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คำนำ 
 

          รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)  ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามวัตถุประสงค์ในด้านการนิเทศ ติดตาม
ความพร้อมในการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ  การสรุปผลสำรวจ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และผลนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเตรียมความพร้อมเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดของเอกสารนี้ ประกอบด้วย บทนำ ความเป็นมาวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ระยะเวลา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิธีการดำเนินงาน สรุปผลการนิเทศ ปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา โดยมีภาพประกอบการนิเทศ ติดตาม อย่างครบถ้วน   
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ศึกษานครนายก หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า เอกสารฉบับนี ้ จะเป็นประโยชน์ในการนำผลการดำเนินงาน           
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 ตอนที ่1  

บทนำ 

ความเป็นมา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะสำเร็จได้ตามเป้าหมาย กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการนิเทศ  

และกระบวนการบริหารจัดการ จำเป็นต้องพัฒนาและร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนไปด้วยกัน ซึ่งกระบวนการนิเทศ
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัด การเรียนการสอนของครู โดยมุ่งให้
เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบเปิดเรียนในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 และกำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน             
สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น 

ในการจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนในสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมกับให้
นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม แม้จะไม่สามารถไปโรงเรียนได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดเชื้อโรคในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดนโยบายการจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม ระยะที่ 2 ทดลองการเรียนการสอน ระยะที่ 3 
การจัดการเรียนการสอน และระยะท่ี 4 การสอบและการศึกษาต่อ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการ
จัดทำแนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลตาม
แนวนโยบายดังกล่าว  ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ และสภาพบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเอื้อต่อการ “เรียนเพื่อรู้” ของเด็กให้มากที่สุด จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ขึ้นมา  

วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อจัดทำเครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมในการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                 
 2. เพื่อนิเทศ ติดตามความพร้อมในการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ  
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

3. เพ่ือสำรวจรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
4. เพ่ือนิเทศ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
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กลุ่มเป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ  

1. ผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  ทีป่รึกษาประจำอำเภอประธานศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน  รวมทั้งสิ้นจำนวน 57 คน  

2. ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ของโรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จำแนกเป็น 
     2.1 การนิเทศระยะที ่1 นิเทศ เยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 530 ครัวเรือน 
  2.2 การนิเทศระยะที ่2 นิเทศ ติดตามโรงเรียน จำนวน 131 โรงเรียน  

เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จำนวน 131 โรงเรียน  

ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์          
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกโรงเรียน  

ระยะเวลาปฏิบัติการนิเทศ 
ระยะที่ 1 : ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2563  
ระยะที ่2 : ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบนิเทศ ติดตาม จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้  

1. แบบนิเทศ ติดตาม ความพร้อมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการทดลอง 
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) มีลักษณะเป็นข้อคำถามแบบปลายเปิด จำนวน 3 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 ประเด็นนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 แยกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
  1. ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ 
  2. ความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน 
  3. ความพร้อมด้านนักเรียน/ผู้ปกครองและชุมชน 
 ตอนที่ 3 ความต้องการช่วยเหลือ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

2. แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้ผู้
ปฏิบัติการนิเทศใช้แบบนิเทศฯ มีลักษณะเป็นแบบสำรวจ และแบบตรวจสอบรายการจำนวน 25 ข้อ สำหรับใช้          
ในการสอบถาม สังเกต และตรวจสอบความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประเด็นการนิเทศ ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 : รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
 ประเด็นที่ 2 : การดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีเครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมในการ
ทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)                 
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีข้อมูลความพร้อมในการทดลองจัดการเรียน             
การสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ ของโรงเรียนในสังกัด 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีข้อมูลความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด ในการ
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 4 

 

 ตอนที ่2 

วิธีดำเนินการ 

วิธีดำเนินการปฏิบัติการนิเทศ ระยะที่ 1 
1. แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการเร ียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล               

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (คำสั่งที่ 91/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563) 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา

ทางไกลฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครนายก ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ที่ปรึกษาประจำอำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ โดยแบ่งออกเป็น 8 คณะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 57 คน (คำสั่งที่ 105/2563   
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563) 

3. ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ จำนวน 8 คณะ เพ่ือวางแผนกำหนดประเด็นการนิเทศ และจัดทำ 
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม  

4. คณะกรรมการนิเทศฯ 8 คณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการทดลองจัดการเรียน
การสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ โดยสุ่มเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 4 อำเภอ กำหนดตามสัดส่วน
ขนาดของโรงเรียนและครบทุกช่วงชั้นที่โรงเรียนนั้นๆ เปิดทำการสอน  
 5. ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ เพ่ือสรุปผลการนิเทศ เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1  

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายการนิเทศฯ ครั้งที่ 1 เป็นการนิเทศ เยี่ยมบ้านนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครนายก 131 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 530 ครัวเรือน จำแนกเป็นรายอำเภอ ดังนี้ 
 1. คณะที่ 1 :  48  ครัวเรือน  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน อ.เมืองนครนายก 
 2. คณะที่ 2 :  76  ครัวเรือน  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน อ.เมืองนครนายก 
 3. คณะที่ 3 :  72  ครัวเรือน  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน อ.เมืองนครนายก 
 4. คณะที่ 4 :  44  ครัวเรือน  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน อ.ปากพลี 
 5. คณะที่ 5 :  67  ครัวเรือน  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน อ.บ้านนา 
 6. คณะที่ 6 :  78  ครัวเรือน  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน อ.บ้านนา 
 7. คณะที่ 7 :  80  ครัวเรือน  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน อ.องครักษ์ 

  8. คณะที่ 8 :  65  ครัวเรือน  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน อ.องครักษ์ 
 ประเด็นนิเทศ  
  ประเด็นนิเทศ ครั ้งที ่ 1 : ติดตามความพร้อมในการทดลอง จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระยะเวลาปฏิบัติการนิเทศ  
 ระยะเวลาปฏิบัติการนิเทศ ครั้งที่ 1 : ระหว่างวันที่ 21 –27 พฤษภาคม 2563  
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วิธีดำเนินการปฏิบัติการนิเทศ ระยะที่ 2 
1. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ 

ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครนายก ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ที่ปรึกษาประจำอำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้อำนวยการ
โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ โดยแบ่งออกเป็น 8 คณะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 57 คน (คำสั่งที่ 105/2563 ลงวันที่ 7 
พฤษภาคม 2563) 

2. ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ จำนวน 8 คณะ เพ่ือนำผลการนิเทศ ติดตามครั้งที่ 1 มาวางแผนกำหนด 
ประเด็นการนิเทศ และจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม  

3. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมเป็นคณะนิเทศ ในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการนิเทศ ครั้งที่ 2  
4. คณะกรรมการนิเทศฯ 8 คณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศ เพื่อสำรวจรูปแบบการจัดการเรียนการสอน             

ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และนิเทศ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

5. ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
ครอบคลุมพ้ืนที ่4 อำเภอ  

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการนิเทศฯ ครั้งที่ 2 เป็นการนิเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก จำนวน 131 โรงเรียน ดังนี้ 

 1. คณะที่ 1 :  14 โรงเรียน  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน อ.เมืองนครนายก 
 2. คณะที่ 2 :  17 โรงเรียน  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน อ.เมืองนครนายก 
 3. คณะที่ 3 :  18 โรงเรียน  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน อ.เมืองนครนายก 
 4. คณะที่ 4 :  12 โรงเรียน  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน อ.ปากพลี 
 5. คณะที่ 5 :  17 โรงเรียน  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน อ.บ้านนา 
 6. คณะที่ 6 :  18 โรงเรียน  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน อ.บ้านนา 
 7. คณะที่ 7 :  18 โรงเรียน  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน อ.องครักษ์ 
 8. คณะที่ 8 :  17 โรงเรียน  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน อ.องครักษ์ 

 ประเด็นนิเทศ 
ประเด็นที่ 1 : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 
ประเด็นที่ 2 : การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 ระยะเวลาปฏิบัติการนิเทศ  
  ระยะเวลาปฏิบัติการนิเทศฯ ครั้งที่ 2 : ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 
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ตอนที ่3 
สรุปผลการนิเทศ 

 

สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ 1 
1. ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ ภาพรวมมีความพร้อมระดับมาก โดยกำหนดครูรับผิดชอบตามสาย

ชั้นสำรวจความพร้อมของนักเรียนเป็นรายบุคคล ใช้งบประมาณอุดหนุนรายหัว เบิกจ่ายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ 
เอกสารใบงานที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
    2. ความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมมีความพร้อมระดับมาก โดยโรงเรียนได้ดำเนินการ 
ดังนี้ 
       2.1 ประชุมคณะครูชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน และประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อม    
กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
       2.2 ครูศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และดำเนินการ
จัดทำเอกสารใบงาน/แบบฝึก 
       2.3 ครูเยี ่ยมนักเรียน แนะนำวิธีการเรียน/ช่องทางการรับชม และมอบหมายใบงานเป็นระยะ 
ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค โทรศัพท์ เป็นต้น 
       2.4 ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยนัดหมายเพื่อเก็บใบงานเก่าแล้วส่งมอบ             
ใบงานใหม่ พร้อมกับแนะนำการทำใบงาน/แบบฝึกหัดเพ่ิมเติม เป็นรายบุคคล 

3. ความพร้อมของนักเรียน/ผู้ปกครองและชุมชน ในภาพรวมมีความพร้อมระดับน้อย โดยพบว่า  
3.1 มีนักเรียนสามารถรับชมการสอนทางไกลได้โดยรับสัญญาณผ่านโทรทัศน์ (KU-Band , 

C-Band , DigitalTV) และบางส่วนที่เรียนทางไกลจากโทรศัพท์มือถือ (YouTube, Application DLTV)  
3.2 มีนักเรียนทีไ่ม่สามารถเรียนระบบทางไกลได้ เนื่องจากโทรทัศน์เป็นกล่องแบบเก่า 

โทรทัศน์เสีย ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ และไม่มีไฟฟ้า  
3.3 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน เนื่องจากต้องออกไปทำงานนอกบ้าน โดยจะให้ 

บุตรหลานอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ เพื่อนบ้าน เป็นส่วนใหญ่ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของจำนวนครัวเรือน ในด้านความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลฯ    
              จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน จำแนกเป็นรายอำเภอ 

อำเภอ 
จำนวน

ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ความพร้อม 
ระดับมาก 

ความพร้อม 
ระดับปานกลาง 

ความพร้อม 
ระดับน้อย 

ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ 
เมืองนครนายก 196 45 22.96 56 28.57 95 48.47 
ปากพลี 44 9 20.45 10 22.73 25 56.82 
บ้านนา 145 37 25.52 44 30.34 64 44.14 
องครักษ์ 145 71 48.97 34 23.45 40 27.59 

รวม 530 162 30.57 144 27.17 224 42.26 

 จากตารางที ่ 1 ร้อยละของจำนวนครัวเรือน ในด้านความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
การศึกษาทางไกล จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวน 530 ครัวเรือน โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพร้อม
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 42.26  รองลงมาคือมีความพร้อมระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.57 และมีความพร้อม
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 27.17 ตามลำดับ  และเมื่อพิจารณาเป็นรายอำเภอ พบว่า อำเภอองครักษ์มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 48.97 รองลงมาคืออำเภอบ้านนา คิดเป็นร้อยละ 25.52 
และอำเภอเมืองนครนายก คิดเป็นร้อยละ 25.52 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 2 ร้อยละของจำนวนครัวเรือน ในด้านความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล 
              จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน จำแนกเป็นรายศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

จำนวน
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ความพร้อม 
ระดับมาก 

ความพร้อม 
ระดับปานกลาง 

ความพร้อม 
ระดับน้อย 

ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ 
1 เขาพระ-บ้านใหญ่ 21 4 19.05 5 23.81 12 57.14 
2 หินตั้ง-ศรีนาวา 27 5 18.52 7 25.92 15 55.56 
3 ศรีจุฬา-ดงละคร-ดอนยอ 48 10 20.83 18 37.50 20 41.67 
4 สาริกา 28 6 21.43 9 32.14 13 46.43 
5 ท่าช้าง-ท่าทราย-วังกระโจม 35 8 22.86 6 17.14 21 60.00 
6 พรหมณี 37 12 32.43 11 29.73 14 37.84 
7 ปากพลี 44 9 20.45 10 22.73 25 56.82 
8 ทองหลาง-บางอ้อ-อาษา 30 7 23.33 10 33.33 13 43.34 
9 บ้านพริก-พิกุลออก 37 8 22.62 13 35.14 16 42.24 
10 บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกระอาง 48 16 33.33 13 27.08 19 39.59 
11 ป่าขะ-เขาเพ่ิม 30 6 20.00 8 26.67 16 53.33 
12 องครักษ์พัฒนา 51 27 52.94 11 21.57 13 25.49 
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ที ่
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

จำนวน
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ความพร้อม 
ระดับมาก 

ความพร้อม 
ระดับปานกลาง 

ความพร้อม 
ระดับน้อย 

ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ 
13 องครักษ์รวมพลัง 29 14 48.28 6 20.69 9 31.03 
14 องครักษ์สามัคคี 40 17 42.50 10 25.00 13 32.50 
15 องครักษ์ก้าวหน้า 25 13 52.00 7 28.00 5 20.00 
 รวม 530 162 30.57 144 27.17 224 42.26 

จากตารางที่ 2 ร้อยละของจำนวนครัวเรือน ในด้านความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
การศึกษาทางไกล จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวน 530 ครัวเรือน โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพร้อม
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 42.26  มีความพร้อมระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.57 และมีความพร้อมระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 27.17 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายศูนย์พัฒนาฯ พบว่า ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล ได้แก่ ศูนย์พัฒนาฯ องครักษ์พัฒนา มี ความพร้อม
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52.94  รองลงมาคือศูนย์พัฒนาฯ องครักษ์ก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 52.00  และศูนย์
พัฒนาฯ องครักษ์รวมพลัง คิดเป็นร้อยละ 48.28 ตามลำดับ 

สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ 2 
➢ ประเด็นที่ 1 : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

(1 กรกฎาคม 2563) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตารางท่ี 3 แสดงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครนายก จำนวน 131 โรงเรียน  
              จำแนกตามขนาดโรงเรียน                

รูปแบบ วิธีการ ขนาด รร. จำนวน (รร.) รวม หมายเหตุ 
แบบปกติ จัดการเรียนการสอน         

ที่โรงเรียนแบบปกติ  
(On-site) 

ขนาดเล็ก 76   
ขนาดกลาง 49 125  
ขนาดใหญ่ -   

แบบผสมผสาน แบบท่ี 1 : สลับชั้นมาเรียน  
แบบสลับวันเรียน 

ขนาดเล็ก -   
ขนาดกลาง -   
ขนาดใหญ่ 1 1 รร.อนุบาลนครนายก 

 แบบท่ี 2 : สลับชั้นมาเรียน 
แบบสลับวันคู่-วันคี่ 

ขนาดเล็ก -   
 ขนาดกลาง -   
 ขนาดใหญ่ 1 1 รร.อนุบาลบ้านนา 
 แบบท่ี 3 : สลับชั้นมาเรียน 

แบบสลับมาเรียน 5 วัน  
หยุด 9 วัน 

ขนาดเล็ก -   
 ขนาดกลาง - - - 
 ขนาดใหญ่ -   
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รูปแบบ วิธีการ ขนาด รร. จำนวน (รร.) รวม หมายเหตุ 
 แบบท่ี 4 : สลับช่วงเวลา 

แบบเรียนทุกวัน สลับเวลา
เช้า-บ่าย 

ขนาดเล็ก -   
 ขนาดกลาง 1 1 รร.วัดโพธิ ์
 ขนาดใหญ่ -   
 แบบท่ี 5 : สลับกลุ่ม

นักเรียน แบบแบ่งนักเรียน 

ในห้องเป็น 2 กลุ่ม 

ขนาดเล็ก -  รร.วัดหนองรี 
 ขนาดกลาง 1 3 รร.วัดทองย้อย 
 ขนาดใหญ่ 2  รร.อนุบาลองครักษ์ 
 แบบท่ี 6 :  วิธีอ่ืนๆ  - - -  

รวม 131  

       หมายเหตุ  * ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 จากตารางที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครนายก จำนวน 131 
โรงเรียน  พบว่า โรงเรียนมีจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนแบบปกติ (On-site) จำนวน 125 โรงเรียน และมี 
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) จำนวน 6 โรงเรียน รายละเอียด ดังนี้ 

1. สลับชั้นมาเรียน แบบสลับวันเรียน  จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 
2. สลับชั้นมาเรียน แบบสลับวันคู่ – วันคี่ จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา 
3. สลับช่วงเวลามาเรียน แบบมาเรียนทุกวัน สลับเวลาเช้า-บ่าย จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์ 
4. สลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม มีจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล 

องครักษ์  โรงเรียนวัดทองย้อย และโรงเรียนวัดหนองรี โดยจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
- กลุ่ม A เรียนที่โรงเรียนปกติ (On-site)  
- กลุ่ม B เรียนที่บ้าน เช่น เรียนจาก DLTV / ศึกษาจากใบงานที่ครูมอบหมาย /เรียนออนไลน์อ่ืนๆ 
 

➢ ประเด็นที่ 2 : การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019               
(COVID-19) ในการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563) 

ตารางท่ี 4 ร้อยละของจำนวนโรงเรียนตามระดับความพร้อม ในการดำเนินการตามมาตรการฯ เตรียมความพร้อม 
              การเปิดภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 จำแนกเป็นรายอำเภอ  

มาตรการ 
ระดับ 

ความพร้อม 
จำนวนโรงเรียน/อำเภอ 

รวม ร้อยละ 
เมืองฯ ปากพลี บ้านนา องครักษ์ 

1. มาตรการ (กลาง) 
ของ สธ. 

มาก 49 12 35 35 131 100 
ปานกลาง - - - - - - 
น้อย - - - - - - 

2. มาตรการ (เฉพาะ) ของสถานศึกษา       
ด้าน 1 มาก 49 12 35 35 131 100 

ระบบบริหารจัดการ ปานกลาง - - - - - - 
 น้อย - - - - - - 
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มาตรการ 
ระดับ 

ความพร้อม 
จำนวนโรงเรียน/อำเภอ 

รวม ร้อยละ 
เมืองฯ ปากพลี บ้านนา องครักษ์ 

ด้าน 2 มาก 49 12 35 35 131 100 
ระบบการเรียนการสอน ปานกลาง - - - - - - 

 น้อย - - - - - - 
ด้าน 3 มาก 49 12 35 35 131 100 

ระบบนิเทศภายใน ปานกลาง - - - - - - 
 น้อย - - - - - - 

ด้าน 4 มาก 49 12 35 35 131 100 
ระบบการวัด ปานกลาง - - - - - - 

และประเมินผล น้อย - - - - - - 
ด้าน 5 มาก 49 12 35 35 131 100 

ระบบการรายงานผล ปานกลาง - - - - - - 
 น้อย - - - - - - 

                                                      หมายเหตุ   *โรงเรียนในสังกัด สพป.นครนายก จำนวน 131 โรงเรียน 

จากตารางที่ 4 พบว่า โรงเรียนในสังกัด สพป.นครนายก จำนวน 131 โรงเรียน มีการดำเนินการตาม 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบทุกมาตรการฯ โดยมีความพร้อม         
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับมาก ทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  

1. การดำเนินการมาตรการ (กลาง) ตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ 
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 ข้อ รายละเอียดดังนี้ 

1.1  มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาสำหรับนักเรียนและบุคลากรของ 
สถานศึกษาและผู้มาติดต่อทุกคน 

1.2  กำหนดให้นักเรียน บุคลากรและผู้มาติดต่อในสถานศึกษา ทุกคนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากาก 
อนามัยตลอดเวลา 
 1.3  มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ตามจุดต่างๆ เช่น ทางเข้าห้องเรียน          
โรงอาหาร เป็นต้น 

 1.4  จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น โต๊ะ-เก้าอ้ีในห้องเรียน ที่นั่ง 
ในโรงอาหาร ที่นั่งพัก ทางเดิน จุดรอคอย ห้องนอนเด็กเล็ก เป็นต้น 

 1.5  ทำความสะอาดห้องเรียน เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท และบริเวณต่างๆ โดยทำ 
ความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ-เก้าอ้ีและวัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้าเรียน พักเที่ยงและหลังเลิกเรียนทุกวัน 

1.6  พิจารณาควบคุมจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ลดความแออัดหรือลดเวลาปฏิบัติกิจกรรม 
ให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น 
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2. การดำเนินการมาตรการ (เฉพาะ) ตามแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน รายละเอียดดังนี้ 
  ด้านที่ 1 : มาตรการด้านระบบบริหารจัดการ 
  พบว่า โรงเรียนทุกแห่ง ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรรมการดำเนินงานเพื่อการเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์นักเรียน มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครองเก่ียวกับนโยบายการแพร่ 
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนเปิดเรียน  จัดทำประกาศนโยบาย/แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษาบันทึกการเข้า/ออกของบุคลากร และผู้มาติดต่อ เช่น สแกน QR-Code 
ไทยชนะ เป็นต้น 
  ด้านที่ 2 : มาตรการด้านระบบการเรียนการสอน 

พบว่า โรงเรียนทุกแห่ง ดำเนินการโดยมีการจัดโต๊ะ-เก้าอ้ีในห้องเรียน/ห้องทำกิจกรรมอ่ืนๆ  
โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร  ทำสัญลักษณ์แสดงจุด/ตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่าง
ระหว่างกัน 1-2 เมตร  ส่งเสริมความรู้ ใช้สื่อด้านสุขภาพอนามัยผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Line , Facebook 
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภายในห้องเรียนเพ่ือหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  จัดเตรียมแผนรองรับในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
นักเรียนที่ป่วย ถูกกักตัวไม่สามารถมาโรงเรียนได้ เช่น การแนะนำให้เรียน DLTV ทางโทรทัศน์ / อินเทอร์เน็ต /  
ทำใบงาน เป็นต้น 

 ด้านที่ 3 : มาตรการด้านระบบการนิเทศภายใน 

 พบว่า โรงเรียนทุกแห่ง ดำเนินการโดยกำหนดการกำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ของครูผู้สอนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และกำหนดการประชุมและ
สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุง/พัฒนา ให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรการฯ ที่กำหนด 
 ด้านที่ 4 : มาตรการด้านระบบการวัดและประเมินผล 

 พบว่า โรงเรียนทุกแห่ง ดำเนินการโดยมีการปรับรูปแบบ/วิธีการวัดและประเมินผล  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น กำหนดการทดสอบความรู้ล่วงหน้า สอดคล้องตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผล ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีการกำหนดแผนสอนซ่อมเสริม 
สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามกำหนด โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปรับปรุง/พัฒนาตนเองตลอดปีการศึกษา 
 ด้านที่ 5 : มาตรการด้านระบบการรายงานผล 

พบว่า โรงเรียนทุกแห่งดำเนินการโดยมีการสร้างเครือข่าย/ระบบการรายงานผลด้านสุขภาพ 
อนามัยของนักเรียนเพื่อสื่อสารด้านการเจ็บป่วย โดยผู้นำนักเรียน จิตอาสา ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน  อสม. มีการ
กำหนดแผนการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง  
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ตอนที ่4 
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ปญัหา 

 
สภาพปัญหา/อุปสรรคที่พบ ระยะที่ 1 

สภาพปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการนิเทศ ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน ในระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-27 
พฤษภาคม 2563 ของคณะนิเทศ 8 คณะ เพ่ือติดตามความพร้อมในการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
ทางไกลฯ จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวน 530 ครัวเรือน พบปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เป็นโทรทัศน์รุ่นเก่า /กล่องรับสัญญาณรุ่นเก่า ไม่สามารถปรับจูนได้ 
2. มีโทรทัศน์แต่ไม่สามารถใช้งานได้  
3. ปรับจูนกล่องรับสัญญาณไม่เป็น 
4. นักเรียน/ผู้ปกครองไม่ทราบว่าจะต้องรับชมโทรทัศน์ช่องใด 
5. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน ขณะเรียนทางไกลได้ตามเวลา เนื่องจากต้องไปทำงานรับจ้าง 
6. ปู่/ย่า/ตา/ยาย ไม่สามารถช่วยแนะนำบทเรียนให้นักเรียนได้ 
7. การเรียนติดต่อกันนาน ๆ  ทำให้นักเรียนเบื่อหน่าย และขาดความสนใจต่อการเรียน 
8. กรณีใช้อินเทอร์เน็ต ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 

แนวทางแก้ปัญหา 
1. หากนักเรียนไม่สามารถเรียนด้วยระบบทางไกลได้ในทุกช่องทาง แนะนำให้ครูผู้สอนดูแลเป็นพิเศษใน 

การทำใบงาน/อธิบายเพ่ิมเติม เป็นรายกรณี 
2. คณะนิเทศฯ แนะนำช่องการรับชม และดำเนินการปรับจูนให้สามารถรับชมได้ปกติ 
3. โรงเรียนให้ยืมกล่องรับสัญญาณของโรงเรียนไปใช้ 
4. นักเรียนที่ไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลในขณะเรียน แนะนำให้ไปเรียนรวมกับบ้านเพื่อนในชั้นเดียวกันที่อยู่บ้าน 

อยู่บริเวณใกล้ ๆ กัน 
5. หากบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนแนะนำให้ใช้ Wi-Fi ที่โรงเรียน 
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สภาพปัญหา/อุปสรรคที่พบ ระยะที่ 2 
 สภาพปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการนิเทศ ติดตามนักเรียนในระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 3 
กรกฎาคม 2563 ของคณะนิเทศ 8 คณะร่วมกับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อสำรวจรูปแบบการจัดการเรียน              
การสอนของโรงเรียนในสังกัด 131 โรงเรียน และตรวจสอบความพร้อมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 
พบปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ  เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้กับ 
นักเรียน เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในปริมาณมาก และต่อเนื่อง 
 2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลมีอาการอึดอัด รำคาญ และไม่ชินการใส่หน้ากากอนามัย  

 3. นักเรียนบางคนลืมนำหน้ากากอนามัยมาด้วย 
 4. ครูผู้สอนมีความกังวลด้านการจัดการเรียนการสอนไม่ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางฯ 

แนวทางแก้ปัญหา 
1. หาแหล่งงบประมาณสนับสนุน ขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้ประสงค์บริจาค 

วัสดุ-อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ / หน้ากากผ้า / 
หน้ากากอนามัย เป็นต้น 
  2. ขอยืมเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมสแกนจาก รพ.สต./ อบต. / อสม. เป็นต้น 
  3. ขอความร่วมมือคณะครูช่วยกันจัดทำ Face Shield , หน้ากากผ้าสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน 
 4. ครูผู้สอนให้คำแนะนำกับนักเรียนโดยให้ถอดหน้ากากออกได้เป็นระยะ ๆ เมื่อรู้สึกหายใจไม่สะดวก 

 5. สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือผู้ปกครองในการจัดหาหน้ากากผ้าให้กับบุตรหลาน  
 6. กำหนดให้เรียนชดเชยในวันหยุด เสาร์/อาทิตย์ เพ่ือปรับเวลาเรียนให้ครบตามจำนวน 200 วัน 
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ภาคผนวก 1 
➢ โครงการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 

ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
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โครงการ    ขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  
               ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง    
       งานประจำ   งานพัฒนา    
ความสอดคล้องกับ  
   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
   โครงการนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   มาตรฐานสำนักงานเขต  ข้อ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
จุดเน้น   ด้านผู้เรียน  ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา  ด้านการบริหารจัดการ 
แผนงานงบประมาณ    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา 

ภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและ
ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ใน
สังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และกำหนดให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) นั้น 

ในการจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนในสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมกับให้
นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม แม้จะไม่สามารถไปโรงเรียนได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดเชื ้อโรคในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จึงกำหนดนโยบายการจัด          
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม ระยะที่ 2 ทดลองการเรียนการสอน 
ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน และระยะท่ี 4 การสอบและการศึกษาต่อ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการ
จัดทำแนวทางพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลตาม
แนวนโยบายดังกล่าว  ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ และสภาพบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เอื้อต่อการ “เรียนเพื่อรู้” ของเด็กให้มากที่สุด จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ขึ้นมา  
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2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือจัดทำเครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ                
 2. เพ่ือปฏิบัติการนิเทศการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ            
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 3. เพ่ือวิเคราะห์ สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ               
3. เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ  

1. ผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  ที่ปรึกษาประจำอำเภอประธานศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน  รวมทั้งสิ้นจำนวน 62 คน 

2. ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ของโรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จำนวน 131 โรงเรียน  

เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จำนวน 131 โรงเรียน  

ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกโรงเรียน  
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เมษายน 2563 กลุ่มนิเทศฯ 
2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม /           

คณะประเมินผล 
พฤษภาคม 2563 กลุ่มนิเทศฯ 

 1.1 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน   
 1.2 จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม   
 1.3 จัดทำปฏิทินการนิเทศ ระยะที่ 1,2   
2 ปฏิบัติการนิเทศนิเทศการศึกษา  18 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2563  
 2.1 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วย

เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ ของโรงเรียนในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

 คณะกรรมการ 
นิเทศ ติดตามฯ 

 2.2 รายงานผลการนิเทศ จำแนกเป็นรายอำเภอ   
3 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน ก.ค.- ก.ย. 2563 กลุ่มนิเทศฯ 
 3.1 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ   
 3.2 เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

5. ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการ 
เริ่มดำเนินการ  1 เมษายน 2563  ถึง  30 กันยายน 2563 

   ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
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6. งบประมาณ     งบประมาณจำนวน  87,870  บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)   
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา 
             ภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ  
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม/คณะประเมินผล 14,270     
   - ค่าอาหารกลางวัน (61 คน x 100 บ. x  1 วัน)     6,100  

   - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  (61 คน x 35 บ. x  2 มื้อ)     4,270  

   - ค่าจ้างทำเอกสารเครื่องมือนิเทศ ( 65 ชุด x 60 บ.)    3,900  

กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 59,280    

   - ค่าพาหนะเดินทางสำหรับศึกษานิเทศก์ (57 คน x 400 บ.x 2 ครั้ง)      45,600  

   - ค่าเบี้ยเลี้ยง (57 คน x 120 บ.x 2 ครั้ง)     13,680  

กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผล/ประชุมวิเคราะห์ สรุปผลการนิเทศ 14,320    

   - ค่าอาหารกลางวัน (18 คน x 100 บ. x  2 วัน)     3,600  

   - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  (18 คน x 35 บ. x  4 มื้อ)     2,520  
   - ค่าวัสดุ    6,200 
   - ค่าจ้างทำเล่มเอกสารรายงานผลฯ (20 เลม่ x 100 บ.)   2,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 87,870 - 81,670 6,200 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง   

1) การปฏิบัติการนิเทศ ไม่เป็นไปตามแผนการนิเทศท่ีกำหนดไว้ 
2) การดำเนินการนิเทศ ติดตามขาดความต่อเนื่อง และไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1) ควรกำหนดปฏิทินการปฏิบัติการนิเทศ และจัดทำเครื่องมือนิเทศ 
  2) ควรมีการปฏิบัติการนิเทศแบบทีม และปฏิบัติการนิเทศตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง  
8. การประเมินผล/ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 
การประเมินผล/หลักฐาน 

1. มีเครื่องมือนิเทศ กำกับตดิตามการจัดการเรยีนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ   

ร้อยละ 100 ตรวจสอบ เครื่องมือนิเทศฯ 

2. ร้อยละของผู้ปฏิบัติการนิเทศ มกีระบวนการนเิทศ/รปูแบบ
การนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล ที่เหมาะสมตามสถานการณ์และบรบิทของสถานศึกษา 

ร้อยละ 
80 

ประเมิน/
ตรวจสอบ 

แบบสอบถาม 

3. มีเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการ
นิเทศ ติดตามการจดัการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล ในสถานการณ์แพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ร้อยละ 100 ประเมิน/ 
ตรวจสอบ 

รายงานผลการดำเนิน
โครงการฯ 
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9.  ผลลัพธ์/ผลผลิต ที่เกิดจากโครงการ    

1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีเครื่องมือสำหรับนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษาทุกคน สามารถนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ตามสถานการณ์และสภาพบริบท          
ของโรงเรียน 

3. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนา 
กระบวนการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 
     ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               (นางสุชญา  บำรุงกิจ)                              
                   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
      
 

 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

              (นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี) 
              ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นายสมเพชร  มัชปะโม) 

                                        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
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ภาคผนวก 2 
➢ คำสั่ง สพป.นครนายก ที่ 91/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 
➢ คำสั่ง สพป.นครนายก ที่ 105/2563 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 
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ภาคผนวก 3 
➢ ปฏิทินนิเทศ ติดตามฯ  ครั้งที่ 1 : 21-27 พฤษภาคม 2563 
➢ ปฏิทินนิเทศ ติดตามฯ  ครั้งที่ 2 : 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 
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➢ แบบนิเทศ ติดตาม ครัง้ที่ 1 
➢ แบบนิเทศ ติดตาม ครัง้ที่ 2 
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แบบนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง 

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 
 

  โรงเรียน.....................................................ศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา.............................................. 
          คณะผู้ปฏิบัติการนิเทศ.............................................................................. ............................................ 

สถานที่นิเทศ........................................................................................ วันที่นิเทศ.................................... 
 
คำชี้แจง  ผู้ปฏิบัติการนิเทศใช้แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  
            ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 โดยสอบถามข้อมูล  

  สังเกตการณ์ และตรวจสอบความพร้อม ณ สถานที่นิเทศจริง จากผู้บริหารโรงเรียน ครผูู้สอน นักเรียน 
  หรือผู้ปกครองนักเรียน ตามประเด็นนิเทศ  

ตอนที่  1  ข้อมูลสถานศึกษา 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน หรือ รักษาการ......................................................................................... 

      เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก............................................................................................... . 
    จำนวนบุคลากร 

1) จํานวนครูผู้สอน (ข้าราชการ) ........................................................คน 
2) จํานวนครูผู้สอน (พนักงานราชการ) ............................................. คน 
3) จํานวนครูผู้สอน (อัตราจ้าง) ......................................................... คน 

 จ้างด้วยเงินของทางราชการ ...................................คน 
 จ้างด้วยเงินของโรงเรียน .........................................คน 

 4) จำนวนครู (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) ..........................................................คน 
5) จํานวนเจ้าหน้าที่ธุรการ ..................................................................คน 
6) จํานวนนักการภารโรง ................................................................... คน 

จำนวนนักเรียน ณ วันที่................................ (ณ วันที่สำรวจ) 
1) ระดับปฐมวัย.........................................คน             
2) ระดับประถมศึกษา...............................คน         
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.....................คน             

รวมทั้งสิ้น ……………………………….…… คน 
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ตอนที่  2  ประเด็นนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ 

                แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563  
1) ความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ  
 1.1 ด้านบุคลากร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.2 ด้านงบประมาณ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.3 ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.4 ด้านบริหารจัดการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) ความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน 
 2.1 ด้านวิธีดำเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2.2 ด้านสื่อการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3) ความพร้อมของนักเรียน/ผู้ปกครองและชุมชน 

ด้านที่ 1 : แนวทาง/วิธีการในการรับชม DLTV/DLIT ของนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ด้านที่ 2 : ช่องทางของนักเรียน/ผู้ปกครองในการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ด้านที่ 3 : ความร่วมมือของผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือบุตรหลานเกี่ยวกับการเรียน DLTV 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ตอนที่  3  ความต้องการการช่วยเหลือ /ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
(ลงชื่อ)…………………………………...ประธานคณะกรรมการนิเทศฯ 
        (………………………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………...กรรมการคณะนิเทศฯ 
         (………………………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………...กรรมการคณะนิเทศฯ 
        (………………………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………...กรรมการและเลขาฯ 
        (………………………………….) 
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แบบนิเทศ ติดตาม 

การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563  

ครั้งที่ 2 : ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2563  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 
 

  โรงเรียน............................................................ศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา..................................... 
          ผู้ปฏิบัติการนิเทศ    คณะนิเทศที่                                                                               . 

วันที่นิเทศ...................................................................................................................................... .......... 
 
 
คำชี้แจง  ผู้ปฏิบัติการนิเทศใช้แบบนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  

  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสอบถาม สังเกต และตรวจสอบ 
  ความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ประเด็นที่ 1 : รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
ประเด็นที่ 2 : การดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
                (COVID-19)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  

ประเด็นที่ 1 : รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
 แบบปกติ : จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนแบบปกติ (On-site)  
 แบบผสมผสาน : จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน   
       วิธีที่ 1 : การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน 

         วิธีที่ 2 : การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่-วันคี่ 
         วิธีที่ 3 : การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน 
    วิธีที่ 4 : การสลับช่วงเวลามาเรียน แบบเรียนทุกวัน สลับเวลาเช้า-บ่าย    

 วิธีที่ 5 : การสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่ม 
         วิธีที่ 6 : รูปแบบ/วิธีอ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที่ 2 : การดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ที ่ รายการ 
ผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต

อ่ืนๆ 
ดำเนินการ/ 
มี/ปฏิบัต ิ

ไม่ดำเนินการ/ 
ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ 

1 มาตรการ (กลาง) ตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา 
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19                      
ของกระทรวงสาธารณสุข 

   

 1.1  มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
สำหรับนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาและผู้มาติดต่อทุกคน 

   

 1.2 กำหนดให้นักเรียน บุคลากรและผู้มาติดต่อในสถานศึกษา           
ทุกคนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

   

 1.3 มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
ตามจุดต่างๆ เช่น ทางเข้าห้องเรียน โรงอาหาร เป็นต้น 

   

 1.4 จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร 
เช่น โต๊ะ-เก้าอ้ีในห้องเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก ทางเดิน           
จุดรอคอย ห้องนอนเด็กเล็ก เป็นต้น 

   

 1.5 ทำความสะอาดห้องเรียน เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท 
และบริเวณต่างๆ โดยทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ-เก้าอ้ี
และวัสดุอุปกรณ์ก่อนเข้าเรียน พักเที่ยงและหลังเลิกเรียนทุกวัน 

   

 1.6 พิจารณาควบคุมจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม             
ลดความแออัดหรือลดเวลาปฏิบัติกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น  

   

2 มาตรการ (เฉพาะ) ตามแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษา 

   

 • มาตรการด้านระบบบริหารจัดการ    
 2.1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับนโยบายการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนเปิดเรียน 
   

 2.2 จัดทำประกาศนโยบาย/แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษา 

   

 2.3 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุม ดูแลและป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 

   

 2.4 มีบันทึกการเข้า/ออกของบุคลากร และผู้มาติดต่อ  
เช่น สแกน QR-Codeไทยชนะ/จดบันทึกชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น 

   

 2.5 มีการกำหนดให้ใช้ของส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน           
เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น 

   

 2.6 มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ไว้สำรอง    
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ที ่ รายการ 
ผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต

อ่ืนๆ 
ดำเนินการ/ 
มี/ปฏิบัต ิ

ไม่ดำเนินการ/ 
ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ 

 • มาตรการด้านระบบการเรียนการสอน    
 2.7 มีการจัดโต๊ะ-เก้าอ้ีในห้องเรียน/ห้องทำกิจกรรมอ่ืนๆ                

โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร 
   

 2.8 มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุด/ตำแหน่งชัดเจนในการเว้น
ระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร บริเวณท่ีจัดกิจกรรม 

   

 2.9 มีการส่งเสริมความรู้ ใช้สื่อด้านสุขภาพอนามัยผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เช่น Line , Facebook , Website ,YouTube เป็นต้น 

   

 2.10 มีการปรับ/เปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสอดแทรก
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19   

   

 2.11 มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน
เพ่ือหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 

   

 2.12 มีการจัดสอนชดเชยเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอน เพ่ือให้  
เวลาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

   

 2.13 มีการจัดเตรียมแผนรองรับ ในการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนที่ป่วย ถูกกักตัวไม่สามารถมาโรงเรียนได้  

   

 • มาตรการด้านระบบการนิเทศภายใน    
 2.14 มีการกำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน

ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 

   

 2.15 มีการประชุมและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือปรับปรุง/พัฒนา ให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรการฯ         
ที่กำหนด 

   

 • มาตรการด้านระบบการวัดและประเมินผล    
 2.16 มีการปรับรูปแบบ/วิธีการวัดและประเมินผล ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผล ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19  

   

 2.17 มีการวางแผนสอนซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ตามกำหนด โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปรับปรุง/พัฒนาตนเอง
ตลอดปีการศึกษา 
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ที ่ รายการ 
ผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต

อ่ืนๆ 
ดำเนินการ/ 
มี/ปฏิบัต ิ

ไม่ดำเนินการ/ 
ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ 

 • มาตรการด้านระบบการรายงานผล    
 2.18 มีการสร้างเครือข่าย/ระบบการรายงานผลด้านสุขภาพอนามัย

ของนักเรียนเพ่ือสื่อสารด้านการเจ็บป่วย โดยผู้นำนักเรียน จิตอาสา 
ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน เป็นต้น 

   

 2.19 มีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

   

 รวม    

➢ มาตรการอื่นๆ ที่โรงเรียนดำเนินการเฉพาะ (โปรดระบุ) 
.........................................................................................………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……............................................................................... 

➢ ความต้องการการช่วยเหลือ /ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เกณฑ์การประเมิน : ผลการตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ 
                         แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน เงื่อนไข แปลผล 

มีการดำเนินการ  21 - 25 ข้อ       ต้องผ่านข้อที่ 1.1-1.6 มีความพร้อมระดับมาก 
มีการดำเนินการ  18 – 20 ข้อ             ต้องผ่านข้อที่ 1.1-1.6 มีความพร้อมระดับปานกลาง 
มีการดำเนินการน้อยกว่า  17 ข้อ - มีความพร้อมระดับน้อย 

 

  

หมายเหตุ : กรณีโรงเรียนใดที่ได้รับผลการประเมิน มีความพร้อมในระดับ “น้อย 
               ให้โรงเรียนดำเนนิการปรับปรุง/พัฒนา อย่างเร่งด่วน 
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ภาคผนวก 5 
➢ ภาพประกอบกิจกรรมการนิเทศฯ ครั้งที่ 1 
➢ ภาพประกอบกิจกรรมการนิเทศฯ ครั้งที่ 2 
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  ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ / เยี่ยมบ้านนักเรียน  
คณะที่ 1  

 

ครอบครัวที ่2 
โรงเรียนวัดท่าชัย           ศูนย์พัฒนาฯ หินตั้ง – ศรีนาวา 
ชื่อนักเรียน  ด.ช.ธาราเทพ เรืองรุ่ง         ชั้น ป.5 
ที่อยู ่ 180 ม.4  ต.หินตั้ง  อ.เมืองนครนายก  จ.นครนายก 
สภาพครอบครัว ยากจน มีภาระรับผิดชอบเด็กหลายคน เนื่องจาก
ผู้ปกครองติดคุก ยายและน้ามีอาชีพค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ และรับจ้างทั่วไป 
  มีความพร้อมระดับ    น้อย 

 
 

 
 

 

ครอบครัวที ่ 1 
โรงเรียนวัดสบกเขียว     ศูนย์พัฒนาฯ หินตั้ง-ศรีนาวา
ชื่อนักเรียน  ด.ญ.อนัญญา ศรีนวล             ชั้น ป.3   
ที่อยู ่9809  ม.2  ต.เกาะหวาย  อ.ปากพลี  จ.นครนายก  
สภาพครอบครัว ยากจน มีอาชีพเก็บของเก่าขาย 
 
 มีความพร้อมระดับ   น้อย 
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 ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ / เยี่ยมบ้านนักเรียน  
คณะที่ 2 

 
 
 

 

ครอบครัวที่  1 
โรงเรียน วัดบางหอย ศูนย์พัฒนาฯ ศรีจุฬา  ดงละคร  ดอนยอ 
ชื่อนักเรียน ด.ญ.ธัญรัตน์  จิตตอาษา ชั้น อ.3 
ที่อยู่ ตำบลท่าเรือ   อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
สภาพครอบครัว  มีฐานะค่อนข้างยากจน บ้านไม้ยกพ้ืนเตี้ย บ้านอยู่      
กลางทุ่ง การเดินทางต้องนั่งรถ แล้วไปขึ้นเรือข้ามแม่น้ำ แล้วเดินเข้าบ้าน 
 มีความพร้อมระดับ  น้อย 
 

 
 
 
 

 

ครอบครัวที ่ 2 
โรงเรียน วัดหนองทองทราย ศูนย์พัฒนาฯ ศรีจุฬา ดงละคร ดอนยอ 
ชื่อนักเรียน ด.ญ.คีรี เฮือม ชั้น ป.2 
ที่อยู่ ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
สภาพครอบครัว มีฐานะยากจน บ้านชั้นเดียว  
 มีความพร้อมระดับ น้อย 
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ครอบครัวท่ี 3 
โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าช้าง-วังกระโจม-ท่าทราย 
ชื่อนักเรียน เด็กหญิงธมนวรรณ ฤกษ์ใหญ่   ชั้น อนุบาล 3 
ที่อยู ่ 46/3 หมู่ที่ 8  ต.ท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 
สภาพครอบครัว  อาศัยกับบดิามารดา ฐานะครอบครัวยากจน มีลูก 2 คน 
ผู้ปกครองอาชีพรับจ้างก่อสร้าง และต้องออกไปอยู่ที่ทำงานกบัพ่อแม่ทุกวัน 
 มีความพร้อมระดับ พร้อมน้อย 
 

 
 
 
 
 

ครอบครัวท่ี 4 
โรงเรียนวัดวังปลาจีด   ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมณี 
ชื่อนักเรียน เด็กชายราเชนทร์  นะมะบุตร  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 
ที่อยู ่ 1/2 หมู่ที่ 15  ต.พรหมณี  อ.เมือง  จ.นครนายก 
สภาพครอบครัว  อาศัยกับแม่-ยาย ฐานะครอบครัวยากจน ผู้ปกครอง
ประกอบอาชีพรับจ้างทำโตะ๊หิน  อยูบ่้านพักคนงาน  ไม่มีโทรทัศน์ 
 มีความพร้อมระดับ พร้อมน้อย 
 

 
 
 
 
 

 

เรียนโดยใช้แบบฝึกที่ครูนำมาให้ 
กล่องรับสัญญาณเป็นรุ่นเก่า 

เรียนโดยใช้แบบฝึกหัด 
ที่ครูทำมาให้ ที่บ้านไม่มี
อุปกรณ์รับชมใด ๆ เลย 

ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ / เยี่ยมบ้านนักเรียน  
คณะที่ 3  
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 ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ / เยี่ยมบ้านนักเรียน  
คณะที่ 4 

ครอบครัวที ่ 3 
โรงเรียน   วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)  ศูนย์พัฒนาฯ  ปากพลี 
ชื่อนักเรียน   ด.ญ.วรัญญา  ศิลาราช   ชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่อยู่   185 หมู่ 5 ต.หนองแสง อ.ปากพลี  จ.นครนายก 
สภาพครอบครัว  เป็นครอบครัวใหญ่ มีสมาชิกในครอบครัว 7 คน อาศัย
อยู่กับบิดา มารดา ย่า และลูกพี่ลูกน้อง ภายในครอบครัวมีนักเรียนที่กำลัง
ศึกษาอยู ่ จำนวน 3 คน อยู ่ต ่างระดับชั ้นกัน ทำให้อุปกรณ์ใช้เร ียน            
ไม่เพียงพอ ต้องสลับเวลากันเรียน 
 มีความพร้อมระดับ     น้อย 

 
 
 
 
 

ครอบครัวท่ี  4 
โรงเรียน    วัดพรหมเพชร      ศูนย์พัฒนาฯ   ปากพลี 
ชื่อนักเรียน   ด.ช.จิรายุธ  ธรรมรักษา   ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่อยู ่   73 หมู่ 5 ต. โคกกรวด อ.ปากพลี จ. นครนายก 
สภาพครอบครัว  อยู่กับยาย อาชีพทำนา มีฐานะยากจน ไม่มีไฟฟ้าใช้      
เช่าที่ทำนา ทำการเกษตร เรียนทางไกลจากใบงานที่ครูนำไปมอบให้เท่านั้น 
 
 มีความพร้อมระดับ   น้อย 
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ครอบครัวที่ 4 
โรงเรียน  บ้านคลอง 33   ศูนย์พัฒนาฯ บ้านพริก - พิกุลออก 
ชื่อนักเรียน  เด็กชายณัฐพนธ์ วันเพ็ญ   ชั้น ป.3 
ที่อยู่ 280 หมู่ 11 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จงัหวัดนครนายก 
สภาพครอบครัว ครอบครัวอาศัยอยู่ทั้งหมด 10 คน อาศัยอยู่กับตายาย     
มีอาชีพรับจ้าง ไม่มีทีวีและมีสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง โดยบ้านนักเรียนมีเด็ก     
วัยเรียนทั้งหมด 7 คน ครูประจำชั้นได้นำสิ่งของดำรงชีพไปให้เป็นครั้งคราว 
ให้แบบฝึกหัดและอุปกรณ์การเรียน จากการประเมินนักเรียนไม่มีความ
พร้อมในการเรียนแบบทางไกลและแบบออนไลน์ 
 มีความพร้อมระดับ น้อย  

 
 
 
 
 

ครอบครัวที่  5 
โรงเรียน วัดบ้านพริก ศูนย์พัฒนาฯ บ้านพริก - พิกุลออก 
ชื่อนักเรียน  เด็กหญิงรินรดา ผาจันทร์    ชั้น ป.3 
ที่อยู่ 565   หมู่ 8  ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
สภาพครอบครัว  ผู้ปกครองเอาใจใส่ดี อาศัยอยู่กับบิดามารดา ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัท  มีฐานะค่อนข้างดี มีพ่ีน้อง 3 คน บ้านนักเรียนมีความ
พร้อมมากมีเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้านครบครัน นักเรียนมีอุปกรณ์
รับชมคนละช่องทาง เช่น โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต พร้อมอินเทอร์เน็ต ระบบ Wi-fi 
และโทรทัศน์ที่สามารถรับชมช่อง DLTV ได ้ 
 มีความพร้อมระดับ  มาก 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ / เยี่ยมบ้านนักเรียน  
คณะที่ 5 
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ครอบครัวที ่3 
โรงเรียน วัดทองย้อย   
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ฯ บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกะอาง 
ชื่อนักเรียน เด็กชายพรภิรมณ์  นาคนุ่ม 

ชั้น ป.5 

ที่อยู่  บ้านเลขที่ 98/9  ม.6 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 

สภาพครอบครัว บิดามีอาชีพขายไอศกรีม มีรายได้ไม่แน่นอน หารายได้คนเดียว 
สภาพบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียว สภาพทรุดโทรมมากรับชมผ่านทางโทรทัศน์
(สัญญาณไม่ดีและเสียบ่อย) และมือถือ และทำใบงานที่ครูแจกมาให้ มีผู้ปกครอง
คอยดูแล  
 มีความพร้อมระดับ น้อย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครอบครัวที ่4 
โรงเรียน บ้านเขาดิน   
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ฯ บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกะอาง 
ชื่อนักเรียน เด็กชายสรวิชญ์ ปิ่นน้อย 
ชั้น ป.6 

ที่อยู่  บ้านเลขที่ 33 หมู่ 9 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 

สภาพครอบครัว ครอบครัวมีสมาชิก 6 คน  ฐานะยากจน อาศัยอยู่กับปู่ย่า             
ไม่มีอุปกรณ์รับชม DLTV ทำใบงานที่ครูจัดทำให้ 
 
 มีความพร้อมระดับ น้อย 

 ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ / เยี่ยมบ้านนักเรียน  
คณะที่ 6 
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ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ / เยี่ยมบ้านนักเรียน  
คณะที่ 7 

 

ครอบครัวที่  1 
โรงเรียน  วัดสุนทรพิชิตาราม    ศูนย์พัฒนาฯ  องครักษ์รวมพลัง 
ชื่อนักเรียน    ด.ช.ทวีป  เอ่ียมสำอางค์   ชั้นอนุบาล 3    
                  ด.ช.ธนกฤต  มังกรแก้ว      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
                  ด.ญ.น้องหญิง  เอ่ียมสำอาง    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่อยู ่ 92/2 หมู่ที่ 10 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
สถานภาพครอบครัว     ฐานะปานกลาง อยู่กับพ่อแม่ น้า 
 มีความพร้อมระดับ   ปานกลาง 

ครอบครัวที่  2 
โรงเรียน  วัดสุนทรพิชิตาราม     ศนูย์พัฒนาฯ องครักษ์รวมพลัง 
ชื่อนักเรียน  ด.ญ.สุพรรษา  โตสุข   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
                ด.ญ.ใบเตย  โตสุข    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ที่อยู ่   3/2 หมู่ที่ 10 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
สถานภาพครอบครัว     ฐานะยากจน  พ่อกับแม่แยกทางกัน 
 มีความพร้อมระดับ  น้อย 
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 ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ / เยี่ยมบ้านนักเรียน  
คณะที่ 8 

ครอบครัวที ่ 3 
โรงเรียน       วัดอารีราษฎร์       ศนูย์พัฒนาฯ   องครักษ์ก้าวหน้า 
ชื่อนักเรียน  เด็กหญิงจิราพร  สวนบุญ    ชั้น  อนุบาล 2 
ที่อยู ่  39/1 หมู่ 5  ต.ศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
สภาพครอบครัว  เรียนทางไกลได ้รับชมทางโทรทัศน์ ชัดเจน มีแม่ดูแลให้
ทำกิจกรรมตามตารางDLTV  บ้านสภาพแข็งแรงดี  ครูมีใบงานและแนะนำ
การทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความพร้อมระดับ   มาก 

 
 
 
 

ครอบครัวที ่ 4 
โรงเรียน    วัดราษฎร์ประดิษฐ์        ศูนย์พัฒนาฯ  องครักษ์ก้าวหน้า 
ชื่อนักเรียน   เด็กหญิงพิมพิกา   คำดี    ชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 5 
ที่อยู่  50/1 หมู่ 2  ต.ศรีษะกระบือ  อ.องครักษ์  จ.นครนายก 
สภาพครอบครัว  เรียนทางไกลจากโทรศัพท์มือถือของพ่ี  เนื่องจาก
โทรทัศน์มีกล่องรับสัญญาณรุ่นเก่า บ้านอยู่ใกล้โรงเรียน  อาศัยอยู่กับปู่ ย่า
และพ่ีสาว  พ่อแม่ทำงานที่อ่ืน นานๆ จะกลับมาหา มีครูคอยดูแลทำใบงาน 
 มีความพร้อมระดับ    ปานกลาง 
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ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ ครั้งท่ี 2 
คณะที่ 1 : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เขาพระ-บ้านใหญ่ 

โรงเรียน         วัดวังตูม 
ศูนย์พัฒนา     เขาพระ - บ้านใหญ่ 
 
 มีความพร้อมระดับ      มาก 

 

 

 
 
 

โรงเรียน         วัดวังไทร 
ศูนย์พัฒนาฯ       เขาพระ -บ้านใหญ่ 
 
 มีความพร้อมระดับ        มาก 
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โรงเรียน  วังดอกไม้ 
ศูนย์พัฒนาฯ     สาริกา 
 
 มีความพร้อมระดับ     มาก 

 
 

 
 
 โรงเรียน   บ้านดงวิทยาคาร 

ศูนย์พัฒนาฯ     สาริกา 
 
 มีความพร้อมระดับ     มาก 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ ครั้งท่ี 2 
คณะที่ 2 : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สาริกา 



 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 67 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ ครั้งท่ี 2 
คณะที่ 3 : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าช้าง-วังกระโจม-ท่าทราย 

 
 

โรงเรียนอนุบาลนครนายก 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าช้าง - วังกระโจม - ท่าทราย 
 
 มีความพร้อมระดับมาก 

 

โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าช้าง - วังกระโจม - ท่าทราย 
 
 มีความพร้อมระดับมาก 
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ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ ครั้งท่ี 2 
คณะที่ 4 : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปากพลี 

 
 

โรงเรียน  วัดเกาะกา 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปากพลี  

 มีความพร้อมระดับ      มาก 

 

 
 
 
 

โรงเรียน  วันครู 2504 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปากพลี  

 มีความพร้อมระดับ         มาก 
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ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ ครั้งท่ี 2 
คณะที่ 5 : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บ้านพริก-พิกุลออก 

 
 

โรงเรียน วัดศรีสุวรรณ 
ศูนย์พัฒนาฯ บ้านพริก-พิกุลออก 
 
 มีความพร้อมระดับ มาก 

โรงเรียน วัดหนองคันจาม 
ศูนย์พัฒนาฯ บ้านพริก-พิกุลออก 
 
 มีความพร้อมระดับ มาก 
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โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) 
ศูนย์พัฒนาฯ บ้านนา - บ้านพร้าว - ศรีกะอาง 
 มีความพร้อมระดับ มาก 
 

 

โรงเรียนวัดเกาะพิกุล  
ศูนย์พัฒนาฯ บ้านนา - บ้านพร้าว - ศรีกะอาง 
 มีความพร้อมระดับ มาก 
 

ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ ครั้งท่ี 2 
คณะที่  6 : ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ฯ บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกะอาง 
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โรงเรียน........วัดพลอยกระจ่างศรี 
ศูนย์พัฒนาฯ  องครักษ์รวมพลัง 
 
 มีความพร้อมระดับ  มาก 

 

 
 
 
 

โรงเรียน.......บ้านคลอง 1 
ศูนย์พัฒนาฯ..   องครักษ์พัฒนา 
 
 มีความพร้อมระดับ    มาก 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ ครั้งท่ี 2 
คณะที่  7 : ศูนย์พัฒนาคุณภาพองครักษ์พัฒนา 
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ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติการนิเทศฯ ครั้งท่ี 2 
คณะที่ 8 : ศูนย์พัฒนานาคุณภาพการศึกษา องครักษ์สามัคคี 

 

โรงเรียน  บ้านลาดช้าง                                                          . 
ศูนย์พัฒนาฯ.    องครักษ์สามัคคี                                              . 
 
 มีความพร้อมระดับ      มาก                           . 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียน   บ้านปลายคลอง 22                                               . 
ศูนย์พัฒนาฯ    องครักษ์ก้าวหน้า                                           . 
 
 มีความพร้อมระดับ      มาก                           . 
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
 นายพิเชษฐ์  นนท์พละ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครนายก 
 นายสมเพชร  มัชปะโม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

       ประถมศึกษานครนายก 
 นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

คณะทำงาน/ผู้ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/เขียนรายงาน  

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 นางสุชญา   บำรุงกิจ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 นางสาวสุชาดา  ทองอยู่  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
พิมพ์ / รูปเล่ม / ออกแบบปก 

 นางสุชญา   บำรุงกิจ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

นางวาสิรินทร์   รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
นางประภร  พูลศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
นางสุบิน ณ อัมพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
นายบัญชา  รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
นางสุชญา  บำรุงกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
นางอรัญญา  สุธาสิโนบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
นายโสภณ  อั๋นบางไทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
นางบุญณิศา  มะสิโกวา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
นางชวนชื่น  ทัศนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
นางสาวสุชาดา  ทองอยู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
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