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บทท่ี 1 

บทน า 

 

หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรต้ังแต่วันท่ี 16 มีนาคม 2563 และต่อมา
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายเวลาการใช้บังคับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดชลบุรี ได้ถูกปรับระดับเขตพื้นท่ีสถานการณ์ให้เป็นพื้นท่ี
ควบคุมสูงสุด นั้น 

โดยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรียัง
มีการตรวจพบผู้ติดเช้ืออย่างต่อเนื่อง และยังคงต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคควบคู่ไปกับ
มาตรการสาธารณสุข ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 
และปรับเปล่ียนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   จึงอาศัย
ความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ    พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อก าหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ .ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) ลง
วันท่ี 25 มีนาคม 2563 และข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 23) ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี   โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เห็นชอบให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ท้ังในระบบ
และนอกระบบในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ให้สามารถจัดการเรียนการสอน หรือท ากิจกรรมใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนได้เฉพาะรูปแบบการเรียนการสอนผ่านทีวี ระบบเคเบิลทีวี ระบบดาวเทียม (On Air) การจัดการเรียน
การสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) การเรียนการสอนโดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ (On Demand) และ
การเรียนการสอนโดยการจัดหนังสือ แบบฝึกหัด     ใบงาน ให้กับนักเรียน เพื่อน าไปเรียนรู้ท่ีบ้านภายใต้ความ
ช่วยเหลือของผู้ปกครอง (On Hand) และยังไม่อนุญาตให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในพื้นท่ีจังหวัด
ชลบุรีจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site)  

จากมาตรการข้างต้น โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของมาตรการ
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้จัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ การ
จัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) การเรียนการสอนโดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ (On 
Demand) และการเรียนการสอนโดยการจัดหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ให้กับนักเรียน เพื่อน าไปเรียนรู้ท่ีบ้านภายใต้
ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง (On Hand) และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ          
และเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนสูงสุด การเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ       
โรคโควิด-19 กับบุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน รวมท้ังความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองท่ี
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  จึงได้จัดท าโครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอน 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์  
โครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 

2. พัฒนาการระบบในการส่ือสารระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อน าสู่การเรียนรู้ของ

นักเรียนตามศักยภาพของผู้เรียน 

3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 

4. ปรับปรุงและพัฒนาของโครงสร้างเวลาเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ให้

มีความความหลากหลาย ยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ 

5. จัดระบบการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับบุคลากรภายใน

โรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน 

6. จัดการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   

ขอบเขตของโครงการ  

โครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 มีขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้  

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  

นักเรียน  จ านวน     1,548 คน  

ครู   จ านวน         84 คน  

หมายเหตุ     ข้อมูล ณ วันท่ี 10  พฤศจิกายน 2564 

2. สถานท่ีด าเนินงาน  

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 

3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

เป้าหมาย  การจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 มีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี ้ 

เชิงปริมาณ  

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, On Demand, On Hand 

ตามศักยภาพของผู้เรียน 

2. ร้อยละ 60 ของนักเรียนผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 ในระดับปานกลางขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ  

ระบบการบริหารการเรียนการสอนภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนมีคุณภาพ

และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

โครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 มีตัวชี้วัดความส าเร็จในการ

ด าเนินงาน ดังนี้  

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, On Demand, On Hand 

ตามศักยภาพของผู้เรียน 

2. ร้อยละ 60 ของนักเรียนผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 

3. ร้อยละ 60 ของนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอในใจการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

โครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 มีผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ดังนี้  

1. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

2. โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนการสอน การส่ือสาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัย และการดูแลช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
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บทท่ี 2 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 
โครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ดังนี้  

1. แนวคิด/ทฤษฎีในการบริหารเชิงสถานการณ์ (The contingency approach) ตามแนวทางของ 
Fiedler 

ในปี 1967 Fred E.Fiedler ได้เสนอแนวความคิดการบริหารเชิงสถานการณ์ (Situational  
Management Theory) หรือทฤษฎีอุบัติการณ์ (Contingency Theory) ซึ่งถือเป็นทฤษฎีการบริหารท่ีขึ้นอยู่กับใน
เชิงสภาพข้อเท็จจริงด้วยแนวคิดท่ีว่าการเลือกทางออกท่ีจะไปสู่การแก้ปัญหาทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด 
หากแต่สถานการณ์ต่างหากท่ีจะเป็นตัวก าหนดว่าควรจะหยิบใช้การบริหารแบบใดในสภาวการณ์เช่นนั้น หลักคิดง่ายๆ 
ของการบริหารเชิงสถานการณ์ นั้นถือว่าการบริหารจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สถานการณ์จะเป็นตัว
ก าหนดการตัดสินใจ และรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสม และผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีท่ีสุด 
โดยเป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดและระบบเปิด และยอมรับหลักการของทฤษฎีระบบว่าทุกส่วนของ
ระบบจะต้องสัมพันธ์ และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน คือมุ่งเน้น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อมของ
องค์การ สถานการณ์บางครั้งจะต้องใช้การตัดสินใจอย่างเฉียบขาด บางสถานการณ์ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ บางครั้งก็ต้องค านึงถึงหลักมนุษย์และแรงจูงใจ บางครั้งก็ต้องค านึงถึงเป้าหมายหรือผลผลิตขององค์กรเป็น
หลัก การบริหารจึงต้องอาศัยสถานการณ์เป็นตัวก าหนดในการตัดสินใจ 

สรุปหลักการของการบริหารโดยสถานการณ์ 
1. ถือว่าการบริหารจะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ 
2. ผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีท่ีสุด 
3. เป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดและระบบเปิด และยอมรับหลักการของทฤษฎี 

ระหว่างทุกส่วนของระบบจะต้องสัมพันธ์และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน 
4. สถานการณ์จะเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจ และรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม 
5. ค านึงถึงส่ิงแวดล้อมและความต้องการของบุคคลในหน่วยงานเป็นหลักมากกว่าท่ีจะแสวงหา

วิธีการอันดีเลิศมาใช้ในการท างาน โดยใช้ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาในการพิจารณาด้วย 
6. เน้นให้ผู้บริหารรู้จักใช้การพิจารณาความแตกต่างท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน เช่น  

- ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- ความแตกต่างระหว่างระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการ และการควบคุมงาน เป็น

ต้น 
         - ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กร 
         - ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายการด าเนินงานขององค์การ เป็นต้น 
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แนวความคิดทางการบริหารเชิงสถานการณ์ สามารถน าทฤษฎีของ Fiedler มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งทฤษฎีนี้ได้กล่าวไว้ มี 2 ลักษณะดังนี้  

     1. การศึกษารูปแบบของผู้น าท่ีมุ่งความสัมพันธ์ (Relationship-oriented leader) เป็นผู้น าท่ีมุ่ง
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู้น าจะสร้างความไว้วางใจ ความเคารพนับถือ และรับฟังความต้องการ
ของพนักงาน เป็นผู้น าท่ีค านึงถึงผู้อื่นเป็นหลัก (Consideration) 
     2. ผู้น าท่ีมุ่งงาน (Task -oriented leader) เป็นผู้น าท่ีมุ่งความส าเร็จในงาน ซึ่งจะก าหนดทิศทาง
และมาตรฐานในการท างานไว้อย่างชัดเจน มีลักษณะคล้ายกับผู้น าแบบท่ีค านึงถึงตัวเองเป็นห ลัก 
(Initiating structure style) 

การบริหารเชิงสถานการณ์ สามารถใช้ทุกทฤษฎีมาประกอบกับประสบการณ์ เพื่อท าให้การตัดสินใจดีท่ีสุด 
โดยเฉพาะในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันสูงเช่นปัจจุบัน นับเป็นความท้าทายและโอกาสในการใช้การ
บริหารเชิงสถานการณ์ในมุมของผู้บริหารท่ีจะพลิกวิกฤติเป็นโอกาสให้ได้ เป็นการใช้ความรู้ความสามารถท้ังศาสตร์
และศิลป์ต่างๆท่ีมีอยู่ในตัวผู้น าท่านนั้นให้ประจักษ์ออกมาใช้ได้อย่างเต็มสมรรถภาพจริงๆท่ีเขามีอยู่  เพราะ
สถานการณ์แต่ละอย่างแตกต่างกัน ทฤษฎีกับบางสถานการณ์ก็แตกต่างกัน แล้วแต่ผู้น าแต่ละท่านจะเลือกใช้ ดังนั้น
การบริหารเชิงสถานการณ์ น่าจะเป็นการใช้ความรู้ความสามารถท้ังศาสตร์และศิลป์ 

ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ ( Contingency Approach ) องค์การไม่ได้เหมือนกันทุกองค์การ ปัญหา
มักจะเกิดขึ้นเมื่อองค์การมีการปฏิบัติท่ีคล้ายคลึงกันในกรณีของการบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร์และหลักการ
บริหารจัดการท่ีพยายามออกแบบองค์การท้ังหมดให้มีความเหมือนกัน อย่างไรก็ตามโครงสร้างและระบบของการ
ท างานในแต่ละฝ่ายนั้นก็ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในระบบการผลิตได้ท้ังหมด จ าเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ เช่นในปัจจุบันผู้บริหารจ านวนมากออกแบบองค์การใหม่เรียกว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ ท่ีจะคอย
สนับสนุนให้เกิดการส่ือสารและความร่วมมือกัน ดังนั้นทุกคนจะก าหนดและร่วมกันแก้ปัญหา ท าให้องค์การสามารถ
ด าเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงและมีผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 

แนวคิดทางการบริหารเชิงสถานการณ์ เป็นแนวคิดท่ีเน้นผู้บริหารให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ขององค์การ ตัวแปรต่าง ๆ ในแต่ละสถานการณ์ทางการบริหารมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
องค์การ ดังนั้น ผู้บริหารควรค านึงถึงความเหมาะสมในการตัดสินใจด าเนินงานภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ให้สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์การและความพึงพอใจของพนักงาน กล่าวคือแนวคิดการบริหารเชิงสถานการณ์ย่อมมีวิถีทาง
ท่ีดีท่ีสุดในสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่เหมาะสมกับแต่ละองค์การไม่มีวิธีแก้ปัญหาได้ดีท่ีสุดวิธีเดียว หรือแก้ปัญหา
ด้วยวิธีเดียวกันหากแต่มีหลากหลายวิธีในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์การ 

 
2. มาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค -19  

2.1 การประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน 
สถานศึกษาประเมินตนเองโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแบบ

ประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีปรากฏใน “คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด 19” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลการประเมินสามารถแบ่ง ออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
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2.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนการ

สอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่านักเรียนต้องได้เรียนครบตามหลักสูตร สถานศึกษาแต่ละ
แห่งน าข้อมูลการแพร่ระบาด และจ านวนผู้ติดเช้ือมาประกอบการตัดสินใจในการปิดสถานศึกษา และรายงานผล
การจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดสถานศึกษา โดยยึดความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนเป็นส าคัญ 
เพื่อท่ีจะควบคุมให้สถานศึกษาเป็นพื้นท่ีสีเหลือง  และในส่วนของพื้นท่ีสีเขียวท่ีไม่ได้รับผลกระทบไม่มีผู้ติดเช้ือ
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และใช้มาตรการเฝ้าระวังควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด หากกิจกรรมใดมี
การรวมตัวกันเป็นจ านวนมากก็สมควรเล่ือนการจัดกิจกรรมนั้นออกไปก่อน สถานศึกษาสามารถใช้ดุลยพินิจใน
การเปิด ปิดสถานศึกษาได้ตามคู่มือการประเมินความเส่ียง  นายกวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดให้จัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ ตามสถานการณ์ในพื้นท่ีของ
สถานศึกษา และระดับช้ันของนักเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

 

 
 

พร้อมท้ังได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษา ดังนี้ 
9 ส่ือสารและท าความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนด้วยวิธีที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของ ศบค.

จังหวัด 
9 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการจัดการศึกษาทางไกลท่ีจะเกิดขึ้น  

(ในกรณีท่ีหยุดเรียนเป็นเวลานาน) 
9 ความพร้อมในการเข้าถึงการเรียนของนักเรียนและผู้ปกครองด้านอุปกรณ์ คล่ืนสัญญาณ และเวลา 
9 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มท่ีมีความพร้อมปานกลาง ความพร้อมน้อย หรือไม่มีความพร้อม 
9 มอบหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดูแลรับผิดชอบและพบปะนักเรียน ช่วยเหลือการเรียนรู้

ของนักเรียนแล้วแต่กรณี 
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9 จัดระบบการส่ือสาร วิธีการ วันและเวลา ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและนักเรียน 
9 ก ากับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ให้

สามารถจัดการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9 ก าหนดแนวทาง หรือมาตรการในการป้องกัน ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยส าหรับนักเรียนท่ีอยู่ใน

พื้นท่ีมีความเส่ียงในด้านต่างๆ 
9 รายงานผลการปฏิบัติงานให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือทันทีกรณี

ฉุกเฉิน หรือจ าเป็น 
 

3. มาตรการด้านความปลอดภัย 
โรงเรียนเป็นสถานท่ีซึ่งมีเด็ก ครูหรือผู้ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี แม่ครัว และผู้ปฏิบัติงาน 

จ านวนมากอยู่ร่วมกัน จึงมีโอกาสเส่ียงต่อการแพร่กระจายของเช้ือโรคได้ง่ายการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามหลักการ
พื้นฐานอย่างเคร่งครัด สามารถช่วยให้นักเรียน ครู บุคลากรและแม่ครัว หยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 นี้
ได้ โดยโรงเรียนปฏิบัติตามค าแนะน าจากคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด - 19 ใน 4 หมวด  ดังนี้ 

1. ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 
2. ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย ส่ิงแวดล้อม และสังคม 
3. การให้สุขศึกษาในโรงเรียน 
4. อนามัยส่ิงแวดล้อม 
เพื่อให้โรงเรียนสามารถรับมือและมีแนวทางในด้านการให้ความรู้ ท่ีถูกต้ องกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง            

การเตรียมการในด้านอาคารสถานท่ี วิธีการ แนวทางการคัดกรองและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19    

การจัดการในการดูแลช่วยเหลือเมื่อบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองมีการติดเช้ือ และการส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนกลาง

ท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ี 
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บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินงาน 

 

โครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19  มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้  

ระยะเวลาด าเนินการ  

โครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19  มีระยะเวลาการด าเนินงาน  

ต้ังแต่ กรกฎาคม 2564  ถึง  เมษายน 2565  

 

แผนการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/โครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 มีแผนการปฏิบัติงานท่ี

ก าหนดไว้ ดังนี ้

วัน / เดือน/ ป ี ล าดับขั้นตอน 
ก.ค.64 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

ก.ค.64 ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางและกิจกรรมในโครงการการ 

ก.ค. – ก.ย. 64   ด าเนินการตามกิจกรรมในโครงการ 

ส.ค.64 –ก.ย.64 ก ากับ ติดตามผลการด าเนินการกิจกรรมในโครงการ 

ก.ย. 64 รวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินการในภาคเรียนท่ี 1 

ต.ค. 64 ประชุม วิเคราะห์ข้อมูล จัดท า SWOT  

ต.ค. 64 ปรับปรุงและพัฒนา ก าหนดแนวทางและกิจกรรมในโครงการ 

ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 

ต.ค. 64 –มี.ค.65 ด าเนินการตามกิจกรรมในโครงการ 

มี.ค.65 ก ากับ ติดตามผลการด าเนินการกิจกรรมในโครงการ 

มี.ค.65 รวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินการในภาคเรียนท่ี 1 

มี.ค.65 ประชุม วิเคราะห์ข้อมูล จัดท า SWOT 

มี.ค.65 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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รูปแบบ/แผนภาพของการด าเนินงานโครงการ (ผังขั้นตอนการด าเนินงานของกิจกรรมแต่ละฝ่าย) 

 

 

รูปภาพ 3.1 แผนภาพของการด าเนินงานโครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด -19 
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วิธีด าเนินงาน 

 กิจกรรม/โครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 มีวิธีการด าเนินงานท่ี

ปฏิบัติ ดังนี้ 

 
รูปภาพ 3.2 รูปแบบกิจกรรมการจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด -19 

เคร่ืองมือส าหรับการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  

เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการด าเนินงาน มี ดังนี้  

1. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   

2. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา“กรุงไทยอนุเคราะห”์ 
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บทท่ี 4 

ผลการด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนินงานตามโครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ตารางท่ี 4.1  ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 

สาระการเรียนรู ้
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 
เฉลี่ย 

จ านวน
นักเรียน 
ระดับ 
2.5  

ข้ึนไป 

ร้อยละ
จ านวน 

นร.ระดับ 
2.5 

ข้ึนไป 

มส ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 3933 0 92 518 178 186 283 393 434 452 1397 2.66 2676 68.04 
คณิตศาสตร ์ 3939 0 17 474 172 183 379 382 458 553 1321 2.73 2714 68.90 

วิทยาศาสตร์ฯ 8662 0 146 827 602 494 946 1002 1049 1009 2587 2.63 5647 65.19 
สังคมศึกษาฯ 6368 0 67 574 352 253 642 543 750 671 2516 2.83 4480 70.35 
สุขศึกษาฯ 5437 0 0 280 81 48 395 898 836 493 2406 3.14 4633 85.21 

ศิลปะ 5509 0 52 877 408 215 668 256 396 374 2263 2.59 3289 59.70 
การงานอาชีพ 3028 0 73 393 226 58 200 256 332 408 1082 2.68 2078 68.63 

ภาษาต่างประเทศ 7697 0 517 766 955 530 732 1117 830 655 1595 2.23 4197 54.53 
IS 1395 0 37 25 61 6 49 42 162 138 875 3.40 1217 87.24 

รวม 2.76 30931 69.75 

 

ตารางท่ี 4.2 ผลการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 

สาระการเรียนรู ้
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการอ่านคิดวิเคราะห์ 
ผลเฉลี่ยการ

อ่านคิด
วิเคราะห์ 

จ านวน
นักเรียน 
ระดับ 2 
ข้ึนไป 

ร้อยละ
จ านวน นร.

ระดับ 2 
ข้ึนไป 

0 
1 2 3 

ภาษาไทย 3895 0 344 707 2844 2.64 3551 91.17 
คณิตศาสตร ์ 4087 0 374 651 3062 2.66 3713 90.85 

วิทยาศาสตร์ฯ 8661 0 651 3045 4965 2.50 8010 92.48 
สังคมศึกษาฯ 6368 1 638 1010 4719 2.64 5729 89.97 
สุขศึกษาฯ 5434 0 283 319 4832 2.84 5151 94.79 

ศิลปะ 5509 0 632 1044 3833 2.58 4877 88.53 
การงานอาชีพ 3053 0 397 414 2242 2.60 2656 87.00 

ภาษาต่างประเทศ 7696 0 1289 2695 3712 2.31 6407 83.25 
IS 1390 0 88 218 1084 2.72 1302 93.67 

รวม 2.61 41396 90.19 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่า จ านวนนักเรียนท่ีได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.50 ข้ึนไป มีค่าร้อยละ 69.75 

และตารางท่ี 4.2  จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ในระดับ 2 ข้ึน มีค่าร้อยละ 90.19 ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนตามศักยภาพซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 

4.2 ผลการประเมินความพึงพอในใจการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ตารางท่ี 4.3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รายการ 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลยี

 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

รว
ม 

1.ครูแจง้ผลการเรียนให้นักเรียนรู้ชัดเจน 4.63 4.55 4.42 4.59 4.21 4.64 4.18 4.63 4.71 4.51 
2.กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ 4.52 4.11 4.25 4.40 4.17 4.64 4.07 4.49 4.75 4.38 
3.เน้ือหาที่สอนทันสมัยเสมอ 4.46 4.39 4.4 4.41 4.21 4.53 4.08 4.54 4.73 4.42 
4.ครูใช้สื่อประกอบการสอนเป็นประจ า 4.51 4.53 4.46 4.48 4.1 4.51 4.08 4.6 4.58 4.43 
5.ครูใช้ค าถามถามนักเรียนบ่อยๆ 4.38 4.28 4.28 4.35 3.92 4.33 3.91 4.47 4.63 4.28 
6.ครูประยุกต์สาระที่สอนเข้ากับเหตุการณ์
ปัจจุบัน/สภาพแวดล้อม 

4.47 4.3 4.38 4.43 4.15 4.5 4.03 4.45 4.59 4.37 

7.ครสู่งเสริมให้นักเรียนคิดริเริ่มและรูจ้ัก
วิพากษ์วิจารณ์ 

4.42 4.23 4.31 4.3 4.04 4.5 4 4.35 4.64 4.31 

8.ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่
ต่างไปจากคร ู

4.59 4.41 4.39 4.51 4.16 4.58 3.93 4.58 4.71 4.43 

9.ครูให้นักเรียนท างานร่วมกันทั้งเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล 

4.53 4.08 4.26 4.27 4.13 4.55 4.16 4.3 4.54 4.31 

10.ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 

4.51 4.15 4.42 4.4 4.23 4.53 4.12 4.51 4.76 4.4 

11.ครูใหโ้อกาสนักเรียนซักถามปัญหา 4.62 4.6 4.45 4.57 4.2 4.59 4.16 4.62 4.86 4.52 
12.ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนต่ืนตัวในการ
เรียนเสมอ 

4.65 4.47 4.43 4.59 4.27 4.64 4.12 4.58 4.59 4.48 

13.ครูใหค้วามสนใจนักเรียนขณะสอน
ทั่วถึงทุกคน 

4.65 4.48 4.45 4.53 4.19 4.58 4.08 4.6 4.63 4.47 

14.ครูใหค้วามช่วยเหลือหรืออ านวยความ
สะดวกแก่นักเรียนในการเรียน 

4.55 4.42 4.43 4.5 4.2 4.59 3.98 4.55 4.73 4.44 

15.นักเรียนทราบเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลล่วงหน้า 

4.35 4.21 4.22 4.32 4.12 4.52 3.9 4.41 4.51 4.28 

16.นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

4.48 4.38 4.33 4.42 4.16 4.53 4.1 4.44 4.61 4.38 
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หมายเหตุ  ระดับการประเมิน   4.51 – 5.00 = ดีเย่ียม    3.51 - 4.50 = ดี                                                       

2.51 –3.50 = ปานกลาง    1.51 – 2.50 = พอใช้                 

1.00 –1.50  = ปรับปรุง   

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

ประเด็นการพิจารณาเรื่อง ครูผู้สอนมีความต้ังใจการจัดการเรียนการสอน เข้าสอนและออกตรงตามเวลา มกี ากับ

ติดตามอยู่เสมอโดยแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนรู้ชัดเจน ให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา และประเมินผลการเรียน

อย่างยุติธรรม ท่ีมีค่าการประเมินระหว่าง 4.51 – 5.00 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม โดยภาพรวมของโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา 

“กรุงไทยอนุเคราะห์ มีค่าการประเมินเท่ากับ 4.44 อยู่ในระดับ ดี ซึ่งเป็นเป็นไปตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

ความส าเร็จของโครงการ 
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17.ครูประเมินผลการเรียนอย่างยุติธรรม 4.69 4.62 4.53 4.63 4.39 4.63 4.19 4.68 4.75 4.57 
18.ครูมีความต้ังใจในการสอน 4.76 4.72 4.62 4.67 4.43 4.74 4.35 4.77 4.83 4.65 
19.บุคลิกภาพ การแต่งกายและการพูดจา
ของครูเหมาะสม 

4.75 4.71 4.53 4.68 4.45 4.6 4.17 4.73 4.83 4.61 

20.ครูเข้าสอนและออกตรงตามเวลา 4.63 4.52 4.49 4.52 4.36 4.61 4.23 4.6 4.73 4.52 
รวม 4.56 4.41 4.40 4.48 4.20 4.57 4.09 4.55 4.69 4.44 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
การด าเนินงานโครงการโครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 มีผล ดังนี้ 

 
1. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ท่ี 
 

วัตถุประสงค์/กิจกรรม/โครงการ 

สภาพความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามศักยภาพของผู้เรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 3 

 ร้อยละ 90.19 ของนักเรียน

ได้รับการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบ Online, On 

Demand, On Hand ตาม

ศักยภาพของผู้เรียน 

2 พัฒนาการระบบในการส่ือสารระหว่างโรงเรียน      

ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อน าสู่การเรียนรู้ของ

นักเรียนตามศักยภาพของผู้เรียน 

3 

 มีระบบและช่องทางการ

ส่ือสารกับนักเรียนและ

ผู้ปกครองในระดับ ดี 

3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 3 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรและ

การเปล่ียนวัดและประเมินผล

ท่ีมีความยืดหยุ่น 

4. ปรับปรุงและพัฒนาของโครงสร้างเวลาเรียน รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ให้มี

ความความหลากหลาย ยืดหยุ่นเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

3 

 มีปรับตารางเวลาเรียนท่ี

ยืดหยุ่นเหมาะสมกับการเรียน 

ON-LINE 

5. จัดระบบการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับบุคลากรภายใน

โรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน 

3 

 

 

มีการจัดการเฝ้าระวังและ

ป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ในระดับ ดี 

6. จัดการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   3 

 มีการจัดการช่วยเหลือ

นักเรียนท่ีได้ผลกระทบใน

ระดับ ดี 
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2. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

 
ท่ี 
 

เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ  

สภาพความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชงิปริมาณ  ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 

Online, On Demand, On Hand 

ตามศักยภาพของผู้เรียน 

3 

 ร้อยละ 90.19 ผลการอ่านคิด

วิเคราะห์ของนักเรียน ระดับ 2   

ขึ้นไปในรูปแบบ Online, On 

Demand, On Hand ตาม

ศักยภาพของผู้เรียน 

 ร้อยละ 60 ของนักเรียนผ่านการ

ประเมินผลการเรียนรู้ในปี

การศึกษา 2564 ในระดับปาน

กลางขึ้นไป 

3 

 ร้อยละ 69.75 ของนักเรียนผ่าน

การประเมินผลการเรียนรู้ในปี

การศึกษา 2564 ในระดับ 

ปานกลาง(เกรดเฉล่ีย 2.50) ขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ  ระบบการบริหารการเรียนการสอน

ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 ของโรงเรียนมีคุณภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3 

 โรงเรียนมีการระบบการบริหารการ

เรียนการสอนภายใต้การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 มีคุณภาพ

และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  

ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 

Online, On Demand, On Hand 

ตามศักยภาพของผู้เรียน 

3 

 ร้อยละ 90.19 ผลการอ่านคิด

วิเคราะห์ของนักเรียน ระดับ 2   

ขึ้นไปในรูปแบบ Online, On 

Demand, On Hand ตาม

ศักยภาพของผู้เรียน 

 ร้อยละ 60 ของนักเรียนผ่านการ

ประเมินผลการเรียนรู้ในปี

การศึกษา 2564 
3 

 ร้อยละ 69.75 ของนักเรียนผ่าน

การประเมินผลการเรียนรู้ในปี

การศึกษา 2564 ในระดับ 

ปานกลาง(เกรดเฉล่ีย 2.50) ขึ้นไป 

 นักเรียนมีความพึงพอในใจการ

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน

ของสถานศึกษาในระดับ ดี ขึ้นไป 
3 

 นักเรียนมีความพึงพอในใจการ

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน

ของสถานศึกษาในระดับ ดี  

(ค่าเฉล่ีย 4.40) 
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3. จุดเด่น/จุดควรพัฒนา  
จุดเด่นของโครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 มี ดังนี้  
โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นไปตามนโนบายจากส่วนกลาง 

และครูผู้สอนมีความต้ังใจการจากจัดการเรียนการสอน เข้าสอนและออกตรงตามเวลา ก ากับติดตามอยู่เสมอโดยแจ้ง
ผลการเรียนให้นักเรียนรู้ชัดเจน ให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา ประเมินผลการเรียนอย่างยุติธรรม โรงเรียนได้มีช่อง
ช่างการติดต่อส่ือสารเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลการเรียนของนักเรียนในด้านการติดตามภาระ
งานและเวลาเรียน มีการเวลาเรียนให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้นักเรียนได้มีการพักสายตาและลดภาระงาน มี ระบบการ
เฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กับบุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ปกครองและ
นักเรียนท่ีดี 

จุดที่ควรพัฒนาของโครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 มี ดังนี้  
 นักเรียนบางส่วนไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนรูปแบบ ON-LINE จึงจ าเป็นต้องเรียนในรูปแบบ ON-HAND       
ซึ่งนักเรียนต้องเรียนรู้ผ่านเอกสารการเรียนสอนท่ีครูผู้สอนจัดท าให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควรจะเป็น ขาดระบบการท่ีให้ผู้ปกครองสามารถการส่ือสารครูผู้สอนได้โดยตรงซึ่งท่ีผ่านมาจะติดต่อโดยการ
ประสานหรือส่ือสารผ่านครูที่ปรึกษาซึ่งอาจได้ค าตอบไม่ทันเวลาท่ีต้องการ 
 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 มี ดังนี้  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์ในการเรียนรูปแบบ ON-LINE และมีการพัฒนา

ระบบการส่ือสารหลักท่ีสามารถให้ครูปกครองและนักเรียนสามารถติดต่อกับครูผู้สอนได้โดยตรงตามความเหมาะสม  
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เอกสารอ้างอิง 

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),     

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, พฤษภาคม 2563 (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่) 

นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี นางสาวภมรศรี แดงชัย, คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19, พฤษภาคม 2563, 

บริษัท สหมิตรพริ้นต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง จ ากัด,บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 

ชาตรี ยิ่งยืน, แนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ (The contingency approach), 20 มิถุนายน 2012,  

ค้นวันท่ี 11 กันยายน 2563 จาก https://www.gotoknow.org/posts/379540 

Jobsdb, กลยุทธ์การใช้ทฤษฏีบริหารให้ทันสถานการณ์, 28 สิงหาคม 2014, ค้นวันท่ี 11 กันยายน 2563 จาก 

https://th.jobsdb.com/th-th/articles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ |2564                หน้า  18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ |2564                หน้า  19 
 

1. ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมการจัดระบบช่องทางการส่ือสาร 

 

รูปภาพ 1 ช่องทางการส่ือสารในการจัดการเรียนการสอน ON-SITE & ON-LINE 

 

รูปภาพ 2 ข้อมูลแนวทางการใช้อุปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน ON-SITE & ON-LINE 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

 

รูปภาพ 3 รูปแบบการจัดการการเรียนการสอน ON-SITE ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 

 

รูปภาพ 4  รูปแบบการจัดการการเรียนการสอน ON-LINE ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 
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รูปภาพ 5  การปรับตารางเวลาเรียน ON-LINE ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ |2564                หน้า  22 
 

2. ข้อมูลด้านมาตรการความปลอดภัย 

การประชาสัมพันธ์และด าเนินการควบคุมดูแลการฉีดวัคซีนของนักเรียน 

 

รูปภาพ 6  ตารางการฉีดวัคซีนของนักเรียน 

 

 

รูปภาพ 7  แนวทางความปลอดภัยในการเรียน ON-SITE 
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รูปภาพ 8 รายงานการรับวัคซีนและผู้ติดเช้ือโรคโควิด - 19 ของนักเรียนและครู/บุคลากรทางการศึกษา 
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3. ข้อมูลด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   

 

รูปภาพ 9 ขั้นตอนด าเนินการลดค่าบ ารุงการศึกษา 

 

รูปภาพ 10 ขั้นตอนด าเนินการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน 
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รูปภาพ 11 ขั้นตอนด าเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้ด้านการศึกษา (2,000 บาท) 
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4. โครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 
โครงการ การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
แผนงาน  ส่งเสริมให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และทวิศึกษา ในเขตระเบียง 
เศรษฐกิจสู่ศตวรรษที่ 21  

พันธกิจ  มีระบบการบริหารจัดการและพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาครบ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. นโยบายด้านท่ี 2 กลยุทธ์ข้อท่ี 1, 2 /นโยบายด้านท่ี 6 กลยุทธ์ข้อท่ี 3 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ประเด็นการพิจารณา 1.1, 2.1 – 2.6, 3.1 – 3.5 
เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน ข้อที่ 1 
เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 60 ของนักเรียนผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564  

ในระดับปานกลางขึ้นไป 
ลักษณะโครงการ                 โครงการใหม่                    โครงการต่อเนื่อง  3 โครงการพิเศษ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 15 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรต้ังแต่วันท่ี 16 มีนาคม 2563 และต่อมา
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายเวลาการใช้บังคับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดชลบุรี ได้ถูกปรับระดับเขตพื้นท่ีสถานการณ์ให้เป็นพื้นท่ี
ควบคุมสูงสุด นั้น 

โดยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรียัง
มีการตรวจพบผู้ติดเช้ืออย่างต่อเนื่อง และยังคงต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคควบคู่ไปกับ
มาตรการสาธารณสุข ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 
และปรับเปล่ียนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   จึงอาศัย
ความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อก าหนดออก
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ .ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) ลงวันท่ี 
25 มีนาคม 2563 และข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 23) ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี   โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เห็นชอบให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ท้ังในระบบและนอก
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ระบบในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ให้สามารถจัดการเรียนการสอน หรือท ากิจกรรมใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนได้เฉพาะรูปแบบการเรียนการสอนผ่านทีวี ระบบเคเบิลทีวี ระบบดาวเทียม (On Air) การจัดการเรียนการสอน
ผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) การเรียนการสอนโดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ (On Demand) และการเรียน
การสอนโดยการจัดหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ให้กับนักเรียน เพื่อน าไปเรียนรู้ท่ีบ้านภายใต้ความช่วยเหลือของ
ผู้ปกครอง (On Hand) และยังไม่อนุญาตให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีจัดการ
เรียนการสอนตามปกติ (On Site) ในช่วงเวลานี้  

จากมาตรการข้างต้น โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของมาตรการ
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้จัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่       การ
จัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) การเรียนการสอนโดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ     (On 
Demand) และการเรียนการสอนโดยการจัดหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ให้กับนักเรียน เพื่อน าไปเรียนรู้ท่ีบ้านภายใต้
ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง (On Hand) และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลกับผู้เรียนสูงสุด การเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 กับบุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน รวมท้ังความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  จึงได้จัดท าโครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 
 2.2 พัฒนาการระบบในการส่ือสารระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อน าสู่การเรียนรู้ของ
นักเรียนตามศักยภาพของผู้เรียน 
 2.3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ใหม้ีความเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 
 2.4 ปรับปรุงและพัฒนาของโครงสร้างเวลาเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ให้
มีความความหลากหลาย ยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 2.5 จัดระบบการเฝ้าระวังในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับบุคลากรภายใน
โรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน 
 2.6 จัดการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
                 ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, On Demand, On Hand 
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

       ร้อยละ 60 ของนักเรียนผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 ในระดับปานกลางขึ้นไป 
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3.2 ด้านคุณภาพ 
                    ระบบการบริหารการเรียนการสอนภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนมีคุณภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
พ.ค. - มิ.ย. 2564 โรงเรียนทุ่งศุขลา

พิทยา “กรุงไทย
อนุเคราะห”์ 

นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์ 

2 
จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงานตามโครงการ 

พ.ค. - มิ.ย. 2564 โรงเรียนทุ่งศุขลา
พิทยา “กรุงไทย

อนุเคราะห”์ 

นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์ 

3 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน

และก าหนดกรอบการด าเนินงาน 
พ.ค. - มิ.ย. 2564 

โรงเรียนทุ่งศุขลา

พิทยา “กรุงไทย

อนุเคราะห์/online 

นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์ 

และคณะ 

4 

 

4.1 กิจกรรมการจัดระบบช่องทาง

การส่ือสาร 
มิ.ย. – ก.ค.64 

โรงเรียนทุ่งศุขลา

พิทยา “กรุงไทย

อนุเคราะห์/ 

ระบบ online 

คณะด าเนินงาน 

4.2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา คณะด าเนินงาน 

4.3  กิจกรรมการเฝ้าระวังในการ

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 

ตลอดปีการศึกษา คณะด าเนินงาน 

4.4 กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนและ

ผู้ปกครองท่ีได้รับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19   

ตลอดปีการศึกษา คณะด าเนินงาน 

5 
จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจและ

ประเมินความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง 
ต.ค.64 /ก.พ. 65 

โรงเรียนทุ่งศุขลา

พิทยา “กรุงไทย

อนุเคราะห์/ 

ระบบ online 

 

นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์ 

6 
สรุปผลการด าเนินโครงการ  

รายงานผลผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
เม.ย. 65 นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์ 

5. รายละเอียดในการใช้งบประมาณ  จ านวน - บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
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กิจกรรม/รายการ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
เงินนอก

งบประมาณ 
เงิน 

อื่น ๆ 
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า

วัสดุ 
รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดระบบช่องทาง
การส่ือสาร 

- - - - - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน 

- - - - - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการเฝ้าระวังในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 

- - - - - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน
และผู้ปกครองท่ีได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19   

- - - - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - - - - - 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Online, On Demand, On Hand 
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

- รายงานการจัดการเรียนการสอน 
- การสอบถามความพึงพอใจ 
 

- แบบรายงานผล  
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

- ร้อยละ 60 ของนักเรียนผ่านการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษา 
2564 
 

- รายงานผลการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของนกัเรียน 

- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน   

- นักเรียนมีความพึงพอในใจการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในระดับ ดี ขึ้นไป 

- การประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
    7.2 โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนการสอน การส่ือสาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    7.3 โรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัย และการดูแลช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
    
  
 
 
                                                               ลงช่ือ ........................................................... ผู้เขียนโครงการ         
                            (นายสุทธิพงษ์ เซ็นสุรีย์)             
                                                                                ต าแหน่ง ครู 
 
                                  
              ลงช่ือ .......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                          (นายธรรมนิตย์ บ้านพวน)   
                                                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
 
 
                                                             ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                      (นางจันทร์ษา  ชัยวัฒนธีรากร) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



งานพฒันา&การจดัการความรูอ้งค์กร
กลุ่มบรหิารวชิาการ

โรงเรยีนทุ่งศุขลาพทิยา “กรุงไทยอนุเคราะห”์
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาชลบุร ีระยอง

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร


