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คำนำ 

 รายงานนิเทศออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 เล่นนี้เป็นการดำเนินการนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตั้งแต่การวางแผน รูปแบบการจัดกิจกรรม ขั้นตอน วิธีดำเนินงาน และผลการ
ดำเนินงานของเขตพ้ืนการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 132 โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หว ังว ่ารายงานฉบับนี ้จะเป ็นประโยชน ์ต่อ
หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่นำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาใน
ระดับชาติต่อไป 

 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 
 

สารบญั 

 หน้า 
คำนำ......................................................................................................................... ................. ก 
สารบัญ....................................................................................................................................... ข 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร............................................................................................................  ค 
ความสำคัญ...............................................................................................................................  1 
วัตถุประสงค์.............................................................................................................. ............... 1 
รูปแบบการนิเทศ................................................................................................................. ..... 2 
วิธีดำเนินการ............................................................ ................................................................ 3 
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน...................................................................................................................... . 5 
ประโยชน์ที่ได้รับ......................................................................................................................  15 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อยอดต่อไป................................................................ 16 
ภาคผนวก...................................................................................................................... ......... 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค 
 

บทสรปุสำหรบัผู้บรหิาร 

เรือ่ง  รายงานนิเทศออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   

หนว่ยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

ปีการศกึษา 2564 

 

 รายงานนิเทศออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาระดับความพึงพอใจของการนิเทศออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาการ
เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 เพ่ือนำผลการนิเทศออนไลน์จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ โดยสรุปผลได้ดังนี้ 

สรุปผล 
 ผลการนิเทศระยะที่ 1 พบว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
จำนวน 132 โรง มีความพร้อมในการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ได้แก่ On-site, On-Air, On-line, On-demand, On-hand และอื่น ๆ มีผลดังนี้ การเตรียมความพร้อมการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site และ On-hand จำนวน 132 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ 
รูปแบบ On-line จำนวน 92 โรง คิดเป็นร้อยละ 69.70 รองลงมาคือ รูปแบบ On-demand จำนวน 86 โรง 
คิดเป็นร้อยละ 65.15 รองลงมาคือ รูปแบบ On-Air จำนวน 60 โรง คิดเป็นร้อยละ 45.45 และรูปแบบอื่น ๆ 
จำนวน 20 โรง คิดเป็นร้อยละ 15.15 ส่วนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ อื ่น ๆ โรงเรียนได้จัดแบบ 
ผสมผสาน บูรณาการ แบบร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียน ตามความเหมาะสม และความพร้อมของ 
ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  

 ผลการนิเทศระยะที่ 2 พบว่า โรงเรียนมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนไว้ 2 แผน ทุกโรงเรียน 
คือ แผนไม่สามารเปิดเรียนแบบ On-site ได้ โดยครูได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองเป็นCoach และฝึกใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสื่อสารได้ชำนาญมากขึ้น และแผนเมื่อสามารถเปิดเรียนแบบ On-site ได้ โรงเรียนได้
เตรียมมาตรการต่าง ๆรองรับอย่างเข้มแข็งทุกโรงเรียน มีผลการนิเทศวิธีการปฏิบัติของโรงเรียน ทั้ง 4 ฝ่ายงาน 
เป็นไปตามกรอบงาน ทั้งบริหารวิชาการ, บริหารงบประมาณ, บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป 

ข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. การบริหารงานวิชาการของโรงเร ียนควรคำนึงถึงสถานการณ์ การต้องการ ความจำเป็ น          
ความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียน และหลัก 



ง 
 

 2. การดำเนินการตามนโยบายทางการศึกษาต่าง ๆ ครูสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถนำมาบูรณาการได้ตามความเดหมาะสม  
 3. ครูสามารถเปิดใจรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้เท่าทันกับโลกในศตวรรษที่ 21  
 4. ครูสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาจจะยังไม่สามารถ
เข้าถึงนักเรียนได้ทุกคน แต่ให้นักเรียนส่วนที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ได้มีโอกาสเสริมสร้างการเรียนรู้ ใน
ส่วนของนักเรียนที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีน้อย ครูสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตาม
ความพร้อมและความเหมาะสม 
 5. ข้อมูลการวางแผนงานต่าง ๆของโรงเรียน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ควรมีความ
ยืดหยุ่นในแผนการต่าง ๆ 
 6. การจัดการศึกษาของโรงเรียนควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นสำคัญ 
 7. โรงเรียนควรส่งเสริมขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูให้เต็มศักยภาพของครูให้ได้มาก
ที่สุด ได้แก่ การมีกิจกรรมร่วมคิดร่วมทำ ช่วยเหลือกัน สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ เรียนรู้และแก้ปัญหาไปพร้อม
กันทั้งโรงเรียน ให้คำแนะนำและสามารถปรึกษาซึ่งกันและกัน เป็นโค๊ชให้กันและกันได้ ให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ส่งเสรมิการพัฒนาตนเองของครูให้เกิดทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ  
 8. โรงเรียนควรส่งเสริมการมีวิทยฐานะให้แก่ครู โดยเฉพาะข้อมูลการมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่(PA) 
 9. โรงเรียนควรดำเนินการงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุและการเงิน พ.ศ.2560 
 10. การดำเนินการเกี่ยวกันงบประมาณต่างที่ต้องผ่านการลงความเห็นชอบของภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียน
ควรจัดทำหลักฐานที่ชัดเจนในทุกเรื่อง เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการผิดกฎหมาย
โดยไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้นผู้รับผิดชอบใหม่ของโรงเรียนด้านการเงินและพัสดุจึงตต้องศึกษาระเบียบและคู่มือให้
ชัดเจน 
 11. การบริหารงานทั่วไปจะมีความสำคัญสูง หากโรงเรียนสามารถเปิดเรียนแบบ on-site ได้ ดังนั้น
ผู้รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปต้องมีความระวัง และรักษามาตรการต่าง ๆ อย่างรอบคอบให้เป็นปกติ 
 12. กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ได้ดำเนินการอยู่ หรือรับมาใหม่ หากมีปัญหา หรือต้องการ
คำแนะนำ การให้การปรึกษา สามารถสอบถามได้จากศึกษานิเทศก์ หรือผู้รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้โดยตรง 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อยอดต่อไป 
 1 สามารถนำรูปแบบการนิเทศนี้มาปรับใช้กับการนิเทศในสถานการณ์ปกติได้ 
 2 สามารถเลือกโปรแกรมในการออนไลน์โปรแกรมอ่ืนได้ ตามความถนัดของผู้ใช้งาน 
 3 สามารถปรับเปลี่ยนประเด็นนิเทศให้เหมาะสมกับความต้องการ สถานการณ์ และบริบทของ
เขตพ้ืนการศึกษาที่นั้นๆได้ 
 4 สามารถใช้รูปแบบการนิเทศนี้บูรณาการกับกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ 
 5 สามารถต่อยอดเป็นเครื่องมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษาได้ต่อไป
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1. ความสำคญั 

 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการแนะนำ
ช่วยเหลือ ครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนั้นอยู่บนหลักการของ
ประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพซึ่งกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ การนิเทศการศึกษาจัดขึ้นเพ่ือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้จะสำเร็จได้ผลดี
เพียงไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของศึกษานิเทศก์ผู้ทำงานร่วมกับครู ตลอดจนเทคนิคและ
วิธีการต่าง ๆ ที่ศึกษานิเทศก์นำมาใช้ในการนิเทศการศึกษาโดยให้ครูมีโอกาสค้นคว้างานที่ จะต้องทำด้วย
ตนเอง เพ่ือให้เกิดความงอกงามข้ึน เมื่อได้เรียนรู้และมีความเจริญงอกงามแล้ว ย่อมจะได้รู้จักปรับปรุงงานด้าน
การเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การนิเทศการศึกษามิใช่เน้นการปรับปรุงตัวครู โดยเห็นว่า ครู
ยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ในการสร้างความเจริญงอกงามให้แก่ผู ้เรียน หากแต่ให้ความสำคัญไปถึงนโยบาย
การศึกษาจุดประสงค์ของการให้การศึกษา การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช้ วัสดุอุปกรณ์การ
สอนและวิธีสอนของครู สิ่งแวดล้อมของครูและผู้เรียนในขณะที่เรียน ตลอดจนปัญหาด้านต่าง ๆ ในส่วนตวัครู
และผู้เรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ในขอบเขตการนิเทศการศึกษาทั้งสิ้น 

 จากสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้การนิเทศการศึกษา
ของมีการปรับตัวตามสถานการณ์ โดยจากการนิเทศโดยทั่วไปศึกษานิเทศก์ต้องเดินทางไปนิเทศที่โรงเรียนได้
เปลี่ยนรูปแบบเป็นการนิเทศออนไลน์ ซึ่งเป็นการทำงานบนความร่วมมือของบุคคลสอง ฝ่าย คือผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเครื่องมือ คือ อุปกรณ์ทางการ 
สื่อสาร ที่มีภาพ เสียงและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือหาระดับความพึงพอใจของการนิเทศออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
3. เพ่ือนำผลการนิเทศออนไลน์จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
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3. รปูแบบการนเิทศ 
 ผู ้จัดทำได้ออกแบบคู่มือการนิเทศออนไลน์ เพื ่อใช้ประกอบการนิเทศออนไลน์ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบ่งการนิเทศออกเป็น 2 ระยะ 

 ระยะที่ 1 การนิเทศเพ่ือสำรวจความพร้องของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนใสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ผ่านระบบ google form ที่เว็ป https://forms.gle/91Rnqx6GvgfnrXfz7  หรือ QR Code ให้แล้;
เสร็จภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

 
 ระยะที่ 2 การนิเทศออนไลน์ผ่านระบบ google meet เพ่ือนิเทศติดตามการดำเนินงานของ

ทางโรงเรียน ทั้ง 4 ฝ่ายงาน ช่วงวันที่ 14 – 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนและศึกษานิเทศก์ดำเนินการ
ต่อไปนี้ 

1. โรงเรียนนำเสนอการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในรูปแบบของคลิป  วิดิทัศน์ โดย
โรงเรียนจัดทำคลิปวิดิทัศน์การนำเสนอการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยการศึกษาประเด็น
การนิเทศตามมาตรการ 44 ข้อ โดยสรุปมีความยาว 3 – 5 นาที เพื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
นิเทศ Up load ไฟล์ ขึ้น Youtube แล้วส่งลิงค์ Youtube เข้าไลน์กลุ่มนิเทศออนไลน์ 1/64 และส่ง
เข้าไลน์ส่วนตัวของ ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน โดยศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนเป็นผู้ให้คำแนะนำ 
และCoachในการจัดทำคลิปวิดิทัศน์ 

 

ดาวน์โหลดฉบบั

เตม็ 
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2. ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน พร้อม เจ้าหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่ประจำโรงเรียน
ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ส่งลิงค์ห้องการประชุมผ่านไลน์กลุ่มโรงเรียนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ตามตาราง        
การนิเทศ โดยศึกษานิเทศกำหนดกลยุทธ์ในการCoachโรงเรียนในสังกัด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ดังโมเดล 

 
โมเดลการCoach 

 
3. ศึกษานิเทศก์จัดทำวิธีการใช้งาน google meet ทั้งในรูปแบบผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ 

Android, IOS และรูปแบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อควรระวังต่าง ๆ  
4. ศึกษานิเทศก์จัดทำบันทึกการนิเทศ จัดทำสารสนเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา และรายงาน

ผล พร้อมเผยแพร่ต่อไป 

4. วธิดีำเนนิการ  
กลุม่เป้าหมาย 

 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 132 โรง 

ขอบเขตของเนือ้หา 

1. การบริหาร 4 ฝ่ายงานของโรงเรียน 

2. กระบวนการนิเทศแบบ Coaching 

สถานที ่

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

2. โรงเรียนในสังกัด 132 โรง 

ระยะเวลา  

พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

 

ใชค้ ำถำมที่ดี

รบัฟังอย่ำงตัง้ใจ

อธิบำยสื่อสำรใหก้ ำลงัใจ

ตัง้เปำ้หมำยร่วมกนั COACH 
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วธิพีฒันารปูแบบการนเทศ 
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการนิเทศ 
2.  จัดทำโครงการนิเทศบรูณาการการจัดการเรยีนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 

โคโรน่า 2019 ภาคเรยีนที่ 1ปีการศึกษา 2564 
3. ออกแบบรูปแบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. ออกแบบวิธีการสรุปผล และเผยแพร่ 

เครือ่งมอื 
1. แผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ  

 
แผนการใชง้าน 
 แผนการใช้งาน แบ่งออกเป็น 4 ขั้น โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งโมเดล (PDCA) ดังนี้ 
 ขั้นที ่1 วางแผน(P) 

1. แบ่งผู้รับผิดชอบโรงเรียนเพ่ือนิเทศ 
2. จัดทำคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 
3. จัดทำตารางนิเทศ 
4. จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียน 
5. ฝึกซ้อมการใช้งานโปแกรมการประชุมทางไกลให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
ขั้นที ่2 ปฏบิตั(ิD) 
1. ดำเนินการนิเทศตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ 
2. ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนโดยใช้กระบวนการ Coaching 
3. เก็บข้อมูลเพื่อนำมาประมวณผลตามแบบนิเทศ 
 

  ขั้นที ่3 ตรวจสอบ(C) 
  รวมรวบผลการนิเทศทั้ง 132 โรงเรียน วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค ของการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

  ขั้นที ่4 ปรบัปรุง(A) 
  นำผลที่ได้เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้ปฏิบัติงานของโรงเรียนต่อไป 
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5. ผลลัพธท์ีเ่กดิขึ้น 

ผลการนิเทศระยะที่ 1 พบว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 จำนวน 132 โรง มีความพร้อมในการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ On-site, On-Air, On-line, On-demand, On-hand และอ่ืน ๆ มีผลดังนี้ 

รปูแบบ ความพรอ้ม(จำนวนโรงเรียน) คิดเปน็รอ้ยละ 

On-site 132 100.00 

On-Air 60 45.45 

On-line 92 69.70 

On-demand 86 65.15 

On-hand 132 100.00 

อ่ืน ๆ 20 15.15 

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ  On-site และ On-hand จำนวน 
132 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ รูปแบบ On-line จำนวน 92 โรง คิดเป็นร้อยละ 69.70 
รองลงมาคือ รูปแบบ On-demand จำนวน 86 โรง คิดเป็นร้อยละ 65.15 รองลงมาคือ รูปแบบ On-
Air จำนวน 60 โรง คิดเป็นร้อยละ 45.45 และรูปแบบอ่ืน ๆ จำนวน 20 โรง คิดเป็นร้อยละ 15.15 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ อื่น ๆ โรงเรียนได้จัดแบบ ผสมผสาน บูรณาการ แบบ
ร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียน ตามความเหมาะสม และความพร้อมของ ครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียน  

  ผลการนิเทศระยะที่ 2 พบว่า โรงเรียนมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนไว้ 2 แผน           
ทุกโรงเรียน คือ แผนไม่สามารเปิดเรียนแบบ On-site ได้ โดยครูได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองเป็น
Coach และฝึกใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารได้ชำนาญมากขึ้น และแผนเมื่อสามารถเปิดเรียน
แบบ On-site ได ้โรงเรียนได้เตรียมมาตรการต่าง ๆรองรับอย่างเข้มแข็งทุกโรงเรียน 

 

 

 



6 

 

 
 

ผลการการดำเนนิงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปดิภาคเรยีนทัง้ 4 ฝ่ายงาน ในภาพรวมทั้ง 
132 โรง ดังนี้ 

รายการนเิทศ ตดิตาม 

ปฏบิตั ิ

ไมป่ฏบิตั ิ
ปรบัปรงุ ด ี

ดี
มาก 

ยอด
เยีย่ม 

งานวชิาการ      

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ✓ 
 

 

2.การจัดทำตารางสอน/ตารางเรียน    ✓  

3.การจัดทำแผนนิเทศภายใน   ✓   

4.ครูจัดเตรียมห้องเรียน/โต๊ะ/เก้าอ้ีเรียน/สื่อการ
สอน ได้เหมาะสมกับบรรยากาศการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมตามวัย 

  ✓   

5.การวางแผนการดำเนินงานธุรการประจำชั้นเรียน 
ได้แก่ เอกสารทางการเรียน แบบบันทึก ต่าง ๆ 
เป็นต้น 

  ✓   

6. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอนของครูทุก
คน 

  ✓   

7.การประกันคุณภาพการศึกษา    ✓  

8.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   ✓   

9.การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะที่
จำเป็น 3Rs8Cs) 

  ✓   

10.การจัดการเรียรู้ตามศาสตร์พระราชา    ✓  

11.การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้    ✓  

12.การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)   ✓   

13.การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
DLTV/DLIT 

   ✓  
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รายการนเิทศ ตดิตาม 

ปฏบิตั ิ

ไมป่ฏบิตั ิ
ปรบัปรงุ ด ี

ดี
มาก 

ยอด
เยีย่ม 

14.การจัดการเรียนรู้ CODING   ✓   

15.การเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนจากครู
เป็นCoach 

   ✓  

16.การวางแผนการจัดทำงานวิจัยชั้นเรียนของครู   ✓   

17.การวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

   17.1 กิจกรรมแนะแนว   ✓ 
 

 

   17.2 กิจกรรมนักเรียน   ✓ 
 

 

   17.3 กิจกรรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ✓ 
 

 

งานบรหิารงานงบประมาณ      

1.การดำเนินงานโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี      

   1.1 การประชุมภาคี 4 ฝ่าย    ✓  

   1.2 การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564     ✓  

   1.3 จ่ายเงินค่าเครื่องแบบ/อุปกรณ์แก่นักเรียน
ทุกคน 

   ✓  

2.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

   2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี   ✓ 
 

 

   2.2 แผนปฏิบัติการประจำปี   ✓ 
 

 

งานบรหิารงานบุคคล      

1.การจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่/งานสอน   ✓ 
 

 

2.การจัดการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน    ✓  

3.การจัดทำโครงสร้างการบริหารองค์กร    ✓  



8 

 

 
 

รายการนเิทศ ตดิตาม 

ปฏบิตั ิ

ไมป่ฏบิตั ิ
ปรบัปรงุ ด ี

ดี
มาก 

ยอด
เยีย่ม 

4.การจัดทำคำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ 

   ✓  

5.การส่งเสริมพัฒนาครูให้เกิดศักยภาพที่สูงขึ้น โดย
การส่งครูไป ประชุม/อบรม/สัมมนา ตามหน่วยจัด 
ต่าง ๆ 

  ✓ 
 

 

6.การส่งเสริมพัฒนาครูให้เกิดศักยภาพที่สูงขึ้น โดย
การส่งครูไป ประชุม/อบรม/สัมมนา ตามช่องทาง
ออนไลน์ 

   ✓  

7.การส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น    ✓  

8.บุคลากรในโรงเรียนของท่านสามารถเป็นผู้นำทาง
วิชาการ ได้แก่ เป็นวิทยากร หรือสามารถเผยแพร่
ความรู้ความสามารถของตนเองต่อผู้อื่นได้  จำนวน 
310 คน 

  ✓ 
 

 

งานบรหิารทัว่ไป      

1.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิท-19 

   ✓  

2.การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันตามแนว
ปฏิบัติ สะอาดและถูกหลักอันมัย 

   ✓  

3.การดำเนินการโครงการนมโรงเรียนตามแนว
ปฏิบัติ สะอาดและถูกหลักอันมัย 

   ✓  

4. บริบทโรงเรียน/อาคารสถานที่สะอาด ปลอดภัย 
และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

  ✓   

5. การจัดการระบบดูแลรักษา/ระบบไฟฟ้า/ระบบ
น้ำประปา/ระบบอินเตอร์เน็ต ที่ปลอดภัย และ
พร้อมใช้งาน 

  ✓   



9 

 

 
 

รายการนเิทศ ตดิตาม 

ปฏบิตั ิ

ไมป่ฏบิตั ิ
ปรบัปรงุ ด ี

ดี
มาก 

ยอด
เยีย่ม 

6.เตรียมพร้อมห้องพยาบาล อุปกรณ์ และยา    ✓  

7.มีจุดรับส่งนักเรียน และตรวจวัดอุณหภูมินักเรียน
ก่อนเข้าโรงเรียนตามหลักปฏิบัติของกรมอนามัย 

  ✓ 
 

 

8. มีอ่างล้างมือ พร้อมน้ำยาล้างมือ ที่สะอาดถูก
หลักอนามัย เพียงพอต่อนักเรียนทั้งหมด 

   ✓  

9. เตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ ได้แก่ 
ห้องเรียนสำหรับ DLTV  DLIT  มุมความรู้ต่าง ๆ 
มุมหนังสือ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
เป็นปัจจุบัน 

  ✓   

10.งานกิจการนักเรียน      

   10.1. ผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย     ✓   

   10.2. ผู้เรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน   ✓   

   10.3. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน   ✓   

   10.4. ผู้เรียนมีความสะอาดด้านร่างกาย,เล็บ,ผม   ✓   

   10.5. ผู้เรียนมีความพร้อมด้านการเรียน    ✓  

11.การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และการประชุม
ผู้ปกครอง 

  ✓   

12.การวางแผนการเยี่ยมบ้านนักเรียน   ✓   

จากตารางพบว่า งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงาน
บริหารทั่วไป จะอยู่ในระดับในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากเป็นการประเมินของโรงเรียนเอง
และการวิเคราะห์สภาพเบื้องต้นของศึกษานิเทศก์ก่อนเปิดภาคเรียน (ผลการประเมินเป็นเพียงการ
ประเมินการเตรียมความพร้องของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเท่านั้น) 
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วิธีการปฏิบัติของโรงเรียน ทั้ง 4 ฝ่ายงาน 

 บริหารวิชาการ 
1. โรงเรียนใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี 2563  ปรับรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

การงานอาชีพ สังคมศึกษาและหลักสูตรต้านทุจริตบูรณาการกับรายวิชาสังคมศึกษา  
2. โรงเรียนได้จัดทำตารางสอนปีการศึกษา 2564   เรียบร้อยแล้ว ทั ้งในช่วงเปิดเรียน        

ON Hand  มีตารางรับส่งใบให้งานกับนักเรียน และเตรียมความพร้อมตารางเรียนตารางสอนสำหรับ
ON site 

3. โรงเรียน มีโครงการนิเทศภายใน  และแผนนิเทศภายใน   
4. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ และการเว้นระยะห่างในห้องเรียนเป็นที่

เรียบร้อย 
5. โรงเรียนจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียน เช่น  แบบบันทึกและแบบประเมินต่างๆ   เป็นที่

เรียบร้อย 
6. ครูทุกคนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย คนล่ะ 1 วิชา และทางโรงเรียนมี

แผนการสอนครบทุกกลุ่มสาระ ครบทุกระดับชั้น 
7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการดำเนินงานดังนี้ 

- ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา 
- กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
- รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท้ังปฐมวัยและประถมศึกษา 

8. มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพ้ืนฐาน มีการยกระดับ-ผลสัมฤทธิ์ RT ป.1 
ผลสัมฤทธิ์ NT ป.3  ผลสัมฤทธิ์   O-NET ป.6 และผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา 

9. ครูผู้สอนสามารถเขียนหรือระบุในแผนการสอนได้ว่า มีทักษะ3Rs8Cs ปรากฎในแผนการ
สอน โดยผู้เรียนต้อง อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ( 3 Rs) และเกิดทักษะด้านต่างๆ (8Cs) 

10. ครูผู้สอนบูรณาการศาสตร์พระราชากับสาระต่าง ๆโดยเน้นที่ สาระการเรียนรู้การงานฯ 
และสังคมฯ 

11. โรงเรียนมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ เช่น การ
สอนซ่อมเสริมรายวิชาภาษาไทย 

12. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง 
เช่น การทำโครงงาน 

13. โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี DLIT ในรายวิชาที่ไม่ถนัด และในกรณีครูไม่
เพียงพอ และส่วนใหญ่จะใช้สื่อเทคโนโลยี DLIT ในโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนในขนาดอื่นจะเป็นการ  
บูรณาการหรือผสมผสานในการจัดการเรียนรู้ 

14. ครูและนักเรียนเข้ารับการอบรม การเรียนรู้ CODING และนำมาจัดการเรียนการสอน 
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15. ครูเปลี่ยนบทบาทจากครูเป็นโค้ชเต็มูปแบบการเรียนรู้แบบon hand 
16. ครูจัดทำวิจัยชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
17. โรงเรียนวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตรงตามหลักสูตรแกนกลางทุกโรงเรียน 

และได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมกลุ่มให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
 บริหารงบประมาณ 

 1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการจัดซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียนและการจ่ายเงินค่าเครื ่องแบบนักเรียน ในส่วนของหนังสือเรียนโรงเรียนส่วนใหญ่ได้
ดำเนินการแจกเป็นที่เรียบร้อย ในส่วนของอุปกรณ์การเรียนบางโรงเรียนให้ผู้ปกครอบเป็นเงินเพ่ือ
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเอง บางโรงเรียนจัดชุดอุปกรณ์ให้นักเรียนเป็นชุด 
 2.    โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3-5 ปีเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเพื่อเป็นเครื่องมือและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายมาสู่
การปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง 
 บริหารงานบุคคล 
 1. โรงเรียนจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่/งานสอน อย่างชัดเจน 

 2. โรงเรียนจัดการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อประเมินความพร้อม ให้สอดคล้องตาม
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และมาตรการ
ป้องกันโรค ตามท่ีราชการกำหนด 
 3. โรงเรียนจัดทำโครงสร้างการบริหารองค์กรเป็นปัจจุบัน 

 4. โรงเรียนจัดทำคำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเพื่อให้การเฝ้าระวังความ
ปลอดภัย อัคคีภัย และการรักษาทรัพย์สินและสถานที่ราชการของโรงเรียน โดยอาศัยระเบียบว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ได้แต่งตั้งบุคลากรของ โรงเรียนปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและ
ตรวจเวรประจำเดือนทุกเดือน 

 5. ทุกโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูให้เกิดศักยภาพที่สูงขึ้น โดยการส่งครูไป ประชุม/อบรม/
สัมมนา ตามหน่วยจัด ต่าง ๆ 

 6. ทุกโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูให้เกิดศักยภาพที่สูงขึ้น โดยการส่งครูไป ประชุม/อบรม/
สัมมนา ตามช่องทางออนไลน์ 

 7. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมี  วิทยฐานะที่สูงขึ้นโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว 21 และเตรียมความพร้อมเข้าสู่
เกณฑ์ PA 

8. ทุกโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความโด่ดเด่น มีความรู้เป็นวิทยากรกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
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 บริหารทั่วไป 
 1. มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการทุกคน เช่น การวัดไข้ 

สวมใส่หน้ากาก ผ้า/หน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียนผู้ปกครองร่วมให้ประวัติ หากนักเรียนมีความเสี่ยง 
เมื่อนักเรียนมีอาการ ไข้ ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันทีและแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่  มีวิธีการ
ตรวจคัดกรอง การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นตามหลักมาตรฐาน 

 2. โรงเรียนการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันตามแนวปฏิบัติ สะอาดและถูกหลัก
อนามัย ตามหลักของschool lunch 

 3. โรงเรียนจัดให้มีการทำความสะอาด และตรวจสภาพของอาคารเรียน อาคารประกอบ
อย่างสม่ำเสมอ ทั้งบริเวณภายในและภายนอกห้องเรียน 

 4. โรงเรียนมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า/ระบบน้ำประปา/ระบบอินเตอร์เน็ต อย่างสม่ำเสมอ
และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียน 

 5. ทุกโรงเรียนเตรียมพร้อมห้องพยาบาล อุปกรณ์ และยา เพื่อรองรับสภานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

 6.  โรงเรียนกำหนดจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกของสถานศึกษา กำหนดจุดคัดกรอง
บุคลากร นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการโดยยึดหลัก Social distancing 

 7. โรงเรียนจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวล้างมือเจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ ให้นักเรียน
รับการตรวจคัดกรองล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ โรงเรียนได้จัดให้
มีอ่างล้างมือเพื่ออำนวยความสะดวกและสุขอนามัยที่ดีคือการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือ  เจล
แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และท่ีจุดล้างมือจะมีป้ายแสดงการล้างมือที่ถูกวิธี 

 8. โรงเรียนเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องเรียนสำหรับ DTV  DLIT  มุม
ความรู้ต่าง ๆ มุมหนังสือ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นปัจจุบัน 

 9. โรงเรียนวางแผนเตรียมความพร้อมงานกิจการนักเรียนโดย การจัดเตรียมระเบียบต่าง ๆ 
เช่น การแต่งกาย ความสะอาด ความพร้อมในการเรียน ให้นักเรียนนรับทราบ และแต่งตั ้งครู
ผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน  

 10. โรงเรียนวางแผนการประชุมผู้ปกครอง อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยโรงเรียนส่วน
ใหญ่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบเยี่ยมบ้านเนื่อง ๆ ผ่านระบบทางไกล 

 11. โรงเรียนวางแผนการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

 

 

 

 



13 

 

 
 

 ข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนควรคำนึงถึงสถานการณ์ การต้องการ ความจำเป็ น ความ
พร้อมของผู้ปกครองและนกัเรียน และหลัก 
 2. การดำเนินการตามนโยบายทางการศึกษาต่าง ๆ ครูสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถนำมาบูรณาการได้ตามความเดหมาะสม  
 3. ครูสามารถเปิดใจรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้เท่าทันกับโลกในศตวรรษที่ 21  
 4. ครูสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาจจะยังไม่สามารถ
เข้าถึงนักเรียนได้ทุกคน แต่ให้นักเรียนส่วนที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ได้มีโอกาสเสริมสร้างการเรียนรู้ ใน
ส่วนของนักเรียนที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีน้อย ครูสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตาม
ความพร้อมและความเหมาะสม 
 5. ข้อมูลการวางแผนงานต่าง ๆของโรงเรียน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ควรมีความ
ยืดหยุ่นในแผนการต่าง ๆ 
 6. การจัดการศึกษาของโรงเรียนควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นสำคัญ 
 7. โรงเรียนควรส่งเสริมขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูให้เต็มศักยภาพของครูให้ได้มาก
ที่สุด ได้แก่ การมีกิจกรรมร่วมคิดร่วมทำ ช่วยเหลือกัน สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ เรียนรู้และแก้ปัญหาไปพร้อม
กันทั้งโรงเรียน ให้คำแนะนำและสามารถปรึกษาซึ่งกันและกัน เป็นโค๊ชให้กันและกันได้ ให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ส่งเสรมิการพัฒนาตนเองของครูให้เกิดทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ  
 8. โรงเรียนควรส่งเสริมการมีวิทยฐานะให้แก่ครู โดยเฉพาะข้อมูลการมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่(PA) 
 9. โรงเรียนควรดำเนินการงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุและการเงิน พ.ศ.2560 
 10. การดำเนินการเกี่ยวกันงบประมาณต่างที่ต้องผ่านการลงความเห็นชอบของภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียน
ควรจัดทำหลักฐานที่ชัดเจนในทุกเรื่อง เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการผิดกฎหมาย
โดยไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้นผู้รับผิดชอบใหม่ของโรงเรียนด้านการเงินและพัสดุจึงตต้องศึกษาระเบียบและคู่มือให้
ชัดเจน 
 11. การบริหารงานทั่วไปจะมีความสำคัญสูง หากโรงเรียนสามารถเปิดเรียนแบบ on-site ได้ ดังนั้น
ผู้รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปต้องมีความระวัง และรักษามาตรการต่าง ๆ อย่างรอบคอบให้เป็นปกติ 
 12. กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ได้ดำเนินการอยู่ หรือรับมาใหม่ หากมีปัญหา หรือต้องการ
คำแนะนำ การให้การปรึกษา สามารถสอบถามได้จากศึกษานิเทศก์ หรือผู้รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้โดยตรง 
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 การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 โดยจัดทำเป็นคลิปวิดิทัศน์ เพื่อนำเสนอความพร้อมของตนเองในการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรการของกรมอันมัย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ชือ่โรงเรยีน URL 

บ้านควนโพธิ์ https://youtu.be/vcnozslfhS0 

บ้านย่านตาขาว https://www.youtube.com/watch?v=g7s5HhOmOZo 

บ้านควนอินทนินงาม https://youtu.be/g8oPZBfX-dU 

บ้านท่าบันได https://youtu.be/4pXF3X5NGdo 

วัดชลวาปีวิหาร https://youtu.be/4bHLepXiZsc 

วัดหนองเป็ด https://www.youtube.com/watch?v=ONiRT8iWpmA 

บ้านลำพิกุล https://www.youtube.com/watch?v=SRUCSpygHZc 

วัดควนนิมิตศิลา https://youtu.be/6Ym0ubUI4ec 

บ้านยูงงาม https://youtu.be/vq4haroID3M 

บ้านโคกทราย https://www.youtube.com/watch?v=49ETYpZOhCM 

บ้านห้วยด้วน https://www.youtube.com/watch?v=hFNFMiPhD0Y 

บ้านในควน https://www.youtube.com/watch?v=JNXGgFxtj2k 

บ้านโพรงจระเข้ https://www.youtube.com/watch?v=5scQuOKk5Pw 

  จากตาราง พบว่า คลิปวิดิทัศน์ตัวอย่างของโรงเรียนในสังกัดเป็นการนำเสนอความ
พร้อมของโรงเรียนตนเองเพ่ือรองรับการเปิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

 

https://youtu.be/6Ym0ubUI4ec


15 

 

 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ในนวัตกรรมนี้  ม ีผ ู ้ประเมินความพึงพอใจทั ้งสิ ้น 59 คน 
ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ทั้งหมด 

ขอ้ รายการ ระดบัความพงึพอใจ 

1 เป็นรูปแบบการนิเทศที่ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ ยอดเยี่ยม 

2 คู่มือง่ายต่อการใช้งาน ดีมาก 

3 ท่านมีส่วนร่วมในการนิเทศเต็มศักยภาพ ดีมาก 

4 โรงเรียนได้รับการ Coaching ได้อย่างเหมาะสม ยอดเยี่ยม 

5 สามารถสื่อสารกับโรงเรียนได้สะดวก ยอดเยี่ยม 

6 เห็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ดีมาก 

7 มีความรู้ความเข้าในการนิเทศการศึกษามากขึ้น ยอดเยียม 

8 รูปแบบการนิเทศนี้สามารถใช้ในการนิเทศครั้งต่อไปได้ ยอดเยี่ยม 

รวม ยอดเยียม 

จากตารางพบว่า ภาพรวมของการนิเทศออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโค
โรน่า(Covid-19) อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นผลจากการร่วมมือของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
และโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6. ประโยชนท์ี่ไดร้บั  
 

ด้านนักเรียน 

1. นักเรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยตนเอง 

2. นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ 

3. นักเรียนเกิดการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 

4. นักเรียนได้เรียนตามความถนัด ความสนใจตามศักยภาพของตนเอง  
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ด้านครูผู้สอน 

1. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

2. ครูผู้สอนมี ความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม ในการใช้นวัตกรรม 

3. ครูมีการเตรียมการสอน และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

4. ครูมีเทคนิคการสอนที่ดี มีวิธีการสอนที่หลากหลาย มีความอดทน มีความรับผิดชอบ 
มุ่งม่ัน เสียสละในการปฏิบัติงาน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  

5. ครูเกิดการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
ด้านผู้บริหาร  

  1. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

  2. มีความร่วมมือระหว่างผู ้บริหาร ครูผู ้สอนนักเรียน ผู ้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาส่งเสริมในผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  

  3. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยอมรับ จาก ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ชุมชนและกรรมการสถานศึกษา 

  1. ชุมชนและกรรมการสถานศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจทักษะที่จำเปน็ในศตวรรษที่ 21  
  2. ชุมชนและกรรมการสถานศึกษาให้ความรว่มมือในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แก่บุตรหลาน 
7. ขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันาตอ่ยอดตอ่ไป  

1 สามารถนำนวัตกรรมนี้มาปรับใช้กับการนิเทศในสถานการณ์ปกติได้ 
2 สามารถเลือกโปรแกรมในการออนไลน์โปรแกรมอ่ืนได้ ตามความถนัดของผู้ใช้งาน 

3 สามารถปรับเปลี่ยนประเด็นนิเทศให้เหมาะสมกับความต้องการ สถานการณ์ และบริบทของเขตพ้ืน
การศึกษาท่ีนั้นๆได้ 
4 สามารถใช้นวัตกรรมนี้บูรณาการกับกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ 
5 สามารถต่อยอดเป็นเครื่องมือในการนิเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษาได้ต่อไ



 

 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

รายชือ่ศกึษานเิทศกป์ระจำโรงเรยีน 

กลุม่โรงเรียน ศึกษานเิทศก ์ โทร 

ทับเที่ยง นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่ 0619514245 

น้ำผุด-โพธาราม นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่ 0619514245 

วชิรมิตร นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร 0835514649 

หนองตรุด-นาท่าม นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร 0835514649 

นาโยง นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์ 0854785965 

นาโยงสัมพันธ์ นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์ 0854785965 

ย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 0876677294 

สายชลสัมพันธ์ นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 0876677294 

ไพรสวรรค์ นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 0876677294 

ทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร 0835514649 

ปะเหลียน นายณณฐกร  พิริยาภรณ์ 0839675056 

ทุ่งยาว นายณณฐกร  พิริยาภรณ์ 0839675056 

สุโสะ-บ้านนา นายกฤช  กาหยี 0626192595 

หาดสำราญ นายกฤช  กาหยี 0626192595 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

ประมวลภาพ 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

ตารางนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษา ( การจดัการเรยีนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019  
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 ( วนัที ่14 – 30 มถินุายน 2564 ) 

กลุม่โรงเรียน  กลุ่ม ทบัเทีย่ง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 

 
วนั เดอืน ป ี เชา้ 

(09.00 – 10.30) 

เชา้ 

(10.30 – 12.00) 

บา่ย 

(13.00 – 14.30) 

บา่ย 

(14.30 – 16.00) 

ผูน้เิทศ 

15  มิ.ย  64 วัดไทรงาม วัดแจ้ง วัดไพรสณฑ์ - นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ 

นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่ 

นางสาวสายทิพย์  รัตนมูณี 

16 มิ.ย  64 อนุบาลตรัง วัดควนวิเศษ บ้านนาป้อ - นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ 

นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่ 

17  มิ.ย. 64 บ้านควนปริง บ้านควนสระแก้ว ไทยรัฐวิทยา39  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ 

นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่ 

นางจินตนา  งามประดิษฐ์ 

 

หมายเหตุ : ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะประสานงานเป็นรายโรงเรียน 



 

 

 
 

ตารางนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษา ( การจดัการเรยีนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019  
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 ( วนัที ่14 – 30 มถินุายน 2564 ) 

กลุม่โรงเรียน  กลุ่ม นำ้ผดุ  โพธาราม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 

วนั เดอืน ป ี เชา้ 

(09.00 – 10.30) 

เชา้ 

(10.30 – 12.00) 

บา่ย 

(13.00 – 14.30) 

บา่ย 

(14.30 – 16.00) 

ผูน้เิทศ 

18  มิ.ย  64 วัดโพธาราม บ้านห้วยไทร บ้านหนองเรี้ย - นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ 
นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่ 
นางรวงพิน  อ่อนคง 

21 มิ.ย  64 วัดขุนสิทธิ์ ต้นบากราษฎร์บำรุง บ้านไร่พรุ - นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ 
นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่ 
นางวนิดา  คำนวณศิลป์ 

22  มิ.ย. 64 บ้านห้วยเร็จ วัดน้ำผุด บ้านเขาหลัก  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ 
นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่ 
นางนภสร  รัตนรินทร์ 

22  มิ.ย. 64 บ้านทุ่งนา บ้านด่าน บ้านปากห้วย  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ 
นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่ 

หมายเหตุ : ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะประสานงานเป็นรายโรงเรียน 

 
 

ตารางนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษา ( การจดัการเรยีนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ) 



 

 

 
 

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 ( วนัที ่14 – 30 มถินุายน 2564 ) 
กลุม่โรงเรียน  กลุ่มหนองตรดุ – นาทา่ม   

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 
 

วนั เดอืน ป ี เชา้ 

(09.00 – 10.30) 

เชา้ 

(10.30 – 12.00) 

บา่ย 

(13.00 – 14.30) 

บา่ย 

(14.30 – 16.00) 

ผูน้เิทศ 

15  มิ.ย  64  วัดเชี่ยวชาญกิจ + 

  บ้านปากไพ 

 บ้านกลางนา บ้านคลองเต็ง  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ 

นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร 

16 มิ.ย  64 วัดศรีสุวรรณาราม วัดนานอน  บ้านบางยาง  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ 

นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร 

นางสรัญญา  โยธี 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

ตารางนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษา ( การจดัการเรยีนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ) 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 ( วนัที ่14 – 30 มถินุายน 2564 ) 

กลุม่โรงเรียน  กลุ่มวชริมติร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 

 
วนั เดอืน ป ี เชา้ 

(09.00 – 10.30) 

เชา้ 

(10.30 – 12.00) 

บา่ย 

(13.00 – 14.30) 

บา่ย 

(14.30 – 16.00) 

ผูน้เิทศ 

17 มิ.ย  64    วัดทุ่งหินผุด บ้านโคกชะแง้ วัดนิคมประทีป  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ 
นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร 
นายเกษม  มากชู 

18  มิ.ย  64 มิตรภาพที่ 31   วัดเกาะมะม่วง  วัดสาริการาม   นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ 
นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร 
นางสาววราภรณ์  เจนวิชชุเมธ 

22 มิ.ย  64 เพาะปัญญาในพระ
อุปถัมภ์ ฯ 

   วัดนางประหลาด บ้านเกาะปุด  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ 
นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร 
นางสาวมณฑา  ทิวากรพิสุทธิ์ 

 

หมายเหตุ : ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะประสานงานเป็นรายโรงเรียน 

 
 
 
 



 

 

 
 

ตารางนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษา ( การจดัการเรยีนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ) 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 ( วนัที ่14 – 30 มถินุายน 2564 ) 

กลุม่โรงเรียน  กลุ่มทุง่คา่ย เกาะเปียะ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 

 

วนั เดอืน ป ี เชา้ 

(09.00 – 10.30) 

เชา้ 

(10.30 – 12.00) 

บา่ย 

(13.00 – 14.30) 

บา่ย 

(14.30 – 16.00) 

ผูน้เิทศ 

23  มิ.ย  64 บ้านทุ่งค่าย วัดอัมพวัน บ้านหนองชวด  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 

นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร 

นางจิรา  ทองสุข 

24 มิ.ย  64 บ้านควนเคี่ยม บ้านควนยาง บ้านควนยวน  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 

นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร 

นางระพีพรรณ  ชูยัง 

25 มิ.ย  64 บ้านเขาไม้แก้ว บ้านทุ่งนา บ้านคลองทรายขาว  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 

นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร 

 

ตารางนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษา ( การจดัการเรยีนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ) 



 

 

 
 

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 ( วนัที ่14 – 30 มถินุายน 2564 ) 
กลุม่โรงเรียน  กลุ่มยา่นตาขาว – ทุ่งกระบอื 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 
 

วนั เดอืน ป ี เชา้ 

(09.00 – 10.30) 

เชา้ 

(10.30 – 12.00) 

บา่ย 

(13.00 – 14.30) 

บา่ย 

(14.30 – 16.00) 

ผูน้เิทศ 

16 มิ.ย  64 บ้านควนโพธิ์ บ้านนายายหม่อม บ้านย่านตาขาว  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 

นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 

17 มิ.ย. 64 บ้านนาโตง บ้านนานิน บ้านควนอิทนินงาม  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 

นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 

นางสาวกมลรัตน์  เกลี้ยงรัตน์ 

18 มิ.ย  64 บ้านคลองปะเหลียน บ้านท่าบันได   นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 

นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 

นางสาวประนิม  รักราวี 

 

หมายเหตุ : ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะประสานงานเป็นรายโรงเรียน 

 



 

 

 
 

ตารางนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษา ( การจดัการเรยีนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ) 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 ( วนัที ่14 – 30 มถินุายน 2564 ) 

กลุม่โรงเรียน  กลุ่มโรงเรยีนสายชลสัมพนัธ์   
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1  

 
วนั เดอืน ป ี เชา้ 

(09.00 – 10.30) 

เชา้ 

(10.30 – 12.00) 

บา่ย 

(13.00 – 14.30) 

บา่ย 

(14.30 – 16.00) 

ผูน้เิทศ 

18 มิ.ย  64   บ้านทอนพลา  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 
นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 

21 มิ.ย  64 บ้านทุ่งเกาะญวน วัดชลวาปีวิหาร วัดหนองเป็ด  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 
นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 
นางกรกนก  หวานสนิท 

22 มิ.ย  64 บ้านหนองชุมแสง บ้านไทรงาม บ้านลำพิกุล  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 
นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ
นางสาวศศิธร  แก้วดำ 

23 มิ.ย. 64 บ้านควรนิมิตศิลา    นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 
นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 

 
 
 
 
 

 
 

ตารางนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษา ( การจดัการเรยีนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ) 



 

 

 
 

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 ( วนัที ่14 – 30 มถินุายน 2564 ) 
กลุม่โรงเรียน  กลุ่มโรงเรยีนไพรสวรรค ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 
 

วนั เดอืน ป ี เชา้ 

(09.00 – 10.30) 

เชา้ 

(10.30 – 12.00) 

บา่ย 

(13.00 – 14.30) 

บา่ย 

(14.30 – 16.00) 

ผูน้เิทศ 

23 มิ.ย  64  บ้านยูงงาม บ้านโคกทราย  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 
นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 
นางสมศิริ  ทองสมณ์ 

24 มิ.ย  64 บ้านทุ่งศาลา บ้านห้วยด้วน บ้านในควน  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 
นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 
นายธเนศพล  เจริญสุข 

25 มิ.ย  64 บ้านทุ่งหนองแห้ง บ้านโพรงจระเข้ วัดโหละคล้า  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 
นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 
นายสมหมาย  ชายเกตุ 

หมายเหตุ : ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะประสานงานเป็นรายโรงเรียน 

 
 

 
ตารางนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษา ( การจดัการเรยีนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ) 

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 ( วนัที ่14 – 30  มิถนุายน  2564 ) 



 

 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 
( โรงเรยีนในกลุ่มนาโยงสัมพนัธ ์  7  โรงเรียน ) 

 
วนั เดอืน ป ี เชา้ 

(09.00 – 10.30) 
เชา้ 

(10.30 – 12.00) 
บา่ย 

(13.00 – 14.30) 
บา่ย 

(14.30 – 
16.00) 

ผูน้เิทศ 

15  มิถุนายน  
2564 

ร.ร.บ้านห้วยลึก ร.ร.วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ ร.ร.บ้านช่อง - 1.นายธีระวัฒน์  วรรณนุช 
2.นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์ * 

16  มิถุนายน  
2564 

ร.ร.บ้านไร่หลวง ร.ร.วัดไทรทอง - - 1.นายธีระวัฒน์  วรรณนุช 
2.นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์ 
3.นางเพ็ญศรี  ลำยอง * 

17  มิถุนายน  
2564 

ร.ร.วัดธรรมาราม รร.วัดควนสีนวล - - 1.นายธีระวัฒน์  วรรณนุช 
2.นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์ 
3.นางสุนันทา  รัตตมณี * 

 

หมายเหตุ : ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะประสานงานเป็นรายโรงเรียน   และ  * หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำ
โรงเรียน 

*************************************** 

 
 

 
ตารางนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษา ( การจดัการเรยีนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ) 

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 ( วนัที ่14 – 30 มถินุายน 2564 ) 



 

 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 
( โรงเรยีนในกลุ่มนาโยง   8  โรงเรียน ) 

 

วนั เดอืน ป ี เชา้ 
(09.00 – 10.30) 

เชา้ 
(10.30 – 12.00) 

บา่ย 
(13.00 – 14.30) 

บา่ย 
(14.30 – 
16.00) 

ผูน้เิทศ 

22  มิถุนายน  
2564 

ร.ร.วัดมงคลสถาน ร.ร.บ้านคลองลำปริง ร.ร.บ้านทุ่งส้มป่อย - 1.นายธีระวัฒน์  วรรณนุช 
2.นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์ 
3.นางยุพดี  คลาดนาน * 

23  มิถุนายน  
2564 

ร.ร.บ้านหนองไทร ร.ร.วัดจอมไตร ร.ร.บ้านหนองยวน - 1.นายธีระวัฒน์  วรรณนุช 
2.นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์ 
3.นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์ * 

24  มิถุนายน  
2564 

ร.ร.บ้านควนสวรรค ์ ร.ร.ไทรงาม - - 1.นายธีระวัฒน์  วรรณนุช 
2.นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์ 
3.นายธีรศักดิ์  สงนุ้ย * 

 

หมายเหตุ : ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะประสานงานเป็นรายโรงเรียน และ  * หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำโรงเรียน 

*************************************** 

 

 

ตารางนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษา ( การจดัการเรยีนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019  



 

 

 
 

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 ( วนัที ่14 – 30 มถินุายน 2564 ) 
กลุม่โรงเรียน  กลุ่ม หาดสำราญ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 
 

วนั เดอืน ป ี เชา้ 

(09.00 – 10.30) 

เชา้ 

(10.30 – 12.00) 

บา่ย 

(13.00 – 14.30) 

บา่ย 

(14.30 – 16.00) 

ผูน้เิทศ 

15  มิ.ย  64  บ้านทุ่งกอ 
 

บ้านบ้าหวี บ้านบกหัก วัดหนองสมาน นายระนิต  ณ พัทลุง 
นายกฤช  กาหยี 
นางนันทกัญ  หนูพุธ 
นางสาวสุพรรษา  บุญเฉย 

16 มิ.ย  64 บ้านนาทะเล บ้านตะเสะ บ้านโคกรัก หาดสำราญ นายระนิต  ณ พัทลุง 
นายกฤช  กาหยี 
นางศรีรัตน์  อนุรักษ์ 

17  มิ.ย. 64 วัดปากปรน บ้านปากปรน - - นายระนิต  ณ พัทลุง 
นายกฤช  กาหยี 
นางสุภาวดี  เจริญฤทธิ์ 

 

 
หมายเหตุ : ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะประสานงานเป็นรายโรงเรียน และ  * หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำโรงเรียน 

*************************************** 

 



 

 

 
 

ตารางนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษา ( การจดัการเรยีนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019  
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 ( วนัที ่14 – 30 มถินุายน 2564 ) 

กลุม่โรงเรียน  กลุ่ม โรงเรยีน สโุสะ - บา้นนา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 

วนั เดอืน ป ี เชา้ 
(09.00 – 10.30) 

เชา้ 
(10.30 – 12.00) 

บา่ย 
(13.00 – 14.30) 

บา่ย 
(14.30 – 16.00) 

ผูน้เิทศ 

17 มิ.ย  64 - - บ้านบางด้วน บ้านหนองยายแม็ม นายระนิต  ณ พัทลุง 
นายกฤช  กาหยี 
นางสาววาสนา  เจริญภักดิ์ 

18  มิ.ย  64 บ้านห้วยม่วง   บ้านหนองโต๊ะ บ้านท่าเทศ  หนองผักฉีด นายระนิต  ณ พัทลุง 
นายกฤช  กาหยี 
นางทิพภาวัลย์  นาคช่วย 
นางสาวกุหลาบ  เฟื่องไพบูลย์ 

22 มิ.ย  64 ทุ่งไทรทอง    บ้านท่าคลอง บ้านสุโสะ บ้านวังศิลา นายระนิต  ณ พัทลุง 
นายกฤช  กาหยี 
นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์ 
นางสาวอัมพิกา  ลิ่วรุ่งโรจน์ 

23 มิ.ย  64 บ้านหัวควน บ้านหินคอกควาย - - นายระนิต  ณ พัทลุง 
นายกฤช  กาหยี 
นางสาวปิ่นกานต์  แซ่หลี 

หมายเหตุ : ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะประสานงานเป็นรายโรงเรียน และ  * หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำโรงเรียน 

ตารางนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษา ( การจดัการเรยีนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ) 



 

 

 
 

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 ( วนัที ่14 – 30 มถินุายน 2564 ) 
กลุม่โรงเรียนทุง่ยาว 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 
วนั เดอืน ป ี เชา้ 

(09.00 – 10.30) 
เชา้ 

(10.30 – 12.00) 
บา่ย 

(13.00 – 14.30) 
บา่ย 

(14.30 – 16.00) 
ผูน้เิทศ 

15 มิ.ย. 64 บ้านเขาติง บ้านทุ่งปาหนัน บ้านลิพัง  นายระนิต  ณ พัทลุง 
นายณณฐกร  พิริยาภรณ์ 
นางระเบียบ  เซ่งเซี่ยง 
นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว 

16 ม.ิย. 64 บ้านทอนหาน บ้านทุ่งมะขามป้อม บ้านหนองหว้า  นายระนิต  ณ พัทลุง 
นายณณฐกร  พิริยาภรณ์ 
นางสาวสุวิมล  ไชยศรีทา 
นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว 

17 มิ.ย. 64 บ้านทุ่งยาว บ้านสามแยก บ้านท่าข้าม  นายระนิต  ณ พัทลุง 
นายณณฐกร  พิริยาภรณ์ 
นางสาวชนาธิป  สุดเมือง 
นางสาวนฤทัย  ทองหวาน 

18 มิ.ย. 64 ทุ่งรวงทอง บ้านหยงสตาร์ หาดทรายทอง บ้านแหลม นายระนิต  ณ พัทลุง 
นายณณฐกร  พิริยาภรณ์ 
นางสาวนฤทัย  ทองหวาน 

หมายเหตุ : ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะประสานงานเป็นรายโรงเรียน 



 

 

 
 

ตารางนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศึกษา ( การจดัการเรยีนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ) 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 ( วนัที ่14 – 30 มถินุายน 2564 ) 

กลุม่โรงเรียนปะเหลยีน สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 

วนั เดอืน ป ี เชา้ 
(09.00 – 10.30) 

เชา้ 
(10.30 – 12.00) 

บา่ย 
(13.00 – 14.30) 

บา่ย 
(14.30 – 16.00) 

ผูน้เิทศ 

21 มิ.ย. 64 บ้านนาทุ่ง บ้านหาดเลา บ้านปะเหลียน  นายระนิต  ณ พัทลุง 
นายณณฐกร  พิริยาภรณ์ 
นางสาวกรรภิรมย์  ทองเรือง 
นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์ 

22 มิ.ย. 64 บ้านแหลมสอม บ้านป่าแก่ วัดควนวิไล  นายระนิต  ณ พัทลุง 
นายณณฐกร  พิริยาภรณ์ 
นางบุญชาติ  เนียมชู 
นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์ 

23 มิ.ย. 64 บ้านหนองเจ็ดบาท วัดท่าพญา บ้านยวนโปะ  นายระนิต  ณ พัทลุง 
นายณณฐกร  พิริยาภรณ์ 
นางยุภาศร ี รักษ์ไทย 
นายอนันวิทย  ทองหวาน 

24 มิ.ย. 64 บ้านลำแคลง บ้านควนไม้ดำ บ้านลำปลอกเหนือ  นายระนิต  ณ พัทลุง 
นายณณฐกร  พิริยาภรณ์ 
นายอนันวิทย  ทองหวาน 
นางพิมวรรณ  ยินไธสง 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 


