
รายงาน 

ระหว่างวันท่ี 8-28 ธันวาคม 2564 

เอกสารท่ี ศน 1/2565 

  

     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 

การติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
กรณีเปิดสอน On-Siteภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 



ก 
 

ค าน า 
 

  การติดตาม และนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพ 
การด าเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) และเป็นการนิเทศร่วมกับกลุ่มงานอื่นๆ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาในแนวทางการเตรียมการ  
เปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด 
ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปในการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน
ก่อนการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 และระหว่างท่ีจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการก าหนดท้ังนี้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีกรอบการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ ได้แก่ 1) On-Site, 2) On-Air, 3) On-Line, 4) On-Demand, และ  
5) On- Hand เพื่อให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมของบริบทในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดท ารายงานผลการติดตาม และนิเทศ 
การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นรายงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ บรรยายผลการด าเนินงานท่ี
เป็นรูปธรรม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์ในการขับเคล่ือนการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันท่ี 8 – 28 
ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศ SPDCA+  มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2) เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19)  กลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาท่ีเปิดเรียนแบบ On Site  จ านวน  121  โรงเรียน  
สรุปผลการนิเทศ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับวัคซีนคิดเป็นร้อยละ  98.32 นักเรียนท่ีมีอายุ 12 ปีขึ้น
ไปได้รับวัคซีนคิดเป็นร้อยละ 86.44 ผู้ปกครองได้รับวัคซีนคิด 79.94 การออกกลางคัน คิดเป็นร้อยละ 0.03 การ
ด าเนินการ มีประกาศเปิดเรียน มีการอนุมัติให้เปิดเรียน มีแผนบริหารจัดการเป็นร้อยละ 100 และการคัดกรอง 
Antigen Test Kit (ATK) คิดเป็นร้อยละ 83.47 โดยมีข้อสรุปดังนี้ 
  1. สภาพการด าเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโรงเรียนปฏิบัติตาม 6 
มาตรการหลัก โรงเรียนปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม และโรงเรียนปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มงวด อย่าง
เคร่งครัด โดยการ ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น แจ้งนักเรียนหน้าเสาธง ผ่านเสียงตามสาย ในช้ันเรียน 
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติจัดเตรียมสถานท่ีตามมาตรการ มขี้อสังเกตจากการนิเทศมีดังนี้ 
 (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ท าให้โรงเรียนเข้าใจการเตรียมการเป็นอย่างดี (2)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ผ่านระบบการ
ประชุม และมีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติ ท าให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจและ
เตรียมการเป็นอย่างดี (3)  ผู้บริหารมีความตระหนักและประสบการณ์ในการบริหารภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และมีแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์
สามารถบริหารตามแผนเผชิญเหตุได้ทันที (4)  ข้าราชการครูและบุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องรู้ เข้าใจและ
ตระหนักใน บทบาทของตนเอง (5)  ส านักงานเขตพื้นท่ี มีการติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดย
กระบวนการนิเทศแบบ SPDCA+ (6) การติดตามนิเทศได้รับความร่วมมือจากผู้อ านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มในส า
หนักงานเขตพื้นท่ีฯ เกิดการประสานความร่วมมือในการนิเทศ และโรงเรียนได้รับก าลังใจและได้ความรู้ในฝ่าย
งานต่างๆ จากผู้อ านวยการกลุ่มงานท่ีร่วมไปนิเทศ 
  2. การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดย(1) รูปแบบการเรียนแบบ On- site เป็นการเดินทางมาเรียนท่ี
โรงเรียนซึ่งเหมาะส าหรับโรงเรียนท่ีมีปริมาณนักเรียนน้อยสามารถจัดพื้นท่ีแบบเว้นระยะห่างและเข้มงวดการ
สวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการด้านสาธารณสุข  โดยรูปแบบการมาเรียนทุกวันปกติ คิดเป็นร้อยละ 46.28 
เนื่องจาก โรงเรียนมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองจากการได้รับวัคซีน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และการได้รับการคัดกรอง ATK ก่อนเข้าสถานศึกษา ซึ่ง
รูปแบบนี้โดยส่วนมากจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกินห้องเรียนละ 25 คน (2)การเรียนแบบ On-
Air ผ่านระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV  โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 5.79 เนื่องจาก การ
เรียนการสอนทางไกลท่ีบ้าน นักเรียนยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ จานดาวเทียม ท าให้รูปแบบนี้
ยังใช้เป็นส่วนน้อยท่ีบ้าน (3) การเรียนแบบ On-Line ครูผู้สอนท าการสอนผ่านระบบอิเล็คทรอนิค โดยเฉล่ียคิด
เป็นร้อยละ 46.28 นักเรียนท่ีมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งบางโรงเรียนคุณครูสอน Onsite 



 
ช 

ควบคู่กับการสอน On-line ให้นักเรียนได้เรียนไปพร้อมกัน (4)การเรียนแบบ On-demand  ผ่านระบบแอปพลิเคชัน
โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 25.62 นักเรียนท่ีมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท้ังนี้นักเรียนสามารถ
ย้อนหลังมาดูส่ือต่างๆ ได้ (9) การเรียนแบบ On- hand ครูผู้สอนแจกเอกสารใบงานให้กับนักเรียนท่ีบ้าน โดยเฉล่ีย
คิดเปน็ร้อยละ 64.46 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสภาพความพร้อมของนักเรียนท่ีเรียนท่ีบ้าน ไม่สามารถใช้การสอนรูปแบบ
อื่นๆ ได้ และอีกท้ัง คุณครูมีความกระตือรือร้นสร้างนวัตกรรม ชุดแบบฝึก หรือ ใบงานจาก DLTV หรือจาก
ส านักพิมพ์ต่างๆ ให้นักเรียนได้ท าท่ีบ้าน 
 การติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอน มีข้อค้นพบในการติดตามและนิเทศ ได้แก่ จุดเด่นท่ี
โรงเรียนด าเนินการคือโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในช่วงก่อนเปิดเรียน และปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด  มีแผนเผชิญเหตุการณ์ โรงเรียนสามารถใช้แผนเผชิญเหตุมาบริหารจัดการภายในโรงเรียนได้เป็นอย่าง
ดี  มีมาตรการในการคัดกรอง ส่งต่อและแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยส่วนมากเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในช่วงการทดลองเปิดสอน หรือเปิดเฉพาะโรงเรียนท่ีมีนักเรียนได้รับวัคซีนแล้ว  
ผู้บริหารโรงเรียนบางแห่งมีการขอสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านบุคลากรในการด าเนินการ ตามมาตรการ 
6-6-7  จากหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต. ,เทศบาล และ รพ.สต. ในแต่ละอ าเภอ ผู้บริหารสถานศึกษามี
วิสัยทัศน์  มีรูปแบบในการบริหารจัดการ  การบริหารลงสู่การปฏิบัติการในแผนปฏิบัติราชการและมีการนิเทศ
ติดตามอย่างเป็นระบบภายใต้กระบวนการบริหารของโรงเรียน  ครูเรียนรู้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม่ รูปแบบผสมผสาน น าไปสู่การท านวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู และเปล่ียนรูปแบบ
การสอน Onsite ควบคู่กับการสอนรูปแบบ Online  ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือในการปรับเปล่ียนการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่  

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนงบประมาณในการ
เตรียมการต่างๆ เช่น ขาดงบประมาณในจัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจ ATK ของนักเรียน นักเรียนขาดความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ควบคู่กับการสอน On site เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมีน้อยในการมาช่วย
ในการตรวจคัดกรองนักเรียน  ผู้ปกครองยังไม่มั่นใจให้นักเรียนอายุเกิน 12 ปีรับวัคซีน 
  แนวทางในการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กท่ีขาดแคลนงบประมาณ จัดสรรเงิน
อุดหนุนหรือเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบริหารได้ตามสถานการณ์ หรือ ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
อื่นๆ ให้นักเรียนท่ีขาดความพร้อมให้เรียนOnline ใช้รูปแบบ On hand ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข ได้อบรมให้ความรู้ให้กับครู เพื่อเป็นผู้ช่วยในการตรวจคัดกรอง ATK ประชุมผู้ปกครองสร้างความ
ตระหนัก และความเข้าใจในการรับวัคซีนของนักเรียน 
  ข้อเสนอแนะ ควรเน้นให้นักเรียนได้รู้จักสัญลักษณ์ต่างๆ ติดตามข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน  มีแผน
เผชิญเหตุให้ชัดเจน สถานศึกษาจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง และยึดหลักมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด 
ให้นักเรียนเขียน Time Line ในช่วงปิดปีใหม่ เพื่อวางแผนตัดสินใจในการเปิดเรียน Onsite ประชุมผู้ปกครอง
สร้างความตระหนัก และความเข้าใจในการรับวัคซีนของนักเรียน โรงเรียนสามารถด าเนินการปรับแผนปฏิบัติ
การประจ าปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เงินรายได้ของสถานศึกษา ท่ีมี
งบประมาณเหลือเพียงพอ มาใช้บริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ  การขอความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ครูศึกษาคลังความรู้ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ยึดตัวช้ีวัดต้องรู้เป็นหลัก ควรจัดการความรู้/หรือถอดบทเรียน
กระบวนการปฏิบัติงานในประเด็นต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 



 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถาการณ์
คล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้น ด้วยมีจ านวนผู้ติดเช้ือรายใหม่ในระดับคงท่ีต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่งใน
ขณะท่ีจ านวนผู้ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลดังกล่าวมาจากการ
ด าเนินงานในลักษณะบูรณาการและประสานความร่วมมือของพนักงานเจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงานทุก
ภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพก าลังในการควบคุมและปูองกันโรค ท้ังการบริการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตาม
แผน การตรวจค้นหาผู้ติดเช้ือเชิงรุก การกระจายชุดตรวจเพื่อการตรวจหาเช้ือด้วยตนเองและการ
ด าเนินการและก ากับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและปูองกันโรคในระยะยาวตามท่ีได้
ประกาศไว้แล้ว เช่น มาตรการควบคุมโรคโควิด - 19 แนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย 
มาตรการปูองกันการติดเช้ือแบบครอบจักรวาล หรือมาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร ซึ่งฝุาย
สาธารณสุข และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้รายงานผลการประเมินสถานการณ์ว่า หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนค่อนข้างมีประสบการณ์และความพร้อม ประกอบกับหน่วยงานและ
บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยมีศักยภาพ ความช านาญ และมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมการตรวจคัดกรองและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเช้ือในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย และ
มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์หากมีจ านวนผู้ติดเช้ือเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงสามารถปรับ
มาตรการโดยผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณีให้มีความเหมาะสม โดยก าหนดมาตรการควบคุมเท่าท่ี
จ าเป็นตามระดับพื้นท่ีของสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ยังจ าเป็นต้องติดตามก ากับดูแลท้ังบุคคล สถานท่ี การด าเนินกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้
เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและปูองกันโรคในระยะยาว เพื่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
การฟื้นฟูและพัฒนาประเทศในระยะยาว ควบคู่กับการปูองกันและควบคุมโรคอย่างสมดุลและยั่งยืน 
(พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548,2564: หน้า 1-24) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับท่ี34) ลงวันท่ี 28 กันยายน 2564 ก าหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติโดยใน
ส่วนของโรง เรียนและสถาบันการศึกษาให้สามารถด า เนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิ จัยและนวัตกรรมและกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดประกอบกับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2564 อาศัยอ านาจตามความ ในข้อ4 (1) ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 34) จึงยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อก าหนดออกตาม
ความในมาตรา9แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 
32) ลงวันท่ี 20 กันยายน 2564 (กระทรวงศึกษาธิการ,2564: หน้า 1) ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตาม
มาตรการการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแนวทางการ
เตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษาในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปว่า ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 และระหว่างท่ีจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการก าหนดท้ังนี้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไ ด้มีกรอบการด า เนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ ได้แก่ 1) On-Site (เรียนท่ีโรงเรียน School) 2) On-Air เรียนโดย 
DLTV (KU-Band) 3) On-Line (เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต Internet ด้วยระบบ Video Conference/ 
Platform/ Meet/Class start) 4) On-Demand (เรียนผ่าน Application ด้วยระบบ DLTV ผ่าน
ช่องทาง ww.dltv.ac.th/ Application/  You Tube)  และ 5) On- Hand เรียนท่ีบ้านโดยหนังสือ
เรียนแบบฝึกหัด เพื่อโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีได้เลือกรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) โดยกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาได้จัดท าแผนติดตามและนิเทศเกี่ยวกับการเตรียมการเปิด
กรณี On site ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
เตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการการศึกษา 2564 แนวทางการปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน 
ตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูค านึงถึงการปฏิบัติตามมาตรการ 6 มาตรการหลัก 6
มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน On Site ในส่วน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  มีภารกิจในการติดตาม นิเทศ 
การติดตาม และนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับมอบหมายให้คณะ
ศึกษานิเทศก์ วางแผนนิเทศและติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้ เพื่อศึกษาสภาพ
การด าเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในช่วงวันท่ี 8-28 ธันวาคม 2564  โดยใช้กระบวนการนิเทศนิเทศ 
SPDCA+ ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  
 กระบวนการนิเทศนิเทศ SPDCA+ สังเคราะห์องค์ความรู้สู่การก าหนดเป็นกระบวนการ
นิเทศ เพื่อใช้ในการนิเทศการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 โดยเฉพาะ การนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2564 ท่ีผ่านมา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ใช้รูปแบบ 



3 
 

 

กระบวนการและวิธีการในการนิเทศเพื่อขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาในหลายรูปแบบโดยการบูรณา
การตามบริบทและสภาพการณ์  กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการน าวงจรควบคุมคุณภาพเป็นตัวขับเคล่ือน ในการ
ปฏิบัติงานนิเทศ รวมทั้งการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา
ได้จัดท าแผนติดตามและนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2564 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับบริบท และร่วมกันวิเคราะห์และ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อจะได้หาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อคือเปูาหมายสูงสุดตามแนวคิด “การเรียนรู้น าการศึกษา” โดยจัดการ
เรียนการสอนค านึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคน  
 
2.วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษา ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

 
3. ขอบเขตการติดตามและนิเทศ 
 3.1 ด้านเนื้อหา ได้แก่  

3.1.1 การจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ Onsite 
3.1.2 การด าเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรยีนในการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
1) ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 

2) ปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม 

3) ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มงวด 

 3.2 กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร/ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรณีเปิดสอนแบบ Onsite ประกอบด้วย 

3.3 ระยะเวลาในการติดตามนิเทศ ระหว่างวันท่ี 8-28 ธันวาคม 2564  
 

4.ประโยชน์ที่ได้รับ 
 4.1 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ใน
การวางแผนการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายท่ี
ก าหนด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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  4.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการวางแผนและก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของเขต
พื้นท่ีการศึกษาต่อไป  

4.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 มีรายงานผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด 19
เพื่อน าไปใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 ในรายงานผลการติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอน กรณีเปิดการสอนแบบ Onsite 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา-19 (COVID-2019) ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2564 
ได้พัฒนากระบวนการนิเทศแบบ SPDCA+ โดยคณะท างานได้ศึกษาแนวคิด หลักการ และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับ โดยน าเสนอเป็นล าดับ ดังนี้ 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 34) 
  2. แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนและแนวทางปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน 
  2.1 แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 
  2.2 แนวทางปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน    
 3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019  
  4. บทบาทของบุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. แนวคิดการช้ีแนะ (Coaching) 
  5.1 ความเป็นมาของการช้ีแนะ 
  5.2 แนวคิดการช้ีแนะ 
  5.3 ความหมายของการนิเทศแบบช้ีแนะ 
  5.4 ลักษณะส าคัญของการนิเทศแบบช้ีแนะ 
  5.5 กระบวนการนิเทศแบบการช้ีแนะ 
 6.  แนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA 
  6.1 ความเป็นมาของวงจรคุณภาพ PDCA 
  6.2 แนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA 
  6.3 ความหมายของการนิเทศแบบวงจรคุณภาพ PDCA 
  6.4 โครงสร้างของวงจรคุณภาพ PDCA 
  6.5 ประโยชน์ของวงจรคุณภาพ PDCA 
 7. กระบวนการนิเทศ SPDCA+ 
 8. 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 
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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 การ'สิกอบรม 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. แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน 
 2.1 แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 
  การเตรียมการก่อนการเปิดเรียน มีความส าคัญอย่างมากเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตนของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกคนในสถานศึกษา เพื่อปูองกันไม่ให้มีการติด
เช้ือโรคโควิด 19 ตัดความเส่ียง สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความปลอดภัยแก่ทุกคน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดให้มีแนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 6 
ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. สถานศึกษาต้องประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยใช้แบบประเมินตนเองใน
ระบบ Thai Stop Covid Plus ตัวย่อ TSC+ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ้าผลการ
ประเมินเป็นสีเขียวให้เปิดเรียนได้ สีเหลืองให้ประเมินช้ า ถ้าผ่านให้เปิดเรียนได้ ถ้าผลการประเมินเป็น
สีแดง จะต้องเตรียมสถานศึกษาจนกว่าผลการประเมินจะเป็นสีเขียวหรือสีเหลือง หากยังคงมีผลการ
ประเมินเป็นสีแดงให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน เพื่อจะได้ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษามีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ร้อยละ 85 ขึ้นไป ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 20 กนัยายน 2564  
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 3. นักเรียนและผู้ปกครองควรได้รับการฉดีวัคซนีตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ี อยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด (พื้นท่ีสีแดง) และพื้นท่ี ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
(พื้นท่ีสีแดงเข้ม) 
  4. สถานศึกษาน าผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เปิดภาคเรียน และน าผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานต่อส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประสานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อน าเรื่อง
เสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเรียนได้ 
  5. สถานศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้เปิดเรียนได้ ให้
สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการท่ีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยเน้น 6 มาตรการ
หลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดอย่างเคร่งครัด 
  6. สถานศึกษารายงานผลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับช้ัน ภายในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 
 2.2 แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน 
  สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการระหว่างเปิดเรียนตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขและ 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างเคร่งครัด เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) โดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ด าเนินการจัดท าและรวบรวม
แนวปฏิบัติระหว่างเปิดเรียน เป็น 2 กรณี ดังนี้  

1) กรณีเปิดเรียนได้ตามปกติ (Onsite) 
สถานศึกษาต้องปฏิบัติ ตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด 

ดังนี้ 
  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 
1. Self care ดูแลตนเอง ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตาม

มาตรการอย่างเคร่งครัด 



19 
 

 

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
โรคระดับพื้นท่ี และประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะพื้นท่ี
ควบคุมสูงสุด (พื้นท่ีสีแดง) และพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นท่ีสีแดงเข้ม) 
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  2.2 กรณีโรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ 
  การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ  ไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) ซึ่งสถานศึกษาไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องสถานศึกษาจึงควรเลือกรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมตามความพร้อมของ
สถานศึกษา ดังนี้ 
  1) การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On Air) คือการเรียนรู้ท่ีใช้ส่ือวีดิทัศน์การเรียน 
การสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึง
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และใช้ส่ือวิดิทัศน์การเรียนการสอนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
  2) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) การจัดการเรียนการสอนผ่าน
อินเทอร์เน็ตและ แอปพลิเคชัน การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ ส าหรับครูและนักเรียนท่ีมีความ
พร้อมทางด้านอุปกรณ์ เช่นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ และมีการเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 3) การเรียนผ่านหนังสือ เอกสารและใบงาน (ON Hand) การจัดการเรียนการ
สอนในกรณีท่ีนักเรียนมีทรัพยากรไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบข้างต้น  โดย
สถานศึกษาจัดท าแบบฝึกหัดหรือให้การบ้านไปท าท่ีบ้าน อาจใช้ร่วมกับรูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
  4) การจัดการเรียนการสอนแบบ (ON Demand) คือการเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ 
DLTV (www.dltv.ac.th) หรือ ช่อง YouTube (DLTV Channel 1-15) และแอปพลิเคชัน DLTV 
บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต 

 
ภาพที่ 2.1 แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน 
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3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) 
  แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) สถานศึกษาควรพิจารณาเลือกจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณารูปแบบให้มีความ
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
สถานศึกษาสามารถก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกต่างจากท่ีก าหนดไว้นี้ หรือจัดการ
เรียนการสอนแบบ ผสมผสาน (Hybrid) ท้ังนี้ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และ
บุคลากรเป็นส าคัญ โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มี 2 รูปแบบ ดังนี้   
  1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน (Onsite) ลักษณะแบบผสมผสาน 
(Hybrid)  มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1.1 รูปแบบที่ 1 การจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติ รูปแบบนี้เน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน หรือในช้ันเรียนเป็นหลัก ครูผู้สอนสามารถน ารูปแบบการเรียนการสอน
อื่น ๆ มาผสมผสาน(Hybrid) ใช้กับการเรียนการสอนเพิ่มเติมในช้ันเรียนได้ เช่น การเรียนผ่านโทรทัศน์ 
(On Air) หรือการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านแอปพลิเคชัน (Online) หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความพร้อม 
และบริบทของสถานศึกษา ท้ังนี้ให้เป็นตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
  1.2 รูปแบบที ่2 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับชั้นมาเรียน 
รูปแบบนี้ สถานศึกษาท่ีเปิดสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถจัดให้
นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 –  
ม.3) มาเรียนในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี และนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.4 – ป.6) และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.4 – ม.6) มาเรียนในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ สลับกันไปทุกสัปดาห์ในวันท่ี
นักเรียนอยู่ท่ีบ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ท้ัง ON Air และ Online 
ตามบริบทความพร้อมของนักเรียน 
  1.3 รูปแบบที ่3 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู ่วันคี ่
รูปแบบนี้ สถานศึกษาท่ีเปิดสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถจัดให้
นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.1 – ม.3) มาเรียนในวันคู่ และนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) มาเรียนในวันค่ี สลับกันไป ในวันท่ีนักเรียนอยู่ท่ีบ้านสามารถให้
นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ท้ัง ON Air และ Online ตามบริบทความพร้อมของ
นักเรียน 
  1.4 รูปแบบที ่4 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน  
  รูปแบบนี้ เหมาะสมกับโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีมีจ านวนนักเรียนต่อ
ห้องมากมีพื้นท่ีห้องเรียนจ ากัดหรือโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษต่าง  ๆ 
โรงเรียนต้องส ารวจข้อมูล เพื่อวางแผนแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม B 
ให้สลับกันมาเรียน สัปดาห์แรกและสัปดาห์ท่ีสาม กลุ่ม A มาเรียนท่ีโรงเรียน กลุ่ม B เรียนอยู่ท่ีบ้าน
ด้วยการเรียนการสอนทางไกล สัปดาห์ ท่ีสองและสัปดาห์ท่ีส่ี กลุ่ม A เรียนอยู่ท่ีบ้านด้วยการเรียน 
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การสอนทางไกล กลุ่ม B มาเรียนท่ีโรงเรียน สลับกันไป นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยการเรียนการสอน
ทางไกลได้ ท้ัง On Air และ Online ตามบริบทความพร้อมของนักเรียน 
  1.5 รูปแบบที ่5 การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน 
  รูปแบบนี้ สถานศึกษาท่ีเปิดสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สามารถจัดให้นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น(ม.1-ม.3) มาเรียนในช่วงเวลา 8.30-11.30 น. และนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
(ป.4–ป.6) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–ม.6) มาเรียนในมาเรียนในช่วงเวลา 12.30-15.30 
น.ในวันท่ีนักเรียนอยู่ท่ีบ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้  ท้ัง On Air 
และOnline ตามความเหมาะสม และความพร้อมของนักเรียน 
  1.6 รูปแบบที ่6 การสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบง่นักเรียนในห้องเรียนเปน็ 2 กลุ่ม 
  รูปแบบนี้ เหมาะสมกับสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีมีจ านวนนักเรียน
ต่อห้องมาก มีพื้นท่ีห้องเรียนจ ากัดหรือโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ 
สถานศึกษาต้องส ารวจข้อมูล เพื่อวางแผนแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม A และ
กลุ่ม Bให้สลับกันมาเรียน วันจันทร์ กลุ่ม A มาเรียนท่ีโรงเรียน กลุ่ม B เรียนอยู่ท่ีบ้านด้วยการเรียน
การสอนทางไกล วันอังคาร กลุ่ม A เรียนอยู่ท่ีบ้านด้วยการเรียนการสอนทางไกล กลุ่ม B มาเรียนท่ี
โรงเรียนสลับกันไป นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ท้ัง ON Air และ Online ตาม
ความเหมาะสม และความพร้อมของนักเรียน 
  1.7 รูปแบบที ่7 รูปแบบอืน่ ๆ 
   นอกจากรูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 6 ดังกล่าวแล้ว สถานศึกษาสามารถออกแบบวิธีการ
จัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีของสถานศึกษา โดยจ าเป็นต้องค านึงถึง
ความปลอดภัยของนักเรียนในการปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) 
  รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) มี 4 รูปแบบ ดังนี ้
  2.1 รูปแบบการเรียนผ่านโทรทัศน ์(On Air) 
  วิธีการนี้ เป็นกรณีท่ีไม่สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนได้หรือไม่สามารถจัด 
การเรียนการสอนให้นักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียนพร้อมกันได้ทุกคน  เป็นการเรียนรู้ผ่านส่ือวีดิทัศน์ 
การจัดการเรียนการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้ังแต่ 
ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยด าเนินการออกอากาศ มีท้ังหมด 4 ระบบ ได้แก่  
 1) ระบบดาวเทียม (Satellite) 
    1.1) KU-Band (จานทึบ) ช่อง 186 – 200 

1.2) C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 337 – 348 
2) ระบบดิจิทัลทีวี (Digital TV) ช่อง 37 – 48 
3) ระบบเคเบ้ิลทีวี 

   4) ระบบ IPTV 
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  2.2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) 
  รูปแบบนี้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชัน การจัดการ
เรียนการสอนแบบนี้ ส าหรับครูและนักเรียนท่ีมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ 
แท็บเล็ต โทรศัพท์ และมีการเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 2.3 รูปแบบการเรียนการสอนผ่านหนังสือ เอกสาร ใบงาน (ON Hand) 
  รูปแบบนี้เป็นการเรียนการสอนผ่านหนังสือโดยให้แบบฝึกหัด ให้การบ้านไปท าท่ีบ้าน 
อาจใช้ร่วมกับรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และความต้องการของนักเรียน ในกรณีท่ีนักเรียนมี
ทรัพยากรไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ 
  2.4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ (ON Demand) 
  รูปแบบนี้เป็นการเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th) หรือ ช่อง 
YouTube(DLTV Channel 1-15) และแอปพลิเคชัน DLTV บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต 
  นอกจากนี้ยังมี คลังความรู้ (Knowledge Bank) ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วย
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Learning Platform) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)ท าให้นักเรียนไม่สามารถกลับไปเรียนแบบ Onsite ท่ีสถานศึกษาได้ แต่
การเรียนของนักเรียนยังคงต้องด าเนินต่อไปไม่หยุดยั้ง ดังนั้น คลังความรู้ (Knowledge Bank) ท่ีจะ
เป็นแหล่งเรียนรู้ในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Learning Platform) สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เลือกน าไปใช้ในการน าไปจัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสม และตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละพื้นท่ี ดังนี้ 
  1. ครูพร้อม เว็บไซต์ https://www.ครูพร้อม.com/ 
 ครูพร้อม เป็น Web Portal จากกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจัดท าขึ้นมาใหม่ เพื่อเสริม
แฟลตฟอร์มต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีอยู่ โดยจะเป็นคลังส่ือ ข้อมูลการเรียนรู้ 
ตลอดจนรูปแบบการจัดกิจกรรม ซึ่งมีข้อมูลท้ังของ สพฐ. สช. ส านักงานกศน. และ สอศ. 
  2. OBEC Content Center เว็บไซต์ https://contentcenter.obec.go.th/ 
  OBEC Content Center คือ คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) เป็นโปรแกรมส าหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ แก่นักเรียน  
ครูศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แอปพลิเคชัน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
   3. DLTV เว็บไซต์ www.dltv.ac.th/ แอปพลิเคชัน DLTV และช่องยูทูป DLTV 
1Channel - DLTV 12 Channel และ DLTV 15 Channel  

         Distance Learning Television (DLTV) คือ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เกิด
จากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตรทรงมีพระราชปณิธานในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุดในขณะนั้น เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาด
แคลนครู ครูไม่ครบช้ันและครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นท่ีห่างไกล ปัจจุบัน
โครงการนี้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยจะ
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ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และเผยแพร่ภาพไปท่ัวประเทศ 
   4. Scimath เว็บไซต์ https://www.scimath.org/index.php 
   Scimath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดท าโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นเว็บไซต์ 
ท่ีรวบรวมส่ือการเรียนการสอน โครงงานบทความ ข้อสอบ และรายการโทรทัศน์และวิทยุท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
   5. ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
สสวท.   
   เว็บไซต์ https://learningspace.ipst.ac.th/ ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ คือ ศูนย์
ดิจิทัลชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีด้านดิจิทัลให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ชุมชนท่ัวประเทศให้สามารถค้นหาข้อมูล เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการลด
ความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้คนไทยทุกคนได้ใช้บริการอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
   6. สะเต็มศึกษา (STEM Education Thailand) เว็บไซต์  
http://www.stemedthailand.org/  
   สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ 
ได้แก่วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการ
ท างาน ช่วยนักเรียนสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท างาน  
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎี หรือกฎทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้
เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ต้ังค าถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อ
ค้นพบใหม่ ๆ พร้อมท้ังสามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้ 
    7. ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เว็บไซต์ https://pisaitems.ipst.ac.th/ 
   ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศท่ีเผยแพร่ข้อสอบท่ี OECD 
อนุญาตให้เผยแพร่ และข้อสอบท่ีพัฒนาโดย สสวท. การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ 
PISA ท่ี OECDอนุญาตให้เผยแพร่ และข้อสอบท่ีพัฒนาโดย สสวท. สามารถใช้ช่ือผู้ใช้ (User Name) 
เดียวกันได้ 
    8. TK Park เว็บไซต์ https://www.tkpark.or.th/tha/home 
    TK Park คือ แอปพลิเคชัน แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้
เด็กไทยเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการน าองค์ความรู้ ไทยท่ีมีความหลากหลาย 
    9. ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) เว็บไซต์ 
https://dlit.ac.th/site/classroom.php/ 
    DLIT คือเครื่องมือท่ีมีเนื้อหาและเทคโนโลยีส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างครบวงจร ต้ังแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบท่ีมีประสิทธิภาพ และการพัฒนา
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วิชาชีพอย่างยั่งยืนแอปพลิเคชัน (Applications) สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลสถานศึกษา
สามารถเลือกใช้ Applications สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเป็นช่องทาง 
  การส่ือสารการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล ท่ีเหมาะสมตามสภาพพื้นท่ีของ
สถานศึกษา ดังนี ้
  1. Microsoft Teams 
  โปรแกรมประชุมออนไลน์ของ Microsoft ส าหรับใช้พูดคุยประชุมกันผ่านการแชต และ 
วิดีโอคอล อีกท้ังยังสามารถเปิดดูและแก้ไขไฟล์งานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์  เหมาะส าหรับการใช้
ท างานในระดับองค์กรหรือการศึกษา สามารถใช้งานได้ฟรี โดยการใช้ Microsoft Team แบบฟรีจะ
สามารถเรียนออนไลน์ร่วมกันได้สูงสุด 100 คน นานสุด 60 นาที พร้อมพื้นท่ีจัดเก็บไฟล์คนละ 1 GB 
รองรับการใช้งานท้ังบนเว็บเบราว์เซอร์ ติดต้ังเป็นโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ หรือแอปพลิเคชัน  
บนอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต 
  2. Zoom Meeting 
  โปรแกรมประชุมออนไลน์แบบ Video Call ท่ีมีคนใช้งานกันมากท่ีสุดในช่วง Work from 
Home ซึ่งท าให้องค์กรต่าง ๆ สามารถประชุมงานพร้อมกันได้หลายคน พูดคุยแบบเห็นหน้ากัน 
สามารถแชร์หน้าจอให้คนอื่นดูได้ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ก็สามารถใช้ Zoom ในการ
เรียนและสอนออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน ส าหรับการใช้งาน Basic User (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) จะรองรับ
การซูมพร้อมกันสูงสุด 100 คน แต่มีการจ ากัดระยะเวลาการประชุมไว้ที่ 40 นาทีต่อครั้ง ส าหรับ Pro 
User (เสียค่าใช้จ่าย) รองรับ การซูมพร้อมกันสูงสุด 300 คน และไม่จ ากัดระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ประชุม 
  3. Google Meet 
  โปรแกรมส าหรับการประชุมทางวิดีโอแบบออนไลน์ โดยผู้สอนท่ีมีบัญชี Google จะ
สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ท่ีรองรับนักเรียนได้สูงสุด 100 คน และใช้สอนได้สูงสุด 60 นาทีต่อ
การสร้างห้อง 1 ครั้ง นอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูงท่ีรองรับนักเรียนภายในหรือภายนอกชั้นเรียนสูงสุด 
250 คนและสตรีมมิ่งแบบสดส าหรับให้คนเข้ามาดูพร้อมกันได้สูงสุดถึง 100,000 คน 
  4. LINE 
  LINE เป็นแอปพลิเคชัน ท่ีนิยมใช้ในการคุยแชต การใช้ LINE ส าหรับการสอนออนไลน์เป็น
วิธีท่ีสะดวก เพราะท้ังผู้เรียนและผู้สอนไม่จ าเป็นต้องไปหาแอปพลิเคชัน อื่น ๆ มาใช้เพิ่มเติม โดยใช้
ฟีเจอร์ Group Call ท่ีรองรับสูงสุดถึง 200 คน ใช้ได้ท้ังบน PC และมือถือ อีกท้ังสามารถแชร์ภาพ
หน้าจอของตัวเองให้นักเรียนดูได้ หรือจะใช้ฟีเจอร์ Live เพื่อถ่ายทอดสดการสอนก็ได้เช่นกัน 
  5. Discord 
  Discord เป็นโปรแกรมแชตท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่มคนเล่นเกม ซึ่งมีฟีเจอร์ท่ีเหมาะส าหรับใช้ใน
การเรียนการสอนเช่นกัน คือสามารถสร้างห้องประชุมคุยกันท้ังแบบเสียงและแบบเปิดกล้อง รวมท้ัง
สามารถแชร์หน้าจอให้นักเรียนดูได้ แถมยังสามารถสร้างห้องแยกย่อย และกดย้ายห้องไปมาได้อย่าง
สะดวกนอกจากนี้ Discord ยังมีจุดเด่นคือสามารถใช้ได้ฟร ีโดยรองรับจ านวนคนต่อห้องได้ไม่จ ากัด 
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  6. Facebook Live 
  การใช้ Facebook Live ในการสอนออนไลน์เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีง่ายและสะดวก เนื่องจากคน
ส่วนใหญ่มีบัญชี Facebook อยู่แล้ว จึงสามารถสอนออนไลน์แบบถ่ายทอดสดให้นักเรียนสามารถเข้า
มาดูได้ง่ายแต่มีข้อเสียคือตัวผู้สอนจะไม่สามารถเห็นหน้าจากกล้องของนักเรียนแต่ละคน รวมท้ังไม่
สามารถจ ากัดผู้เข้า เรียนได้ แต่การแชร์หน้าจออาจต้องใช้โปรแกรมเพิ่มเติมอย่างเช่น OBS 
  7. YouTube 
  YouTube เป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีสามารถใช้ถ่ายทอดสดการสอนได้เช่นเดียวกับ 
Facebook Live โดยตัวผู้สอนจะต้องมีบัญชี YouTube ส่วนผู้เข้าเรียนนั้นจะมีบัญชีหรือไม่มีก็ได้ 
และผู้สอนสามารถต้ังค่าการถ่ายทอดสดเพื่อให้เฉพาะผู้ท่ีมีลิงก์สามารถเข้าเรียนได้  ส่วนการแชร์
หน้าจออาจต้องใช้โปรแกรมเพิ่มเติม อย่างเช่น OBS เหมือนกับ Facebook Live หากต้องการสตรีม
แบบสดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ช่องของผู้ใช้จะต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย 1,000 คน จึงจะสามารถ
ด าเนินการแบบสดผ่านคอมพิวเตอร์และเว็บแคมได้ 
  8. Google Hangouts Meet 
  สามารถแชทกับเพื่อน คุยแบบเห็นหน้าได้ท้ังแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม เช่ือมต่อได้ท้ัง
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือใช้กับสมาร์ทโฟน โดยลงช่ือเข้าใช้ด้วยบัญชีของ Google เพิ่มอีโมจิ และ
ภาพเคล่ือนไหวแบบ GIF รับส่งข้อความ SMS/ MMS มีแจ้งเตือน เก็บบันทึกไว้หลังประชุมจบ อีกท้ัง
ยังสามารถแชร์ Location ได้ปัจจุบันรองรับจ านวนผู้เข้าร่วมสูงสุดได้ถึง 50 คน โดยเปิดใช้ฟรีท้ังหมด 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  9. Skype 
  Skype เป็นโปรแกรมแชทและโทรผ่านเน็ต และสนทนาท่ีได้รับความนิยมท่ีสุด สามารถส่ง
ไฟล์ สนทนาแบบวีดีโอ อีกท้ังยังสามารถพูดคุย ส่งข้อความ แบบพิมพ์หากันได้โดยคู่สนทนาต้องมี
โปรแกรมดังกล่าวเช่นกัน รองรับระบบคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต มีระบบการปรับระดับเสียง
อัตโนมัติ แบบฟรีไม่สามารถประชุมเกิน 10 คนได้ หากใช้ Skype for Business สามารถประชุมได้
มากถึง 250 คน 
  10. Cisco Webex 
  Cisco Webex ถือเป็นต้นฉบับของโซลูชันการประชุมวิดีโอในองค์กร (ปัจจุบันใช้ช่ือ 
Webex Meetings) และภายหลังก็ขยายตัวมายังระบบแชทในองค์กรด้วย (ใช้ช่ือ Webex Teams) 
ฟีเจอร์ของ Webex เรียกว่าครบถ้วนส าหรับลูกค้าองค์กร รองรับการประชุมสูงสุด 3,000 คนต่อห้อง 
และไลฟ์สตรีม สูงสุด 100,00 คน ปัจจุบัน Webex มีแพ็กเกจรุ่นฟรี ส าหรับการประชุมไม่เกิน 100 
คน และไม่จ ากัด ความยาวในการประชุม (ต่างจาก Zoom ท่ีจ ากัด 40 นาที) เข้าใช้ได้ฟรี (จ ากัดการ
ประชุมไม่เกิน 100 คน) รุ่นเสียเงินเริ่มต้นท่ี (ประมาณ 415 บาท) ต่อเดือน พร้อมพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล
บน Cloud ขนาด 5GB และรองรับการเช่ือมต่อเสียงผ่านระบบโทรศัพท์ 
  11. Padlet 
  Padlet คือ เว็บไซต์ท่ีให้บริการกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ รองรับผู้ใช้หลายคน 
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ผู้ใช้สามารถเข้ามาอภิปรายแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร เขียนค าถาม ค าตอบ หรือสรุปเนื้อหาเป็น
ช่องทางแสดงความคิดเห็นของนักเรียนและครูหรือเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน ได้ดีมากวันนี้จึงน าโปรแกรม
ดีๆ มีฝากเพื่อนครูและผู้ท่ีสนใจลองใช้ มีแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย 
 
4. บทบาทของบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่
ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดบทบาทของ บุคลากร
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. บทบาทของนักเรียน 
  นักเรียนเป็นหัวใจส าคัญท่ีต้องได้รับความคุ้มครอง ดูแลในเรื่องความปลอดภัยอย่างสูงสุด 
ท้ังนี้นักเรียนจะต้องถือปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด ต้ังแต่การเดินทางออกจากบ้านมาเรียน ขณะอยู่ในโรงเรียน 
จนถึงการกลับบ้าน บทบาทของนักเรียน ควรมีดังนี้ 
   1) เตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ส่วนตัว และอื่น ๆ ท่ี
จ าเป็นส าหรับ การเรียน 
   2) ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
   3) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และสร้างความรู้ความเข้าใจของค าแนะน าในการปูองกันตนเอง และลดความ
เส่ียงจากการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
   4) ประเมินความเส่ียงของตนเองผ่านแอพพลิเคช่ัน Thai Save Thai (TST) 
อย่างสม่ าเสมอ และ สังเกตอาการปุวยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก 
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวปุวย
ด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียง และอยู่ในช่วงกักตัว ให้
ปฏิบติัตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
   5) ขอค าปรึกษาจากครูผู้สอนเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการเรียน อุปกรณ์การเรียน
เรียน เครื่องใช้ส่วนตัว หรือพบความผิดปกติของร่างกายท่ีอาจเส่ียงต่อการติดเช้ือของ โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019(COVID-19) ทันที 
  2. บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ซึ่งถืออยู่ใกล้ชิดนักเรียน มีหน้าท่ีส าคัญในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกรูปแบบ จึงต้องเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน นอกจากจะต้องดูแลตนเองแล้ว ยังต้องดูแลนักเรียนอีกด้วย โดยเฉพาะ
ด้านสุขอนามัยตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด บทบาทของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ควรมีดังนี้ 
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  1) ประชุมออนไลน์(Online) ช้ีแจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
ในการปูองกันการเฝูาระวัง การเตรียมตัวของนักเรียนให้พร้อมก่อนเปิดเรียน 
  2) ประเมินความเส่ียงของตนเองผ่านแอพพลิเคชัน Thai Save Thai (TST) อย่าง
สม่ าเสมอและสังเกตอาการปุวยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อย
หอบ ไม่ได้กล่ินไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวปุวยด้วย
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
  3) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และสร้างความรู้ความเข้าใจของค าแนะน าในการปูองกันตนเอง และลดความ
เส่ียงจากการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
  4) จัดหาส่ือประชาสัมพันธ์ในการปูองกันและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายโรค
ติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือท่ีถูกต้อง การสวม
หน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัย ค าแนะน าการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การท าความ
สะอาด หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมร่วมกันจ านวนมากเพื่อลดจ านวนคน 
  5) ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม ของกระทรวงสาธารณสุขก าหนด
อย่างเคร่งครัด6) คอยดูแล สอดส่องช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการท่ี
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ได้แก ่
  (1) ท าการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนทุกคนท่ีเข้ามาในโรงเรียนในตอน
เช้า ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น 
ไข ้ไอ มีน้ ามูกเจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส โดยติดสัญลักษณ์ สติกเกอร์หรือ
ตราปั๊ม แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผ่านการคัดกรองแล้ว 
  (2) กรณีพบนักเรียนหรือผู้มีอาการมีไข้ อุณหภูมิร่างกายต้ังแต่ 37.5 องศา
เซลเซียสขึ้นไปร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  จัดให้อยู่ในพื้นท่ีแยกส่วน 
ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เพื่อตรวจคัดกรองอีก
ครั้ง หากพบว่าผลตรวจเบื้องต้นเป็นบวกจึงแจ้งผู้ปกครองมารับ จากนั้นแจ้งผู้บริหารหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุ และมาตรการปูองกันตามระดับการแพร่ระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา 
  (3) บันทึกผลการคัดกรองและส่งต่อประวัติการปุวย ตามแบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพ 
  (4) จัดอุปกรณ์การล้างมือ พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เช่น เจลแอลกอฮอล์
วางไว้บริเวณทางเข้า สบู่ล้างมือบริเวณอ่างล้างมือ 
  7) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรยีนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ใน
กลุ่มเส่ียงต่อ การติดโรคโควิด 19 และรายงานต่อผู้บริหาร 
  8) ปรับพฤติกรรมส าหรับนักเรียนท่ีไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการท่ีครูก าหนด ด้วย
การแก้ปัญหาการเรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้อง นั่นคือ “สร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์” หรือ “ลดพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์” 
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  9) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียด ว่าเป็นปฏิกิริยาปกติท่ีเกิดขึ้นได้ใน
ภาวะวิกฤติท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และน ากระบวนการ
การจัดการความเครียด การฝึกสติให้กลมกลืนและเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัยร่วมกับการฝึกทักษะ
ชีวิตท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) ให้กับนักเรียน ได้แก่ ทักษะชีวิตด้านอารมณ์ 
สังคม และความคิด เป็นต้น 
  10) สังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวเอง เนื่องจากภาระหน้าท่ีการดูแลนักเรียน
จ านวนมาก และก ากับให้ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการติดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) เป็นบทบาทส าคัญอาจจะสร้างความเครียดวิตกกังวลท้ังจากการเฝูาระวังนักเรียน  และการ
ปูองกันตัวเองจากการสัมผัสกับเช้ือโรค ดังนั้น เมื่อครูมีความเครียด จากสาเหตุต่าง ๆ มีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
  (1) กรณีมีความสับสนกับมาตรการของโรงเรียนท่ีไม่ชัดเจน  แนะน าให้
สอบถามกับผู้บริหารโรงเรียนหรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีและข้อปฏิบัติท่ีตรงกัน 
  (2) กรณีมีความวิตกกังวล กลัวการติดเช้ือในโรงเรียน ให้พูดคุยส่ือสารถึง
ความไม่สบายใจและร้องขอส่ิงจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนท่ีเพียงพอต่อการปูองกันการติดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น สถานท่ี ส่ือการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การส่ง
งานหรือตรวจการบ้าน เป็นต้น หากตนเองเป็นกลุ่มเส่ียง หรือมีโรคประจ าตัวก็สามารถเข้ารับการ
ตรวจ รักษาตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
  (3) จัดให้มีกิจกรรมบ าบัดความเครียด โดยการฝึกสติให้เป็นกิจวัตรก่อนเริ่ม
การเรียนการสอนเพื่อลดความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ท่ีตึงเครียดนี้ 
  11) ก ากับและติดตามการได้รับวัคซีนของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นไป
ตามมาตรการท่ีก าหนดและเป็นปัจจุบัน 
  3. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนต้ังแต่การวางแผน การก าหนด 
นโยบายสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน การส่งเสริมครูในการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอน การก ากับติดตามช่วยเหลือ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหา 
การประเมินสถานการณ์ การรายงาน ตลอดจนร่วมมือกับครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ให้การ
ตรวจสอบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) เพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนโดยบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีดังนี้ 
   1) จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู 
ผู้ปกครองนักเรียน ผู้น าชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นท่ี และรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอน 
  2) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน 
  3) แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการควบคุมดูแลและปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
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  4) ประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการ
ติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID 
  5) ทบทวน ปรับปรุง ซักซ้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนในภาวะท่ีมี
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   6) จัดให้มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์แนวทางการปูองกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียน
การสอนให้แก่ครู นักเรียนผู้ปกครอง และคณะกรรมการโรงเรียน ผ่านช่องทางส่ือท่ีเหมาะสม และ
ติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
   7) สนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนครบโดส ต้ังแต่ร้อยละ 85 
ขึ้นไป 
   8) สนับสนุนให้มีการตรวจคัดกรองหาเช้ือด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมตามมาตรการ
ของภาครัฐ 
   9) สนับสนุน ส่งเสริม ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง
ประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จ าแนกเขตพื้นท่ีการแพร่ระบาด 
   10) ส่ือสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อลดการรังเกียจ และลดการตีตราทาง
สังคม ( Social Stigma) กรณีพบว่ามีบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน หรือผู้ปกครองติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
   11) ก าหนดมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในโรงเรียน 
(Point of Entry) ให้แก่ นักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ และจัดให้มีพื้นท่ีแยกโรค อุปกรณ์
ปูองกัน เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ รวมถึงเพิ่มช่องทางการ
ส่ือสารระหว่างครู นักเรียนผู้ปกครอง และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ในกรณีท่ีพบนักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือ
สงสัย 
   12) จัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตาม
บริบทได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบ ติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาปุวย การปิดโรงเรียน การจัดให้
มีการเรียนการสอนทางไกล ส่ือออนไลน์ การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ Social Media เป็นรายวัน 
หรือรายสัปดาห์ 
   13) กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือผู้ปุวย
ยืนยันเข้ามาในโรงเรียน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีเพื่อด าเนินการสอบสวนโรค และ
พิจารณาด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุ และมาตรการปูองกันตามระดับการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา 
   14) มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ตามสิทธิท่ี
ควรได้รับกรณีพบอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรืออยู่ในช่วงกักตัว 
   15) ควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงาน ตาม
มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดภายในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง 
   16) เย่ียมบ้าน สร้างขวัญก าลังใจนักเรียน ท้ังนักเรียนท่ีมาเรียนแบบปกติ และท่ี
ไม่สามารถมาเรียนแบบปกติได้ 
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  4. บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน 
  ผู้ปกครองนักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีส าคัญยิ่ง มีหน้าท่ีต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียนและตนเองใน
ด้านสุขอนามัยและการปูองกันความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ครูประจ าช้ัน หรือครูท่ีปรึกษา เกี่ยวกับ
มาตรการการดูแลนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนจึงมีบทบาทส าคัญร่วมกับครูเพื่อช่วยนักเรียนท้ังในเรื่อง
การเรียนรู้ และการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน ควรมีดังนี้ 
  1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) และสร้างความรู้ความเข้าใจของค าแนะน าในการปูองกันตนเอง และลดความเส่ียง
จากการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
   2) ประเมินความเส่ียงของตนเอง นักเรียน และคนในครอบครัวผ่านแอปพลิเคชัน 
Thai Save Thai (TST) อย่างสม่ าเสมอ สังเกตอาการปุวยของนักเรียน ของตนเอง และของคนใน
ครอบครัว หากมีอาการไข้ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส ให้รีบพา
ไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่นกับคนอื่น ให้พักผ่อนอยู่ท่ีบ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีคน
ในครอบครัวปุวยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือกลับจากพื้นท่ีเส่ียงอยู่ในช่วงกัก
ตัวให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
  3) จัดหาของใช้ส่วนตัวให้นักเรียนอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ท าความสะอาดทุกวัน 
เช่น หน้ากากผ้า ช้อน ส้อม แก้วน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น 
  4) จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และก ากับดูแลนักเรียนให้ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนกิน
อาหาร หลังใช้ส้วม หลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น และสร้างสุขนิสัยท่ีดี
หลังเล่นกับเพื่อนและเมื่อกลับมาถึงบ้าน ควรอาบน้ า สระผม และเปล่ียนชุดเส้ือผ้าใหม่ทันที 
  5) ดูแลสุขภาพนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่ ส่งเสริมให้กินอาหารร้อน 
สะอาด อาหารครบ 5 หมู่และผัก ผลไม้ 5 สี และควรจัดอาหารกล่อง (Box Set) ให้แก่นักเรียนในช่วง
เช้าแทนการซื้อจากโรงเรียน (กรณีท่ีไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจากท่ีบ้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ออกก าลังกาย อย่างน้อย60 นาที ทุกวันและนอนหลับอย่างเพียงพอ 9 - 11 ช่ัวโมงต่อวัน 
  6) หลีกเล่ียงการพานักเรียนไปในสถานเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19)สถานท่ีแออัดท่ีมีการรวมกันของคนจ านวนมาก หากจ าเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อย ๆ 7 ขั้นตอน ด้วยสบู่และน้ านาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 
  7) กรณีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน โดยรถโรงเรียน รถตู้ หรือรถอื่น ๆ ผู้ปกครอง
และโรงเรียนต้องขอความร่วมมือกับคนขับรถให้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
  8) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือ
กับครูในการดูแลจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน เช่น การส่งการบ้าน การร่วมท ากิจกรรม เป็นต้น 
  5. บทบาทขององค์กรสนับสนุน 
  1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้โรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับการ
ปูองกันตนเอง การดูแลสุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครัว 
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  2) ประสานงานองค์กรต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีการศึกษาในการช่วยเหลือสนับสนุน
โรงเรียน 
  3) นิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดด้านการบริหารโรงเรียนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  4) ก ากับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดด้านการบริหารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การได้รับวัคซีนของนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียนให้ได้รับวัคซีนตามมาตรการ
ท่ีก าหนด 
  5) รายงานผลการด าเนินการต่อหน่วยงานต้นสังกัดให้ทราบความเคล่ือนไหว
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
  6) ประชุม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สร้างขวัญก าลังใจในการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนท้ังแบบปกติและแบบทางไกล 
  2. ส านักงานสาธารณสุข 
   1) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของสถานศึกษา สนับสนุนการด าเนินงาน
ของโรงเรียนให้สอดคล้องตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
   2) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุดตรวจคัดกรองหาเช้ือท่ีเหมาะสม 
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ 
   3) สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการบริการตรวจคัดกรองความเส่ียงให้แก่ 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4) จัดให้มีช่องทางการส่ือสาร การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบันให้กับ
สถานศึกษาและจัดระบบสนับสนุนเมื่อมีนักเรียน ครูหรือบุคลากรมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ ไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 
   5) ส ารวจ ติดตามสถานการณ์ในพื้นท่ีบริการอย่างต่อเนื่อง กรณี พบผู้มีอาการ
เส่ียงหรือปุวยต้องด าเนินการทันที และรายงานให้สถานศึกษาทราบเพื่อด าเนินการตามมาตรการ
ต่อไป 
   6) ออกให้บริการตามท่ีสถานศึกษาร้องขอ เช่น จัดเจ้าหน้าท่ี อสม.ประจ า
หมู่บ้าน ต าบลตรวจเวรยาม บันทึกตู้แดงตามจุดท่ีโรงเรียนก าหนด และอื่น ๆ ตามความต้องการ
จ าเป็น 
  3. องค์กรทางปกครอง 
  หมายถึง หน่วยงานทางปกครอง ได้แก่ จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และหน่วยงาน
ท้องถิ่น ได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 
   1) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้โรงเรียน และชุมชนในเขตการปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันตนเอง การดูแลสุขอนามัยของตนเอง และบุคคลในครอบครัว 
   2) สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนในเขตปกครองตามค าส่ังของจังหวัดอย่าง
เคร่งครัด 
   3) ก ากับ ติดตามการได้รับวัคซีนของประชาชนในเขตปกครองและมีข้อมูลทาง
สถิติท่ีอ้างอิงเช่ือถือได้ 



33 
 

 

   4) ให้บริการตามท่ีสถานศึกษาร้องขอตามความต้องการเร่งด่วนและจ าเป็น 
  4. องค์กรเอกชน 
   1) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุดตรวจคัดกรองหาเช้ือท่ีเหมาะสม 
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ 

2) สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในการน าไปใช้บริหารจัดการภายใต้
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   3) อ านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน จ าเป็นในการส่งตัว
นักเรียน ครูและบุคลากรท่ีคาดว่าจะได้รับเช้ือหรือเป็นกลุ่มเส่ียงส่งหน่วยงานสาธารณสุขได้อย่าง
รวดเร็ว 
   4) สร้างระบบการติดต่อส่ือสารหน่วยงานภายในจังหวัด อ าเภอ ต าบล ให้มี
ความรวดเร็วในการช่วยเหลือ ดูแล นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ท่ีสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
5.แนวคิดการช้ีแนะ (Coaching) 
 ความเป็นมาของการช้ีแนะ  
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องของ วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2557: 1-2),  วัชรา 
เล่าเรียนดี (2556: 291-292) สุขพัชรา  ซิ้มเจริญ (2550: 12) สรุปความเป็นมาของการช้ีแนะ ได้ดังนี้ 
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 และการให้ข้อมูล
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 
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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 
 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 
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   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
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 ผู้ท า
หน้าท่ีช้ีแนะ  เรียนรู้และพัฒนาควบคู่ไปกับผู้รับการช้ีแนะ  การช้ีแนะเป็นการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน
ท้ังสองฝุายและต่อเนื่องท่ีต้องร่วมมือกัน สังเกตการสอนกันและกัน และทดลองส่ิงใหม่ ๆ การสอน
งานต้องส่ือว่าโรงเรียนคือห้องทดลองเพื่อการเรียนรู้ การช้ีแนะต้องปราศจากการประเมินคุณภาพครู 
หรือการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยผู้บริหาร 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดการช้ีแนะ สรุปได้ว่า แนวคิดการ
ช้ีแนะเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดโดยอาศัยหลักการของผู้รับการช้ีแนะให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเองในการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างมีเหตุผล การช้ีแนะ
ไม่มีการตัดสินผลว่าถูกหรือผิด   
 ความหมายของการนิเทศแบบการช้ีแนะ 
 มีนักวิชาการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของการนิเทศแบบการช้ีแนะไว้
ดังนี้ 
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 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 
 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 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560: 97) ได้กล่าวถึ งลักษณะส 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   
  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 
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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) 
  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 
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   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
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   
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6.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 ถูกคิดค้นใน ช่วงหลัง
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
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 ข้ันตอนส าคัญ ได้แก่ 1) P 
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(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 
  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 
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  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
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 
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   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
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 
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 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  
  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 
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: 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)  
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  

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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   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 
   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 
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    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 เราไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาที
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
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 าการปรับปรุงคุณภาพการวางแผนและปรับปรุงเนื้อหา
ของแผนด้วย 
  วงจรคุณภาพ Deming’s cycle (P-D-C-A) เป็นวงจรคุณภาพท่ีเป็นพลวัตร พัฒนาการ
ด าเนินงานให้เกิดคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ดังภาพท่ี 1-2 
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ภาพที่ 2.3  วงจรคุณภาพ Demings’s circle (Deming, 1994) 

 

 
ภาพที่ 2.4 พลวัตรวงจรคุณภาพ Deming cycle (Deming, 1994) 

 
  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 
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   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 
 

7. กระบวนการนิเทศแบบ SPDCA+ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้ก าหนดกระบวนการนิเทศเพื่อขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 กระบวนการนิเทศแบบ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน  โดยสังเคราะห์องค์ความรู้สู่
การก าหนดเป็นกระบวนการนิเทศ เพื่อใช้ในการนิเทศการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 
โดยเฉพาะ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ได้ใช้รูปแบบ กระบวนการและวิธีการในการนิเทศเพื่อขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาใน
หลายรูปแบบโดยการบูรณาการตามบริบทและสภาพการณ์  กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการน าวงจรควบคุมคุณภาพ
เป็นตัวขับเคล่ือนในการปฏิบัติงานนิเทศ รวมท้ังการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้  
 

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 
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 A :  Achievement หมายถึง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 R : Reading writing หมายถึง มีทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 
 T : Technology หมายถึง  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
 L : Life Skill หมายถึง  มีทักษะชีวิต  
 
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. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
   On – site (เรียนท่ีโรงเรียนโดยมีมาตรการเฝูา
ระวัง ตามประกาศ ศบค.) 
   On - line (เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต) 
   On - air (เรียนผ่านมูลนิธิผ่านดาวเทียม) 
   On - Demand (เรียนผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ) 
   On - Hand (เรียนท่ีบ้านด้วยเอกสาร)    
 

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 าสู่การสร้างกระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน ดังภาพต่อไปนี้ 

                        
ภาพ 2.6  กระบวนการนิเทศ SPDCA+ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

 
8.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 สัญญาณอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมท่ีใช้ส 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
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีความพึงพอใจในการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพี่ เล้ียงของครูพี่
เล้ียงในระดับมากท่ีสุด 
 พาสนา  ชลบุรพันธ์ (2559: 171–179) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สภาพ
ปัจจุบันและความต้องการการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของ
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
ความสามารถของครูผู้สอนในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 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



55 
 

 

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 

 
  การติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site  ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 ระหว่างวันท่ี 8 – 28 ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2 มีวิธีการด าเนินการ ตามกระบวนการนิเทศ SPDCA+ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 กระบวนการนิเทศ 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.  ขั้นที่ 1 Survey ส ารวจการเปิดเรียนในกรณี Onsite:  การส ารวจความต้องการ โดยการ

สร้างแบบสอบถามแผนการเปิด กรณี Onsite ผ่าน ออนไลน์ 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 ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ข้อมูลการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ การเปิดสอนกรณี Onsite ท่ีโรงเรียนเลือก ข้อมูลการเตรียมการเปิด
การสอน Onsite  ข้อมูลการติดต่อส่ือสาร ข้อมูลการด าเนินการของโรงเรียนและ  
    ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการติดตามการบริหารจัดการ จัดการเรียนการสอนการเปิด
สอนกรณี Onsite  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 
19) และให้ค าช้ีแนะ ขั้นตอนการด าเนินงานให้ค าช้ีแนะเป็นขั้นตอนท่ีศึกษานิเทศก์หรือ ผู้ช้ีแนะ  
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
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ผลการจัดการเรียนการสอน
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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 
 การติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site  ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 ระหว่างวันท่ี 8 – 28 ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2 ตามปฏิทิน ดังนี้ 

ตารางที่ 3.1 การติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site  ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2564 เขตปฏิบัติการท่ี 1 อ าเภอ ไชยา ท่าชนะ 

วันเดือนป ี เวลา โรงเรียน อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ 
13 ธ.ค.64 
 
 

ภาคเช้า ตะกรบ 
บ้านนาแค 

ไชยา นายศรีสินธิ์    ศรีนภาดร 
นางสาวศุภรัตน์  อินทรสุวรรณ 
นางมณีรัตน์  อินทร์คง 
นางสาวบุบผา  พรมหลง 
นางสาววนิดา  สุวรรณสินธิ์ 
นางประนอม  โอมาก 
นางสาววิลาวรรณ  พูนมาตร 
นายจักริน  อักษรสม 
 

ภาคบ่าย วัดไตรรัตนากร 
ลุ่มชุมแสง 

13 ธ.ค.64 
 
 

ภาคเช้า วัดอัมพาวาส 
ตลาดหนองหวาย 

ท่าชนะ 

ภาคบ่าย บ้านชายท่า 
บ้านหนองปรือ 

14 ธ.ค.64 
 

ภาคเช้า ศรีพนม 
บ้านเกาะมุกด์ 

ท่าชนะ 

ภาคบ่าย บ้านดินก้อง 
บ้านดอนมะกอก 

14 ธ.ค.64 
 

ภาคเช้า อู่ตะเภา 
ตชด.ราษฎร์ทักษ์ 

ท่าชนะ 

ภาคบ่าย ทุ่งเสียน 
บ้านทุ่งพลับ 

15 ธ.ค.64 
 

เช้า คันธุลี 
บ้านหนองเหรียง 

ท่าชนะ 
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วันเดือนป ี เวลา โรงเรียน อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ 
บ่าย วัดสังขประดิษฐ์ 

บ้านควนสูง 
  

15 ธ.ค.64 
 

เช้า วัดธารน้ าไหล 
วัดรัตนาราม 

ไชยา 

 บ่าย วัดจาย 
บ้านห้วยพุน 

16 ธ.ค.64 
 
 

เช้า บ้านห้วยตาหมิง 
วัดวิโรจนาราม 

ไชยา 

บ่าย วัดสุทธาวาส 
บ้านสามสัก 

17 ธ.ค.64 
 
 

เช้า บ้านหนองมน 
สารภีอุทิศ 

ไชยา 

บ่าย วัดพระบรมธาตุ 
วัดชยาราม 

17 ธ.ค.64 
 

เช้า วัดโพธฺาราม 
วัดพุมเรียง 

ไชยา  

บ่าย บ้านเหนือน้ า 
วัดวิชิตธาราราม 

20 ธ.ค.64 
 

เช้า วัดสุมังคลาราม 
วัดขจรบ ารุง 

ท่าชนะ 

 บ่าย วัดศรีสุวรรณ 
ปากน้ าท่ากระจาย 
มะม่วงงาม 

20 ธ.ค.64 
 

เช้า วัดกาฬสินธุ์ 
บ้านคลองสงค์ 

ท่าชนะ 

บ่าย บ้านคลองรอก 
บ้านท่าใหม่ 

21 ธ.ค.64 
 

เช้า บ้านท่าไท 
บ้านขวัญพัฒน ์

ท่าชนะ 

 บ่าย บ้านคลองพา 
บ้านกลาง 

21 ธ.ค.64 
 

เช้า คลองไม้แดง 
พรุยายชี 

ไชยา 
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วันเดือนป ี เวลา โรงเรียน อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ 
 บ่าย บ้านนา 

ทุ่งนางเภา 
  

27 ธ.ค.64 
 

เช้า วัดเดิมเจ้า 
เขาพนมแบก 

ไชยา 

บ่าย บ้านห้วยไผ่ 
บ้านไทรงาม 

 
 
หมายเหตุ : ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางที่ 3.2 ปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันท่ี 8-28  ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เขตปฏิบัติราชการท่ี 2 อ าเภอพุนพิน  
ท่าฉาง วิภาวดี 

วันเดือนป ี เวลา โรงเรียน อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ 
21  ธ.ค.64 เช้า วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน นางจิรฉัตร  ไชยสกุล 

นายสุวัฒน์  อนุพัฒน ์
นางวิภาวดี  ไตรรัตน ์
นางสาวภัคนัย  ชุ่มชะนะ 
นางสาวอัจฉรา  ชุมวรฐายี 
นางสุทิศา วงศ์ณศรี  
นางยุพิน  เกื้อลาย 
 
 

21  ธ.ค.64 เช้า วัดสามัคคีธรรมาราม พุนพิน 
21  ธ.ค.64 บ่าย วัดหัวเตย พุนพิน 

21  ธ.ค.64 บ่าย วัดบางพลา พุนพิน 

22  ธ.ค.64 เช้า บ้านทุ่งโพธิ์ พุนพิน 

22  ธ.ค.64 เช้า วัดแหลมไผ่ พุนพิน 

22  ธ.ค.64 บ่าย บ้านคลองราง พุนพิน 

22  ธ.ค.64 บ่าย วัดตรีธาราราม พุนพิน 

27  ธ.ค.64 เช้า บ้านไทรงาม พุนพิน 

27  ธ.ค.64 เช้า บ้านนาค้อ พุนพิน 

27  ธ.ค.64 บ่าย วัดจันทร์ประดิษฐาราม พุนพิน 

27  ธ.ค.64 บ่าย วัดเกษมบ ารุง พุนพิน 

27  ธ.ค.64 บ่าย วัดน้ ารอบ พุนพิน 

28  ธ.ค.64 เช้า วัดประชาวงศาราม พุนพิน 

28  ธ.ค.64 เช้า วัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน 

28  ธ.ค.64 บ่าย บ้านอ่างทอง พุนพิน 

28  ธ.ค.64 บ่าย วัดนาคาวาส พุนพิน 

28  ธ.ค.64 บ่าย วัดทุ่งเซียด พุนพิน 
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วันเดือนป ี เวลา โรงเรียน อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ 

20  ธ.ค.64 เช้า วัดพระพรหม ท่าฉาง ชุดที่  1 
นายสุวัฒน์  อนุพัฒน ์
นางสาวอัจฉรา  ชุมวรฐายี 
 

20  ธ.ค.64 เช้า วัดบ่อมะปริง ท่าฉาง 
20  ธ.ค.64 บ่าย วัดบางน้ าจืด   ท่าฉาง 

20  ธ.ค.64 เช้า บ้านท่าแซะ ท่าฉาง ชุดที่  2 
นางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะ 
นางสุทิศา วงศ์ณศรี  
 

20  ธ.ค.64 เช้า วัดอัมพาราม ท่าฉาง 

20  ธ.ค.64 บ่าย วัดบางคราม   ท่าฉาง 

20  ธ.ค.64 บ่าย วัดประตูใหญ่   ท่าฉาง 
20  ธ.ค.64 เช้า บ้านโพธิ์พนา วิภาวด ี ชุดที่  3 

นางวิภาวดี  ไตรรัตน ์
นางยุพิน  เกื้อลาย 
 

20  ธ.ค.64 เช้า บ้านวังผักแว่น  วิภาวด ี
20  ธ.ค.64 บ่าย บ้านท่านหญิง

วิภา   
วิภาวด ี

20  ธ.ค.64 บ่าย สหกรณ์นิคม   วิภาวด ี
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ตารางที่ 3.3 ปฏิทินการติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site ในใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันท่ี 8-28  ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เขตปฏิบัติราชการท่ี 3 อ าเภอคีรีรัฐนิคม,บ้านตาขุน,พนม 

วันเดือนป ี เวลา โรงเรียน อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ 
13 ธ.ค.64 เช้า บ้านตาขุน,บ้านเขาเทพพิทักษ์ บ้านตาขุน พนม นางสุริยา  เครือรัตน์ 

นางสาวนิตยา  ภูมิไชยา 
นายกฤษนันท์  ทองจีน 
นางศิริพร  พลวิชัย 

 บ่าย บ้านพัฒนา,บ้านพัฒนา2 
14 ธ.ค.64 เช้า บ้านช่องไม้งาม,บ้านเช่ียวขวาน 

 บ่าย วัดพรุศรี,บ้านวังขุม 

15 ธ.ค.64 เช้า ตาขุน,วัดพะแสง 

 บ่าย ชุมชนวัดปากตรัง, 
บ้านคลองชะอุ่น 

16 ธ.ค.64 เช้า บ้านใหญ่,วัดสองพี่น้อง 

 บ่าย วัดถ้ าวราราม,บ้านบางปรุ 

17 ธ.ค.64 เช้า บ้านลูกเดือน,บ้านบางสาน 

 บ่าย วัดธัญญาราม,บ้านเบญจา 

20 ธ.ค.64 เช้า บ้านแสนสุข,บ้านต้นยวน 

 บ่าย บ้านบางหิน,บ้านอรุโณทัย 

21 ธ.ค.64 เช้า บ้านจ าปาทอง,บ้านเขานาใน 

 บ่าย ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 

22 ธ.ค.64 เช้า บ้านถ้ าผ้ึง,บ้านป่าตง 

 บ่าย บ้านหญ้าปล้อง 

27 ธ.ค.64 เช้า วัดพนม 

 บ่าย บ้านพังกาญจน ์

 
 
 
 
 
 
 
วันเดือนป ี เวลา โรงเรียน อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ 
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วันเดือนป ี เวลา โรงเรียน อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ 
13 ธ.ค.64 เช้า บ้านท าเนียบ,บ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม นางสุริยา  เครือรัตน์ 

นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข 
นางสาววันเพ็ญ  สิงห์แก้ว 
นางสาวกิตติยา  ชูช่วย 

 บ่าย มหาราชบ้านแสงอรุณ,บ้านน้ าราด 
14 ธ.ค.64 เช้า บ้านดอนสุวรรณ,บ้านย่านยาว 

 บ่าย บ้านยาง,วัดนิลาราม 

15 ธ.ค.64 เช้า บ้านบ่อน้ าผุด,บ้านต้นมะพร้าวฯ 

 บ่าย วัดถ้ าสิงขร,บ้านมะเลาะ 

16 ธ.ค.64 เช้า วัดโกศาวาส,บ้านตะเคียนทอง 

 บ่าย วัดอินทราวาส,บ้านปากท าเรียง 

17 ธ.ค.64 เช้า บ้านท่าไคร,บ้านวังพลาย 

 บ่าย บ้านท่าขนอน,คีรีรัฐนิคม 

20 ธ.ค.64 เช้า บ้านหินดาน,บ้านบางพระ 

 บ่าย บ้านเช่ียวหมวง,วัดน้ าหัก 

21 ธ.ค.64 เช้า บ้านโตนยาง,บ้านปากโตน 

 บ่าย บ้านทรายแก้ว 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการนิเทศ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site ใน
ใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันท่ี 8-28  ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นแบบติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอน กรณีเปิดสอนแบบ On-Site 
โดยมีดังนี้ 

- แผนการติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site  ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 ระหว่างวันท่ี 8 – 28 ธันวาคม 2564 
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- แบบบันทึกผลการนิเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
ประเด็น  รายละเอียด 

ข้อมูลพื้นฐาน - โรงเรียนเปิดสอนระดับ 
- จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมดและท่ีได้รั่บวัคซีน 
- จ านวนนักเรียนท่ีมีอายุ 12 ปีข้ึนไปและท่ีได้รั่บวัคซีน 
- ผู้ปกครองนักเรียนได้รับวัคซีนแล้ว 
-จ านวนนักเรียนท่ีออกนอกระบบ  
การด าเนินการของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

ประเด็นท่ี 1  การด าเนินการของ
โรงเรียน กรณีเปิด On-Site 
 

1.รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน (On-Site)  
2.รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) (ท่ี
โรงเรียน/บ้าน) 

ประเด็นท่ี 2 แนวปฏิบัติของ
สถานศึกษา 

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

ประเด็นท่ี 3  ข้อค้นพบในการติดตาม
และนิเทศ 

1.  จุดเด่นท่ีโรงเรียนด าเนินการ 
2. ข้อจ ากัด/ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียน 
3. แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
4. ข้อเสนอแนะ 

 ขั้นตอนการจัดท าเครื่องมือ 
1) ประชุมวางแผนการการติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-

Site ในใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2564 

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

3)  ศึกษากระบวนการกระบวนการนิเทศ SPDCA+ 
4) ออกแบบ สร้างเครื่องมือในการนิเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูล

พื้นฐาน ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 
5) น าเครื่องมือท่ีได้มาตรวจสอบหาความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการ

นิเทศ ได้เครื่องมือ (ภาคผนวก ข) 
6) ประชุมช้ีแจง แผนการนิเทศและเครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ 
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กรอบแนวคิดการติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอน กรณีเปิด Onsite ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้กระบวนการนิเทศ SPDCA+  

 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3.2 กรอบแนวคิดการติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอน กรณีเปิด Onsite ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้กระบวนการนิเทศ 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. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการ
เตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการ
เปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
2. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษา 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) 



 
 

บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 ระหว่างวันท่ี 8 – 28 ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศ SPDCA+  ได้เสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

  ตอนที่ 2 การด าเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษา ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ตอนที่ 4 ข้อค้นพบในการติดตามและนิเทศ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
  การติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site  ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2564 มีข้อมูลพื้นฐาน ดังตารางท่ี 4.1-4.4 
 
ตาราง 4.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านการรับวัคซีนของบุคลากร 

เขตปฏิบัติการที่ 
จ านวนบุคลากร 

ทั้งหมด 

บุคลากร 

ได้รับวัคซีน ร้อยละ 

1 (ไชยา,ท่าชนะ) 622 613 98.55 
2 (ท่าฉาง, พุนพิน,วิภาวดี) 364 358 98.35 
3 (คีรีรัฐ,บ้านตาขุน,พนม) 322 315 97.83 

รวม 1308 1286  
เฉลี่ยร้อยละ   98.32 

 
 จากตารางท่ี 4.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านการรับวัคซีนของบุคลากร พบว่า โดยรวมบุคลากร
ได้รับวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 98.32  เมื่อพิจารณารายเขตปฏิบัติการพบว่า เขตปฏิบัติการท่ีได้รับวัคซีน
มากท่ีสุดคือ เขตปฏิบัติการท่ี 1 (ไชยา,ท่าชนะ)  คิดเป็นร้อยละ  98.55  รองลงมา เขตปฏิบัติการท่ี 2 
(ท่าฉาง, พุนพิน,วิภาวดี) คิดเป็นร้อยละ 98.35  และน้อยท่ีสุด   เขตปฏิบัติการท่ี 3 (คีรีรัฐ,บ้านตาขุน
,พนม)  คิดเป็นร้อยละ 97.83 
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ตาราง 4.2 ข้อมูลพื้นฐานด้านการรับวัคซีนของนักเรียนท่ีมีอายุ 12 ปีข้ึนไป 

เขตปฏิบัติการที ่
จ านวนนักเรียนอาย ุ
12 ปีขึ้นไปทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนอาย ุ
12 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีน 

ร้อยละ 

1 (ไชยา,ท่าชนะ) 1567 1348 86.20 
2 (ท่าฉาง, พุนพิน,วิภาวดี) 1237 1028 83.10 
3 (คีรีรัฐ,บ้านตาขุน,พนม) 920 843 91.63 

รวม 3724 3219  
เฉลี่ยร้อยละ   86.44 

 
 จากตารางที่ 4.2 ข้อมูลพื้นฐานด้านการรับวัคซีนของนักเรียนท่ีมีอายุ 12 ปีขึ้นไป พบว่า 
โดยรวมนักเรียนท่ีมีอายุ 12 ปีขึ้นไปได้รับวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 86.44 เมื่อพิจารณารายเขต
ปฏิบัติการพบว่า เขตปฏิบัติการท่ีนักเรียนได้รับวัคซีนมากท่ีสุดคือ  เขตปฏิบัติการท่ี 3 (คีรีรัฐ,บ้านตา
ขุน,พนม)   คิดเป็นร้อยละ 91.63  รองลงมา เขตปฏิบัติการท่ี 1 (ไชยา,ท่าชนะ)  คิดเป็นร้อยละ  
86.20 และน้อยท่ีสุด   เขตปฏิบัติการท่ี 2 (ท่าฉาง, พุนพิน,วิภาวดี)  คิดเป็นร้อยละ  83.10  
 
ตาราง 4.3 ข้อมูลพื้นฐานด้านการรับวัคซีนของผู้ปกครองนักเรียน 

เขตปฏิบัติการที ่
จ านวนผู้ปกครองนักเรียน 

ที่ได้รับวัคซีนร้อยละ 
หมายเหตุ 

1 (ไชยา,ท่าชนะ) 79.52  
2 (ท่าฉาง, พุนพิน,วิภาวดี) 79.50  
3 (คีรีรัฐ,บ้านตาขุน,พนม) 80.79  

เฉลี่ยร้อยละ 79.94  
 

 จากตารางที่ 4.3 ข้อมูลพื้นฐานด้านการรับวัคซีนของผู้ปกครองนักเรียนพบว่า โดยรวม
ผู้ปกครองนักเรียนได้รับวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 79.50  เมื่อพิจารณารายเขตปฏิบัติการพบว่า เขต
ปฏิบัติการท่ีนักเรียนได้รับวัคซีนมากท่ีสุดคือ เขตปฏิบัติการท่ี 3 (คีรีรัฐ,บ้านตาขุน,พนม)  คิดเป็นร้อย
ละ   80.79   รองลงมา เขตปฏิบัติการท่ี 1 (ไชยา,ท่าชนะ)  คิดเป็นร้อยละ79.52  และน้อยท่ีสุด   
เขตปฏิบัติการท่ี 2 (ท่าฉาง, พุนพิน,วิภาวดี)  คิดเป็นร้อยละ  79.50    
 
ตาราง 4.4 ข้อมูลพื้นฐานด้านนักเรียนออกกลางคัน 

เขตปฏิบัติการท่ี จ านวนนักเรียนท้ังหมด จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ร้อยละ 
1 (ไชยา,ท่าชนะ) 8040 3 1.70 
2 (ท่าฉาง, พุนพิน,วิภาวดี) 5004 0 0.00 
3 (คีรีรัฐ,บ้านตาขุน,พนม) 4115 3 0.07 

รวม 17159 6  
เฉลี่ยร้อยละ   0.03 
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 จากตารางที่ 4.4 ข้อมูลพื้นฐานด้านนักเรียนออกกลางคันพบว่า โดยรวมด้านนักเรียนออก
กลางคัน คิดเป็นร้อยละ 0.034  เมื่อพิจารณารายเขตปฏิบัติการพบว่า เขตปฏิบัติการท่ีด้านนักเรียน
ออกกลางคันมากท่ีสุดคือ เขตปฏิบัติการท่ี 1 (ไชยา,ท่าชนะ)  คิดเป็นร้อยละ  1.70 รองลงมา เขต
ปฏิบัติการท่ี3 (คีรีรัฐ,บ้านตาขุน,พนม) คิดเป็นร้อยละ0.07  และเขตปฏิบัติการท่ี 2 (ท่าฉาง, พุนพิน, 
วิภาวดี)   ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน      
 
ตาราง 4.5 ข้อมูลพื้นฐานด้านการด าเนินการ 

เขตปฏิบัติการท่ี 
จ านวน
โรงเรียน 

มีประกาศ
เปิดเรียน 

อนุมัติให้เปิด
เรียน 

มีแผนบริหาร
จัดการ 

นร.ได้รับการ
คัดกรองATK 

จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 (ไชยา,ท่าชนะ) 46 46 100 46 46 46 46 26 56.5 
2 (ท่าฉาง, พุนพิน,วิภาวดี) 28 28 100 28 28 28 28 28 100 
3 (คีรีรัฐ,บ้านตาขุน,พนม) 47 47 100 47 47 47 47 47 100 

เฉลี่ยร้อยละ 121 121 100 100 100 100 100 101 83.47 
 จากตารางท่ี 4.4 ข้อมูลพื้นฐานด้านการด าเนินการพบว่า โรงเรียนมีมีประกาศเปิดเรียน คิด
เป็นร้อยละ 100  อนุมัติให้เปิดเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 มีแผนบริหารจัดการคิดเป็นร้อยละ 100และ
นักเรียนได้รับการคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) คิดเป็นร้อยละ 83.47  
  การคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) นั้นโรงเรียนใช้เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและอีกส่วนหนึ่งได้รับการบริจาคจากเอกชน ก่อนด าเนินการตรวจ มีการอบรมครูในแต่ละ
โรงเรียนทุกโรงเรียนโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลประจ าอ าเภอและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ( รพ.สต. ) หลังจากนั้นทางโรงเรียนมีรูปแบบการตรวจ ATK ท่ีหลากหลาย เช่น 
มีบางโรงรียนให้ครูท่ีได้รับการอบรมการตรวจ ATK ได้ท าการสุ่มตรวจท้ังครูและนักเรียน บางโรงเรียน
ส่งครูและนักเรียนไปตรวจท่ีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และอีกกรณี
หนึ่งคือทางโรงเรียนเชิญเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาตรวจนักเรียนท่ีโรงเรียน 
ในการสุ่มตรวจส าหรับครูสัปดาห์ละ 2 คน และนักเรียนร้อยละ 5 ของนักเรียนท้ังหมด ต่อสัปดาห์ 
 ส่วนกรณีท่ีไม่ได้ตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  เนื่องจากโรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดซื้อ
ชุดตรวจ และโรงเรียนไมไ่ด้อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีกลุ่มเส่ียง 
 
ตอนที่ 2 การด าเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนกรณีเปิด Onsite ได้มีแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (Distancing เว้นระยะห่าง/ Mask wearing สวม
หน้ากาก/ Hand washing ล้างมือ/Testing คัดกรองวัดใช้/ Reducing ลดการแออัด/ Cleaning ท า
ความสะอาด) โรงเรียนได้เน้นย้ าในการปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก โดยการ ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการ
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ต่างๆ เช่น แจ้งนักเรียนหน้าเสาธง ผ่านเสียงตามสาย ในช้ันเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึง 
การปฏิบัติจัดเตรียมสถานท่ีตามมาตรการ โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้ 
   1) Distancing เว้นระยะห่าง เช่นเว้นระยะห่าง แต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่
เกิน 25 คนระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร   
  2) Mask wearing สวมหน้ากาก ครู นักเรียนบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการสวม
ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียน และครูจะต้องใส่เฟซชิลด์ (Face 
Sheild) ขณะปฏิบัติการสอน โดยจะต้องน าหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนอย่างน้อย 2 
ช้ิน หากนักเรียนหรือผู้มาติดต่อราชการท่ีโรงเรียนลืมหรือไม่ได้เอามา สามารถขอจากทางโรงเรียนได้ซึ่ง
โรงเรียนจัดหน้ากากผ้าและหน้ากาอนามัยไว้ส ารองให้ 
   3) Hand washing ล้างมือ  จัดเตรียมอ่างล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียน
ล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ล้างมือด้วยน้ าสบู่และนาน 20 วินาที ให้ผู้รับการตรวจคัดกรอง
ล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือ ในแต่ละจุดจะมีป้ายแสดงการล้างมือท่ี
ถูกวิธี บริเวณทางเข้าสถานศึกษา บริเวณทางขึ้นอาคารส านักงาน และบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน 
อาคารเรียน หอประชุม โรงอาหาร บริเวณห้องน้ า นอกจากนี้ยังมีเจลแอลกอฮอล์ในห้องเรียน หน้าห้อง
ส านักงาน ห้องพักครูห้องประชุม และทางขึ้นอาคารอย่างน้อยห้องละ 1 ขวด หรือนักเรียนพกพามา
จากบ้านเพื่อใช้ส่วนตัว 
   4) Testing คัดกรองวัดไข ้มีการคัดกรองไข้ สังเกตอาการ ซักประวัตินักเรียนก่อน
เข้าสถานศึกษา โดยมีเจ้าหน้าท่ีท าหน้าท่ี หรือครูเวรประจ าวันตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ครูเวร
ประจ าวันท าหน้าท่ีต้อนรับนักเรียนและท าหน้าท่ีตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแต่ละแถว โดยเน้นระยะห่าง
ระหว่างคน 1 - 1.5 เมตร ผู้มาติดต่อราชการ จะมีเจ้าหน้าท่ีท าหน้าท่ีตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณ
ทางขึ้นอาคารส านักงาน โดยเน้นระยะห่างระหว่างคน 1 - 1.5 เมตร บุคคลภายนอกจะต้องลงเบียน
การเช็คอิน “ไทยชนะ” ก าหนดให้ส านักงานและห้องพักครูต้องติดต้ังป้าย QR Code “ไทยชนะ” หรือ
สมุดลงช่ือไว้ที่หน้าห้องให้เรียบร้อย 

  5) Reducing ลดการแออัด  งดการจัดกิจกรรมกลุ่ม ลดเข้าไปในพื้นท่ีเส่ียง  เว้น
ระยะห่างระหว่าง บุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร เช่นระหว่างโต๊ะเรียน ท่ีนั่งเรียน ท่ีนั่งในโรงอาหาร ท่ี
นั่งพัก ทางเดิน จุดพักคอย ควบคุมจ านวนนักเรียน ท่ีมาร่วมกิจกรรมลดแออัด ลดเวลาท ากิจกรรมให้
ส้ันลง มีการจัดการเหล่ือมเวลาท ากิจกรรม โดยถือหลักหลีกเล่ียง การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และ
การใช้พื้นท่ีใช้สอยบริเวณสถานศึกษา โดยยึดหลัก Social distancing และมีการท าสัญลักษณ์แสดง
จุดต าแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน 
   6) Cleaning ท าความสะอาด ท าความสะอาดพื้นท่ีสัมผัสร่วม ท าความสะอาด
บริเวณพื้นท่ีสัมผัสทุกวันหลังเลิกเรียนโดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครูและนักเรียนปฏิบัติตาม
มาตรการข้างต้น ท าให้ทุกคนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

2. ปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม (Self-care ดูแลตนเอง/ Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว/ 
Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่/ Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน/ Check ส ารวจตรวจสอบ/ 
Quarantine กักกันตัวเอง) โรงเรียนมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 



72 
 

 

1) ตรวจสอบการดูแลตนเอง รักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

2)  ใช้ช้อนกลางส่วนตัวโดยการน ามาจากบ้านเป็นของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น 
ให้นักเรียนน าอาหารและน้ าด่ืมมาจากบ้านโดยโรงเรียนจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปกครอง  

3) รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ 
4) ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน บันทึกการเข้า-ออกอย่างเคร่งครัด 
5) ส ารวจตรวจสอบบุคคล นักเรียน ท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียง 
6) กักกันตัวเองในกรณีท่ีสัมผัสกลุ่มเส่ียง 14 วัน 

 3. ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มงวด (ประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานผ่าน 
MOECOVID /ท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมข้ามกลุ่ม/ 
จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ  / จัดการด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การท าความสะอาด 
คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ/  จัดให้มี School Isolation มีแผนเผชิญเหตุ และมี
การชักซ้อมอย่างเคร่งครัด/ ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรถรับ-
ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ/ จัดให้มี School Pass ส าหรับนักเรียน ครู 
และบุคลากรในสถานศึกษา) โรงเรียนมีวิธีด าเนินการ และผลการด าเนินการปฏิบัติดังนี้ 
      โรง เรียนผ่านการประเมิน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมิน ผ่าน 
MOECOVID การท ากิจกรรมเข้ากลุ่มและจัดช้ันเรียนในห้องเรียนไม่เกิน 25 คน จัดให้เว้นระยะห่าง
ในห้องไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ส าหรับอาหารกลางวันมีการด าเนินการดังนี้ 1) ให้นักเรียนน าอาหาร
และน้ าด่ืมมาจากบ้านโดยโรงเรียนจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปกครอง และ2) ให้นักเรียนน า
อุปรณ์ส าหรับรับประทานอาหารกลางวันและน้ าด่ืมมาจากบ้านเป็นของตนเองโดยทางโรงเรียน
ท าอาหารกลางวันให้นักเรียน ห้องเรียนโล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก บริเวณโรงเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม 
ห้องเรียนสะอาดมีการท าความสะอาดทุกวัน ให้นักเรียนท่ีมีความเส่ืองแยกกักตัวในห้องท่ีโรงเรียน
ก าหนดไว้ มีแผนเอชิญเหตุรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครูหรือบุคลากรมีผลการตรวจ
พบเช้ือโควิดจะปิดเรียนทันที มีการควบคุมดูแลการเข้า ออกสถานศึกษาอย่างเข้มข้นโดยหลีกเล่ียง
การไปสัมผัสในพื้นท่ีเส่ืยง จัดท าข้อมูลผลการประเมิน TST ผลการตรวจ ATK และประวิติการรับ
วัคซีนของครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง 

ผลการด าเนินการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการ

หลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด นักเรียนมีความตะหนักถึงการรักษาความปลอดภัย 
ผู้ปกครองมีความมั่นใจในความปลอดภัย ครูครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถด าเนินการจัด
กรรมการเรียนการสอน On site ได้อย่างปกติและมีความปลอดภัยของทุกคน 
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ตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
  การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีโรงเรียนท่ีได้รับการนิเทศท้ังหมด 121 โรงเรียน สรุป
ดังตารางท่ี 4.5 – 4..6  
ตารางที่ 4.6 รูปแบบการจัดการเรียนสอนแบบช้ันเรียน On-Site 

 
 จากตารางตารางท่ี 4.5 แสดงรูปแบบการจัดการเรียนสอนแบบช้ันเรียน On-Site มากท่ีสุด
คือ แบบมาเรียนทุกวัน(ช้ันเรียนปกติ) จ านวน 56 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.28  รองลงมา รูปแบบ
สลับช้ันมาเรียน จ านวน29 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.97  และน้อยท่ีสุดรูปแบบ สลับมาเรียน 5  
วัน คิดเป็นร้อยละ 1.65 
 
ผลการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน (On-Site) มีดังนี้ 
  1. จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติ (มาโรงเรียนทุกระดับชั้น) โรงเรียนมีวิธีการและ
ผลการด าเนินการ ดังนี้   

   1) โรงเรียนเปิดท าการเรียนการสอนทุกระดับช้ันๆ ช้ันเรียนละไม่เกิน 25 คน จัดท่ีนั่งเว้น
ระยะห่าง 1.50 เมตร  

 2) นักเรียนช้ันอนุบาลเรียนครึ่งวันเช้าส่วนช้ันอื่นๆเลิกเรียนตามปกติ  
  3) ครูสามารถน ารูปแบบการสอนอื่นๆมาผสมผสานใช้กับการเรียนการสอนเพิ่มเติมใน

ช้ันเรียนได้ เช่นการสอน On site ควบคู่กับการสอน On line ส าหรับนักเรียนเรียนอยู่ท่ีบ้านไปพร้อมกัน 
 4) โรงเรียนได้ด าเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ปฏิบัติตาม 6 

มาตรการหลัก (Distancing เว้นระยะห่าง/ Mask wearing สวมหน้ากาก/ Hand washing ล้างมือ/
Testing คัดกรองวัดใช้/ Reducing ลดการแออัด/ Cleaning ท าความสะอาด)  ปฏิบัติตาม 6 

เขตปฏิบัติการที่ 

รูปแบบการจัดการเรียนสอนแบบชัน้เรียน On-Site 
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1 (ไชยา,ท่าชนะ) 46 23 7 0 2 0 5 9 
2 (ท่าฉาง, พุนพิน,วิภาวดี) 28 15 5 0 0 3 4 1 
3 (คีรีรัฐ,บ้านตาขุน,พนม) 47 18 17 3 0 2 4 3 

รวม 121 56 29 3 2 5 13 13 
ร้อยละ  46.28 23.97 2.48 1.65 4.13 10.74 10.74 
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มาตรการเสริม (Self-care ดูแลตนเอง/ Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว/ Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่/ 
Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน/ Check ส ารวจตรวจสอบ/ Quarantine กักกันตัวเอง) และ 
ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มงวด (ประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานผ่าน MOECOVID /ท า
กิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมข้ามกลุ่ม/ จัดระบบการ
ให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ / จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การท าความสะอาด คุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภค และ การจัดการขยะ/  จัดให้มี School Isolation มีแผนเผชิญเหตุ และมีการชักซ้อมอย่าง
เคร่งครัด/ ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วน
บุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ/ จัดให้มี School Pass ส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา) 

ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการส่งนักเรียนมาเรียน On site ครูและนักเรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กันมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น 
  2. การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลบัชั้นมาเรียน โรงเรียนมีวธิีการและผลการ
ด าเนินการดังนี ้
 โรงเรียนจัดให้นักเรียนสลับช้ันมาเรียน เช่นระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 
– ป.3) มาเรียนในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี และระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.4 – ป.6) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) มาเรียนในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ สลับกันไปทุกสัปดาห์ โรงเรียน
ส่วนในวันท่ีนักเรียนอยู่ท่ีบ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ท้ัง ON Air 
On Demand On hand  และ Online ตามบริบทความพร้อมของนักเรียน  และส่วนใหญ่จะจัดการ
เรียนการสอน 5 สาระหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 
โดยมีการปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก ปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม และ ปฏิบัติตาม 7 มาตรการ
เข้มงวดอย่างเคร่งครัด 

ผลการด าเนินงานท าให้มีครูและมีพื้นท่ีเพียงพอและสะดวกในการบริหารจัดการ 
 3.  แบบสลบัวันคู่ วันคี ่โรงเรียนมีวธิีการและผลการด าเนินการดังนี้ 
  โรงเรียนท่ีเปิดสอนแบบสลับวันคู่ วันค่ี  เช่นระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สามารถจัด ให้นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) มาเรียนในวันคู่ และ
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) มา
เรียนในวันค่ี สลับกันไป ในวันท่ีนักเรียนอยู่ท่ีบ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการ  สอน
ทางไกลได้ ท้ัง ON Air On Demand On hand  และ Online ตามบริบทความพร้อมของนักเรียน 
โดยมีการปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก ปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม และ ปฏิบัติตาม 7 มาตรการ
เข้มงวดอย่างเคร่งครัด 

ผลการด าเนินงานท าให้มีครูและมีพื้นท่ีเพียงพอและสะดวกในการบริหารจัดการ นักเรียนใน
ระดับช้ัน ท่ีเรียนรูปแบบ On Site  ท่ีโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนมากกว่าการ
เรียนรูปแบบอื่น ๆ  ท่ีบ้านและครูผู้สอนต้องรับภาระในการจัดเตรียมเอกสาร ใบงาน ในการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบอื่น ๆ ให้กับนักเรียนท่ีเรียนท่ีบ้าน 

4. แบบสลบัวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน  (แบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม)  
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-  ไม่มีโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้    
5. แบบเรียนทุกวัน แต่สลับช่วงเวลามาเรียน (เช้า-บ่าย)     ได้ด าเนินการดังนี้ 

  1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 2  ระดับช้ัน  สลับเวลามาเรียนท่ีโรงเรียน เช้า-บ่าย   
เพื่อลดการแออัดของนักเรียน      
   2. โรงเรียนปฏิบัติตาม  6 มาตรการหลัก  6 มาตรการเสริม  และ  7 มาตรการ
เข้มงวด ในการเปิดเรียน On Site  ท่ีโรงเรียน   

ผลการด าเนินงานท าให้มีครูและมีพื้นท่ีเพียงพอและสะดวกในการบริหารจัดการ นักเรียนใน
ระดับข้ันท่ีเรียนรูปแบบ On Site  ท่ีโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนมากกว่าการ
เรียนผ่านระบบทางไกลรูปแบบอื่น ๆ  ท่ีบ้าน  และครูผู้สอนต้องรับภาระในการจัดเตรียมการสอน
มากกว่าการสอนปกติเป็น 2 เท่า  
 6. แบบสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน  (แบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม) โรงเรียน มีวิธีการ
และผลการด าเนินการดังนี้ 

 ในห้องเรียนจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือนักเรียนกลุ่ม A และ  นักเรียนกลุ่ม B  โดย
นักเรียนกลุ่ม A มาเรียน Onsite ในช้ันเรียนท่ีโรงเรียน นักเรียนกลุ่ม B จะเรียน Online ผ่าน
บทเรียนออนไลน์อยู่ท่ีบ้านและในวันถัดมานักเรียนกลุ่ม A เรียน Online ผ่านบทเรียนออนไลน์อยู่ท่ี
บ้านส่วนนักเรียนกลุ่ม B มาเรียน Onsite ในช้ันเรียนท่ีโรงเรียน แทน โดยมีการปฏิบัติตาม 6 
มาตรการหลัก ปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม และ ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มงวดอย่างเคร่งครัด 

   ผลการด าเนินงานท าให้มีครูและมีพื้นท่ีเพียงพอและสะดวกในการบริหารจัดการ นักเรียน
ในระดับขั้นท่ีเรียนรูปแบบ On Site  ท่ีโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนมากกว่า
การเรียนผ่านระบบทางไกลรูปแบบอื่น ๆ  ท่ีบ้าน  และครูผู้สอนต้องรับภาระในการจัดเตรียมการสอน
มากกว่าการสอนกปติเป็น 2 เท่า 
  8. รูปแบบอื่นๆ (โปรดระบุ) โรงเรียนมีวิธีการและผลการด าเนินการดังนี้ 
     ด าเนินการเปิดเรียนทุกช้ันยกเว้น ช้ันอนุบาล ยังคงเรียน Online หรือ Onhand  หรือ
กรณีเปิดเรียนครึ่งวันเฉพาะตอนเช้า  โดยมีการปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก ปฏิบัติตาม 6 มาตรการ
เสริม และ ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มงวดอย่างเคร่งครัด 

  ผลการด าเนินงานท าให้มีครูและมีพื้นท่ีเพียงพอและสะดวกในการบริหารจัดการ นักเรียน
ในระดับขั้นท่ีเรียนรูปแบบ On Site  ท่ีโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนมากกว่า
การเรียนผ่านระบบทางไกลรูปแบบอื่น ๆ  ท่ีบ้าน  และครูผู้สอนต้องรับภาระในการจัดเตรียมการสอน
มากกว่าการสอนปกติเป็น 2 เท่า 
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ตารางที่ 4.7 รูปแบบการด าเนินการกรณีการเรียนการสอนทางไกล   

 
 จากตารางตารางท่ี 4.6 แสดงการด าเนินการกรณีการเรียนการสอนทางไกลมากท่ีสุดคือ 
รูปแบบ On hand มีจ านวน 74 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 64.46 รองลงมาคือรูปแบบ On line มี
จ านวน 56 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.28 ส่วนน้อยท่ีสุดคือรูปแบบผสมผสาน มีจ านวน 2 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 1.65  
ผลการสังเคราะห์การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) (ที่โรงเรียน/บ้าน) มีดังนี้ 

1. On-Air (เรียนผ่านโทรทัศน์) โรงเรียนมีวิธกีารและผลการด าเนินการดังนี้ 
  วิธีการ   
   1) ใช้ส าหรับนักเรียนท่ีไม่สามารถมาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติได้/นักเรียนท่ีเรียนอยู่
ท่ีบ้าน 

2) ครูผู้สอนใช้วิธี การให้ผู้ปกครอง-นักเรียนมารับใบงาน และให้นักเรียนเรียนผ่าน
โทรทัศน์ระบบทางไกล DLTV  และส่งใบงานตามระยะเวลาและวันเวลาท่ีครูผู้สอนหรือครูประจ าช้ัน
ก าหนด  โดยใช้ 6 มาตรการหลัก  6 มาตรการเสริม  และ  7 มาตรการเข้มงวด 

3)  ครูผู้สอนติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองและนักเรียนผ่านช่องทางไลน์กลุ่มห้องเรียน   
ผลการด าเนินการ  

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ค่อนข้างดี  แต่มีนักเรียน
บางส่วนท่ีไม่สามารถเข้าเรียนได้  เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการใช้เรียน   

2. Online (เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต/แอปพลิเคชัน) โรงเรียนมีวิธีการและผลการด าเนินการ
ดังนี้ 

วิธีการ    
1) ใช้ส าหรับนักเรียนท่ีไม่สามารถมาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติได้/นักเรียนท่ีเรียนอยู่

ท่ีบ้าน 

เขตปฏิบัติการที่ 

การด าเนินการกรณีการเรียนการสอนทางไกล  
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1 (ไชยา,ท่าชนะ) 46 2 27 11 31 0 
2 (ท่าฉาง, พุนพิน,วิภาวดี) 28 2 11 3 10 2 
3 (คีรีรัฐ,บ้านตาขุน,พนม) 47 3 18 17 37 0 

รวม 121 7 56 31 78 2 
ร้อยละ  5.79 46.28 25.62 64.46 1.65 
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2) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียน  ผ่านช่องทางการส่ือสารผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ Web Conference เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสองทางนิยมใช้กับ
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา  โดยใช้ Google App For Education , Microsoft Office 365 
For Education , DEEP, Zoom , Webex ,MS TEAM ,Class Room และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ  

3)  ครูผู้สอนติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองและนักเรียนผ่านช่องทางไลน์กลุ่มห้องเรียน   
ผลการด าเนินการ  

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ค่อนข้างดี  แต่มีนักเรียน
บางส่วนท่ีไม่สามารถเข้าเรียนได้  เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการใช้เรียน   

3. On-Demand (เรียนผ่านทางเว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th) หรือ ช่อง 
YouTube (DLTV Channel 1-15) และแอปพลิเคชัน DLTV บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต)  
โรงเรียนมีวิธีการและผลการด าเนินการดังนี้ 

วิธีการ  
 1) ใช้ส าหรับนักเรียนท่ีไม่สามารถมาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติได้/นักเรียนท่ีเรียนอยู่

ท่ีบ้าน 
2) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียน โดยส่งสัญญาณ DLTV ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต (NEW DLTV)  เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียวมีครูสอนจากต้นทาง สามารถ
เช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ท้ังอินเตอเน็ตบ้านและมือถือ   ผ่าน App DLTV ผ่านเว็บไซต์ 
DLTV.ac.th ,Youtube  ผู้เรียนสามารถรับชมซ้ าและย้อนหลังได้   

3)  ครูผู้สอนติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองและนักเรียนผ่านช่องทางไลน์กลุ่มห้องเรียน
เพื่อแจ้งข่าวสาร ข้อมูล  การรับ-ส่งใบงาน  หรือเอกสารหรือคลิปต่าง ๆ   

ผลการด าเนินการ  
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ค่อนข้างดี  แต่มีนักเรียน

บางส่วนท่ีไม่สามารถเข้าเรียนได้  เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการใช้เรียน   
 4. On-Hand (เรียนผ่านหนังสือ/เอกสาร/ใบงาน)  โรงเรียนมีวิธีการและผลการ
ด าเนินการดังนี้ 

วิธีการ    
  1) ใช้ส าหรับนักเรียนท่ีไม่สามารถมาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติได้/นักเรียนท่ีเรียนอยู่

ท่ีบ้าน 
2) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียน โดยให้ผู้ปกครองมารับ – ส่งใบงาน 

รายอาทิตย์  ครูผู้สอนใช้ช่องทางไลน์ในการติดต่อ  ก ากับ  ทวงงาน  และแจ้งข่าวสารต่าง ๆ   
3) โรงเรียนใช้มาตรการ 6 มาตรการหลัก  6 มาตรการเสริม  และ  7 มาตรการ

เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
5. แบบผสมผสาน (Blended) โรงเรียนมีวิธีการและผลการด าเนินการดังนี้ 

วิธีการ    
1. ใช้ส าหรับนักเรียนท่ีไม่สามารถมาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติได้/นักเรียนท่ีเรียนอยู่ท่ีบ้าน 



78 
 

 

2. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียน โดยให้ผู้ปกครองมารับ – ส่งใบงาน        
รายอาทิตย์  ครูผู้สอนใช้ใบงาน ใบความรู้ควบคู่กับการสอนออนไลน์ , App ต่างๆ หรือช่องทางส่ือ 
DLTV  ส่ือ DLIT  ในการจัดการเรียนการสอนท่ีนักเรียนสามารถรับชมย้อนหลังได้  

3. โรงเรียนใช้มาตรการ 6 มาตรการหลัก  6 มาตรการเสริม  และ  7 มาตรการเข้มงวด 
เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

ผลการด าเนินการ  
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ค่อนข้างดี  แต่มีนักเรียน

บางส่วนท่ีไม่สามารถเข้าเรียนได้  เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการใช้เรียน   
 
ตอนที่ 4 ข้อค้นพบในการติดตามและนิเทศ 

1. จุดเด่นที่โรงเรียนด าเนินการ (ยกตัวอย่างโรงเรียนท่ีเห็นว่าสามารถเป็นตัวอย่างได้ 3 
โรงเรียน) 
   1) โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในช่วงก่อนเปิดเรียน และปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด  มีแผนเผชิญเหตุการณ์ โรงเรียนสามารถใช้แผนเผชิญเหตุมาบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนได้เป็นอย่างดี  เมื่อเกิดกรณีพบผู้ติดเช้ือภายในโรงเรียน  เช่น  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 
โรงเรียนวัดจาย 

2) โรงเรียนท่ีมีมาตรการในการคัดกรอง ส่งต่อและแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี  

 3) โรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ โดยส่วนมากเป็นโรงเรียนท่ีอยู่
ในช่วงการทดลองเปิดสอน หรือเปิดเฉพาะโรงเรียนท่ีมีนักเรียนได้รับวัคซีนแล้ว 

2) ผู้บริหารโรงเรียนบางแห่งมีการขอสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านบุคลากรใน
การด าเนินการ ตามมาตรการ 6-6-7  จากหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต. ,เทศบาล และ สพ.สต. ใน
แต่ละอ าเภอ  ก่อนเปิดเรียน  On Site ได้เป็นอย่างดี 

3) ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์  มีรูปแบบในการบริหารจัดการ  การบริหารลงสู่
การปฏิบัติการในแผนปฏิบัติราชการและมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบภายใต้กระบวนการบริหาร
ของโรงเรียน เช่น 

- เขตปฏิบัติการ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ (ใช้รูปแบบการบริหาร WE CARE WE 
CAN MODEL)  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง โรงเรียนวัดรัตนาราม 

- เขตปฏิบัติการ 2  โรงเรียนบ้านคลองราง, โรงเรียนบ้านคชาธาร , โรงเรียนวัด
หัวเตย , โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์  

- เขตปฏิบัติการ 3  โรงเรียนวัดธัญญาราม, โรงเรียนวัดสองพี่น้อง , โรงเรียน
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพท่ี 91 
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4) ครูเรียนรู้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ รูปแบบผสมผสาน 
(On Line    On Demand และOn Hand) น าไปสู่การท านวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู 
และครูเปล่ียนรูปแบบการสอน Onsite ควบคู่กับการสอนรูปแบบ Online  

5)  ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือในการปรับเปล่ียนการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ รูปแบบผสมผสาน (Onsite On Line On Demand และOn Hand) 

 
2. ข้อจ ากัด/ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียน 

  1) โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนงบประมาณในการเตรียมการต่างๆ เช่น ขาด
งบประมาณในจัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจ ATK ของนักเรียน 
  2) นักเรียนขาดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ควบคู่กับการ
สอน On site 

   3) เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมีน้อยในการมาช่วยในการตรวจคัดกรองนักเรียน  
  4) ผู้ปกครองยังไม่มั่นใจให้นักเรียนอายุเกิน 12 ปีรับวัคซีน 

 
3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน 

1) โรงเรียนขนาดเล็กท่ีขาดแคลนงบประมาณ จัดสรรเงินอุดหนุนหรือเงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนบริหารได้ตามสถานการณ์ หรือ ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ 

2) ให้นักเรียนท่ีขาดความพร้อมให้เรียนOnline ใช้รูปแบบ On hand 
3) ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ได้อบรมให้ความรู้ให้กับครู เพื่อเป็น

ผู้ช่วยในการตรวจคัดกรอง ATK 
4) ประชุมผู้ปกครองสร้างความตระหนัก และความเข้าใจในการรับวัคซีนของ

นักเรียน 
4. ข้อเสนอแนะของผู้ติดตาม 

1)  เน้นให้นักเรียนได้รู้จักสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน และติดตามข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน  และยึดหลักมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด 

2) เน้นย้ ามาตรการท าความสะอาดพื้นผิว บริเวณท่ีนักเรียนต้องใช้ร่วมกัน  เช่น 
ราวบันได  ระเบียง ห้องน้ า  ลูกบิด  กลอนประตู ฯ และจัดพื้นท่ีห้องเรียนให้สามารถรักษาระยะห่าง
ได้เต็มท่ีในห้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
   3) ให้นักเรียนเขียน Time Line ในช่วงปิดปีใหม่ เพื่อวางแผนติดสินใจในการเปิด
เรียน Onsite ต่อไป 

4) ประชุมผู้ปกครองสร้างความตระหนัก และความเข้าใจในการรับวัคซีนของ
นักเรียน  

5) โรงเรียนสามารถด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เงินรายได้ของสถานศึกษา ท่ีมีงบประมาณเหลือเพียงพอ 
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มาใช้บริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยผ่าน
การเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  6) ศึกษาคลังความรู้ (Knowledge Bank) ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยระบบ
เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital LearningPlatform) 

  7) เสนอแนะให้โรงเรียนขอความร่วมมือ/เสนอโครงการ กับ อสม. ในการด าเนินการ
ทางด้านสาธารณสุขในโรงเรียน 
        8) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ยึดตัวช้ีวัด
ต้องรู้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่วนตัวช้ีวัดควรรู้นั้น  ให้น าไปบูรณาการกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  กิจกรรมโครงงาน  วิชาอื่น ๆ  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีสามารถบูรณาการได้  
หรืออาจน าไปบูรณาการทักษะชีวิตขณะท่ีนักเรียนเรียนอยู่ท่ีบ้าน  เพื่อเป็นการลดภาระงานของ
ครูผู้สอนและนักเรียนด้วย 
 9) สถานศึกษาจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง เช่น จ านวนผู้ปกครองโดยภาพรวม
ท้ังหมดของตนเองว่ามีจ านวนท้ังหมดเท่าไร อาศัยอยู่ในชุมชนใด/หมู่บ้านอะไร  แต่ละหมู่บ้านมี
นักเรียนกี่คน เป็นต้น 
 10) แผนเผชิญเหตุควรจัดท าให้เป็นลักษณะของตนเองให้ชัดเจน โดยเฉพาะ
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติหรือ Flow Chart ขั้นตอนต่าง ๆ  และระบุช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ี
ประสานงานให้ชัดเจน. 
       11) ควรปรับปรุง/พัฒนาแผนบริหารจัดการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน/หรือแต่ละภาคเรียน และ
ควรมีข้ันตอน /หรือ Flow Chartท่ีแสดงถึงการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
      12) ควรจัดการความรู้/หรือถอดบทเรียนกระบวนการปฏิบัติงานในประเด็นต่างๆ เช่น 
ประเด็นการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบในรูปแบบต่างๆ ท่ีทางสถานศึกษาได้ด าเนินการ 
On-Site   หรือแนวทาง/มาตรการปฏิบัติ 6:6:7 เป็นต้น 
     13) ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Site ควบคู่กับOnline 
( Google Meet)ให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้น 
 
 



 
 

บทท่ี  5 
สรุปผลการนิเทศ 

 
 การติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 ระหว่างวันท่ี 8 – 28 ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศ SPDCA+  สรุปผลการนิเทศได้ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษา ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

กลุ่มเป้าหมาย   

 สถานศึกษาท่ีเปิดเรียนแบบ On Site  จ านวน  121   โรงเรียน  

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 

 1.ผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 แบบติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การสัมภาษณ์ การสอบถาม  และแบบบันทึกการติดตามและนิเทศการจัดการเรียน 
การสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 - ค่าเฉล่ีย 
 - ค่าเฉล่ียร้อยละ 
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วิธีด าเนินการ 
  การติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564  วิธีการด าเนินการ 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. สภาพการด าเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 สภาพการด าเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สรุปได้ดังนี้ 
 
  1. โรงเรียนปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (Distancing เว้นระยะห่าง/ Mask wearing 
สวมหน้ากาก/ Hand washing ล้างมือ/Testing คัดกรองวัดใช้/ Reducing ลดการแออัด/ 
Cleaning ท าความสะอาด) โรงเรียนได้เน้นย้ าในการปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก โดยการ 
ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น แจ้งนักเรียนหน้าเสาธง ผ่านเสียงตามสาย ในช้ันเรียน ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติจัดเตรียมสถานท่ีตามมาตรการ โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้ 
   1) Distancing เว้นระยะห่าง เช่นเว้นระยะห่าง แต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่
เกิน 25 คนระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร   
  2) Mask wearing สวมหน้ากาก ครู นักเรียนบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ
สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียน และครูจะต้องใส่เฟซชิลด์ (Face 
Sheild) ขณะปฏิบัติการสอน โดยจะต้องน าหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนอย่างน้อย 2 
ช้ิน หากนักเรียนหรือผู้มาติดต่อราชการท่ีโรงเรียนลืมหรือไม่ได้เอามา สามารถขอจากทางโรงเรียนได้
ซึ่งโรงเรียนจัดหน้ากากผ้าและหน้ากาอนามัยไว้ส ารองให้ 
   3) Hand washing ล้างมือ  จัดเตรียมอ่างล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ให้
นักเรียนล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ล้างมือด้วยน้ าสบู่และนาน 20 วินาที ให้ผู้รับการ
ตรวจคัดกรองล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือ ในแต่ละจุดจะมีป้าย
แสดงการล้างมือท่ีถูกวิธี บริเวณทางเข้าสถานศึกษา บริเวณทางขึ้นอาคารส านักงาน และบริเวณต่าง 
ๆ ของโรงเรียน อาคารเรียน หอประชุม โรงอาหาร บริเวณห้องน้ า นอกจากนี้ยังมีเจลแอลกอฮอล์ใน
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ห้องเรียน หน้าห้องส านักงาน ห้องพกัครูห้องประชุม และทางขึ้นอาคารอย่างน้อยห้องละ 1 ขวด หรือ
นักเรียนพกพามาจากบ้านเพื่อใช้ส่วนตัว 
   4) Testing คัดกรองวัดไข้ มีการคัดกรองไข้ สังเกตอาการ ซักประวัตินักเรียน
ก่อนเข้าสถานศึกษา โดยมีเจ้าหน้าท่ีท าหน้าท่ี หรือครูเวรประจ าวันตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ครูเวร
ประจ าวันท าหน้าท่ีต้อนรับนักเรียนและท าหน้าท่ีตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแต่ละแถว โดยเน้น
ระยะห่างระหว่างคน 1 - 1.5 เมตร ผู้มาติดต่อราชการ จะมีเจ้าหน้าท่ีท าหน้าท่ีตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายบริเวณทางขึ้นอาคารส านักงาน โดยเน้นระยะห่างระหว่างคน 1 - 1.5 เมตร บุคคลภายนอก
จะต้องลงเบียนการเช็คอิน “ไทยชนะ” ก าหนดให้ส านักงานและห้องพักครูต้องติดต้ังป้าย QR Code 
“ไทยชนะ” หรือสมุดลงช่ือไว้ที่หน้าห้องให้เรียบร้อย 

  5) Reducing ลดการแออัด  งดการจัดกิจกรรมกลุ่ม ลดเข้าไปในพื้นท่ีเส่ียง  เว้น
ระยะห่างระหว่าง บุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร เช่นระหว่างโต๊ะเรียน ท่ีนั่งเรียน ท่ีนั่งในโรงอาหาร ท่ี
นั่งพัก ทางเดิน จุดพักคอย ควบคุมจ านวนนักเรียน ท่ีมาร่วมกิจกรรมลดแออัด ลดเวลาท ากิจกรรมให้
ส้ันลง มีการจัดการเหล่ือมเวลาท ากิจกรรม โดยถือหลักหลีกเล่ียง การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และ
การใช้พื้นท่ีใช้สอยบริเวณสถานศึกษา โดยยึดหลัก Social distancing และมีการท าสัญลักษณ์แสดง
จุดต าแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน 
   6) Cleaning ท าความสะอาด ท าความสะอาดพื้นท่ีสัมผัสร่วม ท าความสะอาด
บริเวณพื้นท่ีสัมผัสทุกวันหลังเลิกเรียนโดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครูและนักเรียนปฏิบัติตาม
มาตรการข้างต้น ท าให้ทุกคนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

2. โรงเรียนปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม (Self-care ดูแลตนเอง/ Spoon ใช้ช้อนกลาง
ส่วนตัว/ Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่/ Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน/ Check ส ารวจ
ตรวจสอบ/ Quarantine กักกันตัวเอง) โรงเรียนมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

1) ตรวจสอบการดูแลตนเอง รักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

2)  ใช้ช้อนกลางส่วนตัวโดยการน ามาจากบ้านเป็นของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น 
ให้นักเรียนน าอาหารและน้ าด่ืมมาจากบ้านโดยโรงเรียนจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปกครอง  

3) รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ 
4) ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน บันทึกการเข้า-ออกอย่างเคร่งครัด 
5) ส ารวจตรวจสอบบุคคล นักเรียน ท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียง 
6) กักกันตัวเองในกรณีท่ีสัมผัสกลุ่มเส่ียง 14 วัน 

 3. โรงเรียนปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มงวด (ประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และ
รายงานผ่าน MOECOVID /ท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการท ากิจกรรม
ข้ามกลุ่ม/ จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ / จัดการด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การท าความ
สะอาด คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ/  จัดให้มี School Isolation มีแผนเผชิญเหตุ 
และมีการชักซ้อมอย่างเคร่งครัด/ ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณี 
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รถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ/ จัดให้มี School Pass ส าหรับ
นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา) โรงเรียนมีวิธีด าเนินการ และผลการด าเนินการปฏิบัติดังนี้ 
      โรง เรียนผ่านการประเมิน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมิน ผ่าน 
MOECOVID การท ากิจกรรมเข้ากลุ่มและจัดช้ันเรียนในห้องเรียนไม่เกิน 25 คน จัดให้เว้นระยะห่าง
ในห้องไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ส าหรับอาหารกลางวันมีการด าเนินการดังนี้ 1) ให้นักเรียนน าอาหาร
และน้ าด่ืมมาจากบ้านโดยโรงเรียนจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปกครอง และ2) ให้นัก เรียนน า
อุปรณ์ส าหรับรับประทานอาหารกลางวันและน้ าด่ืมมาจากบ้านเป็นของตนเองโดยทางโรงเรียน
ท าอาหารกลางวันให้นักเรียน ห้องเรียนโล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก บริเวณโรงเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม 
ห้องเรียนสะอาดมีการท าความสะอาดทุกวัน ให้นักเรียนท่ีมีความเส่ืองแยกกักตัวในห้องท่ี โรงเรียน
ก าหนดไว้ มีแผนเอชิญเหตุรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครูหรือบุคลากรมีผลการตรวจ
พบเช้ือโควิดจะปิดเรียนทันที มีการควบคุมดูแลการเข้า ออกสถานศึกษาอย่างเข้มข้นโดยหลีกเล่ียง
การไปสัมผัสในพื้นท่ีเส่ืยง จัดท าข้อมูลผลการประเมิน TST ผลการตรวจ ATK และประวิติการรับ
วัคซีนของครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง 
 ข้อสังเกตจากการนิเทศ 
  1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทาง 
การเตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้โรงเรียนเข้าใจการเตรียมการเป็นอย่างดี 
  2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้มีการประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  และมีหนังสือแจ้ง
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ท าให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจขั้นตอนในการ การ
เตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
  3. ผู้บริหารมีความตระหนักและประสบการณ์ในการบริหารภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และมีแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ เมื่อ
เกิดเหตุการณ์สามารถบริหารตามแผนเผชิญเหตุได้ทันที 
  4. ข้าราชการครูและบุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รู้เข้าใจและตระหนักใน บทบาทของตนเอง 
เช่น บทบาทของนักเรียน บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน  บทบาทขององค์กรสนับสนุน ได้แก่  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ส านักงานสาธารณสุข องค์กรทางปกครอง องค์กรเอกชน ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 5. ส านักงานเขตพื้นท่ี มีการติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอน กรณีเปิดการสอนแบบ 
Onsite ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา-19 (COVID-2019) ภาคเรียนท่ี 2   
ปีการศึกษา 2564 โดยกระบวนการนิเทศแบบ SPDCA+ เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการ 
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จัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับบริบท และร่วมกันวิเคราะห์และด าเนินการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน  
  6. การติดตามนิเทศได้รับความร่วมมือจากผู้อ านวยการกลุ่มงานทุกลุ่มในส านักงานเขตพื้นท่ี 
เกิดการประสานความร่วมมือในการนิเทศ และโรงเรียนได้รับก าลังใจและได้ความรู้ในฝ่ายงานต่างๆ 
จากผู้อ านวยการกลุ่มงานท่ีร่วมไปนิเทศด้วย 
 

2. การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
  การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีข้อสรุปดังนี้ 
  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน (On-Site) มีดังนี้ 
  1. จัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียนปกติ (มาโรงเรียนทุกระดับช้ัน) โรงเรียนมวีิธีการและผล
การด าเนินการ ดังนี้   

   1) โรงเรียนเปิดท าการเรียนการสอนทุกระดับช้ันๆ ช้ันเรียนละไม่เกิน 25 คน จัดท่ีนั่งเว้น
ระยะห่าง 1.50 เมตร  

 2) นักเรียนช้ันอนุบาลเรียนครึ่งวันเช้าส่วนช้ันอื่นๆเลิกเรียนตามปกติ  
  3) ครูสามารถน ารูปแบบการสอนอื่นๆมาผสมผสานใช้กับการเรียนการสอนเพิ่มเติมใน

ช้ันเรียนได้ เช่นการสอน On site ควบคู่กับการสอน On line ส าหรับนักเรียนเรียนอยู่ท่ีบ้านไปพรอ้ม
กัน 

 4) โรงเรียนได้ด าเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ปฏิบัติตาม 6 
มาตรการหลัก (Distancing เว้นระยะห่าง/ Mask wearing สวมหน้ากาก/ Hand washing ล้างมือ/
Testing คัดกรองวัดใช้/ Reducing ลดการแออัด/ Cleaning ท าความสะอาด)  ปฏิบัติตาม 6 
มาตรการเสริม (Self-care ดูแลตนเอง/ Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว/ Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่/ 
Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน/ Check ส ารวจตรวจสอบ/ Quarantine กักกันตัวเอง) และ 
ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มงวด (ประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานผ่าน MOECOVID /ท า
กิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมข้ามกลุ่ม/ จัดระบบการ
ให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ / จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การท าความสะอาด คุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภค และ การจัดการขยะ/  จัดให้มี School Isolation มีแผนเผชิญเหตุ และมีการชักซ้อมอย่าง
เคร่งครัด/ ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วน
บุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ/ จัดให้มี School Pass ส าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา) 

ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการส่งนักเรียนมาเรียน On site ครูและนักเรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กันมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น 
  2. การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับชั้นมาเรียน โรงเรียนมีวิธีการและผลการ
ด าเนินการดังนี้ 
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 โรงเรียนจัดให้นักเรียนสลับช้ันมาเรียน เช่นระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 
– ป.3) มาเรียนในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี และระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.4 – ป.6) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) มาเรียนในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ สลับกันไปทุกสัปดาห์ โรงเรียน
ส่วนในวันท่ีนักเรียนอยู่ท่ีบ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการสอนทางไกลได้ ท้ัง ON Air 
On Demand On hand  และ Online ตามบริบทความพร้อมของนักเรียน  และส่วนใหญ่จะจัดการ
เรียนการสอน 5 สาระหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 
โดยมีการปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก ปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม และ ปฏิบัติตาม 7 มาตรการ
เข้มงวดอย่างเคร่งครัด 

ผลการด าเนินงานท าให้มีครูและมีพื้นท่ีเพียงพอและสะดวกในการบริหารจัดการ 
 3.  แบบสลบัวันคู่ วันคี ่โรงเรียนมีวธิีการและผลการด าเนินการดังนี้ 
  โรงเรียนท่ีเปิดสอนแบบสลับวันคู่ วันค่ี  เช่นระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สามารถจัด ให้นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) มาเรียนในวันคู่ และ
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) มา
เรียนในวันค่ี สลับกันไป ในวันท่ีนักเรียนอยู่ท่ีบ้านสามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนการ สอน
ทางไกลได้ ท้ัง ON Air On Demand On hand  และ Online ตามบริบทความพร้อมของนักเรียน 
โดยมีการปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก ปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม และ ปฏิบัติตาม 7 มาตรการ
เข้มงวดอย่างเคร่งครัด 

ผลการด าเนินงานท าให้มีครูและมีพื้นท่ีเพียงพอและสะดวกในการบริหารจัดการ นักเรียนใน
ระดับช้ัน ท่ีเรียนรูปแบบ On Site  ท่ีโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนมากกว่าการ
เรียนรูปแบบอื่น ๆ  ท่ีบ้านและครูผู้สอนต้องรับภาระในการจัดเตรียมเอกสาร ใบงาน ในการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบอื่น ๆ ให้กับนักเรียนท่ีเรียนท่ีบ้าน 

4. แบบสลบัวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน  (แบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม)  
-  ไม่มีโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้    

5. แบบเรียนทุกวัน แต่สลับช่วงเวลามาเรียน (เช้า-บ่าย)     ได้ด าเนินการดังนี้ 
  1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 2  ระดับช้ัน  สลับเวลามาเรียนท่ีโรงเรียน เช้า-บ่าย   
เพื่อลดการแออัดของนักเรียน      
   2. โรงเรียนปฏิบัติตาม  6 มาตรการหลัก  6 มาตรการเสริม  และ  7 มาตรการ
เข้มงวด ในการเปิดเรียน On Site  ท่ีโรงเรียน   

ผลการด าเนินงานท าให้มีครูและมีพื้นท่ีเพียงพอและสะดวกในการบริหารจัดการ นักเรียนใน
ระดับข้ันท่ีเรียนรูปแบบ On Site  ท่ีโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนมากกว่าการ
เรียนผ่านระบบทางไกลรูปแบบอื่น ๆ  ท่ีบ้าน  และครูผู้สอนต้องรับภาระในการจัดเตรียมการสอน
มากกว่าการสอนปกติเป็น 2 เท่า  
 6. แบบสลบักลุ่มนักเรียนมาเรียน  (แบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม) โรงเรียน มีวิธีการ
และผลการด าเนินการดังนี ้
 ในห้องเรียนจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือนักเรียนกลุ่ม A และ  นักเรียนกลุ่ม B  โดย
นักเรียนกลุ่ม A มาเรียน Onsite ในช้ันเรียนท่ีโรงเรียน นักเรียนกลุ่ม B จะเรียน Online ผ่าน
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บทเรียนออนไลน์อยู่ท่ีบ้านและในวันถัดมานักเรียนกลุ่ม A เรียน Online ผ่านบทเรียนออนไลน์อยู่ท่ี
บ้านส่วนนักเรียนกลุ่ม B มาเรียน Onsite ในช้ันเรียนท่ีโรงเรียน แทน โดยมีการปฏิบัติตาม 6 
มาตรการหลัก ปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม และ ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มงวดอย่างเคร่งครัด 
   ผลการด าเนินงานท าให้มีครูและมีพื้นท่ีเพียงพอและสะดวกในการบริหารจัดการ นักเรียน
ในระดับขั้นท่ีเรียนรูปแบบ On Site  ท่ีโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนมากกว่า
การเรียนผ่านระบบทางไกลรูปแบบอื่น ๆ  ท่ีบ้าน  และครูผู้สอนต้องรับภาระในการจัดเตรียมการสอน
มากกว่าการสอนกปติเป็น 2 เท่า 
  8. รูปแบบอื่นๆ (โปรดระบุ) โรงเรียนมีวิธีการและผลการด าเนินการดังนี้ 
     ด าเนินการเปิดเรียนทุกช้ันยกเว้น ช้ันอนุบาล ยังคงเรียน Online หรือ Onhand  หรือ
กรณีเปิดเรียนครึ่งวันเฉพาะตอนเช้า  โดยมีการปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก ปฏิบัติตาม 6 มาตรการ
เสริม และ ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มงวดอย่างเคร่งครัด 
  ผลการด าเนินงานท าให้มีครูและมีพื้นท่ีเพียงพอและสะดวกในการบริหารจัดการ นักเรียน
ในระดับขั้นท่ีเรียนรูปแบบ On Site  ท่ีโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนมากกว่า
การเรียนผ่านระบบทางไกลรูปแบบอื่น ๆ  ท่ีบ้าน  และครูผู้สอนต้องรับภาระในการจัดเตรียมการสอน
มากกว่าการสอนปกติเป็น 2 เท่า 
 
รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล  

1. On-Air (เรียนผ่านโทรทัศน์) โรงเรียนมีวิธกีารและผลการด าเนินการดังนี ้
  วิธีการ   
   1) ใช้ส าหรับนักเรียนท่ีไม่สามารถมาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติได้/นักเรียนท่ีเรียนอยู่
ท่ีบ้าน 

2) ครูผู้สอนใช้วิธี การให้ผู้ปกครอง-นักเรียนมารับใบงาน และให้นักเรียนเรียนผ่าน
โทรทัศน์ระบบทางไกล DLTV  และส่งใบงานตามระยะเวลาและวันเวลาท่ีครูผู้สอนหรือครูประจ าช้ัน
ก าหนด  โดยใช้ 6 มาตรการหลัก  6 มาตรการเสริม  และ  7 มาตรการเข้มงวด 

3)  ครูผู้สอนติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองและนักเรียนผ่านช่องทางไลน์กลุ่มห้องเรียน   
ผลการด าเนินการ  

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ค่อนข้างดี  แต่มีนักเรียน
บางส่วนท่ีไม่สามารถเข้าเรียนได้  เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการใช้เรียน   

2. Online (เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต/แอปพลิเคชัน) โรงเรียนมีวิธีการและผลการด าเนินการ
ดังนี้ 

วิธีการ    
1) ใช้ส าหรับนักเรียนท่ีไม่สามารถมาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติได้/นักเรียนท่ีเรียนอยู่

ท่ีบ้าน 
2) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียน  ผ่านช่องทางการส่ือสารผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ Web Conference เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสองทางนิยมใช้กับ
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นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา  โดยใช้ Google App For Education , Microsoft Office 365 
For Education , DEEP, Zoom , Webex ,MS TEAM ,Class Room และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ  

3)  ครูผู้สอนติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองและนักเรียนผ่านช่องทางไลน์กลุ่มห้องเรียน   
ผลการด าเนินการ  

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ค่อนข้างดี  แต่มีนักเรียน
บางส่วนท่ีไม่สามารถเข้าเรียนได้  เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการใช้เรียน   

3. On-Demand (เ รียนผ่านทางเว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th) หรือ ช่อง 
YouTube (DLTV Channel 1-15) และแอปพลิเคชัน DLTV บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต)  
โรงเรียนมีวิธีการและผลการด าเนินการดังนี้ 

วิธีการ  
 1) ใช้ส าหรับนักเรียนท่ีไม่สามารถมาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติได้/นักเรียนท่ีเรียนอยู่

ท่ีบ้าน 
2) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียน โดยส่งสัญญาณ DLTV ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต (NEW DLTV)  เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียวมีครูสอนจากต้นทาง สามารถ
เช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ท้ังอินเตอเน็ตบ้านและมือถือ  ผ่าน App DLTV ผ่านเว็บไซต์ 
DLTV.ac.th ,Youtube  ผู้เรียนสามารถรับชมซ้ าและย้อนหลังได้   

3)  ครูผู้สอนติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองและนักเรียนผ่านช่องทางไลน์กลุ่มห้องเรียน
เพื่อแจ้งข่าวสาร ข้อมูล  การรับ-ส่งใบงาน  หรือเอกสารหรือคลิปต่าง ๆ   

ผลการด าเนินการ  
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ค่อนข้างดี  แต่มีนักเรียน

บางส่วนท่ีไม่สามารถเข้าเรียนได้  เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการใช้เรียน   
 4. On-Hand (เรียนผ่านหนังสือ/เอกสาร/ใบงาน)  โรงเรียนมีวิธีการและผลการ
ด าเนินการดังนี้ 

วิธีการ    
  1) ใช้ส าหรับนักเรียนท่ีไม่สามารถมาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติได้/นักเรียนท่ีเรียนอยู่

ท่ีบ้าน 
2) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียน โดยให้ผู้ปกครองมารับ – ส่งใบงาน 

รายอาทิตย์  ครูผู้สอนใช้ช่องทางไลน์ในการติดต่อ  ก ากับ  ทวงงาน  และแจ้งข่าวสารต่าง ๆ   
3) โรงเรียนใช้มาตรการ 6 มาตรการหลัก  6 มาตรการเสริม  และ  7 มาตรการ

เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
5. แบบผสมผสาน (Blended) โรงเรียนมีวิธีการและผลการด าเนินการดังนี้ 

วิธีการ    
1. ใช้ส าหรับนักเรียนท่ีไม่สามารถมาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติได้/นักเรียนท่ีเรียนอยู่ท่ีบ้าน 
2. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเรียน โดยให้ผู้ปกครองมารับ – ส่งใบงาน        

รายอาทิตย์  ครูผู้สอนใช้ใบงาน ใบความรู้ควบคู่กับการสอนออนไลน์ , App ต่างๆ หรือช่องทางส่ือ 
DLTV  ส่ือ DLIT  ในการจัดการเรียนการสอนท่ีนักเรียนสามารถรับชมย้อนหลังได้  
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3. โรงเรียนใช้มาตรการ 6 มาตรการหลัก  6 มาตรการเสริม  และ  7 มาตรการเข้มงวด 
เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

ผลการด าเนินการ  
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ค่อนข้างดี  แต่มีนักเรียน

บางส่วนท่ีไม่สามารถเข้าเรียนได้  เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการใช้เรียน   
 ข้อสังเกตจากการนิเทศ  
  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางกระทรวงศึกษาธิการ 5 รูปแบบ คือ  

1. รูปแบบการเรียนแบบ On- site คือ การเดินทางมาเรียนท่ีโรงเรียนซึ่งเหมาะส าหรับ
โรงเรียนท่ีมีปริมาณนักเรียนน้อยสามารถจัดพื้นท่ีแบบเว้นระยะห่างและเข้มงวดการสวมหน้ากาก
อนามัยตามมาตรการด้านสาธารณสุข  โดยรูปแบบการมาเรียนทุกวันปกติ คิดเป็นร้อยละ 46.28 
เนื่องจาก โรงเรียนมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองจากการ
ได้รับวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และการได้รับการคัดกรอง ATK 
ก่อนเข้าสถานศึกษา ซึ่งรูปแบบนี้โดยส่วนมากจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกินห้องเรียนละ 
25 คน นอกจากนี้ โรงเรียนเปิดสอนแบบ On- site รูปแบบสลับช้ันมาเรียน แบบสลับวันคู่ค่ี สลับมา
เรียน 5 วัน สลับมาเรียนทุกวันสลับเวลา สลับกลุ่มนักเรียน และรูปแบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของสถานศึกษา เช่นมีนักเรียนมากกว่า 25 คนต่อห้องเรียน  

2. การเรียนแบบ On-Air ผ่านระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV  โดย
เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 5.79 เนื่องจาก การเยนการสอนทางไกลท่ีบ้าน นักเรียนยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของ
วัสดุ อุปกรณ์ จานดาวเทียม ท าให้รูปแบบนี้ยังใช้เป็นส่วนน้อยท่ีบ้าน 

3. การเรียนแบบ On-Line ครูผู้สอนท าการสอนผ่านระบบอิเล็คทรอนิค โดยเฉล่ียคิดเป็น
ร้อยละ 46.28 นักเรียนท่ีมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งบางโรงเรียนคุณครูสอน 
Onsite ควบคู่กับการสอน On-line ให้นักเรียนได้เรียนไปพร้อมกัน 

4. การเรียนแบบ On-demand  ผ่านระบบแอปพลิเคชันโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 25.62
นักเรียนท่ีมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท้ังนี้นักเรียนสามารถย้อนหลังมาดูส่ือ
ต่างๆ ได้ 

5. การเรียนแบบ On- hand ครูผู้สอนแจกเอกสารใบงานให้กับนักเรียนท่ีบ้าน โดยเฉล่ีย
คิดเป็นร้อยละ 64.46 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสภาพความพร้อมของนักเรียนท่ีเรียนท่ีบ้าน ไม่สามารถใช้
การสอนรูปแบบอื่นๆ ได้ และอีกท้ัง คุณครูมีความกระตือรือร้นสร้างนวัตกรรม ชุดแบบฝึก หรือ ใบ
งานจาก DLTV หรือจากส านักพิมพ์ต่างๆ ให้นักเรียนได้ท าท่ีบ้าน 

ข้อค้นพบในการติดตามและนิเทศ 
  การติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
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2564 ระหว่างวันท่ี 8 – 28 ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศ SPDCA+  มีข้อค้นพบในการติดตามและนิเทศดังนี้ 

1. จุดเด่นที่โรงเรียนด าเนินการ  
   1) โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในช่วงก่อนเปิดเรียน และปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด  มีแผนเผชิญเหตุการณ์ โรงเรียนสามารถใช้แผนเผชิญเหตุมาบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนได้เป็นอย่างดี  เมื่อเกิดกรณีพบผู้ติดเช้ือภายในโรงเรียน  เช่น  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 
โรงเรียนวัดจาย (ข้อมูล ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2564) 

2) โรงเรียนท่ีมีมาตรการในการคัดกรอง ส่งต่อและแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี  

3) โรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ โดยส่วนมากเป็นโรงเรียนท่ีอยู่
ในช่วงการทดลองเปิดสอน หรือเปิดเฉพาะโรงเรียนท่ีมีนักเรียนได้รับวัคซีนแล้ว 

4) ผู้บริหารโรงเรียนบางแห่งมีการขอสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านบุคลากรใน
การด าเนินการ ตามมาตรการ 6-6-7  จากหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต. ,เทศบาล และ สพ.สต. ใน
แต่ละอ าเภอ  ก่อนเปิดเรียน  On Site ได้เป็นอย่างดี 

5) ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์  มีรูปแบบในการบริหารจัดการ  การบริหารลงสู่
การปฏิบัติการในแผนปฏิบัติราชการและมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบภายใต้กระบวนการบริหาร
ของโรงเรียน เช่น 

- เขตปฏิบัติการ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ (ใช้รูปแบบการบริหาร WE CARE WE 
CAN MODEL)  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง โรงเรียนวัดรัตนาราม 

- เขตปฏิบัติการ 2  โรงเรียนบ้านคลองราง, โรงเรียนบ้านคชาธาร , โรงเรียนวัด
หัวเตย , โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์  

- เขตปฏิบัติการ 3  โรงเรียนวัดธัญญาราม, โรงเรียนวัดสองพี่น้อง , โรงเรียน
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพท่ี 91 

6) ครูเรียนรู้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ รูปแบบผสมผสาน 
(On Line    On Demand และOn Hand) น าไปสู่การท านวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู 
และครูเปล่ียนรูปแบบการสอน Onsite ควบคู่กับการสอนรูปแบบ Online  

7)  ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือในการปรับเปล่ียนการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ รูปแบบผสมผสาน (Onsite On Line On Demand และOn Hand) 

2. ข้อจ ากัด/ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียน 
  1) โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนงบประมาณในการเตรียมการต่างๆ เช่น ขาด
งบประมาณในจัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจ ATK ของนักเรียน 
  2) นักเรียนขาดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ควบคู่กับการ
สอน On site 

   3) เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมีน้อยในการมาช่วยในการตรวจคัดกรองนักเรียน  
  4) ผู้ปกครองยังไม่มั่นใจให้นักเรียนอายุเกิน 12 ปีรับวัคซีน 
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3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน 
1) โรงเรียนขนาดเล็กท่ีขาดแคลนงบประมาณ จัดสรรเงินอุดหนุนหรือเงินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนบริหารได้ตามสถานการณ์ หรือ ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ 
2) ให้นักเรียนท่ีขาดความพร้อมให้เรียนOnline ใช้รูปแบบ On hand 
3) ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ได้อบรมให้ความรู้ให้กับครู เพื่อเป็น

ผู้ช่วยในการตรวจคัดกรอง ATK 
4) ประชุมผู้ปกครองสร้างความตระหนัก และความเข้าใจในการรับวัคซีนของ

นักเรียน 
4. ข้อเสนอแนะของผู้ติดตาม 

1)  เน้นให้นักเรียนได้รู้จักสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน และติดตามข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน  และยึดหลักมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด 

2) เน้นย้ ามาตรการท าความสะอาดพื้นผิว บริเวณท่ีนักเรียนต้องใช้ร่วมกัน  เช่น 
ราวบันได  ระเบียง ห้องน้ า  ลูกบิด  กลอนประตู ฯ และจัดพื้นท่ีห้องเรียนให้สามารถรักษาระยะห่าง
ได้เต็มท่ีในห้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
   3) ให้นักเรียนเขียน Time Line ในช่วงปิดปีใหม่ เพื่อวางแผนติดสินใจในการเปิด
เรียน Onsite ต่อไป 

4) ประชุมผู้ปกครองสร้างความตระหนัก และความเข้าใจในการรับวัคซีนของ
นักเรียน  

5) โรงเรียนสามารถด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เงินรายได้ของสถานศึกษา ท่ีมีงบประมาณเหลือเพียงพอ 
มาใช้บริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยผ่าน
การเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

6) ศึกษาคลังความรู้ (Knowledge Bank) ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยระบบ
เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

7) เสนอแนะให้โรงเรียนขอความร่วมมือ/เสนอโครงการ กับ อสม. ในการด าเนินการ
ทางด้านสาธารณสุขในโรงเรียน 

 
 
 

 8) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ยึดตัวช้ีวัด
ต้องรู้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่วนตัวชี้วัดควรรู้นั้น  ให้น าไปบูรณาการกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  กิจกรรมโครงงาน  วิชาอื่น ๆ  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีสามารถบูรณาการได้  
หรืออาจน าไปบูรณาการทักษะชีวิตขณะท่ีนักเรียนเรียนอยู่ท่ีบ้าน  เพื่อเป็นการลดภาระงานของ
ครูผู้สอนและนักเรียนด้วย 
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 9) สถานศึกษาจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง เช่น จ านวนผู้ปกครองโดย
ภาพรวมทั้งหมดของตนเองว่ามีจ านวนท้ังหมดเท่าไร อาศัยอยู่ในชุมชนใด/หมู่บ้านอะไร  แต่ละ
หมู่บ้านมีนักเรียนกี่คน เป็นต้น 
  10) แผนเผชิญเหตุควรจัดท าให้เป็นลักษณะของตนเองให้ชัดเจน โดยเฉพาะ
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติหรือ Flow Chart ขั้นตอนต่าง ๆ  และระบุช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ี
ประสานงานให้ชัดเจน. 
 11) ควรปรับปรุง/พัฒนาแผนบริหารจัดการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน/หรือแต่ละภาคเรียน และ
ควรมีข้ันตอน /หรือ Flow Chartท่ีแสดงถึงการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 12) ควรจัดการความรู้/หรือถอดบทเรียนกระบวนการปฏิบัติงานในประเด็นต่างๆ 
เช่น ประเด็นการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบในรูปแบบต่างๆ ท่ีทางสถานศึกษาได้
ด าเนินการ On-Site   หรือแนวทาง/มาตรการปฏิบัติ 6:6:7 เป็นต้น 
 13) ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On Site ควบคู่กับOnline ( 
Google Meet)ให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมคีวามกระตือรือร้นมากขึ้น 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตาม นิเทศการติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564  
 ปัญหาอุปสรรค 

1) การเปล่ียนแปลงการเปิด ปิดของโรงเรียน ท าให้การติดตามนิเทศฯ ไม่ได้เป็นตามแผน
ท่ีวางไว ้

2) การติดราชด่วนของผู้นิเทศฯท าให้ได้ได้เป็นไปตามปฏิทินท่ีก าหนดไว้ 

ปัญหาอุปสรรค 
1) แจ้งเปล่ียนแปลงนัดหมายผู้บริหาร 
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96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แผนการนิเทศ 
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แผนติดตาม และนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

******************************* 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือ

สถาบันการศึกษาตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี32) ลงวันท่ี 20 กันยายน 2564 นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์คล่ีคลายไปในทาง
ท่ีดีขึ้นประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ได้ออกข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 34) ก าหนดให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติโดยในส่วนของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิ จัยและนวัตกรรมและกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดประกอบกับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2564 อาศัยอ านาจตามความในข้อ4 (1) ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 34) จึงยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อก าหนดออกตาม
ความในมาตรา9แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 
32) ลงวันท่ี 20 กันยายน 2564 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแนวทางการ
เตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษาในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปว่า ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 และระหว่างท่ีจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการก าหนดท้ังนี้ส านักงานคณะกรรมการ
การ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ไ ด้มีกรอบการด า เนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ ได้แก่ 1) On-Site (เรียนท่ีโรงเรียน School) 2) On-Air เรียนโดย 
DLTV (KU-Band) 3) On-Line (เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต Internet ด้วยระบบ Video Conference/ 
Platform/ Meet/Class start) 4) On-Demand (เรียนผ่าน Application ด้วยระบบ DLTV ผ่าน
ช่องทาง ww.dltv.ac.th/ Application/  You Tube)  และ 5) On- Hand เรียนท่ีบ้านโดยหนังสือ
เรียนแบบฝึกหัดเพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้สร้างความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดท าแผนติดตามและนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียน
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ท่ี 2 ปีการศึกษา2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับบริบทมากท่ีสุด  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษา ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

กลุ่มเป้าหมาย 
ติดตามและนิเทศการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุก

โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

ภาพความส าเร็จ 

 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีความพร้อมและแนวทางปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2564 และแนวทางจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระยะเวลาในการติดตามและนิเทศ 
  ระหว่างวนัท่ี 8-28 ธันวาคม 2564  

รูปแบบการติดตาม/นิเทศ 

 ใช้กระบวนการนิเทศแบบ SPDCA+  โดยความร่วมมือภายในเครือข่ายเขตปฏิบัติ  

การด าเนินการติดตามและนิเทศ 
  1.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และแผนติดตามและนิเทศโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน 

  2.  สร้างความเข้าใจให้โรงเรียนในสังกัด 
 3.  ด าเนินการนิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 4.  สรุปผลและรายงานผลการติดตามและนิเทศ 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือการนิเทศ 
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เครื่องมือติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันท่ี 8 – 20 ธันวาคม 2564 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
โรงเรียน.....................................................เครือข่าย............................................. 
ข้อมูลพื้นฐาน 
โรงเรียนเปิดสอนระดับ..................................................จ านวนนักเรียนท้ังหมด...........................คน 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด........................คนได้รับวัคซีนแล้ว..............คน คิดเป็น
ร้อยละ........... 
 ท่ียังไม่ได้รับวัคซีน....................คน  ช่ือ-สกุล.............................................................................. 
 เหตุท่ีไม่ได้รับวัคซีน...................................................................................................................... 
จ านวนนักเรียนท่ีมีอายุ 12 ปีข้ึนไป..................คนได้รับวัคซีนแล้ว............คน คิดเป็นร้อยละ............ 
จ านวนนักเรียนท่ีมีอายุต่ ากว่า 12 ปี ..............คนได้รับวัคซีนแล้ว..............คน คิดเป็นร้อยละ............ 
ผู้ปกครองนักเรียนได้รับวัคซีนแล้ว..................คน  คิดเป็นร้อยละ....................................................... 
จ านวนนักเรียนท่ีออกนอกระบบ ..............คน (ออกกลางคัน/ตกหล่น) 
 ช่ือ-สกุล
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
มีประกาศเปิดเรียนของสถานศึกษา          มี    ไม่ม ี
มีใบอนุมัติจาก ศปก.อ าเภอ ให้เปิดเรียน (On-Site)         มี    ไม่ม ี
นักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) ในวันเปิดเรียน    มี   ไม่ม ี
 * ระบุวิธีการตรวจ ATK ให้นักเรียน (เช่น ตรวจเฉพาะนักเรียน/ผู้ปกครองท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ี
เสียง/อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเส่ียง หรือ ตรวจทุกคน เป็นต้น  ตรวจโดย จนท.อสม./ครู/จนท.สาธารณสุข
อ าเภอหรือ อื่นๆ เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 มีแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   มี    ไม่มี 
 มีแผนบริหารจัดการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   มี    ไม่มี  
 มีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามก าหนด ผ่าน
ช่องทาง   http://202.29.173.26/open2564  (ทุกวันศุกร์) 
   มี    ไม่มี  
 
 
 
 

http://202.29.173.26/open2564
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ประเด็นที่ 1 การด าเนินการของโรงเรียน กรณีเปิด On-Site 
ที่ ประเดน็ วิธีด าเนนิการ/ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ
1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน 

(On-Site) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 จัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียนปกติ  
(มาโรงเรียนทุกระดับช้ัน) 
 แบบสลับช้ันมาเรียน 
 แบบสลับวันคู่ วันค่ี 
 แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน 
     (แบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม) 
 แบบเรียนทุกวัน แต่สลับช่วงเวลามาเรียน  
     (เช้า-บ่าย) 
 แบบสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน                 
     (แบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม) 
รูปแบบอื่นๆ (โปรดระบุ) 
......................................................................... 
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
................................…………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2 รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance 
Learning) (ท่ีโรงเรียน/บ้าน) ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ 
 On-Air (เรียนผ่านโทรทัศน์) 
 Online (เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต/แอป
พลิเคชัน) 
 On-Demand (เรียนผ่านทางเว็บไซต์ 
DLTV (www.dltv.ac.th) หรือ ช่อง 
YouTube 
(DLTV Channel 1-15) และแอปพลิเคชัน 
DLTV บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต) 
 On-Hand (เรียนผ่านหนังสือ/เอกสาร/ใบ
งาน) 
 แบบผสมผสาน (Blended) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................... 
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ประเด็นที่ 2 แนวปฏิบัติของสถานศึกษา 

ที่ ประเดน็ ปฏิบตั ิ
ไม่

ปฏิบตั ิ
วิธีด าเนนิการ/ผลการด าเนินการ 

หมาย
เหต ุ

1 ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 
1. Distancing เว้นระยะห่าง 
2. Mask wearing สวมหน้ากาก 
3. Hand washing ล้างมือ 
4.Testing คัดกรองวัดใช้ 
5. Reducing ลดการแออัด 
6. Cleaning ท าความสะอาด 

 
……….. 
……….. 
………
………
………
……… 

 

 
……….. 
……….. 
………
………
………
……… 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

2 ปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม 
1. Self-care ดูแลตนเอง 
2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 
3. Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่ 
4. Track ลงทะเบียนเข้าออก
โรงเรียน 
5. Check ส ารวจตรวจสอบ 
6. Quarantine กักกันตัวเอง 

 
……….. 
……….. 
………
………
………
……… 
……… 

 
……….. 
……….. 
………
………
………
……… 
……… 

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

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

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

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

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

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

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

..................................................... 
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ที่ ประเดน็ ปฏิบตั ิ
ไม่

ปฏิบตั ิ
วิธีด าเนนิการ/ผลการด าเนินการ 

หมาย
เหต ุ

3 ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มงวด 
1. ประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และ
รายงานผ่าน MOECOVID  
2. ท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small 
Bubble หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมข้าม
กลุ่ม 
3. จัดระบบการให้บริการอาหารตาม
หลักสุขาภิบาลอาหารและหลัก
โภชนาการ 
4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบาย
อากาศภายในอาคาร การท าความ
สะอาด คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค และ 
การจัดการขยะ 
5. จัดให้มี School Isolation มีแผน
เผชิญเหตุ และมีการชักซ้อมอย่าง
เคร่งครัด 
6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไป
โรงเรียน (Seal Route) กรณีรถรับ-ส่ง
นักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะ
โดยสารสาธารณะ 
7. จัดให้มี School Pass ส าหรับ
นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
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ประเด็นที่ 3 ข้อค้นพบในการติดตามและนิเทศ 

1. จุดเด่นท่ีโรงเรียนด าเนินการ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ข้อจ ากัด/ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

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

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

          ................/....................../.................. 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างบันทึกการนิเทศ 
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เขตปฏิบัติการ 1 อ าเภอไชยาท่าชนะ 
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เขตปฏิบัติการ 2 อ าเภอท่าฉาง พุนพนิ วิภาวดี 
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เขตปฏิบัติการ 3  คีรีรัฐนิคม พนม บ้านตาขุน 
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ภาคผนวก ง 
ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ภาพประกอบการติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site   
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เขตปฏิบัติการที่ 1 อ าเภอไชยา ท่าชนะ ระหว่างวันที่  8-28  ธันวาคม  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนตลาดหนองหวาย โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 

โรงเรียน ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 
โรงเรียนบ้านหนองปรือ 

โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 
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โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม โรงเรียนวัดศรีพนม 

โรงเรียนบ้านห้วยพนุ 

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 
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ภาพประกอบการติดตาม  นิเทศการจัดการเรียนการสอน  เปิดเรียน  On – site   
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  

ระหว่างวันที่  8 – 28  ธันวาคม  2565 เขตปฏิบัติการที่ 2 อ าเภอท่าฉาง พุนพิน วิภาวดี 
วันที่  20  ธันวาคม  2564 

   
โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการ

เฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง  

   
โรงเรียนบ้านวังผักแว่น  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ือง
การเฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง  และแนะน าให้

จัดท าผังกั้นให้เด็กปฐมวัยแยกนอน   

   
โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน

เร่ืองการเฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง   

   
โรงเรียนสหกรณ์นิคม  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการ

เฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง  
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โรงเรียนบ้านท่าแซะ  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการ

เฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง  

   
โรงเรียนวัดประตูใหญ่  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ือง
การเฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง  และแนะน าให้

จัดท าผังกั้นให้เด็กปฐมวัยแยกนอน   

   
โรงเรียนวัดบางคราม  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการ

เฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง   

   
โรงเรียนวัดอัมพาราม  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการ

เฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง  
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วนัที่  21  ธนัวาคม  2564 

   
โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย  ข้อค้นพบ  นวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ
อย่างครบถ้วน          มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการเฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม

อย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง 

   
โรงเรียนวัดบางพลา  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการเฝ้าระวังและ

การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง 

   
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม  ข้อค้นพบ  ที่แตกต่างจากที่อื่น  คือ  การเปิดเรียนคร่ึงวัน  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกัน

โรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการเฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้น
ผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง 

   
โรงเรียนวัดหัวเตย  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการเฝ้าระวังและ

การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง 
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วนัที่  22  ธนัวาคม  2564 

   
โรงเรียนวัดตรีธาราราม  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการเฝ้าระวัง
และการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง 

   
โรงเรียนคลองราง  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  นักเรียนกล้าแสดงออก  มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการเฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  
2  คร้ัง  

   
โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการเฝ้า
ระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง 

   
โรงเรียนวัดแหลมไผ่  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการ
เฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง 
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วนัที่  23  ธนัวาคม  2564 

   
โรงเรียนวัดน้ ารอบ  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการ

เฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง 

   
โรงเรียนบ้านนาค้อ  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการ

เฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง 

   
โรงเรียนบ้านไทรงาม  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการ

เฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง 

   
โรงเรียนวัดเกษม  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน   มีความโดดเด่นในเร่ืองสถานที่มีความสวยงาม  
สะอาดเรียบร้อย  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการเฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่าง

น้อยวันละ  2  คร้ัง 
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วนัที่  24  ธนัวาคม  2564 

   
โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ือง

การเฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง 

   
โรงเรียนวัดทุ่งเซียด  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการ

เฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง 

   
โรงเรียนวัดประชาวงศาวาส  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน

เร่ืองการเฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง  

   
โรงเรียนบ้านอ่างทอง  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการ

เฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง 

   
โรงเรียนวัดนาคาวาส  ข้อค้นพบ  มีการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างครบถ้วน  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการ

เฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ  2  คร้ัง 
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ภาพประกอบการติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดสอนแบบ On-Site   
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ

สถานศึกษาในอ าเภอคีรีรัฐนิคม  อ าเภอบ้านตาขุน อ าเภอพนม   
ระหว่างวันที่  8-28  ธันวาคม  2564 
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โรงเรียนวัดนิลาราม โรงเรียนบ้านวงัพลาย 

โรงเรียนบ้านยาง โรงเรียนบ้านวงัพลาย 

โรงเรียนบ้านมะเลาะ โรงเรียนบ้านโตนยาง 
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โรงเรียนวัดนิลาราม โรงเรียนบ้านวงัพลาย 

โรงเรียนบ้านยาง โรงเรียนบ้านวงัพลาย 

โรงเรียนบ้านมะเลาะ โรงเรียนบ้านโตนยาง 
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