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ค ำน ำ 
 

รายงานการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ฉบับนี้เกิดจาก 
การด าเนินงานภายใต้แนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(โควิด-19) ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอปรับการเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 
16 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  และเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับสถานศึกษาได้เตรียมการในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์  และให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) ในการเปิด 
ภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเน้นความปลอดภัยให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการในการด าเนินงานทุกฝ่าย ประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษา  
คณะครูทุกท่านที่ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส าเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

นายปัญญา  หาแก้ว 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า 1 
ส่วนที่ 2 การด าเนินงาน 5 
ส่วนที่ 3 ผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนใน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

8 

ภาคผนวก 28 
คณะผู้จัดท า 46 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

เกริ่นน ำ 
ตามที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมประชุมหารือ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นและมีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีมติให้เลื่อนการเปิดภาคเรียน 
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น ในการนี้ นางสาวตรีนุช 
เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีแนวปฏิบัติการ ดังนี้ 

ข้อ 1 ให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิด 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

ข้อ 2 โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งใดมีความพร้อม และประสงค์จะเปิดภาคเรียนที่ 1ประจ าปี
การศึกษา 2564 กอ่นวันที่ก าหนดตามข้อ 1 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นด าเนินการ ดังนี้ 

(1) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้จัด 
การเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand, On Hand ผ่าน
ทางไปรษณียเ์ทา่นั้น 

(2) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือพ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม)
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 5 รูปแบบ (On Site, On Air, Online, On Hand, On Demand) โดย
รูปแบบ On Site นั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop 
Covid + (TSC+) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน 

ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ต้ องปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ส าหรับโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา สังกัดภาครัฐและ 
เอกชนทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอกใหม่ ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอยู่ในหลาย เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันที่เป็น
บุคคลในครอบครัว โดยแนวโน้มการระบาดอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และยังคงพบการแพร่ระบาดในพ้ืนที่
จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งแบบกลุ่มก้อนในชุมชนการเดินทางกลับมาจาก พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยส่วน
ใหญ่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จะไม่แสดงอาการท าให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์เพ่ิมขึ้น และมีผลกระทบกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
โรงเรียนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพ้ืนที่
จังหวัดนครสวรรค์ อาศัยอ านาจตามความใน 7 (1) ขอ้ 11 ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 ประกอบมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ และตามมติที่ประชุม 22/2564  เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ.2564 จึงออกประกาศดังนี้ 
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1. แจ้งสถานศึกษาให้ด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหาร 
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ให้ศึกษาคู่มือดูแลตัวเองส าหรับ 
ประชาชน ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแนวปฏิบัติ เฝ้าระวัง ควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในสถานศึกษา ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไม่ให้เกิด 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้เรียนจนจบหลักสูตร
การศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป 

2. แจ้งสถานศึกษาด าเนินการตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจัดการเรียนการสอนตามบริบทของจังหวัด
และความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการเรียนรู้และความปลอดภัยของนักเรียนเป็นส าคัญ  โดยมี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

2.1) On Site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  

2.2) On Air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
หรือ DLTV  

2.3) On Demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
2.4) On Line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 
2.5) On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ในรูปแบบ

ผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอ่ืน ๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น 
3. แจ้งการรายงานข้อมูล กรณี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ขอให้จัดส่ง

ข้อมูลตามแบบ รายงาน โดยขอความร่วมมือให้ผู้ติดเชื้อเปิดเผยชื่อ หรือต าแหน่ง กรณี ไม่อนุญาตให้ระบุเป็น
ต าแหน่งแทน 

4. แจ้งประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง มาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 ให้สถานศึกษาประเมินตนเอง
ก่อนเปิดเรียน ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) โดยขอให้สถานศึกษาทุกแห่งประเมินตนเองก่อน 
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในส่วน สพม.นครสวรรค์ มีสถานศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 37 โรงเรียน 
ผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมของสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดจังหวัดทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
100  

5. สพม.นครสวรรค์ โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ลงพ้ืนที่โรงเรียนในสังกัดครบทั้ง 37 โรงเรียน เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน 
การสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นิเทศ ก ากับ และติดตาม การเตรียม
ความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ภาคเรียนที่1/2564 สหวิทยาเขตวิมานลอย สหวิทยาเขตอัจฉราลัย สหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินท์ 
สหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี และสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดย 
เน้นย้ าประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ตามแนวทางการขับเคลื่อน “NSN COVID MODEL” รวมถึงนิเทศรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การทบทวน
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หลักสูตรสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัด 
การเรียนการสอน การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคณุภาพ
ผู้เรียน และติดตามแนวทางการบริหารจัดการ การจัดเรียนการสอน สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และให้
ค าแนะน าช่วยเหลือ ซ่ึงสถานศึกษาได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ On Line และ On Hand เป็น
หลักและมีการเสริมด้วยใบงาน มีการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนได้ดี นักเรียนและครู ส่วนใหญ่ 
มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แต่ก็มีบางแห่งยังขาดอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียน 
การสอนแบบ On Line เช่น อินเตอร์เน็ต แท็บเล็ต ฯลฯ  

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดประชุมทางไกล “สวัสดีคุณครู”
และประชุมทางไกลขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 
09.00 น. มีการมอบนโยบายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ในเรื่องความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ความเคลื่อนไหวร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  
แนวทางการด าเนินงานบริหารงบประมาณของสถานศึกษา และการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน “ปีทองแห่งการพัฒนานวัตกรรม” และการวัดประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ห้องถ่ายทอดสด
ผ่านระบบ Zoom Meeting และ YouTube Live 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดประชุมทางไกลการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีการมอบนโยบายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และศึกษานิเทศก์ 
มอบนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศ ฯ “ปีทองแห่งการพัฒนา
นวัตกรรม” ผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meeting และถ่ายทอดสดผ่านระบบ YouTube live ณ ห้อง
ประชุมราชสิทธิเวที ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
ปลอดภัย และได้เรียนรู้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ภายใต้มาตรการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษาก าหนด 
สอดคล้องตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศของจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการเปิดภาค
เรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 จึงได้ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 
2564 โดยมีประเด็นของการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดังนี้ 

1. แนวด าเนินการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ตามแบบ 
ประเมินตนเอง 6 มิติ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) 

2. แนวปฏิบัติการเรียนของนักเรียน ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดตอ่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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3. การจัดการเรียนการสอนภายใต้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (On-Site, On-Air, Online, On-Hand, On-Demand) 
และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 

4. แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน (นักเรียนต้องมีเวลาเรียนครบ 100 วัน) การสอนชดเชย 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การอนุมัติการจบการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) 

5. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ส าหรับโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา สังกัดภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง
ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และแนวทางแกไ้ข โดยให้ทุกหน่วยงานน าปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เสนอใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ ศบค.จังหวัดนครสวรรค์ทุกวันศุกร์ประจ าทุกสัปดาห์ 
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ส่วนที่ 2 
กำรด ำเนินงำน 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ได้ด ำเนินงำน ส ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อม 

ก่อนเปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้แนวทำงและมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ส ำหรับสถำนศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. วิธีกำร/ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน 
1. การเตรียมการและวางแผน (Plan) 

1) วางแผนการด าเนินการ 
2) ก าหนดระยะเวลา ภาระงานความรับผิดชอบ สถานที่ส าหรับการขับเคลื่อน 

การนิเทศก ากับ ติดตาม 
2. การด าเนินการ (Do) 

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ แตล่ะสหวิทยาเขตประกอบด้วย 

1) สหวิทยาเขตวิมานลอย 
2) สหวิทยาเขตอัจฉราลัย 
3) สหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินท ์
4) สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน 
5) สหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี 

3. การตรวจสอบ ก ากับติดตาม (Check) ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) จัดท าเครื่องมือก ากับ ติดตาม 
2) จัดส่งเครื่องมือก ากับ ติดตาม 
3) วิเคราะห์ผลการก ากับ ติดตาม 
4) สรุปผลการติดตาม 

4. การทบทวน/สะท้อนผล/ประเมินรายงาน (Act) จัดท ารายงานผลด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

2. แผนกำรด ำเนินกำร 
แผนกำรด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณกำรแพร่

ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครสวรรค์ ได้ก ำหนดทิศทำงและแผนกำรด ำเนินกำร เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจส ำหรับ
สถำนศึกษำในสังกัด ไดร้ับทรำบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณกำรแพรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีกิจกรรมส ำคัญ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1. ประชุม สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน 
2. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ชี้แนะ ช่วยเหลือ ด้วยกระบวนกำรนิเทศแบบ Coaching & 

Mentoring Lesson Study 
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3. ประชุมปฏิบัติกำรเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเกิดองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
เจตคต ิ(Attitude) หลำกหลำยช่องทำง 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) แสดงควำมคิดเห็น (Discussion) เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรบริหำร 
และกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล ซึ่งมีเป้ำหมำยส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคร ูระบบบริหำรจัดกำรศึกษำของผู้บริหำร และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

5. ระดมควำมคิด (Brainstorming) กำรรับฟังควำมคิดเห็นของคนอ่ืนเพ่ือให้ได้แนวทำงใน
กำรบริหำรและกำรจัดศึกษำที่มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 

6. ลงพ้ืนที่ส ำหรับด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพ่ือให้ไดข้้อมูลที่แท้จริง และข้อมูลสำรสนเทศ
ในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย กำรขับเคลื่อนระบบบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำสูFห@องเรียนกำรจัดกำรเรียน กำรสอนที่มี
ประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม ตำมภำรกิจงำน 4 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนวิชำกำร ด้ำน
งบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และดำ้นกำรบริหำรทั่วไป ที่มีประสิทธิภำพ 

7. สะท้อนผลกำรลงพ้ืนที่กำรขับเคลื่อนด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนในสถำนกำรณกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพ่ือน ำมำใช้ใน 
กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ ที่ส่งผลต่อกระบวนกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนของครู ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำของผู้บริหำร และคุณภำพของผู้เรียน รำยละเอียด 
ดังภำพประกอบ ต่อไปนี้ 
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ประชุม สร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน 

ให้ค าปรึกษาแนะน า ชี้แนะ ช่วยเหลือ   
ด้วยกระบวนการนิเทศ แบบ Coaching &  
Mentoring 

ประชุมปฏิบัติการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ                
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) 
หลากหลายช่องทาง 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) แสดงความคิดเห็น                     
เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา                  
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระดมความคิด (Brainstorming) การรับฟังความคิดเห็น           
ของคนอ่ืน เพื่อให้ได้แนวทางในการบริหารและ                          
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ลงพ้ืนที่ ด าเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน                  
การสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแท้จริง และข้อมูล 
สารสนเทศในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 

สะท้อนผลการลงพ้ืนที่การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน         
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ
บริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แผนการด าเนนิการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์         

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส             

โคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ภำคเรียนที่ 1 ปกีำรศึกษำ 2564  

โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
 

ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.) เสนอปรับกำรเปิดภำคเรียนที่  1 ปีกำรศึกษำ 2564โดยให้
สถำนศึกษำเลื่อนกำรเปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 จำกวันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 14 
มิถุนำยน พ.ศ. 2564 นั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้กำรเรียนรู้ และเปน็กำรเตรียมควำมพร้อมใหก้ับสถำนศึกษำได้เตรียมกำร
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักรำช 2560)  

1. ผลการด าเนินงานตามแนวด าเนินการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 (ตามแบบประเมินตนเอง 6 มิติ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) (Thai Stop Covid+ 
(TSC+) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  

สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ทั้ง 37 โรงเรียนผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินควำมพร้อมของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) และผ่ำนกำรตรวจรับรองผลกำรประเมินจำก
ของทีมศูนย์ปฏิบัติกำรควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) ทีมศูนย์ปฏิบัติกำรควบคุมโรคอ ำเภอ (ศปก.อ.) ก่อนวันที่
ประสงค์ท ำกำรเปิดภำคเรียน กำรลงพ้ืนที่นิเทศ ก ำกับติดตำม ตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำในสังกัด คณะกรรมกำร
นิเทศ ก ำกับ ติดตำมระดับเขตพ้ืนที่ได้ลงพ้ืนที่นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนก่อนเปิดภำคเรียน
ที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ร่วมกับคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรควบคุมโรค โดยสรุปผล ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี้ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนำยน 2564 

 
ที ่ โรงเรียน สพม.นครสวรรค์ ศบค.จังหวัดนครสวรรค์ 
1 นครสวรรค์ Online และ On-demand จนถึง

วันที่ 9 ก.ค.64 
On Site 21 มิถุนายน 2564 
 

2 พยุหะพิทยาคม On Site 5 ก.ค.64 สลับกลุ่มมา
เรียน 

3 เขาทองพิทยาคม Online จนกว่าสถานการณ์ปกติ 
4 บึงบอระเพ็ดวิทยา On Site 23 มิ.ย.64 
5 เขากะลาวิทยาคม On Site 23 ม.ิย.64 
6 โกรกพระ On Site 28 มิ.ย.64 
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ที ่ โรงเรียน สพม.นครสวรรค์ ศบค.จังหวัดนครสวรรค์ 
7 สตรีนครสวรรค์ Online , On-demand 28 มิ.ย. - 

9 ก.ค.64 
8 ท่าตะโกพิทยาคม Online 28 มิ.ย.- 9 ก.ค.64  
9 ไพศาลีพิทยา On Site แบบแบ่งกลุ่ม A-B 28 

มิ.ย.64 และ Online ส าหรับกลุ่มท่ี
ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน 

10 พนมรอกวิทยา On Site 28 มิ.ย.64  เป็นต้นไป 
สลับกลุ่มมาเรียน 

11 วังบ่อวิทยา Online On-hand 28 มิ.ย.64  
เป็นต้นไป  

12 หนองบัว Online และ On-demand 28 
มิ.ย. - 9 ก.ค. 64   

13 วังข่อยพิทยา Online On hand  28 มิ.ย.64 
และ On Site 5 ก.ค.2564  

14 ตะคร้อพิทยา On Site 28 มิ.ย.64 ต่อเนื่อง สลับ
กลุ่มมาเรียน 

15 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม On line 28 มิย.- 9 ก.ค.64 
16 ชุมแสงชนูทิศ Online 28 มิ.ย.- 9 ก.ค.64   
17 ทับกฤชพัฒนา On line 28 มิ.ย.64 -2 ก.ค.64 
18 พระบางวิทยา On line 28 มิ.ย.- 2 ก.ค.64 
19 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา On Site 5 ก.ค.64 
20 หัวดงราชพรหมภรณ์ On Site 23 มิ.ย.64 
21 หนองกรดพิทยาคม On Site  28 มิ.ย.64 
22 เก้าเลี้ยววิทยา On Site  5 ก.ค.64 
23 ลาดยาววิทยาคม On Site 5  ก.ค.64 
24 บรรพตพิสัยพิทยาคม On Site 12 ก.ค.64 
25 เทพศาลาประชาสรรค์ On Site 5 ก.ค.64   
26 แม่วงก์พิทยาคม On Site 23 มิ.ย.64  
27 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม On Site 23 มิ.ย.64  
28 ห้วยน้ าหอมวิทยาคม On Site 5 ก.ค.64 แบบแบ่งกลุ่ม 
29 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ On Site 21 มิ.ย.64   
30 ตาคลีประชาสรรค์ On Site 12 ก.ค.64 
31 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ On Site 29 มิ.ย.64 
32 หนองโพพิทยา On Site 5 ก.ค.64 
33 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ On Site 28 มิ.ย.64 
34 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ On Site 5 ก.ค.64 
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ที ่ โรงเรียน สพม.นครสวรรค์ ศบค.จังหวัดนครสวรรค์ 
35 ลาดทิพรสพิทยาคม On Site 5 ก.ค.64 
36 ทหารอากาศอนุสรณ์ On Site 5 ก.ค.64 
37 ช่องแคพิทยาคม On Site 5 ก.ค.64 

 
2. ผลการปฏิบัติของสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติการเรียนของนักเรียน ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน

สถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ด าเนินการตามแนวทางและ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดนครสวรรค์ โดยสถานศึกษาได้ออกประกาศของสถานศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง และ
มาตรการในการปฏิบัติตนในสถานศึกษาการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
แนวปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน (Re-Opening) 
2.1.1 ประเมินตนเองเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียนตำมแบบประเมินกำร

ติดตำมประเมินผลฯ ในรูปแบบของ Digital Platform ผ่ำนระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) กรม
อนำมัยกระทรวง สำธำรณสุข ที่ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/schooV/ หรือ ตำมระบบ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

2.1.2 ประเมินสถำนกำรณ์และควำมพร้อม ตำมที่คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด
นครสวรรค์ก ำหนดโดยมีกำรตรวจรับรองกำรประเมินจำกหน่วยงำนหรือผู้ที่ เกี่ยวขKองในพ้ืนที่  เช่น 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ทีมศูนย์ปฏิบัติกำรควบคุมโรคอ ำเภอ (คปก.อ.) ในระดับพ้ืนที ่เป็นต้น 

2.1.3 จัดสภำพแวดล้อม อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องเรียนรวม และพ้ืนที่ใช้สอย
ร่วมกันให้มีกำรเว้นระยะห่ำง 1.5 เมตร ตำมแนวปฏิบัติด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม ในคู่มือกำรปฏิบัติส ำหรับ
สถำนศึกษำในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 

2.1.4 ปฏิบัติตำมกรอบแนวทำง 6 มิต ิได้แก่ กำรด ำเนินงำนเพื่อควำมปลอดภัย กำร
เรียนรู้กำรครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกำส สวัสดิภำพและคุ้มครอง นโยบำย และกำรบริหำรกำรเงิน ที่มีควำม
เชื่อมโยงกับมำตรกำรป้องกันโรคเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) (ศบค.) อันจะเป็นกำรวำงแผนที่จะช่วยสร้ำงเสริมควำม
เข้มแข็ง ด้ำนกำรคุ้มครองสุขภำพและควำมปลอดภัยของนักเรียน โดยมีมำตรกำรครอบคลุมหลักในมิติกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือควำมปลอดภัยลดกำรแพร่เชื้อโรค 6 ข้อปฏิบัติในสถำนศึกษำ ได้แก่ 1. คัดกรองวัดไข้ 2. สวม
หน้ำกำก 3. ล้ำงมือ 4. เว้นระยะห่ำง 5. ท ำควำมสะอำด 6. ลดแออัด 

2.2 แนวปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำระหว่ำงเปิดภำคเรียน โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ได้ด ำเนินกำรคัดกรองผู้ที่มีประวัติไข้ หรืออุณหภูมิกำยได้ ตั้งแต่ 37.5 
องศำเซลเชียส ขึ้นไป ร่วมกับอำกำร ทำงเดินหำยใจ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (น้ ำมูก เจ็บคอ หำยใจล ำบำก เหนื่อย
หอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส) และมีประวัติ สัมผัสใกล้ชิด กับผู้ป่วยยืนยัน ในช่วง 14 วันก่อนมีอำกำร ถือว่ำเป็นผู้
สัมผัสควำมเสี่ยง (กลุ่มเสี่ยง) ต้องรีบแจ้ง เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในพ้ืนที่ได้ด ำเนินกำรต่อไป 

2.3 หลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ยึดหลักการปฏิบัติ

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา อย่างเครง่ครัด เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริหาร 

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/schooV/%20หรือ%20ตามระบบของกระทรวงศึกษาธิการ
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/schooV/%20หรือ%20ตามระบบของกระทรวงศึกษาธิการ
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ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2564 โดยออกประกาศของสถานศึกษาเป็นหลักการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในสถานศึกษา ชี้แจงให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. คัดกรอง (Screening) : ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรองวัด
อุณหภูมิร่างกาย 

2. สวมหน้ากาก (Mask) : ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 

3. ล้างมือ (Hand Washing) : ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า นานอย่างน้อย 20 
วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น รวมทั้ง
ไมใ่ช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 

4. เว้นระยะห่าง (Social Distancing) : เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย  
1 - 2 เมตร รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที ่

5. ท าความสะอาด (Cleaning) : เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ท าความ
สะอาดห้องเรียน และบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุอุปกรณ์ ก่อน
เขา้เรียนช่วงพัก เที่ยงและหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิด และรวบรวมขยะออก
จากห้องเรียน เพ่ือน าไปก าจัดทุกวัน 

6. ลดแออัด (Reducing) : ลดระยะเวลาการท ากิจกรรมใหKสั้นลงเท่าที่จ าเป็นหรือ
เหลื่อมเวลาท ากิจกรรม และหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัดโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ด าเนินการประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
เทอม ตามระบบ Thai Stop Covid Plus และรวบรวมส่งเขตพ้ืนที่การศึกษา และรายงานผลประเมินต่อ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์ หากประสงค์จะประเมินตนเองก่อนออกจากบ้าน เพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้กับเพ่ือนในที่ท างาน หรือโรงเรียนทั้งตัวเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สามารถใช้แบบประเมิน ด้วยแอพพลิเคชันเซฟไทย (Thai save Thai) ก่อน
เปิดเทอม 14 วัน ซึ่งจัดท าโดยกรมอนามัย เพ่ือสนับสนุนให้คนไทยได้มีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
และให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาที่กลับมาจากต่างจังหวัดรายงานตัวกับผู้น าชุมชน 
ก านัน ผู้ใหญบ่้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน (อสม) ในพ้ืนที่ และเข้ารับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น
ไดท้ี่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Rapid Test) ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ทั้งนี้
ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A : เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
เมื่อออกนอกเคหสถาน ล้ำงมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหำเชื้อโควิด-19 ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
และ “หมอชนะ” อย่ำงเคร่งครัด และให้แยกกักตัวเพื่อเฝ้ำระวังอยู่ที่บ้ำนหรือที่พัก (Home Quarantine) เป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 14 วัน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ จ ำนวน 37 โรงเรียน โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้ออกแบบเครื่องมือส ำหรับนิเทศ ติดตำม ตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำในสังกัด โดยมี
วัตถุประสงค์ส ำหรับนิเทศ ติดตำม ตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำในวันที่ 15-17 มิถุนำยน 2564 ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ระหว่างวันที่ 1 – 14 มิถุนายน 2564  
2.1 โรงเรียนด าเนินการเปิดเรียนเมื่อวันที่เท่าไหร่ และจัดเรียนการสอนแบบใดบ้าง 
2.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู 
2.3 รูปแบบการเรียนของนักเรียน 

2.4 กรณีท่ีโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On Site โรงเรียนด าเนินการอย่างไร 
2.5 สภาพปัญหาการจัดการสอน และวิธีแก้ไขของโรงเรียน 
2.6 เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของโรงเรียน 
2.7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด าเนินการอย่างไร 
2.8 แนวทางการจัดการเรียนการสอนชดเชย 
2.9 ปฏิทินการสอนชดเชย 
2.10 ปัญหา/อุปสรรค 

ตอนที่ 3 มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ มีจ ำนวน 37 โรงเรียน จ ำนวน

นักเรียน 32,940 คน จ ำนวนสหวิทยำเขต 5 สหวิทยำเขต ได้แก่ 

1) สหวิทยาเขตวิมานลอย จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนนครสวรรค์ 
1.2 โรงเรียนพยุหะพิทยำคม 

1.3 โรงเรียนเขำทองพิทยำคม 

1.4 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยำ 
1.5 โรงเรียนเขำกะลำวิทยำคม 

1.6 โรงเรียนโกรกพระ 

2) สหวิทยาเขตอัจฉราลัย จ ำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย 

2.1 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
2.2 โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม 

2.3 โรงเรียนไพศำลีพิทยำ 
2.4 โรงเรียนพนมรอกวิทยำ 
2.5 โรงเรียนวังบ่อวิทยำ 
2.6 โรงเรียนหนองบัว 

2.7 โรงเรียนวังข่อยพิทยำ 
2.8 โรงเรียนตะคร้อพิทยำ 
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3) สหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินท ์จ ำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย  
3.1 โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ มัชฌิม 

3.2 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 

3.3 โรงเรียนทับกฤชพัฒนำ 
3.4 โรงเรียนพระบำงวิทยำ 
3.5 โรงเรียนบ้ำนแก่งชัชวลิตวิทยำ 
3.6 โรงเรียนหัวดงรำชพรหมภรณ์ 
3.7 โรงเรียนหนองกรดพิทยำคม 

3.8 โรงเรียนเก้ำเลี้ยววิทยำ 
4) สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน จ ำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย 

4.1 โรงเรียนลำดยำววิทยำคม 

4.2 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยำคม 

4.3 โรงเรียนเทพศำลำประชำสรรค์ 
4.4 โรงเรียนแม่วงก์พิทยำคม 

4.5 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยำคม 

4.6 โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคม 

4.7 โรงเรียนรัฐรำษฎร์อนุสรณ์ 
5) สหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี จ ำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย 

5.1 โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ 
5.2 โรงเรียนตำกฟ้ำวิชำประสิทธิ์ 
5.3 โรงเรียนหนองโพพิทยำ 
5.4 โรงเรียนอุดมธัญญำประชำนุเครำะห์ 
5.5 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 
5.6 โรงเรียนลำดทิพรสพิทยำคม 

5.7 โรงเรียนทหำรอำกำศอนุสรณ์ 
5.8 โรงเรียนช่องแคพิทยำคม 

ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ระหว่างวันที่ 1 – 14 มิถุนายน 2564  

2.1 โรงเรียนด าเนินการเปิดเรียนเม่ือวันที่เท่าไหร่ และจัดเรียนการสอนแบบใดบ้าง 
2.1.1 เริ่มเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จ ำนวน 21 โรงเรียน  

จัดเรียนการสอน On Air, On Line, On Hand 

2.1.2 เริ่มเปิดเรียนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จ านวน 4 โรงเรียน  

จัดเรียนการสอน On Line, On Demand, On Hand 
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2.1.3 เริ่มเปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จ านวน 9 โรงเรียน  
จัดเรียนการสอน On Line, On Demand, On Hand 

2.1.4 เริ่มเปิดเรียนวันที่ 17 มิถุนายน 2564 จ านวน 2 โรงเรียน  
จัดเรียนการสอน On Line, On Demand, On Hand 

2.1.5 เริ่มเปิดเรียนวันที่ 28 มิถุนายน 2564 จ านวน 37 โรงเรียน  
จัดเรียนการสอน On Site, On Line, On Demand, On Hand 

2.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน (โรงเรียนสามารถจัดได้หลายรูปแบบ) 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

จากแผนภูมิแท่ง พบว่าโรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 2.2.1 รูปแบบ On Site   มีจ านวน  1 โรงเรียน  คิดเป็น 2.7% 
 2.2.2 รูปแบบ On Air   มีจ านวน  1 โรงเรียน  คิดเป็น 2.7% 
 2.2.3 รูปแบบ On Line   มีจ านวน  35 โรงเรียน  คิดเป็น 94.6% 
 2.2.4 รูปแบบ On Demand   มีจ านวน  16 โรงเรียน  คิดเป็น 43.2% 
 2.2.5 รูปแบบ On Hand  มีจ านวน  21 โรงเรียน  คิดเป็น 56.8% 
 2.2.6 อ่ืน ๆ   มีจ านวน  1 โรงเรียน  คิดเป็น 2.7% 

2.3 จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ (ครู 1 คน สามารถสอนได้หลายรูปแบบ และ
สอนได้หลายระดับชั้น) 

     

ม.1, 86

ม.2, 56

ม.3, 60ม.4, 43

ม.5, 46

ม.6, 
42

จ านวนครูที่สอนแบบ On Site แยกตามช้ันเรียน
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ม.3, 3

ม.6, 1

จ านวนครูที่สอนแบบ On Air แยกตามช้ันเรียน

ม.1, 534

ม.2, 554

ม.3, 557ม.4, 628

ม.5, 604

ม.6, 571

จ านวนครูที่สอนแบบ On Line  แยกตามช้ันเรียน

ม.1, 174

ม.2, 172

ม.3, 184ม.4, 195

ม.5, 198

ม.6, 179

จ านวนครูที่สอนแบบ On Demand  แยกตามช้ันเรียน
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2.4 จ านวนนักเรียนที่เรียนรูปแบบต่าง ๆ (นักเรียน 1 คน สามารถเรียนได้หลายรูปแบบ) 
 

 

 
 

ม.1, 129

ม.2, 124

ม.3, 
119ม.4, 147

ม.5, 156

ม.6, 147

จ านวนครูที่สอนแบบ On Hand แยกตามช้ันเรียน

On Site, 1 On Air, 12

On Line, 5184
On Demand, 

1771

On Hand, 
1114

จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แยกตามรูปแบบการเรียน

On Air, 3

On Line, 5358
On Demand, 

1831

On 
Hand, 
1033

จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แยกตามรูปแบบการเรียน
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On Air, 18

On Line, 5272
On Demand, 

1718

On Hand, 
1103

จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบการเรียน

On Air, 2

On Line, 5254

On Demand, 
1705

On Hand, 653

จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามรูปแบบการเรียน

On Line, 4397

On Demand, 
1596

On Hand, 
638

จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แยกตามรูปแบบการเรียน
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2.5 กรณีที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On Site โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
จากแผนภูมิรูปภาพ กรณีท่ีโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On Site พบว่า 
 2.5.1 จ านวนนักเรียนที่มาเรียนทุกคน   มีจ านวน  21 โรงเรียน  คิดเป็น 56.75% 
 2.5.2 จ านวนนักเรียนที่สลับวันมาเรียน  มีจ านวน  6 โรงเรียน  คิดเป็น 16.22% 
 2.5.3 จ านวนนักเรียนที่สลับกลุ่มมาเรียน  มีจ านวน  9 โรงเรียน  คิดเป็น 24.32% 
 2.5.4 On Site รูปแบบอื่น ๆ   มีจ านวน  1 โรงเรียน  คิดเป็น 2.70% 

 
 
 
 
 
 

On Air, 12

On Line, 4222

On Demand, 
1528

On 
Hand, 

610

จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แยกตามรูปแบบการเรียน

21(51.75%) 

6(12.22%) 

9(24.32%) 

1(2.70%) 
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2.6 สภาพปัญหาการจัดการสอน และวิธีแก้ไขของโรงเรียน 
 2.6.1 รูปแบบการสอนแบบ On Site 

  1) ด้านการจัดการ 
สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 

- การคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพ้ืนที่
ระบาดของโรคเป็นไปได้ยาก การรักษาระยะห่าง
เป็นไปได้ยาก รอบ ๆ โรงเรียนมีความเสี่ยงผู้ติดเชื้อ 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด 
 

- จ านวนนักเรียนต่อห้องมากเกินไป - แบ่ง 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียน 

  2) ด้านครู 
สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 

- การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ด้วยดี แต่มี
ความเสี่ยงจากระยะห่างของนักเรียนในชั้นไม่
เพียงพอ 

- จัดชั้นเรียน ให้มีระยะห่าง และลดการ 
ฟุ้งกระจายของเชื้อโรค 

- ครูเดินทางกลับต่างจังหวัด - แจ้งให้ครูกักตัว 14 วันก่อนปฏิบัติงาน 

  3) ด้านนักเรียน 
สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 

- มีความเสี่ยงจากระยะห่างของนักเรียนใน 
ชั้นเรียนไม่เพียงพอ 

- เพ่ิมระยะห่าง และลดความแออัดในชั้นเรียน 
ชุมชน 

- นักเรียนไม่มีโทรศัพท์มือถือ และไม่สามารถ 
เข้ากลุ่มเรียนได้ 

- จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนโดยให้พบ
ครูผู้สอนในแต่ละวิชา 

- มีนักเรียนและคนในครอบครัวเดินทางไปพ้ืนที่
เสี่ยง 

- ปฏิบัติตามนโยบายสาธารณสุข 

 2.6.2 รูปแบบการสอนแบบ On Air 
  1) ด้านการจัดการ 

สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 
- ควบคุมการเข้าเรียนได้ยาก การวัดและ
ประเมินผลไม่ตรงสาระที่เปิดสอน และรายวิชา 
ไม่ตรงหลักสูตร 

- ประยุกต์ใช้เนื้อหาบางรายวิชา และใช้วิธีการ
เทียบเคียงกับรายวิชาที่เปิดสอน เพ่ือเพ่ิมเติม
ความรู้ 

  2) ด้านครู 
สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 

- ต้องสร้างเครื่องมือ หรือช่องทางในการพิจารณา
การเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

- สร้างกลุ่มส าหรับสื่อสาร ส่งงาน ติดต่อ 
เช็คชื่อเข้าชั้นเรียนในคราวเดียวกัน 
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  3) ด้านนักเรียน 
สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 

- การเทียบรหัสวิชา และรายวิชาไม่ตรงตารางเรียน 
และไม่ตรงตามโครงสร้างที่โรงเรียนจัด 

- สอบถามครูประจ าวิชา และใช้เป็นเนื้อหา
เพ่ิมเติมในรายวิชาที่เทียบเคียงได้/แบบฝึก
เพ่ิมเติม 

- นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ ความพร้อม - ใช้รูปแบบ On Hand 

 2.6.3 รูปแบบการสอนแบบ On Line 
  1) ด้านการจัดการ 

สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 
- การสื่อสารท าความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ กับนักเรียนใหม่ในชั้น ม.1 และ ม.4 

- บริหารจัดการผ่านช่องทางการสื่อสารของ
ห้องเรียนในแต่ละระดับชั้นและสื่อสารผ่านครู 
ที่ปรึกษา 

- สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่พร้อม 
 
- สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน 
ไม่เหมาะสม 

- ใช้อินเตอร์เน็ตจากสัญญาณของ 
ครูผู้สอน ปรับปรุงระบบใหม่ให้ครบทุกพ้ืนที่ 
- หาสถานที่แยกจัดการเรียนการสอน 
ตามรายวิชา 

- รายวิชาปฏิบัติจะจัดการเรียนรู้ได้ไม่เต็มศักยภาพ  
 

- สอนเนื้อหาทฤษฎีก่อน หากเปิดเรียนจึงสอน
ปฏิบัติ เช่น รายวิชาการงานอาชีพ ส่งคลิปวิดีโอ
ที่นักเรียนฝึกการเพาะช า และถ่ายผลงานส่งให้
ครูประเมิน รายวิชาพลศึกษา ใช้การสอนทฤษฎี 
กติกา มีการส่งคลิปวิดีโอจาก Youtube ให้
นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง 

- หน่วยการเรียนรู้บางหน่วยเป็นการสอนปฏิบัติ  
ไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
- ไม่สามารถตามนักเรียนเข้าเรียนได้ครบทุกคน 

- สอนทฤษฎี เนื้อหา กระบวนการปฏิบัติให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจก่อน  
- ครูแจกใบงานไว้ใน Facebook กลุ่ม แล้วให้
นักเรียนติดตามส่งงานภายหลัง 

- รูปแบบการสอนยังไม่หลากหลาย - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ
ออนไลน์ต่าง ๆ  

- สัญญาณ Internet ขัดข้องไม่เสถียร  - ติดตั้งสัญญาณ Internet  ทกุอาคารเรียน 
- ในช่วงแรกการติดต่อนักเรียนใหม่ในการเข้ากลุ่ม ในวันมอบตัวและวันรับหนังสือด าเนินการให้

นักเรียนเข้ากลุ่มห้องเรียน 
- รับทราบข่าวสารข้อมูลแบบเร่งด่วนท าให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองปรับตัวไม่ทันตามสถานการณ์ 

- โรงเรียนแจ้งข่าวสารต่อนักเรียนและผู้ปกครอง
ทางกลุ่มไลน์ 

- การประสานงานระหว่างครูประจ าวิชา, ครูที่ปรึกษา 
และนักเรียน 

- เมื่อพบปัญหาต่าง ๆ เช่น นักเรียนไม่เข้าเรียน  
ครูประจ าวิชาประสานกับครูที่ปรึกษา และ
ติดตามทันที 
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สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 
- ขาดความรู้ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
กิจกรรม และการประเมินผลไม่เหมาะสมกับการเรียนรู้  

- มีการประชุมสร้างความเข้าใจ ปรับหลักสูตร 
กิจกรรมการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ 

  2) ด้านครู 
สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 

- ครูประจ าวิชาบางส่วนยังขาดความเข้าใจในระบบ
การสอนทางไกล 

- จัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

- ครูบางคนไม่มีทักษะในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ใน
การสอนออนไลน์ 

- อบรมการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการสอน
ออนไลน์ให้แก่ครู เช่น Google Classroom 
และ Google Meet 

- ครูยังไม่เข้าใจในการใช้งานระบบออนไลน์ที่
หลากหลาย เช่น Google Meet, Microsoft Teams, 
Zoom Meeting เป็นต้น 

- ศึกษาแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ในหลายรูปแบบ 
- มีการช่วยเหลือแบบเพ่ือนครูช่วยเพื่อนครู 
โรงเรียนจัดหาอุปกรณ์ส าหรับอ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนให้ครูครบทุกคน 

  3) ด้านนักเรียน 
สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 

- นักเรียนบางส่วนอาจไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์
ตามตารางเรียนได้ 

- ส่งเอกสารการจัดกิจกรรม คาบเรียนที่นักเรียน
พลาดไปหรือส่งวิด๊โอการสอนให้ชมย้อนหลัง 

- นักเรียนไปช่วยงานผู้ปกครองเนื่องจากผู้ปกครอง 
ไม่รับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Online 
 

- แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ปกครองทราบ เช่น 
กลุ่มไลน์ผู้ปกครองโทรศัพท์หาผู้ปกครอง และ
ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.kaoliao.ac.th 
และ Facebook : กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน
เก้าเลี้ยววิทยา 

- ขาดแคลนเครื่องมือในการเรียนรู้ทางไกล เช่น 
โทรศัพท ์คอมพิวเตอร์ Notebook ฯลฯ 
 

- จัดรูปแบบการสอนแบบอ่ืน ๆ ส าหรับนักเรียนที่
ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล ที่จ าเป็นต้อง 
ใช้เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยี เช่น On Hand 
โดยใช้หนังสือเรียนเป็นฐานในการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาใช้ใบงาน ใบความรู้เพ่ิมเติม เป็นต้น 

- มีระยะเวลาเรียนจ ากัด และข้อจ ากัดในด้าน
เครื่องมือ การเตรียมอุปกรณ์ และการส่งงานที่ครู
ประจ าวิชามอบหมาย 

- ศึกษาและสอบถามครูประจ าวิชาเพ่ิมเติม  
นอกเวลาที่ตนเกิดข้อสงสัย เตรียมอุปกรณ์และ
สัญญาณให้พร้อมในการเรียนแต่ละวัน 
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 2.6.4 รูปแบบการสอนแบบ On Demand 
  1) ด้านการจัดการ 

สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 
- อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ 
การรับการเรียน ใช้แอปพลิเคชั่น มีข้อจ ากัด 

- ใช้อุปกรณ์ร่วมกับเพื่อน  

- วิธีการ : ครูผู้สอนจัดท าคลิป VDO, Youtube 
เป็นสื่อการสอนไว้ในห้องเรียน Google Classroom 
/กลุ่ม Line หรือ Facebook ของวิชานั้น ๆ เพื่อ
นักเรียนสามารถมาดูย้อนหลังได้ 

- สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการสอน 
แนวนี้เพิ่มมากข้ึน 

- นักเรียนบางคนไม่สามารถเข้าเรียนในแอพลิเคชัน 
Google classroom 
- นักเรียนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น 

- คุณครูเพ่ิม E-mail นักเรียนใน 
แอปพลิเคชัน Google classroom  
- โรงเรียนจัดท าคู่มือหรือโปสเตอร์วิธีการใช้แอพ
พลิเคชันให้กับนักเรียน โดยส่งไปในไลน์กลุ่ม
ห้องเรียนทุกห้อง 

- การติดต่อสื่อสาร เพื่อการประชุมวางแผนการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

- จัดประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
- จัดตั้งกลุ่มไลน์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

  2) ด้านครู 
สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 

- ใช้แอปพลิเคชั่น มีข้อจ ากัด  - สร้างแบบทดสอบใน Google Classroom 
- นักเรียนไม่เข้าเรียนในแอพลิเคชัน Google 
classroom 
- การวัดและประเมินผล ต้องเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ 

- คุณครูจัดท าสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม เช่น 
สร้างคลิป VDO ในเว็บไซต์ Youtube เป็นต้น 
- จัดท าใบงานส่งในแอปพลิเคชัน 
ไลน์กลุ่มของห้องเรียน 
- สร้างแบบฟอร์มการตอบค าถามผ่าน Google 
from 
- จัดท าใบงานในรูปแบบ On-handแล้วนัดหมาย
นักเรียนรับ โดยก าหนดเวลา ในแต่ละระดับชั้น 

- เนื้อหาบางรายวิชาไม่เหมาะสมกับการเรียน
ออนไลน์ 

- เลือกเนื้อหาวิชาที่เป็นทฤษฎีหรือเนื้อหาที่
เหมาะสมสามารถออนไลน์ได้ 

  3) ด้านนักเรียน 
สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 

- โหลดแอป Zoom ไม่ได้ เข้าเรียนน้อย - ติดตามนักเรียนและแจ้งให้ไปส่งงานใน 
Classroom 

-นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมที่ไม่มีความพร้อมใน
การเรียน เช่น ตื่นสาย ไม่สนใจเรียน ไม่ส่งงาน 

-ครูที่ปรึกษาน าข้อมูลการเข้าเรียน แจ้งผู้ปกครอง
ทราบให้ก ากับ ติดตามนักเรียนอีกครั้ง 
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สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 
- ผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญของการเรียนหรือมีี
ปัญหาทางด้านการเงิน เช่น ให้นักเรียนไปท างาน
ในช่วงเรียนออนไลน์ 

- ครูที่ปรึกษาท าความเข้าใจกับผู้ปกครองใน
ช่วงเวลาเรียนออนไลน์ของนักเรียน" 

 2.6.5 รูปแบบการสอนแบบ On Hand 
  1) ด้านการจัดการ 

สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 
- ส ารวจข้อมูลนักเรียนและจัดท าเป็นเอกสารให้กับ
นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ 

- จัดท าเป็นเอกสาร ใบความรู้ แบบฝึกงาน 
 ใบงาน  

- นักเรียนไม่เข้าใจในบางเนื้อหา หรือปฏิบัติตาม 
ใบงานได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

- ครูสอนทฤษฎีและทักษะปฏิบัติเพิ่มเมื่อเปิดภาค
เรียน  
- ให้นักเรียนศึกษา Youtube ประกอบ 

- การจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนเป็นไปได้ยาก 
และเกิดความเสี่ยงต่อการรวมคนจ านวนมาก 

- นัดนักเรียนทั้งระดับชั้นมารับหนังสือในคราว
เดียวกัน แต่เว้นระยะห่าง และเหลื่อมเวลากัน 
เพ่ือน าหนังสือ/สมุดใช้ประกอบการเรียน 

  2) ด้านครู 
สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 

- บางครั้งเนื้อหาที่สอนไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียน  
ท าให้การท าใบงาน จะต้องแจกกระดาษให้กับ
นักเรียนหรือส่งไฟล์ให้นักเรียน 

- สอนให้ตรงเนื้อหาในหนังสือเรียนให้มากที่สุด 

- คุณครูมีภาระงานอ่ืน นอกจากการจัดการเรียน 
การสอน 

- แนะน า สื่อหรือแหล่งข้อมูลในการจัดท าใบงาน
ให้กับคุณครู 

  3) ด้านนักเรียน 
สภาพปัญหา วิธีแก้ปัญหา 

- นักเรียนบางคนไม่สะดวกในการเดินทางมารับ
เอกสารหรือใบงาน 

- มอบหมายนักเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงรับ
เอกสารแทน 

- ไม่สามารถรู้พ้ืนฐานความสามารถของนักเรียน 
แต่ละบุคคลได้ 

- ไม่ให้ใบงานที่ยากเกินไป 

- ได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาได้ไม่เต็มที่ - เสริมความรู้และแบบฝึกหักให้นักเรียนเพ่ิมเติม 
- นักเรียนไม่มีโอกาสพบครู มีข้อสงสัยไม่สามารถ
สอบถามได้ 

- ให้นักเรียนน าข้อสงสัยมาสอบถามเมื่อเปิดภาค
เรียน 
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2.7 เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของโรงเรียน (โรงเรียนสามารถตอบได้
หลายรูปแบบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิรูปภาพ พบว่าโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On Site ใช้เครื่องมือต่าง ๆ 

ดังนี้  
 2.7.1 Google Meet มีจ านวน  31 โรงเรียน  คิดเป็น 83.8% 
 2.7.2 Microsoft Teams มีจ านวน  4 โรงเรียน  คิดเป็น 10.8% 
 2.7.3 Zoom Meeting มีจ านวน  20 โรงเรียน  คิดเป็น 54.1% 
 2.7.4 Vroom มีจ านวน  5 โรงเรียน  คิดเป็น 13.5% 
 2.7.5 Line มีจ านวน  36 โรงเรียน  คิดเป็น 97.3% 
 2.7.6 Facebook มีจ านวน  35 โรงเรียน  คิดเป็น 94.6% 

2.8 ด าเนินการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
2.8.1 ใช้วิธีประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียน โดยมีการประเมินจากการสังเกต

ติดตามพฤติกรรมการเรียน การทดสอบแบบไม่เป็นทางการ เช่น การทดสอบย่อย การตอบค าถาม ซึ่งครูจะท า
การบันทึกรายละเอียด การประเมินเช่นนี้ ได้แก่  

 1) การประเมินการเข้าชั้นเรียน  
 2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์  
 3) การท าแบบฝึกหัดและการส่งแบบฝึกหัด  
 4) การทดสอบย่อย 
2.8.2 ด าเนินการวัดผลและประเมินผลตามระเบียบวัดผลของสถานศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) 
 
 

35(94.6%) 

31(83.8%) 

20(54.1%) 36(97.3%) 

4(10.8%) 5(13.5%) 
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  1) ใช้รูปแบบการประเมินที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน  
  2) ใช้รูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้  
  3) ใช้รูปแบบการสอนและประเมินผลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  4) ใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย และมุ่งที่การเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 5) ครูผู้สอนต้องพิจารณาการประเมินผลให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 6) ผู้สอนมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นระยะเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เต็ม

ศักยภาพ และให้โอกาสนักเรียนในการปรับปรุงผลงานหรือชิ้นงาน 
 7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ต้องครอบคลุมและเป็นไปตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
ต้องรู้และควรรู้ของรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ให้ครูผู้สอนด าเนินการสื่อสาร ชี้แจงและท าความเข้าใจกับนักเรียนถึง
ความจ าเป็นในการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ชัดเจน 

 8) ปรับแผนการสอน มอบหมายงานที่ไม่ซับซ้อน บูรณาการการวัดประเมินผลที่
รอบด้าน หลากหลาย มีความเอ้ืออาทรต่อผู้เรียน 

2.9 แนวทางการจัดการเรียนการสอนชดเชย 
อ้างถึงหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04030/ว 1228 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมความ

เขา้ใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนซดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับ ของกระทรวงศึกษาธิการเลื่อน
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ระลอกใหม่ ทั่วประเทศมีความรุนแรงอยู่ในหลายพ้ืนที่ 
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนการสอนชดเซย 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ให้สถานศึกษาด าเนินการ 

1. การนับเวลาเรียน ให้เริ่มนับเวลาเรียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ยกเว้น
สถานศึกษาที่มีความพร้อม มีความประสงคเปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และผ่านเกณฑ ์
การประเมินความพร้อม ของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด ให้เริ่มนับเวลาเรียนตั้งแต่วันที่เปิดภาคเรียนในวันนั้น ๆ ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องจัดให้มีการ
สอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียนที่สถานศึกษาก าหนด โดยโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ด าเนินการเปิดท าการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และเปิดท าการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 
2564 โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบ ได้แก่ On Air  On Line  On Demand  และ On 
Hand ตลอดจนมีแผนบริหารจัดการส าหรับการเปิดภาคเรียนไปแล้ว มีการแพร่ระบาดอีกครั้ง ก็สามารถ
บริหารจัดการตามแผนการด าเนินงานที่ได้รว่มกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้โรงเรียนได้ด าเนินการ
ชี้แจงแนวทางการมาเรียนของนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครอง โดยมีรูปแบบการประชุมแบบ On Line หรือ
การเยี่ยมบ้านนักเรียนทั้งแบบ On Site และ On Line 
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2. การสอนชดเชย โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
ด าเนินการบริหารจัดการสอนชดเชยจัดตามบริบทและความเหมาะสม กรณีเปิดท าการเรียนการสอนในวันที่ 1 
มิถุนายน 2564 ได้จัดการการสอนชดเชยให้กับนักเรียน จ านวน 10 วัน โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
On Site ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในวันเสาร์ โดยจัดตารางเรียนวันจันทร์ วันอังคาร 
วันพุธ ฯ หรือจัดการเรียนการสอนชดเชยในคาบที่ 8 และ 9 หมุนเวียนจนครบการสอนชดเชย จ านวน 10 วัน 
ส่วนกรณีเปิท าการเรียนการสอนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ได้จัดการการสอนชดเชยให้กับนักเรียน จ านวน 
18 วัน โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน On Site ควบคูก่ับการจัดกการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ใน
วันเสาร์โดยจัดตารางเรียนวันจันทร ์วันอังคาร วันพุธ ฯ หมุนเวียนจนครบการสอนชดเชย จ านวน 18 วัน หรือ 
จัดการเรียนการสอนชดเชยในคาบที่ 8 และ 9 โดยออกประกาศของโรงเรียน เรื่อง การสอนชดเชย และชี้แจง 
ท าความเข้าใจใหก้ับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน 

3. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  
ได้ด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ 
เตรียมความพร้อมครู บุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบ On Site  On Line ก่อนเปิดภาคเรียน และได้น า
ประเด็นปัญหาในปีการศึกษา 2563 มาใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 โดยเลือก
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่สามารถวัดและประเมินผลได้จริง ค านึงถึงบริบทของนักเรียนที่บ้านและ
ความพร้อมของผู้ปกครอง และมีการก ากับ ติดตาม นักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อาทิเช่น การติดต่อ
ผ่านไลน์กลุ่มนักเรียน ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง ไลน์กลุ่มครูที่ปรึกษา ตลอดจนการลงพ้ืนที่ติดตามนักเรียนแต่เน้น
ความปลอดภัยของครูและนักเรียน ซึ่งครู นักเรียน ผู้ปกครองจะได้รับทราบความเคลื่อนไหวในการเรียนรู้ของ
นักเรียนอยา่งต่อเนื่อง 

2.10 ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามคู่ มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาตามประกาศจังหวัด
นครสวรรค์เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ส าหรับโรงเรียน สถานศึกษาหรือ
สถาบันการศึกษาสังกัดภาครัฐและเอกชนทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
และแนวทางแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรค 
1) สบู่และเจลยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน 
2) บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ยังไมม่ีเพียงพอ 
3) นักเรียนขาดความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และระบบสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต 
4) บุคลากรและนักเรียนขาดอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร ท าให้ขาดความต่อเนื่องใน

การเรียนรู้ 
แนวทางแก้ไข 

1) จัดหางบประมาณเพ่ิมเติมซื้อสบู่หรือเจลให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
2) รับบุคลากรเพิ่มเติมหรือจัดแบ่งหน้าที่ใหม่ให้เพียงพอ 
3) สถานศึกษาจัดระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 
4) โรงเรียนจัดหาอุปกรณ์และสัญญาอินเทอรเน็ตให้ทั้งบุคลากรและนักเรียนที่ขาด

อุปกรณเ์ครื่องมือสื่อสาร เพ่ือให้มีความต่อเนื่องในการเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะ/เพิ่มเติมอ่ืน (ข้อคน้พบ/จุดเด่น, นวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนฯ) 
1) ขอ้คน้พบ/จุดเด่น นวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนฯ 

- นวัตกรรมความใส่ใจของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ถึงแม้สถานการณ์จะมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โรงเรียนสามารถ
ปรับตัวให้เขา้กับสถานการณไ์ด้ 

- ครูมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพ่ือให้เขา้ถึงแหล่งข้อมูลส าหรับน ามาใช้ใน 
การออกแบบการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยการศึกษาค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การอบรม
พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น โดยมี
นวัตกรรมน้องช่วยพ่ีในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซ่ึงท าให้เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี
ในโรงเรียน 

- รูปแบบการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ
สถานการณ์การเรียนการสอนที่มีความแตกต่าง และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนและคุณภาพของผู้เรียนในอนาคต 

- รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษามีความหลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณป์ัจจุบัน และเกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการได้ครบถว้นตามบริบทของโรงเรียน ครอบคลุม
งาน 4 งาน 

2) ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ควรพัฒนา

รูปแบบการนิเทศภายในให้มีความเข้มแข็งเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ การจัดการ
เรียนการสอนมีสัมฤทธิ์ผล ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรและความต้องการของชุมชน 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ควรจัดท าโครงการเพ่ือ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีความ
เพียงพอตอ่ความต้องการ  
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กำรประเมนิควำมพร้อมของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        43 
 

  
                     รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 

                กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.นครสวรรค์ 
 
 

ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานการ
ประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยนายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และศึกษานิเทศก์ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “ศึกษานิเทศก์พบเพ่ือนครู”  
ผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เข้าร่วมประชุม 
ศบค.จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือรับทราบแนวปฏิบัติการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรั ส 
โคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 
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ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2564 เยี่ยมให้ก าลังใจ ผู้บริหาร และคณะครูในการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้เยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือรับทราบข้อมูล ปัญหา บรรยากาศในการเรียนของนักเรียน 
รวมทั้งให้ก าลังใจนักเรียน และเน้นย้ าการป้องกันมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


