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บทสรุปผู้บริหาร 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา(COVID-19) ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้
ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้น  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา
(covid-19) ตามสั่งคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่อ้างถึง  ให้โรงเรียนทุกสังกัด งดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียน
หรืออาคารสถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภท ( On Site ) ทั้งนี้ให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสาร
ทางช่องหลัก ( On Air) ระบบอินเตอร์เน็ต (On Line) แอปพลิเคชั่น (On Demand) หรือศึกษาเองที่บ้านโดย
หนังสือเรียนแบบฝึกหัด (On Hand) ตามความเหมาะสมแทน ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาไม่หยุดชะงัก ทดแทนการ
เรียนในห้องเรียนได้ นับเป็นทางออกที่สอดรับกับสถานการณ์ ช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าเรียนได้และไม่
เสียโอกาสในการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในชั้นเรียนใหม่ รวมทั้งการพัฒนาทักษะความรู้ได้อย่างต่อเนื่องใน
ขณะที่ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องออกจากบ้าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ จึงกำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
โคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ด้วยความ
ห่วงใยในความปลอดภัยของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ จึงกำหนดรูปแบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม เป็นทาง 
Online ผ่านระบบ Google meet โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม คือ โรงเรียนเอกชน ประเภท
สามัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 51 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ คือ แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
มีทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่1.ข้อมูลพื้นฐาน 2.รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3.ผลการดำเนินการ 4.ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ มีผลการนิเทศ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 51 โรงเรียน จำนวนบุคลากร 1, 394 คน 
จำนวนนักเรียน 18,414 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564) 

 ส่วนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

1. On Hand   จำนวน 8 โรงเรียน   คิดเป็นร้อยละ 15.69 
2. On Line    จำนวน 2 โรงเรียน   คิดเป็นร้อยละ 3.92 
3. On Hand , On Demand  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 7.84 
4. On Line , On Hand  จำนวน 23  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 45.10 
5. On Line , On Hand ,On Demand  จำนวน  9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 17.65 
6. On Line , On Air, On Hand จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 1.96 
7. On Line , On Air, On Hand , On Demand  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 7.84 
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 ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการ 

 ผลการดำเนินการเชิงบวก 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 
(COVID-19) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้านนักเรียน 

1. นักเรียนมีการเรียนรู้ตามความเหมาะสม และ ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส (COVID-19) 
นักเรียนได้เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ และสามารถดูคุณครูประจำชั้นของตนเองสอนได้ทุกเวลา สามารถดู
ย้อนหลังได้ นักเรียนได้รับความรู้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (K) 
  2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการทำงาน เช่น งานบ้าน งานสวน งานครัว (P) 
   3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่หมอบหมายทุกระดับชั้น (A) 
ด้านครูผู้สอน 

1. ได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับผู้ปกครอง 
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง  
4. เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
5. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ได้ และสามารถตรวจการส่งงานของเด็กได้อย่าง

สม่ำเสมอ 
ด้านผู้ปกครอง 
  1. ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดีเพราะเข้าใจถึงความจำเป็น ในการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 มีความรุนแรง มากข้ึน และกลัวการระบาดในโรงเรียน 
  2. เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนระหว่างผู้ปกครองกับครู 
  3. เข้าใจบริบทเก่ียวกับจัดกระบวนการเรียนการสอนได้มากยิ่งข้ึน 

 ผลการดำเนินการเชิงลบ 

1.นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนครบทุกคน เนื่องจากเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต  
2.นักเรียนไม่สามารถทำแบบฝึกหัดในบางข้อได้เนื่องจากไม่เข้าใจในเนื้อหา 
3.ผู้ปกครองไม่ได้กำกับดูแลในการทำงานของนักเรียนจึงทำให้นักเรียนไม่สนใจเท่าที่ควร 
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 ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา อุปสรรค 

ด้านนักเรียน 

 1. นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบในการเข้าเรียน จากผลจากการสำรวจมีนักเรียนที่สามารถเข้าร่วม
ระบบออนไลน์มากกว่าร้อยละ 95 แต่ในการเรียนการสอนจริงนักเรียนเข้าห้องเรียนร้อยละ 50-60 เท่านั้น  

2. นักเรียนไม่ค่อยทำการบ้าน นักเรียนบางคนทำงานไม่เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. นักเรียนทำใบงานไม่ค่อยได้เนื่องจากไม่เข้าใจเนื้อหา 
4. นักเรียนบางคนไม่มีสัญญาเนตทำให้เข้าถึงการเรียนได้ยาก นักเรียนบางคนไดร้ับใบงานแล้วไม่ทำ

เพราะผู้ปกครองบังคับไม่ได้ 
5. นักเรียนเรียนเข้าเรียนไม่ครบทุกคน 
6. นักเรียนยังไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เนื่องจากไม่เคยใช้ทำให้เมื่อมีการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์นักเรียนจึงทำไม่เป็น และส่งผลให้ไม่อยากเข้าเรียน 
   7. เด็กนักเรียนยังขาดความพร้อมในการเรียนทางออนไลน์ ไม่มีสมาธิในการเรียน ไม่สามารถเรียนด้วย
ตนเองได้ ขาดแรงจูงใจ เพราะไม่มีครูคอยกระตุ้นเตือนเหมือนในห้องเรียน 
   8. เกิดปัญหาปมด้อยของนักเรียน มีการเปรียบเทียบกับเพ่ือนๆที่มีอุปกรณ์ในการเรียนที่ดีกว่า ทันสมัย
กว่า มีความพร้อมมากกว่า 
    9. นักเรียนขาดความตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนลักษณะแบบออนไลน์ 
   10. นักเรียนชอบปิดกล้อง และพูดเสียงดังขณะครูทำการสอนทำให้ครูต้องเตือนบ่อยๆ 
   11. นักเรียนยังเข้าไม่ถึงช่องทางการเรียนแบบออนไลน์ได้ 100% เนื่องจากนักเรียนอาศัยอยู่กับตากับ
ยายเป็นส่วนมาก 

12. นักเรียนบางส่วนได้รับความรู้ไม่เต็มที่ เพราะอยู่กับตากับยาย ไม่มีความรู้ในการใช้แอพพลิเคชั่นใน
การเข้าเรียนออนไลน์ และบางเนื้อหาวิชาผู้ปกครองก็พาทำไม่ได้ในการทำใบงาน 

 
ด้านครูผู้สอน 

  1.การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของครูและนักเรียน รวมถึงประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มฟรียังไม่
ดีเท่าท่ีควร 

 2. ความปลอดภัยของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ในการจัดส่งใบงานในพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาด 

3. ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ขาดความชำนาญการใช้เทคโนโลยี 

4. ครูดูแลนักเรียนได้ไม่ทั่วถึงเหมือนการเรียนในชั้นเรียนจนเกิดปัญหาตามมาคือ นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจ
เนื้อเท่าที่ควร และไม่ส่งงาน  ส่งงานไม่ครบตามเนื้อหา 
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ด้านผู้ปกครอง 

1. ผู้ปกครองบางท่านไม่เข้าใจขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์ 
2. ผู้ปกครองบางท่านขาดความรู้พ้ืนฐาน ที่จะช่วยสอนการบ้านนักเรียน 
3. ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี 
4. ผู้ปกครองทีเ่ป็นคุณตาคุณยาย ไม่ชำนาญในการใช้เทคโนโลยี ไม่สามารถให้คำแนะนำนักเรียนในการ

ทำใบงานได ้
5. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลแนะนำลูก  นักเรียนบางคนอยู่กับผู้ปกครองสูงอายุไม่สามารถแนะนำวิธีการ

เรียนหรือให้เรียนออนไลน์ได้ 
6. ผู้ปกครองกลัวโรคระบาดพานักเรียนในปกครองไปอยู่ ไร่ นา สวน ทำให้ครูติดตามลำบาก 

   7.  ผู้ปกครองไปทำงานต้องรอเลิกงานและต้องรับภาระหลังเลิกงานเพื่อที่จะสอนนักเรียน ตามคลิปที่ครู
ส่งเข้าไลน์กลุ่มของแต่ละห้อง ลูกถึงจะได้ทำงานส่งเพราะครูส่งงานให้นักเรียนทำรายวันตามตารางเรียนแบบ on 
line เนื่องอุปกรณ์ท่ีใช้เรียนเป็นเครื่องของผู้ปกครอง   

8. ผู้ปกครองเป็นภาระการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์              
9. ผู้ปกครองนักเรียนต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยควบคุมให้ลูกนั่งเรียนผ่านออนไลน์ ทำให้เสียเวลาใน

การทำงาน หรือประกอบอาชีพในการทำมาหากินของแต่ละวันได้ 
 

ด้านอุปกรณ์ และ ระบบอินเตอร์เน็ต 

1. อุปกรณ์การเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนไม่พร้อม เนื่องจากอุปกรณ์สื่อสารไม่เพียงพอ (บาง
ครอบครัวมีหลายคน แต่มีอุปกรณ์เครื่องเดียว)ผู้ปกครองที่มีบุตรมากกว่า 1 คนทำให้เครื่องมือสื่อสารในการเรียน
ออนไลน์ไม่เพียงพอ ในครอบครัวที่มีพ่ีน้องกำลังเรียนหนังสือหลายคน แต่มีโทรทัศน์เพียงเครื่องเดียว ทำให้ไม่
สามารถเรียนได้ครบทุกคน 

2. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีความเสถียร เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้องในบางวันและ
บางชั่วโมงทำให้ผู้เรียนเรียนไม่รู้เรื่องไม่สามารถสนทนา ปรึกษาหารือกันหรือค้นคว้าความรู้ได้  

3. ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ (โทรศัพท์) ไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ได้ และสัญญาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

4. นักเรียนบ้างกลุ่มต้องใช้โทรศัพท์ของผู้ปกครอง และผู้ปกครองต้องทำงาน โรงเรียนจัดเป็นใบงาน
และคลิปวีดีโอเพ่ืออำนวยความสะดวกทุกๆด้านที่ผู้ปกครองสะดวก 

5. อุปกรณ์ที่คุณครูต้องใช้ในการทำคลิปสอนยังไม่เพียงพอ เช่น โน๊ตบุ๊ค  ฉากหลัง ไมค์ท่ีใช้ในการ
สอน 

6. ในพ้ืนที่ชนบทบางแห่ง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่สามารถเรียนทางออนไลน์ได้ และไม่มีจาน
ดาวเทยีม หรือจานดาวเทียมรับสัญญาณไม่ได้ 

ด้านสถานศึกษา 

ขาดงบประมาณในการดำเนินการ 

 



จ 

  ข้อเสนอแนะ  

1. อยากได้งบสนับสนุนเครื่องสื่อสาร สื่อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในช่วง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

1. อยากให้มีการจัดอบรมออนไลน์ให้ครูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จัดอบรม
ครูผู้สอนในการสอนรูปแบบใหม่ทั้ง 4 ON และจัดอบรมครูฝึกการใช้เทคโนโลยี  

2. อยากให้รัฐบาลควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19ให้ได้โดยเร็วเพราะเด็กต้องการพัฒนา 
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ควรสนับสนุนด้านงบประมาณและอุปกรณ์ในการสอนออนไลน์ 

และการป้องกันการติดเชื้อ (COVID-19)  
4. ครูต้องติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กโดยตรง โดยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ 

ผู้ปกครอง และอธิบายใบงานเพ่ิมเติมให้เด็กๆเข้าใจรายบุคคล 
5. อยากให้หน่ายงานต้นสังกัดสนับสนุนบทเรียนและสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับผู้ปกครอง 
6. ควรมีการปรับหลักสูตรและเวลาเรียนให้สอดคล้องกับเวลาเรียนและสถานการณ์  
7. ควรกำหนดหลักเกณฑ์การลดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน  
8. การเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ไม่บีบคั้น ไม่กดดันนักเรียน ไม่ให้การบ้าน 

เยอะ ให้เรียนแบบมีความสุข พูดคุยทักทาย 
9. สถานศึกษาควรจัดทำคู่มือ และ คลิปวิดีโอ ขั้นตอนการเข้าใช้งาน ให้กับผู้ปกครองขาดอุปกรณ์สื่อสาร 
10. รัฐควรต้องให้การอุุดหนุนที่เหมาะสมสอดคล้องสภาพจริงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

COVID-19อยากให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนอินเตอร์เน็ตฟรี  ผู้ปกครองส่วนน้อย เข้าเรียนรู้สื่อไม่ได้ 
11. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม PLC ในรูปแบบออนไลน์ทุกสัปดาห์ หรือมีปัญหาเร่งด่วน  
12. ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการกำชับควบคุมการเข้าเรียนของนักเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วย

ดูแล 
13. โรงเรียนทำคลิปการสอน ไว้ในเพจโรงเรียน นักเรียนสามารถเข้าไปดูในเพจโรงเรียนย้อนหลังได้ 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



ฉ 

คำนำ 
  
การนิเทศ มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาย่างยิ่ง เพราะการนิเทศการศึกษาเป็น

การรวมความคิดทางปัญญาของผู้ให้การนิเทศ ผู้รับการนิเทศ และผู้สนับสนุนการนิเทศเข้าด้วยกัน เพื่อ
ผลสุดท้ายที่แท้จริง คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษาให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร 
และผู้เรียนมีคุณภาพตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ  การนิเทศการศึกษามุ่งหวังให้การดำเนินงานประสบ
ผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี และมีประสิทธิภาพให้สนองตอบกับสภาพปัจจุบันที่โรงเรียนมีความเหลื่อมล้ำและ
แตกต่างหลากหลายทั้งมาตรฐานและคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้เกิดการนิเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย เข้าถึง
สถานศึกษาทุกแห่งเข้าถึงครูทุกพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีความเท่าเทียมกัน รายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับนี้ 
จัดทำขึ้นเพ่ือสรุปผลการดำเนินการนิเทศนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ของ
สถานศึกษาในสังกัด และนำผลการนิเทศ ปัญหาในการนิเทศ ความต้องการรับการนิเทศและข้อเสนอแนะ   
ของครู ผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งศึกษานิเทศก์ มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการนิเทศการศึกษา                 
ในปีงบประมาณต่อไป ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการนิเทศ
การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะทำงานที่ร่วมจัดทำรายงาน 
ผลการนิเทศนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโค
โรนา (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จนเสร็จสมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
เอกสารรายงานผลการนิเทศนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้สนใจหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   

  
  
            กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  

2 สิงหาคม 2564  
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ตอนที่ 1 บทนำ  

           ความเป็นมาและความสำคัญ   
การจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดในวงกว้าง   

โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประเมินสถานการณ์และประกาศให้โรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ  (PublicHealth Emergency of 
International Concern) โดยแนะนําให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโค โร
นา 2019 และสําหรับในประเทศไทยนั้นจากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ประเทศ ไทย แนวโน้มการระบาดเพ่ิมข้ึนในทุกภาคท่ัวประเทศ การแพร่เชื้อนั้น
เปลี่ยนจากสถานที่ทำงานมาเป็นในชุมชน และ ในครัวเรือนเป็นหลัก  

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
1.ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงาน 
ณ ที่พักอาศัย เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงาน
และผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ และให้ใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้มาก
ที่สุด เพ่ือลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคลากร รวมทั้งจัดการอบรม สัมมนา หรือการ
ประชุม โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 2. สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน 
ณ สถานที่ทำงาน ที่ต้องเดินทางโดยวิธีการขนส่งสาธารณะ ให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
เร่งด่วนอย่างยิ่ง และผู้บริหารของหน่วยงานสั่งให้เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการ
ดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่
ควบคุม และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับการ
มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ให้มากที่สุด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานนั้นพิจารณาอนุญาตให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานได้ โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและ
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ 

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5558 /2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 
2019 (COVID-19) ฉบับที่ 30  โดยศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา(COVID-19) ให้โรงเรียนทุกสังกัด งดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่โรงเรียนหรืออาคารสถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภท ( On Site ) จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
ทั้งนี้ให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารทางช่องหลัก ( On Air) ระบบอินเตอร์เน็ต (On Line) แอปพลิเคชั่น 
(On Demand) หรือศึกษาเองที่บ้านโดยหนังสือเรียนแบบฝึกหัด (On Hand) ตามความเหมาะสมแทน ซึ่งจะช่วย
ให้การศึกษาไม่หยุดชะงัก ทดแทนการเรียนในห้องเรียนได้ นับเป็นทางออกท่ีสอดรับกับสถานการณ์ ช่วยให้เด็ก
และเยาวชนสามารถเข้าเรียนได้และไม่เสียโอกาสในการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในชั้นเรียนใหม่ รวมทั้งการ
พัฒนาทักษะความรู้ได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องออก
จากบ้าน  
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การนิเทศ มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาย่างยิ่ง เพราะการนิเทศการศึกษาเป็น
การรวม ความคิดทางสมองของผู้ให้การนิเทศ ผู้รับการนิเทศ และผู้สนับสนุนการนิเทศเข้าด้วยกัน เพื่อผลสุดท้าย
ที่แท้จริงคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร และนักเรียนมีคุณภาพ
ตามท่ีมุ่งหวังไว้ทุกประการ แต่การดำเนินงานใดๆ ก็ตามจำเป็นต้องมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  การนิเทศ
การศึกษาก็เป็นไปในทำนองเดียวกันก็ต้องการความมุ่งหวังให้การดำเนินการประสบผลสำเร็จลุล่วง ด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพให้สนองตอบกับสภาพปัจจุบันที่โรงเรียนมีความเหลื่อมล้ำและแตกต่างหลากหลาย ทั้งมาตรฐานและ
คุณภาพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมุ่งหวังให้ เกิดการนิเทศด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เข้าถึงสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงครูทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพที่มีความเท่าเทียมกันทุกแห่ง ทั้งนี้เพ่ือลดช่องว่างทางการเรียนรู้ และ การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ของผู้เรียนบนฐานของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้เป็นไปตามนโยบายและ เจตนารมณ์ของหน่วยงาน
ต้นสังกัดต่อไป 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงกำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียน 
การสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชน

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศ จึงกำหนดรูปแบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม เป็นทาง Online ผ่านระบบ Google meet  

เน้นกระบวนการนิเทศที่เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง สร้างทีมและเครือข่ายการนิเทศให้เกิด
พลังและพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศอยู่เสมอ ให้พร้อมในการพัฒนางาน ในทุกสถานการณ์ โดยมุ่งให้ผู้รับการนิเทศรู้จัก
คิดค้นวิธีการทำงานด้วยตนเอง มีความสามารถในการนำตนเอง และสามารถตัดสินปัญหาของตนเองได้ สร้าง
บรรยากาศที่เป็นกันเอง กระตุ้น ยั่วยุ และสร้างความเข้าใจอันดี ต่อกันและทำให้ผู้รับการนิเทศค้นพบวิธีการ
ทำงานที่ดีกว่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมและ สร้างสรรค์ และวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้
กระบวนการนิเทศไปขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และการดำเนินงานของโรงเรียนให้สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนส่งเสริม สนับสนุนและเพ่ิมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและทักษะ พ้ืนฐานสำหรับการดำรงชีวิตให้อยู่รอด
ปลอดภัยในสังคมโลก 

 
วัตถุประสงค์การรายงาน  

 1. เพื่อรายงานผลกำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์  
  2. เพื่อจัดทำข้อมูล สารสนเทศ สำหรับการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ขอบเขตการรายงาน  
โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 51 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 

คือ แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 
(COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ 1.ข้อมูลพื้นฐาน 2.รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน 3.ผลการดำเนินการ 4.ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 
 ประโยชน์ที่ได้รับ  

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีรายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์              
เพ่ือนำไปใช้ในสนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา และ
จุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้อมูลสาร สนเทศของการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการนิเทศศึกษา การบริหารจัด การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามเป้าหมาย จุดเน้นที่ได้ กำหนดไว้  

3. ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เห็นความสำคัญ ในการรายงานผลการ
นิเทศการศึกษา เพื่อนำข้อมูลจากการรายงานผลการนิเทศการศึกษามาใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการนิเทศ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผนและกำหนด
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 
ตอนที่ 2 

หลักการ แนวคิดการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์                    
การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ

และบุ คลกร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด 
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล   

2.ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการ แบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทำ งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ              
ภาคเอกซน และ นานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น   

3.ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดย มุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ 
ความสามารถของบุคลกรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล   

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด 
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สมารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒1             

5. ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย 
"การศึกษายกกำสังสอง (Thailand Education ECO - System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ 
โจทย์ Demand" โดย   - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัมพันธ์ให้สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   - ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนา ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center 
: HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคน
ดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ   - เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ  ทั้งนี้ เพ่ือนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสอง ที่เน้นเรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือ
ทำ ครูยกกำลังสอง ที่เน้นเพิ่ม คนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามท่ี
โรงเรียนหลักสูตรยกกำลัง สองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อ
ผสมผสานผ่านช่องทางที่ หลากหลาย ได้แค่ On Site เรียนที่โรงเรียน Oline เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้าน
การศึกษาเพ่ือความเป็น เลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิต 
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ทีเ่ป็นภาคเอกชน On Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐาน
จากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์
เชื่อมต่อ โรงเรียน ยกกำลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เพื่อความ เป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศและ ความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน    

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติการนิเทศของศึกษานิเทศก์  ดังนี้  
1. ประสานการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติระหว่าง 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กับสถานศึกษาในสังกัด และส่งเสริมเผยแพร่ รูปแบบการสร้างและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดระบบการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การจัดการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา    

2. นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน   
ของสถานศึกษา และรายงานตามสภาพที่เป็นจริงตามรูปแบบการนิเทศ (Functional - Agenda - Area Based)    

3. ชี้แนะ ช่วยเหลือครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552   

กระบวนการและข้ันตอนการนิเทศ    
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำแนวทางกระบวนการ นิเทศแบบ PLC                   

(Professional Learning Community) มาใช้ในการนิเทศ โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ในการติดตามตรวจสอบ 
ดังนี้  

1. ขั้นเตรียม (Plan)  
1.1 ประชุมปฏิบัติการเพ่ือวางแผนปฏิบัติการนิเทศในระดับสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ 
1.3 ประชุมคณะกรรมนิเทศ 
1.4 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตเนื้อหาและประเด็นที่จะดำเนินการนิเทศ            
1.5 สร้างเครื่องมือนิเทศให้สอดคล้อง ครอบคลุม เนื้อหาตามประเด็นที่จะนิเทศ             
1.6 ประชุมคณะกรรมการนิเทศตามคำสั่งเพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินการนิเทศ      

2. ขั้นปฏิบัติการนิเทศ (Do)  คณะผู้นิเทศปฏิบัติการนิเทศรายสถานศึกษาตามลำดับ  ดังนี้                       
2.1 ผู้นิเทศทุกคณะพบผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน เพ่ือแจ้ง 

วัตถุประสงค์  ชี้แจงขั้นตอนการนิเทศ และเครื่องมือนิเทศ            
2.2 ดำเนินการนิเทศติดตามขอบเขตเนื้อหาการนิเทศ  และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ 

เครื่องมือนิเทศที่กำหนด           
2.3 ประชุมสะท้อนผลการนิเทศ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู หลังจากดำเนินการ  

ตามข้ันตอนครบทุกรายการแล้ว  โดยมีการสรุปผลด้วยวาจา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือนำไป 
วางแผนพัฒนาต่อไป   
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3. ขั้นตรวจสอบข้อมูลและสรุปการนิเทศ (Check)           
3.1 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือการนิเทศ  สรุปผลการนิเทศ 
 3.2 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการเพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปผลการ

นิเทศ ร่วมกัน           
3.3 สรุป และจัดทำเอกสารรายงานผลการนิเทศ 

 4. ขั้นทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  
4.1 นำเสนอรายงานผลการนิเทศต่อศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
4.2 ใช้ผลการนิเทศ  เพื่อกำหนดแนวทาง วางแผน เตรียมการนิเทศครั้งต่อไป  

  
การนิเทศรูปแบบออนไลน์    
การนิเทศออนไลน์เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างรวดเร็ว ระบบการ สื่อสาร

ไร้พรมแดน สังคมเปลี่ยนเป็นสังคมยุคดิจิทัลปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลและวิถีการทำงาน
ของบุคคล เพ่ือมุ่งตอบสนองความต้องการที่ รวดเร็ว ทันเวลา เพ่ือขจัดปัญหาและอุปสรรคในเรื่อง เวลา และ
ระยะทางอันจะส่งผลต่อความสำเร็จของงาน จุดเด่นของการติดต่อสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลที่สามารถ ทำได้เพียง
เสี้ยววินาที ทำให้เกิดรูปแบบการทำงานแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ และเกิดขึ้นในหลากหลาย  

แอปพลิเคชั่นการนิเทศออนไลน์ ได้แก่ Google meet  
ความสามารถของโปรแกรมนี้ครอบคลุมมาก แอปพลิเคชั่นสำหรับการประชุมทางวิดีโอที่ใช้ง่าย

ไม่มีสะดุดจาก Google ช่วยให้ทำงานร่วมกันและพัฒนาความสัมพันธ์กับทีมได้จากทุกที่บนโลก               
คุณสมบัติที่สำคัญได้แก่  

1.การประชุมทางวิดีโอความละเอียดสูง รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน  
2. เข้าถึงได้ง่าย เพียงแค่แชร์ลิงก์ให้ทุกคนเข้าร่วมได้ด้วยคลิกเดียว  
3. รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android  
4. สามารถแชร์หน้าจอ รูปภาพ ไฟล์ และข้อความได้ 
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ตอนที่ 3 วิธีการดำเนินงาน 
  
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีวิธีการ
ดำเนินงาน ดังนี้  

1. ประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพ่ือรวบรวมข้อมูล และศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  
2. จัดทำเครื่องมือกำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแบบรายงานการจัดการ
เรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19) โดยให้สถานศึกษารายงานผ่าน
ระบบ Google form แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ได้แก่1.ข้อมูลพ้ืนฐาน 2.รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3.ผลการ
ดำเนินการ 4.ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3. สร้างแบบรายงานออนไลน์ (google form)    
4. คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้รูปแบบการ นิเทศ
ออนไลน์ ใช้โปรแกรมออนไลน์ Google  Meet 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลการนิเทศ    
1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหนังสือแจ้ง สถานศึกษาในสังกัด เรื่อง การ

นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียน การสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19)       
2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการนิเทศออนไลน์ และแบบรายงานการจัดการเรียนการสอน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19) 
3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล    

6. การวิเคราะห์ข้อมูล  

1) การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตโดยใช้
การแจกแจงหาความถี่และหาค่าร้อยละ       

2) การวิเคราะห์ ผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ โดยใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมูลตามประเด็น 
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ตอนที่ 4 ผลการดำเนินงาน 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการนิเทศ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 51 โรงเรียน  จำนวนบุคลากร 1,360 คน 
จำนวนนักเรียน 18,013 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564) 

 ส่วนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

1. On Hand   จำนวน 8 โรงเรียน   คิดเป็นร้อยละ 15.69 ได้แก่  
 1) โรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา  
 2) โรงเรียนพุทธปัญญา   
 3) โรงเรียนอนุบาลธนัญญา  
 4) โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี  
 5) โรงเรียนอนุบาลการะเกตุโรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ   
 6) โรงเรียนอนุบาลพรบิดา  
 7) โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 
 8) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม 

2. On Line    จำนวน 2 โรงเรียน   คิดเป็นร้อยละ 3.92  ได้แก่ 
1) โรงเรียนบานเย็นศึกษา 
2) โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 

3. On Hand , On Demand  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 7.84 ได้แก่ 
1) โรงเรียนเพ่ิมพูนวิทยาคมกาฬสินธุ ์
2) โรงเรียนอนุบาลปรีดี 
3) โรงเรียนการะเกตุวิทยา 
4) โรงเรียนสมฤทัย 

4. On Line , On Hand  จำนวน 23  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 45.10 ได้แก่ 
1) โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 
2) โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 
3) โรงเรียนกิตติรวี 
4) โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 
5) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 
6) โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 
7) โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 
8) โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 
9) โรงเรียนจรชนะศึกษา 
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10) โรงเรียนอนุบาลบานเย็น 
11) โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา 
12) โรงเรียนธนพรวิทยา 
13) โรงเรียนกาฬสินธุ์มอนเทสซอรี่ 
14) โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี 
15) โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 
16) โรงเรียนอนุบาลลำปาว 
17) โรงเรียนเลิศปัญญาวิชชาลัย 
18) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 
19) โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 
20) โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 
21) โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 
22) โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
23) โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 

5. On Line , On Hand ,On Demand  จำนวน  9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 17.65 ได้แก่ 
1) โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 
2) โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ 
3) โรงเรียนเอกปัญญา 
4) โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 
5) โรงเรียนเขาวงวิทยา 
6) โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 
7) โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 
8) โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 
9) โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 

6. On Line , On Air, On Hand จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 1.96 ได้แก่                        
โรงเรียนบุญมีวิทยา 

7. On Line , On Air, On Hand , On Demand  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 7.84 
ได้แก่ 

1) โรงเรียนมัธยมธษพล 
2) โรงเรียนชาญยุทธวิทยา 
3) โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา 
4) โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
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 ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการ 

 ผลการดำเนินการเชิงบวก 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 
(COVID-19) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้านนักเรียน 

1. นักเรียนมีการเรียนรู้ตามความเหมาะสม และ ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส (COVID-19) 
นักเรียนได้เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ และสามารถดูคุณครูประจำชั้นของตนเองสอนได้ทุกเวลา สามารถดู
ย้อนหลังได้ นักเรียนได้รับความรู้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (K) 
  2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการทำงาน เช่น งานบ้าน งานสวน งานครัว (P) 
   3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่หมอบหมายทุกระดับชั้น (A) 
ด้านครูผู้สอน 

1. ได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับผู้ปกครอง 
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง  
4. เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
5. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ได้ และสามารถตรวจการส่งงานของเด็กได้อย่าง

สม่ำเสมอ 
ด้านผู้ปกครอง 
  1. ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดีเพราะเข้าใจถึงความจำเป็น ในการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 มีความรุนแรง มากข้ึน และกลัวการระบาดในโรงเรียน 
  2. เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนระหว่างผู้ปกครองกับครู 
  3. เข้าใจบริบทเก่ียวกับจัดกระบวนการเรียนการสอนได้มากยิ่งข้ึน 

 ผลการดำเนินการเชิงลบ 

1.นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนครบทุกคน เนื่องจากเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต  
2.นักเรียนไม่สามารถทำแบบฝึกหัดในบางข้อได้เนื่องจากไม่เข้าใจในเนื้อหา 
3.ผู้ปกครองไม่ได้กำกับดูแลในการทำงานของนักเรียนจึงทำให้นักเรียนไม่สนใจเท่าที่ควร 
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 ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา อุปสรรค 

ด้านนักเรียน 

 1. นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบในการเข้าเรียน จากผลจากการสำรวจมีนักเรียนที่สามารถเข้าร่วม
ระบบออนไลน์มากกว่าร้อยละ 95 แต่ในการเรียนการสอนจริงนักเรียนเข้าห้องเรียนร้อยละ 50-60 เท่านั้น  

2. นักเรียนไม่ค่อยทำการบ้าน นักเรียนบางคนทำงานไม่เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. นักเรียนทำใบงานไม่ค่อยได้เนื่องจากไม่เข้าใจเนื้อหา 
4. นักเรียนบางคนไม่มีสัญญาเนตทำให้เข้าถึงการเรียนได้ยาก นักเรียนบางคนไดร้ับใบงานแล้วไม่ทำ

เพราะผู้ปกครองบังคับไม่ได้ 
5. นักเรียนเรียนเข้าเรียนไม่ครบทุกคน 
6. นักเรียนยังไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เนื่องจากไม่เคยใช้ทำให้เมื่อมีการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์นักเรียนจึงทำไม่เป็น และส่งผลให้ไม่อยากเข้าเรียน 
   7. เด็กนักเรียนยังขาดความพร้อมในการเรียนทางออนไลน์ ไม่มีสมาธิในการเรียน ไม่สามารถเรียนด้วย
ตนเองได้ ขาดแรงจูงใจ เพราะไม่มีครูคอยกระตุ้นเตือนเหมือนในห้องเรียน 
   8. เกิดปัญหาปมด้อยของนักเรียน มีการเปรียบเทียบกับเพ่ือนๆที่มีอุปกรณ์ในการเรียนที่ดีกว่า ทันสมัย
กว่า มีความพร้อมมากกว่า 
    9. นักเรียนขาดความตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนลักษณะแบบออนไลน์ 
   10. นักเรียนชอบปิดกล้อง และพูดเสียงดังขณะครูทำการสอนทำให้ครูต้องเตือนบ่อยๆ 
   11. นักเรียนยังเข้าไม่ถึงช่องทางการเรียนแบบออนไลน์ได้ 100% เนื่องจากนักเรียนอาศัยอยู่กับตากับ
ยายเป็นส่วนมาก 

12. นักเรียนบางส่วนได้รับความรู้ไม่เต็มที่ เพราะอยู่กับตากับยาย ไม่มีความรู้ในการใช้แอพพลิเคชั่นใน
การเข้าเรียนออนไลน์ และบางเนื้อหาวิชาผู้ปกครองก็พาทำไม่ได้ในการทำใบงาน 

 
ด้านครูผู้สอน 

  1.การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของครูและนักเรียน รวมถึงประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มฟรียังไม่
ดีเท่าท่ีควร 

 2. ความปลอดภัยของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ในการจัดส่งใบงานในพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาด 

3. ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ขาดความชำนาญการใช้เทคโนโลยี 

4. ครูดูแลนักเรียนได้ไม่ทั่วถึงเหมือนการเรียนในชั้นเรียนจนเกิดปัญหาตามมาคือ นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจ
เนื้อเท่าที่ควร และไม่ส่งงาน  ส่งงานไม่ครบตามเนื้อหา 
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ด้านผู้ปกครอง 

1. ผู้ปกครองบางท่านไม่เข้าใจขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์ 
2. ผู้ปกครองบางท่านขาดความรู้พ้ืนฐาน ที่จะช่วยสอนการบ้านนักเรียน 
3. ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี 
4. ผู้ปกครองทีเ่ป็นคุณตาคุณยาย ไม่ชำนาญในการใช้เทคโนโลยี ไม่สามารถให้คำแนะนำนักเรียนในการ

ทำใบงานได ้
5. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลแนะนำลูก  นักเรียนบางคนอยู่กับผู้ปกครองสูงอายุไม่สามารถแนะนำวิธีการ

เรียนหรือให้เรียนออนไลน์ได้ 
6. ผู้ปกครองกลัวโรคระบาดพานักเรียนในปกครองไปอยู่ ไร่ นา สวน ทำให้ครูติดตามลำบาก 

   7.  ผู้ปกครองไปทำงานต้องรอเลิกงานและต้องรับภาระหลังเลิกงานเพื่อที่จะสอนนักเรียน ตามคลิปที่ครู
ส่งเข้าไลน์กลุ่มของแต่ละห้อง ลูกถึงจะได้ทำงานส่งเพราะครูส่งงานให้นักเรียนทำรายวันตามตารางเรียนแบบ on 
line เนื่องอุปกรณ์ท่ีใช้เรียนเป็นเครื่องของผู้ปกครอง   

8. ผู้ปกครองเป็นภาระการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์              
9. ผู้ปกครองนักเรียนต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยควบคุมให้ลูกนั่งเรียนผ่านออนไลน์ ทำให้เสียเวลาใน

การทำงาน หรือประกอบอาชีพในการทำมาหากินของแต่ละวันได้ 
 

ด้านอุปกรณ์ และ ระบบอินเตอร์เน็ต 

1. อุปกรณ์การเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนไม่พร้อม เนื่องจากอุปกรณ์สื่อสารไม่เพียงพอ (บาง
ครอบครัวมีหลายคน แต่มีอุปกรณ์เครื่องเดียว)ผู้ปกครองที่มีบุตรมากกว่า 1 คนทำให้เครื่องมือสื่อสารในการเรียน
ออนไลน์ไม่เพียงพอ ในครอบครัวที่มีพ่ีน้องกำลังเรียนหนังสือหลายคน แต่มีโทรทัศน์เพียงเครื่องเดียว ทำให้ไม่
สามารถเรียนได้ครบทุกคน 

2. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีความเสถียร เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้องในบางวันและบาง
ชั่วโมงทำให้ผู้เรียนเรียนไม่รู้เรื่องไม่สามารถสนทนา ปรึกษาหารือกันหรือค้นคว้าความรู้ได้  

3. ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ (โทรศัพท์) ไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ได้ และสัญญาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

4. นักเรียนบ้างกลุ่มต้องใช้โทรศัพท์ของผู้ปกครอง และผู้ปกครองต้องทำงาน โรงเรียนจัดเป็นใบงาน
และคลิปวีดีโอเพ่ืออำนวยความสะดวกทุกๆด้านที่ผู้ปกครองสะดวก 

5. อุปกรณ์ที่คุณครูต้องใช้ในการทำคลิปสอนยังไม่เพียงพอ เช่น โน๊ตบุ๊ค  ฉากหลัง ไมค์ท่ีใช้ในการ
สอน 

6. ในพ้ืนที่ชนบทบางแห่ง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่สามารถเรียนทางออนไลน์ได้ และไม่มีจาน
ดาวเทียม หรือจานดาวเทียมรับสัญญาณไม่ได้ 

ด้านสถานศึกษา 

ขาดงบประมาณในการดำเนินการ 
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  ข้อเสนอแนะ  

1. อยากได้งบสนับสนุนเครื่องสื่อสาร สื่อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในช่วง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2. อยากให้มีการจัดอบรมออนไลน์ให้ครูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จัดอบรม
ครูผู้สอนในการสอนรูปแบบใหม่ทั้ง 4 ON และจัดอบรมครูฝึกการใช้เทคโนโลยี  

3. อยากให้รัฐบาลควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19ให้ได้โดยเร็วเพราะเด็กต้องการพัฒนา 
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ควรสนับสนุนด้านงบประมาณและอุปกรณ์ในการสอนออนไลน์ 

และการป้องกันการติดเชื้อ (COVID-19)  
5. ครูต้องติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กโดยตรง โดยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ 

ผู้ปกครอง และอธิบายใบงานเพ่ิมเติมให้เด็กๆเข้าใจรายบุคคล 
6. อยากให้หน่ายงานต้นสังกัดสนับสนุนบทเรียนและสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับผู้ปกครอง 
7. ควรมีการปรับหลักสูตรและเวลาเรียนให้สอดคล้องกับเวลาเรียนและสถานการณ์  
8. ควรกำหนดหลักเกณฑ์การลดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน  
9. การเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ไม่บีบคั้น ไม่กดดันนักเรียน ไม่ให้การบ้าน 

เยอะ ให้เรียนแบบมีความสุข พูดคุยทักทาย 
10. สถานศึกษาควรจัดทำคู่มือ และ คลิปวิดีโอ ขั้นตอนการเข้าใช้งาน ให้กับผู้ปกครองขาดอุปกรณ์สื่อสาร 
11. รัฐควรต้องให้การอุุดหนุนที่เหมาะสมสอดคล้องสภาพจริงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

COVID-19อยากให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนอินเตอร์เน็ตฟรี  ผู้ปกครองส่วนน้อย เข้าเรียนรู้สื่อไม่ได้ 
12. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม PLC ในรูปแบบออนไลน์ทุกสัปดาห ์หรือมีปัญหาเร่งด่วน  
13. ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการกำชับควบคุมการเข้าเรียนของนักเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วย

ดูแล 
14. โรงเรียนทำคลิปการสอน ไว้ในเพจโรงเรียน นักเรียนสามารถเข้าไปดูในเพจโรงเรียนย้อนหลังได้ 
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียด การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19)  
ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์  ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 อนุบาลสาธติศึกษา เมืองกาฬสินธุ ์ อนุบาล1-3 76 11 On Hand จัดทำใบงานตามแผนการสอน - - - 
2 ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ นามน เตรียม

อนุบาล-
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

354 23 On Line, 
On Hand 

โรงเรียนนดัผู้ปกครองมารบัใบงานและนม
ที ่โรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล - ประถม ส่วนระดบัมัธยม รับใบ
งานท่ีโรงเรียน และสอนแบบออนไลน ์

นักเรียนและผู้ปกครอง
ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี 

นักเรียนยังเข้าไม่ถึง
ช่องทางการเรียนแบบ
ออนไลน์ได้ 100% 
เนื่องจากนักเรียน
อาศัยอยู่กับตากับยาย
เป็นส่วนมาก  

อยากได้งบสนับสนุน
เครื่องสื่อสาร สื่อต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 นี ้

3 พุทธปัญญา กุฉินารายณ ์ อนุบาล ถึง 
ประถมศึกษา 

246 12 On Hand รูปแบบใบงาน นักเรียนได้เรียน
แบบต่อเนื่อง 

ผู้ปกครองบางกลุ่ม
ขาดความรู้พื้นฐาน ที่
จะช่วยการบ้าน
นักเรียน 

ให้ครูติดตามนักเรียน
คนท่ีมีปัญหาแบบ
ใกล้ชิดโดยผ่านการสื่อ
ที่หลายรูปแบบ 

4 เพิ่มพูนวิทยาคม
กาฬสินธุ ์

ยางตลาด อนุบาล 1 
ถึง
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

313 17 On Hand, 
On 
Demand 

โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ ์ได้
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19                
ใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ On Hand 
และ On Demand  
1. ทางโรงเรยีนจัดทำตารางเรียน On 
Hand และ On Demand ในระหว่าง

1. ผู้ปกครองและ
นักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนการ
สอนตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 หรือโควดิ-19 
2. ผู้ปกครองและ

1. ผู้ปกครองบางส่วน
ไม่มีความพร้อมในการ
ใช้เทคโนโลย ี
2. นักเรียนบางส่วน
อยู่กับ ตายาย ปู่ย่า ท่ี
ไม่สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลย ี
3. นักเรียนส่วนน้อย

- 
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

วันท่ี 14 - 27 กรกฎาคม 2564 โดย
จัดการเรียนทุกช้ัน วันละ 3 รายวชิา 
2. โดยการตั้งกลุ่ม Line หรือกลุม่ Face 
book ผู้ปกครองนักเรียน และกลุม่ Line 
หรือ8กลุ่ม Face book นักเรียน ทุก
ระดับ 9 ช้ัน  
3. ในแต่ละรายวิชา จัดเตรียมใบงานและ
คลิปการสอน ท่ีได้จากสื่อ แพลตฟอร์ม 
12(Platform) จากสำนักพิมพ์ หรือ13
คลิปวิดีโอจากครผูู้สอน 
4. ในกรณีทีผู่้ปกครองไม่สะดวกในการใช้
เครื่องมือสื่อสารติดต่อกับครูประชั้น เพื่อ
รับใบงานให้กับนักเรียน ทางโรงเรยีนให้
ผู้ปกครองสามารถมารับใบงานท่ีโรงเรียน
ได ้

นักเรียนตดิตามใบงาน
ให้กับนักเรียน และเมื่อ
นักเรียนทำใบงาน
เรียบร้อยก็ถ่ายรูป
ส่งกลับมาในกลุ่ม Line 
หรือ face book ในช้ัน
เรียนของตนเอง 

ไม่ให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

5 อนุบาลพรวิรุฬห ์ ท่าคันโท เตรียม
อนุบาล - 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

476 37 On Line, 
On Hand 

แจกใบงานนักเรียนตามหมู่บ้าน เป็นรอบๆ 
และเก็บใบงานคืน ส่วน On-Line ใช้
วิธีการตั้งกลุ่มในแอปฯ Line เป็นห้องๆ 
แยกช้ันเรียน โดยคุณครูประจำช้ันเป็น
แอดมิน ส่งคิวอาร์โค๊ดให้นักเรียนแสกน
เข้าไป ทดสอบการสอนโดยการส่งคลิป 
และใบงานโดยการสร้างอัลบัม้ภาพ และ
โน๊ตติดต่อหากนักเรียนสงสัย มีการจำกัด
การพูดคุย บทสนทนาด้วยคำสุภาพ และ
เวลาตดิต่อในกลุม่ มีตารางเรียนการสอน

เชิงบวก นักเรียนให้
ความสนใจ มีความ
กระตือรือร้นที่อยากจะ
เรียน  

เชิงลบ นักเรียนไม่
เข้าใจในบทเรียน ไม่มี
คนสอน เพราะอยู่กับ
คนชรา และผู้ปกครอง
ก็ไม่สามารถสอนได้ 
ในบางเรื่อง ไม่มี
อุปกรณ์ในการสื่อสาร 
ไม่มสีัญญาณ
อินเตอร์เนต็ 

อยากให้รัฐบาล 
หาทางแก้ไขอย่าง
ยั่งยืน เพื่อให้
สถานการณ์เข้าสู่ภาวะ
ที่สามารถอยูไ่ด้ โดย
ประชาชนทุกคนไดร้ับ
วัคซีนป้องกันโควิด 
19 ที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพ 



17 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

แบบ On-Line ให้นักเรียนเข้าไปชมเวลา
ไลค์ หากรับชมไม่ทันก็จะมีคลิปสามารถดู
ย้อนหลังได้ เป็นต้น 

6 กิตติรว ี ห้วยเม็ก อนุบาล 1 
ถึง 
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 

586 25 On Line, 
On Hand 

นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียนในรูปแบบ On 
Hand และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรียนใน
รูปแบบ On Line 

นักเรียนส่วนใหญ่เข้าถึง
รูปแบบการสอนแบบ 
On Hand และ On 
Line 

- - 

7 อนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย อนุบาล-
ประถมศึกษา 

451 
คน 

27  คน On Line, 
On Hand 

ขั้นที่ 1. ทางโรงเรียนได้มีการสำรวจความ
พร้อมในการเรยีนการสอนของนักเรียนใน
การเรยีนซึ่งทางโรงเรยีนกำหนดรปูแบบไว้
เป็น 2 รูปแบบคือ 
1. แบบ On hand นักเรียนทำงานส่ง 
เป็นวันจันทร์-ศุกร์ โดยครจูะส่งงาน คลิป
วีดีโอ สรุปเนื้อหาในวิชาต่างๆ ตามตาราง
เรียนของแต่ละวันในกลุ่มไลน์ห้อง 
2. แบบ On line ออนไลน์ โดยการเรยีน
จัดการเรียนผ่านการโทรวีดโีอคอลในกลุ่ม
ไลน์ ระหว่างครูกับนักเรียน มีการแชร์
ความรู้ เนื้อหา คลิปการสอนผ่านการแชร์
หน้าจอ มีการพบปะพดูคุยระหว่างครูกับ
นักเรียน มีการซักถามเพื่อความเขา้ใจใน
บทเรียนได้ดี  
จากการที่ทางโรงเรียนเลือกใช้ 2 รูปแบบ
นี้เพราะนักเรียน ส่วนใหญ่ของโรงเรียนอยู่

นักเรียนและผู้ปกครอง
ให้ความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน
เป็นอย่างดีเพราะเข้าใจ
ถึงความจำเป็น ในการ
เรียนการสอน เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019  
มีความรุนแรง มากข้ึน 
และกลัวการระบาดใน
โรงเรียน 

แบบ on hand  
-  ผู้ปกครองไปทำงาน
ต้องรอเลิกงานลูกถึง
จะได้ทำงานส่งเพราะ
ครูส่งงานให้นักเรยีน
ทำรายวันตามตาราง
เรียน 
-  ผู้ปกครองอยู่กับ
ปู่ย่าตายายไมส่ามารถ
พานักเรียนทำงานได้
ในบางวิชา 
แบบon line 
-  บางครั้งเกิด
ปัญหาเนต็หลดุ
นักเรียนออกจากการ
เรียนทำให้ไม่ต่อเนื่อง 
- นักเรียนชอบปิด

ทางโรงเรียนคดิว่าทำ
ได้ดีแล้ว เพราะเรา
คำนึงถึงความพร้อม
ของผู้ปกครอง 
นักเรียน และการแพร่
ระบาดของโรค 
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กับปู่ ย่า ตา ยาย 
ไม่สามารถใช้โปรแกรม google class 
room google meet หรือโปรแกรม 
zoom ได้ แตผู่้ปกครองนักเรียนม ีline 
ทุกคนทางโรงเรียนจึงใช้กลุ่มไลน์ ในการ
จัดการเรียนการสอน 
ขั้นที่ 2 จากการสำรวจความพร้อมในการ
เรียนทำให้แตล่ะระดับชั้น มีการจดัการ
เรียนทั้ง 2 รูปแบบ คือ กลุม่ที่ 1 เรียน
แบบ on hand  ซึ่งจะมีจำนวนมากกว่า 
และกลุม่ที่ 2 แบบon line ทางโรงเรียนก็
จะตั้งกลุ่มไลน์เรยีนออนไลน์ข้ึนมาในแต่
ละระดับช้ันเพิ่มจากกลุ่มไลนห์้องที่มีอยู่
แล้ว 
ขั้นที่3 จัดตารางเรียนท้ังแบบon line  
on hand 
ส่งให้นักเรียนและทำความเข้าใจกบั
ผู้ปกครอง 
ครูผูส้อน ก็ดำเนินการสอนตามตาราง 
 
 
 
 
  

กล้อง และพูดเสียงดัง
ขณะครูทำการสอนทำ
ให้ครูต้องเตือนบ่อยๆ 
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

8 เซนต์ยอแซฟ
กาฬสินธุ ์

เมืองกาฬสินธุ ์ เตรียม
อนุบาล - 
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 

1,755 
คน 

ผู้บริหาร 
3 คน 
ครู 
124 
คน รวม 
127 
คน 

On Line, 
On Hand 

ผู้บริหารประชุมคณะครู เพื่อช้ีแจงการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-
19)  โดยทางโรงเรียนจดัการเรียนการสอน 
2 รูปแบบคือ แบบ Online และ On 
hand ตั้งแตร่ะดับอนุบาล - ม.3  
 - ระดับอนุบาล - ป.4 เรียนในไลน์กลุ่ม
ห้องของแต่ละห้อง โดยครูประจำช้ันจะส่ง
คลิปวีดีโอและใบงานของแต่ละวิชาตาม
ตารางเรียนท่ีจัดไว้ พร้อมท้ังทำแบบฝึกหัด
ในหนังสือเรียน 
 - ป.5-ป.6 เรยีนในกลุ่มไลน์ห้องไออีพี
และห้องปกติ โดยครูแต่ละวิชาจะเข้าสอน
ตามตารางเรยีนในแต่ละวัน พร้อมทั้งแจก
ใบงานและให้ทำแบบฝึกหดัในหนงัสือ
เรียน 
 ม.1-3 เรียนในระบบ Zoom และ 
Google classroom โดยครเูข้าสอนตาม
ตาราง พร้อมทั้งแจกใบงานและใหท้ำ
แบบฝึกหัดในหนังสือเรียน 
 
  

นักเรียนได้เรียนตาม
ตารางวันจันทร์ - ศุกร์ 
และเรียนชดเชยในวัน
เสาร์ ครูได้จัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนให้
เด็กๆได้เรียนรูต้าม
ตัวช้ีวัดและหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เด็กๆได้เรียนครบทุก
วิชา 

ปัญหา คือ ผู้ปกครอง
ของนักเรียนระดับ
อนุบาลถีง ป.4 ต้อง
รับภาระหลังเลิกงาน
เพื่อท่ีจะสอนเด็กๆ
ตามคลิปท่ีครสู่งเข้า
ไลน์กลุ่มของแต่ละ
ห้อง เพราะนักเรยีนใน
ระดับนีส้่วนใหญ่จะยัง
ไม่มโีทรศัพท์เป็นของ
ตัวเอง ต้องรอให้
ผู้ปกครองกลับจาก
ทำงานถึงได้เรียนกับ
ผู้ปกครอง 

อยากให้มีการจดั
อบรมออนไลน์ใหค้รู
เกี่ยวกับรูปแบบ       
การจัดการเรยีนการ
สอนออนไลน์การสอน 

9 อนุบาลปรีด ี คำม่วง ประถมศึกษา 441 28 On Hand, 
On 
Demand 

จัดทำคลิปวดีีโอสื่อการสอนส่งในไลน์กลุ่ม
ในแต่ละชั้นเรยีน 

ปกติ นักเรียนให้ความ
ร่วมมือประมาณร้อยละ 
90 

มีความลา่ช้าในการส่ง
งาน เนื่องจากเกิดการ
ขัดข้องทางเทคโนโลย ี

- 



20 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

10 อนุบาลรัตนา
กาฬสินธุ ์

เมืองกาฬสินธุ ์ อ.1-ป.6 372 30 On Line, 
On Hand 

จัดสอนออนไลน์และส่งใบงานทางไลน์
กลุ่มห้องเรยีน ในกรณีที่นักเรียนไม่มี
อินเทอร์เน็ตที่อยู่กับตากับยายมารับใบ
งานท่ีโรงเรียนไปทำ 

นักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการทำใบงานมาส่ง
ทุกสัปดาห ์

นักเรียนบางส่วนไดร้ับความรู้ไม่เตม็ที่ เพราะอยู่
กับตากับยาย ไม่มีความรู้ในการใช้แอพพลิเคชั่น
ในการเข้าเรยีนออนไลน์ และบางเนื้อหาวิชา
ผู้ปกครองก็พาทำไมไ่ด้ในการทำใบงาน 

11 มัธยมธษพล หนองกุงศรี มัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-6 

92 11 On Line, 
On Air, 
On Hand, 
On 
Demand 

สำรวจความพร้อมของผู้เรียน/จัดการเรยีน
การสอนผา่นแอพลิเคช่ัน/ประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

สามารถจัดการเรยีนการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ นักเรียน
มากกว่าร้อยละ 50 
สามารถเข้าถึงได้ / มี
แผนรองรับสำหรับ
นักเรียนท่ีไม่สามารถ
เข้าถึงระบบออนไลน์ 
โดยใช้ออนแฮนด์และ
ออนดีมานด ์

1.นักเรยีนยังขาดความรับผิดชอบในการเข้า
เรียนและ/หรือไม่มีอินเทอรเ์น็ต เนื่องจากผล
จากการสำรวจมีนักเรียนทีส่ามารถเข้าร่วมระบบ
ออนไลน์มากกว่าร้อยละ 95 แต่ในการเรยีนการ
สอนจริงนักเรยีนเข้าห้องเรยีนร้อยละ 50-60 
เท่านั้น 2.การใช้งานแพลตฟอรม์ออนไลน์ต่างๆ
ของครูและนักเรียน รวมถึงประสทิธิภาพของ
แพลตฟอร์มฟรียังไมด่ีเท่าท่ีควร 

12 พรชัยวิชชาลัย ห้วยผึ้ง ปฐมวัยถึง
มัธยมปลาย 

825 65 On Line, 
On Hand 

ประถมมัธยม เรยีนonline 
อนุบาล เรียนon hand 

ประถมมัธยมเข้าเรียน
onlineได้ 99%  อีก
1% ครูติดตามโดยการ
ให้งาน แบบฝึกหัด ใบ
งาน ในช่องทางอื่นๆเช่น 
line, FB 
อนุบาล เรียนแบบon 
hand ได้ 100% 

1.นักเรยีนขาด
อุปกรณ์ในการเรียน
on line 
2.นักเรยีนเรยีนไม่
เต็มที่เนื่องจากเรียนท่ี
บ้านไม่มผีู้ปกครอง
คอยดูแล 
3.นักเรยีนไม่ค่อยทำ
การบ้าน 

1.อยากให้รัฐบาล
ควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
COVID19ใหไ้ด้
โดยเร็ว 
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

13 อนุบาลทุ่งมน เมืองกาฬสินธุ ์ ก่อนประถม 
-
ประถมศึกษา 

284 19 On Line, 
On Hand 

จัดทำใบงาน  และสอนในห้องแชทไลน์ 
เฟสบุ๊ค google classroom. ,google. 
Meet  

นักเรียนและผู้ปกครอง
ให้ความร่วมมือด ี

สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนท่ีอยู่กับ
ผู้ปกครองไม่มีสญัญาณอินเทอรเ์นต็ 

14 จรชนะศึกษา ยางตลาด ปฐมวัย-
ประถมศึกษา 

457 30 On Line, 
On Hand 

นักเรียนเรียนท่ีบ้าน ครูทำงานที่โรงเรียน 
และครูออกแจกใบงานให้นักเรียน 

นักเรียนมีการเรียนรูต้าม
ความเหมาะสม และ ลด
ความเสีย่งจากการติด
เชื้อไวรัส (โควดิ-19)  

สัญญานอินเตอรเ์น็ต 
พร้อมท้ังอุปกรณ์ของ
ครูและนักเรียน 

ศธจ ควรสนับสนุน
ด้านงบประมาณและ
อุปกรณ์ในการสอน
ออนไลน์และการ
ป้องกันการติดเชื้อ (โค
วิด-19)  

15 อนุบาลบานเย็น กมลาไสย อนุบาล 123 9 On Line, 
On Hand 

แจกแบบฝึกหัดและสอนออนไลนค์วบคู่กัน นักเรียนร้อยละ 60 
เรียนออนไลน์ และทำ
แบบฝึกหัดตามคร ู 

นักเรียนบางคนอยู่กับตายาย ขาดคนพาเรียน 

16 บานเย็นศึกษา กมลาไสย ประถมศึกษา
ปีท่ี 1 - 6 

141 9 On Line คุณครจูัดทำบทเรียนในรูปแบบวิดโีอ แล้ว
นำมาเพิ่มในบทเรยีนออนไลน์ เพื่อให้
นักเรียนสามารถเข้ามาใช้งานผ่านระบบ 
ด้วย Username และ Password ของตน 
, นักเรียนสามารถ ดูบทเรียนออนไลน์ ทำ
แบบทดสอบ และเช็คช่ือเข้าเรียนได ้
 
 
  

นักเรียนเข้ามาเรียน
ออนไลน์ และทำ
แบบทดสอบ ร้อยละ 
60 % ของจำนวนเรียน
ทั้งหมด 

- นักเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้ามาเรียน
ออนไลน์ ได้ เนื่องจากไมม่ีโทรศัพท์ หรือ 
คอมพิวเตอร์ อีกทั้งอาศัยอยู่กับตา ยาย จึงไม่
สามารถพาเข้าเรียนได ้

17 อนุบาลจันทรัตน ์ สหัสขันธ ์ ก่อนปฐมวัย 
- 
ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 

684 51 On Line, 
On Hand, 
On 
Demand 

On Line จัดกระบวนการเรียนการสอน
ตามวันและเวลาที่กำหนด แผนการสอนใช้
กับนักเรียนระดับช้ัน ป.4-6 
On Hand จัดการเรยีนการสอนใน

นักเรียนไม่ได้ความรู้
เท่าที่ควร นักเรียนขาด
แคลนอุปกรณ์ นักเรียน
อยู่กับผู้ปกครองที่สูงวัย 

นักเรียนขาดอุปกรณ์และอยู่กับผปูกคองที่
สูงอาย ุ
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ระดับช้ัน อนุบาล 1 - ป.3 ให้คุณครูลง
พื้นที่ติดตามและนำใบงานไปให้นกัเรียนที่
บ้าน 
On Demand  จัดส่ง วิีดีโอ การสอนใน
หน่วยการเรียนรู ้

ครูและบุคลากรขาด
อุปกรณ์ในการจดัการ
สอน 

18 อนุบาลบุญมีวิทยา ร่องคำ อ.1-อ.3 95 8 On Line, 
On Hand 

จัดส่งใบงานให้กับนักเรียนและจดัทำคลิป
วิดีโอให้สอดคล้องกับใบงาน 

เด็กๆให้ความสนใจดี 
สามารถทำใบงานได้ด้วย
ตนเอง  

เด็กบางคนอยู่กับคณุ
ตาคุณยาย บางครั้ง
คุณตาคณุยายไม่
ชำนาญในการใช้
เทคโนโลยี  

ครูต้องติดต่อ
ประสานงานกับ
ผู้ปกครองที่ดูแลเด็ก
โดยตรง โดยให้
คำแนะนำและให้
คำปรึกษาแก่
ผู้ปกครอง และอธิบาย
ใบงานเพิ่มเติมให้เด็กๆ
เข้าใจรายบุคคล 
 
 
 
 
  

19 บุญยาทัตพล
ประสิทธ์ิ 

ห้วยเม็ก อนุบาล-
ประถมศึกษา 

511 31 On Line, 
On Hand, 
On 
Demand 

On hand  แจกใบงานและหนังสอืเรียน
ตามบ้านเพื่อทำงานส่งจากการสอน
ออนไลน ์
 On line  สอนผ่าน  zoom   สำหนับ ป.
1-6  และส่งคลปิการสอนลงในไลน์ให้
ทบทวน เด็กทำงานส่งผ่านไลน์กลุม่ 

นักเรียนเริามเรียนรู้และ
ร่วมมือมากข้ึน 
ผู้ปกครองเริม่เข้าใจการ
เรียนและช่วยนักเรยีนด ี

สัญญาณอินเตอร์
ขัดข้องในบางวันและ
บางช่ัวโมง 
อุปกรณ์การสอนไม่
พร้อมในบางเรื่องที่
สอน 

หางบประมาณ
ช่วยเหลือ   และเพิม่
มาตรการลดการแพร่
ระบาดโควิดให้เร็ว
เพื่อให้ได้เรียน   on 
site 
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 On demand  สำหรับ อนุบาล ครูอัด
คลิปสอน อัพลงในยูทูปแล้วส่งเข้าไลน์
กลุ่มให้เด็กเรียนและเรียนเสร็จส่งงานผ่าน
ไลน์กลุ่ม 

เด็กยังได้เรยีนไมค่รบ
ทุกคนมีไดเ้รียนบ้าง
บางวันก็ไม่เรยีน 
ผู้ปกครองควบคุมเด็ก
ให้เรียนทุกวันไม่ได ้

20 โรงเรียนธนาศิริวัฒน
ศึกษา 

ห้วยเม็ก ระดับเตรยีม
อนุบาลถึง
ระดับ
ประถมศึกษา
ปีท่ี  6 

588 40 On Line  เรียนโดยใช้   
1. linemeeting 
2. รูปแบบ platform ของ  สำหนักพิมพ ์ 
พว.  

นักเรียนได้รับความรู้   
และได้ซักถาม  จนทำให้
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเกดิผลต่อ
ผู้เรยีน   

1. เด็กบ้างคนไม่มี
อินเตอร์เนต๊ 
2. ระบบอินเตอรไ์ม่
ค่อยเสถียร 

- 

21 อนุบาลธนัญญา หนองกุงศรี อนุบาล-
ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 

300 20 On Hand ครูส่งใบงานให้นักเรียนทำที่บ้าน นักเรียนทำใบงานท่ีบ้าน
โดยมผีู้ปกครองช่วยสอน 

ส่วนมากผู้ปกครองไมม่ีเวลาช่วยสอน 

22 อนุบาลบงกชเพชร
มณ ี

กมลาไสย เตรียม
อนุบาล-ช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 

266 23 On Hand 1. จัดประชุมคณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียนเพื่อหารือ 
การจัดการเรยีนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร ่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
ในที่ประชุมมีมติให้ใช้วิธีการจดัการเรียน
การสอน ในรูป 
แบบ On hand 
2. วิชาการทำบันทึกข้อความเสนอต่อ 
ผู้อำนวยการ 
โรงเรียน และ ผู้รับใบอนุญาต 
3. วิชาการแจ้งให้คณะครูและบุคลากร 

ผู้ปกครองและนักเรยีน
ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี 

มีนักเรียนบางคนอาศยัอยู่กับ ตา ยาย ที่ไม่
สามารถให้คำแนะนำนักเรียนในการทำใบงานได ้
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ทำใบงานและใบ 
ความรู้ เสนอฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะ 
สมในเนื้อหาของแต่ละระดับช้ัน 
4.เมื่อครูประจำชั้นได้รับการอนุมตัิจาก
ฝ่ายวิชาการ 
แล้ว ให้ครูประจำชั้นทุกท่าน นำใบงาน
และใบความรู้ไป 
ถ่ายเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับนักเรียนถึงที่
บ้าน 
5. ครูแตล่ะระดับชั้น ติดตามงานท่ีส่ง
ให้กับนักเรียรและ 
สรุปผลส่งฝ่ายวิชาการ 
6. ฝ่ายวิชาการ สรปุและรายงานผลการ
จัดการเรียน 
การสอนต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและผูรู้้
ใบอนุญาต  

23 อนุบาลการะเกต ุ เมืองกาฬสินธุ ์ อนุบาล 1  
ถึง อนุบาล 
3 

31 5 On Hand ครูให้ใบงาน และ แบบฝึกหัด งานไม่เสร็จตามที่สั่ง ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลแนะนำลูก 

24 ธนพรวิทยา ยางตลาด เตรียม
อนุบาล - ช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 

181 13 On Line, 
On Hand 

โรงเรียนธนพรวิทยาดำเนินการจดัการ
เรียนการสอน ดังนี ้
1) การเรียนท่ีบ้าน โดยใช้รูปแบบ On 
Hand  
โรงเรียนได้กจิกรรมการเรียนการสอนครบ

1) การเรียนท่ีบ้าน โดย
ใช้รูปแบบ On Hand  
       นักเรียนร้อยละ 
90 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดับดีมาก 

1) การเรียนท่ีบ้าน 
โดยใช้รูปแบบ On 
Hand  
       ด้านความ
ปลอดภัยในการจัดส่ง

อยากให้หน่ายงานต้น
สังกัดสนับสนุน
บทเรียนและสญัญา
เครือข่ายอินเตอร์เนต็
กับผู้ปกครอง 



ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

หลักสตูรเน้นผู้เรียนเป็นสำคญั กรณีอยู่ท่ี
บ้านเน้นให้นักเรียนสรา้งองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง เน้นกิจกรรมการปฏิบัติเพือ่ให้
นักเรียนช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านหรือ
ประกอบอาชีพเท่าที่นักเรียนทำได ้สร้าง
ความตระหนักให้นักเรยีนในเรื่องสุขภาพ
และการออกกำลังกาย และกจิกรรมการ
บูรณการข้ามรายวิชา โดยครูจัดสง่หนังสือ 
แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานท่ี
โรงเรียนจัดทำขึ้นไปยังนักเรียนผ่าน
ผู้ปกครอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ 2 
สัปดาห/์ครั้ง โดยมมีาตรการการปอ้งกัน 
6 ข้อ ของครูและนักเรียนเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ดังนี้ 
1) วัดไข ้ 
2) ใส่หน้ากากผา้ หรือหน้ากากอนามัย 
3) ล้างมือ  
4) เว้นระยะห่าง  
5) ทำความสะอาด  
6) ลดความแออัด 
2) การเรียนผ่านช่องทางออนไลน ์(On 
line) 
การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 

นั่นคือนักเรียนเข้าใจ
บทเรียน เนื่องจากใบ
งานครูได้ออกแบบให้
นักเรียนเน้นทักษะการ
ชีพและการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
2) การเรียนผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
(On line)  
        นักเรียนร้อยละ 
20 สามารถเข้าถึงช่อง
ทางการเรียนออนไลน์ได้ 
โดยใช้โปรแกรม Zoom 
นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการใช้เทคโนโลยีอยู่
ในระดับดมีาก  

ใบงานในพ้ืนท่ีที่มีการ
แพร่ระบาด 
2) การเรียนผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
(On line) 
       นักเรียนประสบ
ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ 
(โทรศัพท์) ไม่สามารถ
ดาว์โหลดโปรแกรม 
Zoom ได้ และสัญญา
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ 
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

COVID-19 ด้วยโปรแกรม Zoom มี
ขั้นตอน ดังนี ้
1. สำรวจความพร้อมของสถานศกึษา 
2. สำรวจความพร้อมของนักเรียน 
3. ดำเนินงาน 
4. ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข 
5. สรปุผล  

25 กาฬสินธุ์มอนเทสซอรี่ เมืองกาฬสินธุ ์ อนุบาล 
ประถมศึกษา 

17 12 On Line, 
On Hand 

มีการจัดการสอนออนไลน์ จัดทำคลิป
วีดีโอ และใหผู้้ปกครองมารับ Home 
based learning packages  

ได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี ผู้ปกครองและ
นักเรียนให้ความร่วมมือ
ดีมาก 
 
 
 
  

เวลาของนักเรียนแต่ละคนไม่ตรงกัน เข้าบ้าง
เป็นบางครั้ง 

26 รุ่งรัศมีเดชาวิทย ์ ท่าคันโท อนุบาล1-ป.
6 

309 20 On Line, 
On Hand 

ครูนำส่งใบงาน หนังสือและแบบฝกึหัด
ให้กับนักเรียน 

1.นักเรยีนไม่สามารถทำ
แบบฝึกหัดในบางข้อได้
เนื่องจากไม่เข้าใจใน
เนื้อหา 
2.นักเรยีนบางส่วนขาด
เครื่องมือในการเรียน
ออนไลน ์
3.ผู้ปกครองไมไ่ด้กำกับ
ดูแลในการทำงานของ
นักเรียนจึงทำให้

นักเรียนไม่สามารถทำแบบฝึกหัดในบางส่วนได้
เนื่องจากไม่เข้าใจเนื้อหา 
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

นักเรียนไม่สนใจ
เท่าที่ควร 

27 อนุบาลการะเกต ุ เมืองกาฬสินธุ ์ ช้ันอนุบาลปี
ที1่ ถึง ช้ัน
อนุบาลปีท่ี 
3 

31 5 On Hand แจกใบงาน และ แบบฝึกหดั งานไม่เสร็จตามกำหนด 
 

ขอความร่วมมือ
ผู้ปกครองให้ช่วยดูแล 

28 อนุบาลลำปาว ยางตลาด เตรียม
อนุบาล-
ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 

409 25 On Line, 
On Hand 

1.จัดทำใบงานให้กับนักเรียน 
2.อัดคลิปวีดีโอการสอน 
3.สอนออนไลน ์

1.นักเรยีนได้รับใบงาน
และทำใบงาน 
2.นักเรยีนได้ศึกษาคลิป
การสอนประกอบการทำ
ใบงาน 
3.นักเรยีนได้เรยีน
ออนไลน ์
  

1.นักเรยีนบางคนท่ี
บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ต 
2.นักเรยีนบางคนอยู่
กับผู้ปกครองสูงอายไุม่
สามารถแนะนำวิธีการ
เรียนหรือให้เรียน
ออนไลน์ได ้

สนับสนุนในเรื่อง
งบประมาณ 

29 โรงเรียนเลิศปัญญา
วิชชาลัย 

ห้วยเม็ก อ.1-ป.4 70 11 On Line, 
On Hand 

แจกใบงานและทำในแบบฝึกหดั โดยการ
สอนผ่าน Application Line และเด็ก
นักเรียนจะส่งงานทาง line ครูกต็รวจงาน
ทาง line  

เด็กนักเรยีนที่สามารถ
เข้าเรียนในกลุ่ม มีความ
กระตือรือร้นที่จะเข้า
เรียน แสดงออกถึงความ
สนุก เนื่องจากเป็นการ
เรียนรูปแบบใหม่ แต่ก็มี
ปัญหาเหมือนกันคือเด็ก
นักเรียนไม่สามารถเข้า
เรียนครบทุกคน 
เนื่องจากเทคโนโลยีและ
อินเตอร์เนต็ บางคนอยุ่

เด็กนักเรยีนขาด อุปกรณ์เทคโนโลยี และไมม่ี
อินเตอร์เนต็  
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กับตายายทำไม่เป็น เรา
จะใช้วิธีโทหา 

30 เอกปัญญา สมเด็จ เตรียม
อนุบาล- 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

1696 
คน 

150 On Line, 
On Hand, 
On 
Demand 

1. แจ้งกำหนดการเรยีนการสอนให้กับ
ผู้ปกครองและนักเรยีนไดร้ับทราบ    
2. แจ้งตารางสอนให้กับผู้ปกครองและ
นักเรียนได้ทราบ 
3. ครูดำเนินการสอนตามตารางเรียน
ตารางสอน  
4. เช็คนักเรยีนเข้าเรียนก่อนและหลังสอน 
5. วัดประเมินผลการเรียนโดยสรา้งแบบ
ประเมินออนไลน์ เช่น Google form, 
Google Classroom , แบบฝึกปฏิบัต ิ

1. ทราบข้อมลูพื้นฐาน
ของนักเรียน 
2. นักเรียนมีโอกาสได้
เรียนตามกำหนดการ
สอนตามที่ครูรายวิชาได้
กำหนดไว ้(แตไ่ม่ครบทุก
คน) 

1. นักเรียนขาด
อุปกรณ์สำหรับการ
เรียน เช่น มือถือ 
คอมพิวเตอร์ ไอแพด  
2. นักเรียนขาดความ
พร้อมด้านอินเตอร์เน็ต  

1. ควรมีการปรับ
หลักสตูรและเวลา
เรียนให้สอดคล้องกับ
เวลาเรียนและ
สถานการณ์ ควร
กำหนดหลักเกณฑ์การ
ลดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็น
แนวปฏิบัติในทาง
เดียวกัน  

31 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ อนุบาล1 - 
ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 

235 24 On Line, 
On Air, 
On Hand 

Online จัดทำวีดโีอสอนตามหนังสือ on 
Air ทำการนัดวันให้นักเรียนมา On air on 
hand จัดทำใบงานและนำส่งให้กับ
ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้
ความสำคญัในการเรียน 
แต่ก็มีบ่างคนที่เข้าไม่
เป็นแต่ก็จะติดตามกับ
ครูประจำช้ันเป็นระยะ 

นักเรียนบ่างคนไม่มี
สัญญาเนตทำให้เขา้ถึง
การเรยีนไดย้าก 
นักเรียนบ่างคนในรับ
ใบงานแล้วไม่ทำ
เพราะผู้ปกครองบังคับ
ไม่ได ้

ควรจะหาวิธีทำให้
โรงเรียนเปิดใหไ้ด้
เพราะเด็กต้องการ
พัฒนา 

32 เซนต์ยอแซฟกุฉิ
นารายณ ์

กุฉินารายณ ์ เตรียม
อนุบาล- 
มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 

598 54 On Line, 
On Hand 

วิธีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเซนตย์อแซฟกุฉินารายณม์ีการ
จัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือการ
เรียนแบบ on Hand และ on line โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นทาง
ฝ่ายวิชาการกำหนดให้มีตารางเรียน

ผลที่เกดิจากการ
ดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนการ
จัดการเรียนการสอน
แบบ on hand ได้รับ
ความร่วมมือจาก

ปัญหาคือผู้ปกครองท่ีมีบุตรมากกว่า 1 คนทำให้
เครื่องมือสื่อสารในการเรียนออนไลน์ไมเ่พียงพอ 



ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ตารางสอนตามโครงสร้างหลักสูตรของ
โรงเรียน และให้ครูผูส้อนเข้าเรียนตาม
ตารางสอนเป็นราย ห้องเรียน 

ผู้ปกครองร้อยละ 80 
100 ละ 20 นักเรียน
อาศัยอยู่กับตายายทำให้
การ เรียนของนักเรยีน 
ทำให้คำปรึกษานักเรยีน 
ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร ถ้าโรงเรียน
แก้ปัญหาโดยการให้
คุณครูประจำช้ันได้
ติดตามนักเรยีนเป็น
รายบุคคล สำหรับการ
เรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ มีนักเรียนให้
ความร่วมมือในการเข้า
เรียนออนไลน์ตั้งแต่
ระดับ ป 1 ถึง ป 6 
และมัธยม คิดเป็นร้อย
ละ 70 อีกร้อยละ 30 
จะมีปัญหาในเรื่องของ
เครื่องมือการสื่อสารและ
อินเทอร์เน็ตสำหรับ
เครื่องมือของการสื่อสาร
นั้นบางครอบครัวมีบตุร
มากกว่า 1 คนท่ีต่าง
ระดับชั้น ทำให้เครื่องมือ
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

สื่อสารไมเ่พียงพอ 
คุณครูแก้ปญัหาโดยการ
ให้คุณครูประจำช้ันได้
ติดตามในการเข้าเรียน
แต่ละรายวิชาที่นักเรยีน
ไม่สามารถเข้าเรยีนได้ 
กับครูผูส้อน และให้ครู
ประจำช้ันได้ติดตามเป็น
รายบุคคลเพื่อจัดทำ
เอกสาร on Hand และ
ให้คุณครูประจำช้ันได้
ติดตามเป็นรายบุคคล 
เพื่อจัดทำ เอกสาร on 
hand ให้กับนักเรียนท่ี
ไม่สามารถเข้าเรยีน
ออนไลน์ได ้

33 อนุบาลพรประดิษฐ์ หนองกุงศรี อนุบาล 1 - 
ช้ัน ม.3 

906 70 On Line, 
On Hand, 
On 
Demand 

1.ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองทราบ 
2.ครูประจำช้ันสร้างกลุม่ในไลน์และเฟส
บุค 
3.ครูจดัทำใบงานแจกนักเรยีน 
4.ครเูข้าสอนในกลุม่ที่สรา้งขึ้น เพื่อให้
ความรู้เพิ่มเติมประกอบใบงาน 
5.ครตูรวจใบงานเก่าและผลงานนกัเรียนที่

1.นักเรยีนและ
ผู้ปกครองตื่นเต้นกับการ
เรียนรู้ในรูปแบบใหม ่
2.นักเรยีนส่วนใหญ่
สามารถเรียนรู้ได้ตาม
กำหนด 
3.นักเรยีนอีกส่วนหน่ึงมี
อุปสรรคในการเรียน แต่

1.เครื่องมือในการ
เรียนออนไลน์ของ
นักเรียน 
2.ความสามารถของ
ครูในการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน ์

ควรจัดอบรมครผูู้สอน
ในการสอนรูปแบบ
ใหม่ท้ัง 4 ON 



31 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ส่งในกลุ่ม พร้อมบันทึกคะแนน และแจก
ใบงานใหม่  

ครูประจำช้ันและ
ครูผูส้อน ไมไ่ด้ทอดท้ิง 

34 อนุบาลธษพลศึกษา หนองกุงศรี อนุบาล 1 - 
ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 

436 23 On Line, 
On Hand 

1. ครูตดิต่อผู้ปกครองผ่านกลุ่มไลน์  และ
ติดต่อทางโทรศัพท์  พร้อมกับออกไปให้
รายละเอียดกบัผู้ปกครองและนักเรียนท่ี
บ้าน  แล้วให้นักเรียนเขา้กลุ่มช้ันเรียนใน 
Application line 
2. ครูชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการ
สอนแบบ On – Hand ในกลุ่มไลน์
ห้องเรียน 
3. ครูดำเนินการส่งมอบแบบฝึกหดัและใบ
งานให้กับนักเรียนแตล่ะคนที่บ้าน 
4. ครูมีการจดัทำ VDO ประกอบการ
เรียนรู้ จดัเก็บไว้ในไลน์กลุ่มชั้นเรยีน 

นักเรียนและผู้ปกครอง
ให้การตอบรับที่ด ี

นักเรียนบางรายไม่มีอินเตอร์เน็และโทรศัพท์ 

35 อนุบาลสรรพเลิศ ห้วยผึ้ง อนุบาล 176 13 On Hand แจกใบงานตามบ้านนักเรียน เรียบร้อยด ี มีนักเรียนบาง
คนทำงานไม่เสร็จ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ผู้ปกครองช่วยอีก
ทางหนึ่ง 

36 อนุบาลพรบิดา นาค ู อนุบาล 1-3 46 คน 3 คน On Hand ประชุมครู แจกแบบฝึกหดัแบ่งคณุครตูาม
ออกเป็น 3 สายเขตรับผิดชอบ เพ่ือส่ง
และเก็บใบงาน คณุครูตรวจผลงาน
ประเมินความถูกต้อง และประชุม
ผู้ปกครองในกลุ่มไลนเ์พื่อรับความพึง
พอใจและปัญหา 

ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือดมีาก เห็น
ความสำคญัในการ
เรียนรู ้

ผู้ปกครองบาง
ครอบครัวขาดความ
พร้อม 

การเรยีนการสอนให้
เป็นไปตามบริบทของ
แต่ละโรงเรียน ไม่บบี
คั้น ไม่กดดันนักเรียน 
ไม่ให้การบา้นเยอะ ให้
เรียนแบบมคีวามสุข 
พูดคุยทักทาย 
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

37 การะเกตุวิทยา เมืองกาฬสินธุ ์ ป.1 ถึง ป.6 12 7 On Hand, 
On 
Demand 

มอบใบงาน และ แบบฝึกหดั  กลุม่ Face 
Book 

นักเรียนไม่สามารถ
เข้าใจเนื้อหาการเรียน
บางวิชาได ้ 

ผู้ปกครองกลัวโรคระบาดพานักเรยีนในปกครอง
ไปอยู่ ไร่ นา สวน ครูตดิตามลำบาก 

38 ชาญยุทธวิทยา เมืองกาฬสินธุ ์ มัธยมศึกษา
ปีท่ี1-6 

38 6 On Line, 
On Air, 
On Hand, 
On 
Demand 

จัดชั่วโมงเรยีนรู้ผา่นจอสำหรับเด็กแต่ละ
ช้ันตามตารางเรียน 
โดยคำนึงถึงพัฒนาการด้านร่างกาย 
(ปัญหาด้านสายตา) และพัฒนาการด้าน
สังคม (ปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น) 
ช่ัวโมงการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านจากการ
ทำใบงาน ช้ินงาน ค้นคว้าด้วยตัวเอง และ 
ช่ัวโมงท่ีครูและนักเรียนทำกิจกรรมเรียนรู้
ร่วมกัน 

นักเรียนได้ทำกิจกรรม
และเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ระบบสญัญาณขาดหายไม่เสถียน ทำให้การ
เรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 

39 เขาวงวิทยา เขาวง อ.เตรียม-ป.
6 

559 72 On Line, 
On Hand, 
On 
Demand 

โรงเรีบนเขาวงวิทยา ได้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณเ์กิดโรค
ระบาด COVID-19 มีการบูรณาการใน
รูปแบบต่างๆเพื่อรองรับความพรอ้มของ
นักเรียนแตล่ะคนดังนี้ 
1.on hand 
 ทางโรงเรียนได้จัดทำใบความรู้และใบงาน 
ให้กับนักเรียน โดยมีช่องทางการรบั
เอกสารดังนี ้
-ดาวน์โหลดไฟล์จากไลน์กลุม่ผู้ปกครองแต่
ละห้อง 
-มารีบด้วยตนเอง โดยผ่านมาตรการคัด
กรองของโรงเรียนอย่างเคร่งคัด 

ได้รับผลตอบรับ
ผู้ปกครองเป็นอย่างด ี

ผู้ปกครองบางท่านไม่
เข้าขั้นตอนการเข้าช้ัน
เรียนออนไลน ์

จัดทำคู่มือ และ คลิป
วิดีโอ ข้ันตอนการเข้า
ใช้งาน ให้กับ
ผู้ปกครอง 



ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

-ถ้าไม่สามารถดาวน์โหลด หรือ มารับด้วย
ตนเองได้ ทางโรงเรียนจะจัดส่งทาง
ไปรษณีย ์
ในการเก็บคะแนน วัดผลประเมินผล จะ
ตรวจตามภาระงานท่ีมอบให ้
2.on demand 
ทางโรงเรียนจดัทำคลิปการสอนตามหน่วย
การเรยีนรู้ และอัปโหลดลงไลน์กลุม่แต่ละ
ห้อง และ ห้องเรียนออนไลน์  พรอ้มแจ้ง
ภาระงาน นักเรียนอาจจะมีได้รับภาระงาน
โดยการอัดคลิปส่งครู ส่งทางไลน์ และ 
ห้องเรียนออนไลน ์
3.on line 
คุณครูแต่ละรายวิชา จะทำการเรยีนการ
สอนผ่านโปรแกรม ดังน้ี 
- google meet  ใช้ในการวิดีโอคอน
เฟอร์เรช ในการสอน 
-มีการใช้powerpiontเป็นสื่อในการช่วย
สอน 
-google crassroom ห้องเรยีนออนไลน ์
ในห้องเรียนออนไลน์จะมีแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ท่ีใช้ในการสอน และ การทดสอบ 
เช่นแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อเก็บคะแนน 
เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรูข้อง
นักเรียน 
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

หลังจากเสีจสิ้นภาระการสอน ครู ฝ่าย
วิชาการ ผู้บริหาร ร่วมPLCถึงปัญหา หา
แนวทางการแก้ปัญหา และเร่งดำเนินการ
ต่อไป 

40    อนุบาลสว่างวิทย์ ยางตลาด เตรียม
อนุบาลจนถึง
ช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี6 

332 22 On Line, 
On Hand, 
On 
Demand 

Online เป็นการจัดตารางเรยีน โดยสอน
ผ่านอินเตอรเ์น็ต  
On demand เป็นการจัดการเรียนการ
สอน แบบทางเดียว โดยใช้แอพพลิเคชั่น
ต่างๆ เช่น Google Classroom 
Messenger Facebook และ line โดยมี
ครูสอนจากต้นทาง ผู้เรยีนสามารถรับชม
ซ้ำและย้อนหลังได ้
On hand เป็นการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรยีน
เป็นผู้ฝึกปฏิบัติ และนัดหมายพบครูผูส้อน
เป็นระยะระยะ โดยจะนดัหมายเป็น
ช่วงเวลา เป็นระดับช้ัน เพื่อลดความแออัด 
และมีจดุนัดหมายให้มารับที่สถานที่โล่ง 
อากาศถ่ายเทสะดวก โดยทางโรงเรียน
อนุบาลสว่างวิทย์ ได้ดำเนินการตาม
มาตรการของสาธารณสุข เพื่อเปน็การ
ป้องกันการแพร่เช้ือของ โรคติดตอ่ไวรัสโค
โรน่า 

จากการจัดการเรียนการ
สอนทั้งสามรูปแบบ
พบว่าการจัดการเรยีน
แบบ onhand ได้รับผล
การตอบรับมากที่สดุ 
เนื่องจากรูปแบบอ่ืน ๆ 
นักเรียนยังขาดความ
พร้อมในการเรยีน ไมม่ี
อุปกรณ์ในการเรียน
ระบบอินเทอร์เนต็ที่ไม่
เสถียร ทำให้การจัดการ
เรียนการสอนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เท่าที่ควร 
ส่วนการจดัการเรียนการ
สอนแบบ onhand 
นักเรียนสามารถค้นคว้า
ความรู้เพิ่มเติมจาก
หนังสือเรียนได้ 
ผู้ปกครองคอยให้
คำแนะนำในการทำงาน

ขาดอุปกรณ์ในการ
เรียน เช่น 
โทรศัพท์มือถือ  
ระบบสญัญาณ
อินเทอร์เน็ตที่ไม่
เพียงพอหรือไม่มคีวาม
เสถียร ทำใหผู้้เรยีน
เรียนไม่รูเ้รื่องไม่
สามารถสนทนา 
ปรึกษาหารือกันหรือ
ค้นคว้าความรูไ้ด ้
ความรู้ในการใช้แอป
พลิเคชันต่าง ๆ 
เนื่องจากไม่เคยใช้ทำ
ให้เมื่อมีการจดัการ
เรียนการสอนแบบ
ออนไลน์นักเรยีนจึงทำ
ไม่เป็น และส่งผลใหไ้ม่
อยากไม่อยากเข้าเรยีน 

- 
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ได้ รูปแบบ onhand จึง
มีความเหมาะสมที่สดุ 

41 สตรีชาญยุทธวิทยา เมืองกาฬสินธุ ์ อนุบาลปี่
ที1่-
ประถมศึกษา
ปีท่ี6 
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โรงเรียนจัดชั่วโมงเรียนรูผ้่านจอสำหรับ
เด็กแตล่ะช่วงวัย โดยคำนึงถึงพัฒนาการ
ด้านร่างกาย (ปัญหาด้านสายตา) และ
พัฒนาการด้านสังคม (ปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น) 
ช่ัวโมงการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านจากการ
ทำใบงาน ช้ินงาน ค้นคว้าด้วยตัวเอง และ 
ช่ัวโมงท่ีครูและนักเรียนทำกิจกรรมเรียนรู้
ร่วมกัน 

นักเรียนและผู้ปกครองท่ี
พร้อมให้ความร่วมมือดี 
นักเรียนสามารถเรียนรู้
ผ่านระบบและเอกสารที่
ครูอธิบายได ้

นักเรียนและ
ผู้ปกครองบ้างคนขาด
อุปกรณ์และไม่มีเวลา
เนื่องจาก นักเรียนบ้าง
กลุ่มต้องใช้โทรศัพท์
ของผู้ปกครอง และ
ผู้ปกครองต้องทำงาน 
โรงเรียนจัดเป็นใบงาน
และคลิปวีดีโอเพื่อ
อำนวยความสะดวก
ทุกๆด้านท่ีผู้ปกครอง
สะดวก 

ขาดอุปกรณส์ื่อสาร 

42 คุรุมิตรประสิทธ์ิศลิป ์ สมเด็จ อนุบาล1-
มัธยมศึกษา
ปีท่ี6 
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ครูทำใบความรู้ใบงานไปให้นักเรียนท่ีบ้าน
ทุกสัปดาห์ แล้วส่งใบงานย้อนกลบั ควบคู่
กับการเรยีนระบบออนไลน ์

ผู้เรยีน เรียนรู้ตาม
ตัวช้ีวัดหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อย่างต่อเนื่องเป็น
รูปธรรม สามารถวัด
ประเมินผลการเรียนได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ขาดงบประมาณใน
การดำเนินการ 

รัฐควรต้องให้การอุดุ
หนุนท่ีเหมาะสม
สอดคล้องสภาพจริง
ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรสั 
COVID-19 

43 โรงเรียนสมฤทัย เขาวง ประถมศึกษา 128 10 On Hand, 
On 
Demand 

2.1สอนผ่านคลิปและapplication ต่างๆ
เช่น  app OBS  , app xrecorder อัด
หน้าจอทำคลิปสอน ,line ,Facebook 

ได้ผลตอบรับดี นักเรียน
สามารถเรียนรู้และ
เข้าใจและมีการ
ประเมินผล ดังนี้ 

  ผู้ปกครองส่วนน้อย 
เข้าเรียนรู้สื่อไมไ่ด้ 
เนื่องจากขาดอุปกรณ์
และการเข้าถึง

อยากให้รัฐบาลช่วย
สนับสนุนอินเตอร์เนต
ฟรี  ผู้ปกครองส่วน



ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2.2ทำคลิปการสอนตามหน่วยการเรียนรู้
ตามรายวิชา 

1. .ให้นักเรยีนดูคลิป
การสอนของครูแตล่ะ
วิชาและส่งแบบฝึกหัด
ทางไลน ์
2. ให้นักเรียนอดัคลิป
วีดีโองานที่ต้องปฎิบัติ
หรือลงมือทำส่งเป็น
รายบุคคล 
3. นักเรียน สอบ 
online ท้ายบท 

อินเทอร์เน็ต 
 
วิธีการแก้ปัญหา ร.ร. 
ทำคลิปการสอน ไว้ใน
เพจร.ร. นักเรียน
สามารถเข้าไปดูในเพ
จร.ร  ย้อนหลังได้  

น้อย เข้าเรียนรู้สื่อ
ไม่ได ้

44 รวมบัณฑิตศึกษา ห้วยเม็ก อนุบาล ถึง 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
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แจ้งหัวข้อการเรียน วิธีการเรียน  จัดการ
เรียนทางไกล ประเมินผล  

ผู้เรยีนเข้าถึงการเรียน
ทางไกล ทุกคน 

อุปกรณ์การเรียนออนไลนส์ำหรับผู้เรยีนไม่
พร้อม 

45 อนุบาลสมฤทัย เขาวง เตรียม
อนุบาล-ช้ัน
อนุบาล 3 

122 12 On Line, 
On Hand, 
On 
Demand 

ขั้นตอนการจัดการเรยีนการสอน 
1 ทำตารางเรียนในแตล่ะวันตามคลิปการ
สอนของคุณคร ู
2 แจกหนังสือเรียน ตารางเรียน อุปกรณ์
การเรยีน ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(พร้อมแจกนม) 
3 จัดตั้งกลุ่ม Line ในแต่ละห้อง และ
สร้างกลุม่ Facebook (เรียนเสริม เพิ่ม
ทักษะ(กลุ่มติวออนไลน์))ซึ่งจะมีแต่
ผู้ปกครองของนักเรียนดรงเรยีนอนุบาลสม
ฤทัย 
4 คุณครู จัดการสอนโดยการอัดคลิป การ

ผลที่ได้รับ 
1 คุณครูสามารถจดัการ
เรียนการสอนตามหน่วย
การเรยีนรู้ได้ และ
สามารถตรวจการส่งงาน
ของเด็กได้อย่าง
สม่ำเสมอ 
2 เด็กได้เรียนรูต้าม
หน่วยการเรียนรู้ และ
สามารถดูคณุครูประจำ
ช้ันของตนเองสอนได้ทุก
เวลา สามารถดูย้อนหลัง

1 เด็กบางกลุม่ไม่
สามารถเรียนผ่านทาง
โทรศัพท์ได้ เนื่องจาก
บางครอบครัวไม่มี
โทรศัพท์ หรือ ไมม่ี
อินเตอร์เนต็ เด็กบาง
คนอาศัยอยู่กับคุณตา 
คุณยาย จึงไมส่ามารถ
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างท่ัวถึง 
2 อุปกรณ์ที่คณุครู
ต้องใช้ในการทำคลิป

 จัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้ออุปกรณ์
สำหรับเตรยีมสอน
ออนไลน์  และบริการ
อินเตอร์เนต็อย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 



ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

สอนแต่ละหน่วยการเรยีนรู้ พร้อมทั้งคลิป
เสรมิการเรียนรู้ต่างๆ โดย สอนผ่านคลิป 
และ application ต่างๆ เช่น  
             -  app OBS Studio + 
PowerPoint 
             -  KineMaster 
             -  ViodeoSho    
5 คุณครูส่งคลิปการเรียนผ่านทาง Line 
กลุ่มห้องตามตารางเรียน 
 6 นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรปู 
แบบฝึกหัด ส่งตามตารางทุกวัน โดยในแต่
ละวันคณุครูประจำช้ันจะเช็คการส่งงาน 
และรายงานให้ผู้ปกครองทราบทุกวัน 
7 การเตรียมการสอน ตารางเรียน ทำ
ล่วงหน้าไว้ 1 เดือน 
หมายเหตุ  : สำหรับเด็กทีไ่มส่ามารถเรียน
ผ่านโทรศัพท์ได้ คณุครไูด้แจกหนงัสือ 
และตารางเรยีนให้ โดยขอความรว่มมือ
จากท่านผู้ปกครองในการสอนด้วยตนเอง  

ได้  
3 ลดภาระในการสอน
ของผู้ปกครอง 

สอนยังไมเ่พียงพอ 
เช่น โน๊ตบุ๊ค ไฟตั้ง 
ฉากหลัง ไมค์ที่ใช้ใน
การสอน 

46 อนุบาลอุดมพร หนองกุงศรี ช้ันเตรียม
อนุบาล - ช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 
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ใช้วงจร PDCA ในการดำเนินการ ดังนี ้
1. วางแผน (P) จัดประชุมวางแผนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ On 
line On hand On Demand  
1.1 มอบหมายหนา้ที่ครูตามกลุม่สาระที่
รับผิดชอบ 

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน
การสอนแบ่งออกเป็น 3 
ด้าน ดังน้ี 
 
ด้านผู้เรียน 

 
ปัญหา 
1. ครสู่วนใหญ่ขาด
ความชำนาญการใช้
เทคโนโลย ี
2. ครูขาดเทคโนโลยีที่

ข้อเสนอแนะ 1. จดั
อบรมครฝูึกการใช้
เทคโนโลยี 2. PLC ใน
รูปแบบออนไลน์ทุก
สัปดาห์ หรือมีปัญหา
เร่งด่วน 3. ลดเวลา



ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1.2 สำรวจความพร้อม 3 ด้าน  
– โรงเรียนและตัวครู  
- ตัวนักเรียน  
- ผู้ปกครอง 
1.3 จดัตารางเรียนและออกแบบกิจกรรม
การเรยีนการสอนที่หลากหลายตาม
ศักยภาพของผู้เรยีน 
2. ปฏิบัติ (D)  
2.1 ครูมอบหมายงานผ่านช่องทางไลน์
กลุ่มช้ันเรียน และกลุ่มเฟซบุ๊ก (กลุ่มปิด) 
โดยมตีัวอย่างและคำอธิบาย เช่น คลิป
วิดีโอประกอบการสอน  
2.2 ครูให้คำปรึกษาขณะทำใบงานผ่าน
กลุ่มไลน์ช้ันเรยีน และเฟซบุ๊ก 
2.3 ประสานขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง และทำความเข้าใจ ในการ
รับส่งแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมในกลุ่มไลน์
ช้ันเรียน เฟซบุ๊ก 
3. ตรวจสอบ (C)  
ระดับปฐมวัย 
-  วัดและประเมินผลตามหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
และรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
เช่น แบบสัมภาษณ์ การตรวจสอบช้ินงาน 
เป็นต้น 

1. ผู้เรียนได้รับความรู้
ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ (K) 
2. ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะการทำงาน เช่น 
งานบ้าน งานสวน งาน
ครัว (P) 
3. ผู้เรียนมคีวาม
รับผิดชอบในงานท่ี
หมอบหมายทุกระดับชั้น 
คิดเป็นร้อยละ 80 (A)  
 
ด้านครผูู้สอน 
1. ไดเ้รียนรู้การใช้
เทคโนโลยีในการจดัการ
เรียนการสอนที่
หลากหลาย 
2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความคิดเห็นในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนกับผู้ปกครอง 
3. ไดเ้รียนรู้เจตคติของ
ผู้ปกครองที่มีต่อครู 
โรงเรียน และผู้เรยีน  
4. สรา้งความสมัพันธ์

ทันสมัยในการจดั
กิจกรรมการสอน
ออนไลน ์
3. ครูบางคนมปีัญหา
สุขภาพด้านสายตา 
 
อุปสรรค 
1. มีนักเรียนบางส่วน 
ขาดแคลนอุปกรณ์การ
เรียนการสอน เช่น
โทรศัพท์มือถือ แท็บ
เลต โทรทัศน ์
2. ในพื้นที่ชนบทบาง
แห่ง ไม่มีสญัญาณ
โทรศัพท์ ไมส่ามารถ
เรียนทางออนไลนไ์ด้ 
และไม่มีจานดาวเทียม 
หรือจานดาวเทียมรับ
สัญญาณไมไ่ด ้
        3. ในพ้ืนท่ีที่มี
สัญญาณอินเตอร์เนต็ 
ก็เกิดสภาพสญัญาณ
ล่ม และสญัญาณ
อินเตอร์เนต็ไมเ่สถียร 
ต้องจ้างช่างมาปรับจูน

เรียนเพิ่มเวลารู้ บูรณา
การผ่านกิจกรรม
ทักษะชีวิต 8 กลุ่ม
สาระ  
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ผู้ปกครองส่งภาพถ่ายแบบฝึกหดั คลิป
เสียง คลิปวดิีโอ เข้ากลุ่มไลน์ช้ันเรยีน 
-  ครูตรวจสอบช้ินงานและรวบรวมข้อมูล
ให้ผู้ปกครองไว้อัลบั้มแตล่่ะชั้นเรียน 
ระดับประถมศึกษา 
              -  มุ่งเน้นตรวจสอบความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของ
ผู้เรยีนตามมาตรฐาน และช้ีวัด ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรูต้ามหลักสตูร
แกนกลางฯ  
              -  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ ทั้งด้านความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการ และคณุลักษณะ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทั้ง
ด้านการอ่าน การเขียน คิดคำนวณ และ
การสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ  
              -  ใช้วิธีการและรูปแบบการวัด
และประเมินผลทีเ่หมาะสม และ
หลากหลาย เช่นการสังเกต การสมัภาษณ์ 
การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ 
และการทดสอบเป็นต้น 
             -   จัดทำเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองส่ง
ข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับใหผู้้สอน 
 

อันดีระหว่างครูกับ
ผู้ปกครอง 
5. เปิดโอกาสให้
แลกเปลีย่นข้อมูล
นักเรียนระหว่างครูกับ
ผู้ปกครอง 
 
ด้านผู้ปกครอง 
1. ไดส้รา้งความสมัพันธ์
อันดีระหว่างครูกับ
ผู้ปกครอง 
2. เปิดโอกาสให้
แลกเปลีย่นข้อมูล
นักเรียนระหว่าง
ผู้ปกครองกับคร ู
3. เข้าใจบริบทเกี่ยวกับ
จัดกระบวนการเรียน
การสอนได้มากยิ่งข้ึน 

สัญญาณใหม ่
4. เด็กนักเรียนยังขาด
ความพร้อมในการ
เรียนทางออนไลน์ ไม่
มีสมาธิในการเรยีน ไม่
สามารถเรียนด้วย
ตนเองได้ ขาด
แรงจูงใจ เพราะไม่มี
ครูคอยกระตุ้นเตือน
เหมือนในห้องเรียน 
5. ในครอบครัวที่มีพี่
น้องกำลังเรียนหนังสือ
หลายคน แตม่ี
โทรทัศน์เพียงเครื่อง
เดียว ทำให้ไมส่ามารถ
เรียนได้ครบทุกคน 
        6. เกิดปัญหา
ปมด้อยของนักเรียน มี
การเปรยีบกับเพื่อนๆ
ที่มีอุปกรณ์ในการ
เรียนที่ดีกว่า ทันสมัย
กว่า มีความพร้อม
มากกว่า 
7. เป็นภาระการ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4. ปรับปรุง (A) 
- ให้คำแนะนำแก้ไขปรับปรุงในการทำงาน
ช้ินต่อไป  

ของผู้ปกครองในการ
ซื้ออุปกรณ์ในการ
เรียนออนไลน์ และ
การเรยีนผ่าน
ดาวเทียมเพิม่ขึ้นอีกใน
ยามที่กำลังประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
เช่นนี ้ 
8. ผู้ปกครองนกัเรียน
ต้องทำหน้าที่เป็นพ่ี
เลี้ยงคอยควบคมุให้ลูก
นั่งเรียนผ่านออนไลน์ 
ทำให้เสียเวลาในการ
ทำงาน หรือประกอบ
อาชีพในการทำมาหา
กินของแต่ละวันได ้

47 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา ฆ้องชัย อนุบาล1-
มัธยมศึกษา
ปีท่ี6 

233 24 On Hand ครูแจกใบงานให้นักเรียนทุกสัปดาห์และ
เก็บใบงานท่ีนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กลับมาตรวจให้คะแนน 

นักเรียนได้ทำใบงาน นักเรียนทำใบงานไม่
ค่อยได ้

- 

48 อนุบาลชุลีพร ห้วยเม็ก เตรียม
อนุบาล ถึง 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น  

902  
คน 

44 คน On Line, 
On Hand, 
On 
Demand 

1. ประชุมชี้แจง  ทำความเข้าใจกบัคณะ
ครู  วางแผนการดำเนินงาน  มอบหมาย
หน้าท่ี                            
2. อบรมให้ความรู้แก่ครูเรื่องการจัดทำสื่อ 
Power Point คลิปวดีิโอการสอน                          

ระดับปฐมวัย  นักเรียน  
181 คน 
เรียน On Line 165 
คน ร้อยละ 91.16  
เรียน  On Hand  16 

  - มีอุปกรณ์สื่อสารไม่
เพียงพอ (บาง
ครอบครัวมีหลายคน 
แต่มีอุปกรณ์เครื่อง
เดียว) 

 ผู้ปกครองควรมสี่วน
ร่วมในการกำชับ
ควบคุมการเข้าเรียน
ของนักเรียน 



ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3. สำรวจข้อมูลความพร้อมของนกัเรียน 
และ ผู้ปกครอง  สรุปผลการสำรวจข้อมูล  
จัดกลุ่มการเรียนของนักเรียนตามความ
พร้อมของแต่ละชั้น เช่นจัดตั้งกลุ่มไลน์
นักเรียน/ผู้ปกครอง อบ.1-ป.3 กลุ่ม
เฟสบุ้ค ป.4-ม.3   
4. ครูแตล่ะชั้นร่วมกันวางแผนการสอน  
จัดทำตารางสอน  แผนการสอน  สื่อการ
สอน                                             
5. ดำเนินการสอนตามแผน  (อบ.-ป.2 
สอนวันละ 2 ช่ัวโมง เช้า-บ่าย ป.3 สอน
วันละ 3 ช่ัวโมง เช้า 2– บ่าย 1   ป.4-6 
และ ม.1-3 สอนวันละ 4 ช่ัวโมง เช้า 2 – 
บ่าย 2)   ตามกลุม่ของนักเรียนแต่ละชั้น  
การสอน On Line  On Demand ผ่าน
กลุ่มไลน์ หรือกลุ่มเฟสบุ้ค โดยครอูัดเป็น
คลิปเสียง  คลิปวีดโิอ และ Live (ไลฟ์สด) 
ให้นักเรียนศึกษา ครมูอบหมายงานให้
นักเรียนทำ เช่นแบบฝึกหัด ใบงาน หรือ
อัดเป็นคลิบวดีิโอ ส่งงานให้ครตูรวจทาง
ไลน์   
การสอนแบบ On Hand  ในกรณทีี่
นักเรียนไม่มีเครื่องมือสื่อสาร หรือ
เครื่องมือสื่อสารไม่ทันสมัยอยู่กับตายาย 
ไม่สามารถเข้ากลุม่ไลน์ หรือกลุม่เฟสบุ้ค

คน ร้อยละ 8.84  
นักเรียนสนใจให้ความ
ร่วมมือในการเรียนการ
สอน 165 คน ร้อยละ 
91.16 
ทำงานส่งงาน 154 คน 
ร้อยละ 85.08                   
ยังไม่ส่งงาน 26 คน 
ร้อยละ 14.36 
ระดับประถมศึกษา
นักเรียนท้ังหมด 486 
คน   
เรียน On Line    On 
Demand   426 คน 
ร้อยละ 87.65 
เรียน  On Hand       
60  คน ร้อยละ 
12.35 
นักเรียนสนใจให้ความ
ร่วมมือในการเรียนการ
สอนสม่ำเสมอ   408 
คน ร้อยละ 83.33  
ทำงานและส่งงานได้       
350 คน   ร้อยละ 
72.02                        

  - เครือข่ายสัญญาณ
อินเตอร์เนต็ขัดข้อง 
   - นักเรียนเข้าเรียน
ขณะคณุครไูลนส์ด
จำนวนน้อย 
   - นักเรียนขาดความ
ตะหนักถึงความสำคัญ
ในการเรียนลักษณะ
แบบออนไลน ์
   - คุณครูดูแล
นักเรียนได้ไม่ท่ัวถึง
เหมือนการเรียนในช้ัน
เรียนจนเกดิปัญหา
ตามมาคือ นักเรียนไม่
ค่อยเข้าใจเนื้อ
เท่าที่ควร และไมส่่ง
งาน  ส่งงานไม่ครบ
ตามเนื้อหา 
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ได้ โดยครูนำส่งใบงาน  แบบฝึกหดั พร้อม
อธิบายวิธีการศึกษาและทำงานส่ง แล้ว
ตามไปเก็บงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง พร้อม
กับส่งงานใหม่ให้                 
 6. ติดตามประเมินผลการเรียนการสอน  
การส่งงาน  ตรวจงาน  สอบถามปญัหา
การเรยีนของนักเรียน                   
7. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนต่อ
ฝ่ายบรหิาร                 
8. ฝ่ายบริหารนิเทศกำกับตดิตามการ
จัดการเรียนการสอน                                                                               
9. ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการจัดการเรยีน
การสอน                                                                                                   

ยังไม่ส่งงาน  136 คน 
ร้อยละ 27.98   
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น นักเรียน 235 
คน 
เรียน On Line และ On 
Demand      229  
คน     ร้อยละ 97.45  
เรียน  On Hand            
6 คน ร้อยละ 2.55 
นักเรียนสนใจให้ความ
ร่วมมือในการเรียนการ
สอน 229 คน ร้อยละ 
97.45 
ทำงานและส่งงานได้    
185  คน   ร้อยละ 
78.72     
ยังไม่ส่ง 50  คน  
ร้อยละ 21.28   
สรุปรวมทั้งโรงเรยีน  
นักเรียนท้ังหมด  902 
คน 
เรียน On Line และ On 
Demand  820  คน     
ร้อยละ 90.91          



ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เรียน  On Hand            
82 คน ร้อยละ 9.09 
นักเรียนสนใจให้ความ
ร่วมมือในการเรียนการ
สอน  802  คน ร้อยละ 
88.91 
ทำงาน/ส่งงานได้          
689 คน   ร้อยละ 
76.39                 
ยังไม่ส่งงาน  213 คน 
ร้อยละ 23.61    
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ไตรมิตรวิทยาเสริม สหัสขันธ ์ อบ1-3 26 4 On Hand ให้นักเรียนมารับใบงานท่ีโรงเรียน - - - 

50 บัณฑิตศึกษา นาค ู อ.1-ม.3 72 คน 10 คน On Line, 
On Hand 

อ.1-อ.3  จัดการเรยีนการสอนแบบ 
 On hand 
ป.1-ม.3  จัดการเรียนการสอนแบบ  
On line 

การเรยีนการสอนใน
รูปแบบอื่นๆ
นอกเหนือจากการเรียน  
แบบ Onsite นักเรียน
เกิดความเครียดและ
เรียนไม่รูเ้รื่อง  ทำให้
การเรยีนไมม่ี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาและอุปสรรค 
คือ ความแตกต่างและ
ความพร้อมในแตล่ะ
ครอบครัว รวมถึง
สัญญาณอินเตอร์เนต็ 

 

- 

51 อนุบาลวราภรณ ์ คำม่วง ก่อน
ประถมศึกษา 
-

243 15 On Line, 
On Air, 
On Hand, 

ผสมผสานทุกรูปแบบเพื่อใหไ้ด้คณุภาพ
สูงสุด 

มีปัญหาจากความไม่
พร้อมขาดอุปกรณ์ 
โทรศัพท์ ทีวี 

นักเรียนขาดแคลน
คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เนต 

เพิ่มงบประมาณ
อุดหนุนช้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ 
เปิดสอน
ระดับ 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

รูปแบบการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน  

ผลที่เกดิขึ้นจากการ
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 

On 
Demand 

อินเตอร์เนต ของ
นักเรียน ส่วนมาก 
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ตอนที่ 5  

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 การนิเทศ คือ แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่1.ข้อมูลพ้ืนฐาน 2.รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน 3.ผลการดำเนินการ 4.ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ มีผลการนิเทศ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 51 โรงเรียน จำนวนบุคลากร 1,394 คน 
จำนวนนักเรียน 18,414 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564) 

 ส่วนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

1. On Hand   จำนวน 8 โรงเรียน   คิดเป็นร้อยละ 15.69 
2. On Line    จำนวน 2 โรงเรียน   คิดเป็นร้อยละ 3.92 
3. On Hand , On Demand  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 7.84 
4. On Line , On Hand  จำนวน 23  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 45.10 
5. On Line , On Hand ,On Demand  จำนวน  9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 17.65 
6. On Line , On Air, On Hand จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 1.96 
7. On Line , On Air, On Hand , On Demand  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 7.84 

   

 ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการ 

 ผลการดำเนินการเชิงบวก 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 
(COVID-19) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้านนักเรียน 

1. นักเรียนมีการเรียนรู้ตามความเหมาะสม และ ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส (COVID-19) 
นักเรียนได้เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ และสามารถดูคุณครูประจำชั้นของตนเองสอนได้ทุกเวลา สามารถดู
ย้อนหลังได้ นักเรียนได้รับความรู้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (K) 
  2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการทำงาน เช่น งานบ้าน งานสวน งานครัว (P) 
   3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่หมอบหมายทุกระดับชั้น (A) 
ด้านครูผู้สอน 

1. ได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับผู้ปกครอง 
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3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง  
4. เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
5. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ได้ และสามารถตรวจการส่งงานของเด็กได้อย่าง

สม่ำเสมอ 
ด้านผู้ปกครอง 
  1. ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดีเพราะเข้าใจถึงความจำเป็น ในการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 มีความรุนแรง มากข้ึน และกลัวการระบาดในโรงเรียน 
  2. เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนระหว่างผู้ปกครองกับครู 
  3. เข้าใจบริบทเก่ียวกับจัดกระบวนการเรียนการสอนได้มากยิ่งข้ึน 

 ผลการดำเนินการเชิงลบ 

1.นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนครบทุกคน เนื่องจากเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต  
2.นักเรียนไม่สามารถทำแบบฝึกหัดในบางข้อได้เนื่องจากไม่เข้าใจในเนื้อหา 
3.ผู้ปกครองไม่ได้กำกับดูแลในการทำงานของนักเรียนจึงทำให้นักเรียนไม่สนใจเท่าที่ควร 

  

 ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา อุปสรรค 

ด้านนักเรียน 

 1. นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบในการเข้าเรียน จากผลจากการสำรวจมีนักเรียนที่สามารถเข้าร่วม
ระบบออนไลน์มากกว่าร้อยละ 95 แต่ในการเรียนการสอนจริงนักเรียนเข้าห้องเรียนร้อยละ 50-60 เท่านั้น  

2. นักเรียนไม่ค่อยทำการบ้าน นักเรียนบางคนทำงานไม่เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. นักเรียนทำใบงานไม่ค่อยได้เนื่องจากไม่เข้าใจเนื้อหา 
4. นักเรียนบางคนไม่มีสัญญาเนตทำให้เข้าถึงการเรียนได้ยาก นักเรียนบางคนไดร้ับใบงานแล้วไม่ทำ

เพราะผู้ปกครองบังคับไม่ได้ 
5. นักเรียนเรียนเข้าเรียนไม่ครบทุกคน 
6. นักเรียนยังไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เนื่องจากไม่เคยใช้ทำให้เมื่อมีการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์นักเรียนจึงทำไม่เป็น และส่งผลให้ไม่อยากเข้าเรียน 
   7. เด็กนักเรียนยังขาดความพร้อมในการเรียนทางออนไลน์ ไม่มีสมาธิในการเรียน ไม่สามารถเรียนด้วย
ตนเองได้ ขาดแรงจูงใจ เพราะไม่มีครูคอยกระตุ้นเตือนเหมือนในห้องเรียน 
   8. เกิดปัญหาปมด้อยของนักเรียน มีการเปรียบเทียบกับเพ่ือนๆที่มีอุปกรณ์ในการเรียนที่ดีกว่า ทันสมัย
กว่า มีความพร้อมมากกว่า 
    9. นักเรียนขาดความตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนลักษณะแบบออนไลน์ 
   10. นักเรียนชอบปิดกล้อง และพูดเสียงดังขณะครูทำการสอนทำให้ครูต้องเตือนบ่อยๆ 
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   11. นักเรียนยังเข้าไม่ถึงช่องทางการเรียนแบบออนไลน์ได้ 100% เนื่องจากนักเรียนอาศัยอยู่กับตากับ
ยายเป็นส่วนมาก 

12. นักเรียนบางส่วนได้รับความรู้ไม่เต็มที่ เพราะอยู่กับตากับยาย ไม่มีความรู้ในการใช้แอพพลิเคชั่นใน
การเข้าเรียนออนไลน์ และบางเนื้อหาวิชาผู้ปกครองก็พาทำไม่ได้ในการทำใบงาน 

 
ด้านครูผู้สอน 

  1.การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของครูและนักเรียน รวมถึงประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มฟรียังไม่
ดีเท่าท่ีควร 

 2. ความปลอดภัยของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ในการจัดส่งใบงานในพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาด 

3. ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ขาดความชำนาญการใช้เทคโนโลยี 

4. ครูดูแลนักเรียนได้ไม่ทั่วถึงเหมือนการเรียนในชั้นเรียนจนเกิดปัญหาตามมาคือ นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจ
เนื้อเท่าที่ควร และไม่ส่งงาน  ส่งงานไม่ครบตามเนื้อหา 

ด้านผู้ปกครอง 

7. ผู้ปกครองบางท่านไม่เข้าใจขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์ 
8. ผู้ปกครองบางท่านขาดความรู้พ้ืนฐาน ที่จะช่วยสอนการบ้านนักเรียน 
9. ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี 
10. ผู้ปกครองทีเ่ป็นคุณตาคุณยาย ไม่ชำนาญในการใช้เทคโนโลยี ไม่สามารถให้คำแนะนำนักเรียนในการ

ทำใบงานได ้
11. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลแนะนำลูก  นักเรียนบางคนอยู่กับผู้ปกครองสูงอายุไม่สามารถแนะนำวิธีการ

เรียนหรือให้เรียนออนไลน์ได้ 
12. ผู้ปกครองกลัวโรคระบาดพานักเรียนในปกครองไปอยู่ ไร่ นา สวน ทำให้ครูติดตามลำบาก 

   7.  ผู้ปกครองไปทำงานต้องรอเลิกงานและต้องรับภาระหลังเลิกงานเพื่อที่จะสอนนักเรียน ตามคลิปที่ครู
ส่งเข้าไลน์กลุ่มของแต่ละห้อง ลูกถึงจะได้ทำงานส่งเพราะครูส่งงานให้นักเรียนทำรายวันตามตารางเรียนแบบ on 
line เนื่องอุปกรณ์ท่ีใช้เรียนเป็นเครื่องของผู้ปกครอง   

8. ผู้ปกครองเป็นภาระการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์              
9. ผู้ปกครองนักเรียนต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยควบคุมให้ลูกนั่งเรียนผ่านออนไลน์ ทำให้เสียเวลาใน

การทำงาน หรือประกอบอาชีพในการทำมาหากินของแต่ละวันได้ 
 

ด้านอุปกรณ์ และ ระบบอินเตอร์เน็ต 

7. อุปกรณ์การเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนไม่พร้อม เนื่องจากอุปกรณ์สื่อสารไม่เพียงพอ (บาง
ครอบครัวมีหลายคน แต่มีอุปกรณ์เครื่องเดียว)ผู้ปกครองที่มีบุตรมากกว่า 1 คนทำให้เครื่องมือสื่อสารในการเรียน
ออนไลน์ไม่เพียงพอ ในครอบครัวที่มีพ่ีน้องกำลังเรียนหนังสือหลายคน แต่มีโทรทัศน์เพียงเครื่องเดียว ทำให้ไม่
สามารถเรียนได้ครบทุกคน 
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8. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีความเสถียร เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้องในบางวันและ
บางชั่วโมงทำให้ผู้เรียนเรียนไม่รู้เรื่องไม่สามารถสนทนา ปรึกษาหารือกันหรือค้นคว้าความรู้ได้  

9. ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ (โทรศัพท์) ไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ได้ และสัญญาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

10. นักเรียนบ้างกลุ่มต้องใช้โทรศัพท์ของผู้ปกครอง และผู้ปกครองต้องทำงาน โรงเรียนจัดเป็นใบงาน
และคลิปวีดีโอเพ่ืออำนวยความสะดวกทุกๆด้านที่ผู้ปกครองสะดวก 

11. อุปกรณ์ที่คุณครูต้องใช้ในการทำคลิปสอนยังไม่เพียงพอ เช่น โน๊ตบุ๊ค  ฉากหลัง ไมค์ท่ีใช้ในการ
สอน 

12. ในพ้ืนที่ชนบทบางแห่ง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่สามารถเรียนทางออนไลน์ได้ และไม่มีจาน
ดาวเทยีม หรือจานดาวเทียมรับสัญญาณไม่ได้ 

ด้านสถานศึกษา 

ขาดงบประมาณในการดำเนินการ 

  ข้อเสนอแนะ  

2. อยากได้งบสนับสนุนเครื่องสื่อสาร สื่อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในช่วง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

14. อยากให้มีการจัดอบรมออนไลน์ให้ครูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จัดอบรม
ครูผู้สอนในการสอนรูปแบบใหม่ทั้ง 4 ON และจัดอบรมครูฝึกการใช้เทคโนโลยี  

15. อยากให้รัฐบาลควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19ให้ได้โดยเร็วเพราะเด็กต้องการพัฒนา 
16. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ควรสนับสนุนด้านงบประมาณและอุปกรณ์ในการสอนออนไลน์ 

และการป้องกันการติดเชื้อ (COVID-19)  
17. ครูต้องติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กโดยตรง โดยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ 

ผู้ปกครอง และอธิบายใบงานเพ่ิมเติมให้เด็กๆเข้าใจรายบุคคล 
18. อยากให้หน่ายงานต้นสังกัดสนับสนุนบทเรียนและสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับผู้ปกครอง 
19. ควรมีการปรับหลักสูตรและเวลาเรียนให้สอดคล้องกับเวลาเรียนและสถานการณ์  
20. ควรกำหนดหลักเกณฑ์การลดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน  
21. การเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ไม่บีบคั้น ไม่กดดันนักเรียน ไม่ให้การบ้าน 

เยอะ ให้เรียนแบบมีความสุข พูดคุยทักทาย 
22. สถานศึกษาควรจัดทำคู่มือ และ คลิปวิดีโอ ขั้นตอนการเข้าใช้งาน ให้กับผู้ปกครองขาดอุปกรณ์สื่อสาร 
23. รัฐควรต้องให้การอุุดหนุนที่เหมาะสมสอดคล้องสภาพจริงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

COVID-19อยากให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนอินเตอร์เน็ตฟรี  ผู้ปกครองส่วนน้อย เข้าเรียนรู้สื่อไม่ได้ 
24. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม PLC ในรูปแบบออนไลน์ทุกสัปดาห์ หรือมีปัญหาเร่งด่วน  
25. ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการกำชับควบคุมการเข้าเรียนของนักเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วย

ดูแล 
26. โรงเรียนทำคลิปการสอน ไว้ในเพจโรงเรียน นักเรียนสามารถเข้าไปดูในเพจโรงเรียนย้อนหลังได้ 
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ข้อเสนอแนะสำหรับการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  มีข้อเสนอแนะแนวทางในการ
นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมการพัฒนาครูผู ้สอนโดย
สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรด้วยรูปแบบ Active Learning ที่หลากหลาย 2. 
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ครูผู้สอนสามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ิม
มากขึ้น 
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ภาคผนวก 
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แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ข้อมูลประกอบการ นิเทศ (กรกฎาคม 2564 ) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
โรงเรียน......................................................................................  
อำเภอ.......................................................................................  
เปิดสอนระดับ................................จำนวนนักเรียน...........................คน จำนวนบุคลากร................................ 
อีเมลล์...........................................................................................................  
ส่วนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ท่านสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้มากกว่า 1 รูปแบบ 

 On Line 

 On Air 

 On Hand 

 On Demand 

   ขั้นตอนวิธีการดำเนินการ (อธิบาย) 

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

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนิน 

ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดการเรียนการสอน……………………………………… 

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา อุปสรรค………………………………………. 

 ข้อเสนอแนะ………………………………………… 
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ภาพกิจกรรม 

นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ภาพกิจกรรม  การทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action Review : AAR)  

หลังการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะผู้จัดทำงาน  

ที่ปรึกษา  

1. นายเพิ่มพูน   พงษ์พวงเพชร  ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.นางสายใหม นันทศรี   รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
คณะทำงาน   

1. นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์               ปฏิบัติหน้าที่ผูอ้ำนวยการ  
                                                    กลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผล   ประธานกรรมการ 
2.นายอภิเดช    เพชรโรจน์  ศึกษานิเทศก์           รองประธานกรรมการ 
3. นายชาติชาย พันธผล   ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
4.นายรังสิต  อยู่หนูพะเนาว์  ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
5.นายธนวรรธ วัชโสก   ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
6. นางนันทวัน มณีวงศ์   ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
7.นางคำแปลง บุ่งอุทุม   ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
8. นางส่งศรี  นาถมทอง   ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
9.นายกิตติวัฒน์ จันศิริ   ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
10.นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์  ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
11.นางสาวจุฑารัตน์ สุพลแสง  ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
12.นายชุมพล  นิยมวรรณ   ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
13. นายสุพัฒน์  สิมมะลิ   ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
14.นางศุภัค ดอนกระสินธุ์  ศึกษานิเทศก์        กรรมการและเลขานุการ 
15.นายชัยมงคล   กล้าขยัน  ศึกษานิเทศก์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16.นางสาวเอมอร พิมพโส  เจ้าพนักงานธุรการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  
ผู้จัดทำรายงาน นางศุภัค  ดอนกระสินธุ์    ศึกษานิเทศก์  

ปก    นายชุมพล  นิยมวรรณ    ศึกษานิเทศก์   

ตรวจ/ทาน   นายอภิเดช    เพชรโรจน์  ศึกษานิเทศก์       

 

 

 

 



 


