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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 

๒๕๖๔  แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพ่ือให้สถานศึกษา      

ในสังกัดมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามนโยบายการจัดการศึกษา   
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นกระตุ้นให้ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมงานของสถานศึกษาให้มีความพร้อมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนในสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
จ านวน ๒๕๘ โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ได้แก่ แบบนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมจัดการศึกษา 
ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑     
มีทั้งหมด ๓ ตอน มีผลการนิเทศดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนในสังกัดส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ จ ำนวน 258  โรงเรียน 

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ (CEO) จ ำนวน ๑๕ กลุ่มเครือข่ำย จ ำนวนผู้บริหำรรวมทั้งหมด 247 
คน จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งหมด ๒,423 คน  นักเรียน จ ำนวนรวมทั้งหมด ๓๓,๔๐๘ คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2564) ระดับกำรศึกษำที่โรงเรียนเปิดสอน ระดับปฐมวัย - ป.6 จ ำนวน 189 
โรงเรียน ระดับปฐมวัย - ม.3 จ ำนวน 69 โรงเรียน  ขนำดของโรงเรียน ขนำดเล็ก จ ำนวน 166 โรงเรียน  
ขนำดกลำง  86  โรงเรียน ขนำดใหญ ่จ ำนวน 4 โรงเรียน และขนำดใหญ่พิเศษ จ ำนวน  2 โรงเรียน 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรกำรป้องกันในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

๒.๑ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎำคม ๒๕๖๔) จ ำแนกได้ดังนี้ รูปแบบ 
Onsite จ ำนวน ๗๘ จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 30.23 รูปแบบ On-Hand จ ำนวน 140 โรงเรียน ร้อยละ 
54.27 และ รูปแบบผสม (Blended) จ ำนวน 40 โรงเรียน ร้อยละ 15.50 

๒.๒ รูปแบบให้ผู้เรียนมำเรียนที่สถำนศึกษำกรณีเปิด On-site จ ำแนกได้ดังนี้ 1) กำรสลับกลุ่มผู้เรียน  
แบบแบ่งผู้เรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม จ ำนวน 15 โรงเรียน ร้อยละ 5.82  ๒) กำรสลับช่วงเวลำเรียน     
ของผู้เรียน แบบเรียนทุกวัน จ ำนวน  41  โรงเรียน ร้อยละ 15.89 3) กำรสลับชั้นมำเรียนของผู้เรียน แบบ
สลับวันจ ำนวน 29 โรงเรียน ร้อยละ 11.25  4) กำรสลับชั้นมำเรียนของผู้เรียน แบบสัปดำห์เว้นสัปดำห์ 
จ ำนวน 1โรงเรียน ร้อยละ 0.38  5) กำรสลับชั้นมำเรียนของผู้เรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่  จ ำนวน 3 โรงเรียน 
ร้อยละ 1.16 และ 6) นักเรียนมำเรียนทุกคน ทุกวัน จ ำนวน 169 โรงเรียน ร้อยละ 65.80 

๒.๓  ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เปิดสอน On-site  โรงเรียนที่มีควำมพร้อมในระดับมำก
ที่สุด และ ระดับมำก จ ำนวน 193 โรงเรียน ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 74.25  โรงเรียนที่มีควำมพร้อมอยู่    
ในระดับ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด จ ำนวน 13 โรงเรียน ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 5.03 และโรงเรียนที่ไม่ตอบ
ค ำถำม จ ำนวน 52 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.15 จ ำแนกเป็นควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

ก 



  2.3.๑ ควำมพร้อมของห้องเรียน โรงเรียนที่มีควำมพร้อมของห้องเรียนอยู่ในระดับมำกที่สุด 
และ ระดับมำก จ ำนวนรวม 197 โรงเรียน ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 76.35 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมอยู่      
ในระดับปำนกลำง จ ำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.82 และโรงเรียนที่ไม่ตอบค ำถำม จ ำนวน 46 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.83 

๒.๓.๒ ควำมพร้อมของครู  โรงเรียนที่มีครูครบชั้นและครูครบห้องเรียน จ ำนวน  48  โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 34.09  โรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นและครูไม่ครบห้องเรียน จ ำนวน 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
48.14 และโรงเรียนที่ไม่ตอบค ำถำม จ ำนวน 45 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.44 

๒.๓.๓ ควำมพร้อมของผู้ปกครอง โรงเรียนที่มีควำมพร้อมของผู้ปกครอง อยู่ในระดับมำกที่สุด 
และ ระดับมำก จ ำนวน 190 โรงเรียน ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 73.64  โรงเรียนที่มีควำมพร้อมของ
ผู้ปกครอง อยู่ในระดับปำนกลำง ระดับน้อย จ ำนวน 21 โรงเรียน ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 8.15 และโรงเรียน
ที่ไม่ตอบค ำถำม จ ำนวน 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.21 
 ๒.๔. กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควำมปลอดภัยเพ่ือกำรลดกำรแพร่เชื้อโรค มีโรงเรียนที่ท ำได้ครบ   
ทุกข้อ จ ำนวน 249 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.51 และโรงเรียนที่ท ำได้ไม่ครบทุกข้อ จ ำนวน 9 โรงเรียน    
คิดเป็นร้อยละ 3.49 
 ๒.๕  มีนักเรียนที่มีอำกำรของระบบทำงเดินหำยใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (ไข้ ไอ มีน้ ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น  
หำยใจเร็ว หำยใจแล้วเหนื่อย หรือหำยใจล ำบำก) ในช่วงเวลำ 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โรงเรียนที่นักเรียนไม่มีอำกำร
ใดๆ เลย จ ำนวน 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.44  และโรงเรียนที่นักเรียนมีอำกำร เช่น เป็นหวัดน้ ำมูกไหล 
นักเรียนบำงคนไม่อยู่บ้ำนไปอยู่กับผู้ปกครองที่ต่ำงจังหวัด หรือ ไม่แน่ใจในอำกำร จ ำนวน  4 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 1.56 
 ๒.๖ โรงเรียนจัดให้นักเรียน บุคลกรในโรงเรียน และผู้มำติดต่อ มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำก
โรงเรียนโดยใช้QR-Code หรือใช้กำรบันทึกและรำยงำนข้อมูล จ ำนวน 229 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.75 
และโรงเรียนที่ไม่ได้จัดลงทะเบียน จ ำนวน 29 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.29 

2.7 มีกำรเตรียมแผนรองรับกรณีพบผู้เรียนมีอำกำรเป็นไข้ ไอ หรือหวัด โรงเรียนที่มีแผนรองรับ 
จ ำนวน 233 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.31 และโรงเรียนที่มีมีแผนรองรับ จ ำนวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
9.69 
 ๒.๘ มีแผนกำรรองรับกรณีพบผู้เรียนมีอำกำรเป็นไข้ ไอ หรือหวัด ทุกโรงเรียนมีแผนรองรับดังนี้ 1) จัด
พ้ืนที่หรือห้องแยกส่วน 2) มีช่องทำงติดต่อผู้ปกครอง 3) มีช่องทำงติดต่อเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 4) สร้ำง
ข้อตกลงกับผู้ปกครองก่อนวันเปิดเรียนหำกนักเรียนมีอำกำรไม่สบำย ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใดๆ ในช่วงกำรระบำด
ของโรคโควิด19 ให้หยุดเรียนจนกว่ำจะหำยเป็นปกติ ค่อยมำเรียน และทำงโรงเรียนจะสอนชดเชยให้  
ด ำเนินกำรครบทั้ง 4 ข้อทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

 ตอนที่ 3 ปัญหำ/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
     ๓.1  ปัญหำ/อุปสรรค 

๑) ครูมีชั่วโมงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำกเกินไป/ครูไม่
เพียงพอ 38 โรงเรียน 

 
ร้อยละ 14.73 

๒) สถำนศึกษำขำดงบประมำณปรับปรุงให้เป็นไปตำม
มำตรกำรฯ 73 โรงเรียน 

 
ร้อยละ 28.30 

๓) สถำนศึกษำขำดงบประมำณปรับปรุงให้เป็นไปตำม 46 โรงเรียน ร้อยละ 17.82 

ข 



มำตรกำรฯ /ครูไม่เพียงพอ 

๔) สถำนศึกษำขำดงบประมำณปรับปรุงให้เป็นไปตำม
มำตรกำรฯ /อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ไม่เพียงพอ 28 โรงเรียน 

 
ร้อยละ 10.85 

๕) ไม่มีสัญญำณอินเตอร์เน็ตในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 1 โรงเรียน ร้อยละ 0.38 
๖) อ่ืนๆ 6 โรงเรียน ร้อยละ 2.33 
๗) จ ำนวนโรงเรียนที่ไม่ตอบค ำถำม 66 โรงเรียน ร้อยละ 25.59 

รวม 258 โรงเรียน ร้อยละ 100 
     ๓.2  ข้อเสนอแนะ (จำกโรงเรียนในสังกัด) 

๑) ควรจัดงบประมำณสนับสนุนโรงเรียนในกำรจัดหำอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
๒) ครู นักเรียนทุกคนต้องได้รับวัคซีน 
๓) ควรงดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มกันในช่วงนี้ เนื่องจำกชุมชนมีกลุ่มเสี่ยงจ ำนวนมำก นักเรียนยังไม่มีวุฒิ

ภำวะพอที่จะป้องกันตัวเองเหมือนผู้ใหญ่ได้ ควรเปิดโรงเรียนเมื่อคนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้วเพ่ือลด
กำรระบำดจนท ำให้ต้องปิดสถำนศึกษำอีก  

๔) ควรจัดให้มีมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  
๕) ควรเพ่ิมกำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ือน ำมำช่วยในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนเนื่องจำกครูไม่ครบชั้นและไม่ตรงกับวิชำเอก 
๖) ต้องกำร ให้หน่วยงำนต้นสังกัดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในกำรคัดกรอง และน้ ำยำในกำรฆ่ำเชื้อ 
๗) โรงเรียนควรเลือกเปิดเรียน - ปิดเรียนได้ตำมบริบท 
๘) ส่งเสริมกำรใช้อินเทอร์เน็ตภำยในสถำนศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรท ำงำนให้    

มีควำมพร้อมยิ่งขึ้น 
๙) อยำกให้จัดสนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียนรู้ รูปแบบ On-Air ให้ทั่วถึงในกำรเรียนกำรสอนใสถำนกำรณ์ 

กำรแพร่ระบำดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนำ (โควิค 19) 

ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔๒) เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนใน
สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จ านวน ๒๕๘ โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ
ได้แก่ แบบนิเทศ ก ากับ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นแบบตอบค าถามปลายเปิด
สรุปผลการนิเทศเป็นภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

1. กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป 
     ทุกโรงเรียนได้ด ำเนินงำนแบบบูรณำกำรตำมประเด็นกำรนิเทศ ดังต่อไปนี้  

           ๑.๑ กำรน ำแนวคิดส ำคัญสู่กำรปฏิบัติจริงในโรงเรียน ได้แก่ พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๑๐ กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้ำน ๑) มีทัศนคติ  
ที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  ๒) มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ๓) มีงำนท ำ-มีอำชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองที่ดสีู่  
   ๑.๒ ควำมปลอดภัย กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
   ๑.๓ นโยบำย ๑๒ ประกำรของรัฐมนตรี และ สพฐ. 
                    ๑.๔ มำตรกำรป้องกันคุณภำพ ๓ ประกำร ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด-๑๙ 
   ๑.๕ กำรน ำกำรประเมิน  RT, NT, O-NET ไปใช้วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    ๑.๖ สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน 

ค 



   ๑.๗ กำรด ำเนินงำนอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม (นม)    
   ๑.๘ กำรด ำเนินงำนด้ำนงบพ้ืนฐำนนักเรียน (อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแต่งกำย) 
   ๑.๙ เตรียมควำมพร้อมนักเรียนอนุบำล ๑ หรือ อนุบำล ๒ ป.๑ และ ม. ๑      
    ๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

       ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษมีสถานการณ์ระบาดค่อนข้างรุนแรงและมีวงกว้างทุกโรงเรียนจึงมี      
การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ดังนั้นโรงเรียนในบางพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงต้องมี การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน
การสอนไปตามสภาวะ จากการรายงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียน
เลือกรูปแบบจัดการเรียนรู้จะมีอยู่ 3 รูปแบบเป็นหลัก ได้แก่ ๑) รูปแบบ ON-SITE ๒) รูปแบบ ON-HAND และ 
๓) รูปแบบผสม (BLENDED) โดยยึดหลัก ดังนี้  
      -  เด็กต้องได้เรียน อยู่ที่ไหนต้องได้เรียน 
      -  ผู้ปกครองเชื่อมั่น 
      -  ครูและนักเรียนต้องปลอดภัย 
     ๓. วิเครำะห์ควำมเสี่ยง มีมำตรกำรป้องกันกำรระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -19) 
ที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและรวดเร็ว ทุกโรงเรียนได้ด ำเนินงำนป้องกันกำรระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID -19) ตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัดของหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้ 1) กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข       
2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 3 ) ศคบ.จังหวัดศรีสะเกษ 
กระทรวงมหำดไทย โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ก ำหนดให้โรงเรียน
รำยงำนผลอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 



 
ค ำน ำ 

 
การนิเทศมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาย่างยิ่ง เพราะการนิเทศการศึกษาเป็นการรวม  

ความคิดทางปัญญาของผู้ให้การนิเทศ ผู้รับการนิเทศ และผู้สนับสนุนการนิเทศเข้าด้วยกันเพ่ือผลสุดท้าย        
ที่แท้จริง คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร และผู้เรียน          
มีคุณภาพตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ รายงานผลการนิ เทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเพ่ือน าผลการนิเทศ ปัญหาในการนิเทศ ความต้องการรับการนิเทศ และ
ข้อเสนอแนะของครู ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งศึกษานิเทศก์มาใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนการนิเทศ
การศึกษาในปีงบประมาณต่อไป  

ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดท ารายงานผลการนิเทศ
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะท างานที่ร่วม
จัดท ารายงานผลการนิเทศจนเสร็จสมบูรณ์   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการนิเทศเล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และ
ผู้สนใจหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  
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บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

  กำรนิเทศกำรศึกษำเป็นภำรกิจที่จ ำเป็นต่อกำรจัดกำรศึกษำ  เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจ ำเป็นต้องอำศัย
ควำมร่วมมือจำกบุคคลหลำยฝ่ำยในหลำย ๆ ด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียน       
กำรสอน ดังจะเห็นได้จำกเหตุผลควำมจ ำเป็นในหลำยประกำร เช่น ควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม                           
ควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว บุคลำกรในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
จ ำเป็นต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือจะได้ปฏิบัติ งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรนิเทศ
กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรที่มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนำงำน ให้ทันต่อสภำพควำมเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับมีเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันคือ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ     
ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้กระบวนกำรบริหำร กระบวนกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศ เพ่ือจะได้ช่วยส่งเสริม 
สนับสนุนกำรท ำงำนซึ่งกันและกัน กำรนิเทศกำรศึกษำจึงเป็นองค์ประกอบส ำคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้
กระบวนกำรบริหำร และกำรบวนกำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพถึงระดับที่พึงประสงค์ นอกจำกนี้มำตรฐำน
กำรศึกษำของประเทศจ ำเป็นต้องมีกำรรักษำและควบคุมคุณภำพให้ได้ตำมมำตรฐำน และกระบวนกำรนิเทศ
กำรศึกษำก็มีขอบข่ำยกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งเน้นกำรควบคุมมำตรฐำนกำรศึกษำโดยตรง 
  กำรนิเทศกำรศึกษำจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรศึกษำ                    
ในสถำนศึกษำให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักสูตรสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง
กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และปัญหำอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ                
 กำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019          
(Covid 19) ระบำดในวงกว้ำง  โดยเมื่อวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ.2563 องค์กำรอนำมัยโลก ได้ประเมิน
สถำนกำรณ์และประกำศให้โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) เป็นภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข
ระหว่ำงประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) โดยแนะน ำให้ทุกประเทศเร่งรัด
กำรเฝ้ำระวังและป้องกันควำมเสี่ยงจำกเชื้อโรคดังกล่ำว  
 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศให้สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร เลื่อนกำรเปิดภำคเรียน            
ที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 จำกวันที่ 1 มิถุนำยน เป็นวันที่ 14 มิถุนำยน 2564 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  ยังมีควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง จึงต้องเลื่อนกำร                
เปิดภำคเรียน เพ่ือควำมปลอดภัยและระวัง ป้องกันนักเรียน นักศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไม่ต้อง
เสี่ยงกับกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) และเพ่ือให้มีระยะเวลำรับกำรฉีดวัคซีนของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและรองรับกำรย้ำยสถำนศึกษำของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น 
 กำรเลื่อนเปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 หำกมีสถำนศึกษำใดในพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุด หรือพ้ืนที่สีแดง และพ้ืนที่ควบคุม หรือพ้ืนที่สีส้ม ประสงค์จะด ำเนินกำรเปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ
2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2564 เป็นต้นไป ให้โรงเรียนหรือสถำนศึกษำแห่งนั้นด ำเนินกำรประเมิน              
ควำมพร้อมตำมระบบ Thai Stop COVID Plus ของกระทรวงสำธำรณสุข ที่มี 44 ข้อ โดยต้องผ่ำนทุกข้อ              
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และต้องเสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด เพ่ืออนุญำตให้โรงเรียนหรือสถำนศึกษำ                
แห่งนั้นสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ก่อนวันที่ 14 มิถุนำยน 2564 ส่วนโรงเรียนในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด หรือพ้ืนที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธำนี และจังหวัด
สมุทรปรำกำร หำกต้องกำรเปิดสอนก่อนสำมำรถจัดกำรเรียนได้ในรูปแบบกำรสอนออนไลน์ (Online)  และ
รูปแบบออนแอร์ (On-AIR) เท่ำนั้น และปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 พร้อมกันในวันที่ 11 ตุลำคม 
2564 หรือพ้ืนที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธำนี และจังหวัด
สมุทรปรำกำร หำกต้องกำรเปิดสอนก่อนสำมำรถจัดกำรเรียนได้ในรูปแบบกำรสอนออนไลน์  (Online) และ
รูปแบบออนแอร์ (On-AIR) เท่ำนั้น และปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 พร้อมกันในวันที่ 11 ตุลำคม 
2564 
 พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพ้ืนที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหำนคร, จังหวัดนนทบุรี, 
จังหวัดปทุมธำนี และจังหวัดสมุทรปรำกำร ห้ำมใช้อำคำรสถำนที่เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมที่มีกำรรวม
คนจ ำนวนมำก ยังเปิดเรียนที่โรงเรียนไม่ได้ ส ำหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด หรือพ้ืนที่สีแดง มี 17 จังหวัดได้แก่ 
จังหวัดกำญจนบุรี, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรำ, จังหวัดตำก, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนครศรีธรรมรำช, 
จังหวัดนรำธิวำส, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ, จังหวัดเพชรบุรี,จังหวัดยะลำ, จังหวัด
ระนอง, จังหวัดระยอง, จังหวัดรำชบุรี, จังหวัดสมุทรสำคร, จังหวัดสงขลำ และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ให้ใช้อำคำร
สถำนที่เปิดเรียนได้ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด ส่วนที่เหลือ 56 จังหวัดเป็น
พ้ืนที่ควบคุม หรือพ้ืนที่สีส้ม เปิดเรียนได้ตำมมำตรกำร ศบค. 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ จึงได้ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำรเตรียมควำมพร้อมกำรเปิดเรียนภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564       
ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ โดยกำรนิเทศรูปแบบออนไลน์ 
(Online)  (Online)  เน้นกระบวนกำรนิเทศที่เป็นระบบและมีควำมต่อเนื่องสร้ำงทีมและเครือข่ำยกำรนิเทศ    
ให้เกิดพลังและพัฒนำศักยภำพผู้นิเทศอยู่เสมอ ให้พร้อมในกำรพัฒนำงำนในทุกสถำนกำรณ์ โดยมุ่งให้ผู้รับกำร
นิเทศรู้จักคิดค้นวิธีกำรท ำงำนด้วยตนเอง มีควำมสำมำรถในกำรน ำตนเองและสำมำรถตัดสินปัญหำของตนเอง  
ได้สร้ำงบรรยำกำศที่เป็นกันเอง กระตุ้น ยั่วยุ และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีต่อกันและท ำให้ผู้รับกำรนิเทศค้นพบ
วิธีกำรท ำงำนที่ดีกว่ำ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นกำรส่งเสริมและสร้ำงสรรค์ และวัตถุ ประสงค์เพ่ือส่งเสริม  
กำรใช้กระบวนกำรนิเทศไปขับเคลื่อนนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนสู่กำรปฏิรูปกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 และกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนให้สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและเพ่ิมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
โดยใช้กระบวนกำรนิเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนและเพ่ิมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนหลักสูตรและทักษะพ้ืนฐำนส ำหรับกำรด ำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยใน
สังคมไทยและสังคมโลก 
 สถำนศึกษำพิจำรณำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน โดยยึดหลักควำมปลอดภัยสูงสุดของเด็ก ครู ผู้ปกครอง
เป็นที่ตั้ง นักเรียนทุกคนต้องไม่พลำดโอกำสในกำรเรียนรู้ ไม่บังคับว่ำเด็กทุกคนในโรงเรียนเดียวกันต้องเรียน
เหมือนกัน กำรตัดสินใจใช้รูปแบบใดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รวมถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่โรงเรียนต้อง
เป็นไปด้วยควำมสมัครใจ ขออนุญำตกับคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดให้ถูกต้อง และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของ
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กระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือรำยงำนผลกำรนิเทศกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเปิดเรียนภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564     
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ สอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

2. เพ่ือจัดท ำข้อมูล สำรสนเทศ ส ำหรับกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

 
ขอบเขตของกำรนิเทศ 

 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ จ ำนวน ๒๕๘  โรงเรียน 
ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ทุกโรงเรียน 
 
ประเด็นการนิเทศ 

 ระยะที่ ๑    

 ๑. บริบททั่วไปของสถำนศึกษำ 
 ๒. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรกำรป้องกันในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
 ๓ ปัญหำ/อุปสรรคกำรจัดกำรศึกษำ 

๔. ข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรศึกษำ 

 ระยะที่ ๒   
 ๑. นิเทศ ติดตำม เสริมแรงให้ก ำลังใจโดยไม่สร้ำงภำระให้โรงเรียน ผ่ำนระบบกำรสื่อสำรหลำกหลำย
ช่องทำง ประเด็นดังนี้ 

๑.๑ พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๑๐ 
      กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้ำน 
  ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
  ๒) มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 
  ๓) มีงำนท ำ-มีอำชีพ 
  ๔) เป็นพลเมืองที่ดี 
   ๑.๒ ควำมปลอดภัย กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
   ๑.๓ นโยบำย ๑๒ ประกำรของรัฐมนตรี และ สพฐ. 
                    ๑.๔ มำตรกำรป้องกันคุณภำพ ๓ ประกำร ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด-๑๙ 
   ๑.๕ กำรน ำกำรประเมิน  RT, NT, O-NET ไปใช้วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    ๑.๖ สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
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   ๑.๗ กำรด ำเนินงำนอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม (นม)    
   ๑.๘ กำรด ำเนินงำนด้ำนงบพ้ืนฐำนนักเรียน (อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแต่งกำย) 
   ๑.๙ เตรียมควำมพร้อมนักเรียนอนุบำล ๑ หรือ อนุบำล ๒ ป.๑ และ ม. ๑      
  ๒. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบที่ โรงเรียนก ำหนด ดังนี้  ON-SITE,  ON-AIR,  ONLINE,        
ON-DEMAND,  ON-HAND,  OTHER 
  ๓ วิเครำะห์ควำมเสี่ยง  ก ำหนดมำตรกำรที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและรวดเร็ว 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรนิเทศ 

 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 มีรำยงำนผลกำรนิเทศกำรเตรียม               
ควำมพร้อมก่อนเปิดเรียนภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 เพ่ือน ำไปใช้ในสนับสนุนกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำย กลยุทธ์ มำตรฐำนกำรศึกษำ และจุดเน้นของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศของกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ และสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ในกำรวำงแผนกำรนิเทศศึกษำ กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  
ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน ตำมเป้ำหมำย จุดเน้นที่ได้ก ำหนดไว้ 

3. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 เห็นควำมส ำคัญใน      
กำรรำยงำนผลกำรนิเทศกำรศึกษำเพ่ือน ำข้อมูลจำกกำรรำยงำนผลกำรนิเทศกำรศึกษำมำใช้ประโยชน์ในกำรวำง
แผนกำรนิเทศกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรวำงแผน
และก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในปีต่อไป 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 กำรนิเทศ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา                     
ทางไกล ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น Line Meeting,  Zoom Meeting ฯลฯ ให้สามารถปฏิบัติงานด้านจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
 กำรเตรียมควำมพร้อมกำรเปิดเรียน  หมายถึง การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน     
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



 
 

บทท่ี ๒ 
นโยบำย หลักกำร และแนวคิดกำรนิเทศกำรศึกษำ 

 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งปฏิรูปองค์กำรเพ่ือหลอมรวมภำรกิจ
และบุคลำกร เช่น ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย ฯลฯ ที่สำมำรถ 
ลดกำรใช้ทรัพยำกรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพ รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วย
ทั้งกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล 

๒. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนกำรวำงแผนงำน/
โครงกำรแบบร่วมมือและบูรณำกำรที่สำมำรถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนกำรจัดท ำงบประมำณที่มีประสิทธิภำพและใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำส่งผลให้ภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ                         
ภำคเอกซนและนำนำชำติเชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมำกยิ่งข้ึน 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริห ำรจัดกำร และพัฒนำก ำลังคนของกระทรวง                   
ศึกษำธิกำร โดยมุ่งบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปองค์กำร รวมทั้งพัฒนำสมรรถนะและ
ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลกรภำครัฐ ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล 

๔ ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง                                 
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒1 

 ๕. ด ำเนินกำรปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้ำง ที่เป็นเงื่อนไขต่ำง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตำมนโยบำย 
"กำรศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Education ECO - System : TE2S) กำรศึกษำที่เข้ำใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand" โดย ปลดล็อค กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือกันระหว่ำง 
ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสัมพันธ์ให้สำมำรถด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำได้อย่ำงรวดเร็วรวมถึง
กำรบริหำรกำรศึกษำของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและศักยภำพให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผ่ำนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคล
เพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครูUp Skill และ Re-Skill ของ
ตนเองได้ตลอดเวลำ ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อควำมรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง และคนที่มีคุณภำพ 

- เปิดกว้ำง เสรีทำงกำรศึกษำให้ภำคเอกชนที่มีคุณภำพเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำร่วม
ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนผ่ำนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จำกแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform :DEEP) ให้
ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 

ทั้งนี้  เพ่ือน ำไปสู่นักเรียนยกก ำลังสองที่ เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนำทักษะเพ่ือท ำ ครูยกก ำลังสอง              
ที่เน้นเพ่ิมคนเก่งมำเป็นครู พัฒนำครูในระบบ ห้องเรียนยกก ำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้ำน ถำมที่โรงเรียนหลักสูตร
ยกก ำลังสองที่เน้นลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สื่อกำรเรียนรู้ยกก ำลังสองที่เน้นเรียนผ่ำนสื่อผสมผสำนผ่ำนช่องทำง  
ที่หลำกหลำย ได้แค่ On Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่ำนแพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำเพ่ือควำม                
เป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหำมำตรฐำนจำกผู้ผลิตที่เป็นภำคเอกชน 
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OกAir เรียนผ่ำนโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม โดยเนื้อหำมำตรฐำนจำกผู้ผลิตที่เป็น
ภำคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสำมำรถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลำที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียน
ยกก ำลังสองที่มุ่งเน้นคุณภำพในโรงเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เพ่ือควำมเป็น
เลิศทำงภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชนที่เน้นคุณภำพของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศและควำม
เชี่ยวชำญที่สำมำรถตอบโจทย์ทักษะและควำมรู้ที่เพ่ิมควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน 

 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

          ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ
ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้ มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้ำนโดยกำรปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่
หลำกหลำย มีเป้ำหมำยให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
อนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลมีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบและ มีจิตสำธำรณะ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนให้เป็น "กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวิถีใหม่ 
วิถีคุณภำพ" มุ่งเน้นควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม และ
บริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดนโยบำยส ำนักงำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. ด้ำนควำมปลอดภัย พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ    
กำรมีสุขภำวะที่ดีสำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 

๒. ด้ำนโอกำส 
   ๒.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย  อำรมณ์ 

สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย 
   ๒.๒ ด ำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพตำม

มำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพตรง
ตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

   ๒.๓ พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำชั้นพ้ืนฐำนอย่ำง      
เท่ำเทียมกัน 

   ๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีทักษะในกำร
ด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้ำนคุณภำพ 
   3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นของโลกใน

ศตวรรษที่ ๒๑ อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
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   3.๒ พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดชั้นสูงนวัตกรรม
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเลือก
ศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

   ๓.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักท่ีจ ำเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

   3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียน                    
กำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

๔. ด้ำนประสิทธิภำพ 
   ๔.๑ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนบน

ฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
   ๔.๒ พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียน    

ที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   ๔.๓ บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓ 

น้อยกว่ำ ๒๐ คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
   4.๔ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และ 

สถำนศึกษำท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
   ๔.๕ สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ และกำรเพ่ิม

ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   ๔.๖ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปีงบประมาณ 2564 

 นโยบำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2561 - 2564 ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 เน้นบริหำรจัดกำรศึกษำเพ่ือประโยชน์สุขของผู้รับบริกำร 
(Customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำ (Stakeholder) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  โดยใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนทิศทำงกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือก ำกับดูแลตนเองอย่ำง
เป็น ระบบใหญ่ (Meta-system) ระบบเชิงซ้อน (Complex system) แต่ละระบบมีระบบย่อย (Sub-System) 
ประกอบด้วย 

1. คณะผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Steering Committee) ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจ 8 กลุ่ม               
1 หน่วย 

2. คณะขับเคลื่อนภำรกิจ (Working Team) ประกอบด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่รับผิดชอบกลุ่มภำรกิจ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจ หัวหน้ำกลุ่มงำนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในแต่ละ
กลุ่มภำรกิจ 
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3. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) เป็นรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 15 กลุ่มเครือข่ำย ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรโดยประธำนกลุ่มเครือข่ำย
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 บริหำรจัดกำรในรูปแบบองค์คณะบุคคลบริหำรและ
จัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ยึดมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำใน
สังกัด จึงได้ก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรมและสำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงชัดเจน
ภำยใต้วิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้ำประสงค์ ค่ำนิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ ( VISION) 

“คุณธรรม คุณภำพ เป็นเลิศ” 

ค านิยามวิสัยทัศน์ 
คุณธรรม หมำยถึง ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม สถำนศึกษำ และ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็น“องค์กรคุณธรรม” แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2561 - 2564 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  

คุณภาพ หมำยถึง ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นผู้มีคุณภำพ สถำนศึกษำ และ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็น “องค์กรคุณภำพ”  

เป็นเลิศ หมำยถึง ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มีคุณธรรมและคุณภำพเป็นเลิศในระดับชำติ 

พันธกิจ (MISSION) 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ 
      2. ส่งเสริม พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์                    
ตำมหลักสูตรมีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 

   3. ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
   4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่เน้นกำรมีส่วนร่วมและบูรณำกำรเพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ 
   5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรจัด

กำรศึกษำ 
   6. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ ( Goals) 

   1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงท่ัวถึง มีคุณภำพ เสมอภำค 
   2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสม              

ตำมวัยมีคุณภำพตำมหลักสูตร มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และค่ำนิยมหลักของคนไทย 
12 ประกำร 

   3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
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   4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพประสิทธิภำพ
และมำตรฐำนระดับชำติ 

   5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรบริหำร
จัดกำร และจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

   6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีเครือข่ำยที่เข้มแข็งในกำรขับเคลื่อนวิสัยทั ศน์                          
สู่กำรปฏิบัติ 

ค่านิยมองค์กร (Core Values) 

   “ คุณภำพไม่มีเพดำน มำตรฐำนต้องสูงขึ้นเสมอ ” 

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) 

       “รวดเร็ว เป็นธรรม มำตรฐำน ” 

ยุทธศาสตร์ (Strategies) 

   ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน 

             กำรแข่งขัน 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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บทท่ี ๓ 
วิธีด ำเนินกำรนิเทศ 

 
แนวทางการนิเทศ  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ก ำหนดให้มีกำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังต่อไปนี้ 

๑. กำรนิเทศ ติดตำมกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด ก่อนเปิดภำคเรียน    
ที ่1  ปีกำรศึกษำ 2564 
  
    
  
  

 เขตพ้ืนที่ 
  ๑. ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ฯ COVID-19 ของเขตพ้ืนที่   
  ๒. จัดท ำเครื่องมือ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
  ๓. ก ำหนดกำรนิเทศติดตำม ระหว่ำงวันที่  ๑๗ - ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

   

  โรงเรียน 
  ๑. ผู้บริหำรโรงเรียน คณะครูเตรียมควำมพร้อม 
  ๒. เตรียมสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และอ่ืนๆ  
  ๓. ประสำนผู้ปกครอง และให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมที่บ้ำนก่อนเปิดภำคเรียน 
      ๔. ประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรจัดอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม (นม) 
  ๕. ประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำนในท้องถิ่น 
  ๖. ศึกษำกำรใช้แอพพลิเคชั่น Zoom Meeting, Line Meeting และระบบอ่ืนๆ 
  ๗. อ่ืนๆ ตำมสภำพบริบทของโรงเรียน 
 
 
  
 

 เขตพ้ืนที ่  

     ๑.  ส่งเครื่องนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ในระบบออนไลน์ให้โรงเรียนประเมินตนเอง 
       ๒.  นิเทศโดยศึกษำนิเทศก์ประจ ำ CEO โดยเสริมแรงให้ก ำลังใจ ไม่สร้ำงภำระให้โรงเรียน โดยใช้
รูปแบบกำรนิเทศที่หลำกหลำย เช่น Zoom  Meeting, Line  Meeting   
     ๓. เตรียมคลังสื่อที่หลำกหลำยสนับสนุนโรงเรียน 
     ๔. ประชุมเตรียมกำรโดยใช้ระบบ Facebook Live หรือวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ 
 
 

๑๑ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ระยะเตรียมการ 
 

๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ระยะเตรียมการเปิดภาคเรียน 
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โรงเรียน  
     ๑. ทบทวนและยืนยันรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยงำนในระบบ ICT ที่เว็บไซต์ สพป.ศก.๑)  
     ๒. กรอกข้อมูลออนไลน์รำยงำนควำมพร้อมของโรงเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแบบนิเทศ
ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมหนังสือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๓๘/ว ๑๖๑๗  ลงวันที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
     ๓. ประเมินตนเองตำมแบบประเมินของกรมอนำมัย ๔๔ ข้อ 

    ๔. โรงเรียนประชำสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกำรเปิดภำคเรียนให้ครู ผู้ปกครองทรำบ 
     ๕. เตรียมสถำนที่  วัสดุอุปกรณ์ สื่อกำรเรียนกำรสอน เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
อิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืนๆ ให้พร้อมใช้ 
     ๖. เรียนรู้ Website “ครูพร้อม” Plat Form, DLTV และแอพพลิเคชั่นอื่นๆ   
               ๗. ศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่โรงเรียนเลือกใช้ เตรียมสื่อ และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ 
     ๘. ส่งภำพ คลิปวิดีโอ (ไม่เกิน 5 นำที) กำรเตรียมกำรของโรงเรียนในด้ำนต่ำงๆ เข้ำระบบฐำนข้อมูล    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     ๙. ประสำนควำมร่วมมือด้ำนสำธำรณสุข   
     ๑๐. ประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดกำรอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม (นม) 
     ๑๑. ประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำนในท้องถิ่น 
     ๑๒. อ่ืนๆ ตำมสภำพบริบทของโรงเรียน 
 
 ๒. กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรเปิดเรียน ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
 
 
  
 

เขตพ้ืนที่  

      ๑.  แต่งตั้งค ำสั่งคณะกรรมกำรนิเทศ ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ 
เขต ๑  ที ่๑๑๑ /๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๔ เมษำยน  ๒๕๖๔   
      ๒.  ประชุมคณะกรรมกำรนิเทศชี้แจงแนวทำง/วิธีกำรนิเทศ ติดตำม 

     ๓. ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำม ระหว่างวันที่ ๑๔  - ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔  โดยเสริมแรงให้ก ำลังใจ
โดยไม่สร้ำงภำระให้โรงเรียน ผ่ำนระบบกำรสื่อสำรหลำกหลำยช่องทำง  มีประเด็นกำรนิเทศ ดังนี้ 

        ๓.๑ กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป 
           ๓.๑.๑ กำรน ำแนวคิดส ำคัญสู่กำรปฏิบัติจริงในโรงเรียน ได้แก่ พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๑๐ กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้ำน ๑) มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  ๒) มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ๓) มีงำนท ำ-มีอำชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองที่ด ี
   ๓.๑.๒ ควำมปลอดภัย กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
   ๓.๑.๓ นโยบำย ๑๒ ประกำรของรัฐมนตรี และ สพฐ. 
                    ๓.๑.๔ มำตรกำรป้องกันคุณภำพ ๓ ประกำร ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด-๑๙ 
   ๓.๑.๕ กำรน ำกำรประเมิน  RT, NT, O-NET ไปใช้วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    ๓.๑.๖ สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน 

ระหว่างวันที่ ๑๔  - ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ระยะเปิดภาคเรียน 
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   ๓.๑.๗ กำรด ำเนินงำนอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม (นม)    
   ๓.๑.๘ กำรด ำเนินงำนด้ำนงบพื้นฐำนนักเรียน (อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแต่งกำย) 
   ๓.๑.๙ เตรียมควำมพร้อมนักเรียนอนุบำล ๑ หรือ อนุบำล ๒ ป.๑ และ ม. ๑      
     ๓.๒ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบที่โรงเรียนก ำหนด ดังนี้  

- ON-SITE   
- ON-AIR   
- ONLINE         
- ON-DEMAND   
- ON-HAND  
- BLENDED 

     ๓.๓ วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID -19) ที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและรวดเร็ว 
          โรงเรียน 
     ๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบที่เลือก โดยยึดหลัก ดังนี้  
      -  เด็กต้องได้เรียน อยู่ที่ไหนต้องได้เรียน 
      -  ผู้ปกครองเชื่อมั่น 
      -  ครูและนักเรียนต้องปลอดภัย 
    ๒. โรงเรียนรับกำรนิ เทศจำกคณะกรรมกำรนิเทศ แต่งตั้ งโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
    ๓. จัดท ำจดหมำยข่ำวกิจกรรมกำรนิเทศเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ   
 
กลุ่มเป้ำหมำย 

 ๑. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)   จ านวน    ๑๕  กลุ่ม  
๒. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จ านวน ๒๕๘  โรงเรียน  
 

ก ำหนดกำรนิเทศ  
 

นิเทศออนไลน์ ระยะที่ ๑ “กำรนิเทศ ติดตำมกำรเตรียมควำมกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนใน
สังกัด ก่อนเปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564” ระหว่ำงวันที่  ๑๗ - ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔  

นิเทศออนไลน์ ระยะที่ ๒ “กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรเปิดเรียนภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๔” ระหว่ำงวันที่ ๑๔ - ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔  
 
เครื่องมือกำรนิเทศ 

 ระยะที่  ๑ แบบนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมจัดการศึกษา ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑            
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นแบบสอบถำมลักษณะผสม 3 ส่วน 1) แบบ Checklist 2) แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 
(Rating scale) และ 3) แบบตอบค ำถำมปลำยเปิด   
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 ระยะที่ ๒ แบบนิเทศ ก ากับ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นแบบตอบค าถาม
ปลายเปิด) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการนิเทศ  

 กำรนิเทศ ระยะที่ ๑  
1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ท ำหนังสือแจ้งสถำนศึกษำในสังกัด เรื่อง 

กำรนิเทศ ติดตำมกำรเตรียมควำมกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด ก่อนเปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2564” ระหว่ำงวันที่  ๑๗ - ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔   

2) เก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบนิเทศออนไลน์โดยศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบประจ ำเครือข่ำยโรงเรียน 
(CEO) รับรองข้อมูล 

 3) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล  
 กำรนิเทศ ระยะที่ ๒  

1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ท ำหนังสือแจ้งสถำนศึกษำในสังกัด เรื่อง 
กำจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัด ช่วงเปิดภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - 19) ระหว่ำงวันที่ ๑๔ - ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

2) เก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบนิเทศที่คณะกรรมกำรนิเทศที่รับผิดชอบประจ ำเครือข่ำยโรงเรียน (CEO) 
3) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล  

 
เกณฑ์การประเมิน 

เครื่องมือกำรนิเทศ ระยะที่ 1 เป็นแบบสอบถำมลักษณะผสม 3 ส่วน 1) แบบ Checklist 2) แบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) และ 3) แบบตอบค ำถำมปลำยเปิด  ส ำหรับแบบมำตรำส่วนประมำณ
ค่ำ (Rating scale) ใช้ตำมแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert’s Rating Scale) มี 5 ระดับซึ่งมีควำมหมำยดังนี้  

ระดับ 5 หมำยถึง มีกำรปฏิบัติงำนในระดับ มำกที่สุด  
ระดับ 4 หมำยถึง มีกำรปฏิบัติงำนในระดับ มำก  
ระดับ 3 หมำยถึง มีกำรปฏิบัติงำนในระดับ ปำนกลำง  
ระดับ 2 หมำยถึง มีกำรปฏิบัติงำนในระดับ น้อย 
ระดับ 1 หมำยถึง มีกำรปฏิบัติงำนในระดับ น้อยที่สุด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ระยะที่ ๑ 
1) กำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติ โดยใช้ กำรแจกแจงหำ

ควำมถี่และหำค่ำร้อยละ  
2) กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดเรียนภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 ของ

สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบ 
มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation 
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 ๓) ด ำเนินกำรสังเครำะห์ข้อมูลปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นควำมเรียงจำกกำรตอบค ำถำม
ปลำยเปิดของโรงเรียนในสังกัด 

 ระยะที่ ๒  
ด ำเนินกำรสังเครำะห์ข้อมูลข้อมูลปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นควำมเรียงจำกกำรตอบค ำถำม

ปลำยเปิดของโรงเรียนในสังกัด 
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บทท่ี ๔ 
ผลกำรนิเทศ 

 
ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ น าเสนอผลการนิเทศ เป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 

ผลกำรนิเทศ ระยะที่ ๑ 
 ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
  1.1 จ ำนวนโรงเรียน           ๒๕๘  โรงเรียน  

1.2 จ ำนวนเครือข่ำยโรงเรียน (CEO)          ๑๕  กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน (CEO) 

- CEO อ.เมืองศรีสะเกษ 4 CEO 
- CEO อ.กันทรำรมย์ 4 CEO 
- CEO อ.โนนคูณ 2 CEO 
- CEO อ.วังหิน 2 CEO 
- CEO อ.พยุห์ 1 CEO 
- CEO อ.น้ ำเกลี้ยง 1 CEO 
- CEO อ.ยำงชุมน้อย 1 CEO 

๑.๓ จ ำนวนผู้บริหำร            รวมทั้งหมด    247     คน  
1.๔ จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งหมด  2,423    คน  
1.๕ จ ำนวนนักเรียน                          รวมทั้งหมด ๓๓,๔๐๘    คน  

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2564) 

  ๑.๖ ระดับกำรศึกษำที่โรงเรียนเปิดสอน  
- ปฐมวัย-ป.6 189 โรงเรียน 
- ปฐมวัย-ม.3 69 โรงเรียน 

 ๑.๗ ขนำดของโรงเรียน 
- เล็ก 166 โรงเรียน 
- กลำง 86 โรงเรียน 
- ใหญ่ 4 โรงเรียน 
- ใหญ่พิเศษ 2 โรงเรียน 

ตอนที่ ๒  ข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรกำรป้องกันในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

 ๒.๑ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎำคม ๒๕๖๔) 

     ๑)   Onsite ๗๘ โรงเรียน ร้อยละ 30.23 
๒) On-Hand 140 โรงเรียน ร้อยละ 54.27 
๓) Blended 40 โรงเรียน ร้อยละ 15.50 

รวม 258 โรงเรียน ร้อยละ 100 
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๒.๒ รูปแบบให้ผู้เรียนมำเรียนที่สถำนศึกษำกรณีเปิด On-site    
๑) กำรสลับกลุ่มผู้เรียน  แบบแบ่งผู้เรียนในห้องเรียน

เป็น 2 กลุ่ม 15 โรงเรียน 
 
ร้อยละ 5.82 

๒) กำรสลับช่วงเวลำเรียนของผู้เรียน แบบเรียนทุกวัน 41 โรงเรียน ร้อยละ 15.89 
๓) กำรสลับชั้นมำเรียนของผู้เรียน  แบบสลับวัน 29 โรงเรียน ร้อยละ 11.25 
๔) กำรสลับชั้นมำเรียนของผู้เรียน  แบบสัปดำห์เว้น

สัปดำห์ 1 โรงเรียน 
 
ร้อยละ 0.38 

๕) กำรสลับชั้นมำเรียนของผู้เรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่ 3 โรงเรียน ร้อยละ 1.16 
๖) นักเรียนมำเรียนทุกคน ทุกวัน 169 โรงเรียน ร้อยละ 65.80 

รวม 258 โรงเรียน ร้อยละ 100 
๒.๓  ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เปิดสอน On-site 

๑) น้อยที่สุด 1 โรงเรียน ร้อยละ 0.38 
๒) น้อย 1 โรงเรียน ร้อยละ 0.38 
๓) ปำนกลำง 11 โรงเรียน ร้อยละ 4.27 
๔) มำก 29 โรงเรียน ร้อยละ 11.25 
๕) มำกที่สุด 164 โรงเรียน ร้อยละ 63.57 
๖) จ ำนวนโรงเรียนที่ไม่ตอบค ำถำม 52 โรงเรียน ร้อยละ 20.15 

รวม 258 โรงเรียน ร้อยละ 100 
๒.๓.๑ ควำมพร้อมของห้องเรียน    

๑) ปำนกลำง 15 โรงเรียน ร้อยละ 5.82 
๒) มำก 81 โรงเรียน ร้อยละ 31.39 
๓) มำกที่สุด 116 โรงเรียน ร้อยละ 44.96 
๔) จ ำนวนโรงเรียนที่ไม่ตอบค ำถำม 46 โรงเรียน ร้อยละ 17.83 

รวม 258 โรงเรียน ร้อยละ 100 
๒.๓.๒ ควำมพร้อมของครู    

๑) ครูครบชั้น 75 โรงเรียน ร้อยละ 29.06 
๒) ครูครบชั้น, ครูครบห้อง 30 โรงเรียน ร้อยละ 11.37 
๓) ครูครบชั้น, ครูไม่ครบห้อง 3 โรงเรียน ร้อยละ 1.12 
๔) ครูครบห้อง 13 โรงเรียน ร้อยละ 5.03 
๕) ครูไม่ครบชั้น 56 โรงเรียน ร้อยละ 21.70 
๖) ครูไม่ครบชั้น, ครูครบห้อง 33 โรงเรียน ร้อยละ 12.80 
๗) ครูไม่ครบห้อง 3 โรงเรียน ร้อยละ 1.15 
๘) จ ำนวนโรงเรียนที่ไม่ตอบค ำถำม 45 โรงเรียน ร้อยละ 17.44 

รวม 258 โรงเรียน ร้อยละ 100 
๒.๓.๓  ควำมพร้อมของผู้ปกครอง    

๑) น้อย 1 โรงเรียน ร้อยละ 0.39 
๒) ปำนกลำง 20 โรงเรียน ร้อยละ 7.76 
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๓) มำก 91 โรงเรียน ร้อยละ 35.27 
๔) มำกที่สุด 99 โรงเรียน ร้อยละ 38.37 
๕) จ ำนวนโรงเรียนที่ไม่ตอบค ำถำม 47 โรงเรียน ร้อยละ 18.21 

รวม 258 โรงเรียน ร้อยละ 100 
๒.๔. กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควำมปลอดภัยเพ่ือกำรลดกำรแพร่เชื้อโรค 

๑) ท ำได้ครบทุกข้อ 249 โรงเรียน ร้อยละ 96.51 
๒) ท ำไม่ครบทุกข้อ 9 โรงเรียน ร้อยละ 3.49 

รวม 258 โรงเรียน ร้อยละ 100 
๒.๕ มีนักเรียนที่มีอำกำรของระบบทำงเดินหำยใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (ไข้ ไอ มีน้ ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น   
      หำยใจเร็ว หำยใจเหนื่อย หรือหำยใจล ำบำก)  ในช่วงเวลำ 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 

๑) ไม่มีอำกำร 254 โรงเรียน ร้อยละ 98.44 
๒) มีอำกำรเป็นหวัดน้ ำมูกไหล , นักเรียนบำงคนไม่อยู่บ้ำน

ไปอยู่กับผู้ปกครองที่ต่ำงจังหวัด , ไม่แน่ใจในอำกำร 4 โรงเรียน 
 
ร้อยละ 1.56 

รวม 258 โรงเรียน ร้อยละ 100 
๒.๖ นักเรียน บุคลกรในโรงเรียน และผู้มำติดต่อ มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกโรงเรียนโดยใช้ 
      แอพพลิเคชั่นหรือใช้กำรบันทึกและรำยงำนข้อมูล 

๑) จัดให้ลงทะเบียน 229 โรงเรียน ร้อยละ 88.75 
๒) ไม่ได้จัดให้ลงทะเบียน 29 โรงเรียน ร้อยละ 11.25 

รวม 258 โรงเรียน ร้อยละ 100 
2.7  มีกำรเตรียมแผนรองรับกรณีพบผู้เรียนมีอำกำรเป็นไข้ ไอ หรือหวัด  

๑) มีแผนรองรับ 233 โรงเรียน ร้อยละ 90.31 
๒) ไม่มีแผนรองรับ 25 โรงเรียน ร้อยละ 9.69 

รวม 258 โรงเรียน ร้อยละ 100 
๒.๘ มีแผนกำรรองรับกรณีพบผู้เรียนมีอำกำรเป็นไข้ ไอ หรือหวัด  

๑) จัดพื้นที่หรือห้องแยกส่วน 258 โรงเรียน ร้อยละ 100 
๒) มีช่องทำงติดต่อผู้ปกครอง 258 โรงเรียน ร้อยละ 100 
๓) มีช่องทำงติดต่อเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  258 โรงเรียน ร้อยละ 100 
๔) สร้ำงข้อตกลงกับผู้ปกครองก่อนวันเปิดเรียนหำก

นักเรียนมีอำกำรไม่สบำย ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใดๆ 
ในช่วงกำรระบำดของโรคโควิด19 ให้หยุดเรียนจนกว่ำ
จะหำยเป็นปกติ ค่อยมำเรียน และทำงโรงเรียนจะสอน
ชดเชยให้ 

 
 
 
 

258 

 
 
 
 

โรงเรียน 

 
 
 
 
ร้อยละ 100 
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ตอนที่ 3 ปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   ๓.1 ปัญหำ/อุปสรรค    

1) ครูมีชั่วโมงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำกเกินไป/
ครูไม่เพียงพอ 38 โรงเรียน 

 
ร้อยละ 14.73 

2) สถำนศึกษำขำดงบประมำณปรับปรุงให้เป็นไปตำม
มำตรกำรฯ 

 
73 

 
โรงเรียน 

 
ร้อยละ 28.30 

๓) สถำนศึกษำขำดงบประมำณปรับปรุงให้เป็นไปตำม 
     มำตรกำรฯ /ครูไม่เพียงพอ 46 โรงเรียน 

 
ร้อยละ 17.82 

๔) สถำนศึกษำขำดงบประมำณปรับปรุงให้เป็นไปตำม   
    มำตรกำรฯ /อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ไม่เพียงพอ 28 โรงเรียน 

 
ร้อยละ 10.85 

๕) ไม่มีสัญญำณอินเตอร์เน็ตในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 1 โรงเรียน ร้อยละ 0.38 
๖) อ่ืนๆ 6 โรงเรียน ร้อยละ 2.33 
๗) จ ำนวนโรงเรียนที่ไม่ตอบค ำถำม 66 โรงเรียน ร้อยละ 25.59 

รวม 258 โรงเรียน ร้อยละ 100 
 

   ๓.2  ข้อเสนอแนะ (จำกโรงเรียนในสังกัด 
๑) ควรจัดงบประมำณสนับสนุนโรงเรียนในกำรจัดหำอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
๒) ครู นักเรียนทุกคนต้องได้รับวัคซีน 
๓) ควรงดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มกันในช่วงนี้ เนื่องจำกชุมชนมีกลุ่มเสี่ยงจ ำนวนมำก นักเรียนยังไม่มีวุฒิ

ภำวะพอที่จะป้องกันตัวเองเหมือนผู้ใหญ่ได้ ควรเปิดโรงเรียนเมื่อคนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้วเพ่ือลด
กำรระบำดจนท ำให้ต้องปิดสถำนศึกษำอีก  

๔) ควรจัดให้มีมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  
๕) ควรเพิ่มกำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ือน ำมำช่วยในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนเนื่องจำกครูไม่ครบชั้นและไม่ตรงกับวิชำเอก 
๖) ต้องกำร ให้หน่วยงำนต้นสังกัดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในกำรคัดกรอง และน้ ำยำในกำรฆ่ำเชื้อ 
๗) โรงเรียนควรเลือกเปิดเรียน - ปิดเรียนได้ตำมบริบท 
๘) ส่งเสริมกำรใช้อินเทอร์เน็ตภำยในสถำนศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรท ำงำนให้มี

ควำมพร้อมยิ่งขึ้น 
๙) อยำกให้จัดสนับสนุนอุปกรณ์ในกำรเรียน On-Air  ให้ทั่วถึงในกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ 

กำรแพร่ระบำดของโรคโควิค 19 
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ผลกำรนิเทศ ระยะที่ ๒ 
 ผลการนิเทศในระยะที่ ๒ น าเสนอผลการนิเทศเป็นภาพรวมของแต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (CEO) 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๕ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (CEO)  ดังต่อไปนี้ 

๑. ผลกำรนิเทศ กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน (CEO) เมืองสวนสมเด็จ 
 

ที ่ โรงเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ที่นิเทศ 
เรื่องท่ีนิเทศการเตรียมความพร้อม 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
 

บ้ำนก้ำนเหลือง 
บ้ำนกุดโง้ง 
บ้ำนซ ำโพธิ์ 
บ้ำนดอนกลำง 
บ้ำนแทงวิทยำ 
นิคมสร้ำงตนเอง 1 
บ้ำนบก 
บ้ำนโพนข่ำฯ 
บ้ำนยำงกุดนำค ำ 
บ้ำนหนองแข้หนองหว้ำฯ 
บ้ำนหนองครก 
บ้ำนหนองแคน (คุรุฯ) 
บ้ำนหนองโพธิ์ 
บ้ำนหนองสวง 
บ้ำนหนองสำดโนนเจริญ 
บ้ำนหมำกเขียบ 
อนุบำลศรีสะเกษ  

14-16 มิถุนำยน  
2564 

1. กำรจัดกำรเรียนรู้ทุกสำระกำรเรียนรู้ 
2. กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
4. กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
5. กำรวัดและประเมินผลในสถำนศึกษำ                  
และกำรน ำผลกำรประเมิน RT NT O-NET ไปใช้
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
6. กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
7. เรื่องอ่ืนๆ ตำมนโยบำย 
   7.1 พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ                   
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
    7.2 ควำมปลอดภัย กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    7.3 นโยบำย 12 ประกำรของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรพร้อมกับนโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564-2565 
    7.4 นโยบำยประกันคุณภำพ 3 ประกำร 
    7.5  วำระเร่งด่วน (Quick Win)                     
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

วิธีการนิเทศทางไกล ด าเนินการดังนี้ 
๑. นเิทศ ติดตามทางไกลเป็นกลุ่มทุกโรงเรียนใน CEO โดยใช้ Microsoft Google Meet, 

Line Meeting , ZOOM 
๒. นเิทศ ติดตามรายโรงเรยีน ติดตามครู ผู้บริหาร โดยใช้ โทรศัพท์, Line 
๓. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู, การบริหาร โดยใช้โทรศัพท์, Line   

ผลการนิเทศ  

 กำรเตรียมกำรก่อนเปิดภำคเรียน ทุกโรงเรียนมีกำรเตรียมควำมพร้อมในระยะเวลำที่แตกต่ำงกัน
บำงโรงเรียนเตรียมควำมพร้อมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2564 ก่อนเปิดภำคเรียน ส่วนใหญ่เปิดเตรียมกำรตั้งแต่
วันที่ 9-11 มิถุนำยน 2564 และบำงโรงเรียนได้เปิดเตรียมกำรเพ่ิมเติม ในวันที่ 12-13 มิถุนำยน 2564      
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จัดตำรำงมอบหมำยครูช่วยพัฒนำผู้เรียนเวียนกันรับผิดชอบตำมรำยวิชำที่ถนัด หรือครูประจ ำชั้นหรือ  รวมกลุ่ม
กันพัฒนำโดยครูในกลุ่ม ดังนี้ 

 ๑.ด้ำนอำคำรสถำนที่  
    1) เตรียมอำคำรสถำนที่โดยทุกโรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนำม อำคำรเรียน ดูแลควำม
ปลอดภัย 
    2) ท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ทุกโรงเรียนจัดเตรียมอำคำรสถำนที่
ได้ดีมำก สะอำด น่ำอยู่ น่ำเรียน  

๒. ด้ำนนักเรียน 
    1) เตรียมควำมพร้อมนักเรียนโดยเตรียมช่องทำงกำรสื่อสำรทำงไลน์กลุ่มของโรงเรียน              
และแจ้งผ่ำนกำรประชุมผู้ปกครอง ครูชี้แจงนักเรียนทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์ผู้ปกครองนักเรียน 
    2) ตรวจสอบควำมพร้อมกำรเรียนของนักเรียนทุกห้อง ผ่ำนครูประจ ำชั้น 
 ๓. ด้ำนบุคลำกร 
    1) ผู้บริหำรและครูประจ ำชั้น ได้มีกำรประชุมผู้ปกครอง แจกอุปกรณ์กำรเรียน ชุดนักเรียน     
ทุกโรงเรียน โดยมีกำรด ำเนินกำร ตั้งแต่วันที่ 9-11 มิถุนำยน 2564 บำงโรงเรียนได้เปิดเตรียมกำรเพ่ิมเติม                 
ในวันที่ 12-13 มิถุนำยน 2564  
    2)  กำรเตรียมครู โดยประชุมชี้แจงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่โรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำร                      
ได้จัดตำรำงมอบหมำยครูในกำรพัฒนำผู้เรียน รับผิดชอบตำมรำยวิชำที่ถนัด หรือปฏิบัติหน้ำที่ครูประจ ำชั้น หรือ 
รวมกลุ่มกันพัฒนำโดยครูในกลุ่มช่วยกันรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสำระ 

๔. ด้ำนอืน่ ๆ   
   1) กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 ครบทุกขั้นตอน ทุก
โรงเรียนและประสำน อสม.ช่วยคัดกรอง มอบหมำยครูในกำรเฝ้ำระวังกำรกลับจำกพ้ืนที่เสี่ยงของผู้ปกครอง
นักเรียนทุกวัน  
   2)  กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอำหำรกลำงวัน โรงเรียนได้รับงบประมำณอำหำรกลำงวันปกติ 
   3) กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอำหำรเสริม (นม) ทุกโรงเรียนได้รับตำมปกติ  

 
๒. ผลกำรนิเทศ กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน (CEO) เมืองหลวงพระโต 

 

โรงเรียน 
วัน/เดือน/ปีที่

นิเทศ 
วิธีกำรนิเทศ

ทำงไกล 
เรื่องท่ีนิเทศกำรเตรียมควำมพร้อม 

1.บ้ำนโพธิ์โนนจำนอีลอก 14 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 1. นิเทศ ติดตำม
ทำงไกลเป็นกลุ่มทุก
โรงเรียนใน CEO โดย
ใช้ Microsoft 
Google Meet, Line 
Meeting  
2. นิเทศ ติดตำมรำย
โรงเรียน ติดตำมครู 
ผู้บริหำร โดยใช้ 

1. กำรจดักำรเรียนรู้ทุกสำระกำรเรียนรู ้
2. กำรจดักำรศึกษำระดับปฐมวัย 
3. กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
4. กำรพัฒนำหลักสตูรสถำนศึกษำ 
5. กำรวัดและประเมินผลใน
สถำนศึกษำ 
    และกำรน ำผลกำรประเมิน RT NT       
    O-NET ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ  
    กำรศึกษำ 

2.บ้ำนโนนหุ่งหนองหว้ำน้ ำท่วม 14 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 
3.บ้ำนหนองเข็งเหล่ำแค 14 มิ.ย. 64 (บ่ำย) 
4.บ้ำนโนนดั่ง(คุรุรำษฎร์รังสรรค์) 14 มิ.ย. 64 (บ่ำย) 
5.บ้ำนหนองแวงโพนเขวำ 15 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 

6.บ้ำนดอนสั้น 15 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 

7.บ้ำนหนองหว้ำเข้ำกรรม 15 มิ.ย. 64 (บ่ำย) 

8.บ้ำนหนองแก้วส ำโรง 15 มิ.ย. 64 (บ่ำย) 
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โรงเรียน 
วัน/เดือน/ปีที่

นิเทศ 
วิธีกำรนิเทศ

ทำงไกล 
เรื่องท่ีนิเทศกำรเตรียมควำมพร้อม 

9. มหำรำช 3 16 มิ.ย. 64 (เช้ำ) โทรศัพท์, Line 
3. นิเทศ ติดตำมกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครู, 
กำรบริหำร โดยใช้
โทรศัพท์, Line 

6. กำรจดักิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน 
7. เรื่องอ่ืนๆ ตำมนโยบำย 
    7.1 พระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำในพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว 
    7.2 ควำมปลอดภัย กำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
    7.3 นโยบำย 12 ประกำรของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พร้อมกับนโยบำยส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2565 
    7.4 นโยบำยประกันคณุภำพ 3 
ประกำร 
   7.5  วำระเร่งด่วน  (Quick Win) 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

10.บ้ำนโนนอิปังโพนวัว 16 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 

11.อนุบำลวัดพระโต 16 มิ.ย. 64 (บ่ำย) 

ผลกำรนิเทศ ติดตำม กำรเตรียมควำมพร้อม  

 1. กำรเตรียมกำรก่อนเปิดภำคเรียน ทุกโรงเรียนมีกำรเตรียมควำมพร้อมในระยะเวลำที่แตกต่ำงกัน
บำงโรงเรียนเตรียมควำมพร้อมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2564 ก่อนเปิดภำคเรียน ส่วนใหญ่เปิดเตรียมกำรตั้งแต่
วันที่ 9-11 มิถุนำยน 2564 และบำงโรงเรียนได้เปิดเตรียมกำรเพ่ิมเติม ในวันที่ 12-13 มิถุนำยน 2564 จัด
ตำรำงมอบหมำยครูช่วยพัฒนำผู้เรียนเวียนกันรับผิดชอบตำมรำยวิชำที่ถนัด หรือครูประจ ำชั้นหรือรวมกลุ่มกัน
พัฒนำโดยครูในกลุ่มช่วยกันรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสำระ ดังนี้ 
  1.1 เตรียมอำคำรสถำนที่โดยทุกโรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ทุกโรงเรียนจัดเตรียมอำคำรสถำนที่ได้ดีมำก สะอำด น่ำอยู่ น่ำเรียน  
  1.2 เตรียมนักเรียนโดยเตรียมช่องทำงกำรสื่อสำรทำงไลน์กลุ่มของโรงเรียน และแจ้งผ่ำน    
กำรประชุมผู้ปกครอง ครูชี้แจงนักเรียนทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์ผู้ปกครองนักเรียน 
  1.3 ผู้บริหำรและครูประจ ำชั้น ได้มีกำรประชุมผู้ปกครอง แจกอุปกรณ์กำรเรียน ชุดนักเรียน
ทุกโรงเรียน โดยมีกำรด ำเนินกำร ตั้งแต่วันที่ 9-11 มิถุนำยน 2564 บำงโรงเรียนได้เปิดเตรียมกำรเพ่ิมเติม     
ในวันที่ 12-13 มิถุนำยน 2564  
  1.4 กำรเตรียมครู โดยประชุมชี้แจงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่โรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำร    
ได้จัดตำรำงมอบหมำยครูในกำรพัฒนำผู้เรียน รับผิดชอบตำมรำยวิชำที่ถนัด หรือปฏิบัติหน้ำที่ครูประจ ำชั้น หรือ 
รวมกลุ่มกันพัฒนำโดยครูในกลุ่มช่วยกันรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสำระ 
  1.5 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 ครบทุกขั้นตอน 
ทุกโรงเรียนและประสำน อสม.ช่วยคัดกรอง มอบหมำยครูในกำรเฝ้ำระวังกำรกลับจำกพ้ืนที่เสี่ยงของผู้ปกครอง
นักเรียนทุกวัน  
  1.6 กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอำหำรกลำงวัน ทุกโรงเรียนได้รับงบประมำณอำหำรกลำงวัน
ปกต ิ
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  1.7 กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอำหำรเสริม (นม) ทุกโรงเรียนได้รับอำหำรเสริม (นม) ตำมปกติ  
 2. กำรจัดกำรเรียนรู้ โรงเรียนในกลุ่มเมืองหลวงพ่อโตมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  On-Site เป็น

หลักและเสริมด้วยวิธีกำรอ่ืนๆ ในบำงโรงเรียน นักเรียนได้เรียน 100 เปอร์เซ็นต ์
 3. กำรมำปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียนทุกโรงเรียน สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ครบ 100 เปอร์เซ็นต์  
 4. ทุกโรงเรียนได้เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระ พร้อมทั้งเตรียม
ด ำเนินงำนสอดคล้องกับนโยบำย สพฐ.  
 5. ปัญหำที่พบ  
     5.1 นมที่แจกนักเรียนโรงเรียนมีบำงโรงเรียนได้รับล่ำช้ำจำกกำรด ำเนินกำรขององค์กรบริหำร
ส่วนท้องถิ่น 
    5.2 ขำดบุคลำกร ครูไม่ครบชั้น ในระดับปฐมวัย ขำดครูธุรกำร  
    5.3 ขำดบุคลำกรในกำรประกอบอำหำรกลำงวันให้นักเรียน 

 สรุปภาพรวม  โรงเรียนในกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต เตรียมกำรได้ดีมีควำมพร้อมทุกโรงเรียน          
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้ในระดับดีเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019         
ผู้บริหำรและครูมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนรู้และได้วำงแผนพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องตลอดปีกำรศึกษำ  
 

๓. ผลกำรนิเทศ กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน (CEO) เมืองพระธำตุเรืองรอง 
 

วันที่นิเทศ โรงเรียน เรื่องท่ีนิเทศ และ ผลกำรนิเทศ 

14 มิ.ย. 2564 
 
 
16 มิ.ย. 2564 
 
 
17 มิ.ย. 2564 
 
 
18 มิ.ย. 2564 

1.โรงเรียนบ้ำนหนองค ำ  
2.โรงเรียนบ้ำนหญ้ำปล้อง 
3.โรงเรียนบ้ำนน้ ำค ำ  
4.โรงเรียนบ้ำนเอกสร้ำงเรือง 
5.โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ 
6.โรงเรียนบ้ำนเปือย 
7.โรงเรียนบ้ำนหนองโนวิทยำ 
8.โรงเรียนบ้ำนคูซอด 
9.โรงเรียนบ้ำนหอยสะเดำพัฒนำ 
10.โรงเรียนบ้ำนเวำะ 
11.โรงเรียนบ้ำนโนนแย ้

1. กำรจัดกำรเรียนรู้ทุกสำระกำรเรียนรู้ 
2. กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
3. กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
4. กำรวัดและประเมินผลในสถำนศึกษำ 
    และกำรน ำผลกำรประเมิน O-NET RT NT       
    ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำ 
5. กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
6. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
7. เรื่องอ่ืนๆ ตำมนโยบำย 
    7.1 พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำใน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
    7.2 ควำมปลอดภัย กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    7.3 นโยบำย 12 ประกำรของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรพร้อมกับนโยบำยส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ปีงบประมำณ พ.ศ.
2564-2565 
    7.4 นโยบำยประกนัคุณภำพ 3 ประกำร 
    7.5  วำระเร่งด่วน  (Quick Win) กระทรวงศึกษำธิกำร 

22 



วิธีกำรนิเทศ 
นิเทศ online ด้วย Application Line meeting โดยมีกำรประชุมนิเทศ วันละ 2 - 3  โรงเรียน        

ผู้ร่วมกำรนิเทศแต่ละรอบ ได้แก่ คณะกรรมกำรนิเทศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและ คณะครูบุคลำกรทุกคน 

ผลกำรนิเทศ 
 1. กำรเตรียมกำรก่อนเปิดภำคเรียน ทุกโรงเรียนมีกำรเตรียมควำมพร้อมในระยะเวลำที่แตกต่ำงกัน  
บำงโรงเรียนเตรียมควำมพร้อมตั้งแต่วันที่ 1-13 มิถุนำยน 2564 ก่อนเปิดภำคเรียน และเปิดเรียน ในวันที่ 14 
มิถุนำยน 2564 มีกำรจัดตำรำงมอบหมำยครูช่วยพัฒนำผู้เรียนเวียนกันรับผิดชอบตำมรำยวิชำที่ถนัด ครูประจ ำ
ชั้นรวมกลุ่มกันพัฒนำโดยครูในกลุ่มช่วยกันรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสำระ  

2. เตรียมอำคำรสถำนที่โดยทุกโรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร ทุกโรงเรียนจัดเตรียมอำคำรสถำนที่ได้ดีมำก สะอำด น่ำอยู่ น่ำเรียน  
เตรียมนักเรียนโดยเตรียมช่องทำงกำรสื่อสำรทำงไลน์กลุ่มของโรงเรียน และแจ้งผ่ำน    กำรประชุมผู้ปกครอง ครู
ชี้แจงนักเรียนทำงโทรศัพท์ ทำงไลน์ผู้ปกครองนักเรียน 

3. ผู้บริหำรและครูประจ ำชั้น ได้มีกำรประชุมผู้ปกครอง แจกอุปกรณ์กำรเรียน ชุดนักเรียนทุกโรงเรียน 
โดยมีกำรด ำเนินกำร ตั้งแต่วันที่ 9-11 มิถุนำยน 2564 บำงโรงเรียนได้เปิดเตรียมกำรเพ่ิมเติม     ในวันที่ 12-
13 มิถุนำยน 2564  

4. กำรเตรียมครู โดยประชุมชี้แจงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่โรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรได้จัดตำรำง
มอบหมำยครูในกำรพัฒนำผู้เรียน รับผิดชอบตำมรำยวิชำที่ถนัด หรือปฏิบัติหน้ำที่ครูประจ ำชั้น หรือ  รวมกลุ่ม
กันพัฒนำโดยครูในกลุ่มช่วยกันรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสำระ 

5. กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 ครบทุกขั้นตอน ทุก
โรงเรียนและประสำน อสม.ช่วยคัดกรอง มอบหมำยครูในกำรเฝ้ำระวังกำรกลับจำกพ้ืนที่เสี่ยงของผู้ปกครอง
นักเรียนทุกวัน  

6. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอำหำรกลำงวัน ทุกโรงเรียนได้รับงบประมำณอำหำรกลำงวันปกติ 
7. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอำหำรเสริม (นม) ทุกโรงเรียนได้รับอำหำรเสริม (นม) ตำมปกติ  
8. กำรจัดกำรเรียนรู้ โรงเรียนในกลุ่มเมืองพระธำตุเรืองรองมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ On-Site เป็น

หลักและเสริมด้วยวิธีกำรอ่ืนๆ ในบำงโรงเรียน นักเรียนได้เรียน 100 เปอร์เซ็นต ์
 9. กำรมำปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียนทุกโรงเรียน สำมำรถมำปฏิบัติงำนครบ 
100 เปอร์เซ็นต์  

10. ทุกโรงเรียนได้เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระ พร้อมทั้งเตรียม
ด ำเนินงำนสอดคล้องกับนโยบำย สพฐ.  

11. ปัญหำที่พบ  
    1) นมที่แจกนักเรียนโรงเรียนมีบำงโรงเรียนได้รับล่ำช้ำจำกองค์กรบริหำรส่วนท้องถิ่น 
    2) ขำดบุคลำกร ครูไม่ครบชั้น ในระดับปฐมวัย ขำดครูธุรกำร  
    3) ขำดบุคลำกรในกำรประกอบอำหำรกลำงวันให้นักเรียน 

สรุปภาพรวม โรงเรียนในกลุ่มเมืองพระธำตุเรืองรอง เตรียมกำรได้ดีมีควำมพร้อมทุกโรงเรียน          
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้ในระดับดีเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019         
ผู้บริหำรและครูมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนรู้และได้วำงแผนพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องตลอดปีกำรศึกษำ 
2564 
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๔. ผลการนิเทศ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (CEO) เมืองศรีล าดวน 
 

วันที่นิเทศ โรงเรียน เรื่องท่ีนิเทศ และผลกำรนิเทศ วิธีกำรนิเทศ 
๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 
๑๖มิถุนำยน ๒๕๖๔ 
๑๗มิถุนำยน ๒๕๖๔ 
๑๘มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

1.โรงเรียนบ้ำนจำนหนองคู 
2.โรงเรียนบ้ำนแกประชำสำมัคค ี
3.โรงเรียนบ้ำนโพนค้อ 
4.โรงเรียนบ้ำนทุ่ม 
5.โรงเรียนบ้ำนโนนแกด 
6.โรงเรียนบ้ำนเสือบอง 
7.โรงเรียนจินดำวิทยำคำร ๓ 
8.โรงเรียนบ้ำนดงบัง(คุรุรำษฎร์พัฒนำ) 

9.โรงเรียนบ้ำนก่อโนนหล่อง 
10.โรงเรียนตะดอบวิทยำ 
11.โรงเรียนบ้ำนโพนแดง 
12.โรงเรียนบ้ำนหำงว่ำวโนนบัว 
13.โรงเรียนหนองแคนหนองเทำ 
14.โรงเรียนบ้ำนขมิ้น  
15.โรงเรียนบ้ำนฮ่องแข้ด ำ  
16.โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงหนองแวง 

17.โรงเรียนบ้ำนแดงเหลำ่ยอด 
18.โรงเรียนฮ่องขำดหนองตะเคียนทุ่ม  

๑.กำรเตรียมกำรก่อนเปิดภำคเรียน 
๒.กำรเปิดภำคเรียน 
๓.กำร ดูแล รักษำสุขภำพ ซึ่ง
ประเทศไทยยังไม่หำยขำด จำกโรค 
covid-๑๙ จึงต้องให้ โรงเรียน 
ควบคุมดูแล ในเรื่องนี้ ไม่ให้ปล่อย
ปะละเลย ให้ดูแลต่อเนื่องเป็น
ประจ ำ ให้ทำงโรงเรียนได้คัดกรอง
วัดไข้เด็กนักเรียนในตอนเช้ำก่อน
เข้ำไปในโรงเรียน โดยจัดครูเวรและ
ประสำนโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล ให้ อสม.มีส่วนร่วม
ในกำรตรวจวัดอุณหภูมิ จัดท ำ
โครงกำรหน้ำกำกอนำมัย จุดล้ำง
มือไว้ให้กับเด็กนักเรียน แบบง่ำยไม่
เปลืองงบประมำณตำมสภำพตำม
บริบท มีเจล แอลกอฮอล์ตำมจุด
ต่ำงๆไว้ให้นักเรียนโดยให้ชมรม 
อย. น้อย นักเรียนแกนน ำ 
กรรมกำรนักเรียนมีส่วนร่วมในกำร
จัดวำงเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับใช้ท ำ
ควำมสะอำดมือ 
๔. ควำมพร้อมจัดกำรเรียนรู้ตั้งแต่
เปิดภำคเรียนเป็นต้นไป Onsite 
On-Air Online On-Hand  
๕. รับนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  
 ๕.๑ “เปิดเรียนแต่ไม่บังคับต้องมำ
โรงเรียน” ระยะแรกภำวะยังไม่
ปกติ 
 ๕.๒ เป้ำหมำย ๓ จุดเน้น เลขำฯ 
กพฐ. “อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลข
เป็น/ระเบียบวินัยรับผิดชอบ      
จิตอำสำ/  ๑ คน ๑ ดนตรี ๑ กีฬำ 
๑ อำชีพ” 
 ๕.๓ ห้องเรียนคุณภำพ ๑๐๐%  

- ใช้ Application 
line meeting  
- โทรศัพท์ 
- รูปภำพ 
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วันที่นิเทศ โรงเรียน เรื่องท่ีนิเทศ และผลกำรนิเทศ วิธีกำรนิเทศ 
6. ควำมพร้อมจัดกำรเรียนรู้ตั้งแต่
เปิดภำคเรียนเป็นต้นไป Onsite 
On-Air Online On-Hand 
7.กำรกรอกข้อมูลเด็กพิกำรเรียน
ร่วมในระบบ SET ซึ่งทำงโรงเรียน
จะต้องด ำเนินกำรให้เสร็จภำยใน 
วันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

 
5. ผลการนิเทศ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ 

 

วันที่นิเทศ โรงเรียน เรื่องท่ีนิเทศ และผลกำรนิเทศ วิธีกำรนิเทศ 

16-17 
มิถุนำยน 
2564 
 

1. บ้ำนอิปำด  
2. บ้ำนทำม  
3. บ้ำนหนองแวง 
(โสวรรณีวิทยำคม) 
4. บ้ำนเจี่ย  
5. บ้ำนหนองเทำ  
6. บ้ำนหนำมแท่ง 
7. บ้ำนละทำย  
8. บ้ำนหมัด (คุรุรัฐ
สงเครำะห์)  
9. บ้ำนหนองน้ ำเตำ้โนนสวน  
10. บ้ำนเปือย  
11. บ้ำนพันล ำ  
12. บ้ำนเทิน  
13. บ้ำนยำงน้อยสำมัคคี  
14. บ้ำนบัวน้อยโนนปอ  
15. บ้ำนผึ้ง (มธุลีห์
ประชำสรรค์)  
16. บ้ำนเหม้ำหนองเรือ  
17. บ้ำนเมืองน้อยหนองมุข  
18. บ้ำนกอกหัวนำ  
19. บ้ำนหนองแก้ว 
(รำษฎร์ผดุงวิทยำ)  
20. บ้ำนขำม  
21. บ้ำนกอก  

ประเด็นการนิเทศ 
๑. กำรเตรียมกำรก่อนเปิดภำคเรียนตำมแนว
ปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเปิดภำค
เรียนที่ 1/2564 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
๒. กำรสื่อสำรให้ผู้ปกครอง นักเรียน รับรู้
เข้ ำ ใจ ในวิ ธีก ำรสอนของโรงเรียน  และ
มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยทั้งครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ตำมมำตรกำร สธ.   
๓. กำรประสำนควำมร่วมมือกับ หน่วยงำน
อ่ืนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในด้ำนต่ำงๆ 
๔. ตรวจสอบควำมพร้อมของโรงเรียนแต่ละ
โรงเรียนเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้
ตั้งแต่เปิดภำคเรียนเป็นต้นไป Onsite Onari 
Online On hand  
๕. แจ้งแนวนโยบำยที่ต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  
 ๕.๑ กำรเปิดภำคเรียนในระยะแรกท่ำมกลำง
ภำวะยังไม่ปกติ จะต้องเป็นไปโดยไม่บังคับ
ต้องมำโรงเรียน ทั้งนี้ขึ้นกับสภำวกำรณ์แต่ละ
ท้องที ่
 ๕.๒ กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำย ๓ จุดเน้น 
เลขำฯ กพฐ. “อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น/ 
ระเบียบวินัยรับผิดชอบ จิตอำสำ/ ๑ คน ๑ 
ดนตรี ๑ กีฬำ ๑ อำชีพ” ให้น ำมำเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เหมำะสม 
 ๕.๓ ปี 2564 ขอเชิญโรงเรียนส่งห้องเรียน

เนื่องจำกสถำณ
กำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-
19) ไม่สำมำรถ
ออกนิเทศที่
โรงเรียนได้ จึงใช้
วิธีกำรนิเทศ
ทำงไกลผ่ำนกำรใช้
สื่อต่ำงๆ เช่น 
1.โทรศัพท์มือถือใน
กำรสนทนำพูดคุย
ในกรณีเร่งด่วน 
2.ใช้ Application
ต่ำงๆ เช่น 
line Meet, Zoom 
Meeting สนทนำ
แบบเห็นหน้ำ 
3.ใช้สื่อ Social 
network อ่ืนๆ 
เพ่ือเป็นช่อง
ทำงกำรสื่อสำร ส่ง
ข้อมูลเช่น 
Facebook ,อีเมล์ 
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วันที่นิเทศ โรงเรียน เรื่องท่ีนิเทศ และผลกำรนิเทศ วิธีกำรนิเทศ 

22. บ้ำนเขวำ  
23. บ้ำนแวงโนนเปือย 
หนองแสง  
24. บ้ำนหนองไฮ  
25. บ้ำนทุ่งม่ัง  
26. บ้ำนแสงใหญ่ (คุรุ 
รำษฎร์บ ำรุง) 
 

คุณภำพ ให้ครบทุกชั้น 
5 .4  ให้ ครู เตรียมส่ งผลงำน  “ 1  ครู  1 
นวัตกรรม” รำยละเอียดจะแจ้งให้ทรำบอีก
ครั้ง จะมีทั้งนวัตกรรมครู และผู้บริหำร 
๕.5 โรงเรียนนวัตกรรมกำรศึกษำเรียนรู้ตำม
บริบทพ้ืนที่/โรงเรียน /ครู และนวัตกรรม รร.
น ำร่องของจังหวัดศรีสะเกษ 
5.6 กำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ขอเชิญโรงเรียนส่งประเมินคุณภำพระดับ 2 
ดำว 
5 .7  ก ำรขั บ เคลื่ อ น กำรจั ด ก ำร เรี ย น รู้
วิทยำกำรค ำนวณ และขับเคลื่อน แฟลต
ฟอร์ม เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ 
๖. กำรน ำผล SAR และผลกำรประเมินระดับ
สถำนศึกษำ ระดับชำติ RT, NT,   O-NET 
เป็นฐำนสู่กำรพัฒนำผู้เรียนปี ๒๕๖๔  
6.1 กำรสร้ำงแรงจูงใจแก่ผู้เรียน โดยกำรให้
รำงวัล มอบโล่  เกียรติบัตร และมอบทุน 
กำรศึกษำให้ผู้เรียนที่มีผลกำรเรียนดี 
6.2. วิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผล
กำรทดสอบ ในภำพรวมของสถำนศึกษำและ
ผู้เรียนรำยบุคคล รำยมำตรฐำนกำรเรียนรู้ใน
แต่ละกลุ่มสำระ โดยเปรียบเทียบควำมต่ำง
ของคะแนนเฉลี่ยของสถำนศึกษำกับคะแนน
เฉลี่ยระดับ ประเทศ เพ่ือหำจุดเด่น จุดด้อย 
ในกำรพัฒนำ 
6.3) น ำผลกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ ผลกำร
ทดสอบต่ำง ไปจัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพ 
ออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ จัดหำ/ผลิตสื่อ
กำร เรี ยน รู้  มอบหมำยงำนตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถของผู้เรียนรำยบุคคล 
วัดและประเมินผลตำมสภำพจริง และ
แนวทำงของแบบทดสอบต่ำงๆมำ เป็นส่วน
หนึ่งในกำรวัดและประเมินผลโดยครูจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บันทึกหลังแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ และจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ

4.สื่อวิดีโอ  
5. เอกสำรรำยงำน 
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แก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน 
6.4) ผู้บริหำร/ครูวิชำกำร/กรรมกำรวิชำกำร 
มีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู พร้อมทั้ง
ให้ค ำ แนะน ำ หลังกำรนิเทศ ใช้กระบวนกำร 
PLC มำใช้ในกำรพัฒนำกำรสอนของครู 
6.5) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ของผู้เรียน  จัดสอนเสริมช่วง
หลังเลิกเรียน ตำมควำมสมัครใจของผู้เรียน 

 
6. ผลการนิเทศ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (CEO) ทักษิณกันทรารมย์ 

 

วันท่ีนิเทศ โรงเรียน เรื่องที่นิเทศ และผลกำรนิเทศ วิธีกำรนิเทศ 
๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ รร.บ้ำนผักบุ้ง 

รร.บ้ำนหนองหญ้ำปล้องฯ 
๑. การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน นิเทศ 
ติดตามเสริมแรง ให้ก าลังใจ โดยไม่สร้างภาระ
ให้โรงเรียนผ่านระบบการสื่อสารหลากหลาย
ช่องทาง ประเด็นดังนี้ 
๑.๑ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯด้านการศึกษา สร้างพื้นฐานให้
ผู้เรียน ๔ ด้าน 
๑) มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
๒) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 
๓) มีงานท า มีอาชีพ 
๔) เป็นพลเมืองที่ดี 
๑.๒ ความปลอดภัยการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑.๓ นโยบาย ๑๒ ประการของ รมต.และ สพฐ. 
๑.๔ มาตรการป้องกันคุณภาพ ๓ ประการ  
ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 
๑.๕ การน าผล RT, NT, O-NET วางแผน
พัฒนาผู้เรียน 
๑.๖ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน น่าดู น่าอยู่  
น่าเรียน 
๑.๗ การด าเนินงานอาหารกลางวันอาหารเสริม
(นม) 
๑.๘ งบพื้นฐานนักเรียน 
๑.๙ การเตรียมความพร้อม อ.๑ อ.๒ ป.๑ และ 

Line Meeting  
Video call 
โทรศัพท์ปกต ิ
คณะกรรมการนิเทศ 
ร่วมนิเทศติดตามให้
ก าลังใจในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม
การเปิดภาคเรียนที่ ๑  
/๒๕๖๔ 
สนทนำตำมหัวข้อ 
ที่นิเทศติดตำมฯ 
กำรบริหำรจัดกำร 
ที่ ผอ.รร.ร่วมแลก 
เปลี่ยนแนวทำงจัดกำร 
ศึกษำ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะ  
เพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำร่วมกัน 

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ รร.บ้ำนคล้อมิตรภำพ 
ที่ ๒๒๖ 
รร.บ้ำนเกำะ 
รร.บ้ำนขำมป้อม 
รร.บ้ำนจำน 

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔ รร.บ้ำนโนนสะอำดอีตู ้
รร.บ้ำนนำด ี
รร.บ้ำนหนองบัวท่ำช้ำง 
รร.บ้ำนสีถำน 

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ รร.บ้ำนหนองถ่มฯ 
รร.บ้ำนดู ่
รร.บ้ำนผักแพว 
รร.บ้ำนจิกกะลำ 

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ รร.บ้ำนบรูพำ 
รร.บ้ำนอำลัย 
รร.บ้ำนโพนทรำยโนนเรือ 
รร.บ้ำนพะแนงวิทยำ 
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ม.๑ 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรปูแบบท่ี
โรงเรียนก าหนด คือ ON SITE, ON AIR, 
ONLINE , ON-DEMAND, ON-HAND 
๓. วิเคราะห์ความเสี่ยง ก าหนดมาตรการท่ี
สามารถปฏิบัติได้จริงและรวดเร็ว 

 

ผลการนิเทศ 
๑. โรงเรียนในกลุ่ม CEO ทักษิณกันทรำรมย์ ๑๘ โรงเรียนมีกำรเตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำ ตั้งแต่ก่อน 

๑๗ พ.ค. ๖๔ เป็นระยะๆ ตำมประกำศเลื่อนเปิดภำคเรียน จนถึง ๑๓ มิ.ย.๖๔ โรงเรียนบ้ำนดู่ มีประชำชนใน
หมู่บ้ำนติด COVID-19 จึงเลื่อนกำรเปิดภำคเรียนออกไป ๑ สัปดำห์ 

๒. โรงเรียนขนำดเล็ก ใช้สื่อระบบกำรนิเทศทำงไกล DLTV DLIT เสริมประสบกำรณ์ เนื่องจำกครู 
ไม่ครบชั้น  

๓. อำคำรสถำนที่ มีควำมพร้อม จัดสภำพห้องเรียนได้สะอำด เป็นระเบียบ มีมุมประสบกำรณ์ และ    
ได้เชิญชวนคุณครูร่วมส่งผลงำนเพ่ือประกวดห้องเรียนคุณภำพ 

๔. อบต./รพ.สต. ให้ควำมร่วมมือตำมมำตรกำร สธ. โดยกำรประสำนทั้งวำจำและหนังสือรำชกำร 
  และมีกำรร่วมมือจัดทีมตรวจวัดไข้คัดกรอง ก่อนเข้ำเรียนในทุกๆเช้ำ 

๕. ครูจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ ON SITE ที่ โรงเรียน โดยจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่ำง มีบริกำรเจล
แอลกอฮอล์ทุกห้อง และจัดบทเรียน ON HAND แก่เด็กท่ียังกักตัวที่บ้ำนพักตำมมำตรกำร  

๖. ผอ.รร. คณะครู รับทรำบและพร้อมปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงครบถ้วน  
๗. กำรสอนชดเชย โรงเรียนส่วนใหญ่จัดสอนชดเชยทุกวันเสำร์ 
๘. รร.บ้ำนสีถำนเป็นโรงเรียนในกลุ่มCEO ทักษิณกันทรำรมย์ จะประเมินสถำนศึกษำพอเพียงเป็นศูนย์ 

กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนกำรศึกษำ ในวันที่ ๖ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ทุกโรงเรียนร่วม
ให้ก ำลังใจ และมีส่วนร่วมให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนประสบผลส ำเร็จ 
 

7. ผลการนิเทศ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ 
 
 ผลการนิเทศนิเทศติดตามการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ สรุปผลในการนิเทศด้านต่าง ๆ  

ตามประเด็นดังนี้ 
 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ จ านวน 
๑๒ โรงเรียน  ประกอบด้วย  

1) โรงเรียนบ้ำนหนองกก  
2) โรงเรียนบ้ำนค ำเนียม  
3) โรงเรียนบ้ำนยำง  
4) โรงเรียนบ้ำนมะกรูด  
5) โรงเรียนบ้ำนหนองทำมใหญ่ 
6) โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ลังกำ  
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๗) โรงเรียนบ้ำนหนองมะแซว  
๘) โรงเรียนบ้ำนหนองก่ี  
9) โรงเรียนบ้ำนโคก  
๑๐) โรงเรียนบ้ำนหนองอีกว่ำง  
11) โรงเรียนบ้ำนดูนสิม (อสพป.๘)  
12) โรงเรียนบ้ำนสร้ำงเหล่ำโนนแดง  

ด้านการจัดการเรียนการสอน  
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติจริง นักเรียนมีส่วนร่วม 

และน าเสนอผลงานได้ มีการใช้สื่อพ้ืนฐานในแต่ละรายวิชา มีการวัดผล ประเมินผลระหว่างเรียน ครูผู้สอนส่วน
ใหญ่ด าเนินการสอนซ่อมเสริมโดยใช้สื่อประกอบในรายวิชาส าคัญ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  
มีการสอนซ่อมเสริมและเปิดเรียนชดเชยเพ่ือให้ครบ ๒๐๐ วัน  มีการใช้สื่อและใช้วิธีการต่าง ๆ ประกอบเช่น 
แบบฝึก การฝึกซ้ า ทบทวน  เพ่ือนช่วยเพ่ือน  ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
การใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดและใช้เหตุผลรวมทั้งการประเมินที่ใช้ข้อสอบมาตรฐาน 

ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือเตรียมพร้อมการสอบระดับชาติ O-NET,NT, RT 
โรงเรียนได้น าผลการทดสอบในปีที่ผ่านมา ศึกษา วิเคราะห์ และเป็นข้อมูลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โดยน ามาวิเคราะห์ตนเอง เปรียบเทียบ เพ่ือวางแผนเพ่ือการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ ได้แนะน า
ให้ครูศึกษาโครงสร้างข้อสอบ test blueprint วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ออกแบบ
หน่วยการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์มาออกแบบการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมโีครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

พร้อมนี้ได้เสนอแนะให้ครูศึกษาค้นคว้ารูปแบบ วิธีสอน เครื่องมือ นวัตกรรมที่หลากหลาย เพ่ือใช้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและผู้เรียนและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและ
ผู้เรียน มีการสอนโดยน าข้อสอบปีการศึกษาที่ผ่านมาสอดแทรก การเน้นผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง และ
พฤติกรรมการวัดขั้นสูงการวิเคราะห์ ประเมินค่า สร้างสรรค์ การจัดกิจกรรม Active Learning โดยยึดนักเรียน
ลงมือปฏิบัติจริง การท่องสูตรคูณ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ การสื่อสารภาษาอังกฤษมีการจัดค่ายวิชาการเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์  

ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมผู้เรียน เพ่ือปูพ้ืนฐานในการอ่านโดยเริ่มต้นจากการอ่านพยัญชนะ สระ 

การคัดลายมือ โดยน าค าพ้ืนฐานในชั้น ป. ๑ มาให้นักเรียนฝึกอ่าน มีการคัดกรองเด็กนักเรียน ได้เสนอแนะ
เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมการสอบการอ่าน ป.๑ เป็นการสอบเพ่ือวินิจฉัยเด็กน าผลเพ่ือมาพัฒนา แนะน าให้
เตรียมค าพ้ืนฐานที่ประกาศของส านักวิชาการ และค าในภาษาพาที วรรณคดีล านามาฝึก ทั้งในเรื่องการอ่านออก
เสียงและอ่านรู้เรื่อง 

ด้านห้องเรียนคุณภาพ 
ได้นิเทศติดตามการด าเนินโครงการห้องเรียนคุณภาพ ส่งเสริมให้โรงเรียนปรับปรุงจัดตกแต่งห้องเรียน

ตามตัวชี้วัด และองค์ประกอบ ท าให้สภาพแวดล้อม  อาคารเรียน อาคารประกอบได้รับการปรับปรุงสะอาด
พร้อมใช้ ตามสภาพของอาคารห้องเรียนสะอาด มีการจัดป้ายและบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมผู้เรียน สนามและ
บริเวณโรงเรียนมีการปรับปรุงให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้ จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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มี โรงเรียน ในกลุ่ ม เครือข่ ายสมั ครประกวดห้ องเรียนคุณ ภาพจ านวน  ๑๓  ราย  ได้ แก่ คุณ ครูจาก 
โรงเรียนบ้านค าเนียม บ้านหนองกก บ้านหนองมะแซว บ้านดูนสิม (อสพป.๘) โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง 
บ้านโพธิ์ลังกา ได้เกียรติบัตรระดับดีเยี่ยมทุกคน 

โครงการต่าง ๆ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 - การขยายผลวิทยาการค านวณ และจัดกการเรียนการสอนเรื่องวิทยาการค านวณ ให้จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้เด็กมีส่วนร่วมและส่งเสริมกระบวนการคิด 
- ด้านการใช้สื่อ DLTV, DLIT เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เสนอแนะให้โรงเรียนขับเคลื่อนและยกระดับ

โรงเรียนคุณธรรม เริ่มจากดาวดวงที่ ๑ คือประเมินตนเองโครงการเรียนคุณธรรม สพฐ. น าโครงงานคุณธรรม มา
ใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมนี้ได้ประสานทีมวิทยากรมาพัฒนาค่ายพัฒนาจริยคุณ ที่โรงเรียนบ้านค าเนียม 

นิเทศติดตามการด าเนินโครงงานปณิธานความดี 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  

“ปณิธานความดี  ท าความดี เริ่มได้ที่ ใจเรา” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโรงเรียนด าเนินโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ท าความดีเริ่มได้ที่ใจเรา”    
ได้นิเทศ ติดตาม ให้ก าลังใจ การด าเนินงานโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมเมื่อถึงระยะเวลาที่
นักเรียนท าโครงงานคุณธรรมเสร็จสิ้น รวบรวมสรุปผลการด าเนินงานโครงงานคุณธรรมส่งสพฐ. เพ่ือรับเกียรติ
บัตร โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและได้รับเกียรติบัตรจ านวน  ๑๐ โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 
โรงเรียนบ้านคูบ โรงเรียนบ้านโพนแดง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) 
โรงเรียนบ้านซ าโพธิ์ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ าค า โรงเรียนบ้านหมัด (คุรุรัฐสงเคราะห์) โรงเรียนบ้าน
โพธิ์โนนจานอีลอก โรงเรียนบ้านสว่าง และโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 

 
นิเทศติดตามการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑     

มีความประสงค์รับการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อยืนยันระดับคุณภาพโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ ๔ ดาว จ านวน ๑๓ โรง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)โรงเรียนบ้านหนอง
หญ้าปล้อง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) โรงเรียนบ้านซ าโพธิ์ โรงเรียนบ้านบูรพา โรงเรียนบ้านคล้อ
มิตรภาพที่ ๒๒๖ โรงเรียนบ้านจาน โรงเรียนบ้านหนองเตย โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) โรงเรียนบ้านหนอง
ปลาเข็งกอไหล่ โรงเรียนบ้านอีต้อม โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงเรียนบ้านขาม และโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 
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ได้นิเทศเยี่ยมให้ก าลังใจให้ค าแนะน าในการด าเนินโครงงานคุณธรรม รับชมเสนอแนะการน าเสนอโครงงานของ
นักเรียน และการเตรียมการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือยืนยันระดับคุณภาพโรงเรียนตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สพฐ.ได้ประเมินตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาวของโรงเรียนที่ประกาศ ๓ ดาวในรอบแรกก่อนคือโรงเรียนอนุบาลยางชุม
น้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) และโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ได้พิจารณายกระดับ
คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว 
 

8. ผลการนิเทศ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (CEO) กลางกันทรารมย์ 
 

๑. ความส าคัญและความเป็นมา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล๓ 
ขวบ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และและในการนี้มีโรงเรียนในสังกัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากลางกันทรารมย์ 
จ านวน ๑๖ โรงเรียน ได้ด าเนินการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค   
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ที่ด าเนินการทดลองออกอากาศระหว่างวันที่   ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมนักเรียนก่อนวันที่ . ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา ๒๕๖๔        
ได้มอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ ผู้บริหารโรงเรียนท าหน้าที่วิชาการกลุ่มเครือข่ายฯ ผู้อ านวยการกลุ่ม และ
ศึกษานิเทศก์ด าเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน จุดเด่น 
ข้อจ ากัดปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

๒. เป้าหมายการนิเทศ 
 ๒.๑ เชิงปริมาณ  สถานศึกษาในสังกัดกลุ่มกลางกันทรารมย์ ทุกโรงเรียน จ านวน ๑๖ โรงเรียน ได้รับ
การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  
 ๒.๒ เชิงคุณภาพ สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบกัลยาณมิตรและมี
ประสิทธิภาพ  

๓. ผลการนิเทศ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้มอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ ผู้บริหาร
โรงเรียนท าหน้าที่วิชาการกลุ่มเครือข่ายฯ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ด าเนินการนิเทศ ติดตาม
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)         
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  ได้ข้อสรุปผลจากการนิเทศด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านความพร้อมของโรงเรียน  
     การเตรียมความพร้อมของทุกโรงเรียนในสังกัด มีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ สรุป ได้ดังนี ้

๑. วางแผนการด าเนินการและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ แบบ ON-AIR,ONLINE  
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๒. ประชุมชี้แจงครูผู้สอนเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานมอบหมายงานครูประจ าชั้น และครูผู้รับผิดชอบรายวิชา 
๔. จัดเตรียมเอกสาร 
๕. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการจัด

การศึกษาทางไกล 
๖. ชี้แจงบทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครองนักเรียน 
๗. ส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์สื่อสาร และคลื่นสัญญาณ  และจัดกลุ่มความพร้อมของอุปกรณ์ และ

คลื่นสัญญาณ 
๘. ส ารวจความพร้อมของผู้ปกครอง และจัดกลุ่มความพร้อมผู้ปกครอง 

 ๙. ผู้ปกครอง ครูและชุมชนด าเนินการแก้ไขปรับจูนช่องสัญญาณ 
 ๑๐. โรงเรียนอ านวยความสะดวก ประสานงาน ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการเรียน
การสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๑๑. ติดตามการด าเนินงานของครูทุกวัน 
 ๑๒. รายงานผลการด าเนินไปยังผู้เกี่ยวข้อง ต้นสังกัด 
 ๑๓. สร้างขวัญ ก าลังใจในการท างาน 

ด้านความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ของครู  
ในภาพรวมครูส่วนใหญ่มีความตระหนัก มีการเตรียมการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
๑. ศึกษาตารางออกอากาศ ก าหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า 
๒. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล เช่น บัญชีรับ - ส่งใบงาน บัญชีลงเวลา

เข้าเรียนของนักเรียน บันทึกการเข้าศึกษาทางไกล 
๓. จัดเตรียมสื่อ ใบงาน ใบกิจกรรม แบบฝึกส าหรับนักเรียน และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ

ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
๔. มีข้อมูลการรายงานตัวนักเรียนเข้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคล 
๕. มีข้อมูลการนัดหมาย การรับสื่อ การส่งงาน และการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๖. จัดสรรสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน 
๗. วางแผนทบทวนบทเรียน สอนซ่อมเสริม สอนเพ่ิมเติมหรือมอบหมายงาน 
๘. เยี่ยมบ้านนักเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๙. ตรวจใบงาน และแบบฝึก 
๑๐. รายงานผลการด าเนินงานตามก าหนด 

ด้านความพร้อมสื่อ – อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ 
๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีเครื่องรับโทรทัศน์ แบบ KU BAND และ CU BAND 
๒. ผู้ปกครองบางส่วนมีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และโน้ตบุ๊ก 
๓. ผู้ปกครองบางส่วนมี Smart Phone 

ด้านความพร้อมช่องทางการสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครอง 
 ๑. กลุ่มไลน์  
 ๒. Facebook 
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 ๓. การสื่อสารโดยทางตรง 
๔. ข้อค้นพบจากการนิเทศ ติดตาม 

จุดเด่น  
          ๑. ทุกโรงเรียนให้ความร่วมมือในการส ารวจติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ( COVID-19) เป็นอย่างด ี 
          ๒. โรงเรียนขนาดเล็กสามารถติดตามดูแล ช่วยเหลือนักเรียนได้ทุกคน   
          ๓ . โรงเรียนที่มีครูในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียน สามารถติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน                             
ได้ทุกคน ทุกวัน ตามท่ีผู้ปกครองร้องขอ     
 ๔. ปกครองเข้าใจสถานการณ์ ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี   
 ๕. โรงเรียนจัดเตรียมใบงานให้กับนักเรียนได้ครอบคลุมทุกด้าน        

ข้อจ ากัด  
๑. อุปกรณ์การเรียน โทรทัศน์ กล่องสัญญาณ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องรุ่นเก่า ไม่สามารถรับสัญญาณได้ 

           ๒. บางโรงเรียนไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
           ๓. บ้านนักเรียนบางคน มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอเนื่องจากมีนักเรียนมากกว่า ๑ คน  สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ช้าและไม่มี  

๔. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนเพราะต้องท างานประจ า และบางส่วนไม่สามารถแนะน านักเรียนได้  
๕. นักเรียนบางส่วนย้ายตามผู้ปกครองไปอยู่ที่อ่ืน ครูไม่สามารถติดต่อได้  
๖. โรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนมาจากต่างอ าเภอ ไม่สามารถติดตามนักเรียนได้ครบถ้วน 
๗. นักเรียบางส่วนเรียนไม่ทันตามท่ีครูต้นทางสอน  
๘. ใบงานบางวิชามีมาก  
๙. นักเรียนบางคน ความอดทนในการเรียนรู้ของนักเรียนมีระยะสั้น  

          ๑๐. นักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไม่มีครูแนะน าในการเรียนรู้ทางทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ( COVID-19) 
          ๑๑. นักเรียนอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่มีอายุมาก เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อแม่ไปท างานที่ต่างจังหวัด ไม่มี
ความรู้ ความสามารถ ในการแนะน านักเรียน  
          ๑๒. นักเรียนบางส่วนติดตามผู้ปกครองไปต่างจังหวัด ท าให้ครูติดต่อไม่ได้  
          ๑๓. กรณีใช้ Smart Phone เข้าใช้ Internet พร้อมกัน ท าให้ไม่สามารถเข้าชมได้ 

๑๔. เด็กมีความสนใจในระยะสั้น 

แนวทางแก้ไข  
 - ครูออกเยี่ยมบ้าน สื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง เรียนเท่าที่เรียนได้ เป็นช่วงทดลอง
ออกอากาศ ไม่ได้น ามาตัดสินผลการเรียน ให้ผู้ปกครองก าชับ ดูแล ไม่อยากให้นักเรียนทิ้งการเรียน และไม่ต้อง
ซื้ออุปกรณ ์กล่องดิจิตอลใหม ่

- โรงเรียนส ารวจความต้องการกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล และรายงานความต้องการไปยัง สพป.    
ศรีสะเกษ เขต ๑ เพ่ือขอรับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเรียบร้อยแล้ว ส่วนกล่องรับสัญญาณแบบรุ่นเก่าได้
มอบหมายให้คุณครูที่มีความรู้ความสามารถในการปรับจูนช่องทีวีได้ไปช่วยเหลือปรับจูนให้กับผู้ปกครอง 
 - นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สัญญาณในการรับชม ได้ไปเรียนทางไกลกับบ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้กัน 
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 - นักเรียนที่ ไม่สามารถรับชมได้  ให้ท าใบงานที่ครูจัดท าให้  เพ่ือให้นักเรียนไม่ทิ้ งการเรียนโดย
ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ก าชับคุณครูได้ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอโดยเฉพาะในเรื่องของใบงาน  
การอธิบายท าความเข้าใจในเนื้อหาในใบงานนั้น ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจและสามารถท าใบงานได้อย่างถูกต้อง 
 - ประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้าน โดยให้หมู่บ้านได้ปรบปรุงในเรื่องของอินเทอร์เน็ตประชารัฐ 
ให้สามารถใช้ได้เพ่ือให้นักเรียนที่มีเครื่องรับสามารถใช้ได้ 

ข้อเสนอแนะจากทางโรงเรียน 
 - เมื่อสถานการณ์ปกติโรงเรียนอยากให้เปิดการเรียนการสอนตามปกติ 
 - อยากได้รับงบประมาณสนับสนุน รวมทัง้อุปกรณ์สื่อสารกล่องสัญญาณ ให้เพียงพอกับนักเรียน 
 - อยากให้มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 - คณะกรรมการนิเทศฯ พยายามก าลังใจในโรงเรียนที่ยังเป็นปัญหาทั้งด้านการเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์   
ที่ยังไม่มี และให้คุณครูช่วยกันแก้ปัญหา โดยการเรียนร่วมกับเพ่ือนบ้านหรือเพ่ือนที่เรียนในระดับชั้นเดียวกัน     
แต่ยังให้ยึดการห่างทางสังคมเพ่ือเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโรค 
 - ให้ค าแนะน าคุณครูในการเตรียมสื่อ โดยให้คุณครูศึกษาการเรียนการสอนทางไกลล่วงหน้า และจัดท า
ใบงานที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนทางไกลที่เหมาะสมกับนักเรียนในการดูแล เช่น ถ้าไม่มีใบงานให้ใช้สมุด
เก่าท่ีเหลือใช้ มาจัดท าใบงานในการเรียนรู้กับคุณครู จ านวน ๒ เล่ม แทนการจัดท าแฟ้ม ๒ แฟ้ม 
 - เสนอแนะช่องทางในการเรียนรู้ส าหรับคุณครูในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลูกหลานหลายคน
และเรียนในระดับชั้นที่แตกต่างกัน โดยสลับกันดูหรือเรียนรู้พร้อมเพ่ือนที่มีบ้านใกล้เคียง 
   - รับการสนับสนุนกล่องรับสัญญาณ 
    - ขอรับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะงบส่วนหนึ่งได้น ามาใช้ใน     
การซื้อกระดาษ ซื้อเครื่องปริ้นซ์ 

 - เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย โรงเรียนอยากให้เปิดการเรียนการสอนตามปกติ  และทันเปิดเรียน
กรกฎาคม 

 - อยากได้รับงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารกล่องสัญญาณ ให้เพียงพอกับนักเรียน 
 -  ในกรณีที่ช่วงกรกฎาคมยังไม่มีการเปิดเรียนจะเสนอจัดท าโครงการและขออนุญาตเปิดเรียนต่อ ศบค.

จังหวัด เพ่ือเปิดเรียนตามปกติ เพราะไม่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง และจะด าเนินการตามข้อก าหนดในเรื่องการป้องกันการ
แพร่ระบาดเชื้อทุกประการ เว้นระยะห่างภายใต้ข้อก าหนด Social distancing 

 - โรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดการเรียนการสอนทาง DLTV แต่มีปัญหาเรื่องการรับสัญญาณทางไกล
ตั้งแต่ปีการศึกษาที่แล้วเบื้องต้นได้ประสานขอความช่วยเหลือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และจะท าหนังสือ
ราชการประสานอีกครั้ง 

 -  ให้ดาวน์โหลดสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนทางไกล 

 - แจกหนังสือเรียนให้กับผู้เรียน เพ่ือใช้เป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่ง 
 - ใช้สื่อต่าง ๆ จาก Internet  
9. ผลการนิเทศ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (CEO) ยางชุมน้อย 
 

ผลกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเปิดภำคเรียนที่ 2/2563 ได้ด ำเนินกำรตำมประเด็นดังต่อไปนี้ 
1.  โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 4 สำระกำรเรียนรู้ (หลัก) กำรวัดผลระดับชำติ (O-net) 

และนำนำชำติ (PISA) และกำรอ่ำนออกเขียนได้ ชั้น ป.1 เพ่ือเตรียมกำรสอบ RT พบว่ำโรงเรียนในกลุ่มซีอีโอ    
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ยำงชุมน้อย ทุกโรงเรียนมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์
เป็นแบบอย่ำงได้ ครูทุกคนรับทรำบและเกิดควำมตระหนักในกำรก ำหนดเป้ำหมำยยกระดับผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน   
กำรวิเครำะห์และจัดท ำสำรสนเทศด้ำนผลสัมฤทธิ์ ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพกำรเรียน ในกำรวำงแผน
พัฒนำจัดท ำทุกโรงเรียนแต่ขำดควำมสมบูรณ์ในบำงส่วน คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมได้ให้ข้อเสนอแนะ       
กำรก ำหนดมำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม มีกำรด ำเนินงำนและมีผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์เป็น
แบบอย่ำงได้ทุกโรงเรียน  กำรออกแบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและยึดมำตรฐำน   
กำรเรียนรู้ มีกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีวิธีกำรและเครื่องมือวัดประเมินผล        
ที่หลำกหลำย มีกำรนิเทศติดตำมอย่ำงเป็นระบบ รำยกำรที่กล่ำวมำขำดควำมสมบูรณ์ในบำงส่วน คณะกรรมกำร
นิเทศ ติดตำมได้พูดคุยให้ข้อเสนอแนะแล้ว 

2.  กำรสร้ำงเครื่องมือวัดประเมินผลตำมแนวข้อสอบวัดผลระดับชำติ (o-net) และนำนำชำติ (PISA) 
พบว่ำส่วนใหญ่ครูไม่ได้สร้ำงข้อสอบเอง แต่จะมีกำรรวบรวมข้อสอบในแต่ละปีมำให้นักเรียนทดสอบเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อม ทั้งข้อสอบ (o-net) ชั้น ป.6 , ม.3 , (PISA) และ RT ป.1  

3.  กำรนิเทศกำรด ำเนินงำนโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ทุกโรงเรียนเข้ำร่วม
โครงกำร มีกำรจัดประสบกำรณ์ตำมแนวทำงโครงกำรครบทุกชั้นเรียนในปี 2563 แต่มีโรงเรียนบ้ำนจอมวิทยำ  
ที่ยังไม่สำมำรถส่งผลงำนประเมินเพื่อขอรับตรำพระรำชทำนได้ เนื่องจำกมีจ ำนวนเด็กปฐมวัยเพียง 1 คน 

4.  กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเรื่องอ่ืนๆ ได้นิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล (DLTV / DLIT) ผลกำรนิเทศมีกำรใช้ DLTV สม่ ำเสมอตำมตำรำง    
ในโรงเรียนขนำดเล็ก และกำรใช้ DLIT ในโรงเรียนขนำดกลำงและขนำดใหญ่ เฉพำะวิชำที่มีครูไม่ตรงวุฒิ/ไม่
เพียงพอ  เช่น วิชำภำษำอังกฤษ กำรปรับวิธีกำรเรียนเปลี่ยนวิธีกำรสอนและใช้เทคโนโลยี  ผู้บริหำรทุกโรงเรียน
มีกำรส่งเสริมสนับสนุนด้ำนสื่ออุปกรณ์ งบประมำณ เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เต็มก ำลังเต็ มตำม
ศักยภำพ  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ทุกโรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพภำยใน และมีกำรเข้ำร่วมกำร
ประชุมสัมมนำเพ่ือทรำบแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำน SAR ให้โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรประกันคุณภำพภำย
นอกจำก สมศ. ตำมแนวทำง Holistic assessment ทั้งในระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน        
กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิด  ทุกโรงเรียนได้พัฒนำกระบวนกำรคิดที่หลำกหลำย ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ,  กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน STEM Education, กำรฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) ,กำรจัดกำรเรียนรู้
แบบโครงงำน (Project-based Learning) ฯลฯ ทั้งในระดับปฐมวัย และระดับขั้นพ้ืนฐำน  กำรจัดกำรเรียนรู้
ส่งเสริมวินัยนักเรียน  ทุกโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกำรคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง มีกำรให้ควำมรู้เพ่ือ
ป้องกันสำรเสพติดในสถำนศึกษำ และกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และกิจกรรม
บ ำเพ็ญประโยชน์  กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  ทุกโรงเรียนได้มีควำมจัดภูมิทัศน์           
ให้โรงเรียน น่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน สะอำด สะดวก ทั้งด้ำนสำธำรณูปโภคที่ดี ปลอดภัย มีกำรจัดกิจกรรมคัดแยก
ขยะ กำรน ำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมำประดิษฐ์ของเล่นของใช้ ในช่วงลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ใช้กระบวนกำรพัฒนำ
คุณธรรมบูรณำกำรในทุกกระบวนกำรเรียนรู้สอดแทรกเรื่องควำมโปร่งใสยุติธรรมและป้องกันกำรทุจริต ให้มีใน
ทุกมติิทั้งกำรเรียนกำรสอน กำรนิเทศ และกำรบริหำร 
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10.ผลการนิเทศ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (CEO) บูรพาโนนคูณ 

วันที่นิเทศ โรงเรียน เรื่องท่ีนิเทศ และผลกำรนิเทศ วิธีกำรนิเทศ 

๑๔ - 1๘ 
มิ.ย. 2564 
 

1. โรงเรียนอนุบำลโนนคูณ 
(โนนค้อวิทยำคำร)   
2. โรงเรียนบ้ำนโนนคูณ 
3. โรงเรียนบ้ำนร่องเก้ำ 
4. โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 
5. โรงเรียนบ้ำนหนองจิก
เหล่ำเชือก 
6. โรงเรียนบ้ำนก้อนเส้ำ 
7. โรงเรียนบ้ำนหนองแวง 
8. โรงเรียนบ้ำนหนองสำมขำดอน
แก้ว 
9. โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ 
10. โรงเรียนบ้ำนม่วงเป
เหมือดแอ่ 
11. โรงเรียนบ้ำนหนองกุงสนำมชัย 
12. โรงเรียนบ้ำนเท่อเล่อ 
13. โรงเรียนบ้ำนหนองหิน
14. 14. โรงเรียนบ้ำนโคก
สะอำด 

1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID19) 
2. กำรติดตำมกำรด ำเยินกำรตำม
มำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโร
น่ำ 2019 (COVID19) ใน
โรงเรียน 
3. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในปีกำรศึกษำ 
2564 
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. กำรด ำเนินกำรตำมจุดเน้นของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและระทรวง
ศึกษำธิกำร 

- นิเทศ online ด้วย 
Application Line 
meetingโดยมีกำร
ประชุมนิเทศ online 
ได้แก่ คณะกรรมกำร
นิเทศ ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน 
- กำรนิเทศติดตำม 
ในสถำนศึกษำของ
ศึกษำนิเทศก์ในโรงเรียน  
ที่เปิดท ำกำรเรียนกำร
สอน Onsite 

 
11.ผลการนิเทศ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (CEO) ประจิมโนนคูณ 

 
วันที่นิเทศ โรงเรียน เรื่องท่ีนิเทศ และผลกำรนิเทศ วิธีกำรนิเทศ 

๑๔ - 1๘  
มิ.ย. 2564 
 

1. โรงเรียนบ้ำนดินด ำเหล่ำเสนไต ้  
2. โรงเรียนบ้ำนหนองตลำด 
3. โรงเรียนบ้ำนนำม่องนำเมือง 
4. โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง 
5. โรงเรียนบ้ำนบกอดงผักขย่ำ 
6. โรงเรียนบ้ำนปลำข่อ 
7. โรงเรียนบ้ำนโปร่ง 

1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID19) 
2. กำรติดตำมกำรด ำเยินกำรตำม
มำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโร
น่ำ 2019 (COVID19) ใน
โรงเรียน 

นิเทศ online ด้วย 
Application Line 
meeting 
โดยมีกำรประชุมนิเทศ 
online ได้แก่ 
คณะกรรมกำรนิเทศ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
และกำรนิเทศติดตำมใน
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วันที่นิเทศ โรงเรียน เรื่องท่ีนิเทศ และผลกำรนิเทศ วิธีกำรนิเทศ 
 8. โรงเรียนบ้ำนผักขย่ำใหญ่ 

9. โรงเรียนบ้ำนโพธิ์(โพธิ์ทอง
วิทยำ)  
10. โรงเรียนบ้ำนโพนงำม 
11. โรงเรียนบำ้นเวำะวิทยำคม 
12. โรงเรียนบ้ำนหนองปลำเข็ง-กอ
ไหล่ 
13. โรงเรียนบ้ำนหนองสนม 
14. โรงเรียนบ้ำนหยอด 
15. โรงเรียนบ้ำนหัวเหล่ำ 
16. โรงเรียนบ้ำนเหล่ำฝ้ำย 

3. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในปีกำรศึกษำ 
2564 
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. กำรด ำเนินกำรตำมจุดเน้นของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและระทรวง
ศึกษำธิกำร 

สถำนศึกษำของ
ศึกษำนิเทศก์ในโรงเรียน
ที่เปิดท ำกำรเรียนกำร
สอน Onsite 

 
12. ผลการนิเทศ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (CEO) น้ าเกลี้ยง 
 

วันที่นิเทศ โรงเรียน วิธีกำรนิเทศ เรื่องท่ีนิเทศ / และผลกำรนิเทศ 

 
๑๔ มิถุนำยน 

25๖๔ 

๑.อนุบำลน้ ำเกลี้ยง 
๒.บ้ำนโนนหนองสิม 
๓.บ้ำนโนนสว่ำง 
๔.บ้ำนสบำย 
๕.บ้ำนหนองพะแนง 

Line Meeting  
ล ำดับนิเทศ 
- คณะนิเทศแจ้งเป้ำหมำย 
- ผอ.รร รำยงำนข้อ  ๑ - ๔ 
 

เป้ำหมำยสื่อสำรกำรนิเทศ (รับรู้
และเติมเต็ม) 
๑. กำรเตรียมกำรก่อนเปิดภำค
เรียน 
๒. กำรสื่อสำรให้ผู้ปกครอง 
นักเรียน รับรู้เข้ำใจในวิธีกำรสอน
ของโรงเรียน และมำตรกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยทั้งครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ตำมมำตรกำร สธ.      
(โควิด-๑๙ ,โรคเลือดออก)  
๓. กำรประสำนควำมร่วมมือกับ 
อบต. รพ.สต. ในกำรคัดกรอง –
ช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน เบื้องต้น เพ่ือ
สุขภำวะทุกคน 
๔. ควำมพร้อมจัดกำรเรียนรู้ตั้งแต่
เปิดภำคเรียนเป็นต้นไป Onsite 
Onair Online On hand  
๕. รับนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  
 ๕.๑ “เปิดเรียนแต่ไม่บังคับต้องมำ
โรงเรียน” ระยะแรกภำวะยังไม่

 
๑๕ มิถุนำยน 

25๖๔ 

๑.บ้ำนรุ่ง 
๒.บ้ำนหนองแลงระไง 
๓.บ้ำนโนนงำม 
๔.บ้ำนแวด 
๕.บ้ำนละเอำะ 

Line Meeting  
ล ำดับนิเทศ 
- คณะนิเทศแจ้งเป้ำหมำย 
- ผอ.รร รำยงำนข้อ  ๑ - ๔ 
 

๑๖ มิถุนำยน 
25๖๔ 

 
 
 

๑.บ้ำนสะเต็ง 
๒.บ้ำนหนองแวง 
๓.บ้ำนสะพุง 
๔.บ้ำนน้ ำเลี้ยง 
๕.บ้ำนลุมภู 

Line Meeting  
ล ำดับนิเทศ 
- คณะนิเทศแจ้งเป้ำหมำย 
- ผอ.รร รำยงำนข้อ  ๑ - ๔ 
 

๑๗ มิถุนำยน 
25๖๔ 

๑.บ้ำนหนองบำง 
๒.บ้ำนขี้เหล็ก 
๓.บ้ำนทุ่งสว่ำง 
๔.บ้ำนหนองนำเวียง 
๕.บ้ำนคูบ 

Line Meeting  
ล ำดับนิเทศ 
- คณะนิเทศแจ้งเป้ำหมำย 
- ผอ.รร รำยงำนข้อ  ๑ - ๔ 
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วันที่นิเทศ โรงเรียน วิธีกำรนิเทศ เรื่องท่ีนิเทศ / และผลกำรนิเทศ 

๑๘ มิถุนำยน 
25๖๔ 

 

๑.บ้ำนบัวระรมย์ 
๒.บ้ำนสวนกล้วย 
๓.บ้ำนลุมพุกคูวงศ์ 
๔.บ้ำนกะวัน 
๕.บ้ำนยำงน้อยตองปิด 

Line Meeting  
ล ำดับนิเทศ 
- คณะนิเทศแจ้งเป้ำหมำย 
- ผอ.รร รำยงำนข้อ  ๑ - ๔ 
 

ปกติ 
 ๕.๒ เป้ำหมำย ๓ จุดเน้น เลขำฯ 
กพฐ. “อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลข
เป็น/ระเบียบวินัยรับผิดชอบ จิต
อำสำ/ ๑ คน ๑ ดนตรี ๑ กีฬำ ๑ 
อำชีพ” 
 ๕.๓ ห้องเรียนคุณภำพ ๑๐๐%  
 ๕.๔ โรงเรียนนวัตกรรมกำรศึกษำ
เรียนรู้ตำมบริบทพ้ืนที่/โรงเรียน /
ครู และนวัตกรรม รร.น ำร่องของ
จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. กำรน ำผล SAR และผลกำร
ประเมินระดับสถำนศึกษำ 
ระดับชำติ RT, NT,   O-NET เป็น
ฐำนสู่กำรพัฒนำผู้เรียนปี ๒๕๖๔ 
(เก่ง = ผลสัมฤทธิ์  ดี = คุณธรรม 
จิรยธรรมตำมคุณธรรมอัตลักษณ์  
สุข = สุขภำวะแข็งแรงทั้งกำย ใจ
เข็มแข็งและมีควำมสุข) 

 
ผลการนิเทศ 

๑. ทั้ง ๒๕ โรงเรียนมีกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำ ตั้งแต่ก่อน ๑๗ พ.ค. ๖๔ เป็นระยะ ตำมประกำศเลื่อนเปิด
ภำคเรียน จนถึง ๑๓ มิ.ย.๖๔ 

๒. ระบบกำรนิเทศทำงไกล ได้ผลพึงพอใจทั้ง ๒๕ โรงเรียน (ผู้นิเทศกับผู้รับกำรนิเทศได้สื่อสำรเชิง
กัลยำณมิตร ทุกโรงเรีน/ทุกห้องเรียน/ครูทุกคน) 

๓. อำคำรสถำนที่ มีควำมพร้อมทั้งอำคำรหลักและอำคำรประกอบ เช่น สนำม สวนหย่อม ฯลฯ 
๔. อบต./รพ.สต. ให้ควำมร่วมมือตำมมำตรกำร สธ. โดยกำรประสำนทั้งวำจำและหนังสือรำชกำร 
๕. ครูจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ onsite ที่ โรงเรียน และจัดบทเรียน on hand แก่เด็กที่ยังกักตัวตำม

มำตรกำร  
๖. กลุ่ม รร.น ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมฯ ๔ รร. ก ำลังปรับหลักสูตรสถำนศึกษำสู่ฐำนสมรรถนะและทดลองใช้

จริงภำคเรียนที่ ๑/๖๔ นี้ 
๗. ผอ.รร. คณะครู รับทรำบและพร้อมปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงครบถ้วน (เรียนที่บ้ำนโดย on air on 

hand online ตำมมำตรกำรนับเวลำเรียนได้) 
๘. ใน รร.ที่มีครูผู้ช่วยฯ ให้แจ้งก ำหนดกำรนัดหมำยกำรประเมินแบบเข้ม พร้อมวิธีกำร กำรประเมินอำจ

ใช้ระบบ Zoom Meeting 
๙. กำรยืนยัน คุณภำพ รร.คุณธรรม ๒ – ๓ ดำว ชว่งต้นสงิหำคม – กันยำยน ๒๕๖๔ 
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๑๐. กำรสื่อสำรวันสอนชดเชยกับ อปท. เพ่ือไม่กระทบอำหำรกลำงวันแจ้ง ปฏิทินกำรจัดกำรสอน ๒๐๐ 
วัน ให้ อบต. เทศบำล พร้อมแนบส ำเนำหนังสือ สพฐ.และสพป. ด้วยเพื่อเข้ำบัญญัติ อบต. 

๑๑. ทั้ง ๒๕ ร.ร.รับจะพัฒนำสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และปลอดภัยทั้งระบบไฟฟ้ำช่วงฤดูฝน 
สัตว์ร้ำยต่ำง ๆ (งู ตะขำบ) ยุงลำย เป็นต้น 
 

13. ผลการนิเทศ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (CEO) วังหิน 1 

โรงเรียน วัน/เดือน/ปีที่นิเทศ วิธีกำรนิเทศทำงไกล เรื่อง/ผลการนิเทศ 
1.บ้ำนหนองบัว 
2.บ้ำนสรำ้งสะแบง 
3.นิคมสร้ำงตนเองห้วยคลำ้2 
4.นิคมสร้ำงตนเองห้วยคลำ้3 
5.บ้ำนเจ้ำทุ่ง 
6.บ้ำนสว่ำง 
7.บ้ำนโนนส ำโรงหนองหมำกแซว 
8.บ้ำนหนองกันจอ 
9.บ้ำนหนองคูโนนแก้ว 
10.บ้ำนลงิไอ 
11.บ้ำนดงยำง 
12.บ้ำนธำต ุ
13.บ้ำนกะเอิน 
14.อนุบำลวังหิน 
15.บ้ำนไทยบวกแตบ้วกเตย 
16.บ้ำนโนนสำยหนองหวำ้ 
17.บ้ำนขุมค ำวิทยำ 
18.บ้ำนหัววัวหนองนำร ี
19.บ้ำนโพนดวน 

14 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 
14 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 
14 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 
14 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 
14 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 
14 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 
14 มิ.ย. 64 (บ่ำย) 
15 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 
15 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 
15 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 
15 มิ.ย. 64 (บ่ำย) 
15 มิ.ย. 64 (บ่ำย) 
15 มิ.ย. 64 (บ่ำย) 
16 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 
16 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 
16 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 
16 มิ.ย. 64 (บ่ำย) 
16 มิ.ย. 64 (บ่ำย) 
16 มิ.ย. 64 (บ่ำย) 

1. นิเทศ ติดตำม
ทำงไกลเป็นกลุ่ม
ทุกโรงเรียนใน 
CEO โดยใช้ Line 
Meeting  
2. นิเทศ ติดตำม
รำยโรงเรียน 
ติดตำมครู ผู้บริหำร 
โดยใช้ โทรศัพท์, 
Line Meeting 
3. นิเทศ ติดตำม
กำรจัดกำรเรียนรู้
ของครู, กำรบริหำร 
โดยใช้โทรศัพท์, 
Line Meeting   
 

1. กำรจดักำรเรียนรู้ทุกสำระกำรเรียนรู ้
2. กำรจดักำรศึกษำระดับปฐมวัย 
3. กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
4. กำรพัฒนำหลักสตูรสถำนศึกษำ 
5. กำรวัดและประเมินผลใน
สถำนศึกษำและกำรน ำผลกำรประเมิน 
RT NT O-NET ไปใช้ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
6. กำรจดักิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน 
7. เรื่องอ่ืนๆ ตำมนโยบำย 
    7.1 พระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำในพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว 
    7.2 ควำมปลอดภัย กำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
    7.3 นโยบำย 12 ประกำรของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พร้อมกับนโยบำยส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2565 
    7.4 นโยบำยประกันคณุภำพ 3 
ประกำร 
    7.5  วำระเร่งด่วน  (Quick Win) 
วำระของกระทรวงศึกษำธิกำร 

14. ผลการนิเทศ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (CEO) วังหิน ๒  

วันที่นิเทศ โรงเรียน เรื่องท่ีนิเทศ และผลการนิเทศ วิธีการนิเทศ 
๑๖ มิ.ย. ๖๔ ๑. บ้านโนนดู ่

๒. บ้านทุ่ง 
๓. บ้านโพนยาย 
๔. บ้านสะมัด 
 

เป้ำหมำยสื่อสำรกำรนิเทศ (รับรู้และเติม
เต็ม) 
     ๑. กำรเตรียมกำรก่อนเปิดภำคเรียน 
     ๒. กำรสื่อสำรให้ผู้ปกครอง นักเรียน 
รับรู้เข้ำใจในวิธีกำรสอนของโรงเรียน และ

นิเทศทางไกลโดยใช้             
แอพฟิเคชั่น Line               
ผ่านช่องทาง Line 
Meeting  
ล าดับนิเทศ 
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วันที่นิเทศ โรงเรียน เรื่องท่ีนิเทศ และผลการนิเทศ วิธีการนิเทศ 
๑๗ มิ.ย. ๖๔ ๑. บ้านหนองตาเชียง 

๒. บ้านทุ่งน้อย 
๓. บ้านสร้างบาก 
๔. บ้านหนองคู 
๕. บ้านหนองทุ่ม 
 

มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยทั้งครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง ตำมมำตรกำร สธ.  
(โควิด-๑๙)  
     ๓. กำรประสำนควำมร่วมมือกับ อบต. 
รพ.สต. ในกำรคัดกรอง –ช่วยเหลือเหตุ
ฉุกเฉิน เบื้องต้น เพื่อสุขภำวะทุกคน 
     ๔. ควำมพร้อมจัดกำรเรียนรู้ตั้งแต่เปิด
ภำคเรียนเป็นต้นไป On site , On ari , 
On line , On hand , On demand 
     ๕. กำรน ำผล SAR และผลกำร
ประเมินระดับสถำนศึกษำ ระดับชำติ RT, 
NT,   O-NET เป็นฐำนสู่กำรพัฒนำผู้เรียน
ปี ๒๕๖๔ (เก่ง = ผลสัมฤทธิ์  ดี = 
คุณธรรม จิรยธรรมตำมคุณธรรมอัต
ลักษณ์  สุข = สุขภำวะแข็งแรง 
ทั้งกำย ใจเข็มแข็งและมีควำมสุข) 

- คณะนิเทศแจ้ง
เป้าหมาย 
- ผอ.รร รายงานข้อ      
๑ – ๕ 
- คณะนิเทศ ชื่นชม 
และให้ก าลังใจในผล
การจัดการศึกษาใน
รอบปี ๒๕๖๓ โดย
เสมอภาคอย่าง
สร้างสรรค์ 
- ผอ.รร/ครู รับทราบ/ 
ขอบคุณข้อเสนอแนะ 
และพร้อมพัฒนา
ร่วมกันทุกประเด็นการ
นิเทศต่อไป 

๑๘ มิ.ย.๖๔ ๑. บ้านดวนใหญ่ฯ 
๒. ชุมชนหนองสังข์ 
๓. บ้านหนองนาโพธิ์ 
๔. บ้านตีกา 
๕. บ้านเห็นอ้ม 

   ผลการนิเทศ 
     ๑. ทั้ง ๑๔ โรงเรียนมีการเตรียมการล่วงหน้า ตั้งแต่ก่อน ๑๗ พ.ค. ๖๔ เป็นระยะ ตามประกาศเลื่อนเปิด
ภาคเรียน จนถึง ๑๓ มิ.ย.๖๔ 
     ๒. ระบบการนิเทศทางไกล ได้ผลพึงพอใจทั้ง ๑๔ โรงเรียน (ผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศได้สื่อสารเชิง
กัลยาณมิตร ทุกโรงเรียน) 
     ๓. อาคารสถานที่ มีความพร้อมทั้งอาคารหลักและอาคารประกอบ เช่น สนาม สวนหย่อม ฯลฯ 
     ๔. อบต./รพ.สต. ให้ความร่วมมือตามมาตรการ สธ. โดยการประสานทั้งวาจาและหนังสือราชการ 
     ๕. ครูจัดการเรียนการสอนแบบ onsite ที่ โรงเรียน ครบทุกโรงเรียน และจัดบทเรียน on hand แก่เด็กที่
ยัง  กักตัวตามมาตรการ  
     ๖. ผอ.รร. คณะครู รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายอย่างครบถ้วน (เรียนที่บ้านโดย on air on 
hand online ตามมาตรการนับเวลาเรียนได้) 
     ๗. การสื่อสารวันสอนชดเชยกับ อปท. เพ่ือไม่กระทบอาหารกลางวันแจ้ง ปฏิทินการจัดการสอน ๒๐๐ วัน       
ให้ อบต. เทศบาล พร้อมแนบส าเนาหนังสือ สพฐ.และสพป. ด้วยเพื่อเข้าบัญญัติ อบต. 
     ๘. ทั้ง ๑๔ โรงเรียนจะพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  
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15. ผลการนิเทศ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (CEO) พยุห์ 

วันที่นิเทศ โรงเรียน เรื่องท่ีนิเทศ และผลการนิเทศ วิธีการนิเทศ 
๑๔ มิ.ย.  
25๖๔ 

๑.บ้านร่องสะอาด 
๒.บ้านโนนเพ็ก 
๓.บ้านส าโรงโคเฒ่า 
๔.บ้านกระถุน 
๕.บ้านหนองออ 
๖.บ้านหนองค้า 
๗.บ้านคูเมือง 
๘.บ้านเสมอใจหนองสลาม 

เป้าหมายสื่อสารการนิเทศ (รับรู้และเติม
เต็ม) 
๑. การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 
๒. การสื่อสารให้ผู้ปกครอง นักเรียน รับรู้
เข้าใจในวิธีการสอนของโรงเรียน และ
มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้ งครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง ตามมาตรการ สธ. (โค
วิด-๑๙ ,โรคเลือดออก)  
๓. การประสานความร่วมมือกับ อบต. 
รพ.สต. ในการคัดกรอง –ช่วยเหลือเหตุ
ฉุกเฉิน เบื้องต้น เพ่ือสุขภาวะทุกคน 
๔. ความพร้อมจัดการเรียนรู้ตั้งแต่เปิด
ภ า ค เรี ย น เป็ น ต้ น ไป  Onsite OnAir 
Online     On hand  
๕. รับนโยบายสู่การปฏิบัติ  
 ๕ .๑  “ เปิ ด เรียนแต่ ไม่ บั งคับต้ องมา
โรงเรียน” ระยะแรกภาวะยังไม่ปกติ 
 ๕.๒ เป้าหมาย ๓ จุดเน้น เลขาฯ กพฐ. 
“อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น/ระเบียบ
วินัยรับผิดชอบ จิตอาสา/ ๑ คน ๑ ดนตรี 
๑ กีฬา ๑ อาชีพ” 
 ๕.๓ ห้องเรียนคุณภาพ ๑๐๐%  
 ๕.๔ โรงเรียนนวัตกรรมการศึกษาเรียนรู้
ตามบริบท พ้ืนที่ /โรงเรียน  /ครู  และ
นวัตกรรม รร.น าร่องของจังหวัดศรีสะเกษ 
๖. การน าผล SAR และผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษา ระดับชาติ RT, NT,   
O-NET เป็นฐานสู่ การพัฒนาผู้ เรียนปี 
๒๕๖๔ (เก่ง = ผลสัมฤทธิ์  ดี = คุณธรรม 
จิรยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์  สุข = 
สุขภาวะแข็งแรงทั้งกาย ใจเข็มแข็งและมี
ความสุข) 
 

Google Meet, 
Zoom Meeting, 
Line Meeting  
ล าดับนิเทศ 
- คณะนิเทศแจ้ง
เป้าหมาย 
- ผอ.รร รายงานข้อ     
๑ - ๔ 
- ครูประจ าชั้น
น าเสนอบรรยากาศ 
/สภาพการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน/
มุมดี ๆห้องเรียน 
เพ่ิมการเรียนรู้
นักเรียน 
- คณะนิเทศชวน
สนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อ ๕ – ๖ 
- คณะนิเทศ ชื่นชม 
และให้กลังใจในผล
การจัดการศกึษาใน
รอบปี ๒๕๖๓ โดย
เสมอภาคอย่าง
สร้างสรรค ์
- ผอ.รร/ครู 
รับทราบ/ ขอบคุณ
ข้อเสนอแนะ และ
พร้อมพัฒนร่วมกัน 
ทุกประเด็นการ
นิเทศต่อไป 

๑๕ มิ.ย.  
25๖๔ 

๑.บ้านเปือยประชาสามัคค ี
๒.บ้านกระหวันโนนเจริญ 
๓.บ้านโนนสว่าง ฯ 
๔.บ้านป่าไร่ 
๕.บ้านหนองหว้าทับทัย 
๖.บ้านต าแยหนองเม็ก 
๗.บ้านกระแซงฯ 
๘.บ้านหนองม่วงหนองแต ้
๙.บ้านขนวนจานสามัคคี 

๑๖ มิ.ย. 
25๖๔ 

๑.อนุบาลพยุห์ 
๒.บ้านหนองรัง 
๓.บ้านอะลางหัวขัว 
๔.บ้านโพธิ์ศรี 
๕.บ้านค้อยางปอ 
๖.บ้านสร้างหว้า 
๗.บ้านหนองเตย 
๘.บ้านโคกเพ็ก 
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ผลการนิเทศ 

 ๑. ทั้ง ๒๕ โรงเรียนมีการเตรียมการล่วงหน้า ตั้งแต่ก่อน ๑๗ พ.ค. ๖๔ เป็นระยะ ตามประกาศเลื่อนเปิด
ภาคเรียน จนถึง ๑๓ มิ.ย.๖๔ 
          ๒. ระบบการนิเทศทางไกล ได้ผลพึงพอใจทั้ง ๒๕ โรงเรียน (ผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศได้สื่อสาร        
เชิงกัลยาณมิตร ทุกโรงเรีน/ทุกห้องเรียน/ครูทุกคน) 

๓. อาคารสถานที่ มีความพร้อมทั้งอาคารหลักและอาคารประกอบ เช่น สนาม สวนหย่อม ฯลฯ 
๔. อบต./รพ.สต. ให้ความร่วมมือตามมาตรการ สธ. โดยการประสานทั้งวาจาและหนังสือราชการ 
๕. ครูจัดการเรียนการสอนแบบ onsite ที่ โรงเรียน และจัดบทเรียน on hand แก่เด็กที่ยังกักตัวตาม

มาตรการ (ร่องสะอาด ๑ คน ต าแย ๒ คน อนุบาลพยุห์ ๒ คน คูเมือง ๑ คน โพธิ์ศรี ๑ คน สร้างหว้า ๑ คน 
หนองหว้าฯ ๓ คน) 

๖. กลุ่ม รร.น าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมฯ ๔ รร. ก าลังปรับหลักสูตรสถานศึกษาสู่ฐานสมรรถนะและทดลองใช้
จริงภาคเรียนที่ ๑/๖๔ นี้ 

๗. ผอ.รร. คณะครู รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายอย่างครบถ้วน (เรียนที่บ้านโดย on air on 
hand online ตามมาตรการนับเวลาเรียนได้) 

๘. ใน รร.ที่มีครูผู้ช่วยฯ ให้แจ้งก าหนดการนัดหมายการประเมินแบบเข้ม พร้อมวิธีการ การประเมินอาจ
ใช้ระบบ Zoom Meeting 

๙. การยืนยัน คุณภาพ รร.คุณธรรม ๒ – ๓ ดาว ช่วงต้นสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๔ 
๑๐. การสื่อสารวันสอนชดเชยกับ อปท. เพ่ือไม่กระทบอาหารกลางวันแจ้ง ปฏิทินการจัดการสอน ๒๐๐ 

วัน ให้ อบต. เทศบาล พร้อมแนบส าเนาหนังสือ สพฐ.และสพป. ด้วยเพื่อเข้าบัญญัติ อบต. 
๑๑. ทั้ง ๒๕ รร.รับจะพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และปลอดภัยทั้งระบบไฟฟ้าช่วงฤดูฝน 

สัตว์ร้ายต่าง ๆ (งู ตะขาบ) ยุงลาย เป็นต้น  
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บทท่ี ๕  
สรุปผลกำรนิเทศ และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลกำรนิเทศ 

รายงานผลการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เสนอผลการนิเทศ ดังต่อไปนี้ 

ผลการนิเทศระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพ่ือให้
สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการจัดการศึกษา เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามนโยบายการ
จัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นกระตุ้นให้ผู้บริหาร คณะครู และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมงานของสถานศึกษาให้มีความพร้อมและเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนในสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต ๑ จ านวน ๒๕๘ โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ได้แก่ แบบนิเทศ ติดตามการเตรียมความ
พร้อมจัดการศึกษา ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๑ มีทั้งหมด ๓ ตอน มีผลการนิเทศดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนในสังกัดส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ จ ำนวน 258  โรงเรียน 

กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน (CEO) จ ำนวน ๑๕  กลุ่มเครือข่ำย ผู้บริหำรจ ำนวน 247 คน ครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ จ ำนวนรวมทั้งหมด ๒,423  คน  นักเรียน จ ำนวนรวมทั้งหมด ๓๓,๔๐๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 
มิถุนำยน 2564) ระดับกำรศึกษำที่โรงเรียนเปิดสอน ระดับปฐมวัย - ป.6 จ ำนวน 189 โรงเรียน ระดับปฐมวัย 
- ม.3 จ ำนวน 69 โรงเรียน  ขนำดของโรงเรียน ขนำดเล็ก จ ำนวน 166 โรงเรียน  ขนำดกลำง  86  โรงเรียน 
ขนำดใหญ ่จ ำนวน 4 โรงเรียน และขนำดใหญ่พิเศษ จ ำนวน  2 โรงเรียน 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรกำรป้องกันในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

๒.๑ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎำคม ๒๕๖๔) รูปแบบ Onsite จ ำนวน 
๗๘ จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 30.23 รูปแบบ On-Hand จ ำนวน 140 โรงเรียน ร้อยละ 54.27 รูปแบบผสม 
(Blended) จ ำนวน 40 โรงเรียน ร้อยละ 15.50 

๒.๒ รูปแบบให้ผู้เรียนมำเรียนที่สถำนศึกษำกรณีเปิด On-site จ ำแนกได้ดังนี้ 1) กำรสลับกลุ่มผู้เรียน  
แบบแบ่งผู้เรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม จ ำนวน 15 โรงเรียน ร้อยละ 5.82  ๒)กำรสลับช่วงเวลำเรียนของ
ผู้เรียน แบบเรียนทุกวัน จ ำนวน  41  โรงเรียน ร้อยละ 15.89 3) กำรสลับชั้นมำเรียนของผู้เรียน แบบสลับวัน
จ ำนวน 29 โรงเรียน ร้อยละ 11.25  4) กำรสลับชั้นมำเรียนของผู้เรียน แบบสัปดำห์เว้นสัปดำห์ จ ำนวน 1
โรงเรียน ร้อยละ 0.38  5) กำรสลับชั้นมำเรียนของผู้เรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่  จ ำนวน 3 โรงเรียน ร้อยละ 
1.16 และ 6) นักเรียนมำเรียนทุกคน ทุกวัน จ ำนวน 169 โรงเรียน ร้อยละ 65.80 

๒.๓  ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เปิดสอน On-site  โรงเรียนที่มีควำมพร้อมในระดับมำก
ที่สุด และ ระดับมำก จ ำนวน 193 โรงเรียน ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 74.25  โรงเรียนที่มีควำมพร้อมอยู่ใน
ระดับ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด จ ำนวน 13 โรงเรียน ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 5.03 และโรงเรียนที่ไม่ตอบ
ค ำถำม จ ำนวน 52 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.15 จ ำแนกเป็นควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
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  2.3 ควำมพร้อมของห้องเรียน โรงเรียนที่มีควำมพร้อมของห้องเรียนอยู่ในระดับมำกที่สุด และ 
ระดับมำก จ ำนวน 197 โรงเรียน ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 76.35 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมอยู่ในระดับ ปำน
กลำง จ ำนวน 15 โรงเรียน ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 5.82 และโรงเรียนที่ไม่ตอบค ำถำม จ ำนวน 46 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 17.83 

๒.๓.๒ ควำมพร้อมของครู  โรงเรียนที่มีครูครบชั้นและครูครบห้องเรียน จ ำนวน  48  โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 34.09  โรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นและครูไม่ครบห้องเรียน จ ำนวน 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
48.14 และโรงเรียนที่ไม่ตอบค ำถำม จ ำนวน 45 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.44 

๒.๓.๓ ควำมพร้อมของผู้ปกครอง โรงเรียนที่มีควำมพร้อมของผู้ปกครอง อยู่ในระดับมำกที่สุด 
และ ระดับมำก จ ำนวน 190 โรงเรียน ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 73.64  โรงเรียนที่มีควำมพร้อมของ
ผู้ปกครอง อยู่ในระดับปำนกลำง ระดับน้อย จ ำนวน 21 โรงเรียน ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 8.15 และโรงเรียน
ที่ไม่ตอบค ำถำม จ ำนวน 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.21 
 ๒.๔. กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควำมปลอดภัยเพ่ือกำรลดกำรแพร่เชื้อโรค มีโรงเรียนที่ท ำได้ครบ   
ทุกข้อ จ ำนวน 249 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.51 และโรงเรียนที่ท ำได้ไม่ครบทุกข้อ จ ำนวน 9 โรงเรียน    
คิดเป็นร้อยละ 3.49 
 ๒.๕  มีนักเรียนที่มีอำกำรของระบบทำงเดินหำยใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (ไข้ ไอ มีน้ ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น  
หำยใจเร็ว หำยใจแล้วเหนื่อย หรือหำยใจล ำบำก) ในช่วงเวลำ 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โรงเรียนที่นักเรียนไม่มีอำกำร
ใดๆ เลย จ ำนวน 254 โรงเรยีน คิดเป็นร้อยละ 98.44  และโรงเรียนที่นักเรียนมีอำกำร เช่น เป็นหวัดน้ ำมูกไหล 
นักเรียนบำงคนไม่อยู่บ้ำนไปอยู่กับผู้ปกครองที่ต่ำงจังหวัด หรือ ไม่แน่ใจในอำกำร จ ำนวน  4 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 1.56 
 ๒.๖ นักเรียน บุคลกรในโรงเรียน และผู้มำติดต่อ มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกโรงเรียนโดยใช้
QR-Code หรือใช้กำรบันทึกและรำยงำนข้อมูล โรงเรียนที่จัดให้ลงทะเบียน  จ ำนวน 229 โรงเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 88.75 และโรงเรียนที่ไม่ได้จัดลงทะเบียน จ ำนวน 29 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.29 

2.7 มีกำรเตรียมแผนรองรับกรณีพบผู้เรียนมีอำกำรเป็นไข้ ไอ หรือหวัด  โรงเรียนที่มีแผนรองรับ 
จ ำนวน 233  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.31 และโรงเรียนที่มีมีแผนรองรับ จ ำนวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 9.69 
 ๒.๘ มีแผนกำรรองรับกรณีพบผู้เรียนมีอำกำรเป็นไข้ ไอ หรือหวัด ทุกโรงเรียนมีแผนรองรับดังนี้ 1) จัด
พ้ืนที่หรือห้องแยกส่วน 2) มีช่องทำงติดต่อผู้ปกครอง 3) มีช่องทำงติดต่อเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 4) สร้ำง
ข้อตกลงกับผู้ปกครองก่อนวันเปิดเรียนหำกนักเรียนมีอำกำรไม่สบำย ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใดๆ ในช่วงกำรระบำด
ของโรคโควิด19 ให้หยุดเรียนจนกว่ำจะหำยเป็นปกติ ค่อยมำเรียน และทำงโรงเรียนจะสอนชดเชยให้  
ด ำเนินกำรครบทั้ง 4 ข้อ ทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

 ตอนที่ 3 ปัญหำ/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 3.1 ปัญหำ/อุปสรรค 

๑) ครูมีชั่วโมงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำกเกินไป/ครูไม่
เพียงพอ 38 โรงเรียน 

 
ร้อยละ 14.73 

๒) สถำนศึกษำขำดงบประมำณปรับปรุงให้เป็นไปตำม
มำตรกำรฯ 73 โรงเรียน 

 
ร้อยละ 28.30 
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๓) สถำนศึกษำขำดงบประมำณปรับปรุงให้เป็นไปตำม
มำตรกำรฯ /ครูไม่เพียงพอ 46 โรงเรียน 

 
ร้อยละ 17.82 

๔) สถำนศึกษำขำดงบประมำณปรับปรุงให้เป็นไปตำม
มำตรกำรฯ /อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ไม่เพียงพอ 28 โรงเรียน 

 
ร้อยละ 10.85 

๕) ไม่มีสัญญำณอินเตอร์เน็ตในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 1 โรงเรียน ร้อยละ 0.38 
๖) อ่ืนๆ 6 โรงเรียน ร้อยละ 2.33 
๗) จ ำนวนโรงเรียนที่ไม่ตอบค ำถำม 66 โรงเรียน ร้อยละ 25.59 

รวม 258 โรงเรียน ร้อยละ 100 

๓.2  ข้อเสนอแนะ (จำกโรงเรียนในสังกัด) 
๑) ควรจัดงบประมำณสนับสนุนโรงเรียนในกำรจัดหำอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
๒) ครู นักเรียนทุกคนต้องได้รับวัคซีน 
๓) ควรงดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มกันในช่วงนี้ เนื่องจำกชุมชนมีกลุ่มเสี่ยงจ ำนวนมำก นักเรียนยังไม่มีวุฒิ

ภำวะพอที่จะป้องกันตัวเองเหมือนผู้ใหญ่ได้ ควรเปิดโรงเรียนเมื่อคนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้วเพ่ือลด
กำรระบำดจนท ำให้ต้องปิดสถำนศึกษำอีก  

๔) ควรจัดให้มีมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  
๕) ควรเพิ่มกำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ือน ำมำช่วยในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนเนื่องจำกครูไม่ครบชั้นและไม่ตรงกับวิชำเอก 
๖) ต้องกำร ให้หน่วยงำนต้นสังกัดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในกำรคัดกรอง และน้ ำยำในกำรฆ่ำเชื้อ 
๗) โรงเรียนควรเลือกเปิดเรียน - ปิดเรียนได้ตำมบริบท 
๘) ส่งเสริมกำรใช้อินเทอร์เน็ตภำยในสถำนศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรท ำงำนให้มี

ควำมพร้อมยิ่งขึ้น 
๙) อยำกให้จัดสนับสนุนอุปกรณ์ในกำรเรียน On-Air  ให้ทั่วถึงในกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ 

กำรแพร่ระบำดของโรคโควิค 19 
 

ผลการนิเทศระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔๒) เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
โรงเรียนในสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จ านวน ๒๕๘ โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน
การนิเทศได้แก่ แบบนิเทศ ก ากับ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นแบบตอบค าถาม
ปลายเปิดสรุปผลการนิเทศเป็นภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

๑. กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป 
ทุกโรงเรียนได้ด ำเนินงำนแบบบูรณำกำรตำมประเด็นกำรนิเทศ ดังต่อไปนี้  

           ๑.๑ กำรน ำแนวคิดส ำคัญสู่กำรปฏิบัติจริงในโรงเรียน ได้แก่ พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๑๐ กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้ำน ๑) มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  ๒) มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ๓) มีงำนท ำ-มีอำชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองที่ดสีู่  
   ๑.๒ ควำมปลอดภัย กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
   ๑.๓ นโยบำย ๑๒ ประกำรของรัฐมนตรี และ สพฐ. 
                    ๑.๔ มำตรกำรป้องกันคุณภำพ ๓ ประกำร ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด-๑๙ 
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   ๑.๕ กำรน ำกำรประเมิน  RT, NT, O-NET ไปใช้วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    ๑.๖ สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
   ๑.๗ กำรด ำเนินงำนอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม (นม)    
   ๑.๘ กำรด ำเนินงำนด้ำนงบพ้ืนฐำนนักเรียน (อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแต่งกำย) 
   ๑.๙ เตรียมควำมพร้อมนักเรียนอนุบำล ๑ หรือ อนุบำล ๒ ป.๑ และ ม. ๑      

          ๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษค่อนข้างรุนแรงและวงกว้าง ทุกโรงเรียน        
จึงมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มด้วยเช่นกัน ดังนั้นโรงเรียนในบางพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเรียนการสอนไปตามสภาวะ จากการรายงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน     
ที่โรงเรียนเลือกจัดการเรียนรู้จะมีอยู่ 3 รูปแบบเป็นหลัก ได้แก่ ๑) รูปแบบ ON-SITE ๒) รูปแบบ ON-HAND 
และ ๓) รูปแบบผสม (BLENDED) โดยยึดหลัก ดังนี้  
      -  เด็กต้องได้เรียน อยู่ที่ไหนต้องได้เรียน 
      -  ผู้ปกครองเชื่อมั่น 
      -  ครูและนักเรียนต้องปลอดภัย 

          ๓. วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID -19) ที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและรวดเร็ว ทุกโรงเรียนได้ด ำเนินงำนป้องกันกำรระบำดโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -19) ตำมมำตรกำรของหน่วยงำนต่ำงดังนี้ 1) กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข       
2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 3) ศคบ.จังหวัดศรีสะเกษ โดยส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ก ำหนดให้โรงเรียนรำยงำนผลอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรนิเทศไปใช้ 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ          
ศรีสะเกษ เขต ๑ มีข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรนิเทศเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีงบประมำณ 2565   
ดังต่อไปนี้  

1. กำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำครูผู้สอนโดยสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้วยรูปแบบ Active Learning ที่หลำกหลำย และสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู้เกี่ยวกับกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ครูผู้สอนสำมำรถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ิมมำกขึ้น  

2. กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม จิตอำสำ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ และทักษะของผู้เรียน ในศตวรรษ     
ที่ 21 ผ่ำนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ และมีกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวและน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนำ
ผู้เรียนให้     มีคุณภำพ และปลูกฝังในกำรแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง     
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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โครงการ   นิเทศ ติดตำมและประเมินผลคุณภำพกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
ลักษณะโครงการ    โครงกำรต่อเนื่อง  
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบำยที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์ SSK๑ 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระ 

ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   
สนองจุดเน้น SSK๑   ด้ำนคุณธรรม และด้ำนคุณภำพ 
สนองมาตรฐาน SSK๑ มฐ.๑  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 
   มฐ.๒  กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 
   มฐ.๓  ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 

๑.  หลักการและเหตุผล  
        กำรนิเทศกำรสอน เป็นกระบวนกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงผู้ท ำหน้ำที่นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ

โดยกำรช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค ำแนะนำ เพ่ือที่จะพัฒนำหรือปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรเรี ยนกำร
สอนของครู เพ่ือให้ได้มำซึ่งสัมฤทธิ์สูงสุด  ในกำรเรียนของนักเรียน  เป็นกระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรทำง
กำรศึกษำให้มีคุณภำพ  ทันต่อสถำนกำรณ์  นโยบำยกำรศึกษำ  หลักสูตรและองค์ประกอบต่ำง ๆ ซึ่ง
ควำมส ำคัญของกำรนิเทศกำรสอนมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง ในกำรพัฒนำทำงด้ำนวิชำกำร  ควำมรู้ นวัตกรรมทำง
กำรศึกษำ หลักสูตร นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรปรับเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง  ให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำวะทำงกำรเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม มีกำรปรับเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลำ  แก้ไขปัญหำในกำรจัด
กำรศึกษำ  ป้องกันควำมผิดพลำดในกำรจัดกำรศึกษำ  เพ่ือก่อให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งผู้นิเทศต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้
อย่ำงกว้ำงขวำง พอที่จะช่วยให้สำมำรถอภิปรำยปัญหำต่ำง ๆ       ได้ เพรำะกำรแก้ปัญหำมิได้มีขอบเขตตำยตัว 
เช่น มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องหลักสูตร กำรพัฒนำหลักสูตร กำรน ำหลักสูตรไปใช้ให้สอดคล้องกับสังคมและ
ท้องถิ่นให้เกิด ประโยชน์สูงสุด มีทักษะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และสื่อกำรเรียนกำรสอนเป็นอย่ำงดี 
เนื่องจำก กำรนิเทศกำรศึกษำเป็นวิธีกำรที่ส ำคัญวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนำคุณภำพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำเกี่ยวกับ
กำรให้ ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ สนับสนุน สร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือให้มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท  และหน้ำที่ โดยเฉพำะงำนด้ำนวิชำกำร เนื่องจำกงำนวิชำกำรเป็น  
งำนหลักที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำและเป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกประเภทใน 
สถำนศึกษำ โดยเฉพำะกำรปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอน ซึ่งเป็นจุดหมำยหลักและเป็น เครื่องชี้วัด  
ควำมส ำเร็จทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน มุ่งเน้น กำร
พัฒนำสติปัญญำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ค่ำนิยมท ำให้ผู้เรียนมีคุณค่ำต่อสังคม  

 กระทรวงศึกษำธิกำร โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนทำงไกล ในระยะที่ ๑ เตรียมควำมพร้อมส ำหรับครูในด้ำนกำรจัดท ำคู่มือและให้ควำมรู้ในกำรใช้
เครื่องมือ เทคนิคและวิธีกำร เสร็จสิ้นแล้วในวันที่ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๓ และได้เริ่มระยะที่ ๒ โดยเปลี่ยนชื่อ
เป็น กำรตรวจสอบควำมพร้อมกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๓  เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตำมหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง แม้แต่ในกรณีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
(COVID-19) ไม่คลี่คลำยหลังเปิดภำคเรียน กระทรวงศึกษำธิกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ       
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ขั้นพ้ืนฐำน จึงเตรียมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล พร้อมทั้งก ำหนด แนวทำงกำรด ำเนินงำนส ำหรับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยจำกกำรตรวจสอบควำมพร้อมกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ซึ่งเป็นระยะที่ ๒ ของกำร
ด ำเนินกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๓พบว่ำ สำธำรณชนให้ควำมสนใจ
ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นอย่ำงยิ่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จึงได้เร่งด ำเนินกำรด้ำนต่ำง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสนับสนุนกำรด ำเนินกำรข้ำงต้นให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลยิ่งขึ้น และเพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงเห็นควรน ำเรียนคณะรัฐมนตรีทรำบถึงกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สำมำรถขับเคลื่อนได้ทันกำรณ์ ก่อนกำรเปิดภำคเรียนในวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

 ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ต้องกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร และ สพฐ.สู่กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำ จึงได้ด ำเนินโครงกำรนี้ขึ้น  
 
๒. วัตถุประสงค ์ 

๒.๑ เพ่ือนิเทศ ติดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ  
รัฐบำลกระทรวงศึกษำธิกำรและ สพฐ.สู่กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำ  

๒.๒ เพ่ือพัฒนำศักยภำพของศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  
เขต ๑ ตำมมำตรฐำนควำมรู้ และประสบกำรณ์วิชำชีพของศึกษำนิเทศก์  

๑.๓ เพ่ือถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมควำมส ำเร็จกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  และ
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และสพฐ. ของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขต  
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑.๔ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 
๓. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ  
3.1  โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม  

กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมจุดเน้นนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง อย่ำงน้อย ๓ 
ครั้ง  

๓ ๒. ศึกษำนิเทศก์ คณะกรรมกำรนิเทศฯ ประธำนกลุ่ม บุคลำกำรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องทุกคน 
ได้รับกำรพัฒนำศำสตร์ควำมรู้กำรนิเทศแนวใหม่ตำมมำตรฐำนควำมรู้ นิเทศติดตำม และประสบกำรณ์วิชำชีพ
ของศึกษำนิเทศก ์ 

เชิงคุณภาพ  
๓.๑  ศึกษำนิเทศก์ คณะกรรมกำรนิเทศฯ ประธำนกลุ่ม บุคลำกำรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องทุกคน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ได้รับกำรเพ่ิมพูนประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน 
ร่วมมือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมจุดเน้นนโยบำยของรัฐบำล  กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่ได้มำตรฐำน บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้  
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๓.๒  สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษเขต ๑ มีผลกำรประเมิน
ระดับชำติ NT ชั้นประถมศึกษำปีที่๓ และผลกำรประเมิน O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่๖ และชั้นมัธยมศึกษำ     
ปีที๓่ สูงกว่ำ ระดับชำติทุกด้ำน และทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 

ประชุม  วำงแผน  วิเครำะห์สภำพปัญหำและ
สภำพควำมต้องกำรนิเทศของสถำนศึกษำเพ่ือ
ก ำหนดเนื้อหำสำระในกำรนิเทศ และจัดท ำ
เครื่องมือกำรนิเทศ 

มีนำคม - ตุลำคม 
๒๕๖๓ 

คณะศึกษำนิเทศก์ 
 

๒. ประเมินควำมพร้อมวันเปิดภำคเรียน พฤษภำคม , ตุลำคม  
๒๕๖๓ 

ศึกษำนิเทศก์ คณะกรรมกำร                         
นิเทศฯ ประธำนกลุ่ม บุคลำ
กำรทำงกำรศึกษำ 

๓ ปฏิบัติกำรนิเทศ ตำมภำระงำนหลัก 
- กำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและ
หลักสูตรปฐมวัย 
- กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
- กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
- กำรนิเทศภำยใน 
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
(DLTV) และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 

มีนำคม - ตุลำคม 
๒๕๖๓ 

คณะศึกษำนิเทศก์ 

๔ ปฏิบัติกำรนิเทศตำมงำนนโยบำย ได้แก่ 
๑) ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน                                  
๒) Thailand ๔.๐ ๓) กำรยกระดับทักษะ
ภำษำอังกฤษ ๔) โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 

 ๕) โรงเรียนคุณธรรม ๖) STEM Education  
 ๗) โครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ๘) กำรพัฒนำ
โรงเรียน ICU ๙) โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐) 
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ๑๑) กำร
บริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม ๑๒) 
Professional Leaning Community (PLC) ๑๓) 
กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม (Inclusive 
Education) และ ๑๔) กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ (NT,O-NET) และกำรอ่ำน 

  

๕ ประชุม  สรุปผลกำรนิเทศ ๓๐  สิงหำคม ๒๕๖๓ 
 

รอง ผอ.เขตฯ คณะ
ศึกษำนิเทศก์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๖ รำยงำนผลกำรนิเทศ 

    - รำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ เดือนละครั้ง 
    - รำยงำนสิ้นปีกำรศึกษำ 

 
 มกรำคม ๒๕๖๓ - 
มีนำคม ๒๕๖๓ ๑๐   
ตุลำคม ๒๕๖๓ 

 
คณะศึกษำนิเทศก์ 

 
๕. งบประมาณ  จำกแผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน งบด ำเนินงำน    งบประมำณ 
๓๐๐,๐๐๐ บำท  (สำมแสนบำทถ้วน) ถัวจ่ำยทุกรำยกำร เป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ประชุม  วำงแผน  วิเครำะห์สภำพปัญหำและสภำพควำม
ต้องกำรนิเทศของสถำนศึกษำเพ่ือก ำหนดเนื้อหำสำระในกำร
นิเทศ (ประจ ำเดือน) 
 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  อำหำรกลำงวัน ในกำรประชุม  
วำงแผน  ส ำหรับศึกษำนิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ๑๒ ครั้ง ๆ ละ  
๒๐ คน คนละ ๑๒๕ บำท เป็นเงิน 
๒๐ คน x ๑๒๕ บำท x ๑๒ ครั้ง 
- จัดท ำแผนนิเทศประจ ำปี ๒๕๖๓ 
จ ำนวน ๒๐ เล่ม และรำยงำนผล กำรนิเทศ จ ำนวน ๒๐ 
เล่มๆ ละ ๑๒๐ บำท           

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

 
- 

 
 
 
 

- 
 
 

๔,๘๐๐ 

 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 
 

๔,๘๐๐ 

๒ ประเมินควำมพร้อมวันเปิดภำคเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
- ค่ำพำหนะส ำหรับศึกษำนิเทศก์ คณะกรรมกำรนิเทศฯ 
ประธำนกลุ่ม บุคลำกำรทำงกำรศึกษำ ๕๐ คนๆละ ๒ ครั้งๆ 
ละ ๕๐๐ บำท  
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง ศึกษำนิเทศก์ คณะกรรมกำรนิเทศฯ ประธำน
กลุ่ม บุคลำกำรทำงกำรศึกษำ ๕๐ คนๆละ ๒ ครั้งๆ ละ ๑๒๐ 
บำท  
- ค่ำพำหนะส ำหรับศึกษำนิเทศก์ ๒๐ คนๆละ ๑ ครั้งๆ ละ 
๕๐๐ บำท 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง ศึกษำนิเทศก์ ๒๐ คนๆละ ๑ ครั้งๆ ละ ๑๒๐ 
บำท 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

      
๒,๔๐๐ 

 
 

- 
- 
 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

๒,๔๐๐ 

๓ ปฏิบัติกำรนิเทศ ตำมภำระงำนหลัก 
- ค่ำพำหนะส ำหรับผู้นิเทศ 

 
- 

 
๑๗๒,๙๐๐ 

 
- 

 
๑๗๒,๙๐๐ 

๔ ปฏิบัติกำรนิเทศตำมงำนนโยบำย 
- ค่ำพำหนะส ำหรับผู้นิเทศ 
 

 
- 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
- 

 
๒๕,๐๐๐ 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๕ ประชุม  สรุปผลกำรนิเทศ 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  อำหำรกลำงวัน ในกำรประชุม  
วำงแผน  ส ำหรับศึกษำนิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง ๆ ละ  
๒๐ คนๆละ ๑๒๕ บำท เป็นเงิน ๒๐ คน x ๑๒๕ บำท  

 
- 
 
 

 
๒,๕๐๐ 

 
- 
 
 

 
๒,๕๐๐ 

๖ รำยงำนผลกำรนิเทศ 
- รำยงำนสิ้นปีกำรศึกษำค่ำจ้ำงจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำร
นิเทศ จ ำนวน ๒๐ เล่มๆ ละ ๑๒๐ บำท 

 
- 
 

 
- 

 

 
๒,๔๐๐ 

 
๒,๔๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๙๒,๘๐๐ ๗,๒๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
 
๖.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๖.๑ ผลผลิต (Out puts) 
-  ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศ
แบบมีส่วนร่วมอย่ำงทั่วถึง 

 
สอบถำม 
สัมภำษณ์ 

 
แบบสอบถำม 
แบบสัมภำษณ์ 

๖,๒ ผลลัพธ์ (Out comes) 
-  โรงเรยีนมีผลกำรประเมินคุณภำพ ภำยในตำมระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
ตรวจสอบคุณภำพกำร

จัดกำรศึกษำ 

 
แบบประเมินมำตรฐำน

สถำนศึกษำ 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑ ทุกโรงเรียนในสังกัดสำมำรถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
     ๗.๒ ทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยในอยู่ในระดับดีขึ้นไป และผ่ำนกำรรับรองกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกจำก สมศ. 
 ๗.๓ ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรนิเทศติดตำม กำรเตรียมควำมพร้อมจำกคณะกรรมกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
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เครื่องมือกำรนิเทศ 
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แบบนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน ช่วงเปิดภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
.................................... 

โรงเรียน.....................................................................................กลุ่มเครือข่ำย (CEO) ……………………………….. 
อ ำเภอ........................................................................................................................ .......................................... 
ค ำแนะน ำ แบบนิเทศนี้ใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับให้คณะกรรมกำรนิเทศ ได้ใช้เป็นประเด็นในกำรนิเทศโดย 
             สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - 19) ด้วยช่องทำงที่ 
             หลำกหลำย เช่น ทำงออนไลน์ กำรโทรศัพท์ หรือในพื้นที่ที่สำมำรถเข้ำเยี่ยมชมได้  
             (ในระหว่ำงวันที่ ๑๔ - ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔) 

ล ำดับ ประเด็นกำรนิเทศ กำรด ำเนินกำรของโรงเรียน 
๑ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป 

๑.๑ กำรน ำแนวคิดส ำคัญสู่กำรปฏิบัติจริงในโรงเรียน ได้แก่ 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๑๐ กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำน   
ให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้ำน ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง     
๒) มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ๓) มีงำนท ำ-มีอำชีพ 
และ ๔) เป็นพลเมืองที่ดี 

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

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

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

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

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

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

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

 ๑.๒ ควำมปลอดภัย กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ............................................................
................ ...........................................
................................. ..........................
.................................................. ......... 

 ๑.๓ นโยบำย ๑๒ ประกำรของรัฐมนตรี และ สพฐ ............................................................
................ ...........................................
................................. ..........................
.................................................. ......... 

 ๑.๔ มำตรกำรป้องกันคุณภำพ ๓ ประกำร ภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด-๑๙ 

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

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

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

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

 ๑.๕ กำรน ำผลกำรประเมิน  RT, NT, O-NET ไปใช้วำง
แผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

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

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

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

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

........................................................... . 
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ล ำดับ ประเด็นกำรนิเทศ กำรด ำเนินกำรของโรงเรียน 
 ๑.๖ กำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน ............................................................

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

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

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

 ๑.๗ กำรด ำเนินงำนอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม (นม) ............................................................
................ ...........................................
................................. ..........................
................................................. .......... 

 ๑.๘ กำรด ำเนินงำนด้ำนงบพ้ืนฐำนนักเรียน (อุปกรณ์กำร
เรียน เครื่องแต่งกำย)   

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

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

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

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

 ๑.๙ เตรียมควำมพร้อมนักเรียนอนุบำล ๑ หรือ อนุบำล ๒   
ป.๑ และ ม. ๑   

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

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

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

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

๒ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบที่โรงเรียนก ำหนด 
ON-SITE, ON-AIR , ONLINE , ON-DEMAND , ON-HAND  
และ BLENDED 

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

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

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

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

๓ ด้ำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และก ำหนดมำตรกำรป้องกัน
กำรระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -19) ที่
สำมำรถปฏิบัติได้จริงและรวดเร็ว 

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

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

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

.................................................. ......... 
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รำยช่ือโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน ๒๕๘  โรงเรียน 

CEO/โรงเรียน CEO/โรงเรียน 
๑. CEO กลุ่มเมืองพระธำตุเรืองรอง 

โรงเรียนบ้ำนหญ้ำปล้อง 
โรงเรียนบ้ำนหอยสะเดำพัฒนำ 
โรงเรียนบ้ำนคูซอด 
โรงเรียนบ้ำนเปือย 
โรงเรียนบ้ำนเอกสร้ำงเรือง 
โรงเรียนบ้ำนโนนแย้ 
โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ 
โรงเรียนบ้ำนน้ ำค ำ 
โรงเรียนบ้ำนเวำะ 
โรงเรียนบ้ำนหนองค ำ 

                โรงเรียนบ้ำนหนองโนวิทยำ 

๒. CEO กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต 
โรงเรียนอนุบำลวัดพระโต 
โรงเรียนบ้ำนโนนหุ่งหนองหว้ำน้ ำท่วม 
โรงเรียนบ้ำนหนองแวงโพนเขวำ 
โรงเรียนบ้ำนโนนดั่ง(คุรุรำษฎร์รังสรรค์) 
โรงเรียนมหำรำช 3 
โรงเรียนบ้ำนโพธิ์โนนจำนอีลอก 
โรงเรียนบ้ำนหนองแก้วส ำโรง 
โรงเรียนบ้ำนหนองเข็งเหล่ำแค 
โรงเรียนบ้ำนโนนอีปังโพนวัว 
โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำเข้ำกรรม 

                 โรงเรียนบ้ำนดอนสั้น 
๓. CEO กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ 

โรงเรียนบ้ำนหนองครก 
โรงเรียนบ้ำนหนองสำดโนนเจริญ 
โรงเรียนบ้ำนดอนกลำง 
โรงเรียนบ้ำนหมำกเขียบ 
โรงเรียนบ้ำนยำงกุดนำค ำ 
โรงเรียนบ้ำนกุดโง้ง(สิริรำษฎร์บ ำรุง) 
โรงเรียนบ้ำนบก 
โรงเรียนบ้ำนแทงวิทยำ 
โรงเรียนบ้ำนซ ำโพธิ์ 
โรงเรียนบ้ำนหนองโพธิ์ 
โรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ 
โรงเรียนบ้ำนหนองสวง 
โรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลือง 
โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง(ห้วยคล้ำ1) 
โรงเรียนบ้ำนโพนข่ำ(วินิตวิทยำคำร) 
โรงเรียนบ้ำนหนองแคน(คุรุรำษฎร์

สำมัคคี) 
โรงเรียนบ้ำนหนองแข้หนองหว้ำป่ำ

สะแบง 
                โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 29 
 
  

๔. CEO กลุ่มเมืองศรีล ำดวน 
โรงเรียนบ้ำนทุ่ม 
โรงเรียนบ้ำนโนนแกด 
โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงหนองแวง 
โรงเรียนบ้ำนเสือบอง 
โรงเรียนบ้ำนดงบัง (คุรุรำษฎร์พัฒนำ) 
โรงเรียนบ้ำนแดงเหล่ำยอด 
โรงเรียนตะดอบวิทยำ 
โรงเรียนบ้ำนขมิ้น 
โรงเรียนบ้ำนหำงว่ำวโนนบัว 
โรงเรียนบ้ำนฮ่องแข้ด ำ  
โรงเรียนบ้ำนโพนค้อ 
โรงเรียนบ้ำนจำนหนองคู 
โรงเรียนบ้ำนฮ่องขำดหนองตะเคียน 
โรงเรียนจินดำวิทยำคำร 3 
โรงเรียนบ้ำนก่อโนนหล่อง 
โรงเรียนบ้ำนโพนแดง 
โรงเรียนบ้ำนหนองแคนหนองเทำ 
โรงเรียนบ้ำนแกประชำสำมัคคี 
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CEO/โรงเรียน CEO/โรงเรียน 
๕. CEO กลุ่มฟำกมูลกันทรำรมย์ 

โรงเรียนบ้ำนละทำย 
โรงเรียนบ้ำนกอก 
โรงเรียนบ้ำนเขวำ 
โรงเรียนบ้ำนเหม้ำหนองเรือ 
โรงเรียนบ้ำนยำงน้อยสำมัคคี 
โรงเรียนบ้ำนเปือย 
โรงเรียนบ้ำนหนองแวง(โสวรรณี

วิทยำคม) 
โรงเรียนบ้ำนหนำมแท่ง 
โรงเรียนบ้ำนหนองแก้ว(รำษฎร์ผดุง

วิทยำ) 
โรงเรียนบ้ำนกอกหัวนำ 
โรงเรียนบ้ำนแสงใหญ่(คุรุรำษฎร์บ ำรุง)  
โรงเรียนบ้ำนทำม 
โรงเรียนบ้ำนเจี่ย 
โรงเรียนบ้ำนผึ้ง(มธุลีย์ประชำสรรค์) 
โรงเรียนบ้ำนหมัด(คุรุรัฐสงเครำะห์) 
โรงเรียนบ้ำนเมืองน้อยหนองมุข 
โรงเรียนบ้ำนหนองน้ ำเต้ำโนนสวน 
โรงเรียนบ้ำนทุ่งมั่ง 
โรงเรียนบ้ำนอิปำด 
โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ 
โรงเรียนบ้ำนแวงโนนเปือยหนองแสง 
โรงเรียนบ้ำนพันล ำ 
โรงเรียนบ้ำนเทิน 
โรงเรียนบ้ำนบัวน้อยโนนปอ 
โรงเรียนบ้ำนขำม 
โรงเรียนบ้ำนหนองเทำ 

๖. CEO กลุ่มทักษิณกันทรำรมย์ 
โรงเรียนบ้ำนจำน 
โรงเรียนบ้ำนอำลัย 
โรงเรียนบ้ำนพะแนงวิทยำ 
โรงเรียนบ้ำนบูรพำ 
โรงเรียนบ้ำนผักบุ้ง 
โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง(สนง.

สลำกกินแบ่งสงเครำะห์) 
โรงเรียนบ้ำนผักแพว(คุรุรำษฎร์รังสฤษฎ์) 
โรงเรียนบ้ำนนำดี 
โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดอีตู้ 
โรงเรียนบ้ำนจิกกะลำ 
โรงเรียนบ้ำนเกำะ 
โรงเรียนบ้ำนหนองบัวท่ำช้ำง 
โรงเรียนบ้ำนหนองถ่ม(คุรุรำษฎร์

อนุสรณ์) 
โรงเรียนบ้ำนสีถำน 
โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม 
โรงเรียนบ้ำนโพนทรำยโนนเรือ 
โรงเรียนบ้ำนดู่ 
โรงเรียนบ้ำนคล้อมิตรภำพ 226 

 

๗. CEO กลุ่มมิตรภำพกันทรำรมย์ 
โรงเรียนบ้ำนหนองอีกว่ำง 
โรงเรียนบ้ำนค ำเนียม(ค ำเนียมวิทยำคำร)  
โรงเรียนบ้ำนหนองมะแซว 
โรงเรียนบ้ำนดูนสิม (อสพป.8) 
โรงเรียนบ้ำนมะกรูด 
โรงเรียนบ้ำนหนองทำมใหญ่ 

๘. CEO กลุ่มกลำงกันทรำรมย์ 
โรงเรียนอนุบำลกันทรำรมย์  
โรงเรียนบ้ำนอีต้อม 
โรงเรียนบ้ำนโนนผึ้ง 
โรงเรียนบ้ำนโนนสัง(โนนสังวทิยคำร) 
โรงเรียนบ้ำนหนองบัวไชยวำน 
โรงเรียนบ้ำนหนองหวำย 



CEO/โรงเรียน CEO/โรงเรียน 
โรงเรียนบ้ำนโคก 
โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ลังกำ 
โรงเรียนบ้ำนหนองกก 
โรงเรียนบ้ำนยำง  
โรงเรียนบ้ำนหนองก่ี 
โรงเรียนบ้ำนสร้ำงเหล่ำโนนแดง 

 

โรงเรียนบ้ำนหนองโอง 
โรงเรียนบ้ำนหนองดุมหนองม่วง 
โรงเรียนบ้ำนหนองหัวช้ำง 
โรงเรียนบ้ำนเลิงแฝกโพนทองพัฒนำ 
โรงเรียนบ้ำนทุ่งพำย 
โรงเรียนบ้ำนหนองถ่ม 
โรงเรียนบ้ำนบกขี้ยำง 
โรงเรียนบ้ำนกล้วย 
โรงเรียนบ้ำนลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ ำค ำ 
โรงเรียนขี้เหล็ก(อสพป.40) 

๙. CEO กลุ่มอ ำเภอยำงชุมน้อย 
โรงเรียนบ้ำนลิ้นฟ้ำ 
โรงเรียนบ้ำนดินด ำ 
โรงเรียนบ้ำนผักขะ 
โรงเรียนบ้ำนคอนกำม 
โรงเรียนบ้ำนค้อเมืองแสน 
โรงเรียนบ้ำนโนนคูณ 
โรงเรียนบ้ำนหอยโนนดู่ 
โรงเรียนบ้ำนโนนติ้ว 
โรงเรียนบ้ำนแก้ง 
โรงเรียนบ้ำนยำงเครือ 
โรงเรียนบ้ำนกุดเมืองฮำม(ศิริรำษฎร์

สงเครำะห์) 
โรงเรียนบ้ำนยำงชุมใหญ่ 
โรงเรียนอนุบำลยำงชุมน้อย(หน่วยคุรุ

รำษฎร์รังสรรค์) 
โรงเรียนบ้ำนบอนวิทยำ 
โรงเรียนบ้ำนจอมวิทยำ 

                โรงเรียนบ้ำนโนน (รัฐประชำสงเครำะห์) 

๑๐. CEO กลุ่มบูรพำโนนคูณ 
โรงเรียนอนุบำลโนนคูณ 
โรงเรียนบ้ำนโนนคูณ 
โรงเรียนบ้ำนหนองสำมขำดอนแก้ว 
โรงเรียนบ้ำนเท่อเล่อ 
โรงเรียนบ้ำนหนองจิกเหล่ำเชือก 
โรงเรียนบ้ำนร่องเก้ำ 
โรงเรียนบ้ำนหนองกุงสนำมชัย 
โรงเรียนบ้ำนก้อนเส้ำ 
โรงเรียนบ้ำนม่วงเปเหมือดแอ่ 
โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด 
โรงเรียนบ้ำนหนองหิน 
โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์ 
โรงเรียนบ้ำนหนองแวง 
โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 

 

๑๑. CEO กลุ่มประจิมโนนคูณ 
โรงเรียนบ้ำนโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยำ) 
โรงเรียนบ้ำนหนองปลำเข็งกอไหล่ 
โรงเรียนบ้ำนผักขย่ำใหญ่ 
โรงเรียนบ้ำนปลำข่อ 
โรงเรียนบ้ำนเวำะวิทยำคม 
โรงเรียนบ้ำนหยอด 

๑๒. CEO กลุ่มน้ ำเกลี้ยง 
โรงเรียนบ้ำนขี้เหล็ก 
โรงเรียนบ้ำนละเอำะ 
โรงเรียนบ้ำนแวด 
โรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำง 
โรงเรียนบ้ำนหนองพะแนง 
โรงเรียนบ้ำนรุ่ง 



CEO/โรงเรียน CEO/โรงเรียน 
โรงเรียนบ้ำนหนองสนม  
โรงเรียนบ้ำนหนองตลำด 
โรงเรียนบ้ำนนำม่องนำเมือง 
โรงเรียนบ้ำนเหล่ำฝ้ำย 
โรงเรียนบ้ำนบกแดงผักขะย่ำ 
โรงเรียนบ้ำนดินด ำเหล่ำเสนไต้ 
โรงเรียนบ้ำนหัวเหล่ำ 
โรงเรียนบ้ำนโพนงำม 
โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง 
โรงเรียนบ้ำนโปร่ง 

 

โรงเรียนบ้ำนสบำย 
โรงเรียนบ้ำนหนองแลงระไง 
โรงเรียนบ้ำนโนนงำม 
โรงเรียนบ้ำนยำงน้อยตองปิด 
โรงเรียนบ้ำนกะวัน 
โรงเรียนบ้ำนลุมพุกคูวงศ์ 
โรงเรียนบ้ำนบัวระรมย์ 
โรงเรียนบ้ำนสวนกล้วย 
โรงเรียนบ้ำนหนองบำง 
โรงเรียนบ้ำนน้ ำเกลี้ยง 
โรงเรียนบ้ำนหนองนำเวียง 
โรงเรียนบ้ำนลุมภู 
โรงเรียนบ้ำนโนนหนองสิม 
โรงเรียนอนุบำลอ ำเภอน้ ำเกลี้ยง(เขิน) 
โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง 
โรงเรียนบ้ำนสะพุง 
โรงเรียนบ้ำนหนองแวง 
โรงเรียนบ้ำนคูบ 
โรงเรียนบ้ำนสะเต็ง 

๑๓. CEO กลุ่มวังหิน 1 
โรงเรียนอนุบำลวังหิน 
โรงเรียนบ้ำนกะเอิน 
โรงเรียนบ้ำนโพนดวน 
โรงเรียนขุมค ำวิทยำ(สลำกกินแบ่งฯ) 
โรงเรียนบ้ำนหัววัวหนองนำรี 
โรงเรียนบ้ำนโนนสำยหนองหว้ำ 
โรงเรียนบ้ำนไทยบวกแต้บวกเตย  
โรงเรียนบ้ำนธำตุ(สหพัฒนำนุสรณ์) 
โรงเรียนบ้ำนสว่ำง 
โรงเรียนบ้ำนดงยำง 
โรงเรียนบ้ำนหนองคูโนนแก้วหนองอีย่ำ 
โรงเรียนบ้ำนหนองกันจอ 
โรงเรียนบ้ำนเจ้ำทุ่ง 
โรงเรียนบ้ำนโนนส ำโรงหนองหมำกแซว 
โรงเรียนบ้ำนลิงไอ 
โรงเรียนบ้ำนหนองบัว  

๑๔. CEO กลุ่มวังหิน ๒  
โรงเรียนบ้ำนดวนใหญ่ (ลีรำษฎร์วัฒนำ)  
โรงเรียนบ้ำนทุ่ง 
โรงเรียนบ้ำนสร้ำงบำก 
โรงเรียนบ้ำนสะมัด 
โรงเรียนบ้ำนหนองนำโพธิ์ 
โรงเรียนบ้ำนหนองคู 
โรงเรียนบ้ำนโพนยำง 
โรงเรียนบ้ำนทุ่งน้อย 
โรงเรียนบ้ำนหนองทุ่ม 
โรงเรียนบ้ำนเห็นอ้ม 
โรงเรียนบ้ำนตีกำ 
โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 
โรงเรียนบ้ำนหนองตำเชียง 
โรงเรียนบ้ำนโนนดู่ 

 



CEO/โรงเรียน CEO/โรงเรียน 
โรงเรียนบ้ำนสร้ำงสะแบง 
โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองห้วยคล้ำ 2 
โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองห้วยคล้ำ 3 

๑๕. CEO กลุ่มพยุห์ 
โรงเรียนอนุบำลพยุห์ 
โรงเรียนบ้ำนเปือยประชำสำมัคคี 
โรงเรียนบ้ำนหนองรัง 
โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงหนองแต้  
โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำทับทัย 
โรงเรียนบ้ำนโนนเพ็ก 
โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ศรี(คุรุรำษฎร์อินทรสุ

ภำผล) 
โรงเรียนบ้ำนสร้ำงหว้ำ 
โรงเรียนบ้ำนหนองออ 
โรงเรียนบ้ำนค้อยำงปอ(อสพป.35) 
โรงเรียนบ้ำนโคกเพ็ก 
โรงเรียนบ้ำนหนองค้ำ  
โรงเรียนบ้ำนเสมอใจหนองสะลำม 
โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง(อสพป.17) 
โรงเรียนบ้ำนร่องสะอำด 
โรงเรียนบ้ำนหนองเตย 

           โรงเรียนบ้ำนกระหวันโนนเจริญ 
โรงเรียนบ้ำนส ำโรงโคเฒ่ำ 
โรงเรียนบ้ำนป่ำไร่ 
โรงเรียนกระแซง (คุรุรำษฎร์นุกูล) 
โรงเรียนบ้ำนต ำแยหนองเม็ก 
โรงเรียนบ้ำนกระถุน 
โรงเรียนบ้ำนขนวนจำนสำมัคคี 
โรงเรียนบ้ำนอะลำงหัวขัว 
โรงเรียนบ้ำนคูเมือง 

 

 
   
 
 
 
 



รูปภำพกิจกรรมกำรนเิทศ CEO เมืองสวนสมเด็จ 
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รูปภำพกิจกรรมกำรนเิทศ CEO เมืองหลวงพระโต 
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รูปภำพกิจกรรมกำรนเิทศ CEO เมืองพระธำตเุรืองรอง 
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รูปภำพกิจกรรมกำรนเิทศ CEO เมืองศรลี ำดวน 
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รูปภำพกิจกรรมกำรนเิทศ CEO ฟำกมูลกันทรำรมย ์
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รูปภำพกิจกรรมกำรนเิทศ CEO ทักษิณกันทรำรมย ์
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รูปภำพกิจกรรมกำรนเิทศ (CEO) มิตรภำพกันทรำรมย ์
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รูปภำพกิจกรรมกำรนเิทศ (CEO) ยำงชุมน้อย 
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รูปภำพกิจกรรมกำรนเิทศ (CEO) บูรพำโนนคูณ 

 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 



รูปภำพกิจกรรมกำรนเิทศ (CEO) ประจิมโนนคณู 
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รูปภำพกิจกรรมกำรนเิทศ (CEO) น้ ำเกลี้ยง 
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รูปภำพกิจกรรมกำรนเิทศ (CEO) วังหิน ๒ 
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คณะผู้จัดท ำ  

ที่ปรึกษำ  

1. ว่ำที่ ร.ต.ทวีศักดิ์  นำมศรี   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
2. นำงสำวรุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  
                                         เขต ๑  

คณะท ำงำน  

 1. นำยทองค ำ  จันทร์โสภำ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    

 2. นำงกรรณิกำ  ขุขันธิน   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

  3. นำงวยุรีย์   ศิริโชต ิ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

  4. นำงสำวอมรรัตน์  แก้วสิงห์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  

  5. นำงทอปัด  บุษบงก์   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  

  6. นำงวิไรรัตน์  เครื่องทอง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   

  7. นำงสำวประพิษศร  กรมเมือง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   

  8. นำงพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   

  ๙.นำงสำวศ นธณีย์  โคตรวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   

  ๑๐. นำงรวิกำนต ์ โพธิ์ศรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  

  1๑. นำงนำงมำริษำ  อุทธิเสน  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  

  ๑๒. นำงจนำวรรณ ภัทรเมธำกุล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  

  ๑๓. นำยอดิศักดิ์  พละศักดิ์       ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

  ๑๔. นำงนันท์นภัส  ปภินวัช     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

  ๑๕. นำงสำวพิจิตรำ  โขงรัตน์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

  ๑๖. นำงช่อผกำ  พวงมำเทศ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 

ร่ำง/จัดพิมพ์  

นำงนันท์นภัส  ปภินวัช     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปก   

นำงจนำวรรณ ภัทรเมธำกุล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  

ตรวจ/ทำน  

นำยทองค ำ  จันทร์โสภำผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 


