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 การวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจาก ดร.พิจิตร พรหมจารีย ์
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ดร.อนุวัฒน์ ราชจ าปี 
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ดร.ล้ีวัชร์ ตาวงค์ ครูวิทยฐานะเช่ียวชาญ ดร.สุภาวดี ปกครอง 
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ดร.ฐิตินันท์ อุปการ ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นท่ี ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จนการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการนักวิจัยระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต 2 ตามโครงการส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพื้นท่ี เพื่อการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้ 
วิถีใหม่ท่ีได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ เสียสละเวลา และอุทิศตน จนท าให้การวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 
ไปด้วยดี 
  
 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 



บทสรุปผู้บริหาร 
 
        การวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะ
ต่างๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย โอกาส อุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 2) เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้  และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  3) เพื่ อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 193 คน ได้มาโดยการ 
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประเด็นประชุมระดม
ความคิดและประเด็นในการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ียและร้อยละ  
 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ การบริหารจัดการบุคลากร มีความรู้
ความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง  
มีการระดมทุนจากชุมชนมาใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอุปสรรคด้าน 
ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนและสัญญาณอินเทอร์เน็ต ด้านการจัดการเรียนรู้ มีการปรับเปล่ียน 
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็น 5 รูปแบบ 
คือ 1) On-Air 2) On-Demand 3) On-Line 4) On-Hand 5) Blended มีการยืดหยุ่น เวลาเรียน  
มีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย โดยยึดตามบริบทและความพร้อมในแต่ละระดับช้ัน  ส่ิงท่ีเป็น
อุปสรรคคือ ครูบางคนยึดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ไม่เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษาเป็นผู้คอยก ากับติดตามนักเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน  
ด้านความปลอดภัยมีการติดต่อระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีการปรับเปล่ียนการเย่ียมบ้าน 
เป็นแบบออนไลน์ เพื่อทราบสภาพครอบครัวนักเรียน มีการติดตามส่งต่อการเรียนรู้ในช้ันท่ีสูงขึ้น 
อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาท่ีพบคือ นักเรียนอยู่กับผู้ปกครองท่ีสูงวัย จึงเป็นอุปสรรคในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนรู้  
  2. แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการ การจัด 
การเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
การบริหารจัดการ ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วมและท างานเป็นทีม จัดท าคลังส่ือวิดีทัศน์
เพื่อให้ โรงเรียนสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านการจัดการเรียนรู้ มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ 1) On-Air 2) On-Demand 3) On-Line 4) On-Hand 5) Blended ส่วนด้านการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาเน้นทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  การแก้ปัญหา 
ในการเรียนรู้หรือปัญหาในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ โดยยึดหลักการบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ สร้างความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  โดยครู



นัดหมายเวลาให ้ผู้ปกครองและนักเรียนมารับใบงานคนละเวลา มีการตรวจคัดกรอง เว้นระยะห่างก่อน
เข้ารับใบงาน  
 3. ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
โคโรนา 2019 ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ระดับปฐมวัย มีโครงการ 
1) นโยบายการจัดประสบการณ์จริงโดยใช้แนวคิดไฮสโคป โดยผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนได้ร่วมกัน
วางแผนและสะท้อนผล 2) โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีจบไม่ตรงเอกได้รับการพัฒนา เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย 3) โครงการพัฒนาหลักสูตร
ส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ บูรณาการการวัดและประเมินผล ระดับประถมศึกษา 
มีโครงการ 1) โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน คิดเลขเป็น 2) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศ 3) โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสู่การบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1)โครงการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 2) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 3) โครงการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสู่การบูรณาการ ส่วนระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อเสนอ ดังนี้  
1) การก าหนดนโยบายและแนวทางของการจัดการศึกษา ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านบุคลากร 
เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดสรรอัตราก าลังให้กับ
สถานศึกษาท่ีขาดแคลนและจัดสรรต าแหน่งทดแทนต าแหน่งเดิมของข้าราชการครูท่ีเกษียณอายุราชการ 
2) ควรมีโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและท่ัวถึง  
ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาได้ท้ัง 5 รูปแบบ 3) ควรมีความพร้อม
ในด้านประสิทธิภาพของระบบการจัดการศึกษา  ท้ังทางด้านเครือข่ายซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์  วัสดุและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาท้ัง 5 รูปแบบพร้อมท้ังต้องสนับสนุนด้านทุน  
ในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 4) ควรมีการจัดหรือการสร้างแหล่งเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ สามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาจัดการศึกษาได้ในทุกรูปแบบ 5) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ควรออกแบบ 
ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนการจัดการเรียนการรู้ควรจัดแบบผสมผสานประยุกต์ใช้ท้ัง 5 รูปแบบ
ตามความเหมาะสม 6) ควรเร่งด าเนินการจัดหาวัคซีนให้กับนักเรียน และมีมาตรการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องรับวัคซีน  
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บทท่ี  1 
 

บทน ำ 
 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติในหมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ 
มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ระบุว่า รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ต้ังแต่ก่อน
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ส่วนวรรคส่ี ระบุว่า การศึกษา 
ท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัด 
ของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 
ตอนท่ี 40 ก ) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ท่ีก าหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยก าหนดเป้าหมาย ข้อ 1 คนไทยเป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และเป้าหมายข้อ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยมีตัวช้ีวัด 3 ข้อ คือ ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ข้อ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และ ข้อ 3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยจะเห็นได้ว่า เป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีแท้จริงนั้น
ต้องการให้เกิดคุณภาพ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ซึ่งการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพจ าเป็นต้องวางระบบ
การบริหารการศึกษาท่ีมีคุณภาพด้วย โดยเฉพาะยุคของการเปล่ียนแปลงในปัจจุบันท่ีต้องเตรียมคน 
ให้ปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีการท างานด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพร่วมกัน  (ราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม 135 ตอนท่ี 82 ก) 
 ยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อมนุษย์ท้ังด้านบวกและลบ
ก่อให้เกิดปัญหาความเหล่ือมล้ าและช่องว่างหลายด้าน ด้านการศึกษาเกิดความเหล่ือมล้ าความรู้  
ท้ังในระดับระหว่างประเทศ และในระดับประเทศ การเตรียมคนให้พร้อมจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง  
เพื่อให้ด ารงอยู่อย่างรู้เท่าทันท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง การท่ีจะพัฒนาคนต้องใช้การศึกษา 
เป็นเครื่องมือ เพราะการศึกษาสามารถสร้างคน สร้างสังคม สร้างชาติได้ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560)  ดังนั้น เมื่อหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาคือการสร้างและพัฒนาคนเพื่ออนาคต
ของประเทศ การให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2559) 
 การจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ต้ังใจเรียน และเกิด
การเรียนรู ขึ้น การเรียนของผู เรียนจะไปสูจุดหมายปลายทางย่อมขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนรู ท่ีดี 
ของผู้สอน หากผู้สอนรูจักเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรูท่ีดีและเหมาะสมแลว ยอมจะมีผลดีต่อการเรียน
ของผู้เรียน กล่าวคือ ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหรือกิจกรรมท่ีเรียนรู้ มีทักษะและเกิด
ความช านาญในเนื้อหาวิชา เกิดทัศนคติท่ีดีต่อส่ิงท่ีเรียนและสามารถน าความรู้ ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน ท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,  2557) ดังนั้น 
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ครู จึงเป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอน อบรมขัดเกลาและให้ค าแนะน ามีความเกี่ยวข้อง
ใกล้ชิดกับผู้เรียน การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของครู จึงส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
รวมทั้งคุณภาพการสอนของครู เป็นตัวแปรท่ีเป็นกลไกส าคัญท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน (Bloom,    
1982)   
 ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสในสัตว์ มีหลายสายพันธุ์ โดยปกติไม่ก่อโรคในคน แต่เมื่อกลายพันธุ์เป็น
สายพันธุ์ใหม่ท่ีก่อโรคในมนุษย์ได้ ในขณะท่ีมนุษย์ยังไม่รู้จักและไม่มีภูมิต้านทานก็จะเกิดการระบาดของ
โรคในคน โรคโควิด-19 เป็นโรคติดเช้ือทางเดินหายใจท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนา ซึ่งมี ช่ือทางการ 
ว่า SARS-CoV-2 ท าให้เกิดไข้ ไอ และอาจมีปอดอักเสบ เริ่มพบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2562 (ค.ศ. 2019) ท่ีเมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ภาคกลางของประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่
มีผู้คนหนาแน่น จึงเกิดการระบาดใหญ่ได้รวดเร็ว การดูแลรักษาเป็นไปอย่างฉุกเฉิน มีคนป่วยหนัก  
และตายมากเกินท่ีควรจะเป็นจนประเทศจีนต้องปิดเมืองและปิดประเทศต่อมาขณะนี้ประเทศจีน
สามารถควบคุมได้จนแทบจะไม่มี ผู้ป่วยรายใหม่  แต่โดยธรรมชาติแล้วจะยังมี ผู้ ท่ีมี เ ช้ืออยู่  
(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562) 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2562 
และลุกลามไปท่ัวโลก โดยมีจ านวนผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การท่องเท่ียว เทคโนโลยีและการศึกษาเป็นอย่างมาก องค์การ
อนามัยโลกจึงได้ประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) โดยใน
ประเทศไทยได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารโรคติดเช้ือไวรัสโควิด -19 แห่งชาติ จากการแพร่
ระบาดของเช้ือโรคดังกล่าว กลับมาระบาดหนักอีกครั้ง มีปริมาณการขยายตัวในวงกว้างและรวดเร็ว
มากกว่าครั้งท่ีผ่านมา สถานศึกษาเป็นสถานท่ีมีนักเรียนอยู่รวมตัวกันเป็นจ านวนมาก จึงมีความเส่ียงสูง
ท่ีอาจจะมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ดังนั้นในช่วงการระบาดโรค เด็กนักเรียน
นักศึกษาต้องหยุดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเป็นการสอน
ทางไกล เรียนท่ีบ้านใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย หลายคนต้องปรับตัวกับระบบการเรียนก ารสอน  
ส าหรับเด็กนักเรียนอนุบาลหรือประถมศึกษาท่ีอยู่ในวัยเด็กนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ผู้ปกครองท่ีอยู่
บ้านช่วยเรื่องการเรียนการสอน มีหน้าท่ีครูส าหรับเด็กด้วยในเวลาเดียวกัน เพื่อให้การเรียนการสอนของ
เด็กไม่ติดขัด มีการใช้ระบบการศึกษาทางไกลต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น ระบบ DLTV การเรียนการสอน 
ผ่านโทรทัศน์ใช้ระบบออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต เปล่ียนการเรียนการสอนแบบการผสมตามความ  
เหมาะสมของแต่ละโรงเรียน (ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือโควิด-19 ใน 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) On-Site คือ ให้มาเรียนตามปกติได้ในพื้นท่ีท่ีไม่ใช่สีแดง 
2) On-Air การจัดการเรียนการสอนผ่านการออกอากาศผ่านสัญญาณดาวเทียม โดยใช้โรงเรียนวังไกล
กังวลเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน 3) On-Line ให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนผ่านเครื่องมือ 
ท่ีทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียน เป็นรูปแบบท่ีถูกใช้ในการจัดการเรียนการสอนจ านวนมากท่ีสุด  
4) On-Demand เป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคช่ันต่างๆ ท่ีครูและนักเรียนใช้ร่วมกัน  5) On-Hand  
หากจัดในรูปแบบอื่นๆ ท่ีกล่าวมาไม่ได้ให้โรงเรียนจัดแบบ On-Hand คือจัดใบงานให้กับนักเรียน  
เป็นลักษณะแบบเรียนส าเร็จรูป ให้นักเรียนรับช้ินงานไปเรียนด้วยตนเองท่ีบ้าน โดยมีครูออกไปเยี่ยม
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เป็นครั้งคราว หรือให้ผู้ปกครองท าหน้าท่ีเป็นครูคอยช่วยเหลือ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง (ฉัตรพิศุทธ์, ม.ป.ป.) 
 การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต้องปรับเปล่ียนในรูปแบบท่ีเหมาะสม  
กับสถานการณ์ ซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจด าเนินการไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน ครู นักเรียน
และผู้ปกครอง ตลอดจนความพร้อมของผู้ปกครองในการจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม โทรศัพท์
และระบบอินเทอร์เน็ต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผู้เรียนไม่สามารถ
เข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากขาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน โรงเรียน
ขาดงบประมาณในการจัดท าใบงานส าหรับนักเรียน ผู้ปกครองขาดการติดตามการเรียนการสอน 
ของผู้เรียน เนื่องจากภาระงานมาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขาดข้อมูลเชิงนโยบายท่ีชัดเจนในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีทวีความรุนแรงขึ้น และท า
ให้การจัดการเรียนรู้ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากล าบาก ส่งผลกระทบท้ังการจัดการเรียนรู้
ของครู การเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนกระทบถึงการด าเนินชีวิตของผู้ปกครองท่ีต้องเอาใจใส่ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในความปกครองมากเป็นพิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 จึงได้จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ข้ึน เพื่อจะได้พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดต่อไป 
  
1.2 ค ำถำมในกำรวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้  มีค าถามเพื่อการวิจัยดังนี้ 
        1.2.1 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย โอกาส อุปสรรค  
(SWOT) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างไรบ้าง 

       1.2.2 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการ การจัด 
การเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างไรบ้าง 

  1.2.3. ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
โคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร
เป็นอย่างไร 
  
1.3 ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
 

 การวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 มีความมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย 
โอกาส อุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.3.2 เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหาร 
จัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 1.3.3. เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือโคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 

1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

  ผลการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือโคโรนา 2019 จะมีประโยชน์ดังต่อไปนี้       
  1.4.1 นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน 
  1.4.2 นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรูปแบบต่างๆ 
  1.4.3 นโยบายและแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการเรียนรู้ การส่งต่อนักเรียน 
และความปลอดภัย 
 

1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

  การวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
โคโรนา 2019 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
  1.5.1. ขอบเขตเนื้อหำ 
    1 . 5 .1.1 การบริ ห า ร จัดการ  4M ไ ด้ แก่  1)  Man 2)  Money 3 )  Material  
4) Management 
    1.5.1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) On-Site  2) On-Air 3) On-Demand  
4) On-Line 5) On-Hand 6) รูปแบบอื่นๆ 
    1.5.1.3 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ าแนกโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนพื้นท่ีห่างไกล โรงเรียน Stand Alone โรงเรียนท่ีใช้เป็นพื้นท่ีโรงพยาบาลสนาม 
โรงพยาบาลสนาม (ส ารอง) และสถานท่ีกักตัว สถานท่ีพักคอย และโรงเรียนจัดบรรเทาสถานการณ์ฯ  
ด้านอื่นๆ    

  1.5.2 ประชำกรและกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
   ขอบเขตประชากรและกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยยึดตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัย  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
    ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ด้านข้อดี 
ข้อเสีย โอกาส อุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

        ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรักษาการผู้บริหาร
สถานศึกษา  จ านวน 193 คน  ปีการศึกษา 2564 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2   
    กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรักษาการผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 
193 คน  ปีการศึกษา 2564 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   
   ระยะท่ี 2 การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการ 
บริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยประชุมระดมความคิด (Brainstorming) 
ประชุมระดมสมองนักวิจัย 
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    กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ คณะกรรมการนักวิจัยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
จ านวน 20 คน 
   ระยะท่ี 3 การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
    กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา จ านวน 9 คน 
 
1.6 กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

 ผู้วิจัยก าหนดกรอบการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือโคโรนา 2019 ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
                    ของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 
 
 

1. สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ลักษณะต่างๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย โอกาส 
 อุปสรรค (SWOT) ในการบริหาร 
จัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

2. แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 
โรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัด 
การการจัดการเรียนรู้ และการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน  

3. ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 
 

การจัดการเรียนรู้ 
1. On-Site   
2. On-Air  
3. On-Demand  
4. On-Line  
5. On-Hand  
6. รูปแบบอื่นๆ 

 

การบริหารจัดการ 
1. Man  
2. Money  
3. Material  
4. Management 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. การส่งเสริม สนับสนุน   
การเรียนรู ้
2. การส่งต่อ  
3. ความปลอดภัย  
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1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 การวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
โคโรนา 2019 ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 
  1.7.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  หมายถึง การแตก
นโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 
2565 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด้านการบริหารโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ และการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ออกเป็นโครงการหรือแผนงานย่อยให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงของหลักการ เหตุผล 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์การด าเนินงาน งบประมาณ และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1.7.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน หมายถึง การวิเคราะห์คุณค่าของหลักการ เหตุผลและวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์กลยุทธ์การ
ด าเนินงาน และการเปรียบเทียบงบประมาณกับผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดการ
ศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2565 ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อตัดสินใจก าหนดเป็นนโยบายการจัดการศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานใน
ภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  1.7.3 การบริหารจัดการ หมายถึง การอ านวยการ ก ากับทิศทาง และควบคุม ให้โรงเรียน
สามารถขับเคล่ือนด าเนินการจัดการศึกษาไปด้วยดี ท้ังด้านบุคลากร (Man) วิธีการ (Management) 
วัสดุอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก (Material) และงบประมาณ (Money)  
     1.7.4 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการ เทคนิค หรือวิธีการท่ีครูน ามาใช้เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบ 
      1.7.4.1 On-Site เรียนท่ีโรงเรียน 
      1.7.4.2 On-Air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ หรือ DLTV 
      1.7.4.3 On-Demand เรียนผ่านแอปพลิเคช่ันต่างๆ 
      1.7.4.4 On-Line เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต 
      1.7.4.5 On-Hand เรียนท่ีบ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน  
ในรูปแบบ ผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ เช่น วิทยุ 
      1.7.4.6 รูปแบบอื่นๆ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ คุณลักษณะ การวัดผลประเมินผล 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  1.7.5 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุน การป้องกัน และการ
แก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้  พัฒนาความรู้  ทักษะและคุณลักษณะ การวัดผล
ประเมินผลการส่งผ่านผู้เรียนเรียนต่อในระดับสูงขึ้นและความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

  2.3 แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประเทศไทย 
2.4 ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 
2.5 บริบทของสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 2.1.1  ความหมายของการบริหารจัดการ 
  การบริหาร มักจะอยู่อยู่ในค าศัพท์สองค า คือ การบริหาร (Administrator)และการจัดการ 
(Management) ซึ่งค าแรกนิยมใช้กับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ส่วนค าท่ีสองนิยมใช้กับองค์กร  
ภาคธุรกิจ ซึ่งท าให้เกิดความนิยมในการเรียกผู้บริหารในภาครัฐว่าผู้บริหาร (Administrator) และใน
ภาคธุรกิจว่าผู้จัดการ (Manager) และตัวสาระหรือศาสตร์ท่ีใช้เป็นเรื่องเดียวกัน จึงมักนิยมเรียกรวมกัน
ว่า การบริหารจัดการ  
  วิโรจน์ สาระรัตนะ (2557) ได้อธิบายความหมายของการบริหารว่า กระบวนการวางแผน
การจัดการองค์กร การน าและการควบคุมบุคคลและทรัพยากรทางการบริหารด าเนินงาน ให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และขยายความทรัพยากรขององค์กรว่า 
หมายถึงสินทรัพย์ อันได้แก่ บุคคลท่ีมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบ คอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สิทธิบัตร เงินทุน และลูกค้าท่ีจงรักภักดี 
  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2559) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริหาร ท่ีบางครั้งเรียกว่า  
การบริหารจัดการไว้ 2 แนวทาง โดยความหมายแรก เป็นการน าปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญต่อการบริหาร  
มาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย ซึ่งในท่ีนี้การบริหารหรือการบริหารจัดการ หมายถึงการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติใด ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับคน ส่ิงของ และ
หน่วยงาน เช่น 1) การบริหารคน 2) การบริหารเงิน 3) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ 4) การบริหารงานท่ัวไป 
5) การบริหารการให้บริการประชาชน 6) การบริหารคุณธรรม 7) การบริหารข้อมูลข่าวสาร  
8) การบริหารเวลา และ 9) การบริหารการวัดผล เป็นต้น ส่วนความหมายท่ีสอง เป็นการน ากระบวน
การบริหารมาเป็นตัวก าหนดแนวทางการให้ความหมาย ในท่ีนี้การบริหารหรือการบริหารจัดการ 
หมายถึง การด าเนินงานหรือการปฏิบัติใด ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
กับคน ส่ิงของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น 1) การบริหารนโยบาย 2) การบริหาร
อ านาจหน้าท่ี 3) การบริหารคุณธรรม 4) การบริหารท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม 5) การวางแผน 6) การจัด
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องค์กร 7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8) การอ านวยการ 9) การประสานงาน 10) การรายงาน และ 
11) การงบประมาณ 
  ดาวรุวรรณ ถวิลการ (2560) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งอาศัยการน าของผู้บริหาร ท่ีจะท าให้การด าเนินงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ซึ่งในบริบท
ของการศึกษานั้น ผู้บริหารโรงเรียนมีความส าคัญอย่างมากในฐานะผู้น าพาการศึกษาให้มีคุณภาพ  
มีประ สิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผล ท้ังนี้  จะ ต้องอาศัยอง ค์ความรู้ ท้ั งจากแนวคิดทฤษฎี  
และจากการศึกษาเรียนรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้ในการบริหารภายใต้เงื่อนไข เชิงบริบทและสถานการณ์  
ท่ีมีความแตกต่างและเปล่ียนแปลงอยู่สมอ หรือเรียกได้ว่าจะต้องอาศัยท้ังศาสตร์และศิลป์ในการ
บริหารงานเพื่อให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา  
  จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ คือ การประยุกต์ 
ใช้ความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาใช้ในกระบวนการด าเนินกิจการภายในองค์กร เป็นการน าและการควบคุม
ระบบการปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อมุ่งให้เกิดกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ผสาน
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงไปของบริบทของสังคมซึ่งในหัวข้อต่อไปผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ ดังนี้ 
  2.1.1.1 ทรัพยากรทางการบริหารงาน 
     เพื่อให้สถานศึกษาสามารถน าแนวคิดและทฤษฎีทางด้านการบริหารไปใช้ในทาง
ปฏิบัติได้ใช้เจนมากยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารจ าเป็นจะต้องรู้จักการบริหารทรัพยากร
ทางการบริหาร ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมทฤษฎีทางการบริหาร 4M ไว้ดังนี้  
    ดอกจันทร์ ค ามีรัตน์, บุญทัน ดอกไธสง,และอิมรอน มะลูลีม (2552) กล่าวว่า 
ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพื่อประกอบการด าเนินงานรวมไปถึงความสามารถ  
ในการจัดการทรัพยากรในการบริหารสามารถแบ่งแยกได้เป็น 4 ประเภท หรือเรียกย่อๆ ว่า 4M คือ 
    1) บุคลากร (Man) มีการก าหนดนโยบายการบริหารงานให้พนักงานแต่ละคน 
ต้องผ่านกระบวนการการฝึกฝนทักษะความสามารถก่อนเข้างาน จึงจะมอบหมายงานท่ีมีลักษณะ
เหมาะสมกับทักษะท่ีมีให้แต่ละคนโดยการแบ่งงานกันท าเฉพาะด้าน มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานให้เกิดความเช่ียวชาญอยู่ตลอดเวลา สร้างคนให้มีประสิทธิภาพมีความพร้อม
ต่อการท างานและการเรียนรู้งานใหม่ๆ เพื่อให้ช้ินงานท่ีผลิตออกมามีคุณภาพ เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญ
ต่อการบริหารและเรียกได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการบริหาร ท่ีผู้บริหารแต่ละคนน าไปใช้ในกระบวน 
การท างานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
    2) งบประมาณ (Money) มีการก าหนดแนวทางการบริหารการใช้จ่ายเงิน 
หรือต้นทุนการผลิตอย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้ได้ผลลัพธ์มากกว่าต้นทุนท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการบริหาร
การเงินองค์ประกอบท่ีส าคัญของการบริหารจัดการการควบคุมการผลิตงานท่ีมีผลงานท่ีไม่มีคุณภาพ  
ให้น้อยท่ีสุด ซึ่งมาจากเทคนิค เครื่องมือเครื่องใช้และพนักงานผลิตท่ีมีความเกี่ยวข้องโดยตรง พัฒนาส่ิง
เหล่านี้อยู่ตลอดเวลา การใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวังและช่วยกันดูแลรักษา เพื่อให้ต้นทุนการผลิตท่ีมีใน
กระบวนการต่างๆเป็นไปอย่างประหขัดคุ้มค่า ท าให้องค์กรมีเงินไปพัฒนาด้านอื่นๆ หรือการจัด
สวัสดิการอื่นเพิ่มเติมให้พนักงาน ได้ต่อไป กล่าวคือการบริหารการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการ จัดการ
เชิงกลยุทธ์ได้โดยค านึงถึง 1) ลักษณะการค าเนินงานขององค์การ 2) ลักษณะธุรกิจในอนาคต 
3) สภาพแวดล้อม 4) การจัดสรรทรัพยากร 5) การปฏิบัติงานให้บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์นอกจากนั้น
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การบริหารการเงินอย่างประหยัดและคุ้มค่านั้นมีความสอดคล้องกับการก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
ท่ีต้องการเป็นผู้น าด้านต้นทุนต่ า ในเชิงการแข่งขันเป็นการก าหนดกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมวิธีการ  
ในการแข่งขัน แก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน ต่างๆ มุ่งเน้นให้แผนกงานตามหน้าท่ีพัฒนากลยุทธ์ขึ้นมา 
โดยอยู่ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ เช่นแผนการผลิต แผนการตลาดแผนการด าเนินงานท่ัวไป แผนการค้า
ทรัพยากรบุคคล แผนการเงินเป็นต้น 
    3) วัสดุอุปกรณ์ (Material) โดยการก าหนดแนวทางการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้
ท่ีเป็นส่วนส าคัญของการผลิตออกมาให้มีคุณภาพ และผลิตได้ในระยะเวลาท่ีก าหนด ดังนั้นจึงก าหนด 
ให้พนักงานทุกคน ต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมีการฝึกฝน
และท าความเข้าใจรวมถึงเทคนิคต่างๆ ท่ีจะเป็นการดูแลรักษาและป้องกันอันตรายหรือความเสียหาย  
ท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานได้ 
    4) การจัดการ (Management) มีการก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานท่ีค านึงถึง
ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรโดยท าการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค 
ท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อหากลยุทธ์ในการหลีกเล่ียงและปรับเปล่ียน  
แนวทางการบริหารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นกลยุทธ์
การบริหารท่ีมีความครอบคลุมการจัดการ 4M โดยใช้หลักการควบคุมเป็นส่วนส าคัญของการบริหาร 
จึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยท่ีต้องควบคุมปริมาณงาน ควบคุมคุณภาพ 
ของงาน ควบคุมเวลาการท างานของพนักงาน และควบคุมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ต่างๆ เหล่านี้  
จะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร และต้องสร้างจิตส านึกรักองค์กรให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน 
ร่วมทั้งผู้บริหารด้วยกันด้วย ท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ท่ีจัดท า ขึ้นเพื่อพัฒนาองค์กร
ให้มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการจัดการ ภายใน ได้แก่การรักษามาตรฐานการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
การสร้างความเช่ือมั่นในความปลอดภัยในการผลิตให้กับพนักงานและการบริการลูกค้าท่ีมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย 
   เสกสิฐ เล้ากิจเจริญ (2550) มีความเห็นสอดคล้องกับแนวคิดข้างต้นว่า หลักการ 
4M's ได้แก่ 
         4.1) ด้านบุคลากร หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าท่ีให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรี่ยนการสอน  
การนิเทศ การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการเพื่อน าสถานศึกษาไปสู่ความเจริญก้าวหน้า บุคลากรจะต้องมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การด าเนินงานและ  
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีคุณภาพส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
        4.2 ) ด้านงบประมาณ หมายถึง แผนการเงินของโรงเรียนท่ีจัดท าขึ้น 
โดยการก าหนดรายรับรายจ่ายของงานโครงการต่าง ๆ ท่ีจะด าเนินการ เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  
ของสถานศึกษาจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรและบริหารงานงบประมาณอย่างมีคุณภาพเพื่อจัดหา 
พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างประหยัดสุด เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนสูงสุด 
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        4.3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง การจัดส่ือการเรียนการสอน และนวัตกรรม 
ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการเรียนการสอน โดยมีระบบการจัดหาและบ ารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
พร้อมท้ังมีการบริการและส่งเสริมการใช้อย่างท่ัวถึงและเป็นระบบการบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ท่ีดี  
จะน าไปสู่การบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีมีคุณภาพท าให้การใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดคุณค่าตรงกับความต้องการ  
ของผู้บริหาร ครูและนักเรียน 
        4.4) ด้านการจัดการ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกลุ่มบุคคลร่วมกันด าเนินการ
เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับต้ังแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและ
คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่าง ๆ ท่ีอาศัยการควบคุม
ส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อให้บุคคล
พัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวิตอยู่ การจัดการท่ีเหมาะสมและค านึงถึงบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์จะท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและน าไปสู่การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีและการส่ือสารตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
   สมคิด บางโม (2546) ได้กล่าวถึงปัจจัยการบริหาร ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
    1) คนหรือบุคคล (Man) เป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารงาน หน่วยงานหรือ
องค์การต่าง ๆจ าเป็นต้องมีคนท่ีปฏิบัติงาน ผลงานท่ีดีจะออกมาได้ต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีมีคุณภาพ
และมีความรับผิดชอบต่อองค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ 
    2) เงิน (Money) หน่วยงานจ าเป็นท่ีจะต้องมีงบประมาณเพื่อการบริหารงาน
หากขาดงบประมาณการบริหารงานของหน่วยงานก็ยากท่ีจะบรรลุเป้าหมายไพพรรณ 
    3) ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) การบริหารจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์หรือ
ทรัพยากรในการบริหารหากหน่วยงานขาดวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการบริหารแล้วก็ย่อมจะเป็น
อุปสรรคหรือก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน 
    4) การบริหารจัดการ (Management) เป็นภารกิจของ ผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงคือเป็นกลไกและตัวประสานท่ีส าคัญท่ีสุดในการประมวล ผลักดันและก ากับปัจจัย
ต่างๆท้ัง 3 ประการให้สามารถด าเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
ตามท่ีต้องการ 
   พระปลัดบุญเจิด สุจิตฺโต, สมศักด์ิ บุญปู่ และพระครูกิตติญาณวิสิฐ (2562)  
ได้กล่าวถึงทฤษฎีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการบริหาร 4M ไว้ว่า เป็นหลักการบริหาร
ปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญ 4 ด้านเพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
มีคุณภาพมาตรฐาน ได้แก่ 
    1) M1 (Man) การบริหารคนหรือบุคลากร เป็นปัจจัยส าคัญของการโรงเรียน 
จ าเป็นต้องมีคนท่ีปฏิบัติงาน ผลงานท่ีดีจะออกมาได้ต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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    2) M2 (Money) การบริหารเงิน โรงเรียนจ าเป็นท่ีจะต้องมีงบประมาณ 
เพื่อการบริหารงานหากขาดงบประมาณ การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ก็ยากท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 
    3) M3 (Management) การบริหารจัดการ เป็นภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน
โดยตรงคือเป็นกลไกและตัวประสานท่ีส าคัญท่ีสุดในการประมวลผลักดันและก ากับปัจจัยต่างๆ  
ท้ัง 3 ประการให้สามารถด าเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามท่ีต้องการ 
    4) M4 (Material) การบริหารทรัพยากรหรือวัตถุ การบริหารจ าเป็นต้องมี
วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการบริหารโรงเรียน หากหน่วยงานขาดวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการ
บริหารแล้วก็ย่อมจะเป็นอุปสรรคหรือก็ให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน 
   ถนัด เดชทรัพย์ (2550) ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการ 4M ซึ่งจะท าให้สถานศึกษา
ก้าวไกลทันโลกแห่งนวัตกรรมยุค Thailand 4.0 ประกอบด้วยหลักดังนี้ 
    1) ก าลังคน (Man) นับเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนางานในสถานศึกษา 
ส าหรับการเลือกบุคลากรท่ีจะมาพัฒนาสถานศึกษาจะต้องมีวิธีการในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ท างานซึ่งบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในยุคใหม่ต้องมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับยุค Thailand 
4.0 โดยมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในกระบวนการท างานท้ังในด้านเอกสารดิจิทัล  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่ือวิดีโอ
ออนไลน์ เป็นต้น การใช้รูปแบบการสอนแนวนี้จะท าให้นักเรียนเกิดการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้  
และเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายมากกว่าการท่องจ าในหนังสือ ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าในเรื่องท่ีตนเอง
สนใจก่อเกิดเป็นการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และจะท าให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานจากการ
เรียนรู้ นอกจากนี้การใช้วัสดุอุปกรณ์อาจจะลดความจ าเป็นลงเนื่องจากใช้ส่ือออนไลน์ได้ในการสร้างองค์
ความรู้ รวมไปถึงเอกสารท่ีสามารถท าออนไลน์ได้ หรือคอมพิวเตอร์โดยไม่จ าเป็นต้องส้ินเปลืองกระดาษ
ในการท างาน ท้ังนี้บุคลากรต้องมีความพร้อมท่ีจะเป็นคนไทยในยุค Thailand 4.0 เพื่อท่ีจะเป็น
แบบอย่างในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ การศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ให้ก้าวไกลในยุคของดิจิทัล พัฒนาคนให้สามารถวางแผน ตรวจสอบ และปรับปรุงงานในกระบวนการ
ท างานท้ังการสอนและงานท่ีรับผิดชอบได้ 
    2) งบประมาณ (Money) เป็นหัวใจของการบริหารงานทุกระบบงบประมาณ 
ท่ีมาแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณสนับสนุน การระดมทรัพยากร การบริจาค จะต้องมีการ
น ามาใช้ผ่านกิจกรรมโครงการท่ีเกิดจากการวางแผนร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา และนอก
สถานศึกษาอย่าง คุ้มค่า ท้ังนี้กิจกรรมท่ีมีความส าคัญท่ีเน้นงานวิชาการต้องได้รับการจัดสรร  
และมีการลงทุนในการจัดการวัสดุอุปกรณ์ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีทันสมัย มีเครื่องมือส่งเสริม
ในการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนท้ังความรู้ คุณธรรม และคุณลักษณะท่ีดีตามหลักสูตรต้องการ 
เป็นผลส าเร็จท่ีสังคมต้องการเป็นบุคคลทางการแสวงหาความรู้  สร้างสรรค์มี คุณลักษณะท่ีดี 
ในการท างาน มีกระบวนการคิด มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีดี กิจกรรมสร้างสรรค์ และครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพ 
การใช้งบประมาณจึงมีความส าคัญในการเตรียมการพัฒนาการจัดการศึกษาได้ 
    3) วัสดุ (Materials) มีความส าคัญอย่างยิ่งในยุค Thailand 4.0 เนื่องจาก
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมาก ท าให้ผู้เรียนต้องใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้อง
เตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยเพื่อให้ ทัน  
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ต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ทุกสถานศึกษาจึงต้องพัฒนาเครื่องมือการสอนให้มีคุณภาพเพื่อจะสร้าง
ก าลังคนท่ีเป็นผู้น าการใช้เทคโนโลยี มีกระบวนการคิดสร้างสรรค์จากกิจกรรมท่ีได้เรียนรู้ท่ีหลักสูตร
สถานศึกษาจัดเตรียมไว้ ต้ังแต่ระดับรากฐานไม่เพียงแต่ในระดับอุดมศึกษา หากเริ่มแต่ผู้เรียน 
เข้าสถานศึกษาจะต้องมีพัฒนาการเรียนรู้ผ่านส่ือการสอนท่ีทันสมัย เห็น คุณค่าการใช้ส่ืออย่างมี
ประโยชน์ จากกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะท่ีดี และเป็นผู้คิดค้นสร้างสรรค์งาน และกิจกรรมต่อยอดได้ 
ส่ือจึงมีความส าคัญอย่างมากจ าเป็นต้องช่วยกันระดมทรัพยากร และพัฒนาส่ืออุปกรณ์ให้ทันสมัยขึ้น  
ในการจัดการศึกษาท่ีรากฐาน เพราะวัสดุอุปกรณ์นั้นจะกระจายอยู่กับประชากรจ านวนมากในสังคม 
ท่ีจะออกไปประกอบกิจการของตนเองอย่างผู้มีความรู้บนพื้นฐานโลกยุค Thailand 4.0 
    4) การจัดการ (Management) เป็นกระบวนการในสถานศึกษา และปัจจัย
หลักท่ีส าคัญในการพัฒนา เนื่องจากระบบงานราชการในหลายประเด็นไม่ส่งเสริมการบริการทรัพยากร 
ซึ่งติดขัดระเบียบท่ีซับซ้อนท้ังกฎกติกาท าให้การซื้อของในภาครัฐมีราคาสูง การจัดท าเอกสาร 
มีกฎระเบียบไม่คล่องตัว สถานศึกษาซื้อของราคาแพงเพราะการจัดท าเอกสารการเงินท่ีล่าช้า ต่างจาก
เอกชนกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ซับซ้อนท าให้สามารถบริการจัดการได้รวดเร็ว มีคุณภาพ 
คุ้มค่า และคุ้มราคากับงบประมาณท่ีเสียไปในการบริการงบประมาณของสถานศึกษาซึ่งต้องการ
ปรับเปล่ียนให้เกิดความคล่องตัวในการใช้เงิน ลดขั้นตอนความซับซ้อนลงโดยเน้นจุดหมายท่ีคุ้มค่า
มากกว่าการใช้ระเบียบท่ีรัดกุมจนด าเนินการท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ในขณะท่ีการบริหาร
งบประมาณของเอกชนสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว และคุ้มค่า สถานศึกษาควรมีการพัฒนา 
ให้มีวิธีการในการท างานได้คล่อง ถูกต้อง ประหยัด และรัดกุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นการบริหารงาน
ยุค Thailand 4.0 ไปพร้อมกับแนวความคิดท่ีต้องการด้วย 
   จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ทรัพยากรทางการบริหารท่ีจ าเป็นในการ
บริหารงานหน่วยงานระดับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ โดยท่ัวไปแล้วนักบริหารจะยึดหลักการ
บริหารทรัพยากร 4M ซึ่งได้แก่ 
    1) Man ทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่ิงท่ีผู้บริหารควรจะให้ความส าคัญเป็นล าดับ
ต้น ๆ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นแรงหลักในการขับเคล่ือนการด าเนินงานต่าง ๆ ในองค์กร ผู้บริหาร 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ในโรงเรียนให้มีความพร้อม 
ในการด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นครู บุคลากรและผู้เรียน 
    2) Money งบประมาณ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ี ผู้บริหารต้องมีความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรด้านงบประมาณ เพราะงบประมาณเป็นปัจจัยขับเคล่ือนงานหลาย ๆ 
อย่างในองค์กร ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า งบประมาณจะช่วยให้บริหารงานในสถานศึกษาส าเร็จ 
    3) Materials วัสดุอุปกรณ์ ในการด า เนินกิจกรรมบางอย่างภายใน
สถานศึกษา จ าเป็นต้องมีทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องกับทางด้านวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งผู้บริหารเองก็ควรท่ีจะต้อง
หมั่นตรวจสอบให้มีความพร้อม และเพียงพอต่อความต้องการและการใช้งานอยู่เสมอ เช่น ส่ือ อุปกรณ์
การจัดการเรียนการสอน หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
    4) Management การบริหารจัดการ ส่ิงนี้ถือว่าเป็นทักษะส าคัญท่ีผู้บริหาร
ต้องมี และผ่านการฝึกฝนรวมท้ังประสบการณ์ ท่ีจะต้องรอบรู้และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการบริหารท้ัง 4 ได้ ให้มีความสมดุล สอดคล้อง และสามารถท างานผสานกันได้ 
อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ 
 2.2.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการ  
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ไว้ 5 รูปแบบ ดังนี้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน , 2564:1-47) 
  2.2.1.1 รูปแบบที่ 1 On-Site : การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน   
     การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site หมายถึง การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
ท่ีโรงเรียน โดยโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ดังนี้ 
   1) นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล หรือมีอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน
ทางไกลไม่ เพียงพอ เ ช่น ครอบครัวมีบุตรหลาน 2 คน แต่มี  โทรทัศน์  1 เครื่ อง  เป็น ต้น 

      2) นักเรียนไม่มีผู้ปกครองดูแลในขณะเรียนทางไกลอยู่บ้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อความ  

ปลอดภัยของนักเรียน 
      3) นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนทางไกลตามข้อ 1) และไม่มี
ผู้ปกครองดูแลตามข้อ 2) 
      4) โรงเรียนอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID -19) 
      5) โรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนขนาดกลางท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตาม 

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  

      6) โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือกระทรวงสาธารณสุข หรือศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดก าหนดอย่างเคร่งครัด 
  การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
  แบบที่ 1 มาเรียนทุกระดับชั้น หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาด
เล็กหรือโรงเรียนขนาดกลางท่ีสามารถให้นักเรียนท่ีโรงเรียนได้ตามปกติ ตามเงื่อนไขในข้อ 5) และรวมถึง
โรงเรียนขนาดอื่นท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
  แบบที่ 2 แบ่ง 2 กลุ่ม สลับเวลามาเรียนรอบเช้า–รอบบ่าย หมายถึง โรงเรียนท่ี
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ท้ังรูปแบบ On-Site และรูปแบบการเรียน
การสอนทางไกล (Distance Learning) อื่นๆ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มในระดับช้ัน หรือ
รายห้องเรียนตามดุลยพินิจของโรงเรียน แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างท างสังคม                       
(Social Distancing) โดยสลับเวลามาเรียนในรอบเช้าและรอบบ่าย เช่น ถ้ามีนักเรียนต่อห้อง 30 คนให้
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มาเรียนในรอบเช้า 15 คน รอบบ่าย 15 คน ส าหรับนักเรียนท่ีรอรอบเข้าเรียนหรือหลังจากเข้าเรียนใน
ช้ันเรียนแล้ว โรงเรียนอาจจัดการเรียนการสอนทางไกลเสริมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามความ
เหมาะสม 
  แบบที่ 3 แบ่ง 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียน วันเว้นวันหมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการเรียน
การสอนแบบผสมสาน (Blended Learning) ท้ังรูปแบบ On-Site และในรูปแบบการเรียนการสอน
ทางไกล(Distance Learning) อื่นๆ โดยแบ่งนักเรียนในแต่ละห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียน 
วันเว้นวันแล้วให้มาเรียนทุกช้ันเรียนสลับกันไป หรือแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มตามช่วงช้ัน แล้วให้มา
เรียนสลับกันไป เช่น ช้ันอนุบาล-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มาเรียนวันจันทร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4–6 มา
เรียนวันอังคาร เป็นต้นส าหรับนักเรียนท่ีอยู่ท่ีบ้าน ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลเสริมใน 
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามความเหมาะสม 
  แบบที่ 4 แบ่ง 3 กลุ่ม สลับกันมาเรียน 1 วัน เว้น 2 วันหมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ท้ังรูปแบบ On-Site และในรูปแบบการเรียนการ
สอนทางไกล(Distance Learning) อื่นๆ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม สลับเวลามาเรียน วันเว้น 2 
วันแล้วให้มาเรียนทุกช้ันเรียนสลับกันไป หรือแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มตามช่วงช้ัน แล้วให้มาเรียน
สลับกันไป เช่น ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1–2 มาเรียนวันจันทร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3–4 มาเรียนวันอังคาร
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5–6 มาเรียนวันพุธ เป็นต้น ส าหรับนักเรียนท่ีอยู่ท่ีบ้านให้โรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนทางไกลเสริมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามความเหมาะสม 
  แบบที่ 5 รูปแบบอื่นๆหมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
(Blended Learning) ท้ังรูปแบบ On-Site และในรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance 
Learning)อื่นๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาท้ัง 4 รูปแบบ ท้ังนี้ จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน
และครูเป็นส าคัญ ในแต่ละรอบหรือแต่ละวัน นักเรียนท่ีมาเรียนต้องมีจ านวนท่ีนั่งในห้องเรียนแต่ละห้อง
เป็นไปตามมาตรการท่ีก าหนด ในกรณีท่ีแบ่งกลุ่มแล้วบางห้องมีจ านวนนักเรียนเกินมาตรการท่ีก าหนด 
ให้เลือกห้องเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ ได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น 
  2.2.1.2 รูปแบบที่ 2 On-Air : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรศัพท์  หมายถึง
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์โดยใช้สัญญาณดาวเทียม KU-Band (จานทึบ) ระบบเคเบิ้ล
ทีวี(Cable TV) ระบบ Application TV และระบบ IPTV ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่การเรียนรู้ 
DLTVของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  2.2.1.3 รูปแบบที่ 3 On-Demand : การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึ ง การ จัดการ เรี ยนการสอนส าหรับนั ก เรี ยน ท่ีสามารถ เรี ยนรู้ ผ่ าน เว็ บ ไซ ต์  DLTV 
(www.dltv.ac.th) ,Youtube ( DLTV 1 Channel - DLTV 12 Channels, Application DLTV, DLIT 
(www.dltv.ac.th),ติวฟรี.Com , Application DLIT, OBEC Content Center บนเว็บไซต์ /Smart 
Phone /Tabletหรือระบบท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
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  2.2.1.4 รูปแบบที่ 4 On-Line : การจัดการเรียนการสอนแบบถ่านทอดสด หมายถึง 
การจัด การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะการส่ือสารสองทาง ซึ่งเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบถ่ายทอดสด (LIVE) ระหว่างครูและนักเรียน ท้ังนี้ นักเรียนจะต้องมีความพร้อม
ด้านอุปกรณ์และเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Google Meet, Microsoft Teams, 
Zoom Meeting,AcuLeam, WebEx, Braincloud, Vroom, Line, Facebook เป็นต้น 
  2.2.1.5 รูปแบบที่ 5 On-Hand : การจัดการเรียนการสอนด้วยการน าส่งเอกสารที่บ้าน 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนท่ีไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการ
สอนทางไกลในรูปแบบอื่น โดยการน าหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงานและส่ือการเรียนรู้อื่นๆ ไปให้
นักเรียนได้เรียนรู้ท่ีบ้าน ภายใต้ความดูแลช่วยเหลือของผู้ปกครองในขณะท่ีเรียนรู้ 
  2.2.2 ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่ 
      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19ในปัจจุบัน ส่งผลต่อการเ ล่ือน 
เปิดสถานศึกษาและเกิดการแพร่หลายของแนวทางจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
และสารสนเทศขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้น ครูผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนต่างก็มีการ
ปรับตัว และเตรียมทักษะเพื่อรับมือกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใหม่อย่างทันท่วงที พร้อมรับ 
กับสถานการณ์ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอทักษะในการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหรือระบบปฏิบัติการรูปแบบต่างๆ ท่ีอาศัยการบริหารจัดการห้องเรียนซึ่งแตกต่างไปจาก
ห้องเรียนปกติในโรงเรียนนั้น ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของครูท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียน  
การสอน ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอน ส่ือการสอน และการจัดการห้องเรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  2.2.3 รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีเพือ่การศึกษาและการสร้างสรรค์ 
        เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนกับการเรียนผ่านเครือข่าย 
มีความท้าทายท่ีแตกต่างกันอย่างมาก การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่ือหรือเป็นช่องทางหลักในการ
ถ่ายทอดความรู้ และกระบวนการคิด แทนท่ีการถ่ายทอด และรับรู้รับฟังข้อมูลแบบต่อหน้านั้น จึงควร
จัดเตรียมความพร้อม และทักษะการใช้เทคโนโลยี และโปรแกรมแอพพลิเคชันต่างๆ เป็นอย่างดี 
สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการจัดการสอน เพื่อความสะดวก และราบรื่นในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ หากครูมีทักษะการใช้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวในเบื้องต้น ได้แก่ 
วิธีการใช้งาน ข้อดีหรือจุดเด่น ข้อเสียหรือจุดด้อยของแต่ละ โปรแกรมหรือแอพพลิเคชันออนไลน์  
ในการจัดการเรียนการสอน ความรู้เรื่องการเข้าใช้ และเทคนิคการแก้ไขปัญหาระบบอินเทอร์เน็ต  
ในเบื้องต้น ความเข้าใจในเรื่องลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาในการคัดลอกน าข้อมูลของผู้อื่นมาใช้ 
การออกแบบเนื้อหาการเรียน และช่องทางการส่ือสารท่ีสอดคล้องกับความสามารถของแอพพลิเคชัน
หรือโปรแกรมออนไลน์เป็นอย่างดี รวมท้ังถ่ายทอดทักษะการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้น ให้แก่นักเรียน 
ได้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาขัดข้องท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดการสอน จะท าให้การเรียน 
การสอนด าเนินการได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องประกอบกับทักษะอื่นๆควบคู่กันอีกด้วย  
  2.2.4 เม่ือไม่ได้พบหน้าจึงต้องอาศัยทักษะการสื่อสารที่หลากหลาย 
                 ด้วยสภาพแวดล้อมของการเรียนผ่านเครือข่าย และโปรแกรมออนไลน์ต่างๆ ท่ีอาจจะ
ก่อให้เกิดอุปสรรคในการส่ือสาร และการตีความได้ ดังนั้นประเด็นเรื่องทักษะการส่ือสารท่ีชัดเจน  
ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย โดยอาจใช้ภาพ วิดีโอ หรือตัวอย่างส่ือออนไลน์ประเภทอื่นๆ ท่ีช่วยให้
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นักเรียนเข้าใจได้มากท่ีสุดภายในขอบเขตระยะเวลาท่ีจ ากัด ยิ่งไปกว่านั้น ครูควรเพิ่มความถี่ในการ
ส่ือสารกับนักเรียน และผู้ปกครองท่ีมากกว่าการส่ือสารในช่วงการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติ ซึ่งปรับ
ใช้การส่ือสารท้ังแบบทางการ และกึ่งทางการเพื่อสร้างความร่วมมือ และการสนับสนุนการเรียนรู้
ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองให้พัฒนาไปพร้อมกัน ทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในแนวทาง  
และแลกเปล่ียนข้อมูล ความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด 

 2.2.5 บริหารและจัดเวลาการเรียนที่ยืดหยุ่นแต่มีประสิทธิภาพ 
                ประเด็นเรื่องการจัดการเวลาในการเรียน และการนับช่ัวโมง ซึ่งอาจมีความแตกต่างไปจาก
การจัดเวลาในการเรียนในช้ันเรียนปกติท่ีในแต่ละวันจะมีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิชา โดยท่ีแต่  
ละวิชาใช้เวลาไม่เกิน 1 ช่ัวโมง ในทางกลับกัน ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ของนักเรียนบางส่วนท่ี
อาจจะต้องพึ่งพาการดูแล และอ านวยความสะดวกจากผู้ปกครอง ก็ต้องมีการปรับเวลาเรียนตามความ
เห็นชอบร่วมกันภายในช้ันเรียน ท าให้ต้องส่ือสารเรื่องการจัดการเวลาของการเรียน และการนับช่ัวโมง
เรียนใหม่ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องท าการบริหารเวลาในการสอนให้เหมาะสม และมีคุณภาพ อาจพัฒนา 
และออกแบบการเรียนการสอนท่ีใช้เวลาน้อยลงแต่ยังคงเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการศึกษาจากส่ือ
ต่างๆ ท่ีครูมอบหมาย หรือเรียนรู้ผ่านค้นคว้าข้อมูล ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตามแต่ต้องยึดตัวผู้เรียนเป็น
หลักในการจัดการเรียนการสอน แนวทาง และวิธีการการเรียนรู้ท าให้นักเรียนท่ีมีลักษณะการเรียนรู้ 
และความถนัดท่ีหลากหลายสามารถพัฒนาทักษะส าคัญจากกระบวนการท่ีครูออกแบบขึ้นทั้งส้ิน 
 2.2.6 ถ่ายทอดสาระส าคัญของบทเรียนและการประยุกต์ใช้เป็นหลัก 
        เนื่องจากอุปสรรค และข้อจ ากัดด้านเวลาในการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการฝึกฝน 
ให้นักเรียนสามารถจับสาระ และทักษะส าคัญอันเป็นใจความหลักของเรื่องบทเรียนนั้น ถือเป็นอีกหนึ่ง
แนวทางท่ีครูผู้สอนจะสามารถจัดการเรียนรู้ภายในระยะเวลาท่ีจ ากัดได้ ปริมาณเวลาหรือการถ่ายทอด
สาระข้อมูลจากครูท่ีลดน้อยลง จะไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียน หากนักเรียน
เข้าใจ และมีทักษะในการจับประเด็นหรือสาระส าคัญของเรื่องท่ีเรียน หรือจากส่ือท่ีศึกษาเพิ่มเติมได้  
ยิ่งไปกว่าทักษะการจับประเด็นสาระส าคัญแล้วนั้น การฝึกฝนทักษะคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุมีผล  
ความกล้าคิดกล้าแสดงออกบนฐานของการศึกษา และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี จะช่วยให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดทักษะความสามารถด้วยตนเองเป็นอย่างดีเช่นกัน แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นครู
จะต้องมีการติดตามการเรียนรู้หรือการท ารายงานอยู่เสมอ อาจจะมีการส่ือสารหรือนัดหมายให้ตอบข้อ
ค าถามหลังจากการศึกษาและค้นคว้าส่ือท่ีได้มอบหมายให้เป็นระยะ ๆ เป็นต้น 
 2.2.7 ปรับแนวทางประเมินผลและให้ค าแนะน าที่มีคุณภาพและเหมาะสม 
                นอกจากทักษะข้างต้นท่ีครูต้องเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
ออนไลน์แล้วนั้น ประเด็นเรื่องการประเมินผลและให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสม
กับความสามารถและความถนัดของแต่ละคนก็ยังถือเป็นประเด็นท่ีครูผู้สอนจะต้องมีการจัดการท่ีดี 
โปร่งใสและเป็นท่ีรับรู้ร่วมกัน อย่างไรก็ตามการประเมินผลหรือการตัดสินผลคะแนนของนักเรียน 
อาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างคะแนน และลักษณะเนื้อหาตามตัวช้ีวัดท่ีแตกต่างจากท่ีเคยใช้ใน
ห้องเรียน ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรต้องการประเมินนักเรียนในด้านใด ครูจะต้องปรับลักษณะของงานและ
การท ากิจกรรมท่ีมอบหมายนั้น ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนา
นักเรียนไปตามเป้าหมาย โดยปรับใช้วิธีการท่ีมอบหมายงาน 
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       การเตรียมการและการฝึกฝนทักษะของครู ไม่ว่าจะพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี การส่ือสาร 
และการถ่ายทอด การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาท่ีดี รวมท้ังความกระตือรือร้นในการบริหารจัดการปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ให้ได้มากท่ีสุดเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ครู ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพให้แก่นักเรียนโดยก้าวข้ามข้อจ ากัดเรื่องสถานท่ีและ
อุปสรรคต่างๆ ได้ในท่ีสุด 
 

2.3 แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประเทศไทย 
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ให้แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้  
      2.3.1 นโยบายการเริ่มเปิดโรงเรียน (Reopening) 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายช่วง COVID-19 “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” 
เปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
แบ่งเป็น 4 ระยะ 
   ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม (7 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563) ส ารวจความพร้อม
ด้านอุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และระบบการบริหารจัดการการเรียน
การสอน 
   ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563) 
ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลและระบบออนไลน์ด้วย
เครื่องมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา 
   ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน (1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) สถานการณ์
ท่ี 1 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คล่ีคลาย จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และระบบออนไลน์ สถานการณ์ท่ี 2 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 คล่ีคลาย ก าหนดเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 จัดการเรียนการสอนปกติ 
ในโรงเรียน โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (SocialDistancing) และมีแผนเตรียมการเพื่อรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ 
   ระยะที่  4 การทดสอบและการศึกษาต่อ (1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564) 
(ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) 
 2.3.2 การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน (Preparations before re-opening) 
 มีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
แห่งประเทศไทย องค์การอนามัยโลกประเทศไทย ยูนิเซฟ และเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด
มาตรการก่อนเปิดภาคเรียนร่วมกัน โดยใช้กรอบแนวทาง 6 มิติ ได้แก่ การด าเนินงานเพื่อความปลอดภัย
การเรียนรู้ การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส สวัสดิภาพและการคุ้มครอง นโยบายและการบริหารการเงิน 
ส าหรับเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา  
(ท่ีมา: องค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติและองค์กรภาคี) 
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      2.3.2.1 มิติที่ 1 ความปลอดภัยจาการลดการแพร่เชื้อโรค 
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้อาการเส่ียง และประวัติเส่ียง 
 2. ให้นักเรียน บุคลากร และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า 
 3. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ 
 4. จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
 5. เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ท าความสะอาดห้องเรียนและบริ เวณต่าง ๆ 
 6. พิจารณาควบคุมจ านวนนักเรียน ลดแออัด เหล่ือมเวลาหรือลดเวลาท ากิจกรรมให้ส้ันลงเท่าท่ี 
จ าเป็น 
 มาตรการเสริม 
 1. ท าความสะอาดพื้นท่ีท่ีนักเรียนใช้ร่วมกัน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
 2. จัดให้มีพื้นท่ีการท ากิจกรรม เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
 3. ให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว 
 4. จัดให้มีห้องพยาบาลส าหรับแยกผู้มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ 
 5. จัดให้มีการส่ือสารความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 การล้างมือ การสวมหน้ากาก การท าความ 
สะอาดแก่ทุกคนในสถานศึกษา 
 6. มีมาตรการส าหรับกรณีมีรถรับ – ส่งนักเรียน 
     2.3.2.2 มิติที่ 2 การเรียนรู้ 
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1. จัดหาส่ือความรู้ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 
 2. เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ของเด็กตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคม 
อารมณ์และสติปัญญา 
 3. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  มาตรการเสริม 
 1. กรณีเด็กเล็ก ไม่แนะน าให้ใช้ส่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน 
ครู ผู้ปกครอง 
 2. ไม่ปล่อยให้เด็กและวัยรุ่นอยู่กับส่ือออนไลน์ (ท่ีไม่ใช่ส่ือการเรียนการสอน) นานเกินไป ตาม 
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและนักเรียนประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
 4. สนับสนุนให้นักเรียนใช้ส่ือรอบรู้ด้านสุขภาพในรูปแบบและผ่านช่องทางหลากหลายท่ีสามารถ 
เข้าถึงได้ 
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   2.3.2.3 มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาสได้แก่ 1) เด็กพิเศษ 2) เด็กพื้นที่
เฉพาะห่างไกลมาก 
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1. จัดหาอุปกรณ์การป้องกันตนเองและและอุปกรณ์ล้างมือ เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า 
หรือหน้ากากอนามัยให้เพียงพอ 
 2. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ของนักเรียน 
 3. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 
 4. มีมาตรการการท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของท่ีพักและเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะ 
 5. มีมาตรการการท าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติ
ด้านศาสนกิจ 
 6. มีมาตรการดูแลนักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรม
อารมณ์ 
 มาตรการเสริม 
 1. ประสานและแสวงหาการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การป้องโรคโควิด-19 
 2. ประสานการด าเนินงานตามแนวทางพัฒนากิจกรรมผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีมี 
ข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 3. ใช้ส่ือสร้างความเข้าใจเรื่องโรคโควิด-19 และแนวทางการดูแลตัวเอง โดยค านึงถึงข้อจ ากัดทาง 
ภาษาและสังคม กลุ่มนักเรียนพิการเรียนร่วม 
   2.3.2.4 มิติที่ 4 สวัสดิภาพ และการคุ้มครอง 
มาตรการควบคุมหลัก 
 1. จัดเตรียมแผนรองรับด้านการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณีปิด
สถานศึกษาช่ัวคราว 
 2. จัดเตรียมแนวปฏิบัติเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma) 
 3. จัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากร 
 4. ตรวจสอบประวัติเส่ียงของบุคลากรและนักเรียน และการกักตัว 
 5. ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบส าหรับบุคลากรและนักเรียนท่ีสงสัยติดเช้ือหรือป่วยด้วย
โรคโควิด-19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน 
 มาตรการเสริม 
 1. ส่ือสารท าความเข้าใจกับบุคคลทุกฝ่ายในเรื่องมาตรการป้องกัน การตีตราทางสังคม (social 
stigma) 
 2. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรป่วยจริง ต้องให้หยุดรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ พร้อมใบรับรอง 
แพทย์โดยไม่ถือว่าขาดเรียนหรือขาดงาน 
 3. กักตัวผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยตามเกณฑ์ควบคุมโรค 
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   2.3.2.5 มิติที่ 5 นโยบาย 
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1. ส่ือสารประชาสัมพันธ์แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้น
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 การล้างมือ การสวมหน้ากาก การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การท าความ
สะอาด 
 2. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการสถานศึกษา 
 3. มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับนโยบายและแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 ของ 
สถานศึกษา 
 4. แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา 
 5. ก าหนดบทบาทหน้าท่ี และมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตามมาตรการ 
 6. ส่ือสารท าความเข้าใจผู้ปกครองและนักเรียน เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 และมี 
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
 7. มีการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 
 8. มีมาตรการการจัดการด้านความสะอาด รถรับ - ส่งนักเรียน และช้ีแจงผู้ประกอบการ 
 9. เสริมสร้างวัคซีนชุมชนในสถานศึกษา โดยมาตรการ “4 สร้าง 2 ใช้” 
  - สร้างสถานศึกษาท่ีรู้สึก...“ปลอดภัย” (Safety) 
  - สร้างสถานศึกษาท่ี... “สงบ” (Calm) 
  - สร้างสถานศึกษาท่ีมี... “ความหวัง” (Hope) 
  - สร้างสถานศึกษาท่ี... “เข้าใจ เห็นใจและให้โอกาส” (De-stigmatization) 
  - ใช้ศักยภาพสถานศึกษาและชุมชน (Efficacy) เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบ่งปัน 
ทรัพยากรในชุมชน 
  - ใช้สายสัมพันธ์ในสถานศึกษา (Connectedness) 
 10. มีการก ากับ ติดตามให้มีการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 
 มาตรการเสริม 
 1. จัดระบบให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2. พิจารณาปิดสถานศึกษาตามสถานการณ์และความเหมาะสม 
 3. ส่ือสารให้มีความรู้เกี่ยวกับการสังเกตอาการเส่ียง การมีแนวโน้มเส่ียงต่อการติดเช้ือโควิด-19 
ได้ง่าย โดยเฉพาะในเด็กท่ีมีอาการสมาธิส้ัน 
   2.3.2.6 มิติที่ 5 การบริหารการเงิน 
 มาตรการควบคุมหลัก 
 1. พิจารณาการใช้งบประมาณของสถานศึกษาส าหรับการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ส าหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
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 มาตรการเสริม 
 1. ประสานงานและแสวงหาแหล่งทุนและการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือภาคเอกชน 

 2. พิจารณาสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนและการจัดการส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา 
 3. แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน (Public health and social guidelines in schools) 
          2.3.2.7 หลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
       1) คัดกรอง (Screening) ผู้ท่ีเข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรอง
วัดอุณหภูมิร่างกาย 
       2) สวมหน้ากาก (Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา 
      3) ล้างมือ (Hand Wash) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ านานอย่างน้อย 20 
วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเล่ียงการสัมผัสบริเวณจุดเส่ียงโดยไม่จ าเป็น 
      4) เว้นระยะห่าง (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย  
1- 2 เมตรรวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานท่ี 
      5) ท าความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท หาก
จ าเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ก าหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดประตู หน้าต่าง 
ระบายอากาศ ทุก 1 ช่ัวโมงและท าความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดท าความสะอาดพื้น
ผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักเท่ียง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัด
ให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมี ฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพื่อน าไปก าจัดทุกวัน 
     6) ลดแออัด (Decrease) ลดระยะเวลาการท ากิจกรรมให้ส้ันลงเท่าท่ีจ าเป็นหรือ
เหล่ือมเวลาท ากิจกรรมและหลีกเล่ียงการท ากิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 
               1) ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพและแนวทางการส่งต่อนักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
        1.1) จัดต้ังจุด/บริเวณคัดกรองบริเวณทางเข้าสถานศึกษา 
       1.2) วัดอุณหภูมิ (> 37.5° C ถือว่ามีไข้) 
       1.3) ให้ผู้ถูกคัดกรองล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือเจลแอลกอฮอล์ 
       1.4) ตรวจสอบการสวมหน้ากากของบุคคลทุกคนท่ีเข้าสถานศึกษา 
        1.5) ซักประวัติเส่ียง อาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (มีน้ ามูก เจ็บคอ 
หายใจล าบากเหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส) และบันทึกผลในแบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ 
      2) กรณี วัดอุณหภูมิกาย< 37.5° C ไม่มีอาการทางเดินหายใจ ไม่มีประวัติสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันให้ติดสัญลักษณ์หรือสต๊ิกเกอร์ เข้าเรียน/ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
      3) กรณี วัดอุณหภูมิกาย> 37.5° C ขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใด
อย่างหนึ่งและ/หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ให้แยกนักเรียนไว้ในห้องหรือบริเวณท่ี
จัดเตรียมไว้ แจ้งผู้ปกครอง แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขสอบสวนโรค และด าเนินการตามค าแนะน า 
       4) ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
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 2.3.3 แนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 
      2.3.3.1 ผู้บริหาร เจ้าของสถานศึกษา 
          1) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ พร้อมท้ังจัดต้ังคณะท างานด าเนินการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
       2) ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษา 
       3) ให้มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด-19 เกี่ยวกับนโยบาย 
มาตรการ การปฏิบัติตนการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เกี่ยวข้อง และลดการตีตราทางสังคม (Social 
Stigma) 
      4) มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา (Point 
of entry) 
      5) ควรพิจารณาการจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
เหมาะสมตามบริบทได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามกรณีนักเรียนขาดเรียนลาป่วย 
      6) กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือผู้ป่วยยืนยัน
เข้ามาในสถานศึกษา ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี 
      7) มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมตามสิทธิที่ควร
ได้รับ กรณีพบอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือกักตัว 
      8) ควบคุม ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัดและต่อเนื่อง 
   2.3.3.2 ครู ผู้ดูแลนักเรียน 
        1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลท่ี
เช่ือถือได้ 
        2) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ให้หยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทย์ทันที 
         3) ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีแออัด
หรือแหล่งชุมชน 
        4) แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้น าของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็น
ของตนเอง 
        5) ส่ือสารความรู้ค าแนะน าหรือจัดหาส่ือประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลด
ความเส่ียงจากการแพร่กระจายโรคโควิด-19 
        6) ท าความสะอาดส่ือการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัส
เส่ียง ทุกครั้งหลังใช้งาน 
        7) ควบคุมดูแลการจัดท่ีนั่งภายในสถานท่ีในโรงเรียน ตามหลักการเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
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        8) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน 
        9) ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนท่ีเข้ามาในสถานศึกษาตามข้ันตอน 
        10) สังเกตกลุ่มนักเรียนท่ีมีปัญหาพฤติกรรม หรือนักเรียนท่ีไมร่่วมมือปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีครูก าหนดเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ 
        11) ส่ือสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด กระบวนการการจัดการความเครียด
ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 

   2.3.3.3 นักเรียน 
       1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลท่ี
เช่ือถือได้ 
      2) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง รีบ
แจ้งครูหรือผู้ปกครอง 
      3) มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น 
      4) ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีแออัด
หรือแหล่งชุมชน 
      5) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ 5 
หมู่ และผัก ผลไม้ออกก าลังกาย และนอนหลับให้เพียงพอ 
      6) กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
      7) หลีกเล่ียงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพื่อน 

     2.3.3.4 ผู้ปกครอง 
       1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลท่ี
เช่ือถือได้ 
        2) สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ให้รีบพาไปพบแพทย์ 
       3) จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลาน 
        4) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคและการล้างมือ ก ากับให้บุตรหลานปฏิบัติตาม
มาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และ
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลหลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหล่งชุมชน 
       5) ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่ 
       6) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความ
ร่วมมือกับครูในการดูแลจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
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  2.3.3.5 แม่ครัว ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาด 
     1) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จากแหล่งข้อมูลท่ี
เช่ือถือได้ 
    2) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้
หยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทย์ทันที 
      3) ล้างมือบ่อยๆ ก่อน – หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจ าหน่ายอาหาร หลัง
สัมผัสส่ิงสกปรก 
    4) ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเป้ือน ถุงมือ 
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลท่ีถูกต้อง 
    5) ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ท่ีคีบหยิบจับอาหาร 
    6) จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ให้นักเรียนกิน ภายในเวลา 2 ช่ัวโมง 
    7) ผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาด ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองและปฏิบัติตามข้ันตอนการท าความสะอาดให้ถูกต้อง 

  2.3.3.6 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    1) ห้องเรียน สถานท่ีส าหรับการจัดการเรียนสอน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษา ห้องประชุม ห้องพักครู โรงยิม โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องส้วม เป็นต้น ให้ด าเนินการตาม
หลักปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
     1.1) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือท่ีนั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย  
1 - 2 เมตร 
     1.2) มีการเหล่ือมเวลาเรียน การเรียนกลุ่มย่อย 
     1.3) จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท และท าความสะอาดโต๊ะ 
เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนทุกครั้ง และจุดสัมผัสเส่ียง ก่อน-หลังใช้งาน 
     1.4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือ 
     1.5) จ ากัดจ านวนผู้ใช้งานหรือลดระยะเวลาท ากิจกรรมหรือเหล่ือมเวลา 
  2.3.3.7 โรงอาหาร 
    1) จัดบริการอาหารเน้นป้องกันการปนเป้ือนของเช้ือโรค เช่น อาหารปรุงส าเร็จ
สุกใหม่ทุกครั้ง 
    2) พิจารณาทางเลือกให้ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน (Lunch Box) 
ให้นักเรียน 
  2.3.3.8 สถานที่แปรงฟัน 
    หลีกเล่ียงการรวมกลุ่ม และเว้นระยะห่างในการแปรงฟัน ให้นักเรียนแปรงฟันใน
ห้องเรียน โดยนั่งท่ีโต๊ะเรียน เพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายของน้ าลายละอองน้ า หรือเช้ือโรคสู่ผู้อื่นตาม
ขั้นตอนการแปรงฟัน 



25 
 

  2.3.3.9 สระว่ายน้ า 
    หลีกเล่ียงหรืองดการจัดการเรียนการสอนในสระว่ายน้ า กรณีรัฐบาลมีการผ่อน
ปรนมาตรการควบคุมโรค ให้มีการคัดกรองเบ้ืองต้นหรือเฝ้าระวัง ก ากับดูแลและปฏิบัติตามค าแนะน า
ของระบบฆ่าเช้ืออย่างเคร่งครัด ตรวจสอบคุณภาพน้ าในสระทุกวัน และก าหนดมาตรการก่อนลงสระ
ว่ายน้ า 
  2.3.3.10 ห้องพยาบาล 
    1) จัดหาครูหรือเจ้าหน้าท่ี เพื่อดูแลนักเรียน ในกรณีท่ีมีนักเรียนป่วยมานอนพัก
รอผู้ปกครองมารับ และมีการบันทึกรายช่ือและอาการของนักเรียนท่ีป่วย 
    2) จัดให้มีพื้นท่ีหรือห้องแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัด
กับนักเรียนป่วยจากสาเหตุอื่น ๆ 
  2.3.3.11 ห้องนอนเด็กเล็ก 
     1) ท าความสะอาดเครื่องนอน และผ้ากันเป้ือนทุกวัน อุปกรณ์ของใช้ของเล่น ตู้
เก็บของส่วนบุคคล และจุดสัมผัสเส่ียงร่วม เป็นประจ าทุกวัน 
    2) จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับการเรียนรู้ของเด็กรายบุคคลยึดหลักเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
    3) มีและใช้ของใช้ส่วนตัว เน้นไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน 
    4) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ท าความสะอาดมือส าหรับครูและนักเรียน 

    5) มีการระบายอากาศท่ีดี อากาศถ่ายเทสะดวก 
    6) จัดอุปกรณ์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เพียงพอ 
    7) อัตราส่วนของครูหรือผู้ดูแลเด็กหรือพี่เล้ียงต่อเด็กเล็ก 1 : 5-8 ในการดูแลเด็ก
ตลอดท้ังวัน 
  2.3.3.12 รถรับ-ส่งนักเรียน 
    1) ท าความสะอาดรถรับนักเรียนและบริเวณจุดสัมผัสเส่ียง 
    2) นักเรียนท่ีใช้บริการรถรับนักเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
    3) การจัดท่ีนั่งบนรถรับนักเรียน ควรจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
อย่างน้อย 1 เมตร 
    4) ก่อนและหลังให้บริการรับนักเรียนแต่ละรอบ ควรเปิดหน้าต่าง ประตู ระบาย
อากาศ ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
  2.3.3.13 หอพักนักเรียน 
    1) มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนทุกคนก่อนเข้าหอพัก และ
สังเกตอาการเส่ียง หากพบผู้มีอาการเส่ียง ต้องรีบแจ้งครูหรือผู้ดูแลหอพัก และแจ้งประสานเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขด าเนินการต่อไป 
    2) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
    3) ดูแลสุขลักษณะความสะอาดของอาคาร ห้องต่างๆ ภายในอาคารด้วยน้ ายาท า
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ความสะอาดตามค าแนะน าของผลิตภัณฑ์ 
    4) จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร 
    5) จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่างมีและ
ใช้ของใช้ส่วนตัว เน้นไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าปู ท่ีนอน ปลอกหมอน จาน ชาม ช้อน ส้อม 
แก้วน้ า เป็นต้น 
    6) ภาชนะบรรจุน้ าด่ืมต้องสะอาด มีฝาปิด ควรมีทางเทรินหรือก๊อกน้ า ไม่ควรใช้
การจ้วงตักโดยตรง และต้องล้างท าความสะอาดด้วยน้ ายาล้างภาชนะ ภายในและภายนอกทุกวัน 
    7) หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมหรือจับกลุ่มคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่นในพื้นท่ีส่วนรวม
ภายในอาคาร 
    8) ควบคุมดูแลการจัดการขยะท่ัวไป 
    9) ก ากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติตนให้เป็นสุขนิสัยกิจวัตร 
 2.3.4 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 กรณีเกิดการระบาด (เมื่อพบ
ผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 ราย ท่ีคิดว่าอาจมีการแพร่กระจายเช้ือในสถานศึกษา) 
   2.3.4.1 ปิดสถานศึกษา/ชั้นปี/ช้ันเรียน เพื่อท าความสะอาด เป็นระยะเวลา 3 วัน 
   2.3.4.2 ประสานเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ส ารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน 
บริเวณทางเข้าสถานศึกษา และด าเนินการขั้นตอนท่ีก าหนด หากพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) ให้เก็บ
ตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจหาเช้ือ 
   2.3.4.3 ผู้สัมผัสกลุ่ม High risk ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง NP Swab ส่งตรวจเช้ือ 

   2.3.4.4 ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอยา่ง แต่ให้แยกตัวอยู่ท่ีบ้าน และรายงาน
อาการ (Self Report) ทุกวัน หากพบว่า มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ด าเนินการแบบผู้ป่วย PUI 
   2.3.4.5 เมื่อเปิดเรียน ให้มีการคัดกรองไข้ทุกวัน หากพบมีอาการเข้าได้กับ PUI ให้เก็บ
ตัวอย่าง และพิจารณาความเส่ียงเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ผู้ป่วยดูอาการท่ีบ้าน หรือต้องแยกตัวใน
โรงพยาบาล 
  2.3.4.6 ทีมสอบสวนโรคท าการติดตามผู้สัมผัสทุกวันจนครบก าหนด 
 2.3.5 การก ากับ ติดตาม และรายงานผล 
  สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุขท่ีดูแลสถานศึกษา ควร
มีการก ากับติดตาม ทบทวนการด าเนินงานให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ สถานการณ์ และบริบทพื้นท่ี 
อย่างต่อเนื่อง กรณีพบผู้มีอาการเส่ียงหรือป่วย ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทันที และรายงานต่อ
ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง: ข้อมูล ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
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2.4 ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 
 2.4.1 ความเป็นมาของโรคโควิด-19 (COVID-19)  
  ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสในสัตว์ มีหลายสายพันธุ์ โดยปกติไม่ก่อโรคในคน แต่เมื่อกลายพันธุ์
เป็นสายพันธุ์ใหม่ท่ีก่อโรคในมนุษย์ได้ (ซึ่งมักเกิดจากการจัดการท่ีผิดธรรมชาติโดยมนุษย์) ในขณะท่ี
มนุษย์ยังไม่รู้จักและไม่มีภูมิต้านทานก็จะเกิดการระบาดของโรคในคน โรคโควิด-19 (COVID-19, ย่อจาก 
Corona Virus Disease 2019) เป็นโรคติดเช้ือทางเดินหายใจท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนา ซึ่งมีช่ือทางการว่า 
SARS-CoV-2 ท าให้เกิดไข้ ไอ และอาจมีปอดอักเสบ เริ่มพบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2562 (ค.ศ. 2019) ท่ีเมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ภาคกลางของประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่
มีผู้คนหนาแน่น จึงเกิดการระบาดใหญ่ได้รวดเร็ว การดูแลรักษาเป็นไปอย่างฉุกเฉิน มีคนป่วยหนักและ
ตายมากเกินท่ีควรจะเป็นจนประเทศจีนต้องปิดเมืองและปิดประเทศต่อมา ขณะนี้ประเทศจีนสามารถ
ควบคุมได้จนแทบจะไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ แต่โดยธรรมชาติแล้วจะยังมีผู้ท่ีมีเช้ืออยู่ 
  ผู้ป่วยรายแรกท่ีรับการรักษาในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2563 เป็นคนจีน 
ท่ีรับเช้ือจากการระบาดในประเทศจีน และได้เดินทางมาประเทศไทย หลังจากนั้นมีผู้ป่วยอีกหลายราย
ท่ีมาจากประเทศอื่น ส่วนผู้ป่วยท่ีติดเช้ือในประเทศไทยรายแรก มีการรายงานเมื่อ 31 มกราคม 2563 
โรคนี้เกิดจากไวรัสโคโรนา (Corona Virus) ท่ีกลายพันธุ์ในธรรมชาติเป็นสายพันธุ์ ใหม่ จากการ 
ท่ีธรรมชาติถูกมนุษย์ท าร้าย โดยมีสมมุติฐานว่าไวรัสอาจจะมีแหล่งเริ่มต้นคือค้างคาว และกลายพันธุ์  
เมื่อผ่านสัตว์ตัวกลาง กลายเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ท่ีก่อโรคในคนและคนไปรับเช้ือมาแพร่ระหว่างคนสู่คน 
ท้ังนี้ต้องรอการพิสูจน์ต่อไป เคยมีเหตุการณ์ท่ีคล้ายคลึง กันจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ท่ีเกิดขึ้น  
ในอดีต คือ การเกิดโรค SARS (พ.ศ.2545) และ MERS (พ.ศ.2557) ซึ่งท้ังสองโรคนั้นผู้ป่วยมีอาการหนัก
ท้ังหมดและต้องอยู่ในโรงพยาบาล จึงสกัดการแพร่โรคได้ไม่ยากนัก ส่วนผู้ ป่วยโรค COVID-19 
ท่ีแพร่เช้ือ มีท้ังผู้ท่ีมีอาการน้อยหรืออาจไม่มีอาการ นอกเหนือจากผู้มีอาการหนักซึ่งมีน้อยกว่ามาก  
จึงควบคุมการระบาดได้ยากกว่า การระบาดท่ีใกล้เคียงกับครั้งนี้มากท่ีสุด คือการระบาดของไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์  ใหม่ 2009 (Influenza A (H1N1) pdm09 Virus) ใน พ.ศ.2552 ซึ่งเริ่มจากอเมริกาแล้ว
ระบาดหนักไปท่ัวโลก แต่คนท่ีติดเช้ือโควิด-19 สามารถแพร่เช้ือได้ในช่วงเวลาของการติดเช้ือได้นานกว่า 
การระบาดจึงน่าจะกว้างขวางกว่าและควบคุมยากกว่า ในขณะนี้ โรคโควิด-19 ได้ระบาดไปท่ัวโลกแล้ว 
วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการก าหนดช่ือโรคและช่ือไวรัสอย่างเป็นทางการ ดังนี้ โรค COVID-19 
(อ่านว่า โควิดไนน์ทีน ย่อมาจาก Corona Virus Disease 2019) ก าหนดช่ือโดยองค์การอนามัยโลก 
(WHO) 
  ไวรัส SARS-CoV-2 (อ่านว่ า  ซาร์สคอฟทู ย่อมาจาก Severe Acute Respiratory 
Syndrome Corona Virus 2) ก าหนดช่ือโดยคณะกรรมการระหว่าง ประเทศว่าด้วยอนุกรมวิธานของ
ไวรัส (ICTV ) โดยท่ีช่วงแรกของการระบาด ใช้ช่ืออย่างไม่เป็นทางการ เช่น ไวรัสอู่ฮั่น 2019-nCoV 
(2019 novel Corona Virus หรือ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019) แต่มักจะเรียกกันง่ายๆ ว่า ไวรัส 
โควิด19 ส่วน ไวรัส SARS-Co-1 คือไวรัสท่ีเป็นสาเหตุของโรค ติดเช้ือทางเดินหายใจรุนแรง หรือ SARS 
ท่ีระบาดใน พ.ศ. 2545-2546 ไวรัสท่ีก่อโรคระบาดในครั้งนี้จึงเป็นชนิด ท่ี 2 หรือ SARS-CoV-2  
  ไวรัส SARS-CoV-2 เป็นเช้ือโรคท่ีต้องอยู่ในเซลล์เนื้อเยื่อ หรือมีเมือกคลุมอยู่ เช่น เสมหะ 
 ไม่สามารถอยู่ เป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังเป็นไวรัสท่ีเกราะด้านนอกเป็นไขมัน ซึ่งจะสลายตัวเมื่อสัมผัสกับ
สารซักฟอกหรือสบู่ไวรัส โคโรนา ท่ีก่อโรคในมนุษย์ในขณะนี้มีท้ังหมด 7 ชนิด 



28 
 

   ชนิดท่ี 1 - 4 : โรคหวัดธรรมดา  
   ชนิดท่ี 5 : โรค SARS (ซาร์) จากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2545-2546  
   ชนิดท่ี 6 : โรค MERS (เมอร์ส) จากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2557  
   ชนิดท่ี 7 : โรค COVID-19 (โควิด-19) จากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบัน 
  2.4.2 ลักษณะของโรค COVID-19 
       การวินิจฉัย และการรักษาการติดเช้ือทางเดินหายใจจากไวรัส ระบบทางเดินหายใจ 
เริ่มจากจมูกลงไปถึงถุงลมในปอด แบ่งออกเป็นทางเดินหายใจส่วนบน (จมูก โพรงรอบจมูกหรือไซนัส 
กล่องเสียง) และส่วนล่าง (หลอดลมและปอด) ความเจ็บป่วยจากการติดเช้ือท่ีทางเดินหายใจส่วนบน  
จะไม่รุนแรงเท่าการติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนล่าง ไวรัสท่ีชอบทางเดินหายใจส่วนล่างจึงก่อโรครุนแรง
กว่าความเจ็บป่วยจากการติดเช้ือไวรัสท่ีทางเดินหายใจ เป็นผลจากท่ีไวรัสเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ของ
ทางเดินหายใจ และเกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายความรุนแรงของโรคมากน้อยขึ้นอยู่กับ 
 2.4.2.1 ลักษณะเฉพาะตัวของไวรัส ซึ่งชอบท่ีจะไปอยู่ท่ีส่วนไหนของทางเดินหายใจ เช่น 
ในรูจมูก ท าให้มีน้ ามูกหรือลงปอดเกิดปอดอักเสบ และความสามารถในการกระตุ้นปฎิกิริยาการอักเสบ 
 2.4.2.2 ปฏิกิริยาทางอิมมูนของผู้ติดเช้ือ เพื่อการก าจัดไวรัส ซึ่งอาจก่อให้เกิดการอักเสบ
มากเกินพอ และหากกระบวนการยับยั้งไม่ดี ก็จะท าให้โรครุนแรง 
 
2.5 บริบทของสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 2.5.1 สภาพทั่วไป  
    2.5.1.1 สถานท่ีต้ัง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ต้ังอยู่เลขท่ี 
505 หมู่ท่ี 9 ต าบลกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  
    2.5.1.2 เขตพื้นท่ีบริการ ประกอบด้วยพื้นท่ี 6 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอกุมภวาปี 
อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอหนองแสง และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  
    2.5.1.3 อาณาเขตติดต่อ  
       ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเมืองอุดรธานี อ าเภอหนองหาน อ าเภอไชยวาน และอ าเภอ
กู่แก้ว  
       ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอเขาสวนกวาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอ 
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอค าม่วง อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และอ าเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
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2.5.2 ข้อมูลบุคลากร 
      ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

1) นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

2) นายสมาน บุญจะนะ รอง ผู้อ านวยการส านั กง านเขตพื้น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

3)นายศุภชัย  โถบ ารุง รอง ผู้อ านวยการส านั กง านเขตพื้น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

4) นางศรีสุดา ทิพย์สิงห์ รอง ผู้อ านวยการส านั กง านเขตพื้น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ตารางที่ 1 จ านวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ท่ี กลุ่ม 

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม 

ผอ.
กลุ่ม 

บุคลากร 
บุคลากร
ราชการ 

ลูกจ้าง
ประจ า 

อัตรา
จ้าง 

รวม 

1. กลุ่มอ านวยการ 1 3 - 2 5 11 

2. กลุ่มนโยบายและแผน 1 4 - - - 5 

3. กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย ์ 1 6 - - - 7 

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล - 7 - - - 7 

5. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1 1 - - - 2 

6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - 4 - - 2 6 

7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

1 13 - - - 14 

8. กลุ่มกฎหมายและคดี 1 - - - - 1 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน 1 2 - - - 3 

10. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1 - 1 - 1 3 

รวม 8 40 1 2 8 59 

ที่มา:ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 (2564) 
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ตารางที่ 2 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน ตาม จ.18  

ท่ี อ าเภอ 
จ านวนครู ตาม จ.18 

ผอ.โรงเรียน รอง ผอ.โรงเรียน สายผู้สอน รวม 

1. กุมภวาป ี 58 1 470 529 

2. โนนสะอาด 30 1 236 267 

3. ศรีธาตุ 29 1 243 273 

4. วังสามหมอ 25 2 280 307 

5. หนองแสง 13 2 168 183 

6. ประจักษ์ศิลปาคม 12 0 127 139 

รวม 167 7 1,524 1,698 

ที่มา: ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 (2564) 
 

2.5.3 ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 
ตารางที่ 3 จ านวนโรงเรียนแยกตามสังกัด และระดับท่ีเปิดสอน  

ระดับการศึกษาปี่เปิดสอน จ านวนโรงเรียน (โรงเรียน) จ านวนนักเรียน (คน) 

ก่อนประถมศึกษา 194 4,969 

ประถมศึกษา 194 16,443 

มัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) 62 3,391 

ที่มา: ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 (2564) 
 

ตารางที่ 4  จ านวนโรงเรียน/นกัเรียน แยกตามขนาด สังกัด สพฐ. (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) 
ขนาด

โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนโรงเรียน 

(โรงเรียน) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
ร้อยละ
นักเรียน 

ขนาดเล็ก 1-120 116 7,428 30 

ขนาดกลาง 121-600 76 15,687 63 

ขนาดใหญ่ 601-1,500 ขึ้นไป 2 1,688 7 

รวม 194 24,803 100 

ที่มา: ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 (2564) 
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2.5.4 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
        2.5.4.1 วิสัยทัศน์ (VISION)  
     บริหารจัดการเป็นเลิศ โรงเรียนได้มาตรฐาน นักเรียนมีคุณภาพ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

                 2.5.4.2 พันธกิจ (MISSION)  
      1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก

ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      2) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ

คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
      3) ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
      5) ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา

เป็นมืออาชีพและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
         6) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
       7) ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดย

ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ศตวรรษท่ี 21 
   2.5.4.3 เป้าประสงค์หลัก (GOAL)  

       1) ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง
และเป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมอย่างมีคุณภาพ 

     2) ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ส่ือ นวัตกรรม มี
ความรู้มีทักษะมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะ ท่ี
เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็น
พลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล 

       3) ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา ภาษาและอื่น ๆได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และน าไปสู่การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

     4) ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

     5) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มุ่งมั่นต้ังใจท างานให้ส าเร็จ ท างานเป็นทีม
เดียวกัน และมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นมืออาชีพ 
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    6) โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่ อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

    7) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน บริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และ
การรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

   2.5.4.4 กลยุทธ์ 
  1) จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  2) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   3) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร 

      4) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

  5) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  6) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  7) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

  2.5.4.5 ค่านิยมองค์กร (VALUE)  
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ก าหนดค่านิยม

องค์กร 4 ประการ เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดยึดถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน คือ PUSH 
หมายถึง  

    1) P = Participation หมายถึง ความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกภาคส่วน  
    2) U = Unity หมายถึง ความเป็นเอกภาพ  
    3) S = Service หมายถึง การบริการด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ และได้ 

มาตรฐาน  
    4) H = High Technology หมายถึง การใช้เทคโนโลยีช้ันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของงาน 
  กล่าวโดยรวม คือ การผลักดันให้การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่คุณภาพ

และได้มาตรฐาน โดยการให้บริการด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ท่ีมีความสามัคคีกลมเกลียวและเป็นเอกภาพ 

 2.5.4.6 อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ท่ีอยู่ภายใต้การก ากับ

ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอ านาจหน้าท่ี ตามมาตรา 37 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

  ก. ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(มาตรา 36) 

  ข. มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนี้ (พรบ.ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่น และ 
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  ค. มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้

สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น 

  2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของโรงเรียน และหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

  3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

  4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
  6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลโรงเรียนในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
  8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนของเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

  10) ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 

  11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  12) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ี
ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีมอบหมาย 
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ภาพประกอบ 2 โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ที่มา: ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 (2564) 

 
2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 

   สมกิต บุญยะโพธิ์ (2550) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ2) รูปแบบ
องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสู่ความ
เป็นเลศ และ 3) ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 137 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ ครูวิชาการ ครูผู้สอนและประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ิน 
548 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 3 ฉบับประกอบด้วย 1)แบบสัมภาษณ์ไม่มี่ โรงสร้าง  
2)แบบสอบถาม และ 3)แบบตรวจรายการ สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า  1.องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เ ข ตพื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษาป ร ะถ ม ศึ ก ษ า สู่ ค ว าม เ ป็ น เ ลิ ศ  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  6 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ คือ 
1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 2) กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 3) การวางแผนกลยุทธ์  
4) การบริหารทรัพยากรบุคคล 5) กระบวนการบริหารจัดการ และ 6) ความความหวังต่อความส าเร็จ 
ของผู้เรียน 2.รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ  เป็นพหุองค์ท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยองค์ประกอบด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านความคาดหวังต่อความส าเร็จของผู้เรียนและมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อองค์ประกอบด้านการวางแผนกลยุทธ์และองค์ประกอบด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
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และ 3. ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศมีความถูกต้อง ครอบคลุม เหมาะสม เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ 

มยุรฉัตร ธรรมวิเศษ (2554) ได้วิจัยรูปแบบปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการท านวัตกรรมการเรียน
การสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
จ านวน 160 คน ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 12 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร 
แบบสอบถาม แบบสนทนากลุ่ม ชุดฝึกอบรมปฏิบัติการ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
พบว่า รูปแบบพัฒนาครู ได้แก่ 1) รูปแบบการฝึกอบรม 2) รูปแบบการแนะน าเป็นรายบุคคล 3) รูปแบบ
การสังเกตและประเมิน 4) รูปแบบการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 5) รูปแบบการแสวงหาความรู้
และวิธีการด้วยตนเอง 6) รูปแบบการฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ 7) รูปแบบการพัฒนาระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 8) รูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ 9) รูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการและจากการศึกษา
การพัฒนาครูด้านการจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 

พรรณวดี ปามุทา (2559) ได้ศึกษาความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา 2)วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงบรรยาย ใช้กรอบแนวคิดหลักการของนักศึกษาในการก าหนดกลุ่มปัจจัย และใช้องค์ประกอบ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือหัวหน้ าวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  จากโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา จ านวน 810 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล และปัจจัยความส าเร็จของโรงเรียน ซึ่งมีความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
ผลการวิจัยพบว่า 1.ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีระดับคามส าเร็จสูงสุด และหมวดการวัด 
การวิเคราะห์และการจัดการความรู้มีระดับความส าเร็จต่ าสุด เมื่อพิจารณาระดับความส าเร็จ  
หมวดผลลัพธ์การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษาพบว่า ผลลัพธ์ด้านการเงิน
และสรรถนะการให้บริการ มีระดับความส าเร็จสูงสุด และผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
มีระดับความส าเร็จต่ าสุด 2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับประถมศึกษา โดยรวม (R=0.856,R2=0.733) อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 มี 4 ปัจจัย จ าแนก
เป็นปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนสูงสุด คือ สภาพแวดล้อม
ภายนอกและต่ าสุดคือ ลักษณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนปัจจัยภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
จัดการโรงเรียนสูงสุด คือ นโยบายและการปฏิบัติ และต่ าสุดคือ เป้าหมาย โดยปัจจัยทุกตัวสามารถ
อธิบายความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา ได้ร้อยละ 73.30 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) กล่าวว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในปัจจุบันครอบคลุมไปในหลายมิติท้ังทางด้านสุขภาพกาย ใจ ด้านการเรียนรู้ด้านสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัย ด้านการปกป้องคุ้มครอง รวมท้ังการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
โรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนา 

อภิสิทธิ์ รอดน าเร่อ(2559) ได้ท าการศึกษารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมสถานศึกษา
ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก (X = 3.59. S.D.0.75)  
เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามากใน 3 อันดับ
แรกพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน รองลงมาได้แก่การป้องกัน
ช่วยเหลือและ แก้ไขและการจักนักเรียนเป็นรายบุคคลตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเสียต่ าท่ีสุด คือ การส่ง
ต่อนักเรียน ปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถาน ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( X = 2.74. S.D. = 0.65) 

เทพรัตน์ ดาวเรือง (2560) เรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอยะหา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในด้านการวางแผนอัตราก าลังครู ส่วนใหญ่ไม่ตรงกับวิชาเอกท่ีต้องกา ร ผู้บริหาร 
ยังไม่ยุติธรรมในการให้ข้ันเงินเดือน ความชัดเจนในบางครั้งยังไม่มีความโปร่งใสในการเล่ือนขั้นเงินเดือน  
ไม่มีมาตรฐานท่ีชัดเจนมีการเอื้อพวกพ้องกันเอง ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ด้วยวิธีการ โรงเรียนควรพิจารณา
ครูบรรจุให้ตรงกับสาขาท่ีโรงเรียนต้องการ การจัดอบรมผู้บริหารในเรื่องเกณฑ์ท่ีก าหนดของการให้ข้ัน
เงินเดือนอย่างเป็นธรรม การก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ก ารประเมินไปในทิศทางเดียวกัน  
และ การประชุมหารือเรื่องขั้นเงินเดือนให้ชัดเจน  

ธีรศักด์ิ อุปไมยอธิชัย, วชิราภรณ์ สังข์ทอง และธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ (2560) เรื่อง  การ
ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย พบว่า การบริหารงาน
บุคคล ควรมีการเลือกสรร คัดเลือก ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นครู มีข้ันตอนท่ีโปร่งใสเป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ มีแบบทดสอบด้านจิตวิทยา/ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มเข้ามาในกระบวนการเลือกสรร 
คัดเลือก และควรมีการวิเคราะห์ก าลังคนให้มีความชัดเจน ให้เพียงพอ และตรงกับความสามารถ รวมถึง
มีการจัดอบรม สัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กันภายในองค์กร ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ด้วยวิธีการการ
คัดเลือกครูท่ีมีความรู้ ความสามารถ การสรรหาและการคัดเลือกควรมีขั้นตอนท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
การสรรหาและการคัดเลือกควรมีแบบทดสอบทางจิตวิทยา/ด้านคุณธรรมจริยธรรม การวางแผนจ านวน
บุคลากรท่ีเพียงพอต่อองค์กร และ การจัดอบรมสัมมนาอย่างสม่ าเสมอ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561) ได้ก าหนดหลักสูตรหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งกล่าวไว้ว่าหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ จึงได้ก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับนักเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครองได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019  
จากหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นต้น 
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กาญจนา ชลเกริกเกียรติ (2561) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค าพื้นฐาน
ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 พบว่า การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค าพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 80.51./83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีต้ังไว้ คือ 80/80 ผลท่ีเกิดกับนักเรียนหลังการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค าพื้นฐาน
ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า
นักเรียนมีทักษะการอ่านและเขียนดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่าน
และเขียนค าพื้นฐานสูงขึ้น มีค่าเฉล่ียร้อยละ 83.33 

วิไล รัตนทิพย์ (2562) กล่าวว่า การส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือและ
การเพิ่มขีดความสามารถการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยีเป็นโอกาสท่ีช่วยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้านจากนั้น
น าข้อมูลมาประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 มีการวางแผนก าหนดการและด าเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการ
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางท่ี ศบค. ก าหนด มีการติดตามแผนงานและมีการสะท้อนผล
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงพัฒนาหาแนวทางในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ได้ตาม 

อร่าม วัฒนะ,นันทิยา น้อยจันทร์, สาธร ทรัพย์รวงทอง (2562) ได้ศึกษารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดผลการวิ จัยพบว่ า  
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดองค์การ บริหาร
ส่วนจังหวัดได้ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 2) คุณภาพครู 3) การวางแผนกลยุทธ์ 
4) เครือข่ายความร่วมมือ 5) คุณภาพนักเรียน 6) การบริหารจัดการ 7) การพัฒนาบุคลากร 2. รูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย  
3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ส่วนน า ส่วนท่ี 2 ส่วนเนื้อหาประกอบด้วย องค์ประกอบของรูปแบบ การบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ส่วนท่ี 3 เงื่อนไข 
ความส าเร็จ 3. การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัด มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด คาส าคัญ: รูปแบบการบริหารสถานศึกษา, ความเป็นเลิศ, โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

เกษรา เอี่ยมสะอาด (2562)  การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา มีการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามกระบวนการและวิธีการพัฒนาบุคลากรดังนี้ 1) กระบวนการปฐมนิเทศ
เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรในขั้นแรกโดยท าการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่จัดท าแผนการปฐมนิเทศคู่มือ  
การปฐมนิเทศและการด าเนินการปฐมนิเทศเมื่อเสร็จตามขั้นตอนการปฐมนิเทศต้องมีการประเมิน  
และสรุปผลการพัฒนาบุคลากร 2) กระบวนการสอนงาน ผู้ท่ีสอนงานต้องจัดเตรียมเนื้อหาวิธีการในการ
สอนงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ผู้ท่ีพัฒนาขั้นตอนการสอนต้องฝึกปฏิบัติและแก้ไขข้อผิดพลาดทันที
ในขณะการสอนงาน เมื่อเสร็จส้ินการสอนงานแล้วจะต้องสรุปและประเมินผลการสอนงาน  
3)กระบวนการประชุม อบรม และสัมมนา โดยวิธีการในการพัฒนานี้จะต้องได้รับค าส่ังไปราชการและ
ด าเนินการปฏิบัติงานตามค าส่ังเมื่อเสร็จส้ินการพัฒนาแล้วจะต้องจัดท าแบบสรุปความรู้ในการไปพัฒนา 
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4) กระบวนการศึกษาดูงาน โดยการศึกษาดูงานมีล าดับขั้นตอนโดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัด
และจัดท าค าส่ังศึกษาดูงาน จัดท าเอกสารประกอบการดูงานเมื่อเสร็จส้ินต้องจัดท าแบบรายงาน
การศึกษาดูงานเสนอสอบผู้บริหาร 5) กระบวนการศึกษาต่อ โดยวิธีการศึกษาต่อจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมกับท าสัญญาและสัญญาค้ าประกัน เมื่อได้รับการอนุมัติ จากผู้บริหาร
บุคลากรจึงจะเข้ารับการศึกษาต่อได้เมื่อจบการศึกษาแล้วต้องจัดท าแบบขอกลับเข้ารับราชการดังเดิม  
6) กระบวนการนิเทศภายใน โดยวิธีการนิเทศภายในจะต้องจัดท าโครงการนิเทศภายในโดยได้รับการ
อนุมัติจากผู้บริหารและจัดท าค าส่ังพร้อมแนบตารางการนิเทศภายในเพื่อแจ้งให้ครูและบุคลากร 
ในโรงเรียนทราบเพื่อท่ีจะได้รับการนิเทศตามวันและเวลาท่ีก าหนด 

เก็จกนก เอื้อวงศ์และคณะ (2563) ได้ท าการศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด–19 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีผลกระทบจากสถานการณ์ 
โควิด–19 2) ศึกษาผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 และ 
ความต้องการการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติของผู้บริหาร ครู นักเรียนผู้ปกครอง และกรรมการ
สถานศึกษา และ 4) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานการณ์วิกฤติ โดยมุ่งศึกษาเฉพาะสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ  
คือ ระยะท่ี 1 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผลกระทบ และความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์โควิด–19 และความต้องการการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติ การวิจัยเชิงปริมาณ
ด าเนินการโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการ
สถานศึกษา รวมจานวนท้ังส้ิน 2,000 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Yamane 
(1973) แล้วสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนให้มีการกระจายตามสังกัดและสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล ได้ข้อมูล
กลับคืนมาท้ังส้ินจานวน 1,698 คน (ร้อยละ 84.9) เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
จานวน 5 ฉบับจ าแนกตาม กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
2) แบบสอบถามส าหรับครู 3) แบบสอบถามส าหรับนักเรียน 4) แบบสอบถามส าหรับผู้ปกครอง  
และ 5) แบบสอบถามส าหรับกรรมการสถานศึกษา แบบสอบถามทุกฉบับตรวจสอบคุณภาพความตรง 
(Validity) มีค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00 และความเท่ียง (Reliability) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
ของแบบสอบถามท้ัง 5 ฉบับอยู่ระหว่าง 0.78 - 0.96 การวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการโดยการสนทนา
กลุ่มและการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสังกัดต่าง ๆ โดยเลือกแบบเจาะจงให้กระจายตามภูมิภาค ด าเนินการสนทนากลุ่ม
โดยผ่านระบบออนไลน์ มีผู้บริหารร่วมสนทนากลุ่ม 15 คน และครู 18 คน รวม 33 คน ผู้ให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ในสังกัดต่าง ๆ ซึ่งเลือกแบบ
เจาะจงให้กระจายตามภูมิภาค โดยมีนักเรียน 10 คน ผู้ปกครอง 10 คน และกรรมการสถานศึกษา  
5 คน รวมผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 25 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ประเด็นการ
สนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผลกระทบของการจัดการเรียนรู้ ความคิดเห็นและความ
ต้องการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติ แนวค าถามการสัมภาษณ์ ได้แก่ แนวค าถามการสัมภาษณ์
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นักเรียนผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการหาความถี่  
และร้อยละ ค่าเฉล่ีย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ตามวิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (inductive analytic method) 
ระยะท่ี 2 การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสถานการณ์
วิกฤติ ดาเนินการ โดยจัดประชุมเพื่อวิพากษ์เชิงประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีคณะผู้วิจัยร่างขึ้น  
โดยผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์ รวมท้ังส้ิน 12 คน และสรุปประเด็นท่ีได้รับจากการประชุมเพื่อ
ปรับปรุงร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ฯ ให้มีความสมบูรณ์ ผลการวิจัยได้นาเสนอสาระส า คัญ 5 ส่วนคือ  
1) ผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด–19 2) ผลการศึกษาผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ใน
สถานการณ์โควิด-19 4) ผลการศึกษาความต้องการการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติของผู้บริหาร 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา และ 5) เสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์วิกฤติท่ีผ่านการวิพากษ์เชิงประเมิน
แล้ว 

ปิยะวรรณ ปานโต (2563) ได้ท าการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของไทยภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยการน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมี
การจัดท าส่ือและนาเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีทันสมัยมาใช้และสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เข้าใจและมีความรู้
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ในรูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง
วิธีการเรียนแบบเดิมท่ีนั่งเรียนในช้ันเรียน แต่เป็นการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี (Technology–based 
learning) ซึ่งจะครอบคลุมวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้สอน 
จ านวน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 คือ การเรียนการสอนนักเรียนระดับอนุบาล 1 ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)รูปแบบท่ี 2 นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4–6 ระบบการศึกษาทางไกลผ่านออนไลน์ Online Real–Time Learning OBEC TV 
จ านวน 13 ช่อง พบว่า มีข้อจ ากัดต่อเด็กนักเรียน/นักศึกษา ในทุกระดับ ท่ีครอบครัวมีฐานะยากจนไม่มี
รายได้เพียงพอท่ีจะสนับสนุนอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนของบุตรหลานเพิ่มเติมได้ หรืออยู่ในบางพื้นท่ี
ชนบทห่างไกลความเจริญท่ีไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน จะท าให้เสียโอกาสในการเรียนรู้และส่งผลให้มีความ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เด็กนักเรียน/นักศึกษาในทุกระดับท่ีไม่มี
ความพร้อมเสียโอกาสทางการศึกษา ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมีการส ารวจความพร้อม 
ในการเข้าถึงการเรียนของเด็กนักเรียน/นักศึกษา และจัดหาอุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ส่ือสาร  
การเรียน การสอนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละครัวเรือนอย่างเพียงพอและท่ัวถึง และสามารถน า
ประเด็นปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดขึ้นน ามาถอดเป็นบทเรียนในการเรียนรู้เพื่อวางแผนในการแก้ปัญหาท่ี
อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

พระครูสังฆรักษ์สิงห์ชัย ฐิตธมฺโม (2563) ได้ท าการศึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 ใช้วิธีการและเครื่องมือ 5 ขั้นตอน  
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คือ ขั้นตอนท่ี 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ขั้นตอนท่ี 2 การคัดกรองนักเรียน ขั้นตอนท่ี 3  
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ขั้นตอนท่ี 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา ขั้นตอนท่ี 5 การส่งต่อนักเรียน
ให้ผู้เช่ียวชาญ พบว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดจนการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นการส่งเสริม  
การพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในสถานการณ์โควิด 19 ระบาด เราควรเปล่ียนให้ทุกๆ
ท่ีกลายเป็นโรงเรียน เพราะการเรียนรู้ยังต้องด าเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติโดย
โรงเรียนต้องด าเนินตามหลักการ คือก าหนดมาตรการเปิด ปิดโรงเรียนให้สอดคล้องและยืดหยุ่น 
ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนปลอดภัย ห่างไกล โควิด 19 ส ารวจความพร้อมการเรียนทางไกล  
ของเด็ก จัดเตรียมอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเสียโอกาสจากการเรียนทางไกล ใช้มาตรการ
ทางสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ในโรงเรียนท่ีเปิดการเรียนการสอน 
ส่ือสารให้ผู้ปกครองทราบความจ าเป็นของมาตรการเปิด ปิดโรงเรียน รวมท้ังให้คู่มือสนับสนุนเด็ก
ส าหรับการเรียนทางไกล ท้ังนี้ทางโรงเรียนควรมีการเตรียมการก่อนเปิดเรียนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
คัดกรองและการป้องกันและให้การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้วย 

วิทยา วาโย , อภิรดี เจริญนุกูล , ฉัตรสุดา กานต์กายัน , และจรรยา คนใหญ่ (2563)  
ได้ท าการศึกษาเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19: 
แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Coronavirus Disease2019:COVID-19) ท าให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ 
(New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาท่ีไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้  
จึงจ าเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื่อง การเรียน
การสอนแบบออนไลน์มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหาส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อส่ือสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการวัดและการ
ประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี ท่ีท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้   
การพิจารณาองค์ประกอบและรูปแบบท่ีสอดคล้อง เหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบทของผู้เรียนจะ
น าไปสู่การประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

ค านึง รุ่งเรือง (2563) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านไสไทยองค์การบริหารส่วนต าบลไสไทย จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและ
ปัญหาในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนต าบล
ไสไทย จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างและประเมินรูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
บ้านไสไทย ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนต าบลไสไทย จังหวัดกระบี่ อยู่ในระดับมาก  
2. การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไสไทย จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดโครงสร้างและ
กระจายอ านาจ 2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการมีส่วนร่วม 4) ด้านการประสานงาน 5) ด้านการตัดสินใจ 
6) ด้านการสร้างแรงจูงใจ และ 7) ด้านการติดตามและประเมินผล 3. การประเมินความเหมาะสมความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  ความถูกต้องและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ผลการศึกษาพบว่า ด้านความเป็นไปได้และด้านความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 
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จิรกิต์ิ ทองปรีชา (2563) ได้ศึกษาการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ 
COVIDระดับมัธยมศึกษา พื้นท่ีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์
เพื่อการศึกษานโยบายและแนวทางของรัฐในการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แนวทางปฏิบัติของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตและสภาพปัญหา 
อุปสรรคการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID -19 ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โดยผู้วิจัยใช้การ
วิจัยเชิงคุณภาพ จากข้อมูลเอกสาร (documentary  data) และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 
10 คน ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางของรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา 

ระพีพัฒน์ หาญโสภา และคณะ (2563) ได้วิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ส าหรับโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์* (THE DEVELOPMENT OF LEARNING SKILLS FOR 21st THE 
CENTURY IN ROOMPOTHONG DHAMMAWIT SCHOOL) พบว่า การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ มีองค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน 
ครูผู้สอน เนื้อหาวิชา และส่วนส าคัญท่ีส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ คือ กลวิธีในการสอน หรือการจัดการเรียนรู้ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
เนื้อหาวิชา เวลา และกลุ่มเป้าหมาย(ผู้เรียน) โดยค านึงถึงการบูรณาการ มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและการประเมินผลท่ีเหมาะสม การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ตลอดชีวิต   การมีปฏิสัมพันธ์
เช่ือมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครู ครูภายในสถานศึกษาเดียวกัน หรือต่างสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษาและสถานศึกษากับชุมชน การจัดการเรียนรู้ ท่ี เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
เน้นกระบวนการเรียนรู้เน้นกระบวนการฝึกทักษะ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตจริง  
ครูเป็นผู้ช้ีน าส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้การท างานเป็นทีม และการประยุกต์ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

มนธิชา ทองหัตถา (2564) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลการศึกษาพบว่า 1) แอพลิเคชัน  
ท่ีครูนิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์มากท่ีสุด คือแอพลิเคชันไลน์ (Line) คิดเป็นร้อยละ 88.23 
และ Google Meet น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.53 และ2) ปัญหาท่ีครูพบในการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์คือ ปัญหาด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับการเรียน
แบบออนไลน์ถูกพบมากท่ีสุด ปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน เช่น การบริหาร
จัดการเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน นอกจากนั้นปัญหาด้านครอบครัวยังท าให้
นักเรียนบางส่วนต้องท างานเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวขณะอยู่บ้าน 

วิธิดา พรหมวงศ์, ทัศนา ประสานตรี, และสุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (2564) ได้ท าการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า  
1) สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานท่ีต้ัง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิตท่ีระดับ .01 ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตท่ีระดับ .01 2) สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ของ
โรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานท่ีต้ัง พบว่า โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด  
19 ของโรงเรียนพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง 

นิตยา มณีวงศ (2564) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยความส าเร็จการเรียนออนไลน์  
แอพลิเคชันไลน์ ในช่วงวิกฤต COVID 19 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนในแอพลิเค
ชันไลน์ 2) ส ารวจปัจจัยแห่งความส าเร็จของการเรียนในแอปพลิเคชันไลน์ 3) ศึกษามุมมองต่อการเรียน
ออนไลน์ กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ท่ีก าลังศึกษาช้ัน ปี 3 ปีการศึกษา 2562 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับโลจิสติกส์ จ านวน 60 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเรื่อง พฤติกรรม 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ มุมมองต่อการเรียนในแอพพลิเคชันไลน์ สถิติท่ีใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสอบถามปลายเปิดจากการวิเคราะห์เนื้อหาท่ีมีความคล้ายคลึงกัน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 71.70 มีความคุ้นเคย Facebook  
ร้อยละ 81.70 ระดับความง่ายของแอพพลิเคช่ัน เป็น Line Video Call ร้อยละ 85.00 ใช้คอมพิวเตอร์
ต้ังโต๊ะ ร้อยละ 76.60 สัญญาณ ท่ีเข้าถึง ใช้ระบบ Wifi ร้อยละ 76.70 ท่ีพักของนักศึกษาร้อยละ 83.30 
ช่วงเช้าของการเรียน ร้อยละ 90.00 เวลาท่ีเหมาะสมต่อการเรียน 1.30 ช่ัวโมง วัตถุประสงค์การเข้า
เรียนเพื่อเก็บคะแนน ร้อยละ 60.00 2) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ การสอน ผู้เรียน เนื้อหาและเทคโนโลยี 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 3) มุมมองต่อการเรียน พบว่า ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารและ
อื่น ๆ แต่จ่ายเงินเพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ต การปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนดี เป็นกันเอง มีความสุขในการ
เรียน แต่เป็นวิชาภาษาอังกฤษอาจจะมีความยากต่อการเข้าใจในการเรียนแบบออนไลน์ 

มาลีวัล เลิศสาครศิริและคณะ (2564) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จากสถานการณ์โควิด-19ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.27 (SD=.33) ปจัจัยภายใน ได้แก่ 
เจตคติต่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์ การปรับตัวของนักศึกษา และปัจจัยภายนอกได้แก่ พฤติกรรม
การสอนของอาจารย์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และความพร้อมของส่ือ/เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01  
(r= .237,.409 , .525, .407 ,และ .301) ตามล าดับ โดยตัวแปรการปรับตัวของนักศึกษา พฤติกรรมการ
สอนของอาจารย์ และเจตคติต่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์สามารถร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 01 และ.001 อ านาจการท านายร้อยละ 35.0 จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร และคณาจารย์ควรตระหนักและด าเนินการส่ิงท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ให้นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ท่ีดี 

วิธิดา พรหมวงศ์, ทัศนา ประสานตรี, และสุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (2564) ได้ท าการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า  
1) สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียนโดยรวมอยู่ใน
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ระดับมาก ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานท่ีต้ัง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิตท่ีระดับ .01 ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 2) สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 
19 ของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานท่ีต้ัง พบว่า โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 
19 ของโรงเรียนพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง 

มนธิชา ทองหัตถา (2564) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลการศึกษาพบว่า ปัญหา 
ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับการเรียนแบบออนไลน์ถูกพบ
มากท่ีสุด ปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน เช่น การบริหารจัดการเวลาและ
ความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน นอกจากนั้นปัญหาด้านครอบครัวยังท าให้นักเรียนบางส่วน 
ต้องท างานเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวขณะอยู่บ้าน 

สกุลรัตน์ โกพัฒน์ตาและคณะ (2564) ศึกษาคุณภาพนักเรียนกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงเป้าหมายในพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้นตาม
มาตรฐานการศึกษา 2) ศึกษาบทบาทของสถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคล่ือนระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และ 3)ศึกษาการด าเนินงานตามข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า 
ปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือมี2 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยภายในประกอบด้วย 
ด้านผู้บริหารด้านครูด้านแรงจูงใจและปัจจัยภายนอกประกอบด้วย ด้านผู้ปกครองและชุมชนและด้าน
การน านโยบายลงไปสู่การปฏิบัติท่ีจะส่งผลต่อการด าเนินงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส าหรับจุดท่ีควรระวังและดูแลเพิ่มมากขึ้น คือการท่ีโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลสนาม ส่งผลให้ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากมีผู้ปกครอง
นักเรียนบางส่วนกลับมาจากพื้นท่ีเส่ียง จ าเป็นต้องมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์บางครั้งท าให้  
เกิดความเข้าใจในการด าเนินงานท่ีซ้ าซ้อนหรืออาจมีการคลาดเคล่ือน และผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความ
สนใจในการให้ข้อมูลนักเรียนจึงได้รับข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องท าให้เสียเวลาในการจัดท าข้อมูล 

 
 

 6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  König, Jäger-Biela, & Glutsch (2020) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง Adapting to online 
teaching during COVID-19 school closure: teacher education and teacher competence 
effects among early career teachers in Germany ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถของครูดิจิทัล และโอกาสในการศึกษาของครูในการเรียนรู้ความสามารถทางดิจิทัล  
เป็นเครื่องมือในการปรับตัวให้เข้ากับการสอนออนไลน์ในช่วงปิดโรงเรียนโควิด -19 มีการหารือ 
ถึงผลกระทบในด้านการศึกษาของครูและการน า ICT ไปใช้โดยครู 
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  Pollock (2020) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง School Leaders’ Work During the COVID-
19 Pandemic: A Two-Pronged Approach ซี่งข้อมูลเบื้องต้นช้ีให้เห็นว่าผู้บริหารในออนแทรีโอ 
ประเทศแคนาดา ก าลังปรับเปล่ียนแนวทางการด าเนินงานพวกเขา ซึ่งมีส่วนร่วมใน 2 แนวทางในการ
บริหารโรงเรียนของรัฐในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดพวกเขาก าลังขยายบทบาทของพวกเขาเกี่ยวกับ  
1) การศึกษาท่ีปลอดภัยและการก าหนดบริบทส าหรับการศึกษาในอนาคตในขณะท่ี 2) ขยายบทบาท
ของผู้น าการเรียนการสอนไปสู่ผู้น าการเรียนการสอนดิจิทัลไปพร้อม ๆ กัน ข้อมูลเบ้ืองต้นจากข้อมูลกลุ่ม
สนทนา การต้ังค าถามการกระตุ้นความคิดเพื่อสร้างเงื่อนไขให้นักเรียนได้เรียนรู้และครูผู้สอน สอนใน
ขณะเดียวกันก็แสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์และการด าเนินงานของ
การศึกษาของรัฐผ่านส่ิงท่ีพวกเขาเรียกว่า ความเป็นผู้น าด้านการสอนดิจิทัลท่ีกว้างขวาง 
 Batubara (2021) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง The Problems of the World of Education in 
the Middle of the Covid-19 Pandemic ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า อุปสรรค 
ท่ีสถานศึกษาหลายแหล่งต้องเผชิญในการจัดการเรียนการสอนช่วงนี้ คือ นักเรียนหลายรายไม่มี 
ความพร้อมในกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ยังระบุว่าครูผู้สอนหลายรายใน
อินโดนีเซียในภูมิภาคต่าง ๆ ไม่มีความสามารถท่ีเท่าเทียมกันในการด าเนินกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ความสามารถในการใช้การส่ือสาร และเทคโนโลยี ไม่เพียงแค่นั้น การศึกษาท่ีด้อยประสบการณ์ 
ของผู้สูงอายุกับนักเรียนในการใช้ส่ือออนไลน์ และไม่ได้รับการสนับสนุนจากส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินการเรียนรู้ออนไลน์ การให้บริการอินเทอร์เน็ตเครือข่ายท่ีมีค่าใช้จ่าย ปัญหาในโลกของ
การศึกษาท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะต้องจริงจังความกังวลของรัฐบาลกลางและ
ส่วนท้องถิ่น 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผู้วิจัยจึงเสนอวิธีการด าเนินการตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

          3.3 การสร้างเครื่องมือ 
          3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
          3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย 
3.1.1 ประชากรในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 193 คน จ าแนกตามประเภทโรงเรียน คือ 1) โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ 2) โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนพื้นท่ีห่างไกล โรงเรียน Stand Alone 3) โรงเรียน
ท่ีใช้เป็นพื้นท่ีโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสนาม (ส ารอง) และสถานท่ีกักตัวสถานท่ีพักคอย  

  3.1.2 กลุ่มเป้าหมาย ได้จากประชากรท่ีเป็น ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ปีการศึกษา2564 ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มเป้าหมายโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ได้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 193 คน  
 
3.2 เคร่ืองมือใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผู้วิจัยขอน าเสนอเครื่องมือการวิจัยตามระยะการวิจัย ดังนี้ 
      ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย  
โอกาสอุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    เคร่ืองมือกำรวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนจาก
แบบวิเคราะห์การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
โดยสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาหรือรักษาการในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 ฉบับ  
แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
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 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือรักษาการในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) ท่ีให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ระบุสถานภาพของแต่ละโรงเรียนเป็นค าถามเกี่ยวกับประเภทของโรงเรียน 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค การบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

 ระยะที่ 2 กำรประชุมระดมควำมคิด (Brainstorming) ประชุมระดมสมองนักวิจัย ก าหนด
แนวทางการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้  
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    เคร่ืองมือกำรวิจัยเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่  
  1) ประเด็นประชุมระดมความคิดการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
  2) แบบวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  ระยะที่ 3 การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
  เคร่ืองมือกำรวิจัยเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
  1) ประเด็นการสัมมนา จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2) แบบวิเคราะห์ผลการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
3.3 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 

 3.3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตอนท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจัดท า 
เป็น Google Formเกี่ยวกับสถานภาพของแต่ละโรงเรียน เป็นค าถามเกี่ยวกับประเภทของโรงเรียน 
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) ด าเนินการดังนี้ 

3.3.1.1 ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อก าหนดรายการสถานภาพของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวกับประเภทของโรงเรียน 

3.3.1.2 ก าหนดรายการสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ประเภทของโรงเรียน 
3.3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตอนท่ี2เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจัดท า 

เป็น Google Formเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้  
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตามขั้นตอน 
ในการสร้างดังนี้ 
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3.3.2.1 ระยะท่ี 1 (SWOT) 
1) วิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจัดท าเป็นสารสนเทศการจัด

การศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2) วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค การบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนจากแบบวิเคราะห์ 

3) สรุปน าเสนอกรณีศึกษาของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดดเด่น และโรงเรียนท่ีมี
ปัญหาอุปสรรคจากแบบบันทึกกรณีศึกษา 

4) น าเครื่องมือฉบับร่างให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ จ านวน 5 คน ซึ่งผู้เช่ียวชาญเป็น
ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารการศึกษา การนิเทศการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก รายนามผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือ ประกอบด้วย 
 
 1. ดร.อนุวัฒน์ ราชจ าปี 
 
 2. ดร.ล้ีวัชร์ ตาวงค์ 
 
 3. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ 

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
ครู วิทยฐานะเช่ียวชาญ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  

 4. ดร.สุภาวดี ปกครอง   ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 5. ดร.ฐิตินันท์ อุปการ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 
5) ด าเนินการแก้ไข เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลตามท่ีผู้เช่ียวชาญแนะน า 

3.3.2.2 ระยะท่ี 2 การประชุมระดมความคิด (Brainstorming)  
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนทุก

ลักษณะในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่น หาแนวทางแก้ไข 
หรือพบว่าดีแล้วทั้ง 3 ด้านจะพัฒนาอย่างไรต่อไป 

2) ร่างประเด็นการประชุมระดมความคิด (Brainstorming) จากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบประเด็นการประชุมระดมความคิด และปรับปรุงแก้ไขตามผู้เช่ียวชาญ 

3) วิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แนวทางการจัด
การศึกษา การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะกรรมการนักวิจัย 
ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพื้นท่ีเพื่อการจัดท านโยบาย  
การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ตามค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  2  
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ท่ี 256/ 2564 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการนักวิจัยระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามโครงการ
ส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพื้นท่ีเพื่อการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ประกอบด้วย 

 
 1. ดร.ศุภชัย โถบ ารุง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 

 2. นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 3. นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ 
 
 4. นายพัฒนา ศรีโบราณ 
 
 
 5. นายชูศักรวิชญ์ แสนปัญญา 
 
 
 6. นายสุขสันต์ เหล่าเรือง 

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านกุดขนวน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านตูม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 7. นางเกษร ค าวิโส 
 
 
 8. นางพงษ์พิส จ าปาหอม     

ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 9. นายสุรชัย ไผ่ตง 
 
 
10. นางปิยรัตน์ เรืองวงศ์วิทยา 
 
11. นางสาวจันทร์สุดา ล้ีพงษ์กุล  
 
12. นายปัณชพัฒน์ ศรีเสาวงษ์ 
 
13. นางอนงนาถ นามโส 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังสี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะเช่ียวชาญ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเมืองปัง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
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14. นายเดชา โพนทอง    
 
15. นางสาวพิมลวรรณ ร่มวาปี 
 
16. นางสาวจุฑารัตน์ พลนามอินทร์   
 
17. นายปัญญาพล สุภาแดง  
 
18. นายพงศ์พิษณุ ตางจงราช     
 
19. นางสาวธัญญารัตน์ ค าพะแย 
 
20. นางสุภาวดี ปกครอง 

ครู วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนค าค้อพิทยศึกษา     
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู โรงเรียนบ้านกระเบ้ืองโนนทิง  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงค า 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 

 
3.3.2.3 ระยะท่ี 3 การสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship)  

                        1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

2) ร่างประเด็นการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญด้านการจัดท าแผนและนโยบาย ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล ด้าน
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ จากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบประเด็นการสัมมนา และ
ปรับปรุงแก้ไขตามผู้เช่ียวชาญ 

3) น าประเด็นการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด
การศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
โดยการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญครั้งนี้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี ประกอบด้วย 
 1. นายบูรพา พรหมสิงห์ 
 
 
2. นางพัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์   
 
 
3. นางทวีพร วรรณรส 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
วิทยฐานะเช่ียวชาญ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโคกกลางหนองแวงใหญ ่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา  
โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
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4. นายสายัณห์ นามแสง ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

5. นายทรงศักดิ์ ศรีวงษา 
 
 
6. นายชูศักรวิชญ์ แสนปัญญา 
 
 
7. นายพัฒนา ศรีโบราณ 
 
 
8. นายสมจิตร บุญกลาง 
 
 
9. นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านกุดขนวน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอนดังนี้ 
ระยะที่ 1 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค กำรบริหำรจัดกำร กำรจัด 

กำรเรียนรู้ และกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
 1) ท าหนังสือจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือรักษาการในต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีเป็นเครื่องมือวิจัย 

 2)  ผู้ วิ จั ย ส่ ง แบบ สัมภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ท้ั ง ส่ งทา ง  Google Form ถึ ง ก ลุ่ม เป้ าหมาย 
จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีส่งไปจ านวน 193 ชุด ได้รับคืนคิดเป็นร้อยละ 100 

 3) น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีรวบรวมได้ มาท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด 
 4) น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาผลการวิจัย 
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ระยะที่  2 กำรประชุมระดมควำมคิด (Brainstorming) แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ  
เพื่อพัฒนำโรงเรียนทุกลักษณะในกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  1) ท าหนังสือจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เพื่อเชิญประชุม
ระดมสมองคณะกรรมการนักวิจัยระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการท าวิจัย
เชิงพื้นท่ี เพื่อการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ตามค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ท่ี 256/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการนักวิจัยระดับส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพื้นท่ีเพื่อการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้ 
วิถีใหม ่

 2) บันทึกการประชุมระดมสมองและวิเคราะห์เนื้อหา  
ระยะที่ 3 กำรสัมมนำอิงผู้เชี่ยวชำญ (Connoisseurship) เพื่อจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย 

กำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ได้แก่ ด้ำนกำร
จัดท ำแผนและนโยบำย ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนกำรวัดและประเมินผล ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
  1) ท าหนังสือจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เพื่อเชิญกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี 
จ านวน 9 คน ร่วมสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ 
  2) บันทึกการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญและวิเคราะห์เนื้อหา  
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

ระยะที่ 1 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำร
เรียนรู้ และกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เมื่อผู้วิ จัยได้รับแบบสัมภาษณ์เชิงลึกคืนครบตามก าหนดและท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยแบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 

 1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ในตอนท่ี 1 วิเคราะห์โดยน าข้อ
ค าถามไปหาค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอเป็นตาราง
ประกอบความเรียงท้ายตาราง  
  2) วิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจัดท าเป็นสารสนเทศการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3) วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนจากแบบวเิคราะห์ 
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 ระยะที่  2 กำรประชุมระดมควำมคิด (Brainstorming) แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ  
เพื่อพัฒนำ โรงเรียนทุกลักษณะในกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในระยะท่ี 2 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การประชุมระดมความคิด 
(Brainstorming) 
  ระยะที่ 3 กำรสัมมนำอิงผู้เชี่ยวชำญ (Connoisseurship) เพื่อจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย 
กำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ได้แก่ ด้ำนกำร
จัดท ำแผนและนโยบำย ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนกำรวัดและประเมินผล ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้  ผู้วิ จัยท าการวิเคราะห์ 
ผลการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
      สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การหาค่าเฉล่ีย (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538: 73) 

สูตร  N

X
X


  

เมื่อ  X    คือ ค่าเฉล่ีย 

    X     คือ ผลรวมของคะแนนท้ังหมด  
     N      คือ จ านวนข้อมูล 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ผู้วิจัยจึงขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย 
โอกาส อุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.2 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.3 ผลการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือโคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน 
 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาด และประเภทของโรงเรียน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ระดับการจัดการศึกษา จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
1.ระดับปฐมวัย   
1.1 แยกประเภทโรงเรียน 
ตามขนาด 
     -ขนาดเล็ก 
     -ขนาดกลาง 
     -ขนาดใหญ่ 
1.2 แยกประเภทโรงเรียนคุณภาพ 
     -โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 
     -โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา 
     -โรงเรียน Stand Alone   

 
 

109 
81 
2 
 

10 
32 
1 

 
 

56.77 
42.19 
1.04 

 
5.21 
16.67 
0.52 

1.3 แยกประเภทโรงเรียนที่ใช้เป็นพื้นที่เป็น รพ.สนาม รพ.สนาม 
(ส ารอง) และสถานที่กักตัว สถานที่พักคอย 
1.4 โรงเรียนที่จัดบรรเทาสถานการณ์ฯ ด้านอื่นๆ เช่น ปลูกพืช
สมุนไพรทางเลือก ผลิตแอลกอฮอล์ จิตอาสาอืน่ๆ 
 
 
 
 

19 
 

29 

9.90 
 

15.10 
 



54 
 

 

 
 

ระดับการจัดการศึกษา จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
2.ระดับประถมศึกษาตอนต้น   
2.1 แยกประเภทโรงเรียน 
ตามขนาด 
     -ขนาดเล็ก 
     -ขนาดกลาง 
     -ขนาดใหญ่ 
2.2 แยกประเภทโรงเรียนคุณภาพ 
     -โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 
     -โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา 
     -โรงเรียน Stand Alone   
2.3 แยกประเภทโรงเรียนที่ใช้เป็นพื้นที่เป็น รพ.สนาม รพ.สนาม 
(ส ารอง) และสถานที่กักตัว สถานที่พักคอย 
 2.4 โรงเรียนที่จัดบรรเทาสถานการณ์ฯ ด้านอื่นๆ เช่น ปลูกพืช
สมุนไพรทางเลือก ผลิตแอลกอฮอล์ จิตอาสาอืน่ๆ 

 
 

103 
24 
2 
 

10 
- 
1 
19 
 

29 

 
 

53.65 
12.50 
1.04 

 
5.21 

- 
0.52 
9.90 

 
15.10 

3.ระดับประถมศึกษาตอนปลาย   
3.1 แยกประเภทโรงเรียน 
ตามขนาด 
     -ขนาดเล็ก 
     -ขนาดกลาง 
     -ขนาดใหญ่ 

 
 

103 
24 
2 

 
 

53.65 
12.50 
1.04 

3.2 แยกประเภทโรงเรียนคุณภาพ 
     -โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 
     -โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา 
     -โรงเรียน Stand Alone   
 3.3 แยกประเภทโรงเรียนที่ใช้เป็นพืน้ที่เป็น รพ.สนาม รพ.สนาม 
(ส ารอง) และสถานที่กักตัว สถานที่พักคอย 
 3.4 โรงเรียนที่จัดบรรเทาสถานการณ์ฯ ด้านอื่นๆ เช่น ปลูกพืช
สมุนไพรทางเลือก ผลิตแอลกอฮอล์ จิตอาสาอืน่ๆ 
 

 
10 
- 
 1 
19 
 

29 

 
5.21 

- 
0.52 
9.90 

 
15.10 

4. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
4.1 แยกประเภทโรงเรียน 
ตามขนาด 
      -ขนาดเล็ก 
      -ขนาดกลาง 
      -ขนาดใหญ่ 

 
 

 6 
57 
0 

 
 

3.13 
29.69 

0 
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ระดับการจัดการศึกษา จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
4.2 แยกประเภทโรงเรียนคุณภาพ 
     -โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 
     -โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา 
     -โรงเรียน Stand Alone   
4.3 แยกประเภทโรงเรียนที่ใช้เป็นพื้นที่เป็น รพ.สนาม รพ.สนาม 
(ส ารอง) และสถานที่กักตัว สถานที่พักคอย 
 4.4 โรงเรียนที่จัดบรรเทาสถานการณ์ฯ ด้านอื่นๆ เช่น ปลูกพืช
สมุนไพรทางเลือก ผลิตแอลกอฮอล์ จิตอาสาอืน่ๆ 

 
32 
- 
0 
6 
 

15 
 

 
16.67 

- 
0 

3.13 
 

7.81 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย โอกาส 
อุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ 
             4.1.1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

    ด้านการบริหารจัดการ 
ข้อดี  

1) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการวางแผนงานบุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการท างานเป็นทีม มีการพัฒนาตนเองเพิ่ มพูนความรู้  เทคนิควิธีการใหม่ๆ  
เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชุมชน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการบริหารงานร่วมกัน
จนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สถานศึกษามีการก าหนดแผนงาน  โครงสร้างการท างานท่ีชัดเจน 
มีนโยบายและวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

3) สถานศึกษามีอาคารเรียนและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา 
4) สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบของทางราชการสามารถ

ตรวจสอบได้ 
ข้อเสีย 

1) ขาดผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรมีไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงวิชาเอก
ผู้ปกครองขาดความพร้อมหรือไม่สามารถสนับสนุนการสอนได้ 

2) การก ากับติดตามผู้เรียนด้านการเรียนยังไม่ครบ 100% เนื่องจากนักเรียน
บางคนติดตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพต่างถิ่น  

3) อาคารเรียนผุพังระบบการส่ือสารยังไม่สมบูรณ์ส่ืออุปกรณ์การเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

4) สถานศึกษาขาดงบประมาณผู้ปกครองขาดแคลนทุนทรัพย์สนับสนุน 
การเรียนของผู้เรียน 
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โอกาส 
1) บุคลากรสามารถปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์ในการจัดการเรียนรู้ได้ดี

บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นบุคลากรมีการพัฒนาตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์เพิ่มขึ้น 

2) สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ เพิ่มมาก 
วัฒนธรรมองค์กรในความร่วมมือของครูมีมากขึ้นสร้างสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง 

3) ครูและนักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นส่ือการเรียนรู้ 
เพิ่มมากขึ้น เช่น การสร้างคลิปการจัดการเรียนรู้ 

4) สถานศึกษามีโอกาสระดมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนมากขึ้น หน่วยงานภายนอกมอบทุนการศึกษาและความช่วยเหลือแก่นักเรียนมากขึ้น 

อุปสรรค 
1) บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ

ด้าน ICT 
2) นโยบายเร่งด่วนส่งผลต่อการบริหารจัดการ 
3) อุปกรณ์การเรียนการสอนราคาสูงขึ้นวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการ

จัดการเรียนการสอน 
4) งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ข้อดี  

ระดับปฐมวัยจัดการเรียนรู้แบบ On-Hand  
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองท่ีบ้าน โดยได้รับการดูแลจากผู้ปกครอง 

ครูก ากับติดตามนักเรียนรายบุคคลได้อย่างใกล้ชิด 
ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand และ On-Demand 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ หลากหลายรูปแบบนักเรียน

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองท่ีบ้าน โดยได้รับการดูแลจากผู้ปกครองครูก ากับติดตามนักเรียนรายบุคคล
ได้อย่างใกล้ชิด 

ระดับมัธยมศึกษาตอน จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand  
และ On-Line 

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ หลากหลายรูปแบบได้ตามความ
สะดวกครูสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยอินเทอร์เน็ตผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สามารถส่ือสารกันได้สะดวกและรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การเดินทาง ค่าอาหาร และ
เครื่องด่ืม เป็นต้นนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองท่ีบ้าน ครูก ากับติดตามนักเรียนรายบุคคล  
ได้อย่างใกล้ชิด 

ข้อเสีย 
ระดับปฐมวัยจัดการเรียนรู้แบบ On-Hand  
ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการก ากับการเรียนของนักเรียนได้อย่างเต็มท่ี จึงท าให้

การเรียนของนักเรียนไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และไม่สามารถเรียนรู้ได้ครบตามพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
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ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand และ On-Demand 
ครูและนักเรียนขาดการปฏิสัมพันธ์ในการติดต่อส่ือสารกัน ท าให้นักเรียน

บางคนรู้สึกอึดอัด และไม่สะดวกในการเรียนครูต้องใช้เวลามากในการเตรียมเนื้อหา และศึกษา  
การใช้เครื่องมือส าหรับจัดท าส่ือการเรียนการสอน นักเรียนต้องเรียนรู้การใช้งานของเครื่องมือต่างๆ 
ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการก ากับการเรียนของนักเรียนได้อย่างเต็มท่ี จึงท าให้การเรียนของนักเรียนไม่
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอน จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand  
และ On-Line  

ครูและนักเรียนขาดการปฏิสัมพันธ์ในการติดต่อส่ือสารกัน ท าให้นักเรียน
บางคนรู้สึกอึดอัด และไม่สะดวกในการเรียนครูต้องใช้เวลามากในการเตรียมเนื้อหา และศึกษาการใช้
เครื่องมือส าหรับจัดท าส่ือการเรียนการสอน นักเรียนต้องเรียนรู้การใช้งานของเครื่องมือต่างๆ  
ครูไม่สามารถควบคุมช้ันเรียนได้ เหมือนช้ันเรียนปกติการถามและตอบปัญหาบางครั้งไม่เกิดขึ้นทันที 
อาจเกิดความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้นักเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมให้ส าเร็จได้
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

โอกาส 
ระดับปฐมวัยจัดการเรียนรู้แบบ On-Hand  
ผู้ปกครองได้ใช้เวลาในการดูแลนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  
ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand และ On-Demand 
นักเรียนได้เรียนรู้กับส่ือรูปแบบใหม่ท่ีมีความน่าสนใจและหลากหลาย 

ผู้ปกครองตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียน รวมถึงให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนขณะท า
กิจกรรมการเรียนท่ีครูมอบหมาย 

ระดับมัธยมศึกษาตอน จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand  
และ On-Line  

นักเรียนได้เรียนรู้กับส่ือรูปแบบใหม่ท่ีมีความน่าสนใจและหลากหลาย 
นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยวิธีการใหม่ ด้วยรูปแบบหลากหลายนักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

อุปสรรค 
ระดับปฐมวัยจัดการเรียนรู้แบบ On-Hand  
ผู้ปกครองขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเสริมพัฒนาการท้ัง 4 

ด้านของเด็กปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand และ On-Demand 
นักเรียนขาดความรู้ท่ีเพียงพอต่อการเรียนรู้ท่ีหลายรูปแบบผู้ปกครองส่วน

ใหญ่มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีเวลาในการเอาใจใส่นักเรียน ท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้  
ไม่เต็มท่ี 
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ระดับมัธยมศึกษาตอน จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand 
และ On-Line 

นักเรียนขาดความรู้ และทักษะท่ีเพียงพอต่อการเรียนรู้ท่ีหลายรูปแบบ
นักเรียนบางคนไม่สามารถควบคุมตนเอง ให้เรียนได้ตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่ือออนไลน์ท่ีเป็นส่ิง
ยั่วยุ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น เกมออนไลน์ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้  
ไม่แน่นอน ไม่มีเวลาในการเอาใจใส่นักเรียน ท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ไม่เต็มท่ี และนักเรียนต้องไปช่วยงาน
ผู้ปกครอง 

ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ข้อดี 

ผู้บริหารสนับสนุนการด าเนินงาน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

ข้อเสีย 
มีครูท่ีปรึกษาไม่ครบช้ันการส่งต่อข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

โอกาส 
 หน่วยงานต้นสังกัดให้ความส าคัญและสนับสนุนงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนผู้ปกครองในชุมชนมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับครู หลากหลายช่องทางและรวดเร็ว 
อุปสรรค 

ผู้ปกครองบางส่วนมีปัญหาครอบครัวหย่าร้าง จึงท าให้ขาดความร่วมมือกับ
ทางโรงเรียนในการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

  4.1.1.2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง 
ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อดี 
1) ผู้บริหารบุคลากรโรงเรียนขนาดกลางในสังกัดเป็นบุคคลท่ีมีความรู้  

และความช านาญในการด้านจัดการเรียนการสอน และมีวิชาเอกหลักครบตามท่ีส านักคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

2) ผู้บริหารมีการวางแผนการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นไว้
ล่วงหน้า การควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณถูกต้อง และเหมะสมตามโครงการและ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

3) ผู้บริหารจัดสรรส่ือ และวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ  
ให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังยังจัดสรรอุปกรณ์ในการป้องการการแพร่ระบาดของ
เช้ือ COVID-19 ได้อย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะ ต่อจ านวนของบุคลากรและนักเรียน 

4) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง มีการ
วางแผนคาดการณ์ถึงส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้า รวมท้ังยังส่งเสริมให้มีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม 
จากท้ังบุคลากรในหน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
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ข้อเสีย 
1) บุคลากรของโรงเรียนขนาดกลางในสังกัดมีบุคคลจาก 3 เจเนอเรชัน  

จึงท าให้มุมมองการท างานมีความแตกต่างกัน บางครั้งการประสานงานเป็นไปด้วยความยากล าบาก  
ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเจเนอเรชันวาย ซึ่งมีหัวแนวคิดก้าวหน้า แต่ก็ยังมีบุคลากรจากเจเนอเรชันบีซึ่ง
ก าลังใจเกษียณในเดือนกันยายนนี้ 

2) ในการเบิกจ่ายงบประมารบางครั้งช้าเกินก าหนด ท าให้บางครั้งครู 
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีการเงินต้องส ารองเงินตัวเองจ่าย หรือบางครั้งต้องใช้เงินจากนอกงบประมาณ 
ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน งดจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ท าให้งบประมาณท่ีจะน ามาใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไม่สามารถน าออกมาใช้ได้อย่างเต็มท่ี แต่เป็นงบประมาณด้านอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ท่ีถูกเบิกออกมาใช้มากกว่า 

3) วัสดุอุปกรณ์บางอย่างช ารุด ไม่สามารถน ามาใช้งานได้ แต่ต้องเก็บไว้ 
ท่ีโรงเรียน เพราะไม่สามารถจ าหน่ายได้ทันที เพราะมีขั้นตอนการขออนุติหลายขั้นตอน เช่น ตู้เหล็ก 
ท่ีช ารุด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเก่าและไม่เพียงพอ หรือบ้านพักครูท่ีปัจจุบันทรุดโทรมมากแต่ก็ไม่
สามารถรื้อถอนได้ แต่ในขณะเดียวกัน โรงเรียนก็ไม่มีงบประมาณในการต่อเติมหรือซ่อมแซม 

4) เนื่องจากในปีการศึกษาปัจจุบันผู้บริหารใกล้เกษียณอายุราชการ ท าให้
ประสิทธิภาพในการบริหารลดลงไปบ้าง การตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานในโรงเรียนผู้บริหาร  
ไม่สามารถตัดสินใจได้ทันทีต้องรอการตัดสินใจจากผู้บริหาร และบางครั้งครูต้องตัดสินใจกันเอง ซึ่งถือว่า
มีความเส่ียงหากการตัดสินใจนั้น ไม่ได้มาจากผู้บริหารหรือผู้ท่ีมีอ านาจโดยตรง 

โอกาส 
1) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรจากชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่าง ๆ ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง และพระสงฆ์ ซึ่งเป็นปราชญ์ของชุมชน 
ท่ีเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวด้านคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนในทุกปีการศึกษา นอกจากนั้นชุมชนยังให้
ความร่วมแรง ร่วมมือทุกครั้ง เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น 

2) โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน และองค์กรต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรม จะมีผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบริจาค 
เงินสมทบในการจัดกิจกรรมในทุกครั้ง ซึ่งเป็นการระดมทรัพยากรทางการศึกษาท่ีให้ผู้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาได้เข้ามามีโอกาสในการให้การสนับสนุน 

3) นอกจากงบประมาณท่ีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุน 
แล้ว อุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงเรียนหลายอย่างยังได้รับการบริจาคจากชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เช่นเดียวกัน 
เช่น การท าขบวนพาเหรดเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาในกลุ่มเครือข่าย ก็รับรับการสนับสนุนในการจัดหา
อุปกรณ์ซึ่งสามารถหาได้ในชุมชน และนอกจากนั้น โรงเรียนยังได้รับการบริจาคหน้ากากอนามัย  
เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ อีกด้วย 

4) โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประจ าอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อขอแนวทาง ความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งขออาศัยความเข้าใจ 
จากชุมชนเกี่ยวกับการจัดการการเรียนสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะมีคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นผู้สร้างความเช่ือมั่น และสร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 
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อุปสรรค  
1) บางครั้งการติดต่อส่ือสารกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนก็เกิดปัญหา 

จากการส่ือสารกันท่ีไม่เข้าใจ แต่ก็มิได้เป็นปัญหาใหญ่โตท่ีท าให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นอุปสรรค 
เพราะทุกครั้งท่ีโรงเรียนมีการจัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ จะมีผู้น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และรับทราบด้วยเสนอ 

2) การระดมทรัพยากรจากชุมชนท่ีบ่อยครั้งจนเกินไป ท าให้ในหลาย ๆ 
กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณท่ีมากพอจากชุมชน บางครั้งชุมชนมีความสงสัย
เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนก็สามารถแก้ปัญหาข้อสงสัยดังกล่าว  
ได้โดยการจัดช่องทางการส่ือสาร การใช้ภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพั นธ์ เพื่อเป็นการช้ีแจงเกี่ยวกับ 
การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน 

3) การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบางครั้ง ไม่ตรงกับความต้องการของทางโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน  
ไม่สามารถปฏิเสธการรับได้ เช่น แบตมินตัน หรือบาสเก็ตบอล หรือนวม ซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้จัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว อีกท้ัง โรงเรียนยังไม่มีสถานท่ีในสอนเกี่ยวกับวิชาดังกล่าวด้วย ท าให้
อุปกรณ์ท่ีได้รับบริจาคมา ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ 

4) การนัดหมายประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ไม่สามารถนัดหมายได้
บ่อยครั้ง เพราะในบางครั้ง คณะกรรมการต่าง ๆ ก็มีวันว่างไม่ตรงกัน จึงไม่สามารถจัดประชุมได้  
เมื่อโรงเรียนไม่สามารถจัดประชุมได้ ดังนั้น การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจึงเกิดขึ้นได้ยาก 
เช่นเดียวกัน 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ข้อดี    

ระดับปฐมวัย  จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand 
ผู้บริหารครูและบุคลากรมีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดการเรียนการ

สอน และแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อให้เข้ากับบริบทในการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาด มีการ
วางแผนปรับการเรียนเปล่ียนการสอน และร่วมกันกับคณะครู วางแผนในการจัดการเรียนการสอน  
ในรูปแบบต่างๆ ตามบริบทของโรงเรียน เพื่อมุ่งเน้นในผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  
มีการก าหนดปฏิทินทางวิชาการอย่างชัดเจน  ปรับเวลาและรูปแบบการจัดการเรียนอย่างเหมาะสม  
มีการปรับลด ยืดหยุ่นในเรื่องเวลาเรียน ปรับลดภาระงาน ในการจัดการเรียนการสอนให้น้อยลง  
มีการวัดผล ประเมินผล ท่ีหลากหลาย โดยยึดตามความสามารถของผู้เรียน ในระดับปฐมวัย  

ระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand และ On-Demand 
ผู้บริหารครูและบุคลากรมีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดการเรียนการ

สอน และแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อให้เข้ากับบริบทในการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาด  
มีการวางแผนปรับการเรียนเปล่ียนการสอน และร่วมกันกับคณะครู วางแผนในการจัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบต่างๆ ตามบริบทของโรงเรียน เพื่อมุ่งเน้นในผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  
มีการก าหนดปฏิทินทางวิชาการอย่างชัดเจน  ปรับเวลาในตารางเรียนให้มีความเหมาะสม มุ่งเน้น  
การจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับตัวช้ีวัดท่ีต้องรู้และตัวชี้วัดท่ีควรรู้ มีการปรับลด ยืดหยุ่นในเรื่องเวลา
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เรียน ปรับลดภาระงาน ในการจัดการเรียนการสอนให้น้อยลง  มีการวัดผลประเมินผล ท่ีหลากหลาย 
โดยยึดตามบริบทและความพร้อมในแต่ละระดับช้ันนั้นๆ  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนรู้ OnHand On-Demand และ  
On-Line 

ด้วยโรงเรียนขนาดกลางบางแห่งมีการเปิดสอนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา ดังนั้น จึงท าให้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับดังกล่าวด้วย ซึ่งการจัดการเรียน  
การสอนในรูปแบบนี้  จะเน้นท่ีรูปแบบผสมผสาน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา  
ท่ีเท่าเทียมกัน มีโรงเรียนบางแห่งจัดการสอนแบบ On-Hand บางแห่งจัดการสอนแบบ On-Demand 
บางแห่งจัดการสอนแบบ On-Line และบางแห่งจัดการเรียนการสอนแบบ Blended ซึ่งถือว่าเป็นข้อดี
ของกลุ่มโรงเรียน เพราะนักเรียนทุกคนสามารถได้รับการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีตนเองเข้าถึงได้ 

ข้อเสีย    
ระดับปฐมวัย  จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand 
ครูบางท่านอาจจะยังยึดหลักการจัดการเรียนการสอน แบบเดิมๆ อาจจะอยู่

ในช่วงปรับตัวให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดนี้ อาจไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้เต็มท่ี และการเสริมประสบการณ์เล่นตามมุม การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กันสภาพบริบทของครอบครัวนั้นๆ   

ระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand และ On-Demand 
อาจจะมีบุคลากรบางท่านท่ียึดหลักการจัดการเรียนการสอน แบบเดิมๆ 

อาจจะอยู่ในช่วงปรับตัวให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดนี้ อาจไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ครบทุกตัวชี้วัด โดยเฉพาะเนื้อหาท่ีมีความซับซ้อน และในบางวิชาท่ีจะต้องเน้น
ในเรื่องการปฏิบัติ ขาดอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน อ านวยความสะดวกในรูปแบบท่ีทันสมัย 
ตลอดจนเทคโนโลยีในการสร้างส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนรู้ On-Hand On-Demand และ  
On-Line 

เนื่องจากโรงเรียนบางแห่งมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
ท าให้นักเรียนบางส่วนท่ีเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี และมีข้อจ ากัดเรื่องของฐานะครอบครัว ไม่สามารถเข้ารับ
การเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้ ดังนั้น ครู ผู้สอนจึงจัดให้มีการสอนในรูปแบบ On-Hand และ  
On-Demand อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะท าให้นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น 

โอกาส   
ระดับปฐมวัย  จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand 
ผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของการจัดการเรียนการ

สอนในช่วงการแพร่ระบาดโควิด19 ผู้ปกครองมีการแบ่งเวลาให้กับนักเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
มากขึ้น ช่วยก ากับดูแลติดตามการเรียนของบุตรหลานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลเอาใจใส่ 
ในการศึกษา จากใบความรู้ การท าใบงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

ระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand และ On-Demand 
ผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของการจัดการเรียนการ

สอนในช่วงการแพร่ระบาดโควิด19 ผู้ปกครองมีการแบ่งเวลาให้กับนักเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
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มากขึ้น ช่วยก ากับดูแลติดตามการเรียนของบุตรหลานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลเอาใจใส่  
ในการศึกษา จากใบความรู้ การท าใบงาน การเข้าเรียนรู้ของนักเรียน  การรับการส่งงานอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนรู้ On-Hand On-Demand และ  
On-Line 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ช่วยให้ ผู้ปกครอง 
และนักเรียนสามารถเข้ารับการเรียนได้ในโอกาสท่ีตนเองมีความพร้อมและความต้องการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเรียนในรูปแบบ On-Demand ในรูปแบบแอพลิเคชัน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีครูได้เตรียม
ไว้ให้ผ่านใบงาน ใบความรู้ หรือช่องทางการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ ท าให้ผู้ปกครองสาม ารถให้การ
ช่วยเหลือ การเรียนของนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
   อุปสรรค 

ระดับปฐมวัย  จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand 
ในเรื่องของความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอาจจะไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร  

เนื่องจากขาดอุปกรณ์ ในการสร้างส่ือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ท่ีทันสมัยอย่าง
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นดึงดูดความสนใจผู้เรียน นักเรียนบางคน ยังอ่านหนังสือไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
ซึ่งจะต้องคอยอาศัยให้ผู้ปกครองนักเรียนช่วยก ากับติดตาม และดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี นักเรียน  
ขาดความเอาใจใส่ในการเรียนเท่าท่ีควร อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงวัยของเด็กปฐมวัย เขาจะต้องมีเพื่อน 
ในการเรียนเพื่อดึงดูดกระตุ้น ในการเรียนแบบเรียนปนเล่น  

ระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand และ On-Demand 
อาจจะมีบุคลากรบางท่านท่ียึดหลักการจัดการเรียนการสอน แบบเดิมๆ 

อาจจะอยู่ในช่วงปรับตัวให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดนี้ อาจไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ครบทุกตัวชี้วัด โดยเฉพาะเนื้อหาท่ีมีความซับซ้อน และในบางวิชาท่ีจะต้องเน้น
ในเรื่องการปฏิบัติ การทดลอง ขาดอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีส่ือการเรียนการสอน 
ท่ีทันสมัย นักเรียนบางคนขาดความเอาใจใส่ในการเรียนเท่าท่ีควร  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนรู้ On-Hand On-Demand และ  
On-Line 

แม้ว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนจะมีรูปแบบท่ีหลากหลายก็ตาม แต่ก็ยัง
ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้มากนัก เนื่องจากผู้เรียนในวัยนี้ก าลังเข้าสู่วัยรุ่น และติดเพื่อน 
ท าให้การติดตามนักเรียนเข้าเรียนเป็นไปได้ยาก และบางครั้ง ผู้ปกครองก็ไม่สามารถติดตามนักเรียนให้
เข้าเรียนได้ เนื่องจากจ าเป็นต้องประกอบอาชีพ ซึ่งครูผู้สอนเองก็ต้องให้ความใส่ใจดูแลเด็กกลุ่มดังกล่าว
เป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เด็กในช่วงวัยนี้หลุดจากระบบการศึกษา 

ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ข้อดี 

1) ด้านการเรียนรู้โรงเรียนให้การดูแลช่วยนักเรียนด้านการเรียนรู้ด้วยการ 
ก ากับ ติดตาม การส่งและรับใบงานของนักเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์ เพราะรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนหลักของโรงคือในรูปแบบ On-Hand ของนักเรียนระดับช้ันปฐมวัย และ Blended (On 
hand และ On -Demand) ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มีช่องทางการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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2) ด้านการติดตามส่งต่อการเรียนรู้โรงเรียนมีการติดตามให้นักเรียนท าการ

รับส่งใบงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์ พร้อมท้ังให้ครูผู้สอนได้ช้ีแจง และตระหนักให้นักเรียนได้เห็นถึง
ความส าคัญของการศึกษาต่อ โดยเฉพาะครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีนักเรียนจ าเป็นต้องไปศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และเพื่อไม่ให้นักเรียนหลุดจากระบบการศึกษา จึงมอบหมายให้เป็นภาระหน้าท่ีของ
ครูประจ าช้ันเป็นหลักในการก ากับติดตามนักเรียน 

3) ด้านความปลอดภัยโรงเรียนได้ค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและ
บุคลากรเป็นหลัก โดยใช้การประชาสัมพันธ์ไปยังผู้น าชุมชน และผู้ปกครอง ให้นักเรียนมีการเว้น
ระยะห่างทางสังคมอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีการเข้าพบครูประจ าช้ัน และครูประจ าวิชาเมื่อรับใบงาน ก าชับ
ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออยู่ทุกจุด
ในโรงเรียน 

ข้อเสีย 
1) ด้านการเรียนรู้เนื่องจากในชุมชนมีผู้ติดเช้ือโควิดในช่วงแรก จึงท าให้เกิด

การหวาดระแวงระหว่างครูประจ าช้ัน และนักเรียน ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในช่วงแรก จึงเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท่ีต้องมีการส ารวจต่าง ๆ ท่ีทางส านักงานเขตฯ หรือ สพฐ. 
ได้มอบหมายให้โรงเรียนด าเนินการจึงเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

2) ด้านการติดตามส่งต่อการเรียนรู้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การติดตามส่งต่อนักเรียนช่วงนี้มีปัญหา เพราะครูประจ าช้ัน 
พบนักเรียนได้น้อยลง และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Blended ก็สร้างความน่าเบื่อให้กับ
นักเรียน ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาท่ีตามมาภายหลัง 

3) ด้านความปลอดภัยเนื่องจากโรงเรียนต้ังอยู่ใจกลางชุมชน และผู้ปกครอง
ของนักเรียนส่วนใหญ่ท างานรับจ้างท่ีกรุงเทพมหานคร เมื่อเดินทางกลับมาจึงจ าเป็นต้องกักตัว ท าให้
โรงเรียนเป็นสถานท่ีปลอดภัยเพียงแห่งเดียวของครู แต่นักเรียนก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเส่ียง ถึงแม้จะเส่ียงต่ า 
ก็ยังคงมีความเส่ียงอยู่ ซึ่งนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งท่ีมาพบครู 

โอกาส 
1) ด้านการเรียนรู้เกินครึ่งหนึ่งของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกระเบ้ือง

โนนทิงค่อนข้างดูแลเอาใจใส่นักเรียนต่อการเรียนเป็นอย่างดี ท้ังช่วยก าชับการมารับส่งใบงาน 
ให้ตรงเวลา และการช่วยสอนการบ้านแก่นักเรียน โดยมีบางครั้งท่ีครูลงเยี่ยมบ้านด้วยตนเอง  
และได้ช่วยเหลือและแนะแนวทางการสอนการบ้านให้กับนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองก็มีความเข้าใจ  
ในสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 

2) ด้านการติดตามส่งต่อการเรียนรู้ในทุกปีการศึกษา จะมีโรงเรียนมัธยม 
ท่ีอยู่ใกล้กับโรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมสังกัด สพม.20 โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนเอกชนละแวก
ใกล้เคียง เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดกลางในสังกัดทุกปีการศึกษา ซึ่งถือ
เป็นภาคีเครือข่ายท่ีดีมาโดยตลอด และนอกจากนั้นยังมีรุ่นพี่ท่ีเป็นศิษย์เก่าท่ีให้ความช่วยเหลือในการ
สอนงานและแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนอยู่เสมอ 
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3) ด้านความปลอดภัยด้วยโรงเรียนขนาดกลางในสังกัดมี ผู้น าชุมชน 
ท่ีเข้มแข็ง ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการเฝ้าระมัดระวังการติดโรค ดังนั้น เมื่อมีนักเรียนหรือผู้ปกครอง
ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง ก็จะมีผู้น าชุมชนมาแจ้งทางโรงเรียนทันที และเมื่อโรงเรียนได้รับแจ้งจากทางชุมชน  
ก็ได้จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมมากยิ่งหรือ หรือใช้วิธีการส่ือสารกับนักเรียนและผู้ปกครองใน
รูปแบบอื่น ๆ เพื่อป้องกันการติดเช้ือ เช่น โทรศัพท์ แอพลิเคช่ัน Line และ Facebook เป็นต้น  

อุปสรรค 
1) ด้านการเรียนรู้ นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองท่ีเป็น ปู่ ย่า ตา 

ยาย ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปกครองเหล่านี้ ส าเร็จการศึกษาเพียงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งใบงานบางเรื่อง 
ผู้ปกครองไม่สามารถสอนได้ ท าให้นักเรียนหลายคนประสบปัญหาไม่สามารถท าใบงานได้ ดังนั้น จึงไม่มี
งานมาส่งครูในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งครูก็ต้องเป็นผู้ท่ีลงไปให้ความรู้โดยตรงกับนักเรียน 

2) ด้านการติดตามส่งต่อการเรียนรู้เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเกรงว่าการติดตามส่งต่อนักเรียนอาจจะเป็นปัญหา เนื่องจากไม่ได้รับ
การประสานงานจากโรงเรียนปลายทางในการเข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียน ซึ่งปัจจุบัน 
อยู่ในช่วงของภาคเรียนท่ี 1 ซึ่งยังไม่ถึงช่วงเวลาของการแนะแนว ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้ท าการ
วางแผนเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวไว้ หากโรงเรียนปลายทางไม่สามารถเข้ามาด าเนินการแนะแนว
การศึกษาต่อภายในโรงเรียนได้ 

3) ด้านความปลอดภัยนอกจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 ท่ีก าลังระบาดและเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันแล้ว ยังมีปัญหาด้านยาเสพติด และการใช้รถ  
ใช้ถนนของเด็กนักเรียน ซึ่งครูไม่สามารถลงไปก าชับติดตามละดูแลได้อย่างเต็มท่ี จึงถือว่าเป็นอุปสรรค
อย่างหนึ่งในการด าเนินกิจการของในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย 
โอกาส อุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประเภทโรงเรียนคุณภาพ 

ด้านการบริหารจัดการ 
ข้อดี 

1) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการวางแผนงานผู้บริหารมีภาวะผู้น า  
มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารแบบกัลยาณมิตร บุคลากรมีศักยภาพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
มีความสามารถในการปฏิบัติงานมีรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายชุมชนผู้ปกครองให้ความร่วมมือ 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถและเพียงพอบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนคณะครูใส่ใจดูแล
นักเรียนทุกคนอจ่างท่ัวถึง มีการติดตามใบงาน การเข้าเรียน เป็นรายบุคคลส่งเสริม สนับสนุน ครู  
ด้านต่างๆโดยการจัดอบรม การใช้ส่ือ การใช้นวัตกรรม การสอน ในรูปแบบท่ีหลากหลายแต่งต้ังครูเวร
ประจ าวันเพื่อรับ ส่ง ใบงาน และคอยติดต่อประสานงานจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหัวหน้างาน
ท้ัง 4 งาน มีความเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือด้วยดี รวมทั้งบุคลากรทุกคน 

2) สถานศึกษามีการก าหนดแผนงาน จัดท าโครงสร้างการท างานท่ีชัดเจน 
มีนโนบายและวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อโรงเรียนพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษามีการติดตามนิเทศครูผู้สอนและ
แก้ไขปัญหาเป็นระยะ 
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3) จัดหาส่ือการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายมีอินเทอร์เน็ตท่ีมิประสิทธิภาพ
งบประมาณในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพอเพียง แต่งบด้านการปรับปรุงดูแลบริเวณยังในรั้ว
โรงเรียนค่อนข้างล าบากมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอน  
มีการบริหารวัสดุ ในการด าเนินงานให้ส้ินเปลืองทรัพยากรในการผลิตให้น้อยท่ีสุด หรือการใช้ให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด 

4) มีงบประมาณท่ีเพียงพอระบบบริหารมีการแบ่งโครงสร้างบริหารงาน 
ท่ีชัดเจนเหมาะสม  ส่งผลให้การปฏิบัติงานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีแผนและโครงการเพื่อใช้
ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้การจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพโรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศท่ีดีส่งต่อการใช้ข้อมูลท าได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ  
ของทางราชการโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  ชุมชน  วิทยากรท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ
ในท้องถิ่นเสมอท าให้ได้รับความร่วมมือด้วยดี  ส่งผลท าให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 

ข้อเสีย 
1) บุคลากรมีไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงวิชาเอกผู้ปกครองขาดความพร้อม

หรือไม่สามารถสนับสนุนการสอนได้ครูขาดทักษะในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
2) การก ากับติดตามผู้เรียนด้านการเรียนยังไม่ครบ 100% เนื่องจากนักเรียน

บางคนติดตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพต่างถิ่น 
3) ระบบการส่ือสารยังไม่สมบูรณ์ขาดส่ืออุปกรณ์การเรียนไม่มีความพร้อม

ด้านส่ือเทคโนโลยีท่ีจะใช้ในการศึกษา 
4) สถานศึกษาขาดงบประมาณผู้ปกครองขาดแคลนทุนทรัพย์สนับสนุนการ

เรียนของผู้เรียน 
โอกาส 

1) บุคลากรสามารถปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์ในการจัดการเรียนรู้ได้ดี
บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นบุคลากรมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อง
การใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 

2) สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
วัฒนธรรมองค์กรในความร่วมมือของครูมีมากขึ้นสร้างสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง 

3) ครูและนักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นส่ือการเรียนรู้เพิ่ม
มากขึ้น เช่น การสร้างคลิปการจัดการเรียนรู้ 

4) สถานศึกษามีโอกาสระดมทุนการศึกษาเพื่ อช่วยเหลือการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนมากขึ้นหน่วยงานภายนอกมอบทุนการศึกษาและความช่วยเหลือแก่นักเรียนมากขึ้น 

อุปสรรค  
 1) บุคลากรสามารถปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์ในการจัดการเรียนรู้ได้ดี

บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นบุคลากรมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  
เรื่องการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 

 2) สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
วัฒนธรรมองค์กรในความร่วมมือของครูมีมากขึ้นสร้างสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง  
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 3) ครูและนักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นส่ือการเรียนรู้ 
เพิ่มมากขึ้น เช่น การสร้างคลิปการจัดการเรียนรู้ 

4) สถานศึกษามีโอกาสระดมทุนการศึกษาเพื่ อช่วยเหลือการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนมากขึ้นหน่วยงานภายนอกมอบทุนการศึกษาและความช่วยเหลือแก่นักเรียนมากขึ้น 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ข้อดี    

ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการ
เรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand On-Line และ On-Air 

- ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ทุกรายวิชา และสามารถรับชมย้อนหลัง 
ได้ส่งเสริมให้ครูจัดท าคลิปการสอนให้ผู้เรียนและแนะน าช่องทางการเรียนผ่านส่ือ และโครงการต่างๆ 
ได้แก่  Project 14 เป็นต้นนักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีผู้เรียนออนไลน์
สามารถเข้าถึงเนื้อหาหลักสูตร ณ เวลาและสถานท่ีใดก็ได้ตามแต่ความสะดวก แตกต่างจากการเรียน 
ในรูปแบบเดิม ๆ ท่ีจ ากัดอยู่ในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ผู้เรียนท่ีไม่มี
อุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ   On-Air  On-Line และ On-
Demand ได้ 

ข้อเสีย    
ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการ

เรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand On-Line และ On-Air 
- ผู้เรียนขาดความพร้อมในการเข้าเรียนด้านอุปกรณ์รับสัญญาผู้เรียน 

ขาดความพร้อมในการเข้าเรียนด้านอุปกรณ์รับสัญญาและสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีพอท่ีจะสามารถ  
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้ใช้เวลาในการจัดท าผลิตส่ือค่อนข้างมากโทรศัพท์นักเรียนบางคนไม่รองรับ
แอพลิเคชันท่ีครูเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าศึกษาหาความรู้
จากแหล่งความรู้ผู้เรียนขาดความพร้อมในการเข้าเรียนด้านอุปกรณ์รับสัญญาและสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไม่ดีพอท่ีจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้ใช้เวลาในการจัดท าผลิตส่ือค่อนข้างมากโทรศัพท์
นักเรียนบางคนไม่รองรับแอพลิเคชันท่ีครูเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในการเข้าศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอายุมากไม่สามารถอธิบายความรู้ 
ให้ลูกหลานได้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดท าใบงานและใบความรู้ 

โอกาส   
ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการ

เรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand On-Line และ On-Air 
ผู้ปกครองและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันได้ครูและผู้เรียนได้รับ

การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นหน่วยงานต้นสังกัดพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิตัลให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากต้นสังกัดครูและผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นหน่วยงานต้นสังกัดพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิตัลให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด



67 
 

 

 
 

ของไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากต้นสังกัดได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มจากหน่วยงานต้นสังกัด 

อุปสรรค 
ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการ

เรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand On-Line และ On-Air 
ผู้เรียนขาดความพร้อมในการเข้าเรียนด้านอุปกรณ์รับสัญญาผู้เรียน 

ขาดความพร้อมในการเข้าเรียนด้านอุปกรณ์รับสัญญาและสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีหรือไม่แรงพอ  
ท่ีจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าศึกษาหาความรู้  
จากแหล่งความรู้ ผู้เรียนขาดความพร้อมในการเข้าเรียนด้านอุปกรณ์รับสัญญาและสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไม่มีหรือไม่แรงพอท่ีจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้า
ศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอายุมากไม่สามารถอธิบายความรู้ให้ลูกหลานได้
ผู้เรียนบางส่วนไม่มารับใบงานตามวันและเวลาท่ีครูก าหนด 

 
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ข้อดี 
สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง โดยมีครูท่ีปรึกษา คอยก ากับติดตาม 

รายบุคคลได้รู้จักสภาพครอบครัวนักเรียนมากขึ้นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเย่ียมบ้าน การติดต่อ
ประสานงานกับผู้ปกครองครูได้รับรู้ข้อมูลนักเรียนทุกคนเด็กมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความเส่่ียง  
ในการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ครูติดตามนักเรียนได้ทุกคน ผ่านโทรศัพท์ผู้บริหารมีความรู้ 
ความสามารถ และสนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือมีการเยี่ยมบ้านนั กเรียนด้วยระบบ
ออนไลน์เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียน ประชุมวางแผนการด าเนินงานช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 มีการวางแผนและด าเนินงานตาม
มาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางท่ีส านักงานศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ก าหนดด าเนินงานตามแผนงาน 
และมีการสะท้อนผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงพัฒนาหาแนวทางในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสีย 
 โรงเรียนขาดงบประมาณในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีให้นักเรียน 

อย่างท่ัวถึงการให้บริการแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายภายในโรงเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนเด็ก 
ไม่สามารถลงพื้นท่ีเย่ียมบ้านได้จึงท าให้การประสานงานระหว่างครู ผู้เรียนและผู้ปกครองเกิดความเข้าใจ
ในการด าเนินงานท่ีคลาดเคล่ือนในการประสานงานผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่มีเครื่องมือในการ
ติดต่อส่ือสาร ท าให้การติดต่อส่ือสารทางส่ือสังคมออนไลน์ครูและบุคลากรทางการศึกษาเส่ียงต่อการติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากมีผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนกลับมาจากพื้นท่ีเส่ียงการประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์บางครั้งท าให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินงานท่ีคลาดเคล่ือน 

โอกาส 
ครูผู้สอนส ารวจและสอบถามปัญหาจากผู้ปกครองและนักเรียนด้วยวิธีการ

อืน่ ๆ  เช่น การโทร หรือ ส่งข้อความสถานศึกษาได้พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างครูกับผู้ปกครองสถานศึกษาได้รับความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน/
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล/ผู้น าชุมชนให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในการรักษามาตรการ
ป้องกัน COVID-19 เด็กมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความเส่่ียงในการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

อุปสรรค 
นักเรียนส่วนมากอาศัยอยู่กับตายาย ฐานะครอบครัวยากจนแต่ยังตามใจ

บุตรหลานพื้นท่ีบริการของโรงเรียนครอบคลุมหลายหมู่บ้าน ท าให้ความถี่ในการเข้าเยี่ยมและเข้าถึง
ผู้ปกครอง แตกต่างกันออกไปการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ท าให้ครูไม่สามารออกไปเยี่ยม
บ้านได้ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความสนใจในการให้ข้อมูลนักเรียน จึงได้รับข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องท าให้
เสียเวลาในการจัดท าข้อมูล 

 
 4.1.3 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย 
โอกาส อุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

        4.1.3.1 ประเภทโรงเรียนโรงพยาบาลสนาม 
ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อดี 
1) ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า  มีคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารติดตามการ

ท างานของครูอยู่เสมอครูมีศักยภาพพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
มีรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ใช้งบประมาณท่ีได้รับ จัดสรรตรงวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ 
กับผู้เรียนสูงสุดบริหารงานงบประมาณตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ร่วมกันวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

3) งบประมาณในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพอเพียง แต่งบด้านการ
ปรับปรุงดูแลบริเวณยังในรั้วโรงเรียนค่อนข้างล าบากมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการด าเนินงานและการ
จัดการเรียนการสอนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามความจ าเป็นมีการบริหารวัสดุ ในการด าเนินงานให้ส้ินเปลือง
ทรัพยากรในการผลิตให้น้อยท่ีสุด หรือการใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด 

4) ระบบบริหารมีการแบ่งโครงสร้างบริหารงานท่ีชัดเจนเหมาะสม  ส่งผลให้
การปฏิบัติงานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีแผนและโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  ส่งผลให้การจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพโรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีดีส่งต่อการใช้ข้อมูล
ท าได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพการเบิก จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบของทางราชการโรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  ชุมชน  วิทยากรท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นเสมอท าให้ได้รับ
ความร่วมมือด้วยดี  ส่งผลท าให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 

ข้อเสีย 
1) บุคลากรในองค์กรยังมีจ านวนไม่เพียงพอ ต้องจ้างครูอัตราจ้างช่วย 

มีครูสอนไม่ครบตามสาขาวิชาเอกครูผู้สอนมีความแตกต่างระหว่างวัย ครูบางท่านไม่ถนัดในการใช้  
เทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2) ไม่เพียงพอยังขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนางานตามโครงการ 
3) วัสดุในการจัดท าใบงานไม่เพียงพอ On-Handสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่

เพียงพอต่อการใช้งานขาดส่ือและอุปกรณ์ในการผลิตส่ือวิดีทัศน์ 
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4) การก ากับติดตามงานบางโครงการขาดความต่อเนื่องการประสานงาน
บางอย่างล้าช้า 

โอกาส 
1) นักเรียน ครู และผู้ปกครอง เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
2) ผู้น าชุมชน และผู้ปกครองให้การสนับสนุน ช่วยเหลือประสานงานในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
อุปสรรค  

 1) นั กเรียน ผู้ปกครอง ไม่มี สัญญาณ อิน เทอร์ เน็ ต ท าให้การติดต่อ
ประสานงานได้ยากล าบาก และบางส่วนไม่มีเครื่องมือในการส่ือสาร 

 2) ผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือสนับสนุน  
ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และติดภาระหน้าท่ีในการ
ท างานไม่ได้อยู่กับบุตรหลานในช่วงกลางวันซึ่งตรงกับเวลาท่ีนักเรียนเข้าเรียนตามตารางสอนออนไลน์ 
และช่วงกลางวันท่ีนักเรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองในการจัดท าใบกิจกรรม On-Hand 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ข้อดี    

ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการ
เรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand และ On-Line  

- นักเรียนสามารถเข้าเรียนย้อนหลังได้ทุกท่ีทุกเวลา สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
มีแอพลิเคชันให้เลือกใช้อย่างหลากหลายท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนนักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการใช้ ICT ครูผู้สอนได้พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิตัลเป็นการส่ือสารสองทาง หากนักเรียนมีข้อสงสัย
จะสอบถามสามารถสอบถามครูได้แบบ Real time ช่วยแก้ปัญหาผู้ปกครองท่ีไม่มีเวลาสอนนักเรียน 
ในตอนกลางวัน และผู้ปกครองสูงวัยท่ีไม่สามารถอธิบายใบความรู้ให้กับนักเรียน ครูสามารถวัดและ
ประเมินผลทักษะและพฤติกรรมของนักเรียนได้ในขณะท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก้ปัญหานักเรียนท่ีไม่มี
อุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ On-Line และ On-Demand 

ข้อเสีย    
ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการ

เรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand และ On-Line 
นักเรียนท่ีไม่มีอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้ได้ใช้เวลาในการจัดท าผลิตส่ือค่อนข้างมากโทรศัพท์นักเรียนบางคนไม่รองรับแอพลิเคช่ันท่ีครู
เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ สัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีไม่เสถียรท าให้ไม่เสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้นักเรียนท่ีไม่มีอุปกรณ์และ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้ใช้เวลาในการเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้
นาน สัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีไม่เสถียรท าให้ ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้นักเรียนขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการเข้าศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดท าใบงาน  
และใบความรู้ 
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โอกาส   
ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการ

เรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand และ On-Line 
หน่วยงานต้นสังกัดพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิตัลให้กับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัดพัฒนาสมรรถนะด้าน  
ดิจิตัลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากต้นสังกัดหน่วยงาน
ภายนอกสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้น า
ชุมชน และผู้ปกครอง 

อุปสรรค 
ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการ

เรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand และ On-Line 
ขาดอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

ได้ขาดอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้นักเรียนขาดความรู้
ความเข้าใจในการเข้าศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้เป็นภารของผู้ปกครองท่ีต้องสอนนักเรียน 
ผู้ปกครองท่ีสูงวัยไม่สามารถอธิบายใบความรู้ให้กับนักเรียนผู้ปกครองไม่มารับใบงานตามวันและเวลา 
ท่ีครู และผู้น าชุมชนแจ้งไว้ 

ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ข้อดี 

มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยระบบออนไลน์เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาของนักเรียน ประชุมวางแผนการด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019มีการวางแผนและด าเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางท่ีศบค. ก าหนดด าเนินงานตามแผนงานและมีการสะท้อนผลสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงพัฒนาหาแนวทางในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น  

ข้อเสีย 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

เนื่องจากมีผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนกลับมาจากพื้นท่ีเส่ียง การประชุมผ่านระบบออนไลน์บางครั้ง 
ท าให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินงานท่ีคลาดเคล่ือน 

โอกาส 
ได้รับความร่วมมือสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019  

จากหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

 
อุปสรรค 

ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความสนใจในการให้ข้อมูลนักเรียนจึงได้รับข้อมูล 
ท่ีไม่ถูกต้องท าให้เสียเวลาในการจัดท าข้อมูล 
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 4.1.4 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย 
โอกาส อุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

        4.1.4.1 ประเภทโรงเรียนจัดบรรเทาสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 
ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อดี 
1) ครูและบุคลากรมีความพร้อมมีความรู้ความสามารถเป็นผู้น าทางวิชาการ 
2) จัดโครงสร้างและการบริหารงานท่ีชัดเจนมีแผนปฏิบัติราชการ 
3) มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  มีอินเทอร์เน็ตท่ีสะดวก รวดเร็ว 
4) มีการระดมทุนการศึกษาท่ีเข้มแข็งมีการบริหารงบประมาณท่ีโปร่งใส 

ข้อเสีย 
1) บุคลากรมีไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงวิชาเอกผู้ปกครองไม่มีเวลาอยู่ดูแล

นักเรียน 
2) การก ากับติดตามผู้เรียนด้านการเรียนยังไม่ครบ 100% เนื่องจากนักเรียน

บางคนติดตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพต่างถิ่น 
3) ขาดอุปกรณ์การส่ือสาร 
4) ปัญหาเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 

โอกาส 
1) บุคลากรสามารถปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์ในการจัดการเรียนรู้ได้ดี

บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 
2) สร้างสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง 
3) ส่ือการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เช่น การสร้างคลิปการจัดการเรียนรู้ 
4) สถานศึกษามีโอกาสระดมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนมากขึ้นหน่วยงานภายนอกมอบทุนการศึกษาและความช่วยเหลือแก่นักเรียนมากขึ้น 
อุปสรรค  

1) บุคลากรมีจ านวนน้อยเกินไป ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
2) นโยบายเร่งด่วนส่งผลต่อการบริหารจัดการ 
3) อุปกรณ์การเรียนการสอนราคาสูงขึ้น 
4) ขาดงบประมาณ งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ข้อดี    

ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการ
เรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand และ On-Line  

ครูจัดท าคลิปวิดีโอเพิ่มเติมจัดการเรียนรู้หลากหลายช่องทางสถานศึกษามี
การจัดท าใบงาน ใบกิจกรรมให้นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
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ข้อเสีย    
ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการ

เรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand และ On-Line 
นักเรียนไม่มีอุปกรณ์การเรียนและผู้ปกครองไม่มีความรู้ความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์การส่ือสารหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรสถานศึกษาขาดงบประมาณในการ
จัดท าใบงาน ใบกิจกรรม 

โอกาส   
ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการ

เรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand และ On-Line 
ครูและนักเรียนมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้แอพลิเคชันใหม่ๆสถานศึกษามีโอกาสใน

การจัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพครูและนักเรียนมีโอกาสพัฒนาใบงานและใบกิจกรรมของ
ตนเอง 

อุปสรรค 
ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการ

เรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand และ On-Line 
ครูขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีและแอพลิเคช่ันใหม่ๆ สถานศึกษาและ

นักเรียนไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพและเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตสถานศึกษาขาดงบประมาณในการจัดท าใบงาน ใบกิจกรรม 

ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ข้อดี 

1) การจัดการเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้ความสามารถ 
ในการวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ครูมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมีความยืดหยุ่นด้าน
การวัดและประเมินผล 

2) การส่งต่อนักเรียนสถานศึกษาได้วางแผนและด าเนินงานเกี่ยวกับการส่ง
ต่อผู้เรียนอย่างเป็นระบบสถานศึกษาและครูมีการติดตามนักเรียนและมีการส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

3) ความปลอดภัยมีหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน
และให้ความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือโคโรน่า 
2019มีงบประมาณและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 

ข้อเสีย 
1) การจัดการเรียนรู้นักเรียนและผู้ปกครองบางคนไม่ได้ติดตามผลการวัด

และประเมินผลนักเรียนขาดอุปกรณ์การเรียนและผู้ปกครองไม่มีความสามารถในการเปิดใช้เทคโนโลยี 
2) การส่งต่อนักเรียนติดตามเด็กนักเรียนไม่ได้ เนื่องจากติดตามผู้ปกครอง 

ไปท างาน 
3) ความปลอดภัยธรรมชาติของนักเรียนชอบเล่นด้วยกันเป็นกลุ่ม ท าให้เส่ียง

ต่อโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 ครูแจกใบงานและใบกิจกรรมตามเขตบริการ ท าให้เส่ียงต่อโรคติดเช้ือ 
โคโรน่า 2019 
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โอกาส 
1) การจัดการเรียนรู้ครูได้พัฒนาตนเองด้านแอปพลิเคชันและเทคโนโลยี

ใหม่ๆครูได้พัฒนาแฟ้มสะสมงานของนักเรียนครูมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้มาก
ขึ้น 

2) การส่งต่อนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีโอกาสและเวลาในการ
วางระบบการส่งต่อนักเรียน 

3) ความปลอดภัยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 ท่ีเป็นรูปธรรมและ
ชัดเจนหน่วยงานและชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 

อุปสรรค 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด

เช้ือโคโรน่า 2019 ท าได้ไม่เต็มท่ีและไม่เต็มรูปแบบผู้ปกครองไม่มีเวลาและไม่มีความสามารถในการเปิด
แอพลิเคชันใหม่ๆ 

2) การส่งต่อนักเรียนครูขาดความรู้ความเข้าใจในการส่งต่อผู้เรียนในรายวิชา
ต่างๆ ในระดับช้ันเดียวกันการเยี่ยมบ้านนักเรียนบางรายเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

3) ความปลอดภัยผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ 
การป้องกันความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 และพานักเรียน 
ไปในสถานท่ีเส่ียง 

 
4.2 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
1. การบริหารจัดการบุคลากร  

ประชุมช้ีแจงให้คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนท้ัง 5 รูปแบบ (On-Site On-Air On-Demand On-Line On-Hand)
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีต้องรู้ เพื่อบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดท าค าส่ังสอนตามตารางสอน
ออนไลน์ / จัดตารางในการมอบหมายใบงาน On-Hand นิเทศก ากับติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผู้อ านวยการสถานศึกษา สร้างขวัญก าลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. การบริหารจัดการด้านวิธีการ 
จัดการเรียนการสอน On-Hand ให้กับนักเรียนท่ีไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ท่ีใช้

เข้าเรียนOn-Line จัดการเรียนการสอน On-Line ให้กับนักเรียนท่ีมีความพร้อมด้านอุปกรณ์จัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนย้อนหลังใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นิเทศติดตามแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ัง 5 รูปแบบ 
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3. การบริหารจัดการด้าน ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก  
จัดสรรช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีจ านวนจ ากัด วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ในรูปแบบ On-Hand ใหเ้พียงพอ 
4. การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 

สพฐ. เพิ่ มหมวดจัดสรรงบประมาณมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และจัดสรรวัสดุในการจัดท าคลิป 
การสอนท่ีมีราคาสูงเพื่อท าให้ไม่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการจัดท า 

แนวทางการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
1. การบริหารจัดการบุคลากร  

 ความแตกต่างของวัย และบุคลากรไม่ช านาญการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้  วิธีการแก้ไขปัญหาคือ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยี  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. การบริหารจัดการด้านวิธีการ 
เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าคลังส่ือวิดิทัศน์เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสามารถน าไปใช้จัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. การบริหารจัดการด้าน ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก  

สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอ วิธีแก้ไขปัญหาโดยรัฐสนับสนุนสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตและสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน 

4. การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
1) สพฐ.จัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
    2) จัดสรรส่ือและอุปกรณ์ในการจัดท าคลิปการสอน 

ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1. การจัดการเรียนรู้แบบ On-Demand 

จัดส่งและจัดท าวิดีโอการสอนให้นักเรียนในช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ โดยมีข้อดี 
คือ นักเรียนสามารถเข้าเรียนย้อนหลังได้ ส่วนข้อเสีย คือ นักเรียนท่ีไม่มีอุปกรณ์ไม่สามารถเข้าเรียนได้ 
ส าหรับแนวทางการพัฒนาคือ การแจกใบงานให้ตรงกับเนื้อหาในวิดีโอการสอน 

2. การจัดการเรียนรู้แบบ On-Line 
เรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความพร้อม เช่น Line 

Meeting , Live , Facebook ,Google Meet และ Zoom โดยมีข้อดี คือ ได้พบปะนักเรียนเป็นการ
ส่ือสารสองทาง นักเรียนท่ีมีข้อสงสัยสามารถซักถามครูได้โดยตรงส่วนข้อเสีย คือ นักเรียนท่ีไม่มีอุปกรณ์
ไม่สามารถเข้าเรียนได้ นักเรียนท่ีมีอุปกรณ์บางคนไม่ให้ความสนใจเข้าเรียนเกิดความเบื่อหน่าย  
ท าให้จ านวนนักเรียนลดลง  ผู้ปกครองบางส่วนไม่ก ากับติดตามนักเรียนให้เข้าเรียนเนื่องจากติดภารกิจ
ในชีวิตประจ าวัน นักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่กับผู้ปกครองท่ีสูงอายุไม่สามารถแนะน าให้นักเรียนเข้าเรียน 
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On-Line ได้ และพัฒนาได้โดยการเพิ่มทางเลือก On-Hand  สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ครูติดตามเย่ียม
บ้านนักเรียนเป็นรายกรณี 

3. การจัดการเรียนรู้แบบ On-Hand 
เรียนรู้ผ่านใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด และหนังสือท่ีมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด

ซึ่ง ข้อดี คือ มีผลงานนักเรียนเป็นท่ีประจักษ์ตรวจสอบได้  นักเรียนเข้าถึงได้ทุกคน ส่วนข้อเสีย  
คือ ผู้ปกครองท างานให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนไม่สามารถอธิบายใบงานให้กับนักเรียนได้
และมีแนวทางในการพัฒนาโดยครตู้องจัดการเรียนการสอนแก้ปัญหาให้นักเรียนเป็นรายบุคคล 

4. การจัดการเรียนรู้แบบ Blended 
 เรียนรู้ผ่านรูปแบบท่ีมีวิธีการท่ีหลากหลาย ยืดหยุ่น เหมาะสมกับช่วงวัย และ 

ความสามารถ ในการเข้าถึงการเรียนรู้ของผู้เรียน ข้อดีของวิธีการนี้ คือแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีไม่มี
อุปกรณ์ นักเรียนท่ีอาศัยอยู่กับผู้ปกครองสูงอายุท่ีไม่สามารถอธิบายใบงานให้กับนักเรียนได้ส่วนข้อเสีย 
คือต้องใช้เวลาและงบประมาณในการจัดท าค่อนข้างมากและสามารถพัฒนาได้โดยการเพิ่มงบประมาณ
และบูรณาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระอื่นๆ 

ด้านที่ 3 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ทักษะ  

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาเน้นทักษะชีวิต และทักษะอาชีพบันทึก
คลิปการอ่านส่งครูผู้สอนส่ังงานนักเรียนด้วยคลิปเสียงจัดตารางสอนช่วงเช้า  On-Line ช่วงบ่าย  
On-Hand และจัดตารางสอนตามบริบทของนักเรียน 

2. แนวทางการแก้ปัญหาในการเรียนรู้หรือปัญหาในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดหลักการบูรณาการการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การนับเวลาเรียนรวมช่วงเวลาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วัดประเมินผลช้ินงาน/ใบงาน/คลิปท่ีนักเรียนส่งมาช้ีแจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นักเรียนทราบ 
โดยให้อิสระในการท างานของครูแต่ยึดนโยบายของรัฐมนตรีว่าให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูวัดประเมินผล
ร่วมกันเน้นจัดการสอน On-Line ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และประวัติศาสตร์ ส่วนสาระการเรียนรู้อื่นๆ ควรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

3. แนวทางการสร้างความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 โดยครู นัดหมายเวลาให้ ผู้ปกครอง และนักเรียนมารับใบงาน จัดตารางวันให้แต่ละ
ระดับช้ันมารับใบงาน คนละเวลามีการตรวจคัดกรองก่อนเข้ามารับใบงาน เว้นระยะห่างในการรับใบงาน 
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4.3 ผลการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการสังเคราะห์องค์กรของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการ
เสนอความคิดเห็นผ่านการระดมสมองของผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเนอเชิงนโยบายตามระดับ
การศึกษาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

4.3.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบ่งตามระดับการศึกษา 
4.3.1.1 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 1) การจัดท าแผน โครงการ และนโยบายระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      1.1) นโยบายการจัดประสบการณ์จริงโดยใช้แนวคิดไฮสโคป โดยผู้ปกครอง 
ครู และโรงเรียนได้ร่วมกนัวางแผนและสะท้อนผล 

      1.2) โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีจบไม่ตรงเอกได้รับการพัฒนา เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ตามวัย 

      1.3) โครงการพัฒนาหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
บูรณาการ การวัดและประเมินผล  

 2) ด้านการบริหารจัดการ 
  2.1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถผลิตส่ือและนวัตกรรมได้ด้วย

ตัวเอง 
  2.2) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม 
  2.3) ประกวดคลิปการสอน 
  2.4) สร้างคลังส่ือนวัตกรรม 
 3) การจัดการเรียนรู้  
  3.1) บูรณาการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  3.2) การนับเวลาเรียนรวมทั้งในช่วงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  3.3) วัดประเมินผลช้ินงาน/ใบงาน/คลิปท่ีนักเรียนส่งมา 
  3.4) ครูช้ีแจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นักเรียนทราบ โดยให้อิสระในการ

ท างานของครูแต่ยึดนโยบายของรัฐมนตรีว่าให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูวัดประเมินผลร่วมกัน 
  3.5) วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด เลือกวัดประเมินผลตามมาตรฐานท่ีควรรู้ 

  4) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   4.1) ลดเวลาเรียน เพิ่มเนื้อหาท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนปฐมวัย 
   4.2) จัดหาวัคซีนให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย 
    4.3) มีมาตรการให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องรับวัคซีน 

4.3.1.2 การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    1) การจัดท าแผน โครงการ และนโยบายระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      1.1) โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนคิดเลขเป็น  
      1.2) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
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      1.3) โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสู่การบูรณาการ 
         2) การบริหารจัดการ 
      2.1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะครู 
   2.2) จัดสรรอัตราก าลังให้ทันเวลา 
   2.3) จัดสรรอัตราก าลังให้เต็มกรอบอัตรา  
   2.4) ส ารวจข้อมูลน าไปใช้ประกอบการวางแผน และตัดสินใจในการด าเนินงาน 
   2.5) กระจายอ านาจในการบริหารจัดการทุกด้าน 
   2.6) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
   2.7) จัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
   2.8) จัดสรรส่ือและอุปกรณ์ในการจัดท าคลิปการสอน 

 3) การจัดการเรียนรู้ 
 3.1) โครงการจัดประกวดคลิปการเรียนการสอน 
  4) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

      4.1) ลดเวลาเรียน เพิ่มเนื้อหาท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 
      4.2) จัดหาวัคซีนให้กับนักเรียน 
      4.3) มีมาตรการให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องรับวัคซีน 

4.3.1.3 การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         1) การจัดท าแผน โครงการ และนโยบายระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      1.1) โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
      1.2) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
      1.3) โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสู่การบูรณาการ 

         2) การบริหารจัดการ 
  2.1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะครู 
  2.2) จัดสรรอัตราก าลังให้ทันเวลา 
  2.3) จัดสรรอัตราก าลังให้เต็มกรอบอัตรา 
  2.4) ส ารวจข้อมูลน าไปใช้ประกอบการวางแผน และตัดสินใจในการด าเนินงาน 
  2.5) กระจายอ านาจในการบริหารจัดการทุกด้าน 
  2.6) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
  2.7) จัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
  2.8) จัดสรรส่ือและอุปกรณ์ในการจัดท าคลิปการสอน 
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 3) การจัดการเรียนรู้ 
   3.1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  3.2) บูรณาการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  3.3) การนับเวลาเรียนรวมทั้งในช่วงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  3.4) วัดประเมินผลช้ินงาน/ใบงาน/คลิปท่ีนักเรียนส่งมา 
  3.5) ครูช้ีแจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นักเรียนทราบ โดยให้อิสระในการ

ท างานของครูแต่ยึดนโยบายของรัฐมนตรีว่าให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูวัดประเมินผลร่วมกัน 
  3.6) วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด เลือกวัดประเมินผลตามมาตรฐานท่ีควรรู้ 

  4) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   4.1) ลดเวลาเรียน เพิ่มเนื้อหาท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนักเรียน 
   4.2) จัดหาวัคซีนให้กับนักเรียน 

       4.3) มีมาตรการให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องรับวัคซีน 
 3.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ขอเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

  3.2.1 การก าหนดนโยบายและแนวทางของการจัดการศึกษาควรให้ความส าคัญกับปัจจัย 
ด้านบุคลากร เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดสรร
อัตราก าลังให้กับสถานศึกษาท่ีขาดแคลนและจัดสรรต าแหน่งทดแทนต าแหน่งเดิมของข้าราชการครู 
ท่ีเกษียณอายุราชการ  
 3.2.2 ควรมีโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถเข้าถึงได้ 
ง่ายและท่ัวถึง ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาได้ท้ัง 5 รูปแบบ 
              3.3.3 ควรมีความพร้อมในด้านประสิทธิภาพของระบบการจัดการศึกษา  ท้ังทาง ด้าน
เครือข่าย ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ วัสดุ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาท้ัง 5 
รูปแบบพร้อมท้ังต้องสนับสนุนด้านทุนในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
 3.3.4 ควรจัดท าหรือการสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีเข้าถึงได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ สามารถ 
น าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้ท้ัง 5 รูปแบบ เพื่อลดภาระงานครู 
 3.3.5 ควรเร่งด าเนินการจัดหาวัคซีนให้กับนักเรียน และมีมาตรการให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องรับวัคซีน 
 3.3.6 จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับสถานศึกษาโดยตรง และลดขั้นตอนการส ารวจข้อมูล เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการเบิกจ่ายเงินให้ทันต่อเวลา 



บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ขอเสนอดังนี้ 
  5.1 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
  5.2 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

5.3 สรุปผล 
  5.4 อภิปรายผล 
  5.5 ข้อเสนอแนะ  
 
5.1 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
 5.1.1 เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย โอกาส
อุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 5.1.2 พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5.1.3 จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
โคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   
5.2 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 5.2.1 ประชากร 
              ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรักษาการผู้บริหารสถานศึกษา   
จ านวน 193 คน  ปีการศึกษา 2564 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   
          5.2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
              กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรักษาการผู้บริหารสถานศึกษา  
จ านวน 193 คน ปีการศึกษา 2564 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   
 5.2.3 กลุ่มเป้าหมาย 
             กลุ่มเป้าหมายเป็นสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
จ านวน 193 โรงเรียนจ าแนกตามประเภทโรงเรียน คือ  
    1) โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  
   2) โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนพื้นท่ีห่างไกล โรงเรียน Stand Alone 3) โรงเรียนท่ีใช้
เป็นพื้นท่ีโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสนาม (ส ารอง) และสถานท่ีกักตัวสถานท่ีพักคอย เครื่องมือการ
วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับสภาพของแต่ละโรงเรียน  
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5.3 สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 

5.3.1 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย โอกาสอุปสรรค  
(SWOT)ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5.3.1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

    ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการในโรงเรียนผู้บริหารมีการจัดท าโครงสร้างการท างานท่ีชัดเจน 

ก าหนดแผนงาน บริหารงานแบบมีส่วนร่วม บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพพัฒนาตนเอง 
อยู่เสมอ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใช้ส่ือการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีการบริหารจัดการบริหาร
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนสูงสุดด้วยความโปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้มีการระดมทรัพยากรจากชุมชน หน่วยงานภายนอกเพื่อน างบประมาณมาพัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ชุมชนให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการศึกษา บริหารจัดการ
ด้านวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม จัดสรรอุปกรณ์ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างท่ัวถึง ในการบริหารจัดการต้องพัฒนาอาคาร
เรียนท่ีเก่าช ารุดผุพัง ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน ส่ืออุปกรณ์การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่เพียงพอต่อการใช้
งานบุคลากรไม่ครบช้ันเรียนและไม่ตรงตามสาขาวิชาเอก  

 ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
มีการจัดการเรียนการสอนมี แบบ On–Hand, On–Demand โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ  
On–Hand ท าการสอนในระดับปฐมวัยในรูปแบบใบงาน มีการรับส่งใบงานสัปดาห์ละครั้ง โดยให้
ผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการท าใบงาน ครูก ากับติดตามให้ความช่วยเหลือ ด้านการเรียน
นักเรียนระดับประถมศึกษาใช้การเรียนแบบ On-Hand, On-Demand ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง เข้าเรียนได้ทุกรายวิชา และสามารถรับชมย้อนหลังได้ครูจัดเตรียมเนื้อหาการสอน ส่ือใบงาน 
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้แก่นักเรียนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากใบงาน ช้ินงาน ยืดหยุ่น
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล มีการติดตามการจัดการเรียนการสอนในทุกสัปดาห์โดยการรายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆท่ีครูท าการสอน เพื่ อเป็นการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสม 
ปัญหาท่ีพบได้แก่ นักเรียนส่วนใหญ่ท่ีอยู่กับผู้ปกครองท่ีสูงวัยไม่สามารถอธิบายใบความรู้ให้กับนักเรียน
เข้าใจได้  ผู้ปกครองขาดแคลนทุนทรัพย์สนับสนุนการเรียนของผู้เรียนนักเรียนบางคนไม่มารับใบงาน
ตามวันและเวลาท่ีครู สถานศึกษาขาดงบประมาณในการจัดท าใบงาน ใบกิจกรรมครูส่วนใหญ่ขาด
ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี 

  ด้านที่ 3 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้บริหารประชุมวางแผนงานในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019อย่างท่ัวถึง ให้ความส าคัญ 
และสนับสนุนการติดตามดูแลนักเรียนครูท่ีปรึกษาเป็นผู้คอยก ากับ ติดตาม นักเรียนรายบุคคลท้ังด้าน
การเรียนและด้านสุขภาพ หากพบปัญหาของนักเรียนคณะครูร่วมกันหาแนวทางแก้ไข มีการประสาน 
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ความร่วมมือไปยังผู้น าชุมชนในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนผ่านช่องทางการส่ือสาร 
ท่ีหลากหลายปัญหาท่ีพบ ได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
เนื่องจากมีผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนกลับมาจากพื้นท่ีเส่ียง ผู้ปกครองบางส่วนมีปัญหาครอบครัว  
หย่าร้าง จึงท าให้ขาดความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  5.3.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
     ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 

  การบริหารจัดการผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
บริหารแบบกัลยาณมิตรบุคลากรตรงสาขาวิชาเอกหลัก มีความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน มีความสามารถในการผลิตส่ือท่ีหลากหลาย รับผิดชอบงาน พัฒนาตนเองออย่าง
ต่อเนื่อง มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ มีงบประมาณท่ีเพียงพอในการบริหารจัดการ บริหารงาน
งบประมาณตามระเบียบพระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้มีการระดมทุนจากชุมชนมาใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ชุมชนให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการศึกษาแต่มุมมองของบุคลากร 
ในโรงเรียนมีความคิดแตกต่างกัน การท างานจึงมีความแตกต่าง 

  ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้มีการปรับเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็น 3 รูปแบบ คือ แบบ On–Hand, On–Demand 
และOn-Line โดยปฐมวัยจัดการเรียนในรูปแบบ On–Hand เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถเรียน 
ในรูปแบบอื่นได้ ครูน าใบงานให้นักเรียนพร้อม ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง มีการยืดหยุ่นเวลาเรียน
โดยเน้นตามความสามารถของแต่ละคน ในระดับประถมและมัธยมใช้รูปแบบ On–Demand และ  
On-Line นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีด้วยตนเอง ผู้ปกครองมีความพร้อม 
ในด้านวัสดุอุปกรณ์ ดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียนการสอนมีการก าหนดปฏิทินทาง
วิชาการอย่างชัดเจน  ปรับเวลาในตารางเรียนให้มีความเหมาะสม มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน  
ให้ตรงกับตัวช้ีวัดท่ีต้องรู้และตัวช้ีวัดท่ีควรรู้ มีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย โดยยึดตามบริบท 
และความพร้อมในแต่ละระดับช้ันนั้นๆส่ิงท่ีเป็นปัญหาคือ ครูบางคนยึดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบเดิม ไม่เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี การสอนไม่ดึงดูดความสนใจนักเรียนจึงท าให้การสอนเป็นไปได้ยาก 
นักเรียนขาดการกระตุ้นจากครูนักเรียนหลายคนประสบปัญหาไม่สามารถท าใบงานได้ ดังนั้น จึงไม่มีงาน
มาส่งครูในแต่ละสัปดาห์  

   ด้านที่ 3 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ผู้บริหาร
มอบหมายครูท่ีปรึกษาเป็นผู้คอยก ากับติดตามนักเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านความ
ปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทุกสัปดาห์ มีการติดต่อระหว่าง
ครู นักเรียน ผู้ปกครองผ่านการส่ือสารหลายช่องทางมีการปรับเปล่ียนการเย่ียมบ้านเป็นแบบออนไลน์
เพื่อทราบสภาพครอบครัวนักเรียนโรงเรียนขนาดกลางมีผู้น าชุมชนท่ีเข้มแข็ง ชาวบ้านให้ความร่วมมือ 
ในการเฝ้าระมัดระวังการติดโรคมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อน ามาพัฒนาโรงเรียน
ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้คุ่มค่า มีการติดตามส่งต่อการเรียนรู้ในช้ันท่ีสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปัญหาท่ีพบคือ ผู้เรียนอยู่กับผู้ปกครองท่ีเป็นปู่ ย่า ตา ยาย จึงท าให้การดูแลเป็นไปได้ยากและการใช้รถ
ใช้ถนนของเด็กนักเรียน  
  5.3.1.3 โรงเรียนคุณภาพ 

     ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

บริหารแบบกัลยาณมิตรบุคลากรตรงสาขาวิชาเอกหลัก มีความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน มีความสามารถในการผลิตส่ือท่ีหลากหลาย รับผิดชอบงาน พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ มีงบประมาณท่ีเพียงพอในการบริหารจัดการ บริหารงาน
งบประมาณตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้มีการระดมทุนจากชุมชนมาใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม  
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ชุมชนให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

    ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
   การจัดการเรียนรู้มีการปรับเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็น 3 รูปแบบ คือ แบบ On–Hand, On–Demand  
และ On-Line โดยปฐมวัยจัดการเรียนในรูปแบบ On–Hand และ On-Line เนื่องจากนักเรียน 
ไม่สามารถเรียนในรูปแบบอื่นได้ ครูน าใบงานให้นักเรียนพร้อม ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง มีการ
ยืดหยุ่นเวลาเรียนโดยเน้นตามความสามารถของแต่ละคน ในระดับประถมและมัธยมใช้รูปแบบ  
On–Demand และ  On-Line นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
ผู้ปกครองมีความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ ดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียนการสอนมีการ
ก าหนดปฏิทินทางวิชาการอย่างชัดเจน  ปรับเวลาในตารางเรียนให้มีความเหมาะสม มุ่งเน้นการจัดการ
เรียนการสอนให้ตรงกับตัวช้ีวัดท่ีต้องรู้และตัวช้ีวัดท่ีควรรู้ มีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย โดยยึด
ตามบริบทและความพร้อมในแต่ละระดับช้ันนั้นๆ  

   ด้านที่ 3 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ผู้บริหาร
มอบหมายครูท่ี ปรึกษาเป็นผู้คอยก ากับติดตามนักเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านความ
ปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทุกสัปดาห์ มีการติดต่อระหว่าง
ครู นักเรียน ผู้ปกครองผ่านการส่ือสารหลายช่องทางมีการปรับเปล่ียนการเย่ียมบ้านเป็นแบบออนไลน์
เพื่อทราบสภาพครอบครัวนักเรียนโรงเรียนขนาดกลางมีผู้น าชุมชนท่ีเข้มแข็ง ชาวบ้านให้ความร่วมมือ 
ในการเฝ้าระมัดระวังการติดโรคมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อน ามาพัฒนาโรงเรียน 
ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้คุ่มค่า มีการติดตามส่งต่อการเรียนรู้ในช้ันท่ีสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นระบบ ปัญหาท่ีพบคือ ผู้เรียนโรงเรียนขนาดใหญ่มีภูมิล าเนาต่างหมู่บ้าน ท าให้ใช้เวลา  
และทรัพยากรในการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนสูง   
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  5.3.1.4 โรงเรียนคุณภาพ 
   ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
   ผู้บริหารมีวิ สัยทัศน์  มีภาวะผู้น า จัดท า โครงสร้างการท างานท่ีชัดเจน 

มีนโยบายในการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนมีการการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดหาส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมีอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ
งบประมาณในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพอเพียงโรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีดีส่งต่อการใช้
ข้อมูลท าได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบของทางราชการโรงเรียน  
มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมหรือการระดมทรัพยากรกับผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานต่างๆ 
ในท้องถิ่นได้รับความร่วมมือด้วยดี  ปัญหาท่ีพบคือครูท าการสอนไม่ตรงเอกและขาดทักษะในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆผู้ปกครองขาดแคลนทุนทรัพย์สนับสนุนการเรียนของผู้เรียน 

   ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
   ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีการจัดการ
รูปแบบ On-Hand On-Demand, On-Line และ On-Air นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สามารถเข้าเรียนทุกคนรายวิชา และรับชมย้อนหลังได้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองด้านทักษะการใช้
เทคโนโลยีร่วมกับผู้ปกครองครูเตรียมเนื้อหาจัดท าคลิปการสอนให้ผู้เรียนและแนะน าช่องทางการเรียน
ผ่านส่ือ จัดท าใบงานและส่ือออนไลน์ในรูปแบบต่างๆครูได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัดในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนปัญหาท่ีพบคือ ผู้เรียนขาด
ความพร้อมในการเข้าเรียนด้านอุปกรณ์รับสัญญาอุปกรณ์รับสัญญาและสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ 

   ด้านที่ 3 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนในการระดมความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครองและ
ชุมชนช่วยเหลือนักเรียน โดยให้ครูประจ าช้ันศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล ออกเย่ียมบ้านเพื่อจะได้รู้จัก
สภาพครอบครัวนักเรียนมากขึ้น วางแผนการท างานในการช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019มีการปรับเปล่ียนการติดตามนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดความ
เส่ียงของนักเรียนด าเนินงานตามแผนงานและมีการสะท้อนผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงพัฒนา 
หาแนวทางในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล/ผู้น าชุมชนให้ความช่วยเหลือในการรักษามาตรการ
ป้องกัน COVIDปัญหาท่ีพบคือ โรงเรียนขาดงบประมาณในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีให้นักเรียน 
อย่างท่ัวถึงการให้บริการแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายภายในโรงเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนเด็ก
ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจในการด าเนินงานท่ีคลาดเคล่ือนในการประสานงานผู้ปกครองส่วนใหญ่  
เป็นผู้สูงอายุไม่มีเครื่องมือในการติดต่อส่ือสาร 
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  5.3.1.5 โรงเรียนที่เป็นโรงพยาบาลสนาม 
     ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 

  การบริหารจัดการในโรงเรียนระบบบริหารมีการแบ่งโครงสร้างบริหารงาน  
ท่ีชัดเจนเหมาะสม มีแผนและโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีระบบสารสนเทศท่ีดี
ส่งต่อการใช้ข้อมูลท าได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพส่งผลให้การปฏิบัติงานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า  มีคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารติดตามการท างานของครูอยู่เสมอ  
ครูมีศักยภาพพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความสามารถในการปฏิบัติงานมีรับผิดชอบต่องาน  
ท่ีได้รับมอบหมายนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผู้น าชุมชน และผู้ปกครองให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือประสานงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งบประมาณในการจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนพอเพียงวางแผนใช้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตรงวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด
บริหารงานงบประมาณตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ปัญหาท่ีพบคือ บุคลากรไม่เพียงพอ ครูผู้สอนมีความ
แตกต่างระหว่างวัย ครูบางท่านไม่ถนัดในการใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การก ากับ
ติดตามงานบางโครงการขาดความต่อเนื่องการประสานงานบางอย่างล้าช้าขาดแคลนงบประมาณในการ
พัฒนางานตามโครงการ 

   ด้านที่ 2 การจัดการเรียนการสอน 
   สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ในโรงเรียนท่ีเป็น

โรงพยาบาลสนามระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนรู้แบบ 
On-Hand On-Demand และ On-Line นักเรียนสามารถเข้าเรียนย้อนหลังได้ทุกท่ีทุกเวลา สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย มีแอพลิเคชันให้เลือกใช้อย่างหลากหลายท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนนักเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะการใช้ ICT ครูผู้สอนได้พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิตัลจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 การจัดการเรียนการสอน
เป็นการส่ือสารสองทาง หากนักเรียนมีข้อสงสัยจะสอบถามสามารถสอบถามครูได้แบบReal time  
ช่วยแก้ปัญหาผู้ปกครองท่ีไม่มีเวลาสอนนักเรียนในตอนกลางวัน ครูวัดและประเมินผลทักษะ  
และพฤติกรรมของนักเรียนได้ในขณะท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากต้นสังกัดหน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ได้รับ
ความร่วมมือสนับสนุนจากผู้น าชุมชน และผู้ปกครองปัญหาท่ีพบคือ ผู้ปกครองสูงวัยที่ไม่สามารถอธิบาย
ใบความรู้ให้กับนักเรียน นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้  
เป็นภารของผู้ปกครองท่ีต้องสอนนักเรียน นักเรียนขาดอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตจึงไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้โทรศัพท์นักเรียนบางคนไม่รองรับแอพลิเคช่ันท่ีครูเตรียมกิจกรรม  
การเรียนรู้ไว้ 

   ด้านที่ 3 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ในการดูแลช่วยเหลือนัก เรียนมีการประชุมวางแผนและด าเนินงาน 

ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางท่ี ศบค. ก าหนด
จากทุกภาคส่วน  มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยระบบออนไลน์เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหา 
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ของนักเรียน ครูติดตามดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในการจัดการเรียนรู้และสุขภาพ มีการสะท้อนผล
สัปดาห์ละ 1 ครั้งจากการรายงานของคณะครู ได้รับความร่วมมือสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันไวรัส
โคโรน่า 2019 จากหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านปัญหาท่ีพบคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากมีผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนกลับมาจากพื้นท่ีเส่ียง  
การประชุมผ่านระบบออนไลน์บางครั้งท าให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินงานท่ีคลาดเคล่ือนผู้ปกครอง
บางส่วนไม่ให้ความสนใจในการให้ข้อมูลนักเรียนจึงได้รับข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องท าให้เสียเวลาในการจัดท า
ข้อมูล 

  5.3.1.6 โรงเรียนจัดบรรเทาสถานการณ์โรคระบาดโควิด 
    ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
    การบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ในโรงเรียนมีการประชุมระดมความคิดในการด าเนินงานในด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์ในการจัดการเรียนรู้ได้ดี เป็นผู้น าทาง
วิชาการมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพิ่ มมากขึ้น จัดท าส่ือการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย  
มีอินเทอร์เน็ตท่ีสะดวก รวดเร็วโรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ผู้ปกครอง สถานศึกษามีโอกาส
ระดมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้นหน่วยงานภายนอกมอบทุนการศึกษา 
และความช่วยเหลือแก่นักเรียนบริหารงบประมาณท่ีได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ตรวจสอบได้ 
ปัญหาท่ีพบคือ บุคลากรมีไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงวิชาเอกผู้ปกครองไม่มีเวลาอยู่ดูแลนักเรียนการติดตาม
ผู้เรียนด้านการเรียนยังไม่ครบ 100% เนื่องจากนักเรียนบางคนติดตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพต่าง
ถิ่นขาดอุปกรณ์การส่ือสารปัญหาเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 

   ด้านที่ 2 การจัดการเรียนการสอน 
   การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนรู้แบบ On-Hand On-Demand และ On-Line มีการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย มีการเรียนรู้จากคลิปวีดีโอท่ีครูจัดท าเพิ่มเติม เรียนรู้จากแอปพลิเคชันใหม่ๆ ครูท าใบ
ความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม ได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง
จากการท าใบงาน ช้ินงาน ปัญหาท่ีพบคือ นักเรียนไม่มีอุปกรณ์การเรียนและผู้ปกครองไม่มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์การส่ือสารหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรสถานศึกษา 
ขาดงบประมาณในการจัดท าใบงาน ใบกิจกรรม 

     ด้านที่ 3 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการ

วางแผนงานร่วมกับครู และชุมชนอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน มีมาตรการความปลอดภัย  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 ท่ีเป็นรูปธรรมและชัดเจน ครูมีรูปแบบ 
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อช่วยเหลือดูแลด้านการเรียนของนักเรียนท่ีมีปัญหามีหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 มีงบประมาณและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค 
ติดเช้ือโคโรน่า 2019 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนให้รับทราบเพื่อความปลอดภัยของ
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นักเรียน ปัญหาท่ีพบคือ การส่งต่อนักเรียน ติดตามนักเรียนไม่ได้เนื่องจากติดตามผู้ปกครองไปท างาน 
ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันความปลอดภัยในสถานการณ์  
การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 และพานักเรียนไปในสถานท่ีเส่ียงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
บางรายเป็นไปด้วยความยากล าบากนักเรียนชอบเล่นด้วยกันเป็นกลุ่มท าให้เส่ียงต่อโรคติดเช้ือโคโรน่า 
2019 
 

5.3.2 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการบุคลากรมีการประชุมช้ีแจงให้คณะครู คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนท้ัง 5 รูปแบบ (On-Site On-Air 
On-Demand On-Line On-Hand) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีต้องรู้ เพื่อบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จัดท าค าส่ังสอนตามตารางสอนออนไลน์ / จัดตารางในการมอบหมายใบงาน On-Hand นิเทศก ากับ
ติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติงานและผู้อ านวยการสถานศึกษา สร้างขวัญก าใจให้กับคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการบริหารจัดการด้านวิธีการ จัดการเรียนการสอน On-Hand  ให้กับนักเรียนท่ี
ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ท่ีใช้เข้าเรียน On-Line จัดการเรียนการสอน On-Line ให้กับนักเรียนท่ีมี
ความพร้อมด้านอุปกรณ์จัดการเรียนการสอนแบบผสม-ผสาน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนย้อนหลัง
ใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นิเทศติดตามแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ัง 5 รูปแบบ
การบริหารจัดการด้าน ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก จัดสรรช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตมี
จ านวนจ ากัด วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ On-Hand ให้เพียงพอการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณสพฐ. เพิ่มหมวดจัดสรรงบประมาณมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และจัดสรรวัสดุในการจัดท าคลิปการสอน
ท่ีมีราคาสูงเพื่อท าให้ไม่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการจัดท า 

 
แนวทางการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
 1. การบริหารจัดการบุคลากร ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถการใช้ 

เทคโนโลยีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วมและท างานเป็นทีม 
2. การบริหารจัดการด้านวิธีการ ส านักงานเขตพื้นท่ีจัดท าคลังส่ือวิดีทัศน์เพื่อให ้

โรงเรียนในสังกัดสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. การบริหารจัดการด้าน ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก รัฐสนับสนุน 

สัญญาณอินเทอร์เน็ตและสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน 
    4. การบริหารจัดการด้านงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณในการท าส่ือและอุปกรณ์

ในการจัดท าคลิปการสอน  สพฐ.จัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
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  ด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้ 
1. การจัดการเรียนรู้แบบ On-Demand จัดส่งและจัดท าวิดีโอการสอนให้นักเรียนใน 

ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ โดยมีข้อดี คือ นักเรียนสามารถเข้าเรียนย้อนหลังได้ ส่วนข้อเสีย คือ นักเรียน
ท่ีไม่มีอุปกรณ์ไม่สามารถเข้าเรียนได้ ส าหรับแนวทางการพัฒนาคือ การแจกใบงานให้ตรงกับเนื้อหา  
ในวิดีโอการสอน 

2. การจัดการเรียนรู้แบบ On-Lineเรียนรู้ ผ่ าน ส่ือออนไลน์ ต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษา 
แต่ละแห่งมีความพร้อม เช่น Line Meeting , Live Facebook ,Google Meet และ Zoom Meeting 
โดยมีข้อดี คือ ได้พบปะนักเรียนเรียนเป็นการส่ือสารสองทาง นักเรียนท่ีมีข้อสงสัยสามารถซักถามครูได้
โดยตรงส่วนข้อเสีย คือ นักเรียนท่ีไม่มีอุปกรณ์ไม่สามารถเข้าเรียนได้ นักเรียนท่ีมีอุปกรณ์บางคนไม่ให้
ความสนใจเข้าเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายท าให้จ านวนนักเรียนลดลง  ผู้ปกครองบางส่วนไม่ก ากับติดตาม
นักเรียนให้เข้าเรียนเนื่องจากติดภารกิจในชีวิตประจ าวัน นักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่กับผู้ ปกครอง 
ท่ีสูงอายุไม่สามารถแนะน าให้นักเรียนเข้าเรียน  On-Line ได้ และพัฒนาได้โดยการเพิ่มทางเลือก  
On-Hand  สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ครูติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายกรณี 

  3. การจัดการเรียนรู้แบบ On-Hand เรียนรู้ ผ่านใบงาน ใบความรู้  แบบฝึกหัด  
และหนังสือท่ีมีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดซึ่ง ข้อดี คือ มีผลงานนักเรียนเป็นท่ีประจักษ์ตรวจสอบได้  
นักเรียนเข้าถึงได้ทุกคนส่วนข้อเสีย คือ ผู้ปกครองท างานให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วน  
ไม่สามารถอธิบายใบงานให้กับนักเรียนได้และมีแนวทางในการพัฒนาโดยครูต้องจัดการเรียนการสอน
แก้ปัญหาให้นักเรียนเป็นรายบุคคล 
  4. การจัดการเรียนรู้แบบ Blended เรียนรู้ผ่านรูปแบบท่ีมีวิธีการท่ีหลากหลาย 
ยืดหยุ่น เหมาะสมกับช่วงวัย และความสามารถในการเข้าถึงการเรียนรู้ของผู้เรียน ข้อดีของวิธีการนี้  
คือแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีไม่มีอุปกรณ์ นักเรียนท่ีอาศัยอยู่กับผู้ปกครองสูงอายุท่ีไม่สามารถอธิบายใบงาน
ให้กับนักเรียนได้ส่วนข้อเสีย คือ ต้องใช้เวลาและงบประมาณในการจัดท าค่อนข้างมากและสามารถ
พัฒนาได้โดยการเพิ่มงบประมาณและบูรณาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระอื่น ๆ 

  ด้านที่ 3 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ โดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาเน้นทักษะชีวิต และทักษะอาชีพบันทึกคลิปการอ่าน  
ส่งครูผู้สอนส่ังงานนักเรียนด้วยคลิปเสียง จัดตารางสอนช่วงเช้า On-Line ช่วงบ่าย On-Hand และจัด
ตารางสอนตามบริบทของนักเรียน 

    2. แก้ปัญหาในการเรียนรู้หรือปัญหาในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดหลักการบูรณาการการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การนับเวลาเรียนรวมช่วงเวลาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองวัดประเมินผล
ช้ินงาน/ใบงาน/คลิปท่ีนักเรียนส่งมาช้ีแจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นักเรียนทราบ โดยให้อิสระ  
ในการท างานของครูแต่ยึดนโยบายของรัฐมนตรีว่าให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูวัดประเมินผลร่วมกัน 
เน้นจัดการสอน On-Line ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
และประวัติศาสตร์ ส่วนสาระการเรียนรู้อื่นบูรณาการ 
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  3. สร้างความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน า 
2019 โดยครู นัดหมายเวลาให้ ผู้ปกครอง และนักเรียนมารับใบงาน จัดตารางวันให้แต่ละระดับช้ันมารับ
ใบงานคนละเวลา มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้ามารับใบงาน เว้นระยะห่างในการรับใบงาน 

 
5.3.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

โคโรนา 2019  
      5.3.3.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อโคโรนา 2019 ในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
     1) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

     1.1) นโยบายการจัดประสบการณ์จริงโดยใช้แนวคิดไฮสโคป โดยผู้ปกครอง  
ครู และโรงเรียนได้ร่วมกนัวางแผนและสะท้อนผล 

     1.2) โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีจบไม่ตรงเอกได้รับการพัฒนา เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ตามวัย 

     1.3) โครงการพัฒนาหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
บูรณาการการวัดและประเมินผล  

  2) การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
     1.1) โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนคิดเลขเป็น  
     1.2) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
     1.3) โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสู่การบูรณาการ 

             3) การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     1.1) โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
     1.2) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
     1.3) โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสู่การบูรณาการ 

    5.3.3.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนา 2019 ในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      1) การก าหนดนโยบายและแนวทางของการจัดการศึกษา ควรให้ความส าคัญ 
กับปัจจัยด้านบุคลากร เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ 
การจัดสรรอัตราก าลังให้กับสถานศึกษาท่ีขาดแคลนและจัดสรรต าแหน่งทดแทน แทนต าแหน่งเดิม  
ของข้าราชการครูท่ีเกษียณอายุราชการ  
      2) ควรมีโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถเข้าถึง 
ได้ง่ายและท่ัวถึง ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาได้ท้ัง 5 รูปแบบ 
      3) ควรมีความพร้อมในด้านประสิทธิภาพของระบบการจัดการศึกษา  ท้ังทางด้าน
เครือข่ายซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์  วัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาท้ัง 5 รูปแบบ
พร้อมท้ังต้องสนับสนุนด้านทุนในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
     4) ควรมีการจัดหรือการสร้างแหล่งเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาจัดการศึกษาได้ในทุกรูปแบบ 
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    5) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ควรออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงวัย ของผู้เรียน 
การจัดการเรียนการรู้ควรจัดแบบผสมผสานประยุกต์ใช้ท้ัง 5 รูปแบบตามความเหมาะสม 
     6) ควรเร่งด าเนินการจัดหาวัคซีนให้กับนักเรียน และมีมาตรการให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องรับวัคซีน 

 
5.4 อภิปรายผล 

5.4.1 ผลจากสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย โอกาส 
อุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  5.4.1.1 การวิเคราะห์องค์กรโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (SWOT)  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษา ดังนี้ 

        1) โรงเรียนขนาดเล็ก 
       ด้านการบ ริหารจัดการ  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ วางแผนโครงสร้าง 

การบริหารงานอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการท างาน มีการพัฒนาตนเอง 
อยู่เสมอ ศึกษาหาความรู้ในการน าเทคนิค วิธีการและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนสอนมีวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ การบริหารงานเน้นแบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย มีการ
แลกเป ล่ียน เรียนรู้ เพื่ อวางแผน งานในองค์กร มี การบริห ารงบประมา ณ ท่ีมีอย่ างจ ากั ดได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการระดมทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้จากชุมชนและหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเนื่องจากงบประมาณมีอยู่ไม่เพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เทพ
รัตน์ ดาวเรือง (2560) เรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอยะหา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในด้านการวางแผนอัตราก า ลังครูส่วนใหญ่ ไม่ตรงกับวิชาเอกท่ีต้องการ ผู้บริหาร 
ยังไม่ยุติธรรมในการให้ข้ันเงินเดือน ความชัดเจนในบางครั้งยังไม่มีความโปร่งใสในการเล่ือนขั้นเงินเดือน  
ไม่มีมาตรฐานท่ีชัดเจนมีการเอื้อพวกพ้องกันเอง ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ด้วยวิธีการ โรงเรียนควรพิจารณา
ครูบรรจุให้ตรงกับสาขาท่ีโรงเรียนต้องการ การจัดอบรมผู้บริหารในเรื่องเกณฑ์ท่ีก าหนดของการให้ขั้น
เงินเดือนอย่างเป็นธรรม การก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์การประเมินไปในทิศทางเดียวกัน และ  
การประชุมหารือเรื่องขั้นเงินเดือนให้ชัดเจน และงานวิจัยของธีรศักด์ิ อุปไมย  อธิชัย, วชิราภรณ์  
สังข์ทอง และธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ (2560) เรื่อง การก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ผลการวิจัยพบว่า การก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหาร
งบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

 ด้านการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ On-Hand ในระดับปฐมวัย นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองท่ีบ้าน ได้รับการดูแลจากผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด โดยครูเป็นผู้ก ากับติดตาม 
อย่างต่อเนื่อง  ในระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Hand และ On-Demand  
ส่วนระดับมัธยมศึกษามีการผสมผสานรูปแบบการสอน แบบ On-Hand On-Demand และOn-Line 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในรูปแบบท่ีมีความหลากหลาย สามารถเรียนรู้แอพลิเคช่ันต่างๆ 



90 
 
 

 
 

ได้ตามความสนใจ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถส่ือสาร
กันได้สะดวกและรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้ปกครองตระหนักและเห็นความส าคัญ  
ของการเรียนให้ความร่วมมือแก่โรงเรียนในการจัดหาอุปกรณ์ในการเรียนแก่นักเรียนโดยการดูแล 
จากผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดสอดคล้องกับงานวิจัยวิทยา วาโย, อภิรดี เจริญนุกูล, ฉัตรสุดา กานต์กายัน, 
และจรรยา คนใหญ่ (2563) ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19: แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน ในการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Corona Virus Disease2019:COVID-19) ท าให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิต
แบบใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาท่ีไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
ได้ จึงจ าเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื่อง  
การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหาส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อส่ือสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการวัด 
และการประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี ท่ีท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันได้   การพิจารณาองค์ประกอบและรูปแบบท่ีสอดคล้อง เหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบท
ของผู้เรียนจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับงานวิจัยของวิธิดา พรหมวงศ์, ทัศนา 
ประสานตรี, และสุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (2564) ได้ท าการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทาง
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนรู้
ในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานท่ีต้ัง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ี ระดับ .01 ผลการ
เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ .01  
2) สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ของโรงเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานท่ีต้ัง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตท่ีระดับ .01 ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
3) แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ของโรงเรียนพบว่า
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง และงานวิจัยของมนธิชา ทองหัต
ถา (2564) ได้ท าการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหารให้ความส าคัญในการติดตามดูแลนักเรียน 
เป็นรายบุคคล บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ประชุมวางแผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนในการเฝ้าระวังในชุมชน
อย่างเข้มแข็ง มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายในการติดตามข่าวสาร
ด้านการเรียน การช่วยเหลือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก  
เพื่อมอบทุนการศึกษาและความช่วยเหลือแก่นักเรียนด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน การมอบ
งบประมาณจากส่วนกลางในการช่วยเหลือ สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสังฆรักษ์สิงห์ชัย ฐิตธัมโม, 
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พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี สุขโชโต), วรกฤต เถื่อนข้าง (2563) ได้ท าการศึกษาการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 พบว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นการส่งเสริม การพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เราควรเปล่ียนให้ทุกๆท่ีกลายเป็นโรงเรียน เพราะการเรียนรู้ยังต้อง
ด าเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติโดยโรงเรียนต้อด าเนินตามหลักการ คือ ก าหนด
มาตรการเปิด-ปิดโรงเรียนให้สอดคล้องและยืดหยุ่น ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนปลอดภัย 
ห่างไกล โควิด-19 ส ารวจความพร้อมการเรียนทางไกลของเด็ก จัดเตรียมอุปกรณ์ให้แก่นักเรียน 
ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเสียโอกาสจากการเรียนทางไกล ใช้มาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการทางสังคม 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ในโรงเรียนท่ีเปิดการเรียนการสอน ส่ือสารให้ผู้ปกครองทราบความจ าเป็น
ของมาตรการเปิด-ปิดโรงเรียน รวมท้ังให้คู่มือสนับสนุนเด็กส าหรับการเรียนทางไกล ท้ังนี้ทางโรงเรียน
ควรมีการเตรียมการก่อนเปิดเรียนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลคัดกรองและการป้องกันและให้การ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 

     2) โรงเรียนขนาดกลาง 
       ด้านการบ ริหารจัดการ ผู้บริหารมีวิ สัยทัศน์  รูปแบบการบริหารงาน ท่ี ชัดเจน 

 มีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรครบช้ันเรียน ตรงตามสาขาวิชาเอกหลัก
ตามส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด เป็นผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ท่ีทันสมัยมีความพร้อมในด้านงบประมาณเพื่อน ามาจัดหาส่ือ  
และวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากการระดมทรัพยากรในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลท าให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อร่าม 
วัฒนะ,นันทิยา น้อยจันทร์, สาธร ทรัพย์รวงทอง (2562) ได้ท าการศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์
องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 7 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 2 คุณภาพครู 3) การวางแผนกลยุทธ์4) เครือข่ายความ
ร่วมมือ 5) คุณภาพนักเรียน 6) การบริหารจัดการ 7) การพัฒนาบุคลากร รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 ส่วนน า ส่วนท่ี 2 ส่วนเนื้อหาประกอบด้วย องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศ และกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ส่วนท่ี 3 เงื่อนไขความส าเร็จ  
การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความถูกต้อง 2) ด้านความเหมาะสม 3) ด้านความเป็นไปได้และ  
4) ด้านความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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 ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดกลางผู้บริหารครูและบุคลากรมีการประชุม
ปรึกษาหารือในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ปรับเปล่ียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนเพื่อความปลอดภัยต่อนักเรียน ระดับปฐมวัยใช้รูปแบบ  
การสอนแบบ On-Hand มีการวัดผลประเมินผล ท่ีหลากหลาย มีความยืดหยุ่น  โดยยึดตาม
ความสามารถของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Hand และ  
On-Demand ส่วนระดับมัธยมศึกษามีการผสมผสานรูปแบบการสอน แบบ On-Hand On-Demand 
และOn-Line นักเรียนทุกคนสามารถได้รับการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีตนเองเข้าถึงได้อย่างหลากหลาย  
ตามความพร้อม ความสนใจ โดยเฉพาะการเรียนในรูปแบบ On-Demand ในรูปแบบแอพลิเคชัน และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีครูได้เตรียมให้ผ่านใบงาน ใบความรู้ หรือช่องทางการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ สามารถ
ดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ครูพัฒนาตนเองในการค้นคว้าความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบ On-Demand และOn-Line เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ จิรกิต์ิ ทองปรีชา (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการการเรียนการสอน 
ภายใต้สถานการณ์ COVID -19 ระดับมัธยมศึกษา พื้นท่ีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 
ของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาและงานวิจัยของ มาลีวัล เลิศสาครศิริและคณะ (2564)  
ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
จากสถานการณ์โควิด-19ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.27 (SD=.33) ปัจจัยภายใน ได้แก่ เจตคติต่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
การปรับตัวของนักศึกษา และปัจจัยภายนอกได้แก่ พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และความพร้อมของส่ือ/เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตามล าดับ โดยตัวแปรการปรับตัวของนักศึกษา 
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ และเจตคติต่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์สามารถร่วมกันอธิบาย
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .001 อ านาจการท านายร้อย
ละ 35.0 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร และคณาจารย์ควรตระหนักและด าเนินการส่ิงท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ท่ีดี 

 ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหารเห็นความส าคัญ วางแผนในการการติดตาม 
ดูแลนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
การส่งและรับใบงานของนักเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์ครูให้การดูแลในการติดตามผู้เรียน  
ผ่านเครื่องมือส่ือสารประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนและผู้ปกครอง ให้นักเรียนมีการเว้นระยะห่าง ก าชับให้
นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน แจกหน้าจากอนามัยส าหรับนักเรียนยากจนและมี
จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออยู่ทุกจุดในโรงเรียนชุมชนเข้มแข็ง ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการเฝ้า
ระมัดระวังการติดโรคเมื่อมีนักเรียนหรือผู้ปกครองท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงสอดคล้องกับงานวิจัย ค านึง รุ่งเรือง 
(2563) ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไส
ไทย องค์การบริหารส่วนต าบลไสไทย จังหวัดกระบี่ พบว่า  1)สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
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ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนของโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนต าบลไสไทย 
จังหวัดกระบี่ อยู่ในระดับมาก   2) การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านไสไทยองค์การบริหารส่วนต าบลไสไทย จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน 
คือ 1) ด้านการจัดโครงสร้างและกระจายอ านาจ 2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการมีส่วนร่วม 4) ด้านการ
ประสานงาน 5) ด้านการตัดสินใจ 6) ด้านการสร้างแรงจูงใจ และ 7) ด้านการติดตาและประเมินผล  
3)การประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความถูกต้องและความเป็นประโยชน์ของ
รูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า ด้านความเป็นไปได้และด้านความ
เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากและงานวิจัยของ อภิสิทธิ์ รอดน าเร่อ (2559) ได้ท าการศึกษารูปแบบการ
บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหา การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในภาพรวมสภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีการปฏิบัติในระดับมากและมีปัญหาในระดับปานกลาง 2) รูปแบบการบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก มีองค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 บทบาทของผู้ท่ีมี 
ส่วนเกี่ยวข้องในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนท่ี 2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนท่ี 3 
กระบวนการบริหาร ส่วนท่ี 4 การพัฒนารูปแบบ 3) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
ในการน าไปใช้ของรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการประเมินรูปแบบด้านความเป็นไปได้ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

 

 5.4.2  การวิเคราะห์องค์กรโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (SWOT) ประเภทโรงเรียนคุณภาพ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

  ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการวางแผนงาน มีภาวะผู้น า   
มีคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารแบบกัลยาณมิตร บุคลากรมีศักยภาพพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
มีความสามารถในการปฏิบัติงานมีรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย มีความรู้ความสามารถและ
เพียงพอ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียน คณะครูใส่ใจดูแลนักเรียนทุกคนอย่างท่ัวถึง มีการติดตาม  
ใบงาน การเข้าเรียน เป็นรายบุคคล ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ครู ด้านต่างๆโดยการจั ดอบรม  
การใช้ส่ือ การใช้นวัตกรรม การสอน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย แต่งต้ังครูเวรประจ าวันเพื่อรับ ส่ง ใบงาน 
และคอยติดต่อประสานงานจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก หัวหน้างานท้ัง 4 งาน มีความเข้มแข็ง  
ให้ความร่วมมือด้วยดี รวมท้ังบุคลากรทุกคน ชุมชนผู้ปกครองให้ความร่วมมือ สถานศึกษามีการก าหนด
แผนงาน จัดท าโครงสร้างการท างานท่ีชัดเจน มีนโนบายและวิสัยทัศน์ ท่ีชัดเจนต้องเป็นบุคคล  
ท่ีมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อโรงเรียน มีพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา มีการติดตามนิเทศครูผู้สอนและแก้ไขปัญหาเป็นระยะมีส่ื อการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย มีอินเทอร์เน็ตท่ีมิประสิทธิภาพ งบประมาณในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพอเพียง 
แต่งบด้านการปรับปรุงดูแลบริเวณยังในรั้วโรงเรียนค่อนข้างล าบาก มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอน มีการบริหารวัสดุ ในการด าเนินงานให้ส้ินเปลืองทรัพยากร 
ในการผลิตให้น้อยท่ีสุด หรือการใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด  ระบบบริหารมีการแบ่งโครงสร้าง
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บริหารงานท่ีชัดเจนเหมาะสม  ส่งผลให้การปฏิบัติงานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีแผน  
และโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้การจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีดีส่งต่อการใช้ข้อมูลท าได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายเงิน  
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  ชุมชน  วิทยากร
ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นเสมอท าให้ได้รับความร่วมมือด้วยดี  ส่งผลท าให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาวรุวรรณ ถวิลการ (2560) กล่าวว่า การบริหาร
เป็นกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาศัยการน าของผู้บริหาร ท่ีจะท าให้การด าเนินงานนั้นบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ซึ่งในบริบทของการศึกษานั้น ผู้บริหารโรงเรียนมีความส าคัญอย่างมาก 
ในฐานะผู้น าพาการศึกษาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ท้ังนี้ จะต้องอาศัยองค์ความรู้
ท้ังจากแนวคิดทฤษฎีและจากการศึกษาเรียนรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้ในการบริหารภายใต้เงื่อนไขเชิงบริบท
และสถานการณ์ ท่ีมีความแตกต่างและเปล่ียนแปลงอยู่สมอ หรือเรียกได้ว่าจะต้องอาศัยท้ังศาสตร์ 
และศิลป์ในการบริหารงานเพื่อให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา  
และงานวิจัยของพรรณวดี ปามุทา (2559) ได้ศึกษาความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหาร จัดการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระ ดับประถมศึกษา โดยรวม 
(R=0.856,R2=0.733) อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 มี 4 ปัจจัย จ าแนกเป็นปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนสูงสุดคือ สภาพแวดล้อมภายนอกและต่ าสุดคือ ลักษณะ 
ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนปัจจัยภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนสูงสุด  
คือ นโยบายและการปฏิบัติ และต่ าสุดคือ เป้าหมาย โดยปัจจัยทุกตัวสามารถอธิบายความส าเร็จ 
ในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา ได้ร้อยละ 73.30 และสอดคล้อง 
กับงานวิจัยสมกิต บุญยะโพธิ์  (2550) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  เป็นพหุองค์ท่ีมีความสัมพันธ์
กัน โดยองค์ประกอบด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านความ
คาดหวังต่อความส าเร็จของผู้เรียนและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อองค์ปะกอบด้านการวางแผนกลยุทธ์และ
องค์ประกอบด้านกระบวนการบริหารจัดการ 

 ด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพมีการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Air, 
On–Hand,On-Demand และ On-Line โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Air ผู้เรียนสามารถเข้า
เรียนได้ทุกรายวิชา และสามารถรับชมย้อนหลังได้ การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Demand มีการ
ส่งเสริมให้ครูจัดท าคลิปการสอนให้ผู้เรียนและแนะน าช่องทางการเรียนผ่านส่ือและโครงการต่างๆ ได้แก่ 
Project 14 เป็นต้น และนักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียน
การสอนแบบ On-Line ผู้เรียนออนไลน์สามารถเข้าถึงเนื้อหาหลักสูตร ณ เวลาและสถานท่ีใดก็ได้
ตามแต่ความสะดวก แตกต่างจากการเรียนในรูปแบบเดิม ๆ ท่ีจ ากัดอยู่ในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว 
และ การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Handนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และผู้เรียนท่ีไม่มีอุปกรณ์
และสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ On-Air,On-Line และ On-Demand 
ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เก็จกนก เอื้อวงศ์และคณะ (2563) ได้ศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรู้
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ส าหรับนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด–19 พบว่า การพัฒนา
ระบบและกลไกส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติ ประกอบด้วย 1) รัฐควรพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์วิกฤติ  
เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ครอบคลุมพื้นท่ีสถานศึกษาทุกแห่งอย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ และไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 2) รัฐ/หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรอุปกรณ์ และ/หรือคล่ืนความถี่เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถใช้ทีวีเพื่อการศึกษาได้ 3) หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานระดับพื้นท่ีควรสนับสนุนให้มีการจัดต้ัง
ศูนย์ ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา รวมท้ังจัดระบบการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์วิกฤติ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 4) หน่วยงานต้นสังกัดควรประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการบูรณาการข้อมูล
ท่ีจ าเป็น และจัดท าเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อลดภาระของสถานศึกษาท่ีมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้ว  
ในสถานการณ์วิกฤติ 5) หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติ
เพื่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal Learning) ท่ีเหมาะสม และงานวิจัยของ 
ปิยะวรรณ ปานโต (2563) ได้ท าการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
ของไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงมีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของการศึกษาของไทยอีกท้ังยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสดังกล่าวได้เป็นอย่างดีและยังเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเช้ือไวรัสดังกล่าวจะคล่ีคลายลง และงานวิจัยของ นิตยา 
มณีวงศ (2564) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยความส าเร็จการเรียนออนไลน์ แอปพลิเคชันไลน์ 
ในช่วงวิกฤต COVID 19 พบว่า ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารและอื่น ๆ แต่จ่ายเงินเพิ่ม
ความเร็วของอินเตอร์เน็ต การปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนดี เป็นกันเอง มีความสุขในการเรียน แต่เป็นวิชา
ภาษาอังกฤษอาจจะมีความยากต่อการเข้าใจในการเรียนแบบออนไลน์ 

 ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง โดยมีครู 
ท่ีปรึกษา คอยก ากับติดตาม รายบุคคล รู้จักสภาพครอบครัวนักเรียนมากขึ้น มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเยี่ยมบ้าน การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ครูได้รับรู้ข้อมูลนักเรียนทุกคน เด็กมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น ลดความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ครูติดตามนักเรียนได้ทุกคน ผ่าน
โทรศัพท์ ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ และสนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ มีการเย่ียม
บ้านนักเรียนด้วยระบบออนไลน์เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียน  ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  มีการวางแผนและ
ด าเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางท่ี
ส านักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ก าหนด และด าเนินงาน
ตามแผนงานและมีการสะท้อนผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงพัฒนาหาแนวทางในการด าเนินงานให้
ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เก็จกนก เอื้อวงศ์ และคณะ (2563) ได้ศึกษา รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด–19 พบว่า  
การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานการณ์วิกฤติ 
ประกอบด้วย 1) หน่วยงานต้นสังกัดควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์
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ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤติทางการศึกษา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในระดับจังหวัด เพื่อส ารวจความต้องการความช่วยเหลือส าหรับกลุ่ม
เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติอย่างรุนแรง และกลุ่มเด็กด้อยโอกาสต่าง ๆ ให้ได้รับความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 2) สถานศึกษาควรช้ีแจง 
ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤติและจัดท าคู่มือการเรียนและการ
ปฏิบัติตนส าหรับนักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบั ติ ในสถานการณ์วิกฤติ  
3) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมสร้างเจตคติต่อการเรียนรู้  
แบบพึ่งพาตนเอง และนักเรียนมีอิสระทางความคิด สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง   
4) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความฉลาดรู้ในการใช้ส่ือเทคโนโลยี (Digital Literacy) เพื่อการ
แสวงหาความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้และการเข้าถึงส่ือ
เทคโนโลยี รวมทั้งสิทธิและความปลอดภัยในการใช้ส่ือเทคโนโลยี และงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์สิงห์
ชัย ฐิตธมฺโม (2563) ได้ท าการศึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์โควิด-19 พบว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดจนการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นการ
ส่งเสริม การพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เราควร
เปล่ียนให้ทุกๆท่ีกลายเป็นโรงเรียน เพราะการเรียนรู้ยังต้องด าเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียน
ตามปกติโดยโรงเรียนต้อด าเนินตามหลักการ คือก าหนดมาตรการเปิด -ปิดโรงเรียนให้สอดคล้อง 
และยืดหยุ่น ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19 ส ารวจความพร้อมการเรียน
ทางไกลของเด็ก จัดเตรียมอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเสียโอกาสจากการเรียนทางไกล  
ใช้มาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ในโรงเรียนท่ีเปิด  
การเรียนการสอน ส่ือสารให้ผู้ปกครองทราบความจ าเป็นของมาตรการเปิด-ปิดโรงเรียน รวมท้ังให้คู่มือ
สนับสนุนเด็กส าหรับการเรียนทางไกล ท้ังนี้ทางโรงเรียนควรมีการเตรียมการก่อนเปิดเรียนรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลคัดกรองและการป้องกันและให้การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้วย 

 

 5.4.3  การวิเคราะห์องค์กรโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  (SWOT) ประเภทโรงเรียนที่ เป็น
โรงพยาบาลสนามสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 5.4.3.1 ด้านการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการโรงเรียนท่ีเป็นโรงพยาบาลสนาม ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการน าหลักการบริหารท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญมาพัฒนาโรงเรียน  
ให้บุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะส าคัญ อันจะท าให้การบริหารจัดการมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเป็นโรงพยาบาลสนามนั้น ในด้านบุคลากร (Man) ผู้บริหารสถานศึกษา 
มีภาวะความเป็นผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรมมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจนพร้อมท้ังก ากับติดตาม  
การท างานของครู อีกท้ังครูและบุคคลากรมีศักยภาพพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ท าให้การบริหารจัดการ  
ด้านบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ การบริหารงบประมาณ (Money)โรงเรียนมีการใช้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตรงวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด การบริหารงาน
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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ด้วยความโปร่งใส จากการร่วมกันวางแผนอย่างเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ การบริหารจัดการ
วัสดุอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก (Material) โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนพอเพียง มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนในขณะนี้ 
สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้ตามความจ าเป็น มีการบริหารพัสดุในการด าเนินงานให้ ส้ินเปลือง
ทรัพยากรในการผลิตให้น้อยท่ีสุด หรือการใช้ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่าสูงสุดต่อการจัดการเรียนรู้  
ส่วนวิธีการ (Management) โรงเรียนมีระบบบริหารโดยแบ่งโครงสร้างบริหารงาน ท่ีชัดเจนเหมาะสม 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังมีแผนงานและโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีระบบสารสนเทศท่ีดีส่งต่อการใช้ข้อมูลท าได้รวดเร็วในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในกรณีท่ีโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลสนามการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการการประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน วิทยากรท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ  
ในท้องถิ่นเสมอ ท าให้ได้รับความร่วมมือด้วยดี ส่งผลท าให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
และการจัดการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนท่ีเป็นโรงพยาบาลสนาม 
นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีโอกาสในการร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site การเรียน
ของนักเรียนจึงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในโรงเรียนหรือไม่ได้เกิดเฉพาะครูกับนักเรียนแล้ว ปัจจุบันต้องอาศัย
ความร่วมมือกันจากทุกฝ่าย นอกจากนี้ ผู้น าชุมชนและผู้ปกครองยังให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ
ประสานงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ถึงอย่างไรนั้น การบริหารจัดการโรงเรียนท่ีเป็นโรงพยาบาลสนามยังมีปัญหาอยู่บ้าง  
ท้ังในด้านงบประมาณบางส่วนท่ีเพิ่มมากขึ้น เพราะการใช้เป็นสถานท่ีรองรับผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 การขาดแคลนบุคลากรในการปรับปรุงดูแลบริเวณ อาคาร และสถานท่ีภายในบริเวณโรงเรียน 
นอกจากนั้นการติดตามประสานงานนักเรียนค่อนข้างล าบาก เนื่องจากนักเรียนไม่มี สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต และบางส่วนไม่มีเครื่องมือในการส่ือสาร ผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือสนับสนุน ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้ สาเหตุหนึ่งมาจากส่วนใหญ่ท่ีนักเรียน
อาศัยอยู่ด้วยเป็นผู้สูงอายุไม่มีทักษะความรู้เพียงพอ และผู้ปกครองบางคนยังติดภารหน้าท่ีในการท างาน 
ไม่ได้อยู่กับบุตรหลานในช่วงกลางวันซึ่งตรงกับเวลาท่ีนักเรียนเข้าเรียนตามตารางสอนออน ไลน์  
และช่วงกลางวันท่ีนักเรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองในการจัดท าใบกิจกรรม On-Hand สอดคล้องกับ
งานวิจัยดาวรุวรรณ ถวิลการ (2560) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ  
ซึ่งอาศัยการน าของผู้บริหาร ท่ีจะท าให้การด าเนินงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ซึ่งในบริบท
ของการศึกษานั้น ผู้บริหารโรงเรียนมีความส าคัญอย่างมากในฐานะผู้น าพาการศึกษาให้มีคุณภาพ  
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ท้ังนี้  จะต้องอาศัยองค์ความรู้ ท้ังจากแนวคิดทฤษฎีและจาก
การศึกษาเรียนรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้ในการบริหารภายใต้เงื่อนไขเชิงบริบทและสถานการณ์ ท่ีมีความ
แตกต่างและเปล่ียนแปลงอยู่สมอ หรือเรียกได้ว่าจะต้องอาศัยท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน
เพื่อให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา และสอดคล้องกับพระปลัดบุญเจิด
สุจิตฺโต สมศักด์ิบุญปูและพระครูกิตติญาณวิสิฐ (2562) ได้ศึกษาสภาพการบริหารจัดการของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และเสนอรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียน
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พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พบว่า สภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา โดยใช้หลักการบริหาร 4M ในภาพรวมมีระดับการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก  

 5.4.3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
         การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีเป็นโรงพยาบาลสนาม จะให้นักเรียนระดับปฐมวัยเรียน  
ในรูปแบบOn-Hand เป็นหลักซึ่งแก้ปัญหานักเรียนท่ีเป็นเด็กเล็ก ไม่สามารถใช้อุปกรณ์การเรียนรู้แบบ 
On-Line และ On-Demand ได้ และนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาใช้การเรียนเรียนรู้
แบบ On-Hand On-Demand และ On-Line จะท าให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนย้อนหลังได้ทุกท่ี 
ทุกเวลา เข้าถึงได้ง่าย ครูติดต่อส่ือสารได้รวดเร็ว รวมถึงมีแอพลิเคชันให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย  
มีความน่าสนใจ และเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีเป็น
โรงพยาบาลสนามยังเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานต้นสังกัดพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ไม่น่าเบื่อ และตรงตามหลักสูตร
ก าหนดได้อย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับธนัชชา สู่คง และ ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ (2564) ได้ศึกษาการ
จัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และช่วงท่ีโควิด-19 ผ่อนคลายของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครั้งแรก 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯได้บริหารงานด้านจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และให้ครู
ท าการสอนในรูปแบบคลิปวีดีโอแทนการสอนในช้ันเรียนช่วงผ่อนคลายของสถานการณ์โควิด -19 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯและครูได้ปรับการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน
โรคโควิด -19 ส าหรับ ช่วงของการแพร่ระบาดใหม่  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิ เศษ ฯและ 
ครูได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ท่ีมีความพร้อมมากขึ้น  ส าหรับปัญหาท่ีมักเกิดกับ 
การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนท่ีเป็นโรงพยาบาลสนามนั้น มีความจ ากัด  
ในเรื่องการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะให้ครบด้านส าหรับเด็กปฐมวัยควรได้รับ เนื่ องจากผู้ปกครอง 
ขาดทักษะความรู้ ความสามารถท่ีจะเสริมสร้างพัฒนาการได้อย่างตรงจุด และนักเรียนบางคน  
ไม่สามารถเรียนรู้ได้ ส่วนการเรียนรู้แบบ On-Demand และ On-Line นักเรียนบางคนท่ีไม่มีอุปกรณ์
และสัญญาณอินเทอร์เน็ตท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามศั กยภาพสอดคล้อง 
กับงานวิจัยมนธิชา ทองหัตถา (2564) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลการศึกษาพบว่า ปัญหา
ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับการเรียนแบบออนไลน์   
ถูกพบมากท่ีสุด ปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน เช่น การบริหารจัดการเวลา
และความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน นอกจากนั้นปัญหาด้านครอบครัวยังท าให้นักเรียนบางส่วน
ต้องท างานเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวขณะอยู่บ้าน 
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 5.4.3.3 ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนท่ีเป็นโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนมีการเย่ียมบ้าน
นักเรียนท่ีบ้านเป็นบางกรณีท่ีไม่สามารถเยี่ยมในระบบออนไลน์ได้ และการเยี่ยมบ้านด้วยระบบออนไลน์
เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละคนท่ีสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวิไล 
รัตนทิพย์ (2562) ท่ีกล่าวว่า การส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือและการเพิ่มขีด
ความสามารถการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี  
เป็นโอกาสท่ีช่วยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้าน จากนั้นน าข้อมูล
มาประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 มีการวางแผนก าหนดการและด าเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางท่ี ศบค. ก าหนด มีการติดตามแผนงานและมีการสะท้อนผลสัปดาห์ 
ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงพัฒนาหาแนวทางในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาได้ตาม
ศักยภาพสูงสุด ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2561) ได้ก าหนดหลักสูตรหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งกล่าวไว้ว่าหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงได้ก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับนักเรียนเมื่อจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครองได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันไวรัส
โคโรน่า 2019 จากหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสกุลรัตน์ 
โกพัฒน์ตาและคณะ (2564) ได้ศึกษา คุณภาพนักเรียนกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงเป้าหมายในพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้นตามมาตรฐาน
การศึกษา 2) ศึกษาบทบาทของสถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคล่ือนระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และ 3) ศึกษาการด าเนินงานตามขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ปัจจัย 
ท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือไว้ 2 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย  
1) ปัจจัยด้านผู้บริหาร 2) ปัจจัยด้านครู 3) ปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย  
1) ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชนและ 2) ปัจจัยด้านการน านโยบายลงไปสู่การปฏิบัติท่ีจะส่งผลต่อการ
ด าเนินงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส าหรับจุดท่ีควรระวังและดูแลเพิ่มมากขึ้น คือการ 
ท่ีโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลสนาม ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความเส่ียงต่อการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากมีผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนกลับมาจากพื้ นท่ีเส่ียง จ าเป็นต้องมีการ
ประชุมผ่านระบบออนไลน์บางครั้งท าให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินงานท่ีซ้ าซ้อนหรืออาจมีการ
คลาดเคล่ือน และผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความสนใจในการให้ข้อมูลนักเรียนจึงได้รับข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง
ท าให้เสียเวลาในการจัดท าข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) 
กล่าวว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปัจจุบันครอบคลุมไปในหลายมิติท้ังทางด้านสุขภาพกาย ใจ ด้าน
การเรียนรู้ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย ด้านการปกป้องคุ้มครอง รวมท้ังการจัดบรรยากาศ 
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนา 
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 5.4.4 การวิเคราะห์องค์กรโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (SWOT) ประเภทโรงเรียนจัดบรรเทา
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

        5.4.4.1 ด้านการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการโรงเรียนท่ีจัดบรรเทาสถานการณ์ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะความเป็นผู้น า มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
ครูและบุคลากรมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถเป็นผู้น าทางวิชาการ และ
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น สามารถปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์ในการจัดการเรียนรู้ได้ดี 
โรงเรียนมีโครงสร้างและการบริหารงานท่ีชัดเจน มีแผนปฏิบัติการและการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนั้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
มีโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อการวางแผนและ
จัดท า จัดหาส่ือและวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ เพื่ อ จัดการเรียนรู้ ให้แก่นัก เรียนได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย แต่อาจยังมีปัญหาในด้านบุคลากรท่ีไม่เพียงพอต่อนักเรียน อีกท้ัง
ผู้ปกครองไม่ได้อยู่กับนักเรียนเนื่องจากต้องท างาน จึงท าให้การติดต่อส่ือสารไม่ต่อเนื่องสม่ าเสมอ
สอดคล้องกับดาวรุวรรณ ถวิลการ (2560) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งอาศัยการน าของผู้บริหาร ท่ีจะท าให้การด าเนินงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ซึ่งในบริบท
ของการศึกษานั้น ผู้บริหารโรงเรียนมีความส าคัญอย่างมากในฐานะผู้น าพาการศึกษาให้มีคุณภาพ  
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ท้ังนี้  จะต้องอาศัยองค์ความรู้ ท้ังจากแนวคิดทฤษฎีและจาก
การศึกษาเรียนรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้ในการบริหารภายใต้เงื่อนไขเชิงบริบทและสถานการณ์ ท่ีมีความ
แตกต่างและเปล่ียนแปลงอยู่สมอ หรือเรียกได้ว่าจะต้องอาศัยท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน
เพื่อให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา และสอดคล้องกับงานวิจัยของเทพ
รัตน์ ดาวเรือง (2560) เรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอยะหา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2พบว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในด้านการวางแผนอัตราก าลังครูส่วนใหญ่ไม่ตรงกับวิชาเอกท่ีต้องการ ผู้บริหารยังไม่
ยุติธรรมในการให้ขั้นเงินเดือน ความชัดเจนในบางครั้งยังไม่มีความโปร่งใสในการเล่ือนขั้นเงินเดือน ไม่มี
มาตรฐานท่ีชัดเจนมีการเอื้อพวกพ้องกันเอง ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ด้วยวิธีการ การจัดอบรมในเรื่อง
เกณฑ์อย่างเป็นธรรม ก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์การประเมินไปในทิศทางเดียวกัน และการประชุม
หารือเรื่องขั้นเงินเดือนให้ชัดเจน  

       5.4.4.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
   การบริหารจัดการเรียนรู้โรงเรียนท่ีจัดบรรเทาสถานการณ์ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ On-Demand On-Line และ  
On-Hand ซึ่งจะใช้การจัดการตามความพร้อมและความเหมาะสม มีการติดตามนักเรียนโดยการจัดท า
ใบงานให้นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ครูจัดท าคลิปวิดีโอหลากหลายรูปแบบเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือก
ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แอพลิเคชันใหม่ๆ เพื่อทันต่อการเปล่ียนแปลง ถึงอย่างไรนั้น 
การจัดการเรียนรู้ท่ีต้องใช้อุปกรณ์การเรียนยังคงไม่เพียงพอ นักเรียนหรือผู้ปกครองขาดงบประมาณ  
ในการซื้ออุปกรณ์การเรียน นักเรียนบางคนไม่มีอินเทอร์เน็ต และนักเรียนบางคนต้องติดตามผู้ปกครอง
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ไปท างาน ครูจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความพร้อม
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะวรรณ ปานโต (2563) ได้ท าการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนของไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–
19) พบว่า มีข้อจ ากัดต่อเด็กนักเรียนหรือนักศึกษาในทุกระดับ ท่ีครอบครัวมีฐานะยากจนไม่มีรายได้
เพียงพอท่ีจะสนับสนุนอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนของบุตรหลานเพิ่มเติมได้ หรืออยู่ในบางพื้นท่ีชนบท
ห่างไกลความเจริญ ท่ีไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน จะทาให้ เสียโอกาสในการเรียนรู้และส่งผลให้มี  
ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาในทุกระดับ 
ท่ีไม่มีความพร้อมเสียโอกาสทางการศึกษา ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมีการส ารวจความ
พร้อม ในการเข้าถึงการเรียนของเด็กนักเรียนหรือนักศึกษา และจัดหาอุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์
ส่ือสารการเรียน การสอนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละครัวเรือนอย่างเพียงพอและท่ัวถึง และ
สามารถนาประเด็นปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดขึ้นน ามาถอดเป็นบทเรียนในการเรียนรู้เพื่อวางแผนในการ
แก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

       5.4.4.3 ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ผู้บริหารและครูมีการวางแผนและออกแบบการก ากับติดตาม นักเรียนรายบุคคล รู้จักสภาพ
ครอบครัวนักเรียนมากขึ้น มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นระบบ การเยี่ยมบ้าน การติดต่อ
ประสานงานกับผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภายนอกให้การ
สนับสนุนและให้ความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรการความ
ปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 ท่ี เป็นรูปธรรมและชัดเจน 
มีงบประมาณและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาร่วมในการติดตาม และจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของค านึง รุ่งเรือง (2563) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไสไทยองค์การบริหารส่วนต าบลไสไทย จังหวัด
กระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนต าบลไสไทย จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างและประเมินรูปแบบ
การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไสไทย พบว่า การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไสไทย อยู่ในระดับมาก การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนต าบลไสไทย จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 7 ด้าน คือด้านการจัดโครงสร้างและกระจายอ านาจ การวางแผน การมีส่วนร่วม  
การประสานงาน การตัดสินใจ การสร้างแรงจูงใจ การติดตามและประเมินผล การประเมินความ
เหมาะสมความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติความถูกต้องและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลการศึกษาพบว่า ด้านความเป็นไปได้และด้านความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ
มาก 
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5.5 ข้อเสนอแนะ 
       5.5.1 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  5.5.1.1 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแนวทางการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะ ด้านการบริหารจัดการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 การบริหารจัดการด้านบุคลากร สถานศึกษาในสังกัดมีการประชุมช้ีแจงให้คณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนท้ัง 5 
รูปแบบ On-Site On-Air On-Demand On-Line On-Hand พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี จัดท าค าส่ังสอนตามตารางสอนออนไลน์ และการนิเทศ
ก ากับติดตามรายงานผลการปฏิบั ติงานผู้อ านวยการสถานศึกษาสร้างขวัญก าใจให้กับคณะครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ท้ังนี้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง 
สอดคล้องกับส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2557) กล่าวว่า การพัฒนาครู
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ เพราะเป็นการพัฒนาครูให้มีศักยภาพสูงสุด ซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์กร การพัฒนา
ครูจึงมีความจ าเป็นและต้องท าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้หรือการปฏิบัติงาน การให้
การศึกษา อบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศติดตามการท างาน ซึ่งเป็นกิจกรรมในการ
พัฒนาศักยภาพครูท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ครูท างานเต็มตามศักยภาพของตน และเกิดความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ก่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามมา สอดคล้องกับงานวิจัยมยุรฉัตร ธรรมวิเศษ (2554) ปัจจุบัน
จึงมีนโยบายให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปี ครูต้องเข้า
รับการพัฒนา โดยมีองค์กรท าหน้าท่ีด้านการพัฒนาครูโดยเฉพาะ มีระบบการนิเทศ ติดตามและ
พัฒนาการท างานของครูในช้ันเรียน การบริหารจัดการด้านวิธีการ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความ
สะดวกมีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ จัดสรรช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้เพียงพอ จัดสรรวัสดุในการจัดท าคลิปการสอนและการบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณ จัดสรรงบประมาณมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท้ังนี้การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพท าให้
โรงเรียนสามารถน าไปจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนท่ีใหม่และทันสมัย อีกท้ังสามารถจัดหาอินเทอร์เน็ต 
ท่ีมีประสิทธิภาพให้แก่นักเรียนได้ สอดคล้องกับ เสกสิฐ เล้ากิจเจริญ (2550 ) การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาจะต้ องมีการจัดสรรทรัพยากร 
และบริหารงานงบประมาณอย่างมีคุณภาพเพื่อจัดหา พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม และใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อย่างประหยัดสุด เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสูงสุด 

 5.5.1.2 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแนวทางการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะ ด้านการจัดการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี  เขต 2 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On-Demand จัดส่งและจัดท าวิดีโอการสอน 
ให้นักเรียนในช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ นักเรียนสามารถเข้าเรียนย้อนหลังได้ แนวทางการพั ฒนา 
คือ การแจกใบงานให้ตรงกับเนื้อหาในวิดีโอการสอน   การจัดการเรียนรู้แบบ On-Line การเรียนรู้ 
ผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ การจัดการเรียนรู้แบบ On-Hand มีผลงานนักเรียนเป็นท่ีประจักษ์ตรวจสอบได้  
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นักเรียนเข้าถึงได้ทุกคน มีแนวทางในการพัฒนาโดยครูต้องจัดการเรียนการสอนแก้ปัญหาให้นักเรียน 
เป็นรายบุคคลการจัดการเรียนรู้แบบ On-Air การเรียนรู้ผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
เหมาะสมส าหรับนักเรียนท่ีมีอุปกรณ์และกล่องรับสัญญาณท่ีทันสมัย การจัดการเรียนรู้แบบ Blended 
เรียนรู้ผ่านรูปแบบท่ีมีวิธีการท่ีหลากหลาย ยืดหยุ่น เหมาะสมกับช่วงวัย และความสามารถในการเข้าถึง
การเรียนรู้ของผู้เรียน ข้อดีของวิธีการนี้ คือแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีไม่มีอุปกรณ์ นักเรียนท่ีอาศัยอยู่กับ
ผู้ปกครองสูงอายุท่ีไม่สามารถอธิบายใบงานให้กับนักเรียนได้ สามารถพัฒนาได้โดยการเพิ่มงบประมาณ
และบูรณาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระอื่นๆ ท้ังนี้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ  
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 และเหมาะสมกับบริบทโรงเรียน และท่ีส าคัญคือเหมาะสมกับช่วงวัยและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลสอดคล้องกับทิศนา  แขมมณี (2553) ให้ทัศนะว่า การจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นตัวต้ัง  
โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและเน้นประโยชน์สูงสุดท่ีผู้เรียนควรจะได้รับ สามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อันจะน าผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช 
(2553) ท่ีกล่าวถึงหลักการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ครูต้องจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของเด็กแต่ละคน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Carol Barlow Bequary (2012) กล่าวว่า  
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การรู้จักนักเรียนแต่ละคนเป็นส่ิงส าคัญ
ยิ่งยวดท่ีจะสนองตอบความต้องการทางการศึกษาและความต้องการของสังคมท่ีมีความหลากหลาย
อย่างเช่นในปัจจุบัน 

 5.5.1.3 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแนวทางการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะ ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ทักษะ  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาเน้นทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  
 การจัดการเรียนรู้ควรมีความยืดหยุ่น และลดภาระงานเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเครียด แก้ปัญหา 
ในการเรียนรู้หรือปัญหาในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดหลักการบูรณาการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การนับเวลาเรียนรวม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองวัดประเมินผลช้ินงาน ช้ีแจงเกณฑ์การวัด 
และประเมินผลให้นักเรียนทราบ โดยให้อิสระในการท างานของครู  ส่วนแนวทางด้านความปลอดภัยใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยครู นัดหมายเวลาให้ ผู้ปกครอง และ
นักเรียนมารับใบงาน จัดตารางวันให้แต่ละระดับช้ันมารับใบงานคนละเวลามีการตรวจคัดกรองก่อนเข้า
มารับใบงาน เว้นระยะห่างในการรับใบงาน สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2564) ระดับปฐมวัยเน้นการประเมินพัฒนาการของเด็ก เพื่อมุ่งการพัฒนาและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามุ่งเน้นตรวจสอบความรู้ความสามารถ ทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ใช้วิธีการรูปแบบการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
และหลากหลายผสมผสานกันไป ครูผู้สอนจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ส่งข้อมูล
สารสนเทศผลการประเมินย้อนกลับให้ครูผู้สอนสอดคล้องกับงานวิจัยของ David (2006) ได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3 ด้าน คือ การบริการสารสนเทศระหว่างครู  
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และนักเรียนท้ังในและนอกโรงเรียน การสร้างและใช้ความรู้ การปรับทักษะส่ือการเรียนรู้พบว่า นักเรียน
มีการแสวงหาความรู้และการวัดผลการเรียน ครูมีความพร้อมต่อสังคมสารสนเทศมากขึ้น  

5.5.2 ผลจากข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีข้อเสนอเชิงนโยบายโดยมีโครงการ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบไฮสโคป (High Scope) ซึ่งเป็นการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้แบบ 
ลงมือท าผ่านมุมเล่นท่ีหลากหลาย ด้วยส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และการ
แก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น โดยการให้โอกาสเด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระ  
ซึ่งตรงตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory) ของเปียเจต์ (Piaget) นักการศึกษา 
ท่ีส าคัญคนหนึ่งของโลก จะเน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active Learning) เพราะเด็กจะได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงท าให้เกิดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักลงมือแก้ปัญหาด้วยตน เอง  
ซึ่งสอดคล้องกับ สุเมธ งามกนก (2562) ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาแบบไฮสโคปช่วยในการสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพของเด็กท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ท่ีดีมีอิสระในการคิดลงมือและตัดสินใจท าให้
เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ท่ีศักยภาพในปัจจุบันการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบไฮสโคป 
เป็นท่ียอมรับว่าเป็นการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพแนวหนึ่งและเป็นท่ีเผยแพร่ไปท่ัวโลก ซึ่งในปีนี้
ประเทศไทยมีการน าร่องน านวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยแนวคิดไฮสโคป มาใช้ในห้องเรียน
ของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด โรงเรียนประจ าอ าเภอ จ านวน 82 แห่งท่ัวประเทศ เพื่อเป็นโรงเรียน
ต้นแบบก่อนจะขยายไปสู่โรงเรียนอนุบาลอื่นๆ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้พัฒนาเด็กปฐมวัย ท้ังนี้แหล่งเรียนรู้มี
ความส าคัญต่อโรงเรียนมาก เพราะเป็นสถานท่ีท่ีนักเรียนสามารถไปเล่น ศึกษาค้นคว้า ส ารวจ ทดลอง 
และใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นทุกโรงเรียนต้องจัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับวินนารัชน์ ชัย
วิทยนันต์ พบว่า การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอนควบคู่กับการนิเทศ
ภายใน แหล่งเรียนรู้ทุกแหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาขึ้น มีการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 22.80 สอดคล้องกับ 
ประภาภรณ์ มีพรหมและคณะ (2556) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น และมีการปรับเปล่ียนระบบการบริหารจัดการระบบดูแล และสภาพแวดล้อมแต่ละ
แหล่งเรียนรู้ให้ดีขึ้น ระดับประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
มีข้อเสนอเชิงนโยบายโดยมีโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน คิดเลขเป็น ท้ังนี้การพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียน คิดเลขเป็นของนักเรียนมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นก้าวแรกในการ
เรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของกาญจนา ชลเกริกเกียรติ (2561) กล่าวว่าการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค าพื้นฐานภาษาไทย
โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
พบว่า การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค าพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลท่ีเกิดกับนักเรียนหลังการพัฒนาทักษะการอ่านและ
เขียนค าพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
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ปีท่ี 1 นักเรียนมีทักษะการอ่านและเขียนดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ
การอ่านและเขียนค าพื้นฐานสูงขึ้น มีค่าเฉล่ียร้อยละ 83.33 ระดับมัธยมศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีข้อเสนอเชิงนโยบายโดยมีโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษ  
ท่ี 21 ท้ังนี้การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไม่ถึง 
คนยุคใหม่จึงต้องมีทักษะท่ีสูงในการเรียนรู้และปรับตัว ครูเพื่อศิษย์ต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะของการ
เรียนรู้ด้วย และในขณะเดียวกันต้องมีทักษะในการท าหน้าท่ีครูในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งไม่เหมือนการท า
หน้าท่ีครูในศตวรรษท่ี 19 หรือ 20 สอดคล้องกับงานวิจัยของระพีพัฒน์ หาญโสภา และคณะ (2563)  
ได้วิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ พบว่า  
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ มีองค์ประกอบ 
ท่ีสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน ครูผู้สอน เนื้อหาวิชา และส่วนส าคัญท่ีส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ กลวิธีในการสอน หรือการจัดการเรียนรู้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เนื้อหาวิชา เวลา และกลุ่มเป้าหมาย(ผู้เรียน) โดยค านึงถึงการบูรณาการ 
มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลท่ีเหมาะสม การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การมีปฏิสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครู ครูภายในสถานศึกษาเดียวกัน หรือ
ต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาและสถานศึกษากับชุมชน การจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้น ผู้เรียน  
เป็นศูนย์กลาง เน้นกระบวนการเรียนรู้เน้นกระบวนการฝึกทักษะ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับ
วิถีชีวิตจริง ครูเป็นผู้ช้ีน าส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้การท างานเป็นทีม และการประยุกต์ใช้
ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ท้ังนี้บุคลากรใน
โรงเรียนถือว่าเป็นหัวใจท่ีส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาวะปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีมี
อิทธิพลต่อนักเรียน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการท างาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอเพื่อสามารถน าเทคนิค วิธีการและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนสอนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเกษรา เอี่ยมสะอาด (2562)  การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา มีการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามกระบวนการและวิธีการพัฒนาบุคลากร คือ กระบวนการปฐมนิเทศ 
กระบวนการสอนงาน กระบวนการประชุม อบรม และสัมมนา กระบวนการศึกษาดูงาน กระบวน
การศึกษาต่อ และกระบวนการนิเทศภายใน  
 
  5.5.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โคโรนา 2019 ในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 5.5.3.1 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
                        1) นโยบายการจัดประสบการณ์จริงโดยใช้แนวคิดไฮสโคป โดยผู้ปกครอง ครู 
และโรงเรียนได้ร่วมกันวางแผนและสะท้อนผล 
                        2) โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีจบไม่ตรงเอกได้รับการพัฒนา เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ตามวัย 
   3) โครงการพัฒนาหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
บูรณาการการวัดและประเมินผล  
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 5.5.3.2 การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
  1) โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนคิดเลขเป็น  
 2) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
 3) โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสู่การบูรณาการ 

          5.5.3.3 การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1) โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 2) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
 3) โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสู่การบูรณาการ 

     5.5.4 ข้อเสนอเชิงนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ขอเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
      5.5.4.1 การก าหนดนโยบายและแนวทางของการจัดการศึกษาควรให้ความส าคัญ 
กับปัจจัยด้านบุคลากร เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ 
การจัดสรรอัตราก าลังให้กับสถานศึกษาท่ีขาดแคลนและจัดสรรต าแหน่งทดแทนต าแหน่งเดิม 
ของข้าราชการครูท่ีเกษียณอายุราชการ  
   5.5.4.2 ควรมีโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและท่ัวถึง ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาได้ท้ัง 5 รูปแบบ 
                  5.5.4.3 ควรมีความพร้อมในด้านประสิทธิภาพของระบบการจัดการศึกษา  ท้ังทางด้าน
เครือข่าย ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์  วัสดุ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาท้ัง 5 
รูปแบบพร้อมท้ังต้องสนับสนุนด้านทุนในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
  5.5.4.4 ควรจัดท าหรือการสร้างแหล่งเรียนรู้ ท่ี เข้าถึงได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ 
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้ท้ัง 5 รูปแบบ เพื่อลดภาระงานครู 
    5.5.4.5 ควรเร่งด าเนินการจัดหาวัคซีนให้กับนักเรียน และมีมาตรการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องรับวัคซีน 
  5.5.4.6 จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับสถานศึกษาโดยตรง และลดขั้นตอนการส ารวจข้อมูล เพื่ออ านวย 
ความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินให้ทันต่อเวลา 
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ภาคย์, 15(40), 200-213. 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
…………………………………………………………………….. 

ค าช้ีแจง แบบสัมภาษณ์นี้มี 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
  ตอนท่ี 2 รายการสัมภาษณ์ 

ขอให้ท่านตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึกถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อน าข้อมูลมาสรุปเป็นวิจัย 
เชิงนโยบาย และการตอบข้อมูลในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับท่านแต่อย่างใด จึงขอให้ท่านกรอกข้อมูล 
ให้ตรงตามความเป็นจริง 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
           1.โรงเรียนของท่านจัดการเรียนการสอนระดับใด 
 (  ) อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 (  ) อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 (  ) อนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 (  ) อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 (  ) อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 (  ) อนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 (  ) ประถมศึกษาปีท่ี 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 (  ) ประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 (  ) อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................. 

2. โรงเรียนของท่านจัดประเภทอยู่ในโรงเรียนขนาดใด 
              (  ) ขนาดเล็ก นักเรียนต้ังแต่ 119 คนลงมา    
              (  ) ขนาดกลาง นักเรียนต้ังแต่ 120-719 คน 
     (  ) ขนาดใหญ่ นักเรียนต้ังแต่ 720-1,679 คน  
              (  ) ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียนต้ังแต่1,680 คนขึ้นไป 
 3.โรงเรียนในโครงการต่างๆ 
              (  ) เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ  

    ( ) โรงเรียนใช้พื้นท่ีเป็นโรงพยาบาลสนาม / โรงพยาบาลสนาม (ส ารอง) / สถานท่ีกักตัว / 
สถานท่ีพักคอย  

(  ) โรงเรียนท่ีจัดบรรเทาสถานการณ์ฯ ด้านอื่นๆ เช่น ปลูกพืชสมุนไพรทางเลือก ผลิต
แอลกอฮอล์ จิตอาสา เป็นต้น  
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ตอนที่ 2 รายการสัมภาษณ์ 
1. โรงเรียนของท่านมีสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน(SWOT) การบริหารจัดการ 4M 
(บุคลากร วิธีการ วัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกและงบประมาณ) อย่างไร  
 

1.1 ระดับชั้นปฐมวัย  
      
 1.1.1 บุคลากร 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 1.1.2 วิธีการ 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 1.1.3 วัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 1.1.4 งบประมาณ 

ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
1.2 ประถมศึกษาตอนต้น 
          1.2.1 บุคลากร 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
          1.2.2 วิธีการ 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
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 1.2.3 วัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

1.2.4 งบประมาณ 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
1.3 ประถมศึกษาตอนปลาย 
         1.3.1 บุคลากร  
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
         1.3.2 วิธีการ 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 1.3.3 วัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
  1.3.4 งบประมาณ 

ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
1.4. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         1.4.1 บุคลากร 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
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          1.4.2 วิธีการ 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 1.4.3 วัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
  1.4.4 งบประมาณ 

ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 
 2. โรงเรียนของท่านมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างไร (On-Site, On-Air, On-Demand, On-
Hand, On-Line, อื่นๆ)  
2.1 ระดับชั้นปฐมวัย  
 2.1.1 On-Site 

ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.1.2 On-Air 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.1.3 On-Demand 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
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2.1.4 On-Hand 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.1.5 On-Line 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.16 อื่นๆ 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
2.2 ระดับประถมศึกษาตอนต้น  
 2.2.1 On-Site 

ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.2.2 On-Air 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.2.3 On-Demand 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.2.4 On-Hand 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
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2.2.5 On-Line 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.2.6 อื่นๆ 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
2.3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

2.3.1 On-Site 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.3.2 On-Air 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.3.3 On-Demand 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.3.4 On-Hand 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.3.5 On-Line 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
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2.3.6 อื่นๆ 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
2.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
          2.4.1 On-Site 

ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.4.2 On-Air 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.4.3 On-Demand 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.4.4.On-Hand 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.4.5 On-Line 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

2.4.6 อื่นๆ 
ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
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3. โรงเรียนของท่านมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนรู้การส่งต่อและความปลอดภัย
อย่างไร          

3.1 ระดับชั้นปฐมวัย  
          3.1.1 ด้านการเรียนรู้ 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 3.1.2 การส่งต่อ 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 3.1.3 ความปลอดภัย 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
3.2 ระดับประถมศึกษาตอนต้น  
         3.2.1 ด้านการเรียนรู้ 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
          3.2.2 การส่งต่อ 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 3.2.2 ความปลอดภัย 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค.......................................................................................................................................     
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3.3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
          3.3.1 ด้านการเรียนรู้ 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 

3.3.2 การส่งต่อ 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 3.3.2 ความปลอดภัย 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค.......................................................................................................................................            
3.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
          3.4.1 ด้านการเรียนรู้ 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
          3.4.2 การส่งต่อ 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
 3.4.3 ความปลอดภัย 
 ข้อดี……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ข้อเสีย…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          โอกาส…………………………………………………………………………………………………………………………… 
          อุปสรรค....................................................................................................................................... 
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แบบวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอปุสรรค 
ระดับปฐมวัย แบ่งตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนท่ีใช้พื้นท่ีเป็น รพ.สนาม 

และโรงเรียนจัดบรรเทาสถานการณ์ 
 

จุดแข็ง 
การบริหารจัดการ.................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การจัดการเรียนรู้................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

จุดอ่อน 
การบริหารจัดการ.................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การจัดการเรียนรู้................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

อุปสรรค 
การบริหารจัดการ.................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การจัดการเรียนรู้................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

โอกาส 
การบริหารจัดการ.................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การจัดการเรียนรู้................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



124 
 

แบบวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอปุสรรค 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น แบ่งตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โรงเรียนคุณภาพ  

โรงเรียนท่ีใช้พื้นท่ีเป็น รพ.สนามและโรงเรียนจัดบรรเทาสถานการณ์ 
 

จุดแข็ง 
การบริหารจัดการ.................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การจัดการเรียนรู้................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

จุดอ่อน 
การบริหารจัดการ.................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การจัดการเรียนรู้................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

อุปสรรค 
การบริหารจัดการ.................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การจัดการเรียนรู้................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

โอกาส 
การบริหารจัดการ.................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การจัดการเรียนรู้................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
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แบบวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอปุสรรค 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย แบ่งตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โรงเรียนคุณภาพ  

โรงเรียนท่ีใช้พื้นท่ีเป็น รพ.สนามและโรงเรียนจัดบรรเทาสถานการณ์ 
 

จุดแข็ง 
การบริหารจัดการ.................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การจัดการเรียนรู้................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

จุดอ่อน 
การบริหารจัดการ.................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การจัดการเรียนรู้................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

อุปสรรค 
การบริหารจัดการ.................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การจัดการเรียนรู้................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

โอกาส 
การบริหารจัดการ.................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การจัดการเรียนรู้................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
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แบบวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอปุสรรค 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โรงเรียนคุณภาพ  

โรงเรียนท่ีใช้พื้นท่ีเป็น รพ.สนามและโรงเรียนจัดบรรเทาสถานการณ์ 
 

จุดแข็ง 
การบริหารจัดการ.................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การจัดการเรียนรู้................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

จุดอ่อน 
การบริหารจัดการ.................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การจัดการเรียนรู้................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

อุปสรรค 
การบริหารจัดการ.................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การจัดการเรียนรู้................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

โอกาส 
การบริหารจัดการ.................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การจัดการเรียนรู้................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
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แบบบันทึกกรณีศึกษาของโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดดเด่น 
 

ช่ือโรงเรียน.......................................................กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน...................................................... 
อ าเภอ.............................................................................จังหวัด............................................................... 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
ด้านการบริหารจัดการ มีวิธีการหรือรูปแบบอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

ด้านการจัดการเรียนรู้ มีวิธีการหรือรูปแบบอย่างไร 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวิธีการหรือรูปแบบอย่างไร 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกกรณีศึกษาของโรงเรียนที่มีปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
ช่ือโรงเรียน.......................................................กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน...................................................... 
อ าเภอ.............................................................................จังหวัด............................................................... 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
ด้านการบริหารจัดการ มีวิธีการหรือรูปแบบอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

ด้านการจัดการเรียนรู้ มีวิธีการหรือรูปแบบอย่างไร 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวิธีการหรือรูปแบบอย่างไร 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
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ประเด็นประชุมระดมความคิดการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
………………………………………………………………………… 

ค าช้ีแจง 
1.ผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมอง ได้แก่ นักวิจัยระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
จ านวน 20 คนซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
2.ประเด็นประชุมระดมความคิด มีท้ังหมด 3 ด้าน คือ 
ด้านท่ี 1 การบริหารจัดการ 
ด้านท่ี 2 การจัดการเรียนรู้ 
ด้านท่ี 3 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
ท่านหรือโรงเรียนของท่านมีการบริหารจัดการด้านต่างๆ ดังนี้ อย่างไร 

 1. บุคลากร (Man) ในสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
2019 อย่างไร........................................................................................................................... 

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

............................................................................................................................................................... 
  2. วิธีการ (Management) ในสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 อย่างไร
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

3. วัสดุอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก (Material) ในสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
 ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไร
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 4. งบประมาณ (Money) ในสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา2019 อย่างไร
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  5. ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการพัฒนาจากท่ีได้รับฟังการระดมสมอง 

ด้านการบริหารจัดการ 4M อย่างไรบ้าง 
 5.1 บุคลากร (Man).......................................................................................................... 
 5.2 วิธีการ (Management)............................................................................................. 
 5.3 วัสดุอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก (Material)......................................................... 
 5.4 งบประมาณ (Money) .............................................................................................. 
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ด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนของท่านมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ หรือไม่อย่างไร  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
1. On-Site เรียนท่ีโรงเรียน 

มี อย่างไร.................................................................................................................................... 
  ไม่มี 

ข้อดี.................................................................................................................................................. 
 ข้อเสีย..............................................................................................................................................  
 แนวทางการแก้ไขหรือการ พัฒนา………………………………………………………………………………………… 

2. On-Airเรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV 
  มี อย่างไร
 .................................................................................................................................... 

ไม่มี 
ข้อดี.................................................................................................................................................. 

 ข้อเสีย..............................................................................................................................................  
 แนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา…………………………………………………………………………………… 

3. On-Demandเรียนผ่านแอปพลิเคช่ันต่างๆ  
  มี อย่างไร
 .................................................................................................................................... 

ไม่มี 
ข้อดี.................................................................................................................................................. 

 ข้อเสีย..............................................................................................................................................  
 แนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา……………………………………………………………………………………… 

4. On-Lineเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต 
มี อย่างไร.................................................................................................................................... 
ไม่มี 

ข้อดี.................................................................................................................................................. 
 ข้อเสีย..............................................................................................................................................  
          แนวทางการแก้ไขหรือการ พัฒนา………………………………………………………………………………… 

 
5. On-Handเรียนท่ีบ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัด ใบงานในรูปแบบผสมผสาน 

มี อย่างไร
 .................................................................................................................................... 

ไม่มี 
ข้อดี ................................................................................................................................................ 

     ข้อเสีย..............................................................................................................................................   
แนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา………………………………………………………………………………… 
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6.รูปแบบอื่นๆ  
มี อย่างไร.................................................................................................................................... 
ไม่มี 

ข้อดี.................................................................................................................................................. 
 ข้อเสีย..............................................................................................................................................  
          แนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา………………………………………………………………………………… 
 

ด้านที่ 3 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท่านหรือโรงเรียนของท่านมีการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนด้านต่างๆ ดังนี้ อย่างไร 

1. มีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะ อย่างไรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019…………………….............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

    2. เมื่อพบว่าผู้เรียนเกิดปัญหาในการเรียนรู้หรือปัญหาในการวัดผลประเมินผลการ 
 เรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีวิธีหรือแนวทางการ 
 แก้ไขปัญหาอย่างไร 
 ...................................................................................................................................................... 

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

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

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

.....................................................................................................................................................  
 3. มีมาตรการหรือแนวทางความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ  ไวรัสโคโรนา 
 2019 อย่างไร 
 ...................................................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................... 
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แบบวิเคราะห์ประเด็นประชุมระดมความคิดการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

………………………………………………………………………… 
 
1. แนวทางในการบริหารจัดการ 4M ของสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. แนวทางในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. แนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
................................................................................... 

ค าช้ีแจง ประเด็นในการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายของ

ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ในปีการศึกษา 2565 
1.การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 1.1 เขตพื้นท่ีควรมีแผนและนโยบาย/โครงการในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างไร 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.2 เขตพื้นท่ีควรมีการบริหารจัดการ 4M ระดับปฐมวัยอย่างไร 

               1.2.1 บุคลากร (Man)............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 
     1.2.2 วิธีการ (Management)................................................................................................ 

   .................................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................. 
   1.2.3 วัสดุอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก (Material).............................................................. 

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

.......................................................................................................................................1.2.4 
งบประมาณ(Money).................................................................................................... 

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

.................................................................................................................................................. 
. 1.3 เขตพื้นท่ีควรมีพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ด้านหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ 

อย่างไร……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.4 เขตพื้นท่ีควรมีพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนอย่างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.5 เขตพื้นท่ีควรมีพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ด้านการวัดและประเมินผลอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.6 เขตพื้นท่ีควรมีพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
อย่างไร……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 1.7 เขตพื้นท่ีควรมีการส่งเสริมสนับสนุนหรือแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียน ระดับปฐมวัยอย่างไร 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
1.8 เขตพื้นท่ีควรมีมาตรการความปลอดภัยระดับปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ในปีการศึกษา 2565……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
2.1 เขตพื้นท่ีควรมีแผนและนโยบาย/โครงการในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับประถม 
ศึกษาอย่างไร………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
2.2 เขตพื้นท่ีควรมีการบริหารจัดการ 4M ระดับประถมศึกษาอย่างไร 

              2.2.1 บุคลากร (Man)......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

    2.2.2 วิธีการ (Management).............................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
   2.2.3 วัสดุอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก (Material)......................................................... 

............................................................................................................................................ 
2.2.4 งบประมาณ(Money)................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 
  2.3 เขตพื้นท่ีควรมีพัฒนาการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการ 

เรียนรู้อย่างไร……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           2.4 เขตพื้นท่ีควรมีพัฒนาการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านเทคโนโลยีการเรียนการ 
 สอนอย่างไร………………………………………………………………………………………………………………………..
 …………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

  2.5 เขตพื้นท่ีควรมีพัฒนาการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล 
อย่างไร………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.6 เขตพื้นท่ีควรมีพัฒนาการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านการพัฒนานวัตกรรมการ 
เรียนรู้อย่างไร……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
  2.7 เขตพื้นท่ีควรมีการส่งเสริมสนับสนุนหรือแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียน ระดับประถมศึกษา 

อย่างไร ..................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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           2.8 เขตพื้นท่ีควรมีมาตรการความปลอดภัย ระดับประถมศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ในปีการศึกษา 2565………………………………………………….. 

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

3. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3.1 เขตพื้นท่ีควรมีแผนและนโยบาย/โครงการในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับตอนต้น 
 อย่างไร……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 เขตพื้นท่ีควรมีการบริหารจัดการ 4M ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างไร 

              3.2.1 บุคลากร (Man)............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

    3.2.2 วิธีการ (Management)................................................................................................ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
   3.2.3 วัสดุอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก (Material).............................................................. 
..................................................................................................................................................  
   3.2.4 งบประมาณ (Money).................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

.          3.3 เขตพื้นท่ีควรมีพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านหลักสูตรและการ- 
จัดการเรียนรู้อย่างไร…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.4 เขตพื้นท่ีควรมีพัฒนาการจัดการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านเทคโนโลยี 
การเรียนการสอน อย่างไร ……………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
3.5 เขตพื้นท่ีควรมีพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการวัดและประเมิน- 
ผลอย่างไร……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.6 เขตพื้นท่ีควรมีพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการพัฒนานวัตกรรม 
การเรียนรู้ อย่างไร ………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.7 เขตพื้นท่ีควรมีการส่งเสริมสนับสนุนหรือแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอน- 
ต้นอย่างไร……………………………………………………………………………………………………………………… 

   
 3.8 เขตพื้นท่ีควรมีมาตรการความปลอดภัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ในปีการศึกษา 2565………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ท่านมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019ในปีการศึกษา 2565 แก่ สพฐ. มีอะไรบ้าง อย่างไร (การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบวิเคราะห์ประเด็นในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
................................................................................... 

 
1.การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 แผนและนโยบาย/โครงการ ระดับปฐมวัย 
 ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการปฐมวัย 
……………………………………………………………………………......................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดประสบการณ์ระดัปฐมวัย 
……………………………………………………………………………......................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย 
…………………………………………………………………..................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019ในปีการศึกษา 2565 แก่ สพฐ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
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2. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 แผนและนโยบาย/โครงการระดับประถมศึกษา
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระดับประถมศึกษา 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอเชิงนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
ในปีการศึกษา 2565 แก่ สพฐ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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3. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 แผนและนโยบาย/โครงการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 
ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้มัธยมศึกษาตอนต้น 

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอเชิงนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

ในปีการศึกษา 2565 แก่ สพฐ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
-รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

-รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการประชุมระดมสมอง 
-รายนามผู้เชี่ยวชาญยืนยันข้อเสนอเชิงนโยบาย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 
         ชื่อ-สกุล  
 

                ต าแหน่ง 

1. ดร.อนุวัฒน์ ราชจ าปี 
 
2. ดร.ล้ีวัชร์ ตาวงค์ 
 
3. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ 

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
ครู วิทยฐานะเช่ียวชาญ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว  
ส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

4. ดร.สุภาวดี ปกครอง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

5. ดร.ฐิตินันท์ อุปการ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
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รายนามผูเ้ชี่ยวชาญในการประชุมระดมสมอง 
 
       ชื่อ-สกุล                  ต าแหน่ง 
  
1. ดร.ศุภชัย    โถบ ารุง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 

2. นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

3. นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ 
 
4. นายพัฒนา ศรีโบราณ 
 
 
5. นายชูศักรวิชญ์ แสนปัญญา 
 
 
6. นายสุขสันต์ เหล่าเรือง 

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านกุดขนวน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านตูม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

7. นางเกษร ค าวิโส 
 
 
8. นางพงษ์พิส จ าปาหอม     

ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

9. นายสุรชัย ไผ่ตง 
 
 
10. นางปิยรัตน์ เรืองวงศ์วิทยา 
 
11. นางสาวจันทร์สุดา ล้ีพงษ์กุล  
 
12. นายปัณชพัฒน์ ศรีเสาวงษ์ 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังสี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะเช่ียวชาญ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเมืองปัง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
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13. นางอนงนาถ นามโส     
 
 
14. นายปัญญาพล สุภาแดง  
 
15. นายเดชา โพนทอง    
 
16. นางสาวพิมลวรรณ ร่มวาปี 
 
17. นายพงศ์พิษณุ ตางจงราช     
 
18. นางสาวจุฑารัตน์ พลนามอินทร์ 
 
19. นางสาวธัญญารัตน์ ค าพะแย 
 
20. นางสุภาวดี ปกครอง 

ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านห้วยวงัปลา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู โรงเรียนบ้านกระเบ้ืองโนนทิง  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนค าค้อพิทยศึกษา     
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงค า 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญยืนยันข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 
        ชื่อ-สกุล                    ต าแหน่ง 

 
1. นายบูรพา พรหมสิงห์ 
 
 
 
2. นางพัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์   
 
 
3. นางทวีพร วรรณรส 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนโคกกลางหนองแวงใหญ ่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 

4. นายสายัณห์ นามแสง ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

5. นายทรงศักดิ์ ศรีวงษา 
 
 
6. นายชูศักรวิชญ์ แสนปัญญา 
 
 
7. นายพัฒนา ศรีโบราณ 
 
 
8. นายสมจิตร บุญกลาง 
 
 
9. นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านกุดขนวน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
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ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



146 
 

 
 

ประชุมเพื่อวางแผนและปฏิบัติการวิจัย เพื่อจัดท ารายงานการวิจัยตามโครงการการท าวิจัยเชิงพื้นท่ี  
เพื่อการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
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ประชุมระดมสมองและสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ เพื่อจัดท ารายงานการวิจัยตามโครงการการท าวิจัยเชิงพื้นท่ี  
เพื่อการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
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ประชุมเพื่อจัดท ารายงานการวิจัยตามโครงการการท าวิจัยเชิงพื้นท่ี  
เพื่อการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
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ประชุมเพื่อจัดท ารายงานการวิจัยตามโครงการการท าวิจัยเชิงพื้นท่ี  
เพื่อการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
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คณะนักวิจัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 
 
        ชื่อ-สกุล                  ต าแหน่ง 
  
1. ดร.ศุภชัย โถบ ารุง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

2. นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

3. นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ 
 
4. นายพัฒนา ศรีโบราณ 
 
 
5. นายชูศักรวิชญ์ แสนปัญญา 
 
 
6. นายสุขสันต์ เหล่าเรือง 

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านกุดขนวน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านตูม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

7. นางเกษร ค าวิโส 
 
 
8. นางพงษ์พิส จ าปาหอม     

ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

9. นายสุรชัย ไผ่ตง 
 
 
10. นางปิยรัตน์ เรืองวงศ์วิทยา 
 
11. นางสาวจันทร์สุดา ล้ีพงษ์กุล  
 
12. นายปัณชพัฒน์ ศรีเสาวงษ์ 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังสี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะเช่ียวชาญ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเมืองปัง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
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13. นางอนงนาถ นามโส 
 
14. นายปัญญาพล สุภาแดง  
 
15. นายเดชา โพนทอง    
 
16. นางสาวพิมลวรรณ ร่มวาปี 
 
17. นายพงศ์พิษณุ ตางจงราช     
 
18. นางสาวจุฑารัตน์ พลนามอินทร์   
 
19. นางสาวธัญญารัตน์ ค าพะแย 
 
20. นางสุภาวดี ปกครอง 

ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู โรงเรียนบ้านกระเบ้ืองโนนทิง  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครู วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนค าค้อพิทยศึกษา     
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงค า 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 






