่อกรัง 

บ้านหนองจอก 
พุนพิน3 

บ่าย วัดท่าตล่ิงชัน 

7 มิ.ย.65 เช้า วัดห้วยกรวด พุนพิน 4 

บ่าย วัดบางพลา 
วัดแหลมไผ่ 

8 มิ.ย.65 เช้า อรัญญาราม 
เช่ียวมะปราง 

วิภาวด ี

บ่าย วัดโพธิ์น้อย  
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ตารางที่ 3.3 ปฏิทินการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เขตปฏิบัติราชการท่ี 3 
อ าเภอคีรีรัฐนิคม,บ้านตาขุน,พนม 

 
วันเดือนป ี เวลา โรงเรียน อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ 

27 พ.ค.65 
ภาคเช้า วัดโกศาวาส คีรีรัฐนิคม1 นางสุริยา    เครือรัตน์ 

นายกฤษนันท์  ทองจีน 
นางสาวนิตยา  ภูมิไชยา 
นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข 
นางสาวกิตติยา  ชูช่วย 
นางสาววันเพ็ญ  สิงห์แก้ว 
นายศุภผล     กุศลชู 
 
 

ภาคบ่าย วัดอินทราวาส   
บ้านตะเคียนทอ 

30 พ.ค.65 
ภาคเช้า บ้านเช่ียวหมวง    

วัดนิลาราม 
คีรีรัฐนิคม2 

ภาคบ่าย บ้านดอนสุวรรณ 

6 มิ.ย.65 
ภาคเช้า วัดถ้ าสิงขร คีรีรัฐนิคม3 
ภาคบ่าย บ้านวังพลาย  

บ้านน้ าราด 

7 มิ.ย.65 
ภาคเช้า วัดพรุศรี บ้านตาขุน 
ภาคบ่าย บ้านพัฒนา    

วัดพะแสง 

8 มิ.ย.65 
เช้า บ้านอรุโณทัย พนม1 
บ่าย บ้านบางหิน      

บ้านต้นยวน 

10 มิ.ย.65 
เช้า วัดถ้ าวราราม พนม2 

บ่าย วัดพนม       
บ้านเบญจา 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการนิเทศ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565 ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา  ระหว่างวันท่ี 23 
พฤษภาคม – 10  มิถุนายน 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  
เป็นแบบติดตาม นิเทศการศึกษา กรณีเปิดสอนแบบ On-Site โดยมีดังนี้ 

- การติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการ
เปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา  ระหว่างวันท่ี 23 พฤษภาคม – 10  
มิถุนายน 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2   
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- แบบบันทึกผลการนิเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
ประเด็น  รายละเอียด 

ข้อมูลพื้นฐาน -โรงเรียนเปิดสอนระดับ 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
จ านวนนักเรียนท่ีมาเรียน On site  
จ านวนนักเรียน (5-11 ปี) 
รับวัคซีนแล้ว 
จ านวนนักเรียนรับวัคซีน(12-18 ปี) 
คนรับวัคซีนครบโดสแล้ว 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คนรับวัคซีนแล้ว 
จ านวนนักเรียนท่ีออกนอกระบบ (ออกกลางคัน/ตกหล่น) 

ประเด็นท่ี 1  แนวทางการเฝ้าระวังใน
การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิด
เรียน On site ด้วยหลักการ                 
“ตัดความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 
3T1V  

1.สถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา T=Thai Stop Covid 
Plus (TSC+) 
2.ประเมินความเส่ียงตนเองเป็นประจ า T=Thai Save Thai 
(TST) 
3.ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น ATK เมื่อมีความ
เสียงหรือมีอาการ T=Test 
ครูบุคลากร ผู้ปกครอง และเด็กอายุ 5-18 ปีได้รับวัคซีนโควิด-19 
ตามเกณฑ์ V=Vaccine 
 

ประเด็นท่ี 2 มาตรการความปลอดภัย
ป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา (6หลัก 
6เสริม 7เข้ม) 

1.ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 
2. ปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม 
3. ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มงวด  

ประเด็นท่ี 3  มาตรการเปิดเรียน On 
site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 
กรณีไป-กลับ 

1.กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเส่ียงต่ า 
2.กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเส่ียงสูง 
3.กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้ติดเช้ือ 

ประเด็นท่ี 4  ข้อค้นพบในการติดตาม
และนิเทศ 

1.  จุดเด่นท่ีโรงเรียนด าเนินการเพื่อการสร้างความสุขและความ
ปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา 
2. ข้อจ ากัด/ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียน 
3. แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
4. ข้อเสนอแนะ 
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 ขั้นตอนการจัดท าเครื่องมือ 
1) ประชุมวางแผนการการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา 2565 ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา  ระหว่างวนัท่ี 
23 พฤษภาคม – 10  มิถุนายน 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2   

2) ศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 34 และแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3)  ศึกษารูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model ผ่านกระบวนการ SPDCA+ 
4) ออกแบบ สร้างเครื่องมือในการนิเทศ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูล

พื้นฐาน ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และ ส่วนท่ี 4 
5) น าเครื่องมือท่ีได้มาตรวจสอบหาความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการ

นิเทศ ได้เครื่องมือ (ภาคผนวก ข) 
6) ประชุมช้ีแจง แผนการนิเทศและเครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ 
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กรอบแนวคิดการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา   

 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3.2 กรอบแนวคิดการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565 ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา  ระหว่างวนัท่ี 23 
พฤษภาคม – 10  มิถุนายน 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2   
โดยใช้รูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model ผ่านกระบวนการ SPDCA+ 

 
 

 

กระบวนการนิเทศ SPDCA+             
S : Survey การส ารวจความต้องการ 
วิเคราะห์ข้อมูลความจ าเป็น และ
สภาพปัญหา 
P : Plan การศึกษาเอกสาร วาง
แผนการนิเทศ วางแผนสร้างเครื่องมือ 
หรือจัดท าโครงการ 
D : Do การนิเทศ ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม ให้ค าช้ีแนะ แลกเปล่ียน
เรียนรู้กับผู้รับการนิเทศ 
C : Check การสอบถามการน าไปใช้ 
สัมภาษณ์ สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับการนิเทศ 
A : Act วิเคราะห์และสรุปรายงาน
ผล 
A : Accountability                         
ความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้น และ
การเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
 
 

การติดตามและนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน กรณีเปิด Onsite 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

1. เพื่อติดตาม และนิเทศการ
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2565 ในการเปิดเรียน 
On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 
ในสถานศึกษา 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา การ
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2565 ในการเปิดเรียน 
On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 
ในสถานศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมวิธีการปฏิบัติท่ีดี
ในสร้างความสุข ความปลอดภัยให้กับ
นักเรียน 
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บทที่ 4  

สรุปผลการนิเทศ 
 

  สรุปการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ใน
การเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2 ระหว่างวันท่ี 23  พฤษภาคม – 10 มิถุนายน  2565 สรุปผลการนิเทศดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการ

เปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา 
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ใน

การเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมวิธีการปฏิบัติท่ีดีในสร้างความสุข ความปลอดภัยให้กับนักเรียน 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

ตาราง 4.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านนักเรียน 

เขตปฏิบัติการที ่
จ านวน
นักเรียน 
ท้ังหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ท่ีมาเรียน 
Onsite 

ข้อมูลการรบัวัคซีน 

จ านวน
นักเรียน  
(5-11 ปี)
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน  

(5-11 ปี)ได้รับ
วัคซีน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน(12-

18 ป ี
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนรับ

วัคซีน(12-18 
ปไีด้รับวัคซีน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 (ไชยา,ท่าชนะ) 4,335 4,335 3,063 1,965 57.08 1,051 985 93.72 
2 (ท่าฉาง, พุนพิน
,วิภาวดี) 

3,653 3,653 2,829 1,465 52.53 824 367 48.60 

3 (คีรรีัฐ,บ้านตาขุน
,พนม) 

2,923 2,923 2,138 1,050 49.11 690 581 84.20 

รวม 10,911 10,911 8,030 4,480 159 2,565 1,933   
เฉลี่ยร้อยละ   100   55.79     75.36   

  จากตาราง 4.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านนักเรียน แยกตามรายเขตปฏิบัติการ พบว่า นักเรียนท้ังหมด 
10,911 คน มาเรียน Onsite จ านวน 10,911 คน คิดเป็นร้อยละ 100  จ านวนนักเรียน (5-11 ปี)
ท้ังหมด 8,030 คน ได้รับวัคซีน4,480 คิดเป็นร้อยละ 55.79 และนักเรียน(12-18) ปีท้ังหมด2,565 คน 
ได้รับวัคซีน 1,933 คน คิดเป็นร้อยละ 75.36 
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ตาราง 4.2 ข้อมูลพื้นฐานด้านนักเรียนออกกลางคัน 

เขตปฏิบัติการที่ 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนออก

กลางคัน 
ร้อยละ 

1 (ไชยา,ท่าชนะ) 4335 3 0.07 
2 (ท่าฉาง, พุนพิน,วิภาวดี) 3,653 0 0.00 
3 (คีรีรัฐ,บ้านตาขุน,พนม) 2,923 0 0 

รวม 10,911 3  
เฉลี่ยร้อยละ   0.03 

  จากตาราง 4.2 ข้อมูลพื้นฐานด้านนักเรียนออกกลางคัน มีจ านวนนักเรียนออกกลางคัน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.03 

ตาราง 4.3 ข้อมูลพื้นฐานด้านการรับวัคซีนของบุคลากร 

เขตปฏิบัติการที่ 
จ านวนบุคลากร 

ทั้งหมด 

บุคลากร 

ได้รับวัคซีน ร้อยละ 

1 (ไชยา,ท่าชนะ) 292 291 99.66 
2 (ท่าฉาง, พุนพิน,วิภาวดี) 261 261 100.00 
3 (คีรีรัฐ,บ้านตาขุน,พนม) 246 244 99.19 

รวม 799 796  
เฉลี่ยร้อยละ  99.62  

  จากตาราง 4.3 ข้อมูลพื้นฐานด้านการรับวัคซีนของบุคลากร จ านวนบุคลากรท้ังหมด799 คน 
ได้รับวัคซีน 796 คน คิดเป็นร้อยละ 99.62 

ตาราง 4.4 ข้อมูลพื้นฐานด้านการรับวัคซีนของผู้ปกครองนักเรียน 

เขตปฏิบัติการที่ 
จ านวนผู้ปกครองนักเรียน 

ที่ได้รับวัคซีนร้อยละ 
หมายเหตุ 

1 (ไชยา,ท่าชนะ) 80.55  
2 (ท่าฉาง, พุนพิน,วิภาวดี) 55.64  
3 (คีรีรัฐ,บ้านตาขุน,พนม) 74.12  

เฉลี่ยร้อยละ 70.10  
  จากตาราง 4.4 ข้อมูลพื้นฐานด้านการรับวัคซีนของผู้ปกครองนักเรียน จ านวนผู้ปกครอง
นักเรียนท่ีได้รับวัคซีนร้อยละ70.10 
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ตอนที่ 2 สรุปผลการการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565 ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา 

1. สรุปผลการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565 ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา 
  วิธีด าเนินการ/ผลการด าเนินการการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเรียน 
On site ด้วยหลักการ  “ตัดความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V 
ตารางข้อ 1-3 (3T) 

1. สถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน  T=Thai Stop Covid Plus (TSC+) 
2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความเส่ียงตนเองเป็นประจ า T=Thai Save 

Thai (TST) 
3. ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น ATK เมื่อมีความเสียงหรือมีอาการ  T=Test 

เขตปฏิบัติการ
ที่ 

จ านวน
สถานศึก

ษา 

 (TSC+) 
วิธีปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน 

ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 

1 (ไชยา,ท่าชนะ) 18 18   วิธีปฏิบัติ 
1. สถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิด

เรียน  T=Thai Stop Covid Plus (TSC+)  โดยแบบประเมิน
ด าเนินการในลิงค์ 
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/tscty
pe.php?group=1 โดยตอบแบบสอบถามผ่านระบบเพื่อท า
การประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใน
เดือน พ.ค.2565 

ผลการด าเนินการ โรงเรียนท้ัง 57 โรงเรียนในเขต
ปฏิบัติการ 1-3 มีผลการประเมินผ่านท้ังหมด 20 ข้อ พื้นท่ี
เป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึง สถานศึกษาสามารถเปิดเรียนได้ โดย
ได้ใบรับรอง (E-Certificate) 

2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมิน
ความเส่ียงตนเองเป็นประจ า T=Thai Save Thai (TST) โดย
ผ่านล้ิงค์  

https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php ตาม
เกณฑ์จ าแนกตามเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด นักเรียน ครู และ
บุคลากรท่ีอยู่ในพื้นท่ีต้องประเมิน Thai Save Thai(TST) 
อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์จ าแนกตามเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด 
ท้ังนี้ยังมีการสุ่มนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตรวจ
คัดกรองหาเช้ือเป็นระยะ ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ตามแนวทาง

2 (ท่าฉาง, 
พุนพิน,วิภาวดี) 

21 21 - 

3 (คีรีรัฐ,บ้านตา
ขุน,พนม) 

18 18  

รวม 57 57  

เฉลี่ยร้อยละ 100 100  

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/tsctype.php?group=1
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/tsctype.php?group=1
https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php
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เขตปฏิบัติการ
ที่ 

จ านวน
สถานศึก

ษา 

 (TSC+) 
วิธีปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน 

ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 

ของคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดก าหนดเพื่อเฝ้า
ระวังตามเกณฑ์จ าแนกตามเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด 

ผลการด าเนินงาน  นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ยังไม่มีนักเรียนในกลุ่มเส่ียง จึงไม่ได้มีการ
ประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง แต่ทางโรงเรียนได้เตรียมการไว้
แล้ว ซึ่งได้ประสานรับ รพสต.หรือโรงพยาบาลหากนักเรียนท่ี
เป็นกลุ่มเสียงหรือมาจากท่ีกลุ่มเส่ียงให้มีการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น ATK 
เมื่อมีความเสียงหรือมีอาการ  T=Test โรงเรียนมจุีดคัดกรอง
หน้าโรงเรียน มีจุดล้างมือ และมีเครื่องตรวจ ATK 
เตรียมพร้อมหากสงสัยว่านักเรียนมีอาการ  หรือทางโรงเรียน
อาจให้นักเรียนมีการ เครื่องตรวจ ATK หากกรณีสงสัยหรือ
สัมผัสเส่ียงสูง 

ผลการด าเนินงาน  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
เรียนมีการเฝ้าระวังอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความ
ไว้วางใจ ให้นักเรียนมาเรียนครบทุกคน 

4. ครูบุคลากร ผู้ปกครอง และเด็กอายุ 5-18 ปีได้รับ
วัคซีนโควิด-19 ตามเกณฑ์  V=Vaccine ดังนี ้

(1) ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนครบโดส (2เข็ม)ร้อย
ละ 85 ข้ึนไป โดยในเขตปฏิบัติการ 3 มีจ านวน ครูและบุคลากร
ได้รับวัคซีนคิดเป็นร้อยละ 99.66  

(2) ผู้ปกครองได้รับวัคซีนร้อยละ 80.55 
(3)โปรดระบุร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับวัคซนี 

 - ร้อยละของนักเรียนอายุ 5-11 ปี ได้รับ
วัคซีนคิดเป็นร้อยละ 57.08 

 - ร้อยละของนักเรียนอายุ 12-18 ปีได้รับ
วัคซีนคิดเป็นร้อยละ 93.72 
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เขตปฏิบัตกิารที่ 
จ านวน
สถาน 
ศึกษา 

V=Vaccine 
วิธีปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

1 (ไชยา,ท่าชนะ) 18 18 0 วิธีปฏิบัติ 
   1. สถานศึกษาจัดประชุมผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์ ให้
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวันซีนทุก
คน 
    2.สถานศึกษาได้มีการตรวจคัดกรองนักเรียนกอ่นเข้าโรงเรียน
ทุกเช้า โดยจัดครูเวรเป็นผู้ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    3. โรงเรียนจัดซื้อ จัดหา ATK มาส ารองไว้ตรวจท่ีโรงเรียน 
กรณีบุคลากรและนักเรียนมีความเส่ียงสูง หรือมีอาการไม่สบาย
เบ้ืองต้น 
   4. กรณีตรวจพบว่าเป็นโควิด ก็จัดส่งโรงเรียนพยาบาลประจ า
ต าบล หรือโรงพยาบาลประจ าอ าเภอตรวจ ATK ซ้ าเพื่อรับการ
รักษาตามแผนเผชิญเหตุ 
 
ผลการด าเนินงาน 
     นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการเฝ้าระวัง 
โรคอย่างเหมาะสม เมื่อมีความเส่ียงหรือมีอาการได้ตรวจ ATK 
ร้อยละ 100 
      สถานศึกษาพร้อมเปิดเรียน  ภาคเรียนท่ี 1/2565 ทุกแห่ง   

2 (ท่าฉาง, 
พุนพิน,วิภาวดี) 

21 21 0 

3 (คีรีรัฐ,บ้านตา
ขุน,พนม) 

18 18 0 

เฉลี่ยร้อยละ 100 100 0 

 

เขตปฏิบัติการที่ 
ครู 

บุคลากร 
ผู้ปกครอง นักเรียน วิธีปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน 

1 (ไชยา,ท่าชนะ) 292 291 99.66      ประชาสัมพันธ์ เพื่ อแจ้ง ให้  นัก เรียน 
ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากท่ีสุด 
    ครูบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน อายุ 
5-18 ปีได้รับวัคซีน   โควิด-19 ตามเกณฑ์ 
(1)ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนครบ 2เข็ม 
ร้อยละ 100 
(2)ผู้ปกครองได้รับวัคซีนร้อยละ 55.64 
(3)นักเรียนท่ีได้รับวัคซีน 
  - ร้อยละ 52.53 ของนักเรียนอายุ 5-11 ปี 
  - ร้อยละ 48.60 ของนักเรียนอายุ 12-18 ปี 

2 (ท่าฉาง, พุนพิน
,วิภาวดี) 

261 5,844 3,653 

3 (คีรีรัฐ,บ้านตาขุน
,พนม) 246 244 99.19 

เฉลี่ยร้อยละ    
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1. การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการเปิดเรียน On site 
ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา 

  วิธีด าเนินการ/ผลการด าเนินการมาตรการความปลอดภัยป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา (6หลัก 6
เสริม 7เข้ม) 

1. 6 มาตรการหลัก  เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดแออัด ท าความ
สะอาด 

วิธีด าเนินการ  มีการปฏิบัติร้อยละ 100  และโรงเรียนส่วนใหญ่ด าเนินการด้วยกระบวนการ PDCA    
 ขั้นวางแผน (Plan) 
  มีการประชุมวางแผนท าความเข้าใจ หาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันของทุกฝ่าย ท้ังผู้บริหาร 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 ขั้นด าเนินการ (Do) 
  มีการด าเนินการตาม 6 มาตรการหลัก ท่ีกรมอนามัยก าหนด ดังนี้ 
  1. เว้นระยะห่าง ในห้องเรียนแต่ละห้องมีการแยกโต๊ะนักเรียนอย่างน้อย 1-2 เมตร และ
จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้สะอาดและปลอดโปร่งอยู่เสมอ ส าหรับการรับประทานอาหารนั้นนักเรียนทุก
คนมีกล่องอาหารและช้อนเป็นของตนเอง เพื่อลดการสัมผัส การใช้ส่ิงของร่วมกันของนักเรียน 

 2. สวมหน้ากาก นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ 
สวมหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียน ให้นักเรียนเตรียมหน้ากากอนามัยมาอย่างน้อยคน
ละ 1ช้ิน เพื่อใช้เปล่ียนเมื่อจ าเป็น ส าหรับโรงเรียนก็มีส ารองไว้เช่นกัน กรณีใช้แล้วทุกคนท้ิงลงถังขยะติดเช้ือ 

 3. ล้างมือ ล้างมือบ่อยๆ โดยทางโรงเรียนก าหนดจุดล้างมือ ด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ ตาม
สถานท่ีต่างๆ เช่น ประตูทางเข้าโรงเรียน หน้าบันได หน้าห้องเรียน ได้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน บุคลากร 
และบุคคลภายนอก 

 4. ตรวจคดักรอง มีการตรวจคัดกรองวัดไข้ โดยด าเนินการสังเกตอาการ ซักประวัติผู้
สัมผัสเส่ียงทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา 

 5. ลดแออัด  ลดความแออัดโดยลดกิจกรรมกลุ่มท่ีต้องสัมผัสมาก และต้องใกล้ชิดกันให้
น้อยลง กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องท ากิจกรรมกลุ่มเป็นจ านวนมาก ให้นักเรียนอยู่ในท่ีปลอดโปร่ง ไม่คับแคบ 
เช่น ห้องประชุม 
  6. ท าความสะอาด ท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมทั้งหมด ท าความสะอาดห้องเรียน ฉีด
พ่นยาฆ่าเช้ือ ในตอนเย็นหลังเลิกเรียน เป็นประจ าโดยเฉพาะกรณีท่ีมีความเส่ียง บางโรงเรียนก็ท าความ
สะอาดทุกสัปดาห์  
 ขั้นตรวจสอบ และประเมิน (Check) 
  ติดตาม ตรวจสอบความเรียบร้อยในการด าเนินการ 
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 ขั้นปรับปรุง และแก้ไข (Act) 
  ในกรณีท่ีเกิดปัญหาในการด าเนินการ ก็จะใช้แผนเผชิญเหตุของโรงเรียน ซึง่แผนนี้ทาง
โรงเรียน ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาบนพื้นฐาน
เครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 
โรงพยาบาลสุขภาพประจ าต าบล   (รพสต.) สาธารณสุขอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล และ อสม. 
ผลการด าเนินการ  
 พบว่า ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และป้องกันตนเองได้ในระดับดี  โดยใช้
ความสัมพันธ์ในการติดต่อส่ือสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 

2. 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)  ดูแลตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว  ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียน
เข้า-ออก  ส ารวจตรวจสอบ กักกันตนเอง 
วิธีด าเนินการ  มีการปฏิบัติร้อยละ 100  และโรงเรียนส่วนใหญ่ด าเนินการด้วยกระบวนการ PDCA    
 ขั้นวางแผน (Plan) 
 มีการประชุมวางแผนท าความเข้าใจ หาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันของทุกฝ่าย ท้ังผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 ขั้นด าเนินการ (Do) 
 มีการด าเนินการตาม 6 มาตรการเสริม ท่ีกรมอนามัยก าหนด ดังนี้ 
 1. ดูแลตนเอง  โดยดูแลใส่ใจในการปฏิบัติตนให้มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด  

2. ใช้ช้อนส่วนตัว นักเรียนและบุคลากรทุกคนใช้ช้อนส่วนตัว และใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง
เมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น  

3. ทานอาหารปรุงสุกใหม่ เป็นอาหารท่ีโรงเรียนปรุงสุกใหม่ร้อนๆ ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง ในโครงการอาหาร
กลางวัน 

4. ลงทะเบียนเข้า-ออก โดยลงทะเบียนไทยชนะ เข้า-ออก โรงเรียนตามท่ีรัฐบาลก าหนดด้วย app 
ไทยชนะ หรือลงทะเบียนในแบบบันทึกอย่างชัดเจน    

5. ส ารวจตรวจสอบ มีการส ารวจบุคคล นักเรียนกลุ่มเส่ียงท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียงเพื่อเข้าสู่
กระบวนการคัดกรอง 

6. กักกันตนเอง กรณีตรวจพบผู้ติดเช้ือทุกคนต้องหยุดพักรักษาตัวเป็นรายบุคคล ภายใน 10-14 
วัน 

ขั้นตรวจสอบ และประเมิน (Check) 
 ติดตาม ตรวจสอบความเรียบร้อยในการด าเนินการ 
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ขั้นปรับปรุง และแก้ไข (Act) 
 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาในการด าเนินการ ก็จะใช้แผนเผชิญเหตุของโรงเรียน ซึง่แผนนี้ทางโรงเรียน 
ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาบนพื้นฐานเครือข่ายความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ โรงพยาบาลสุขภาพ
ประจ าต าบล (รพสต.) สาธารณสุขอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล และ อสม. 
ผลการด าเนินการ  
 พบว่า ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และป้องกันตนเองได้ในระดับดี  โดยใช้
ความสัมพันธ์ในการติดต่อส่ือสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 
  3.   7 มาตรการเข้มงวด  (1) ประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานผล 
ผ่าน MOECOVID (2) ท ากิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble)  (3) จัดระบบการให้บริการอาหารตาม
หลักสุขาภิบาลและโภชนาการ (4) อนามัยส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน  (5) แผนเผชิญเหตุ มีการ
ซักซ้อม รวมถึง การเตรียมพร้อม School Isolation (6) ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน
ให้ปลอดภัยเน้นมาตรการปลอดภัยรถโรงเรียน  (7) School Pass ส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากร
ในสถานศึกษา 
วิธีด าเนินการ  มีการปฏิบัติร้อยละ 100 และโรงเรียนส่วนใหญ่ด าเนินการด้วยกระบวนการ PDCA    
 ขั้นวางแผน (Plan) 
 มีการประชุมวางแผนท าความเข้าใจ หาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันของทุกฝ่าย ท้ังผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 ขั้นด าเนินการ (Do) 
 มีการด าเนินการตาม 6 มาตรการเข้มงวด ดังนี้ 
 1. มีการประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานผล ผ่าน MOECOVID ทุกวัน
จันทร์ของสัปดาห์ 
 2. ท ากิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble)  โดยกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนใหญ่จัดให้
นักเรียนท ากิจกรรมในช้ันเรียนของตนเอง ผ่านการท ากิจกรรมใบงาน ช้ินงาน และผลงานต่างๆ  
 3. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ โดยมีการค านวณ
โภชนาการของนักเรียนแต่ละมื้อ เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนมากท่ีสุด 
 4. จัดอนามัยส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้ปลอด
โปร่ง เหมาะสมแก่การเรียนการสอน ส าหรับน้ าด่ืมทางโรงเรียนจัดไว้ให้ น้ าปกติมีทุกโรงเรียน บาง
โรงเรียนมีตู้ท าน้ าเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ าท่ีได้มาตรฐานซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาดูแลตรวจสอบมาตรฐาน
อย่างสม่ าเสมอ ส่วนการก าจัดขยะนั้นมีถังแยกขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล บางโอกาสบางโรงเรียนจะ
เตรียมถังขยะติดเช้ือไว้ด้วย 
 5. จัดท าแผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม รวมถึงการเตรียมพร้อม School Isolation โดยอ้างอิง
ตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข 



 

62 
 

 6. มีระบบควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้ปลอดภัยเน้นมาตรการปลอดภัยรถ
โรงเรียน  โดยนักเรียนทุกคนเดินทางไป-กลับ ด้วยยานพาหนะของผู้ปกครอง โดยโรงเรียนจะให้ครเูวร
ประจ าวันคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยเมื่อมีผู้ปกครองมารับ-ส่งนักเรียน 
 7. จัดให้มีระบบ School Pass ส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา โดยเมื่อ
พบว่า นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเส่ียงต้องแสดงผลตรวจ ATK ก่อนมาโรงเรียน
ทุกครั้ง หรือประเมินแล้วพบว่า บุคคลนั้นมีความเส่ียงสูงจะให้สังเกตอาการและกักตัวที่บ้าน 
ขั้นตรวจสอบ และประเมิน (Check) 
 ติดตาม ตรวจสอบความเรียบร้อยในการด าเนินการ 
ขั้นปรับปรุง และแก้ไข (Act) 
 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาในการด าเนินการ ก็จะใช้แผนเผชิญเหตุของโรงเรียน ซึง่แผนนี้ทางโรงเรียน 
ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาบนพื้นฐานเครือข่ายความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ โรงพยาบาลสุขภาพ
ประจ าต าบล (รพสต.) สาธารณสุขอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล และ อสม. 
ผลการด าเนินการ  
 พบว่า ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากสถานศึกษามีข้อปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ส่งผลให้ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีปลอดภัย
และเอื้อต่อการเรียนการสอน 
 
  3. เพื่อส่งเสริมวิธีการปฏิบัติที่ดีในสร้างความสุข ความปลอดภัยให้กับนักเรียน 

   วิธีด าเนินการ/ผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับ
โควิด 19 กรณีไป-กลับ 

1) กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเส่ียงต่ า 
 วิธีด าเนินการปฏิบัติตามแนวทางของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัดโดยเรียนในพื้นท่ีสถานศึกษา 
(On-Site) ตามปกติ ท าตามมาตรการ UP (Universal Prevention) และประเมิน Thai Save Thai 
(TST) จัดระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตรวจ ATK หากผลเป็นลบ (negative) 
ให้มาโรงเรียนปกติและให้สังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ ลดการรวมกลุ่มกับผู้อื่นและใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา 
  ผลการด าเนินการ  
 พบว่า ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากสถานศึกษามีข้อปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ส่งผลให้ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีปลอดภัย
และเอื้อต่อการเรียนการสอน 

2) กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเส่ียงสูง 
  แยกกักกันท่ีบ้าน หรือสถานท่ีตามค าแนะน าของหน่วยบริการสาธารณสุข ตรวจคัดกรองหา
เช้ือทันท่ีถ้ามีอาการ และให้ตรวจครั้งท่ี1 ในวันท่ี 5-6หลังสัมผัสผู้ติดเช้ือ และตรวจครั้งสุดท้ายในวันท่ี 
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10หลังสัมผัสผู้ติดเช้ือ กรณี นักเรียนได้รับวัคซีนครบตามค าแนะน าในปัจจุบันและไม่มีอาการ ไม่
แนะน าให้กักกัน ให้ตรวจ ATK ช้ าในวันท่ี5 หรือ มีอาการพร้อมแยกกักกัน ให้สังเกตอาการครบ 10 วัน 
พร้อมปฏิบัติตัวตามมาตรการขั้นสูงสุด สถานศึกษาจัดการ เรียนการสอนอย่างเหมาะสม เว้นระยะหา่ง
ไม่น้อยกว่า 2 เมตร และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบ อนามัยโรงเรียน 
ผลการด าเนินการ  
 พบว่า ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากสถานศึกษามีข้อปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ส่งผลให้ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีปลอดภัย
และเอื้อต่อการเรียนการสอน 
 3) กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้ติดเช้ือ 
   - แยกกักตัวท่ีบ้าน ( Home Isolation) หรือตามความเห็นชอบของสถานบริการด้าน
สาธารณสุข 
  - ติดต่อ 1330 สปสช. ต่อ 14 หรือหน่วยบริการสาธารณสุข  
  - ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข  
  - พิจารณาจัดท า School Isolation ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงาน สาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน พิจารณาร่วมกันให้ความเห็นชอบ และปฏิบัติ
ตามมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School (SSS)  
   - สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่มีอาการ  
  - ท าความสะอาดห้องเรียน ช้ันเรียน สถานศึกษา และเปิดเรียนตามปกติ 
 

ผลการด าเนินการ  
 พบว่า ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากสถานศึกษามีข้อปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ส่งผลให้ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีปลอดภัย
และเอื้อต่อการเรียนการสอน 
 
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบในการติดตาม และนิเทศ 
 1. จุดเด่นที่โรงเรียนด าเนินการเพื่อการสร้างความสุขและความปลอดภัยของนักเรียน
ในสถานศึกษา  

1.1 ผู้บริหารมีวิ สัยทัศน์ในการบริหารจัดการ  มีความตระหนัก  และมีการก าหนด
มาตรการท่ีเข้มงวด  และให้ยึดปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมทั้งการมีการก ากับ  ติดตามดูแล  ช่วยเหลือครู  
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงสูง  เช่น โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม, โรงเรียนวัด
โพธิ์น้อย, โรงเรียนบ้านเค่ียมเพาะ, โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ , โรงเรียนวัดแหลมไผ่   

1.2 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี  เช่น  โรงเรียนบ้านห้วยกรวด,
โรงเรียนบ้านบนไร่, โรงเรียนบ้านปลายคลอง, โรงเรียนบ้านเค่ียมเพาะ, โรงเรียนบ้านหน้าซึง 
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1.3 โรงเรียนสามารถใช้แผนเผชิญเหตุมาบริหารจัดการภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี เมื่อ
เกิด 
กรณีพบผู้ติดเช้ือภายในโรงเรียน  เช่น  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม, โรงเรียนวัดท่าตล่ิงชัน 
     1.4 ผู้บริหารโรงเรียนบางแห่งมีการขอสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านบุคลากรในการ 
ด าเนินการตามมาตรการ 6-6-7  จากหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต. ,เทศบาล และ รพ.สต. ในแต่ละ
อ าเภอ  ในการเปิดเรียน  On Site ได้เป็นอย่างดี  เช่น  โรงเรียนบ้านหนองจอก,  โรงเรียนบ้านปลาย
คลอง,  โรงเรียนบ้านบนไร่,  โรงเรียนวัดบางพลา,  โรงเรียนวัดบางคราม,  โรงเรียนวัดนันทาราม,  
โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล,  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว,  โรงเรียนบ้านบ่อกรัง,  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย,  
โรงเรียนวัดแหลมไผ่   

1.5 โรงเรียนท่ีมีมาตรการในการคัดกรอง ส่งต่อและแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนคณะ
คร ู

และบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี  เช่น โรงเรียนวัดนันทาราม,  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 
1.6 โรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 

เช่น โรงเรียนบ้านปลายคลอง,  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม,  โรงเรียนบ้านหนองจอก,  โรงเรียนวัด
ห้วยกรวด,  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย, โรงเรียนวัดอรัญญารามและโรงเรียนวัดแหลมไผ่, โรงเรียนวัดรัษฎา
ราม , โรงเรียนวัดอรัญญาราม,     

1.7 โรงเรียนมีเครือข่ายสถานศึกษาด้านสาธารณสุขท่ีเข้มแข็งพร้อมให้ค าแนะน า ความ 
ช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น  โรงเรียนวัดท่าตล่ิงชัน , โรงเรียนวัดอรัญญาราม 
   1.8 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ การด าเนินงาน มีการด าเนินการบริหารโดยใช้ B.S. SUKJAI 
Model ตามกรอบแนวคิดสามเสาหลัก (Three Pillars) ผ่านกระบวนการ PDCA ดังนี ้
  ขั้นวางแผน (Plan) ใช้การร่วมระดมความคิด (B : Brainstroming) 
  ขั้นด าเนินการ (Do) ใช้การ 
   - น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา (S : 
Sufficiency)  
   - การบริหารเชิงกลยุทธ์ (S : Strategic Management) 
   - ความสามัคคี (U : Unity) 
   - กระบวนการจัดการความรู้ (K : Knowledge) กระบวนการจัดการความรู้ 
   ขั้นตรวจสอบ (Check) ใช้การร่วมมือ (J : Join)  
  ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา (Action) เพื่อการบรรลุความส าเร็จ (Achivement) 
  1.9 โรงเรียนบ้านบางหิน 
   การด าเนินงาน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนใช้ความคิด
สร้างสรรค์ เช่น การคิดค าคม แคปช่ัน ก่อนเข้าสู่บทเรียนในแต่ละวิชา การจัดท าใบงานด้วยความคิด
สร้างสรรค์ผลงานท่ีน่าสนใจ สอดแทรกการเล่นเกม การร้องเพลงเพื่อผ่อนคลายระหว่างเรียน ใช้
การ์ตูนเชิงสอดทารกคุณธรรม จริยธรรม แทนการใช้เนื้อหาเพื่อให้นักเรียนผ่อนคลาย เรียนรู้แบบเป็น



 

65 
 

กันเอง ไม่ต าหนิแต่มีการช่ืนชม นอกจากนี้จะมีการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีผ่านการเล่นเกมโค
ดด้ิงออนไลน ์
  1.10 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 
   การด าเนินงาน ตามค าขวัญของโรงเรียน “ส่ิงแวดล้อมเด่น เน้นคุณธรรม น า
วิชาการ” ดังนี้ 
   1. ส่ิงแวดล้อมเด่น โดยการบริหารจัดการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้โรงเรียนน่าอยู่ มี
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอาด เน้นความปลอดภัยให้นักเรียน เรียนอย่างมีความสุข อ านวยความสะดวกต่างๆ 
ให้แก่ครูและนักเรียน ปรับภูมทัศน์ให้ร่มรื่น โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากร ชุมชน ผู้ปกครองใน
การพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
  2. เน้นคุณธรรม โดยการสร้างคุณธรรมให้เกิดเป็นนิสัยแก่นักเรียน โดยเน้นกิจกรรม
ตามโรงเรียนวิถีพุธ 
  3. น าวิชาการ โดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกให้นักเรียนด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.11 โรงเรียนบ้านต้นยวน 
 การด าเนินงาน ดังนี ้

1. กิจกรรมท่ี 1 เน้นการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูน้อกห้องเรียน ฐานการเรียนรู้
เป็นส่ือ 

   ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู้จะต้องมีการน า
นักเรียนออกเรียนรู้นอกห้องเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่ง
เรียนรู้อารยเกษตร   สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
“โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ผ่าน
การปฏิบัติจริง มีความสุขในการเรียนรู้จนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  2. กิจกรรมท่ี 2 Let’see  Let’song  (ชวนน้องมาร้องเต้น)  
   จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน มีส่ือทีวีดีจิทัลในทุกห้อง โดยครูประจ า
ช้ันจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังรับประทานอาหารกลางวัน เลือกส่ือท่ีเป็นที่นิยมในปัจจุบันและท่ี
นักเรียนสนใจ เพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายและค้นพบศักยภาพของตนเอง  
   1.5 โรงเรียนบ้านพฒันา 
  การด าเนินงาน ดังนี ้
  จัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน โดยส ารวจความต้องการความชอบ
ของนักเรียน เช่น ชุมนุมแอโรบิก ชุมนุมนักวิทย์สร้างสรรค์ 

1.6 โรงเรียนวัดพะแสง 
 การด าเนินงาน ดังนี ้
  โรงเรียนมีการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน านักเรียน
ลงสู่ภาคปฏิบัติ เรียนรู้ พร้อมสร้างงานอาชีพ เช่น การปลูกผัก ปลูกสมุนไพร การให้อาหารสัตว์ เชน 
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กบ ปลา การฝึกหัดท าไม้กวาดก้านมะพร้าว ท าให้นักเรียนมีความสุข อยากเรียนรู้ ได้ปฏิบัติจริง ผลท่ี
ตามมาก็คือได้เรียนรู้เนื้อหา ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรสถานศึกษาไปด้วย 

 1.12 โรงเรียนบ้านคันธุลี การสร้างบรรยากาศแห่งความรัก และความปลอดภัยให้เด็กมี
ความสุขและอยากจะมาโรงเรียนโดยการจัดสถานการณ์การเรียนท่ีสนุก ต้องไม่ท าให้เด็กติดในความ
สนุก หรือเห็นแก่ความสนุก ต้อง ด าเนินไปในลักษณะท่ีความสนุกนั้นเป็นปัจจัยน าไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ในเชิงสร้างสรรค์ตลอดชีวิต  เช่นการออกก าลังกายในตอนเช้า การท าสมาธิ การเล่านิทาน การให้
นักเรียนเป็นน า  

  1.13 โรงเรียนบ้านกลาง จัดให้เด็กอยู่ในบรรยากาศแห่งความรัก หรือได้รับความรักใน
ลักษณะท่ีไม่รวมศูนย์เข้าหา ตัว แต่ให้ขยายความรักออกไป เช่น รักครูรักเพื่อน และอยากช่วยเหลือ
ผู้อื่น  
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บทที่ 5 
สรุปผล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
 สรุปการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ใน
การเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ระหว่างวนัท่ี 23  พฤษภาคม – 10 มิถุนายน  2565 สรุปผลการ
นิเทศและข้อเสนอแนะดังนี ้

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการ

เปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา 
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ใน

การเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมวิธีการปฏิบัติท่ีดีในสร้างความสุข ความปลอดภัยให้กับนักเรียน 

วิธีด าเนินการ 
  การติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการเปิด
เรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ระหว่างวันท่ี 23  พฤษภาคม – 10 มิถุนายน  2565 วิธีการ
ด าเนินการ รูปแบบ การนิเทศ BUAPHUT Model ตามกระบวนการนิเทศ SPDCA+ ดังนี้ 
 1.Survey การส ารวจความต้องการ วิเคราะห์ข้อมูลความจ าเป็นและสภาพปัญหา 
 2.Plan การศึกษาเอกสาร วางแผนการนิเทศ วางแผน สร้างเครื่องมือหรือจัดท าโครงการ 
 3.Do  การนิเทศ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ค าช้ีแนะ แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้รับการนิเทศ  
  4. Check การสอบถามการน าไปใช้ สัมภาษณ์ สอบถามความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ 
 5. Act วิเคราะห์และสรุปรายงานผล 
          6. Accountability   หมายถึง ความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้น และการเผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณชน  
 
สรุปผลการนิเทศ 

1. ผลการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ใน
การเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา โรงเรียนมวีิธีด าเนินการ/ผลการ
ด าเนินการการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ  “ตัด
ความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V 
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  พบว่า นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินความเส่ียงเป็นประจ า ร้อยละ 
100    นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการเฝ้าระวังโรคอย่างเหมาะสม เมื่อมีความเส่ียง
หรือมีอาการได้ตรวจ ATK ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษารับวัคซีนครบโดส(2เข็ม) ร้อย
ละ 85 ขึ้นไป ผู้ปกครองได้รับวัคซีน ร้อยละ 70.10 นักเรียนอายุ 5-11 ปี  ร้อยละ 55.79    นักเรียน
อายุ 12-18 ปี  ร้อยละ 75.36  

2. ผลการศึกษาสภาพปัญหา การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการ
เปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษาตามมาตรการความปลอดภัยป้องกันโควิด 19 
ในสถานศึกษา (6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม) 
 พบว่า ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และป้องกันตนเองได้ในระดับดี  โดยใช้
ความสัมพันธ์ในการติดต่อส่ือสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจ และป้องกันตนเองได้ในระดับดี  โดยใช้ความสัมพันธ์ในการติดต่อส่ือสารระหว่างโรงเรียนและ
ผู้ปกครองนอกจานี้ยังลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากสถานศึกษามีข้อปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ส่งผลให้ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีปลอดภัยและเอื้อ
ต่อการเรียนการสอน 

3. เพื่อส่งเสริมวิธีการปฏิบัติท่ีดีในสร้างความสุข ความปลอดภัยให้กับนักเรียน ดังนี ้
3.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ  มีความตระหนัก  และมีการก าหนด

มาตรการท่ีเข้มงวด  มีการขอสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านบุคลากรและให้ยึดปฏิบัติโดย
เคร่งครัด รวมทั้งการมีการก ากับ  ติดตามดูแล  ช่วยเหลือครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
เป็นกลุ่มเส่ียงสูง     

3.2 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี   
3.3 โรงเรียนสามารถใช้แผนเผชิญเหตุมาบริหารจัดการภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
3.4 โรงเรียนท่ีมีมาตรการในการคัดกรอง ส่งต่อและแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน

คณะครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี   

3.5 โรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 
   3.6 โรงเรียนมีเครือข่ายสถานศึกษาด้านสาธารณสุขท่ีเข้มแข็งพร้อมให้ค าแนะน า ความ 
ช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
   3.7 การด าเนินงาน มีการด าเนินการบริหารโดยรูปแบบต่างๆของโรงเรียน การจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การคิดค าคม แคปช่ัน ก่อนเข้าสู่บทเรียน



 

69 
 

ในแต่ละวิชา การจัดท าใบงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ผลงานท่ีน่าสนใจ สอดแทรกการเล่นเกม การ
ร้องเพลงเพื่อผ่อนคลายระหว่างเรียน ใช้การ์ตูนเชิงสอดทารกคุณธรรม จริยธรรม แทนการใช้เนื้อหา
เพื่อให้นักเรียนผ่อนคลาย เรียนรู้แบบเป็นกันเอง ไม่ต าหนิแต่มีการช่ืนชม นอกจากนี้จะมีการพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีผ่านการเล่นเกมโคดด้ิงออนไลน์ 
   3.8 การสร้างบรรยากาศแห่งความรัก และความปลอดภัยให้เด็กมีความสุขและอยากจะ
มาโรงเรียนโดยการจัดสถานการณ์การเรียนท่ีสนุก ต้องไม่ท าให้เด็กติดในความสนุก หรือเห็นแก่ความ
สนุก ต้อง ด าเนินไปในลักษณะท่ีความสนุกนั้นเป็นปัจจัยน าไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ในเชิงสร้างสรรค์
ตลอดชีวิต  เช่นการออกก าลังกายในตอนเช้า การท าสมาธิ การเล่านิทาน การให้นักเรียนเป็นน า  
  3.9 การจัดให้เด็กอยู่ในบรรยากาศแห่งความรัก หรือได้รับความรักในลักษณะท่ีไม่รวมศูนย์
เข้าหา ตัว แต่ให้ขยายความรักออกไป เช่น รักครูรักเพื่อน และอยากช่วยเหลือผู้อื่น  
ข้อจ ากัด/ปัญหา/อุปสรรค 

1.ข้อจ ากัด/ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียน (เน้นกระบวนการด าเนินงาน) 
  1.1 ควรจัดท าแบบส ารวจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจ านวนครัวเรือน ผู้ปกครองให้
ชัดเจน โดยก าหนดให้ 1 ครัวเรือน มีจ านวน 2 คน  เพื่อจัดท ามาตรการเข้มงวด “แผนเผชิญเหตุ” 
เพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
  1.2  ควรต้องมีการน าเสนอผลการด าเนินงานในทุกประเด็น 
  1.3 โรงเรียนควรต้องเฝ้าระวงัการแพร่บาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิด 
ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง  
  1.4  ในส่วนของจุดเด่นในการสร้างความสุขและความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา
นั้นควร เขียนเป็นล าดับข้ันตอนของการด าเนินการ ท่ีสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ 
  1.5 โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนงบประมาณในการเตรียมการต่างๆ  
   1.6 นักเรียนใช้หน้ากากอนามัยแบบไม่ระวังท าให้สายขาด ตกหล่น  
   1.7 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  และโรงอาหารไม่เพียงพอต่อการใช้งานของ
นักเรียนท่ี 
มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  เช่น  โรงเรียนบ้านบนไร่, โรงเรียนวัดแหลมไผ่, โรงเรียนวัดรัษฎาราม 
  1.8 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบสวมหน้ากากอนามัยเนื่องจากหายใจไม่สะดวก  หรือบางครั้ง 
สวมหน้ากากไม่ถูกต้อง  
  1.9 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ใน 2 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ท าให้การ 
เรียนรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) 
  2.แนวทางในการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน 
  2.1 โรงเรียนด าเนินการขอสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ  และเจ้าหน้าท่ีและ
วิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน ในการด าเนินการทางด้านสาธารณสุขในโรงเรียน  
  2.2 โรงเรียนมีการส ารองวัสดุอุปกรณ์ไว้ส าหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
  2.3 โรงเรียนมีการประชุมเตรียมความพร้อมและประกาศใช้มาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด 
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  2.4 ผู้บริหาร  จัดระบบและพัฒนากลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน  ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ มีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าส่งเสริมความ
ปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้สังคม เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา   
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของผูน้ิเทศ 
       1.  ให้โรงเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน  และยึดหลักมาตรการ 6-6-7 อย่าง
เคร่งครัด 
       2.  มาตรการท าความสะอาดพื้นผิว บริเวณท่ีนักเรียนต้องใช้ร่วมกัน  เช่น ราวบันได 

ระเบียง  ห้องน้ า  ลูกบิด  กลอนประตู ฯ ให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
3. ให้โรงเรียนขอสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ  และเจ้าหน้าท่ีและวิทยากร

จากหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน ในการด าเนินการทางด้านสาธารณสุขในโรงเรียน 
       4. ให้โรงเรียนด าเนินการปรับพื้นฐานเรื่องการอ่านออก เขียนได้ ในช่วงเดือนแรกของ
การเปิดภาคเรียนท่ี 1/2565  ให้กับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3   
       5. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ มีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าส่งเสริม
ความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้สังคม เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา   
  6. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเส่ียงได้
อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให้เกิด
ความปลอดภัยให้มากท่ีสุด 
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แผนการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

ระหว่างวันที่ 23  พฤษภาคม – 10 มิถุนายน  2565 
------------------------------------------------------------ 

  สภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน ประชากรของแต่ละประเทศประสบกับภัยคุกคามอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ โดยเฉพาะภาวะภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรม ความรุนแรงในรูปแบบ
ต่าง ๆ การขาดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยาเสพติด ภัยจาก
ไซเบอร์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ และโรคระบาด เป็นต้น (กระทรวงศึกษาธิการ,2565) 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2575) ได้ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น จึง
มุ่งพัฒนาการศึกษาท่ีเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกยุคศตวรรษท่ี  21 
เป็นพลวัตท่ีก่อให้เกิดความท้าทายในด้านการเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก  อัน
เนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม วัฒนธรรม และ
พฤติกรรมของประชากรท่ีปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์เป็นผลให้เกิดการเร่งแก้ไขปัญหา ท้ัง
ยังเกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ท่ี ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติมีความ
ซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งภัยในแต่ละด้านล้วนมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศกอปรกับ
นโยบาย Quick Win 7 วาระเร่งด่วน ข้อท่ี 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการมองเห็น
ภัยท่ีเกิดแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเกิดขึ้นซ้ าและส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกาย
และจิตใจในหลายปีท่ีผ่านมา เช่น ภัยจากการคุกคามทางเพศ ภัยจากการกล่ันแกล้งรังแก (Bully) 
รวมถึงภัยท่ีเกิดจากโรคอุบัติใหม่ อันได้แก่ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลกระทบวงกว้างในหลายมิติท่ัวโลก รวมท้ังผลกระทบต่อแวดวงการศึกษาในหลาย
แง่มุม ตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีท าให้เด็กนักเรียนหลายคนไม่สามารถศึกษาต่อในโรงเรียนได้ 
ท าให้เกิดความเหล่ือมล้ าทาง การศึกษาเกิดระยะห่างเพิ่มมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2565) 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เป็น "การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเน้น
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุข
ภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าส่งเสริมความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้สังคม 
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อให้การป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือหรือเยียวยา และแก้ไขปัญหา มีความเป็นเอกภาพ มีข้อมูล
สารสนเทศท่ีเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเส่ียงได้อย่างยั่งยืนด้วยการ
บริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัยให้
มากท่ีสุด และไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ าอีก เพื่อสร้างความมั่นใจ และความเช่ือมั่นให้แก่นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไป ในการท่ีจะได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ
เกิดความปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) (กระทรวงศึกษาธิการ,2565) 
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  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันศึกษา ด้วย
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์
คล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้น โดยมติของศูนย์บริหารสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด -19) เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2565 ได้ก าหนดให้ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ให้
ปรับสถานการณ์พื้นท่ีท่ัวราชอาณาจักรเป็นพื้นท่ีเผฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 65 จังหวัด  และพื้นท่ีน าร่อง
การท่องเท่ียว (สีฟ้า) 12 จังหวัด เป็นผลให้สถานศึกษาทุกระดับสามารถใช้อาคารสถานท่ีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2565 ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2565) 
 กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
และการสอบ เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากท่ีสุด ได้ทบทวน
และพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาตามมาตรการการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่
ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมหารเปิดภาคเรียนท่ี 1/2565 เพื่อให้นักเรียน ครู 
บุคลากร และสถานศึกษา เปิด On site จัดให้มีการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน มีปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน และอยู่ได้กับโควิด-19 อย่างปลอดภัยด้วยหลักการ “ตัดความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน”
ด้วย 3T1V และมาตรการสร้างความปลอดภัย 6-6-7 (6หลัก 6เสริม 7 เข้ม) (กระทรวงสาธารณสุข
,2565) 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับนโยบายมาตรการเปิด
เรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนท่ี 
1/2565 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส ารวจสภาพปัญหา 
เพื่อมาวางแผนปรับปรุงแก้ไข แลกเปล่ียนเรียนรู้คณะครู ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนให้
ระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทมากท่ีสุด และเตรียมความ
พร้อมในการเปิดภาคเรียน On Site ในส่วนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 2  มีภารกิจในการติดตามรวบรวมปัญหา และวางแผนแก้ไขปัญหา ส่งเสริม สนับสนุน โดย
ได้มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ วางแผนนิเทศและติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ท้ังนี้ เพื่อรับทราบปัญหาและวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในช่วงวันท่ี 17-31 พฤษภาคม 2565  และ
ร่วมกันวิเคราะห์และด าเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียน วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีประสบความส าเร็จในการสร้างความสุข ความปลอดให้กับนักเรียน 
ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน ในการเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ของ
สถานศึกษา เพื่อจะได้หาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
คือเป้าหมายสูงสุดตามแนวคิด “การเรียนรู้น าการศึกษา” โดยจัดการเรียนการสอนค านึงถึงความสุข
และปลอดภัยสูงสุดของทุกคน 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ในการ
เปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ใน
การเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมวิธีการปฏิบัติท่ีดีในสร้างความสุข ความปลอดภัยให้กับนักเรียน 
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4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในนิเทศในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 
ของสถานศึกษา 

ขอบเขตการติดตามและนิเทศ 
1. ด้านเนื้อหา ได้แก่  

1) แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเรียน On site ด้วย
หลักการ “ตัดความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V 
  2) มาตรการความปลอดภัยป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา (6หลัก 6เสริม 7เข้ม) 
  3)  มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 
 2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายละ  3  โรงเรียน  

3. ระยะเวลาในการติดตามนิเทศ ระหว่างวันท่ี 23  พฤษภาคม – 10 มิถุนายน  2565 
รูปแบบการนเิทศ 
  รูปแบบการนิเทศ BUAPHUT Model ผ่านกระบวนการ SPDCA+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพความส าเร็จ 
 

1) สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2565 ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ของ
สถานศึกษา 

2) สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติท่ีดีในการสร้างความสุข ความปลอดภัยให้กับนักเรียน 
 
 
 



79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือการนิเทศ 
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เคร่ืองมือการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

ระหว่างวันที่ 23  พฤษภาคม – 10 มิถุนายน  2565 
------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าช้ีแจง  เครื่องมือการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  
ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ระหวา่งวันท่ี 23  พฤษภาคม – 10 มิถุนายน  2565 ตาม
กระบวนการ SPDCA+ ดังนี ้
  ขั้นที่ 1 S : ส ารวจโรงเรียนท่ีเปิดเรียน On site  
  ขั้นที่ 2 P : ศึกษาเอกสาร คู่มือการเตรียมการเปิดภาคเรียนของ สพฐ./กรมอนามัย  
วางแผนนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน สร้างเครื่องมือ จัดท าปฏิทินการนิเทศ 
  ขั้นที่ 3 D : ด าเนินการติดตาม และนิเทศ (ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 4 C : วิเคราะห์ สรุปผล 
  ขั้นที่ 5 A : ปรับปรุง 
  ขั้นที่ 6 A : เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
 
ประเด็นการนิเทศ  

1) แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเรียน On site ด้วย
หลักการ “ตัดความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V 
  2) มาตรการความปลอดภัยป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา (6หลัก 6เสริม 7เข้ม) 
  3)  มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 
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เคร่ืองมือการติดตาม และนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
ในการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

ระหว่างวันที่ 23  พฤษภาคม – 10 มิถุนายน  2565 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โรงเรียน................................................................เครือข่าย..............................................  

ข้อมูลเบื้องต้น 
-โรงเรียนเปิดสอนระดับ...............................จ านวนนักเรียนท้ังหมด.........................คน 
- จ านวนนักเรียนท่ีมาเรียน On site ............................คน 
-จ านวนนักเรียน (5-11 ปี)..........................คน  รับวัคซีนแล้ว.........................คน 
-จ านวนนักเรียนรับวัคซีน(12-18 ปี)...................คนรับวัคซีนครบโดสแล้ว.........................คน 
-จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ..................คนรับวัคซีนแล้ว..............................คน 

  -จ านวนนักเรียนท่ีออกนอกระบบ .........................................คน (ออกกลางคัน/ตกหล่น) 
 

ประเด็นที่ 1  แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเรียน On site ด้วย
หลักการ    “ตัดความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V 

ท่ี ประเด็น ได้ปฏิบัติ 
ไม่ได้
ปฏิบัติ 

วิธีด าเนินการ/ผลการ
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1 สถานศึกษาประเมินตนเอง
เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน 
T=Thai Stop Covid Plus (TSC+) 

   
 
 
 

 

2 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประเมินความเส่ียงตนเองเป็น
ประจ า 
T=Thai Save Thai (TST) 

    

3 ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่าง
เหมาะสม เช่น ATK เมื่อมีความเสียง
หรือมีอาการ 
T=Test 

    

4 ครูบุคลากร ผู้ปกครอง และเด็กอายุ 
5-18 ปีได้รับวัคซีนโควิด-19 ตาม
เกณฑ์ 
V=Vaccine 
(1)ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนครบโดส 
(2เข็ม)ร้อยละ 85 ขึ้นไป โปรดระบุเป็น
ร้อยละ 
(2)ผู้ปกครองได้รับวัคซีนร้อยละ 
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ท่ี ประเด็น ได้ปฏิบัติ 
ไม่ได้
ปฏิบัติ 

วิธีด าเนินการ/ผลการ
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

(3)โปรดระบุร้อยละของนักเรียนท่ี
ได้รับวัคซีน 
    - ร้อยละของนักเรียนอายุ 5-11 ปี 
  - ร้อยละของนักเรียนอายุ 12-18 ปี 

 
ประเด็นที่ 2 มาตรการความปลอดภัยป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา (6หลัก 6เสริม 7เข้ม) 

ท่ี ประเด็น ได้ปฏิบัติ 
ไม่ได้
ปฏิบัติ 

วิธีด าเนินการ/ผลการ
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1 แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน 
กรณีเปิดเรียนได้ปกติ (DMHT-RC) 
   6 มาตรการหลัก  เว้นระยะห่าง 
สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง 
ลดแออัด ท าความสะอาด 

    

2    6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)  ดูแล
ตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว  ทานอาหาร
ปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก  
ส ารวจตรวจสอบ กักกันตนเอง 
 

    

3     7 มาตรการเข้มงวด 
     (1) ประเมิน Thai Stop Covid 
Plus (TSC+) และรายงานผล ผ่าน 
MOECOVID  
(2) ท ากิจกรรมกลุ่มย่อย (Small 
Bubble)  
(3) จัดระบบการให้บริการอาหารตาม
หลักสุขาภิบาลและโภชนาการ (4) 
อนามัยส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์
มาตรฐาน  (5) แผนเผชิญเหตุ มีการ
ซักซ้อม รวมถึง การเตรียมพร้อม 
School Isolation (6) ควบคุมดูแล
การเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้
ปลอดภัยเน้นมาตรการปลอดภัยรถ
โรงเรียน  (7) School Pass ส าหรับ
นักเรียน ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา  
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ประเด็นที่ 3  มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 กรณีไป-กลับ 

ท่ี ประเด็น มี ไม่มี วิธีด าเนินการ (กรณีมี) 
หมาย
เหตุ 

1 กรณีนักเรียน ครู บุคลากร  
เป็นผู้สัมผัสเส่ียงต่ า 

   
 
 

 

2 กรณีนักเรียน ครู บุคลากร  
เป็นผู้สัมผัสเส่ียงสูง 
 

    

3 กรณีนักเรียน ครู บุคลากร  
เป็นผู้ติดเช้ือ 
 

    

 
ประเด็นที่ 4  ข้อค้นพบในการติดตาม และนิเทศ 

1. จุดเด่นท่ีโรงเรียนด าเนินการเพื่อการสร้างความสุขและความปลอดภัยของนักเรียนใน
สถานศึกษา (โปรดระบุรายละเอียดหรือสรุปขั้นตอนผลการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีมีจุดเด่น) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
ข้อจ ากัด/ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียน (เน้นกระบวนการด าเนินงาน) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
ประเด็นท่ี 1............................................................................................................................................ 
.ประเด็นท่ี 2.......................................................................................................................................... 
ประเด็นท่ี 3........................................................................................................................................... 
ประเด็นท่ี 4........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ...........................................ผู้นิเทศ  ลงช่ือ...........................................ผู้นิเทศ 
(............................................................)        (............................................................) 
................./....................../..................          ................./....................../.................. 

 
 



84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บันทึกการนิเทศ 
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-  
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- บันทึกการนิเทศ  เขตปฏิบัติการ 3 
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ภาคผนวก ง 
ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ภาพถ่ายเขตปฏิบัติการ 1 

 
 

  
โรงเรียนวัดสุมังคลาราม โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 

  
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านชายท่า 

  
โรงเรียนบ้านคันธุล ี โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 
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โรงเรียนวัดวิโรจนาราม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 

  
โรงเรียนบ้านไทรงาม บ้านวัดชยาราม 
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รูปภาพนิเทศติดตามเครือข่ายคีรีรัฐนิคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดโกศาวาส โรงเรียนบ้านเช่ียวหมวง 

โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ โรงเรียนวัดถ้ าสิงขร 

โรงเรียนบ้านน้ าราด โรงเรียนวัดนิลาราม 

โรงเรียนวัดอนิทราวาส 
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รูปภาพนิเทศติดตามเครือข่ายบ้านตาขุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านพฒันา 

โรงเรียนวัดพรุศรี 

โรงเรียนวัดพะแสง 



95 

รูปภาพนิเทศติดตามเครือข่ายพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดถ้ าวราราม โรงเรียนบ้านใหญ ่

โรงเรียนวัดพนม โรงเรียนบ้านต้นยวน 

โรงเรียนบ้านบางหิน 
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คณะท างาน 
ที่ปรึกษา 
นายประทีป ทองด้วง    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
นายศรีสินธิ์   ศรีนภาดร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
นางจิรฉัตร  ไชยสกุล     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
นางสุริยา  เครือรัตน์     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
นางมณีรัตน์ อินทร์คง   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
คณะท างาน 
นายศรีสินธิ์   ศรีนภาดร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
นางจิรฉัตร  ไชยสกุล     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
นางสุริยา  เครือรัตน์     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
นางมณีรัตน์ อินทร์คง   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางประนอม  โอมาก ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นายจักริน  อักษรสม  ผู้อ านวยการกฎหมายและคดี 
นางสาววิลาวรรณ  พูนมาตร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
นางสาวอัจฉรา  ชุมวรฐายี ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางสุทิศา วงศ์ณศรี   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
นางยุพิน  เกื้อลาย  ผู้อ านวยการการเงินและสินทรัพย์ 
นางศิริพร  พลวิชัย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาววันเพ็ญ  สิงห์แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวกิตติยา  ชูช่วย นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
นางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ 
นายกฤษนันท์ ทองจีน ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวบุบผา พรมหลง ศึกษานิเทศก์ 
นางวิภาวดี ไตรรัตน ์ ศึกษานิเทศก์ 
นายสุวัฒน์ อนุพฒัน ์ ศึกษานิเทศก์ 
นางสาววนิดา สุวรรณสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวภคนัย ชุ่มชะนะ ศึกษานิเทศก์ 
นางกาญจนา   ปาละคเชนทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 
 
ออกแบบ/กราฟิก 
นางสาวบุบผา  พรมหลง ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวบุญฤทธิ์   ศรีสุจริต พนักงานพิมพ์ดีด 
   
 


