คำนำ
ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการและมติคณะรัฐมนตรีมีนโยบายในการเลื่อนกาหนดการเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากเดิมวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 2563 เป็น
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจาเป็นต้องดาเนินการจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัด การเรียนการสอน ทั้งในระบบทางไกลผ่าน
ดาวเทียม หรือ (DLTV) โดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และระบบออนไลน์ในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เหมาะสม ครอบคลุมตามความพร้อม ของผู้เรียน และตามบริบทของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดาเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามความพร้อม
ของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะผู้จัดทา ขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งที่ให้ข้อมูล ทาให้รายงานฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหาร การวางแผน ตามนโยบาย การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

สารบัญ
หน้า
คานา
ข้อมูลทั่วไป
สุพรรณบุรี
การทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
นครปฐม
การทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ภาคผนวก
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- กาหนดการนิเทศ
- ภาพการนิเทศ
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ข้อมูลทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
The Secondary Educational Service Area office 9 (สุพรรณบุรี , นครปฐม)
ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
1. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
2. นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์
3. นางกัญญา โทสาลี

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

ผู้อานวยการกลุ่ม
1. นางสาวนิชานันท์ สัญญเดช
2. นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก
3. นางสาวร่มไทร ดีสอน
4.นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา
5. นางรัตตา บุญสงวนศรี
6. นางสาวมัณฑนา เพ็ชร์ภักดี
7. นางบังอร ศิลาลิตร์
8. นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อย
9. นางสาวศิริพร ขุนภักดี
10. นางดวงพร อายุการ

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
~๑~

วิสัยทัศน์ (Vision)
" เป็นผู้นาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ "

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ (Goal)
1.นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
2.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงานและวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ

~๒~

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

นโยบาย สพม.9
ก้าวพอดี สู่ 9 คุณภาพ "

~๓~

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน 61 โรงเรียน ดังนี้
ขนาดโรงเรียนจาแนกตามจังหวัด
จังหวัด
สุพรรณบุรี
นครปฐม
รวม

ใหญ่พิเศษ
3
5
8

ขนาดโรงเรียน
ใหญ่
กลาง
6
12
6
7
12
19

~๔~

รวม
เล็ก
11
11
22

32
29
61

สุพรรณบุรี

~๕~

การทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล

~๖~

การปฏิบัติด้านการจัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษาทางไกล หรือการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู
ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตนเรศวร
1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2
3
4
5
6

โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
โรงเรียนสวนแตงวิทยา
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒

7
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
8
โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
สหวิทยาเขตพุเตย
9
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓
10
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
11
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
12
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
13
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
14
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
15
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

(1)
การมอบหมายความรับผิดชอบให้กับคุณครูในการ
ทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล
ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง และครูผู้สอนประจาวิชา

(2)
การปฏิบัติงานทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลของครู

ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง และครูผู้สอนประจาวิชา
ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง และครูผู้สอนประจาวิชา

-ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
-ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด
ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด
-ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนทุกวันตลอดระยะเวลาทดลองจัดการเรียนการสอน
-ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด

มอบให้ครูที่ปรึกษารับผิดชอบร่วมกับครูประจาวิชา
ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง และครูผู้สอนประจาวิชา
ครูทุกคนผลิตสื่อการสอนออนไลน์ทุกรายวิชาที่ตัวเองสอน
ให้ครูประจารายวิชาที่สอน รับผิดชอบต่อวิชาเรียนของนักเรียน
มอบให้ครูที่ปรึกษารับผิดชอบร่วมกับครูประจาวิชา
ให้ครูประจารายวิชาที่สอน รับผิดชอบต่อวิชาเรียนของนักเรียน
ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง และครูผู้สอนประจาวิชา

ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด
ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด

ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง และครูผู้สอนประจาวิชา
ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง และครูผู้สอนประจาวิชา
ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง และครูผู้สอนประจาวิชา
มอบให้ครูที่ปรึกษารับผิดชอบร่วมกับครูประจาวิชา
ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 1 คน : 1 ชั้น/ห้อง
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ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตทวารวดี
16 อู่ทอง

(1)
การมอบหมายความรับผิดชอบให้กับคุณครูในการ
ทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล

(2)
การปฏิบัติงานทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลของครู

ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง และครูผู้สอนประจาวิชา

-ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
-ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล

17

บางลี่วิทยา

18
19
20
21
22
23
24

สระยายโสมวิทยา

ครูประจาวิชาในรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ และรายวิชาเทคโนโลยี
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือการสอนโดยการวีดีโอคอล
ผ่าน Line ร่วมกับการจัดการชั้นเรียนผ่าน Google Classroom ส่วนรายวิชา
อื่น จัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom
มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูผู้สอนแต่ละวิชา

ดอนคาวิทยา

ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง และครูผู้สอนประจาวิชา

-ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด

สองพี่น้องวิทยา

ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง และครูผู้สอนประจาวิชา

-ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5

มอบให้ครูผู้รับผิดชอบ โดยจัดครู 3 คน ต่อ 1 ห้องเรียน 3 รายวิชา

-ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล

หนองวัลย์เปรียงวิทยา

ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง และครูผู้สอนประจาวิชา

ปฏิบัติงานที่โรงเรียนทุกวันตลอดระยะเวลาทดลองจัดการเรียนการสอน

บ่อสุพรรณวิทยา

มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 1 คน : 1 ชั้น/ห้อง

-ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด

อู่ทองศึกษาลัย

ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง และครูผู้สอนประจาวิชา

-ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด

มอบให้ครูที่ปรึกษารับผิดชอบร่วมกัน 2 คน : 1 ห้อง

-ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด
-ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
-ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
-ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด
-ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล

สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
25
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
26
27

สามชุกรัตนโภคาราม
ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

มอบใหครูที่ปรึกษารับผิดชอบ 2 คน : 1 หองเรียน
มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 1 คน : 1 ชั้น/ห้อง

28

สระกระโจมโสภณพิทยา

29

บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบในการแจกเอกสาร ชี้แจง ติดต่อสื่อสารการ
เรียนฯ 1 คน หรือ 2 คน : 1 ห้องเรียน โดยมีครูประจารายวิชาเป็นผู้เช็คเวลา
เรียน ตรวจการส่งงานประจารายวิชา
มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 1 คน : 1 ชั้น/ห้อง

30
31
32

ทุ่งแฝกพิทยาคม
สรวงสุทธาวิทยา
วังหว้าราษฎร์สามัคคี

มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 1 - 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง
มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 1 - 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง
มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 1 - 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง
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-ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล

-ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
-ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด
-ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
-ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
-ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
-ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด

จากตาราง การมอบหมายความรับผิดชอบให้กับคุณครูในการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี
พบว่า มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 1 คน : 1 ชั้น/ห้อง จานวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง และครูผู้สอนประจา
วิชา จานวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 59.38 และอื่น ๆ จานวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.13
การปฏิบัติงานทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลของครู พบว่า ปฏิบัติงานที่โรงเรียนทุกวันตลอดระยะเวลาทดลองจัดการเรียนการสอน
จานวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.13 ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล จานวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.12 ครู
ทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด จานวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 56.25

~9~

การสนับสนุนการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตนเรศวร
1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

2

โรงเรียนสงวนหญิง

3

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

4

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

ด้านความรู้
ความเข้าใจ
-จัดโครงการพัฒนาบุคลากร
-จัดทาคู่มือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยี
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ตลอด
ระยะเวลาดาเนินงาน จัดอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากร
-จัดอบรมบุคลากร สาหรับการ
เตรียมความพร้อม ทุกกลุ่มสาระ
-ศึกษาทางสื่อออนไลน์
-ศึกษาคู่มือ ตัวชี้วัด จัดทาสื่อการ
เรียนการสอน
-การฝึกทาวีดีโอ
-ฝึกใช้ google site google
classroom
รับนโยบายจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เน้น “โรงเรียนหยุดได้ แต่
การเรียนหยุดไม่ได้” จัดมีการ
ประชุม วางแผนการดาเนินงานมา
เป็นระยะ ๆ ชี้ให้เห็นความจาเป็น
ที่จะต้องทาทุกวิถีทาง เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนสามารถ
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด จัดทาคู่มือการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์

ด้านสื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษา

ด้านงบประมาณ

อื่น ๆ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พอเพียง
ต่อการดาเนินการ

มอบหมายงานให้ครูมีทักษะ
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

ฝ่ายบริหารสนับสนุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ โดยการพัฒนา
เทคโนโลยี

สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่
และสื่อต่าง ๆ
ที่จาเป็นเหมาะสม

จดทาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระฯ
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนตามความพร้อมของบุคลากร

สนับสนุนงบประมาณการดาเนินการ
ดาเนินงานตามโครงการและ
วัตถุประสงค์โครงการเป็นหลัก

จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
จัดการประชุมกล่ม/
คณะทางานเพื่อติดตาม

คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

เว็บไซต์ความรู้ต่าง ๆ ที่ครูสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอน

ทุกรายการที่สามารถดาเนินการได้

-

สารวจความพร้อมของวัสดุ/
อุปกรณ์ในห้องเรียน ชารุดก็
ซ่อมแซม

-จดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้
โปรแกรม Google classroom,
Zoom, Google Meeting หรือ
แอฟพิเคชั่นอื่นที่สามารถนามา
จัดการเรียนการสอนออนไลน์

จัดสรรงบประมาณในการจัดทา
เอกสารประกอบการเรียน ใบงาน ใบ
ความรู้ แบบฝึกหัดต่าง ๆ เพื่อนาไป
มอบให้นักเรียน

-
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-

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตนเรศวร
5
โรงเรียนสวนแตงวิทยา

6

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒

7

โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

8

โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

สหวิทยาเขตพุเตย
9
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓

10

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

11

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ด้านความรู้
ความเข้าใจ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Google classroom,
Google Form และการใช้
โปรแกรม Google Meeting เพื่อ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
อธิบายโครงสร้างหลักสูตร/เนื้อหา
รายวิชา/มอบให้ครูจัดทาโครงการ
สอน/แผนการสอน กรณีที่ไม่
สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ
ครูเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เรื่อง
google classroom ทุกคน

ให้ครูเข้าประชุมกับส่วนกลางผ่าน
OBEC Channel ทุกครั้ง และ
จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อชี้แจง
นโยบายโรงเรียน

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์

ด้านสื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษา

ด้านงบประมาณ

อื่น ๆ

-สนับสนุนสัญญานเน็ต โดยเพิ่ม
ความเร็วเพื่อให้เสถียรและเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนับสนุน iPad ให้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนการสอน

-

-

ครูทุกคนมีอุปกรณ์สื่อสารทางสื่อ
สังคมออนไลน์/ครูติดตามนักเรียน
ที่ไม่มีเครื่องมือโดยการไปเยี่ยมที่
บ้าน
จัดทาสื่อ ใบงาน ใบความรู้ แจก
ตามโครงการเยี่ยมบ้าน

ครูทุกคนมีความรู้ การใช้สื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา

ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

โรงเรียนเป็นมัธยมขนาดเล็ก
นักเรียนบางคนไม่มีอุปกรณ์
สื่อสาร ไม่มีเครือข่ายเน็ต

จัดสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย
google form

ใช้งบ (เรียนฟรี) กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

ให้ครูเข้าอบรม Online ผ่านช่อง
OBEC Channel แล้วจัดอบรม G
Suite for Education

จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจัดทา
เอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติม

สร้างกลุ่มไลน์ ของผู้บริหาร
ครูและบุคลากรของโรงเรียน
-เว็บไซต์ของโรงเรียน
-กลุ่ม facebook ของ
โรงเรียนและชมรม To be
number one
-

จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทาสื่อใบ
ความรู้

-

-จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีทางไกล

จัดสรร Tablet ให้ครูแต่ละกลุ่ม
สาระฯ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกห้องเรียน
และอาคารเรียน

จัดให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน
เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกล
อบรมออนไลน์การออกแบบการ
เรียนรู้ระบบ U – Learning
อบรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล อบรมออนไลน์ เกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้น COVID – 19
ประชุมเตรียมความพร้อมครู

ให้ครูที่ปรึกษาสารวจวัสดุอุปกรณ์
ของนักเรียนที่สามารถใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล
มีการสารวจอุปกรณ์ที่ช่วยในการ
เรียนการสอนของครู

ให้ครูที่ปรึกษาแจ้งไปยังนักเรียนให้
ศึกษาตามตาราง DLTV

~ 11 ~

สารวจความาพร้อมของสื่อการสอน
ครูผลิตสื่อการสอนออนไลน์
ให้ครูตั้งกลุ่ม Line Facebook

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับครูเป็น
ขาตั้งกล้องสาหรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน

-

จัดเยี่ยมบ้าน มอบหนังสือ
เรียน ใบงาน เอกสารอื่น ๆ
และอุปกรณ์การเรียน
-

ที่

โรงเรียน

ด้านความรู้
ความเข้าใจ

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์

ด้านสื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษา

ด้านงบประมาณ

อื่น ๆ

ทาง Admin ของโรงเรียนได้ทา Email องค์กร แจกให้ครูและ
นักเรียน
มีการจัดอุปกรณ์ในการสอน
ออนไลน์ เช่น ไมค์ กล้อง

ให้ครูใช้ application ที่มีอยู่ทาให้
เกิดประโยชน์กับนักเรียน เช่น
Line Facebook Youtube
มีการให้ความรู้ความเข้าใจในการ
สอนวิธีการไลฟ์สดผ่าน Facebook
ด้วยโปรแกรม OBS Studio /
Google Hangout Meet/Zoom
Line
จัดทาบัญชีรายชื่ออีเมลของครูทุก
คน และมอบหมายให้ครุทุกคน
ทดลองจจัดการเรียนการสอนตาม
ตาราง DLTV
จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ
สานักงานอานวยการ สาหรังครูหาก
ปฏิบัติงานที่โรงเรียน

-

-

มีการสนับสนุนค่ารถในการเดินทาง
ไปดูแลนักเรียนตามบ้านตามระเบียบ
ทางราชการ

ผู้บริหารและคณะครูเข้าไปให้
ขวัญและกาลังใจพร้อมทั้ง
ติดตามผลการเรียนการสอน
ออนไลน์ด้วยระบบทางไกลที่
บ้านนักเรียน
-

12

โรงเรียนด่านช้างวิทยา

ให้ครูเข้าไปเรียนรู้การสร้าง
Google Classroom

13

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา

จัดประชุมออนไลน์ให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่คณะครู

14

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

จัดประชุมครู โดยจัดอบรมพัฒนา
ครู ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์

กระดาษสาหรับทาเอกสารใบงาน
ใบความรู้ และคอมพิวเตอร์

15

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
google classroom การใช้ระบบ
ประชุมทางไกล

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทา
เอกสารประกอบการเรียน สื่อ

-จัดทาคู่มือการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ให้คุณครูที่ปรึกษา
คุณครูประจาวิชา
-แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
-แจ้งแนวทางจัดการเรียนการสอน
ศึกษาทางไกลในสถานการณ์เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน การอานวย
ความสะดวกต่าง ให้ครอบคลุมทุก
อาคารเรียนและ ห้องเรียน

จัดอบรมการจัดการเรียนการ
สอนโดยการใช้ Google
Classroom ให้กับครูผู้สอนทุก
ท่าน
-

-

สหวิทยาเขตทวารวดี 36
16
อู่ทอง

17

บางลี่วิทยา

18

สระยายโสมวิทยา

ที่

โรงเรียน

ด้านความรู้

จัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์
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จัดงบประมาณให้ครูจัดทาสื่อในการ
จัดการเรียนการสอนและการเยี่ยม
บ้านนักเรียน
-

จัดพาหนะสาหรับครูหาก
ประสงค์เดินทางไปเยี่ยมบ้าน
นักเรียน

-จัดติดตั้งสื่อเทคโนโลยีต่าง ให้ครบ
ทุกห้องเรียน
-จัดอบรมให้ความรู้กับข้าราชการครู
และบุคลากร เรื่อง การทา Google
Form และ Google Classroom
-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ครูที่มี
ความรู้การ ใช้โปรแกรมการเรียน
การสอนออนไลน์ การผลิตสื่อ
ออนไลน์
ความต้องการนาแอพลิเคชันมา
สนับสนุนและจัดทา E-Learning

ติดต่อประสานงานและให้ข้อมูล
นักเรียนที่มีปัญหาด้านสื่ออุปกรณ์
รายงานหน่วยเหนือเพื่อขอจัดสรร
งบประมาณและขอ งบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยเหนือในการ
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการศึกษาทางไกล
ให้เพียงพอกับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์
และ ครอบครัวที่มีบุตรหลานหลาย
คน

-

-

-

จัดอบรมให้ความรู้กับคณะครู
เกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม
ทางการศึกษาและจัดครูที่มีความรู้
ให้คาแนะนาปรึกษา

ใช้งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้านสื่อเทคโนโลยี

ด้านงบประมาณ

-

อื่น ๆ

ความเข้าใจ
19

ดอนคาวิทยา

20

สองพี่น้องวิทยา

21

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5

22

หนองวัลย์เปรียงวิทยา

23

บ่อสุพรรณวิทยา

24

อู่ทองศึกษาลัย

ที่

รับฟังนโยบายการเรียนทางไกล
จาก สพฐ และเข้ารับการอบรม
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
สื่อสารให้ครูทราบแนวปฏิบัติทาง
ไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊คกลุ่ม เว็บไซต์
ข่าวทีวี ยูทูป

โรงเรียน

นวัตกรรมทางการศึกษา
-

-

-

-

ครูที่ไม่พร้อมให้มาใช้อุปกรณ์ของ
โรงเรียน

ใช้อุปกรณ์ของโรงเรียน หรือครูที่มี
ความพร้อมใช้ของตนเอง DLTV,
DLIT ,Google Suite, Facebook ,
Line , Youtube, Website เป็นต้น
ใช้ Line, Facebook, Website,
Google Classroom

ใช้ตามแผนงาน ปรับเปลี่ยนโครงการ
ที่ประชุม ดูงาน เป็นวัสดุฝึก ใบงาน
ใบความรู้ แทน โครงการเดิมที่
เหมาะสม
ใช้ตามแผนงาน ปรับเปลี่ยนโครงการ
ที่ประชุม ดูงาน เป็นวัสดุฝึก ใบงาน
ใบความรู้ แทน โครงการเดิมที่
เหมาะสม
มีการจัดสรรสนับสนุนงบประมาณ

-

-

-

-

ประชุมคณะครูและบุคลากร
อบรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล
ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ
และร่วมแสดงความคิดเห็นหาทาง
ออกร่วมกัน
ติดตามและรับฟังนโยบายการ
จัดการเรียนการสอนจาก สพฐ.
และเข้าร่วมการประชุมอบรมตาม
ปฏิทินของ สพฐ.
แจ้งข่าวสารครูทางไลน์โรงเรียน
ส่วนผู้ปกครองและนักเรียนแจ้ง
ทางเว็บเพจโรงเรียนและทาง
Facebookโรงเรียน

สนับสนุนการใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ,Notebook,
โทรศัพท์มือถือ, ไอแพด, แท็บเล็ต

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน การอานวย
ความสะดวกต่าง ให้ครอบคลุมทุก
อาคารเรียนและ ห้องเรียน

นวัตกรรมทางการศึกษาการจัดการ
เรียนด้วยระบบทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)

-

-

ด้านความรู้

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์

ด้านสื่อเทคโนโลยี

ด้านงบประมาณ

อื่น ๆ

จัดหา ระบบ อินเตอร์เน็ตให้
บุคลากรใช้อย่างต่อเนื่อง
-
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ช่วยกัน แชร์ความรู้วิธีการ
ดาเนินการใช้เทคโนโลยี ใน
โปรแกรมต่าง ๆ
-

ความเข้าใจ
สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
25 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

นวัตกรรมทางการศึกษา

-ชี้แจง สร้างความเข้าใจให้ครูเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
โดยการสื่อสารออนไลน์ ด้วยไลน์
กลุ่ม เฟสบุ๊ค เว๊ปไซต์ เมล
-จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
G-Suit ให้กับคุณครู
-เข้ารับการอบรมเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพครูในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ
G-Suit for Education

ครูทุกคนมีความพร้อมในเรื่องของ
วัสดุ อุปกรณ์

26

สามชุกรัตนโภคาราม

สื่อสารให้ครูทราบแนวปฏิบัติทาง
ไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊คกลุ่ม เว็บไซต์
ข่าวทีวี ยูทูป

ครูที่ไม่พร้อมให้มาใช้อุปกรณ์ของ
โรงเรียน

27

ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

จัดอบรมคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล โดยใช้
Google Application ให้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้
รวมถึงนาไปใช้ในการสร้าง
ห้องเรียนของคุณครูสาหรับการ
ติดต่อสื่อสาร การจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในชั้นเรียน หรือรายวิชา

มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปริมาณที่
เพียงพอต่อการใช้งานของคณะครู
และบุคลากร รวมถึงความพร้อม
ในด้านของการให้บริการทาง
internet
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-จัดทาคู่มือเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเรียน
การสอนโดยการใช้สื่อออนไลน์
-ส่งเสริมสนับสนุนเข้ารับการอบรม
ทุกช่องทาง
- ใช้อุปกรณ์ของโรงเรียน หรือ ความ
พร้อมของตนเอง DLTV,DLIT,
Google Suite , Microsoft Teams
Facebook,Line, Youtube
-ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู สร้าง สื่อ
นวัตกรรม ใบงาน ตามบริบท ของ
แต่ลายวิชา
ใช้อุปกรณ์ของโรงเรียน หรือครูที่มี
ความพร้ อ มใช้ ข องตนเอง DLTV,
DLIT ,Google Suite ,Microsofe
Teams ,Facebook ,Line ,Clip
USB Office line, Youtube เป็น
ต้น

-ดาเนินการตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนและปรับ
บางโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายให้เหมาะสม
- เขียนแผน/โครงการขอสนับสนุน
จากหน่วยงาน อื่น ๆ เช่น แฮลกอ
ฮอล์ฆ่าเชื้อ แฮลกอฮอล์เจล สบู่ล้าง
มือ เครื่องวัดอุณหภูมิตรวจคัดกรอง

-

ใช้ตามแผนงาน ปรับเปลี่ยนโครงการ
ที่ประชุม ดูงาน เป็นวัสดุฝึก ใบงาน
ใบความรู้ แทนโครงการเดิมที่
เหมาะสม

ภาระงานที่มากมาย ตาม
เหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ขาดแคลนเวลา
และงบประมาณ ต้องบริหาร
จัดการส่วนตัว และงาน
ราชการให้เหมาะสม

ดาเนินการแจก Account
xxxx@methipramuk.ac.th แก่
คณะครู และนักเรียน พร้อมเว็บไซต์
แนะนาเทคนิคการเรียนการสอน

-

-

ที่

โรงเรียน

28

สระกระโจมโสภณพิทยา

29

บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

ด้านความรู้
ความเข้าใจ

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์

ด้านสื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษา

ด้านงบประมาณ

อื่น ๆ

- มอบหมายครู/ บุคลากร ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านการใช้
เทคโนโลยี เป็นพี่เลี้ยงในการให้
คาแนะนาคาปรึกษา เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล
-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในช่องทางไลน์กลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ตลอดเวลา
- ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหาร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ
วางแผนการดาเนินงานของ
โรงเรียน
- สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
และนโยบายของต้นสังกัดและแนว
ทางการดาเนินงานของโรงเรียนแก่
คณะครู
- สนับสนุนให้คุณครูพัฒนาความรู้
ความสามารถด้วยการอบรม
ออนไลน์ในเรื่องจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล

- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่โรงเรียน
ไว้รองรับสาหรับครู/ นักเรียน ที่ไม่
มีอุปกรณ์รองรับการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล

-เผยแพร่ช่องทางในการรับชม/
นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนามาใช้
ประกอบการสอน
- สนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี ให้ครูที่มี
ความต้องการและจาเป็น

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดทา
ใบความรู้/ ใบงานและแฟ้มใส่
เอกสาร ของรายวิชาพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อ
แจกให้นักเรียนนาไปทาขณะเรียนที่
บ้าน
- จัดซื้อหนังสือเรียน (งบประมาณ
15 ปี เรียนฟรี) แจกให้นักเรียนทุก
ระดับชั้นนากลับไปประกอบ
การเรียนที่บ้าน

- ให้แนวทางการปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันตาม
ประกาศโรงเรียนสระกระโจม
โสภณพิทยา (เอกสาร
ประกาศ หน้า 9)
- การเยี่ยมบ้าน ให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมของครูประจา
ชั้น โดยพิจารณาตามความ
จาเป็นและปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างเรียน

- สารวจความพร้อมของครูด้าน
วัสดุ/อุปกรณ์
- จัดทาแผน/โครงการจัดหาสื่อ
วัสดุ/อุปกรณ์
- เสนอโครงการเพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุน
- ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ

- แนะนาช่องทางการจัดหาสื่อ
DLTV สื่อออนไลน์จากช่องทางต่าง
ๆ เพื่อนาไปใช้ประกอบการสอน
ควบคู่ไปกับส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
สร้างจัดทาสื่อ และนวัตกรรมให้
สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพ
ของผู้เรียน

- ดาเนินการตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนและปรับ
บางโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของ
ต้นสังกัด
- เขียนแผน/โครงการขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานอื่น ๆ

-

~ 15 ~

ที่

โรงเรียน

30

ทุ่งแฝกพิทยาคม

31

สรวงสุทธาวิทยา

32

วังหว้าราษฎร์สามัคคี

ด้านความรู้
ความเข้าใจ

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์

ด้านสื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษา

ด้านงบประมาณ

อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์ให้ครูและ
บุคลากรทราบช่องทาง
การจัดการเรียนสอนทางไกล
ทั้งระบบ On – Air และ
Online ให้ครูเข้าอบรม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
มีการประชุม วางแผนการ
ดาเนินงานเป็นระยะ ๆ
จัดทาคู่มือการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
COVID-19
มีการประชุม วางแผนการ
ดาเนินงาน

จัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับครูที่
ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวยืม
ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนทางไกล

ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ
แหล่งที่มา สื่อออนไลน์ที่ครู
สามารถนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลได้

-

จัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับครูที่
ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวยืม
ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนทางไกล

ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับ
แหล่งที่มา สื่อออนไลน์ที่ครู
สามารถนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลได้

ไม่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ 2563
จาเป็นต้องปรับการใช้
งบประมาณจากโครงการที่ไม่
สามารถดาเนินการได้ในใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19)
จัดสรรงบประมาณในการ
จัดทาเอกสารประกอบการ
เรียน ใบงาน ใบความรู้
แบบฝึกหัดต่าง ๆ เพื่อนาไป
มอบให้กับนักเรียน

สารวจความพร้อมของครู
ด้านวัสดุ/อุปกรณ์

สนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี ให้ครู
ที่มีความต้องการและจาเป็น

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดทาใบความรู้/ ใบงาน

-

-

จากตาราง การสนับสนุนการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
ด้านความรู้ ความเข้าใจ จานวน 31 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.88 ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ จานวน 28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ด้านสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทาง
การศึกษา จานวน 31 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.88 ด้านงบประมาณ จานวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ78.13 และอื่น ๆ จานวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
25.00

~ 16 ~

วิธีดาเนินการของโรงเรียน กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่บ้าน
ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตนเรศวร
1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

(1)
กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านการดูแล
นักเรียนระหว่างการเรียนรู้
-สร้างความเข้า
-จัดระบบสื่อสาร ศูนย์ปรึกษาแนะแนว

2

โรงเรียนสงวนหญิง

ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ และแก้ไขปัญหาตลอดจน
การให้กาลังใจและติดตามนักเรียน
นักเรียนสามารถดูย้อนหลังได้ , สอนชดเชยช่วงเปิดเทอม , แนะนา
ศึกษาสื่อออนไลน์ , มีแบบฝึกหัดให้ทาส่งระหว่างที่จัดการเรียนการสอน
สอบผ่านเฟสบุ๊คและไลน์ , ดูแลนักเรียนให้ที่บ้าน

3

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

4

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

มอบหมายครูที่ปรึกษาเป็นผู้ประสานงานหลักกับผู้ปกครอง ในการกากับ
ดูแลนักเรียนอย่างสม่าเสมอ ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์
Line Facebook เพื่อร่วมกันวางแผนโดยมีครูประจาวิชาร่วมด้วย

5

โรงเรียนสวนแตงวิทยา

ครูที่ปรึกษาและครูประจาวิชาคอยให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามและ
อธิบายในรายวิชาที่นักเรียนไม่เข้าใจและมอบหมายงานให้นักเรียนทาใน
ระหว่างการเรียนรู้แต่ละวิชา

6

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒

7

โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

ให้นักเรียนชมคลิป VDO ผ่านแอพพลิเคชั่นย้อนหลังและทาใบงานที่ครู
มอบหมายงานให้

8

โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนให้คาปรึกษาแนะนานักเรียนเป็นรายบุคคลผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค

-

(2)
กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
รับชมสัญญาณอินเทอร์เน็ต
-สร้างความเข้าใจ
-ประชุมบุคลากร
-กาหนดการเรียนการสอน การหยุดชดเชยและสอนทางกลุ่ม
ติดตามด้วยโทรศัพท์
นักเรียนสามารถดูย้อนหลังได้, สอนชดเชยช่วงเปิดเทอม , ร้อง
ขออุปกรณ์ในการรับชมกับกระทรวงศึกษาธิการ , ติดต่อสื่อสาร
ทางด้านอื่นๆช่วยแชร์แบ่งปัน , ให้นักเรียนาเรียนกับเพื่อน
ใกล้ๆ , ศึกษาจากหนังสือที่แจกให้ , ผ่านมือถือ , เตรียมเอกสาร
อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดให้นักเรียนในช่วงปิดเทอม
ครูประจาวิชาดาเนินการจัดทาใบงาน ใบความรู้ เอกสารเพื่อ
แจกให้นักเรียนเป็นรายสัปดาห์ กาหนดพบปะผู้ปกครองนักเรียน
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดตาม กากับ ดูแล ช่วยเหลือใน
กรณีที่มีปัญหา
-นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม/ไม่มีสัญญาณเน็ต โรงเรียนสารวจ
ความขาดแคลนของอุปกรณ์แล้วเสนอขอรับบริจาค
-จัดหาซิมสัญญาณเน็ตราคาถูก ความเร็วสูงเพียงพอให้นักเรียน
ชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองกรณีไม่มีความพร้อม
ด้านอุปกรณ์รับชม/สัญญาณเน็ตและทางโรงเรียนนาหนังสือ
เรียนแจกให้กับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ครูที่ปรึกษาติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนมอบหมายงานให้กับ
นักเรียนที่บ้าน
ให้นักเรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเองจากหนังสือแบบเรียนที่ทาง
โรงเรียนมอบให้ครูดาเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน/โทรศัพท์ติดต่อ
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
-นักเรียนที่ไม่มีโทรทัศน์ หรือสัญญาณเน็ต แนะนาให้นักเรียนดู
ผ่านมือถือ หรือให้ดูกับเพื่อนนักเรียนที่บ้านใกล้กัน

~ 17 ~

(อื่น ๆ)

จัดสารวจนักเรียนแนวทางการสื่อสารและช่องทางการ
ติดต่อนักเรียนโดยผ่านครูที่ปรึกษา ผ่านกลุ่มไลน์ 100%
-

-

-

สื่อสารทาง Line ระหว่างครูและนักเรียน
-

(1)
กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านการดูแล
นักเรียนระหว่างการเรียนรู้

(2)
กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
รับชมสัญญาณอินเทอร์เน็ต

สหวิทยาเขตพุเตย
9
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓
10 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
11 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ครูที่ปรึกษาติดตามดูแลนักเรียนแทนผู้ปกครองและเยี่ยมบ้านนักเรียน
แจ้งผู้ปกครองไม่ต้องวิตกกังวลให้ทาการเรียนรู้เท่าที่ทาได้
แจ้งข่าวสารผ่านครูประจาชั้น ครูประจาชั้นแจ้งผ่านทางไลน์

นาสื่อใบความรู้ ใบงาน และแบบฝึกหัดไปให้นักเรียนที่บ้าน
โรงเรียนได้สารวจและรายงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีการสารวจอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านครูประจาชั้น

12
13

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา

ให้ครุเตรียมใบความรู้/ใบงานให้นักเรียนเป็นรายกรณี
แนะนาและฝากให้ชุมชนช่วยกันดูแลโดยให้เรียนร่วมกับเพื่อน

14

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

15

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

ได้ลงชื่อขอรับอุปกรณ์กล่องรับชมโทรทัศน์ที่ สพฐ.สารวจมา
โรงเรียน อบต.เทศบาล และชุมชนได้เข้าไปให้การช่วยเหลือปรับ
สัญญาณ
สารวจความพร้อมของอุปกรณ์ในการรับชม รายงานข้อมูลไปยัง
เขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ขอรับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากหน่วยงานอื่น แจก
หนังสือเรียนสาหรับศึกษาควบคู่กับการเรียนทางไกล

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตทวารวดี
16 อู่ทอง

17

บางลี่วิทยา

18

สระยายโสมวิทยา

19
20

ดอนคาวิทยา
สองพี่น้องวิทยา

21

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5

22
23
24

หนองวัลย์เปรียงวิทยา
บ่อสุพรรณวิทยา
อู่ทองศึกษาลัย

นัดหมายให้นักเรียนมาโรงเรียนโดยปฏิบัติการเฝ้าระวังการพร่เชื้อตาม
นโยบาย
ครูสร้างกลุ่มไลน์เพื่อติดตามดูแลนักเรียนระหว่างการเรียนรู้ แทน
ผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมด้านการดูแลนักเรียนและมอบครูที่ปรึกษา
เข้าไปติดตามเช็คชื่อในแต่ละวิชารายวัน
ครูประจาวิชาและครูที่ปรึกษากากับติดตามผ่านทางช่องทางไลน์ เฟสบุ๊ค
และช่องทางอื่น ๆ
ครูที่ปรึกษาให้การดูแล สอบถาม ไปเยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์
อยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้ รอเปิดเทอม ให้คุณครูทาการสอน ช่วงนี้ให้
อ่านตาราเรียน ศึกษา ด้วยตนเองเบื้องต้นรอเปิดเทอม
นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนติดต่อสื่อสารกับนักเรียนทาง
โทรศัพท์ หรือ โซเชียลมีเดีย
ครูสร้างกลุ่ม Line การเรียนการติดตามงาน
ครูที่ปรึกษาคอยสอบถามจากนักเรียน

(อื่น ๆ)

ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามความถนัด
ของแต่ละคน
-

ครูจัดชุดกิจกรรมการสอนส่งทางไปรษณีย์และใช้โทรศัพท์
ติดตามสอบถาม ครูที่ปรึกษาส่งช่องทางต่าง ๆที่ผู้เรียน สามารถ
เข้ารับชม เช่น YouTube รายการสด หากผู้เรียนไม่สามารถ
รับชมได้ก็ส่งสื่อ ใบงานผ่านช่องทางLine/Facebook/
E-mail
โรงเรียนให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต(ซิม)ให้กับนักเรียน
รายบุคคล
ครูประจาวิชานาใบงาน ภาระงานมอบให้นักเรียนที่บ้าน และให้
คาแนะนาปรึกษา
ครูทาใบความรู้ ใบงาน ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองเบื้องต้นรอ
เปิดเทอม
ครูนาใบงานและใบความรู้ไปให้แก่นักเรียนที่บ้าน

-

ใช้ใบงาน ที่ครูแจกให้ และศึกษาจากหนังสือเรียน
รอการจัดสรรจากรัฐบาล ถ้าไม่ได้โรงเรียนค่อยหามาตรการ
ดาเนินการต่อไป

-
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-

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
25 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

(1)
กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านการดูแล
นักเรียนระหว่างการเรียนรู้

(2)
กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
รับชมสัญญาณอินเทอร์เน็ต

(อื่น ๆ)

ระยะที่ 2 เป็นช่วงการทดลองใช้ เมื่อครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน (กาหนด
8 – 26 มิ.ย.63) แนะนา วิธีการ สื่อสารด้านการเรียน

- ครูที่ปรึกษาได้สื่อสารกับนักเรียน ให้สามารถไปเรียนกับเพื่อน
นักเรียนที่ใกล้บ้านได้ แต่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม
- เก็บข้อมูลการเรียนการสอน DLTV, DLIT ใส่ใน USB ให้
นักเรียนศึกษาย้อนหลัง
มีคลิป DLTV หรือ DLIT ปีที่ผ่านมา ใส่ USB เปิดชมย้อนหลังได้

โรงเรียนได้สารวจความต้องการกล่องรับสัญญาณจานวน
290 กล่อง และทีวีดิติตอล จานวน 148 เครื่อง ส่ง
ข้อมูลให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เพื่อส่งต่อ สพฐ.
ขอกล่องดาวเทียม 200 ชุด ทีวี 100 เครื่อง กับสพฐ.
เปิดเทอมมอบทุนการศึกษาเป็นกล่องดาวเทียม หรือ ทีวี
แทนเงินทุน
-

26

สามชุกรัตนโภคาราม

อยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้ รอเปิดเทอม คุณครูทาการสอน ช่วงนี้ให้อ่าน
ตาราเรียน ศึกษาด้วยตนเองเบื้องต้น
รอเปิดเทอม

27

ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

ให้ครูที่ปรึกษาดาเนินการดูแลและส่งต่อไปยังครูประจารายวิชา เพื่อดูแล
นักเรียนระกว่างมีการจัดการเรียนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ที่บ้าน

28

สระกระโจมโสภณพิทยา

29

บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

- ครูประจาชั้น จะทาหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับขั้นตอนเรื่องทางการรับชม และ
ปัญหาทั่ว ๆ ไป
- ครูประจารายวิชา จะดูแลนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชานั้น ๆ
โดยติดต่อสื่อสารทางช่องทางไลน์และการโทรศัพท์เป็นหลัก
- คุณครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นจะทาการสารวจและรวบข้อมูลในด้าน
ความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนเพื่อเก็บเป็นข้อมูลรายบุคคล
- คุณครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อแนะนาช่องทางอื่น ๆ ใน
การจัดการเรียนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) เพื่อให้
ผู้ปกครองสามารถดูแลและติดตามนักเรียนในช่วงการเรียนด้วยระบบ
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้

30

ทุ่งแฝกพิทยาคม

31

สรวงสุทธาวิทยา

แนะนาให้ผู้ปกครองพานักเรียนไปเรียนร่วมกันกับนักเรียนชั้นเรียน
เดียวกันที่ผู้ปกครองมีความพร้อม
โรงเรียนมอบหมายครูที่ปรึกษาประจาชั้นเป็นผู้ประสานงานหลักกับ
ผู้ปกครอง ในการกากับดูแลนักเรียนอย่าง สม่าเสมอ ผ่านช่องทาง
สื่อสารต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ Line Facebook เพื่อร่วมกันวางแผน
โดยมีครูประจาวิชาร่วมด้วย

ได้จัดทาแบบสารวจออนไลน์และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง
และนักเรียน เรื่องความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับ
โทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ได้จัดส่งแก่
ทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แล้ว
- ถ้ามีเพื่อนที่เรียนในระดับชั้นเดียวกันอยู่ใกล้ ๆ นักเรียนจะไป
เรียนบ้านเพื่อน
- ไปเรียนบ้านครูที่อยู่ใกล้บ้านตนเอง
-คุณครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นจะทาการสารวจและรวบข้อมูล
ในด้านความพร้อมของอุปกรณ์รับชม/สัญญาณอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียนแต่ละคนเพื่อเก็บเป็นข้อมูลรายบุคคล
-สาหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านกล่องรับสัญญาณและ
ทีวีดิจิตัลโรงเรียนได้ส่งรายชื่อไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อขอรับกล่องรับสัญญาณ และทีวีดิจิตัลจากต้นสังกัด
-สาหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนได้เสนอช่องทางให้กับนักเรียนเพื่อกรอกข้อมูลขอใช้
อินเตอร์เน็ตฟรี
บางครัวเรือนมีนักเรียนหลายคนจึงมีอุปกรณ์รับชมไม่เพียงพอ
โรงเรียนแนะนาให้แบ่งกันเรียนแต่ละช่วงเวลา
ครูประจาวิชาดาเนินการจัดทาใบงาน ใบความรู้ เอกสาร
ประกอบการเรียน แจกให้นักเรียนไปศึกษา เป็นรายสัปดาห์
กาหนดพบผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ติดตาม กากับ ดูแล ช่วยเหลือในกรณีที่มีปัญหา โรงเรียนสารวจ
ความขาดแคลนของอุปกรณ์รับชม แล้วเสนอขอรับบริจาค
จัดหาซิมสัญญาณอินเทอร์เน็ตราคาถูก ความเร็วสูงเพียงพอ
สาหรับการเรียนให้กับนักเรียน
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-

-

-

ที่
32

โรงเรียน
วังหว้าราษฎร์สามัคคี

(1)
กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านการดูแล
นักเรียนระหว่างการเรียนรู้
โรงเรียนมอบหมายครูที่ปรึกษาประจาชั้นเป็นผู้ประสานงานหลักกับ
ผู้ปกครอง

(2)
กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
รับชมสัญญาณอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนสารวจความขาดแคลนของอุปกรณ์รับชม

(อื่น ๆ)
-

จากตาราง วิธีดาเนินการของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ที่บ้าน พบว่า กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านการดูแลนักเรียนระหว่างการเรียนรู้ จานวน 29 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.63 กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้าน
อุปกรณ์รับชมสัญญาณอินเทอร์เน็ต จานวน 30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.75 และอื่น ๆ จานวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.63

~ 20 ~

การได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน จากหน่วยงานอื่น ๆ
ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตนเรศวร
1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

2

โรงเรียนสงวนหญิง

3
4

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

5
6
7

โรงเรียนสวนแตงวิทยา
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

8
โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
สหวิทยาเขตพุเตย
9
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓
10
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
11
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
12
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
13

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา

14

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

15

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

ชื่อบุคคล/หน่วยงาน
1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
2.สานักงานศึกษาธิการ
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
4.สานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา
5.ภาคีเครือข่าย
1.สพฐ.
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
1.สพฐ.
2.สานักงานพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์
1.โรงเรียนบางลี่วิทยา
2.องค์การบริหารส่วนตาบลรั้วใหญ่
เทศบาลด่านช้าง

ด้านที่ให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือ
งบประมาณ/บุคลากร
บุคลากร
งบประมาณ
สัญญานอินเตอร์เน็ต UNINET
งบประมาณ/การสร้างความเข้าใจ
สื่อ /อุปกรณ์ /บุคลากร
อุปกรณ์ /บุคลากร
มอบกล่องทีวีดิจิตอลให้นักเรียนที่ไม่มี
มอบเงินทุนให้นักเรียน คนละ ๑,๐๐๐ บาท จานวน ๑๐๐ คน
สนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดาเนินสนับสนุนโดยประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV
การคัดกรองและพ่นฆ่าเชื้อ

1.อบต. นิคมกระเสียว
2.ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์
1. เทศบาล ต.บ่อกรุ
2. อบต.บ่อกรุ
3. เทศบาล ต.หนองกระทุ่ม
4. รพ.ส่งเสริมสุขภาพตาบล
5. ฝ่ายปกครอง กานัน ผู่ใหญ่บ้าน อสม.
1. เทศบาล ต.นางบวช
2. รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.นางบวช
-
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มอบเจลล้างมือ แอลกอฮอล์
ข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทุนการศึกษา
ข้าวสาร อาหารแห้ง แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ
ข้าวสาร อาหารแห้ง
ข้าวสาร อาหารแห้ง
ตรวจกลุ่มเสี่ยง วัดไข้
ตรวจกลุ่มเสี่ยง วัดไข้
มอบแอลกอฮอล์สาหรับฉีดพ่นบริเวณโรงเรียน
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
-

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตทวารวดี
16
อู่ทอง

ชื่อบุคคล/หน่วยงาน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

2. โรงพยาบาลอู่ทอง

3. เทศบาลท้าวอู่ทอง
4. เทศบาลอู่ทอง
5. สานักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7)
6. อสม.ตาบลอู่ทอง
7. Rotary District 3330
8. นักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
17
18
19

บางลี่วิทยา
สระยายโสมวิทยา
ดอนคาวิทยา

บริษัท ทีโอที จากัด มหาชน
1. เทศบาลตาบลสระยายโสม

20

สองพี่น้องวิทยา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21
22
23
24

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
หนองวัลย์เปรียงวิทยา
บ่อสุพรรณวิทยา
อู่ทองศึกษาลัย

-

ด้านที่ให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือ
การติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ การนิเทศ ติดตาม เกี่ยวกับ แนวการ
ดาเนินการการจัดการเรียนการสอนทางไกล ให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อ
สนับสนุนในการประสานงานกับหน่วยเหนือช่วยเหลือ สถานศึกษา นักเรียนและ
ผู้ปกครองที่ไม่พร้อมในด้านต่างๆ ตามที่ขอข้อมูล จากทางโรงเรียน เช่น การสารวจ
ผลกระทบและความต้องการของนักเรียน การขอความร่วมมือให้ผู้เกี่ยวข้องทดสอบ
ความรู้ในเรื่อง ภัยพิบัติต่างๆ อุบัติเหตุ โควิด-19 และฝุ่น PM 2.5 การเข้าอบรมการ
จัดการเรียนการสอน ทางไกล ผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมทาแบบทดสอบ
วัดความรู้ การ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้
เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education เพื่อสอนใน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 การสารวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับ
โทรทัศน์ และการรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล เป็นต้น
สนับสนุนเรื่องการตรวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกท่านในการ ดาเนินการรับ
สมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ทั้งเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ
ประจาปีการศึกษา 2563
มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน
มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน
สนับสนุนเจลล้างมือ
นาทรายอะเบสมาใส่ตามแหล่งน้า และบริเวณโรงเรียน
มอบหน้ากากอนามัยให้บุคลากรในโรงเรียน
มอบอุปกรณ์การกดเจลล้างมือ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
ให้บริการในการเก็บข้อมูลบุคลลในการเปิดใช้บริการซิมอินเตอร์เน็ต
แจ้งประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ

1.กล่องรับสัญญาณดาวเทียม 212 ชุด
2.ทีวี 183 ชุด

-
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-

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
25
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
26

สามชุกรัตนโภคาราม

27

ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

28

สระกระโจมโสภณพิทยา

29
30
31

บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
ทุ่งแฝกพิทยาคม
สรวงสุทธาวิทยา

32

วังหว้าราษฎร์สามัคคี

ชื่อบุคคล/หน่วยงาน
โรงพยาบาลดอนเจดีย์
อบต.ดอนเจดีย์
1.ทอดผ้าป่า หรือร่วมบริจาครายบุคคล
2.ทอดผ้าป่า หรือร่วมบริจาครายบุคคล
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บริษัท ทีโอที จากัด มหาชน อาเภอศรีประจันต์
1.สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ครูประจาชั้นทุกท่าน
3.ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป คณะผู้บริหาร/ ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-

ด้านที่ให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือ
คัดกรอง วัดอุณหภูมิ ให้ครู บุคลากร นักเรียน
ฉีด พ่น ฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณโรงเรียน
บริจาคเงินทุนสนับสนุนจัดซื้อ กล่องรับสัญญาณดาวเทียม
บริจาคเงินทุนสนับสนุนจัดซื้อ ทีวี
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม 200 ชุด/ทีวี 100 ชุด
- ให้การสนับสนุนในด้านของการบริการระบบ Internet ภายในโรงเรียน
- ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและดาเนินงาน ในเรื่องของ SIM สาหรับนักเรียนที่มี
โทรศัพท์ แต่ไม่มีความพร้อมในด้านของ Internet
ขอกล่องรับชม จานวน 3 กล่อง ตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. ให้สารวจ
ค่าน้ามันรถส่วนตัวในการเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สาหรับนักเรียนเวลาเดินทางมาโรงเรียน
มอบกล่องทีวีดิจิทัลให้กับนักเรียนที่ไม่มี หรือชารุดเสียหาย
(อยู่ระหว่างดาเนินการ จาก สพฐ.9)
-

จากตาราง โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน จากหน่วยงานอื่น ๆ พบว่า มีจานวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.13
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การทดลองจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียน
ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตนเรศวร
1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2
โรงเรียนสงวนหญิง

ใช้แผนการสอนของ
DLTV ทั้งหมดทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

วิธีการจัดการเรียนการสอน
ใช้แผนการสอนของ
DLTV ร่วมกับแผนการ
สอนที่ครูพัฒนาขึ้น






3

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี





4
5
6

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
โรงเรียนสวนแตงวิทยา
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒






7
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
8
โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
สหวิทยาเขตพุเตย
9
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓
10
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา




11

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

12
13
14
15

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา






อื่น ๆ

ใช้ตารางสอนตาม
DLTV

การกาหนดตารางการเรียนการสอน
ปรับใช้ตารางสอนของ
DLTV ตามบริบทของ
เรียน

ทา Best Practice โครงการ
ห้องเรียนพิเศษเพื่อการวิจัย
และพัฒนา
ใช้การสอนที่ครูพัฒนา
google classroom






-





นักเรียนศึกษาจากช่องทาง
ออนไลน์และทางานส่งทาง
Facebook และครูที่ปรึกษา
ออกเยี่ยมบ้านและรับส่งงาน
ของนักเรียน
-



-





กาหนดวันและเลาในการสอน
กับนักเรียนเอง ใช้ตารางสอน
ที่โรงเรียนกาหนด
-






ทาใบงาน ใบความรู้
ในระดับชั้น ปวช.
ใช้แผนการสอนที่ครู
พัฒนาขึ้นเอง
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-








อื่น ๆ




ใช้ตารางสอนของโรงเรียน

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตทวารวดี
16 อู่ทอง

17

บางลี่วิทยา

วิธีการจัดการเรียนการสอน
ใช้แผนการสอนของ
ใช้แผนการสอนของ
DLTV ทั้งหมดทุกกลุ่ม DLTV ร่วมกับแผนการ
สาระการเรียนรู้
สอนที่ครูพัฒนาขึ้น
-

ในระดับชั้น ม. 2 - 3 ม. 5-6

-

-

ในระดับชั้น ม.2,.3, 5

18

สระยายโสมวิทยา

19
20

ดอนคาวิทยา
สองพี่น้องวิทยา



21
22
23

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
หนองวัลย์เปรียงวิทยา
บ่อสุพรรณวิทยา

-

24

อู่ทองศึกษาลัย



ในระดับชั้น ม.2, 5, 6
ในระดับชั้น ม.5 รายวิชา
คณิตศาสตร์ ม.6 รายวิชา
ภาษาไทย



อื่น ๆ

แผนการสอนที่ครูพัฒนาขึ้น
ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 - 3 แผนการ
เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี
เพิ่มเติม จัดทาวีดีโอเป็นสื่อ
การสอน ม.ปลาย และ
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
ม.ปลาย จัดทาสื่อคลิป วีดีโอ
สอนรายวัน
การจัดการเรียนการสอนผ่าน
การวิดีโอคอลผ่าน Line
ร่วมกับการจัดการชั้นเรียน
ผ่าน Google Classroom
แผนการสอนที่ครูพัฒนาขึ้น
ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5,
ม.6
-

ในระดับชั้น ม.2, 3, 5 , 6

-

-



-

-
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การกาหนดตารางการเรียนการสอน
ใช้ตารางสอนตาม
ปรับใช้ตารางสอนของ
DLTV
DLTV ตามบริบทของ
เรียน
-

ในระดับชั้น ม. 2 - 3
ม. 5-6

อื่น ๆ

ใช้ตารางสอนของโรงเรียน ใน
ระดับชั้นปวช. 2-3

-



-



-

-



-

-



-

-


-




-

-

-

-

-

ในระดับชั้น
ม.2, 3 , 5 , 6


ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
25
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

26
27
28
29
30
31
32

สามชุกรัตนโภคาราม
ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
สระกระโจมโสภณพิทยา
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
ทุ่งแฝกพิทยาคม
สรวงสุทธาวิทยา
วังหว้าราษฎร์สามัคคี

วิธีการจัดการเรียนการสอน
ใช้แผนการสอนของ
ใช้แผนการสอนของ
DLTV ทั้งหมดทุกกลุ่ม DLTV ร่วมกับแผนการ
สาระการเรียนรู้
สอนที่ครูพัฒนาขึ้น


-



-






-

อื่น ๆ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ครูประจารายวิชา
จัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีการสอนผ่าน on line, on
air
-

การกาหนดตารางการเรียนการสอน
ใช้ตารางสอนตาม
ปรับใช้ตารางสอนของ
DLTV
DLTV ตามบริบทของ
เรียน

อื่น ๆ



-

-





-




-

-

จากตาราง วิธีการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ใช้แผนการสอนของ DLTV ทั้งหมดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 21 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 65.63 ใช้แผนการสอนของ DLTV ร่วมกับแผนการสอนที่ครูพัฒนาขึ้น จานวน 23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.88 อื่น ๆ จานวน 9 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 28.13 การกาหนดตารางการเรียนการสอน ใช้ตารางสอนตาม DLTV จานวน 22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.75 ปรับใช้ตารางสอนของ DLTV
ตามบริบทของเรียน จานวน 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00 อื่น ๆ จานวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.63
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การจัดทาใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึกหัด สาหรับนักเรียน

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตนเรศวร
1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2 โรงเรียนสงวนหญิง
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
4 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
5 โรงเรียนสวนแตงวิทยา
6 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒

7
8

โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

สหวิทยาเขตพุเตย
9
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓
10
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
11
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
แบบฝึกหัดจาก DLTV
ทุกกิจกรรม จัดชุดราย
สัปดาห์

การจัดทาใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึกหัด สาหรับนักเรียน
ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
ใช้ใบงาน/แบบฝึกหัด
ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
แบบฝึกหัดจาก DLTV
จาก DLTV ร่วมกับใบ แบบฝึกหัดที่ครูพัฒนาขึ้น
บางกิจกรรม จัดชุดราย
งาน/ ใบความรู/้ ใน
เองให้เหมาะสมกับ
สัปดาห์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
นักเรียน
แบบฝึกหัดที่ครูพัฒนาขึ้น


-



-



-




-

-

-


-

-

-



-


-



-

12
13
14

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

-


-



-



-

15

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

-



-
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อื่น ๆ

ใบงานที่โรงเรียนจัดทาโดย
เน้นตามบริบทของ
โรงเรียน
มอบหมายใบงาน/แบบฝึก
เพิ่มเติมผ่าน google
classroom ในวิชาพื้นฐาน
และวิชาเพิ่มเติมที่ครูมี
ความพร้อม
ครูจัดกิจกรรมการสอน
ตามสื่อออนไลน์ที่สร้างขึ้น
ครูจัดกิจกรรมการสอน
ตามสื่อออนไลน์ที่สร้างขึ้น
-

ที่

ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
แบบฝึกหัดจาก DLTV
ทุกกิจกรรม จัดชุดราย
สัปดาห์

โรงเรียน

สหวิทยาเขตทวารวดี
16
อู่ทอง

17

บางลี่วิทยา

18

สระยายโสมวิทยา

19

ดอนคาวิทยา

การจัดทาใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึกหัด สาหรับนักเรียน
ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
ใช้ใบงาน/แบบฝึกหัด
ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
แบบฝึกหัดจาก DLTV
จาก DLTV ร่วมกับใบ แบบฝึกหัดที่ครูพัฒนาขึ้น
บางกิจกรรม จัดชุดราย
งาน/ ใบความรู/้ ใน
เองให้เหมาะสมกับ
สัปดาห์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
นักเรียน
แบบฝึกหัดที่ครูพัฒนาขึ้น

-

-

ในระดับชั้น
ม. 2 - 3
ม. 5-6

-

-

ในระดับชั้น ม.3

-

-

-
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ
(พาณิชยกรรม)
ในระดับชั้น ปวช. 2-3

ในระดับชั้น ม.2, ม.5, ม.6

-

อื่น ๆ

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จาก Internet ใช้ใบงาน/
ใบความรู้ แบบฝึกหัดที่ครู
พัฒนาขึ้นเองให้เหมาะสม
กับ นักเรียน โดยจัดทา
เป็นสื่อการเรียนการสอน
ส่งไปยังกลุ่ม Line รายวิชา
ของครูผู้สอน ทาสื่อคลิป
วีดีโอใช้สอนทาง Lineทุก
วัน สื่อจากFacebook จัด
ทาสือเป็น QR Code ให้
นักเรียนศึกษา



-

ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6

แบบฝึกหัดทุกวันที่มีการ
เรียนการสอนผ่านทางกลุ่ม
ห้องเรียนใน Facebook
ระดับชั้น ม.3 และสาหรับ
นักเรียนที่เรียนไม่ได้ โดย
การฝากแบบฝึกหัดกับครูที่
ปรึกษาไปให้ให้จดบันทึก
ลงสมุดแล้วส่งเรียนการ
สอนผ่านทางกลุ่ม
ห้องเรียนใน
เป็นไปตามบริบทของ
นักเรียนและครูผู้สอนใน
แต่ละรายวิชา

-

ที่
20

โรงเรียน

ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
แบบฝึกหัดจาก DLTV
ทุกกิจกรรม จัดชุดราย
สัปดาห์

การจัดทาใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึกหัด สาหรับนักเรียน
ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
ใช้ใบงาน/แบบฝึกหัด
ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
แบบฝึกหัดจาก DLTV
จาก DLTV ร่วมกับใบ แบบฝึกหัดที่ครูพัฒนาขึ้น
บางกิจกรรม จัดชุดราย
งาน/ ใบความรู/้ ใน
เองให้เหมาะสมกับ
สัปดาห์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
นักเรียน
แบบฝึกหัดที่ครูพัฒนาขึ้น

สองพี่น้องวิทยา

-



ในระดับชั้น ม.5 รายวิชา
คณิตศาสตร์ ม.6 รายวิชา
ภาษาไทย
ในระดับชั้น
ม. ปลาย


-

-

-

-



-

-

-


-



-



-



-




-


-

-


21

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5

22
23

หนองวัลย์เปรียงวิทยา
บ่อสุพรรณวิทยา

24
อู่ทองศึกษาลัย
สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
25
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
26
สามชุกรัตนโภคาราม
27
ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
28
สระกระโจมโสภณพิทยา
29
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

30
31
32

ทุ่งแฝกพิทยาคม
สรวงสุทธาวิทยา
วังหว้าราษฎร์สามัคคี

-

ในระดับชั้น ม.ต้น

-

อื่น ๆ

-

-

-

-

-

เป็นไปตามสภาพของ
ผู้เรียนและครูแต่ละ
รายวิชา
ใบงาน ใบความรู้จาก
DLTV ควบคู่กับใบงาน ใบ
ความรู้ที่คุณครูประจาวิชา
จัดทาขึ้น
-

จากตาราง การจัดทาใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึกหัด สาหรับนักเรียน ของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ใช้ใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึกหัดจาก DLTV
ทุกกิจ กรรม จั ดชุดรายสั ป ดาห์ จ านวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.87 ใช้ใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึ กหั ดจาก DLTV บางกิจกรรม จัดชุดรายสั ปดาห์
จานวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 31.25 ใช้ใบงาน/แบบฝึกหัดจาก DLTV ร่วมกับใบงาน/ ใบความรู้/ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแบบฝึกหัดที่ครูพัฒนาขึ้น
จานวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ใช้ใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึกหัดที่ครูพัฒนาขึ้นเองให้เหมาะสมกับนักเรียน จานวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 40.63
อื่น ๆ จานวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.13
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วิธีการรับ - ส่งใบงาน /แบบฝึกหัด ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง/นักเรียน
ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตนเรศวร
1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2
3
4
5

โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
โรงเรียนสวนแตงวิทยา

6

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒

7
8

โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

สหวิทยาเขตพุเตย
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓
9
10 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
11 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
12 โรงเรียนด่านช้างวิทยา
13 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
14 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

15

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

วิธีการรับ - ส่งใบงาน /แบบฝึกหัด ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง/นักเรียน
ส่งทางไปรษณีย์

ครูเดินทางไปรับ –
ส่ง ด้วยตนเอง

แจ้งให้ผู้ปกครองมา
รับ – ส่ง ที่โรงเรียน

ส่งทาง Mail

ส่งทาง LINE

อื่น ๆ

-

-

-





-

-

-







google classroom
Facebook
Course online
google classroom
google classroom
google classroom
Facebook google
form, google
meeting
ครูที่ปรึกษารับส่งใบงาน
แบบฝึกหัดและติดตาม
ในกรณีที่ไม่สามารถ
ติดต่อนักเรียนได้
google classroom
Facebook

-



-


-

-

-



-


-














-

-



-



-
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google classroom
google classroom
google classroom
google classroom
google classroom

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตทวารวดี
16
อู่ทอง
17
18
19
20
21
22

23
24

บางลี่วิทยา
สระยายโสมวิทยา
ดอนคาวิทยา
สองพี่น้องวิทยา
บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
หนองวัลย์เปรียงวิทยา

บ่อสุพรรณวิทยา
อู่ทองศึกษาลัย

วิธีการรับ - ส่งใบงาน /แบบฝึกหัด ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง/นักเรียน
ส่งทางไปรษณีย์

ครูเดินทางไปรับ –
ส่ง ด้วยตนเอง

แจ้งให้ผู้ปกครองมา
รับ – ส่ง ที่โรงเรียน

ส่งทาง Mail

ส่งทาง LINE



-

-





-




-



-






-









-

-

-





-

-

-

-

-

อื่น ๆ
Google Classroom
และ Facebook
Google Classroom
Facebook
Facebook
ZOOM, Google
Classroom, Line,
Facebook, Google
Form โปรแกรม Meet
, YouTube
Homepage และ
Facebook

สหวิทยาเขตทวารวดี
25

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

-

-

-





26
27
28

สามชุกรัตนโภคาราม
ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
สระกระโจมโสภณพิทยา

-

-

-









29
30
31
32

บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
ทุ่งแฝกพิทยาคม
สรวงสุทธาวิทยา
วังหว้าราษฎร์สามัคคี

-


-


-


-
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google classroom
Facebook google
meet Zoom
Facebook
google classroom
นัดหมายนักเรียน/
ผู้ปกครอง มารับเอกสาร
ก่อนเรียนทดลอง ส่วน
การส่งงานให้ส่งตาม
วิธีการที่ครูประจา
รายวิชาเป็นผู้กาหนด
Facebook

จากตาราง วิธีการรับ - ส่งใบงาน /แบบฝึกหัด ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง/นักเรียน ของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
ส่งทางไปรษณีย์
จานวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.13 ครูเดินทางไปรับ – ส่ง ด้วยตนเอง จานวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.88 แจ้งให้ผู้ปกครองมารับ – ส่ง ที่โรงเรียน
จานวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.88 ส่งทาง Mail จานวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.38 ส่งทาง LINE จานวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
59.38 อื่น ๆ จานวน 23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.87
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การตรวจเยี่ยมนักเรียนและการพบปะผู้ปกครอง
การใช้สื่อ/เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ Application อื่นมาใช้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจาก DLTV
ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตนเรศวร
1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2
โรงเรียนสงวนหญิง
3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
4
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
5
โรงเรียนสวนแตงวิทยา
6
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒
7
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
8
โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
สหวิทยาเขตพุเตย
9
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓

การตรวจเยี่ยมนักเรียนและการพบปะผู้ปกครอง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตาม
นโยบายของ สพฐ.

อื่น ๆ



-




-

Line
Facebook

-

- Line, Facebook
- เยี่ยมบ้านที่มีปัญหา
- Line, Facebook
- เยี่ยมบ้านที่มีปัญหา
- Line, Facebook
- เยี่ยมบ้านที่มีปัญหา
- Line, Facebook - เยี่ยมบ้านที่มีปัญหา
-

10

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

-

11

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

-

12
13
14
15

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา





ออกเยี่ยมนักเรียนและพบผู้ปกครองเพื่อติดตามความพร้อม
โทรศัพท์ , ไลน์ , facebook , ตามความเหมาะสม
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การใช้สื่อ/เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ Application อื่นมา
ใช้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจาก DLTV
มี
ไม่มี
Website โรงเรียน, Google classroom,
Facebook, Line, Google Meet, Zoom,
Google Form, Youtube
Google classroom Facebook, Line,
Google classroom Facebook, Line
Google classroom Facebook, Line
Google classroom Facebook, Line
Google classroom Facebook, Line
Google classroom Facebook, Line
Google classroom Facebook, Line

-

Google classroom Facebook, Line

-

Google classroom Facebook, Line

-

Google classroom Facebook, Line

-

Google classroom Facebook, Line
Google classroom Facebook, Line
Google classroom Facebook, Line
Google classroom Facebook, Line

-

-

ที่

โรงเรียน

การตรวจเยี่ยมนักเรียนและการพบปะผู้ปกครอง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตาม
นโยบายของ สพฐ.

สหวิทยาเขตทวารวดี
16
อู่ทอง
-

17

บางลี่วิทยา

18
19

สระยายโสมวิทยา
ดอนคาวิทยา

20

สองพี่น้องวิทยา

21

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5

22

หนองวัลย์เปรียงวิทยา



23

บ่อสุพรรณวิทยา

-

24

อู่ทองศึกษาลัย



ที่


-

โรงเรียน

อื่น ๆ
พบปะนักเรียนและผู้ปกครองโดยพูดคุยทางโทรศัทพ์ และ
ทางไลน์ และออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโรงเรียน กาหนด โดย
ให้ครูทุกท่านออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 1 - 28
มิถุนายน 2563 VDO CALL พูดคุยกับนักเรียนและ ผู้ปกครอง
สอบถามปัญหาและการรับชม DLTV โต้ตอบปัญหาโดยอัด
คลิปวีดีโอเพื่อโต้ตอบตามเวลาที่สะดวก
ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้าน 100% และติดตามนักเรียนจาก
ผู้ปกครองตามช่องทางที่เหมาะสม
มอบหมายครูที่ปรึกษาให้ความรู้ ความเข้าใจและติดตามผล
กับนักเรียนผ่านช่องทาง Line Facebook และอื่นๆ
ตามที่นักเรียนร้องขอ หรือตามที่ครูมีความพร้อมและเวลา
เหมาะสม
มีการเยี่ยมบ้านบางสัปดาห์ ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและ
ผู้ปกครองทางโทรศัพท์และโซเชี่ยลมีเดีย
ครูที่ปรึกษากากับติดตามสร้างความเข้าใจผ่านช่องทาง Social
media
-

การตรวจเยี่ยมนักเรียนและการพบปะผู้ปกครอง

~ 34 ~

การใช้สื่อ/เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ Application อื่นมา
ใช้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจาก DLTV
มี
ไม่มี
Line, Google Classroom, Zoom, Facebook,
e-mail, YouTube, Google Form, Google Site
เว็บไซต์ Meet, Hangout, PowerPoint, Google
Drive, Loom, ช่องทางการเรียนออนไลน์อาชีวะ :
http://edltv.thai.net/Vocation/ eDLTV เพื่อ
พัฒนาอาชีพ โครงการ e-learning เพื่อพัฒนา
อาชีพเป็นคลิปวีดิทัศน์ ฯลฯ
Line, Google Classroom, Meet
Facebook

-

-

DLIT, Google Meet, Google Classroom,
YouTube ,Website
YouTube , Zoom, Google Meet , Line
ZOOM, Google Classroom, Line, Facebook,
Google Form ,Meet , YouTube
-

-

การใช้สื่อ/เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ Application อื่นมา

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตาม
นโยบายของ สพฐ.
สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
25
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

-

26

สามชุกรัตนโภคาราม

-

27
28
29

ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
สระกระโจมโสภณพิทยา
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6


-

30

ทุ่งแฝกพิทยาคม

-

31

สรวงสุทธาวิทยา

-

32

วังหว้าราษฎร์สามัคคี



ใช้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจาก DLTV
มี
ไม่มี

อื่น ๆ
สอบถามผ่านโปรแกรม Line โปรแกรมข้อความของ
Facebook และใช้โทรศัพท์มือถือทุกวัน
ตามที่นักเรียนร้องขอ หรือตามที่ครูมีความพร้อมและเวลา
เหมาะสม
ใช้การเยี่ยมบ้านออนไลน์จาก Google Form
ครูประจาชั้นเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
ครูประจาชั้นติดต่อกับนักเรียนผ่านทางโทรศัพท์ Line
Facebook ไปตรวจเยี่ยมเฉพาะนักเรียนที่มีปัญหามาก
การตรวจเยี่ยมนักเรียนและการพบปะผู้ปกครองสัปดาห์เว้น
สัปดาห์ /ครูประจาชั้นติดต่อกับนักเรียนผ่านทางโทรศัพท์
Line Facebook

-

Google Classroom, Zoom , Facebook

-

DLIT

-

Google classroom Facebook, Line
facebook , Line , Google Meet , Google
Form , Google Classroom Zoom
-


-

-



-





จากตาราง การตรวจเยี่ยมนักเรียนและการพบปะผู้ปกครอง การใช้สื่อ/เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ Application อื่นมาใช้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
นอกเหนือจาก DLTV ของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การตรวจเยี่ยมนักเรียนและการพบปะผู้ปกครอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามนโยบายของ สพฐ.
จานวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.5 อื่น ๆ จานวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.5 การใช้สื่อ/เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ Application อื่นมาใช้จัดการ
เรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจาก DLTV มี จานวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.13 ไม่มี จานวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.88

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
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วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

ที่

ผู้ปกครองและครู
ประจาชั้นร่วมกัน
ประเมินจากใบ
งานแบบฝึกหัด





-



-

-

โรงเรียน

สหวิทยาเขตนเรศวร
1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2 โรงเรียนสงวนหญิง
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
4 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

5
6
7
8

ครูประจาชั้น
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด

โรงเรียนสวนแตงวิทยา
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

ครูประจาชั้น
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด
เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ผู้ปกครองและ
ครูประจาชั้น
ร่วมกันประเมิน
จากใบงาน
แบบฝึกหัด เมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ใช้แบบประเมิน
หลังการเรียนรู้
ตามหน่วยการ
เรียนรู้ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ใช้แบบทดสอบ
ประเมินแบบ
ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

อื่น ๆ


-


-



-



-


-


-

-


-

ครูบางวิชา
ประเมินผลใบงาน/
บบฝึกหัดเมื่อสิ้นสุด
แต่ละหน่วยการ
เรียนรู้
ช่วงทดลองเดือน
มิถุนายนยังไม่มีการ
วัดประเมินผล

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
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ที่

ครูประจาชั้น
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด

ผู้ปกครองและครู
ประจาชั้นร่วมกัน
ประเมินจากใบ
งานแบบฝึกหัด


-

-

โรงเรียน

สหวิทยาเขตพุเตย
9
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓
10
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
11
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ครูประจาชั้น
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด
เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ผู้ปกครองและ
ครูประจาชั้น
ร่วมกันประเมิน
จากใบงาน
แบบฝึกหัด เมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ใช้แบบประเมิน
หลังการเรียนรู้
ตามหน่วยการ
เรียนรู้ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ใช้แบบทดสอบ
ประเมินแบบ
ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

อื่น ๆ


-


-


-





ครูผู้สอนเป็นผู้
ประเมินจากใบงาน/
แบบฝึกหัด เมื่อสิ้นสุด
การจัดการเรียนการ
สอน
ประเมินทางออนไลน์
- ครูประจาวิชา
ประเมินจากใบงาน/
แบบฝึกหัด ราย
สัปดาห์
-

12
13

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา












-

14
15

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา



-





-

-

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
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ที่

ผู้ปกครองและครู
ประจาชั้นร่วมกัน
ประเมินจากใบ
งานแบบฝึกหัด







-

โรงเรียน

สหวิทยาเขตทวารวดี
16
อู่ทอง

17

บางลี่วิทยา

18

สระยายโสมวิทยา

19
20

ครูประจาชั้น
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด

ดอนคาวิทยา
สองพี่น้องวิทยา

ครูประจาชั้น
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด
เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ผู้ปกครองและ
ครูประจาชั้น
ร่วมกันประเมิน
จากใบงาน
แบบฝึกหัด เมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ใช้แบบประเมิน
หลังการเรียนรู้
ตามหน่วยการ
เรียนรู้ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ใช้แบบทดสอบ
ประเมินแบบ
ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

อื่น ๆ



-

-





-





ครูประจาวิชา
ประเมินจากใบงาน/
แบบฝึกหัด ทุกชั่วโมง
ที่มีการจัดการเรียน
การสอน /หลังการ
เรียนรู้ตาม หน่วยการ
เรียนรู้ โต้ตอบ และ
คอมเม้นส์รายบุคคล
โดยอัดคลิปวีดีโอ
ในไลน์ส่วนตัว
นักเรียน
ตามแบบแผนของครู
ประจาวิชา
ครูประจาชั้นประเมิน
จากใบงาน/
แบบฝึกหัด




ยังไม่มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน เพราะ
อยู่ในช่วงทดลอง
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วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ครูประจาชั้น
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด

ที่

21
22
23

โรงเรียน

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
หนองวัลย์เปรียงวิทยา
บ่อสุพรรณวิทยา

24
อู่ทองศึกษาลัย
สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
25
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
26
สามชุกรัตนโภคาราม

ผู้ปกครองและครู
ประจาชั้นร่วมกัน
ประเมินจากใบ
งานแบบฝึกหัด

ครูประจาชั้น
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด
เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ผู้ปกครองและ
ครูประจาชั้น
ร่วมกันประเมิน
จากใบงาน
แบบฝึกหัด เมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ใช้แบบประเมิน
หลังการเรียนรู้
ตามหน่วยการ
เรียนรู้ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ใช้แบบทดสอบ
ประเมินแบบ
ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

อื่น ๆ

การสอบถามความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระ
-

-

-





-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-


-

-

-

-

27

ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

-

-



-



-

28

สระกระโจมโสภณพิทยา

-

-

-

-

-

-

ยังไม่มีการ
ประเมินผลการเรียนรู
ของนักเรียน เพราะ
อยู่ในช่วงทดลอง
ระยะที่ 1
ใช้แบบทดสอบ
ออนไลน์
ครูประจาชั้น และครู
ประจารายวิชา
ร่วมกันประเมิน เมื่อ
สิ้นสุดการทดลองการ
จัดการเรียน
การสอนทางไกล

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ครูประจาชั้น

ผู้ปกครองและครู
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ครูประจาชั้น

ผู้ปกครองและ

ใช้แบบประเมิน

ใช้แบบทดสอบ

อื่น ๆ

ที่

ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด

ประจาชั้นร่วมกัน
ประเมินจากใบ
งานแบบฝึกหัด

โรงเรียน

ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด
เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ครูประจาชั้น
ร่วมกันประเมิน
จากใบงาน
แบบฝึกหัด เมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

หลังการเรียนรู้
ตามหน่วยการ
เรียนรู้ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ประเมินแบบ
ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

29

บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

-

-

-

-

-

-

ประเมินนักเรียน
ในช่วงเปิดภาค
เรียน

30

ทุ่งแฝกพิทยาคม
สรวงสุทธาวิทยา

-

-






-

-

-

31

32

วังหว้าราษฎร์สามัคคี



-

-

-

ครูประจาวิชา
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด
เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล
-

-

-

จากตาราง วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ครูประจาชั้นประเมินจากใบงาน/แบบฝึกหัด จานวน 14 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 43.75 ผู้ปกครองและครูประจาชั้นร่วมกันประเมินจากใบงานแบบฝึกหัด จานวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.38 ครูประจาชั้นประเมินจากใบงาน/
แบบฝึกหัด เมื่อสิ้นสุดการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล จานวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 31.25 ผู้ปกครองและครูประจาชั้นร่วมกันประเมินจากใบงาน
แบบฝึกหัด เมื่อสิ้นสุดการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล จานวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.88 ใช้แบบประเมินหลังการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จานวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.88 ใช้แบบทดสอบประเมินแบบประมวลผลเมื่อสิ้นสุดการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จานวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.13 อื่น ๆ จานวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 43.75

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
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ปัญหา อุปสรรค
1. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน
2. ขาดแคลนงบประมาณ
3. ครูขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
4. ผู้ปกครองไม่มเี วลากากับ ดูแล นักเรียน ในการเรียนทางไกลได้อย่างต่อเนื่อง
5. เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง
6. ขาดกล่องรับสัญญาณ อุปกรณ์รับชม
7. สัญญาณไม่มีความแรงพอทาให้ไม่สามารถรับชมกิจกรรมการ
8. นักเรียนยังขาดระเบียบวินัยในการเรียนและการทากิจกรรมต่าง ๆ ทาให้อาจไม่เกิดผลการเรียนรู้ตรงกับสิ่งที่วางไว้
9. DLTV เป็นการสื่อสารแบบ one way

ข้อเสนอแนะ
1. ปรับระบบให้เหมาะสม
2. หางบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล
3. แนะนา/จัดอบรมให้ความรู้ครู

การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
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ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตนเรศวร
1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

ความพร้อมเปิดเรียน
พร้อม
ไม่พร้อม


-

2

โรงเรียนสงวนหญิง



-

3

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี



-

ที่

โรงเรียน

ความพร้อมเปิดเรียน
พร้อม
ไม่พร้อม

ด้านบุคลากร
-จัดโครงการพัฒนา
บุคลากร
-จัดทาคู่มือสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยี
สร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่
ตลอดระยะเวลา
ดาเนินงานจัดอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากร
-จัดอบรมบุคลากร
สาหรับการเตรียม
ความพร้อม ทุกกลุ่มสาระ
-ศึกษาทางสื่อออนไลน์
-ศึกษาคู่มือ ตัวชี้วัด
จัดทาสื่อการเรียน
การสอน-การฝึกทาวีดีโอ
-ฝึกใช้ google site
google classroom

ด้านบุคลากร
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รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน
ด้านวัสดุ - อุปกรณ์
ด้านสื่อเทคโนโลยี
ด้านงบประมาณ
นวัตกรรม

ด้านอาคารสถานที่

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้
พอเพียงต่อการ
ดาเนินการ

มอบหมายงานให้ครูมี
ทักษะ สนับสนุน
การสร้างนวัตกรรม

ฝ่ายบริหารสนับสนุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ โดยการ
พัฒนาเทคโนโลยี

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์
สถานที่ และสื่อต่าง ๆ ที่
จาเป็นเหมาะสม

จัดทาสื่อและนวัตกรรม
กลุ่มสาระฯเพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนการ
สอนตามความพร้อมของ
บุคลากร
เว็บไซต์ความรู้ต่าง ๆที่ครู
สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนการ
สอน

สนับสนุนงบประมาณการ
ดาเนินการดาเนินงานตาม
โครงการและวัตถุประสงค์
โครงการเป็นหลัก

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน
ด้านวัสดุ - อุปกรณ์
ด้านสื่อเทคโนโลยี
ด้านงบประมาณ
นวัตกรรม

ด้านอาคารสถานที่

4

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา



-

-จัดการประชุม วาง
แผนการดาเนินงานเป็น
ระยะ ๆ
-จัดทาคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์

สารวจความพร้อมของ
วัสดุ/อุปกรณ์ในห้องเรียน
ชารุดก็ซ่อมแซม

5

โรงเรียนสวนแตงวิทยา



-

สนับสนุนสัญญานเน็ต
โดยเพิ่มความเร็วเพื่อให้
เสถียรและเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น

6

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒



-

7

โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์



-

8

โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”



-

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรม Google
classroom, Google
Form Google Meeting
เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์
อธิบายโครงสร้าง
หลักสูตร/เนื้อหารายวิชา/
มอบให้ครูจัดทาโครงการ
สอน/แผนการสอน กรณี
ที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้
ตามปกติ
ครูเข้าอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้เรื่อง google
classroom ทุกคน
ให้ครูเข้าประชุมกับ
ส่วนกลางผ่าน OBEC
Channel ทุกครั้ง และ
จัดการประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อชี้แจงนโยบาย
โรงเรียน

ที่

โรงเรียน

ความพร้อมเปิดเรียน
พร้อม
ไม่พร้อม

ด้านบุคลากร
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จัดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การใช้โปรแกรม
Google classroom,
Zoom, Google
Meeting หรือแอฟพิเค
ชันอื่นที่สามารถนามา
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์
สนับสนุน iPad ให้กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียน การสอน

จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดทาเอกสาร
ประกอบการเรียน
ใบงาน ใบความรู้
แบบฝึกหัดต่าง ๆ เพื่อ
นาไปมอบให้นักเรียน

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

ครูทุกคนมีอุปกรณ์สื่อสาร
ทางสื่อสังคมออนไลน์/ครู
ติดตามนักเรียนที่ไม่มี
เครื่องมือโดยการไปเยี่ยม
ที่บ้าน

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

จัดทาสื่อ ใบงาน ใบ
ความรู้ แจกตามโครงการ
เยี่ยมบ้าน
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

จัดสร้างข้อสอบออนไลน์
ด้วย google form

ใช้งบ (เรียนฟรี) กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

ให้ครูเข้าอบรม Online
ผ่านช่อง OBEC
Channel แล้วจัดอบรม
G Suite for Education

จัดสรรงบประมาณเหลือ
จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อจัดทาเอกสาร
ประกอบการเรียน
เพิ่มเติม

จัดเตรียมห้องเรียนเพื่อ
จัดเป็นห้องสอนที่สอน
จาก ๑ ห้องเรียนแม่ ไป
ยังห้องเรียนลูกข่ายที่
เหลือได้

รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน
ด้านวัสดุ - อุปกรณ์
ด้านสื่อเทคโนโลยี
ด้านงบประมาณ
นวัตกรรม

ด้านอาคารสถานที่

สหวิทยาเขตพุเตย
9
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓



-

บุคลากรครูมีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการ
สอน สามารถผลิตสื่อการ
สอนแบบปกติและ
ออนไลน์ได้

โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ที่
สามารถสนับสนุนการ
เรียนการสอนของครูได้

10

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา



-

บุคลากรครูมีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการ
สอน แบบปกติและ
ออนไลน์ได้

โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ที่
สามารถสนับสนุนการ
เรียนการสอนของครูได้

11

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย



-

บุคลากรครูมีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการ
สอน แบบปกติและ
ออนไลน์ได้

โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ที่
สามารถสนับสนุนการ
เรียนการสอนของครูได้

ที่

โรงเรียน

ความพร้อมเปิดเรียน
พร้อม
ไม่พร้อม

ด้านบุคลากร
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โรงเรียนมีห้องเรียนที่
สามารถรองรับการเรียน
การสอนแบบปกติ และ
ออนไลน์ได้ มีสื่อ
เทคโนโลยีที่ชว่ ยในการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้ เช่นโรงเรียน
ใช้ Website ของ
โรงเรียน, Google
classroom, Facebook,
Line,Google Meet
โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติ
และออนไลน์ได้ โดยใช้
การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้ เช่นโรงเรียน
ใช้ Google classroom,
Facebook,
Line,Google Meet
โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติ
และออนไลน์ได้ โดยใช้
การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้ เช่นโรงเรียน
ใช้ Google classroom,
Facebook,
Line,Google Meet

-

โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านอาคารและสถานที่
ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ และ
ออนไลน์ได้

-

โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านอาคารและสถานที่ ที่
สามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ และ
ออนไลน์ได้

-

โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านอาคารและสถานที่ ที่
สามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ และ
ออนไลน์ได้

รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน
ด้านวัสดุ - อุปกรณ์
ด้านสื่อเทคโนโลยี
ด้านงบประมาณ
นวัตกรรม

ด้านอาคารสถานที่

12

โรงเรียนด่านช้างวิทยา



-

บุคลากรครูมีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการ
สอน แบบปกติและ
ออนไลน์ได้

-

13

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา



-

บุคลากรครูมีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการ
สอน แบบปกติและ
ออนไลน์ได้

-

14

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗



-

บุคลากรครูมีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการ
สอน แบบปกติและ
ออนไลน์ได้

-

ที่

โรงเรียน

ความพร้อมเปิดเรียน
พร้อม
ไม่พร้อม

ด้านบุคลากร

~ 45 ~

โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติ
และออนไลน์ได้ โดยใช้
การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้ เช่นโรงเรียน
ใช้ Google classroom,
Facebook,
Line,Google Meet
โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติ
และออนไลน์ได้ โดยใช้
การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้ เช่น โรงเรียน
ใช้ Website ของ
โรงเรียน, Google
classroom, Facebook,
Line,Google Meet,
Loom, Zoom,
Schoology, Google
Form, Google site
โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติ
และออนไลน์ได้ โดย
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้ เช่น
Google classroom,
Facebook,
Line,Google Meet,
Loom, Zoom,
Google site

-

โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านอาคารและสถานที่ ที่
สามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ และ
ออนไลน์ได้

-

โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านอาคารและสถานที่ ที่
สามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ และ
ออนไลน์ได้

-

โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านอาคารและสถานที่ ที่
สามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ และ
ออนไลน์ได้

รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน
ด้านวัสดุ อุปกรณ์
ด้านสื่อเทคโนโลยี
ด้านงบประมาณ
นวัตกรรม

ด้านอาคารสถานที่

15

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

สหวิทยาเขตทวารวดี
16
อู่ทอง

ที่

โรงเรียน



-

บุคลากรครูมีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการ
สอน แบบปกติและ
ออนไลน์ได้

-

โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติ
และออนไลน์ได้ โดยใช้
การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้ เช่นโรงเรียน
ใช้ Google classroom,
Facebook, Line,
Google Form

-

โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านอาคารและสถานที่ ที่
สามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ และ
ออนไลน์ได้



-

1.จัดทาคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ให้
คุณครูที่ปรึกษา คุณครู
ประจาวิชา ตามองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรม การจัดการเรียน
การสอนทางไกล ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19)
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม
2563 เพื่อให้คุณครู
ประจาวิชาใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการ
สอนตามบริบทและ
ธรรมชาติวิชา และเพื่อให้
ครูที่ปรึกษาให้คาแนะนา
และช่วยติดตามการเข้า
เรียนของนักเรียน

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ ที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน การอานวยความ
สะดวกต่าง ให้ครอบคลุม
ทุกอาคารเรียนและ
ห้องเรียน

1.จัดติดตั้งสื่อเทคโนโลยี
ต่าง ให้ครบทุกห้องเรียน
เช่น สมาร์ททีวี 65 นิ้ว
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
กระดานอัจฉริยะ เครื่อง
เสียง เครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ เป็นต้น
2. จัดอบรมให้ความรู้กับ
ข้าราชการครูและ
บุคลากร เรื่อง การทา
Google Form และ
Google Classroom
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
แต่ละกลุ่มสาระ ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยให้ครูที่มี
ความรู้การ ใช้โปรแกรม
การเรียนการสอน
ออนไลน์ การผลิตสื่อ
ออนไลน์ มาสอนให้กับครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยใช้โปรแกรม Zoom ,
Google Classroom ,
Google Drive , Loom,
และ Meet

ติดต่อประสานงานและให้
ข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านสื่ออุปกรณ์ รายงาน
หน่วยเหนือเพื่อขอจัดสรร
งบประมาณและขอ
งบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยเหนือในการจัดซื้อ
อุปกรณ์เพื่อการศึกษา
ทางไกลให้เพียงพอกับ
นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์
และ ครอบครัวที่มีบุตร
หลานหลายคน

โรงเรียนมีการจัดเตรียม
ความพร้อม สาหรับการ
เปิดภาคเรียนและ ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของ
กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ

ความพร้อมเปิดเรียน
พร้อม
ไม่พร้อม

ด้านบุคลากร

~ 46 ~

รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน
ด้านวัสดุ อุปกรณ์
ด้านสื่อเทคโนโลยี
ด้านงบประมาณ
นวัตกรรม

ด้านอาคารสถานที่

17

ที่



บางลี่วิทยา

โรงเรียน

-

ความพร้อมเปิดเรียน
พร้อม
ไม่พร้อม

2. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
นโยบายการจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล การ
เตรียมการการทดลอง จัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในช่วง ทดลองความ
พร้อมระหว่างวันที่ 18 30 มิ.ย. 63) ก่อนเปิด
ภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.
2563 ตามบริบทของแต่
ละสถานศึกษา
3. แจ้งแนวทางจัดการ
เรียนการสอนศึกษา
ทางไกลในสถานการณ์
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทุก ท่านทราบ
จัดอบรมการจัดการเรียน
การสอนโดยการใช้
Google Classroom
ให้กับครูผู้สอนทุกท่าน

ด้านบุคลากร

~ 47 ~

-

ความต้องการนาแอพลิเค
ชันมาสนับสนุนและจัดทา
E-Learning

-

รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน
ด้านวัสดุ อุปกรณ์
ด้านสื่อเทคโนโลยี
ด้านงบประมาณ
นวัตกรรม

โรงเรียนมีการจัดเตรียม
ความพร้อม สาหรับการ
เปิดภาคเรียนและ ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของ
กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้านอาคารสถานที่

18

สระยายโสมวิทยา



-

จัดอบรมให้กับคณะครู
เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ด้วย
Facebook และ Google
Apps For Education

19

ดอนคาวิทยา



-

รับฟังนโยบายการเรียน
ทางไกลจาก สพฐ และ
เข้ารับการอบรมการ
จัดการเรียนการสอน
ทางไกล

20

สองพี่น้องวิทยา



-

สื่อสารให้ครูทราบแนว
ปฏิบัติทางไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊
คกลุ่ม เว็บไซต์ ข่าวทีวี
ยูทูป

ที่

โรงเรียน

ความพร้อมเปิดเรียน
พร้อม
ไม่พร้อม

ด้านบุคลากร

~ 48 ~

จัดเตรียมคอมพิวเตอร์
สาหรับการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์

-

ครูที่ไม่พร้อมให้มาใช้
อุปกรณ์ของโรงเรียน

จัดอบรมให้ความรู้กับ
คณะครู เกี่ยวกับสื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมทาง
การศึกษาและจัดครูที่มี
ความรู้ให้คาแนะนา
ปรึกษา

ใช้งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

-

-

ใช้อุปกรณ์ของโรงเรียน
หรือครูที่มีความพร้อมใช้
ของตนเอง DLTV, DLIT
,Google Suite,
Facebook , Line ,
Youtube,Website เป็น
ต้น

ใช้ตามแผนงาน
ปรับเปลี่ยนโครงการที่
ประชุม ดูงาน เป็นวัสดุฝึก
ใบงาน ใบความรู้ แทน
โครงการเดิมที่เหมาะสม

รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน
ด้านวัสดุ อุปกรณ์
ด้านสื่อเทคโนโลยี
ด้านงบประมาณ
นวัตกรรม

โรงเรียนมีการจัดเตรียม
ความพร้อม สาหรับการ
เปิดภาคเรียนและ ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของ
กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนมีการจัดเตรียม
ความพร้อม สาหรับการ
เปิดภาคเรียนและ ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของ
กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนมีการจัดเตรียม
ความพร้อม สาหรับการ
เปิดภาคเรียนและ ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของ
กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้านอาคารสถานที่

21

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5



-

ประชุมคณะครูและ
บุคลากร อบรมการ
จัดการเรียนการสอน
ทางไกล ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล

สนับสนุนการใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
,Notebook,
โทรศัพท์มือถือ, ไอแพด,
แท็บเล็ต

ใช้ Line, Facebook,
Website, Google
Classroom

ใช้ตามแผนงาน
ปรับเปลี่ยนโครงการที่
ประชุม ดูงาน เป็นวัสดุฝึก
ใบงาน ใบความรู้ แทน
โครงการเดิมที่เหมาะสม

22

หนองวัลย์เปรียงวิทยา



-

ประชุมชี้แจง สร้างความ
เข้าใจและร่วมแสดงความ
คิดเห็นหาทางออกร่วมกัน

จัดหา ระบบ อินเตอร์เน็ต
ให้บุคลากรใช้อย่าง
ต่อเนื่อง

ช่วยกัน แชร์ความรู้วิธีการ
ดาเนินการใช้เทคโนโลยี
ในโปรแกรมต่าง ๆ

มีการจัดสรรสนับสนุน
งบประมาณ

23

บ่อสุพรรณวิทยา



-

ติดตามและรับฟังนโยบาย
การจัดการเรียนการสอน
จาก สพฐ. และเข้าร่วม
การประชุมอบรมตาม
ปฏิทินของ สพฐ.

-

-

-

24

อู่ทองศึกษาลัย



-

แจ้งข่าวสารครูทางไลน์
โรงเรียนส่วนผู้ปกครอง
และนักเรียนแจ้งทางเว็บ
เพจโรงเรียนและทาง
Facebookโรงเรียน

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ ที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน การอานวยความ
สะดวกต่าง ให้ครอบคลุม
ทุกอาคารเรียนและ
ห้องเรียน

นวัตกรรมทางการศึกษา
การจัดการเรียนด้วย
ระบบทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)

-

ที่

โรงเรียน

ความพร้อมเปิดเรียน

รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน

~ 49 ~

โรงเรียนมีการจัดเตรียม
ความพร้อม สาหรับการ
เปิดภาคเรียนและ ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของ
กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนมีการจัดเตรียม
ความพร้อม สาหรับการ
เปิดภาคเรียนและ ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของ
กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนมีการจัดเตรียม
ความพร้อม สาหรับการ
เปิดภาคเรียนและ ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของ
กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนมีการจัดเตรียม
ความพร้อม สาหรับการ
เปิดภาคเรียนและ ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของ
กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ

สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
25 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

พร้อม

ไม่พร้อม

ด้านบุคลากร

ด้านวัสดุ อุปกรณ์



-

ครู 114 คน (ชาย.......
31....คน หญิง........83.......
คน)
นักเรียน นักเรียน 2,196
คน (ปีการศึกษา 2562
ชาย 1,051 คน หญิง
1,145 คน)
ครู จานวน 99 คน (ชาย
33 คน หญิง 66 คน)
นักเรียน จานวนนักเรียนมี
ความพร้อมที่จะเรียนในวันที่
1 กรกฎาคม 2563 จานวน
1,659 คน คิดเป็นร้อยละ
85

โรงเรียนมีความพร้อม

ครูที่มีความพร้อม

ปฏิบัติตามแผนงาน

มีความพร้อม

ค รู ที่ ไ ม่ พ ร้ อ ม ท า ง
โ ร ง เ รี ย น ใ ห้ ม า ใ ช้
อุปกรณ์ของโรงเรียน

ใช้อุปกรณ์ของโรงเรียน หรือ
ครูที่มีความพร้อมใช้ของ
ตนเอง DLTV, DLIT
,Google Suite ,Microsofe
Teams ,Facebook ,Line
,Clip USB Office line,
Youtube

ใ ช้ ต า ม แ ผ น ง า น
ปรั บ เป ลี่ ย นโครงการที่
ประชุม ดูงาน เป็นวัสดุฝึก
ใบงาน ใบความรู้ แทน
โครงการเดิมที่เหมาะสม

มีความพร้อม

ครู จานวน.53 คน (ชาย..
19..คน หญิง......34..คน)
นักเรียน นักเรียน.......
858.......คน (ชาย....
436....คน หญิง....422..
คน)
พร้อม จานวน 257
ครัวเรือน

ค รู ที่ ไ ม่ พ ร้ อ ม ท า ง
โ ร ง เ รี ย น ใ ห้ ม า ใ ช้
อุปกรณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธี
ประมุข” ดาเนินการแจก
Account
xxxx@methipramuk.ac.th
แก่คณะครู และนักเรียน
พร้อมเว็บไซต์แนะนาเทคนิค
การเรียนการสอน

-

มีความพร้อม

26

สามชุกรัตนโภคาราม



-

27

ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”



-

ที่

โรงเรียน

ความพร้อมเปิดเรียน
พร้อม
ไม่พร้อม

ด้านบุคลากร

ด้านสื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรม

รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน
ด้านวัสดุ อุปกรณ์
ด้านสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม

~ 50 ~

ด้านงบประมาณ

ด้านงบประมาณ

ด้านอาคารสถานที่

ด้านอาคาร

สถานที่
28

สระกระโจมโสภณพิทยา



-

ครู จานวน ครู 30 คน
(ชาย 10 คน หญิง 20
คน)
นักเรียน 570 คน (ชาย
300 คน หญิง 270
คน)

ครูมีพร้อม

โรงเรียน มีความพร้อม

ปฏิบัติตามแผนงาน

มีความพร้อม

29

บรรหารแจ่มใสวิทยา 6



-

ครู จานวน 25.คน
(ชาย...9..คน หญิง.16.
คน)
นักเรียน 405..คน
(ชาย..224..คน หญิง
..181.คน)

ครูมีพร้อม

โรงเรียน มีความพร้อม

ปฏิบัติตามแผนงาน

มีความพร้อม

30

ทุ่งแฝกพิทยาคม



-

ครูมีพร้อม

โรงเรียน มีความพร้อม

ปฏิบัติตามแผนงาน

มีความพร้อม

31

สรวงสุทธาวิทยา



-

ครูมีพร้อม

โรงเรียน มีความพร้อม

ปฏิบัติตามแผนงาน

มีความพร้อม

32

วังหว้าราษฎร์สามัคคี



-

ครู จานวน 21 คน
(ชาย 6 คน หญิง
15 คน)
นักเรียน 296 คน (ชาย
149 คน หญิง 147
คน)
ครู จานวน ครู 18 คน
(ชาย 8 คน หญิง 10
คน)
นักเรียน 292 คน
(ชาย 159 คน หญิง
133 คน)
ครู มีความพร้อมในการ
สอนปกติ แต่ครูไม่ครบ
สาระการเรียนรู้
นักเรียน มีความพร้อม

ครูมีพร้อม

โรงเรียน มีความพร้อม

ปฏิบัติตามแผนงาน

มีความพร้อม

~ 51 ~

จากตาราง ความพร้อมเปิดเรียน ของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า พร้อม จานวน 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่พร้อม จานวน - โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ - รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน ด้านบุคลากร จานวน 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ จานวน 25 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 78.13 ด้านสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม จานวน 30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ด้านงบประมาณ จานวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.50
ด้านอาคารสถานที่ จานวน 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

~ 52 ~

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตนเรศวร
1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

2

โรงเรียนสงวนหญิง

3

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

4

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

5

โรงเรียนสวนแตงวิทยา

6

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ของสถานศึกษา

กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid–19) คลี่คลาย
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยแบ่งการจัดการเรียน 6 วัน
แบ่งเป็น วันจันทร์ พุธและศุกร์ ให้ ม.1,3,5 มาเรียน ส่วนวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ให้
ม.2,4,6 โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมาตรการการรักษาความ
สะอาดในทุก ๆ จุด และเน้นย้าการดูแลรักษาความปลอดภัยในทุก ๆ สถานการณ์
กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid–19) คลี่คลาย
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยแบ่งการจัดการเรียน 6 วัน โดย
แบ่งเป็นชั้นละ ๑ วัน และมีการสอนโดยใช้รูปแบบผสมผสาน มีการเว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) และมาตรการการรักษาความสะอาดในทุก ๆ จุด และเน้นย้า การดูแล
รักษาความปลอดภัยในทุก ๆ สถานการณ์
กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid–19) คลี่คลาย
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยใช้การสอนโดยใช้รูปแบบ
ผสมผสาน ตามนโยบายของโรงเรียนกาญจนาภิเษกทั่วประเทศ มีการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) และมาตรการการรักษาความสะอาดในทุกๆ จุด และเน้นย้า การ
ดูแลรักษาความปลอดภัยในทุก ๆ สถานการณ์
กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid–19) คลี่คลาย
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยใช้การสอนโดยใช้รูปแบบ
ผสมผสาน หรืออาจจะจัดการเรียนในรูปแบบ On site มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social
Distancing) และมาตรการการรักษาความสะอาดในทุก ๆ จุด และเน้นย้า การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในทุก ๆ สถานการณ์
กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid–19) คลี่คลาย
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยใช้การสอนโดยใช้รูปแบบON
SITE มี การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมาตรการการรักษาความ
สะอาดในทุกๆ จุด และเน้นย้าการดูแลรักษาความปลอดภัยในทุกๆ สถานการณ์

1.มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้ ให้สวมใส่
หน้ากากอนามัย
2.จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน เข้า
อาคารและรอบ ๆ บริเวณในโรงเรียนเป็นจุด ๆ
3.จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
1.มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้ ให้สวมใส่
หน้ากากอนามัย
2.จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน เข้า
อาคารและรอบ ๆ บริเวณในโรงเรียนเป็นจุด ๆ
3.จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
1.มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้ ให้สวมใส่
หน้ากากอนามัย
2.จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน เข้า
อาคารและรอบ ๆ บริเวณในโรงเรียนเป็นจุด ๆ
3.จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
1.มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้ ให้สวมใส่
หน้ากากอนามัย
2.จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน เข้า
อาคารและรอบ ๆ บริเวณในโรงเรียนเป็นจุด ๆ
3.จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
1.มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้ ให้สวมใส่
หน้ากากอนามัย
2.จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน เข้า
อาคารและรอบ ๆ บริเวณในโรงเรียนเป็นจุด ๆ
3.จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid–19) คลี่คลาย
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยใช้การสอนโดยใช้รูปแบบ
ผสมผสาน โดยยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยจึงยังไม่อยากเปิดเรียนแบบ On site ถึงแม้ว่าจะ
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมาตรการ
การรักษาความสะอาดในทุกๆ จุด และเน้นย้า การดูแลรักษาความปลอดภัยในทุกๆ
สถานการณ์

1.มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้ ให้สวมใส่
หน้ากากอนามัย
2.จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน เข้า
อาคารและรอบ ๆ บริเวณในโรงเรียนเป็นจุด ๆ
3.จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

~ 53 ~

ที่

โรงเรียน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

7

โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid–19) คลี่คลาย
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยใช้การสอนโดยใช้รูปแบบ
ON SITE มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมาตรการการรักษาความ
สะอาดในทุก ๆ จุด และเน้นย้า การดูแลรักษา ความปลอดภัยในทุก ๆ สถานการณ์

8

โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid–19) คลี่คลาย
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยใช้การสอนโดยใช้รูปแบบ
ผสมผสาน โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3, และ 4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เรียน onsite 3 วัน วันละ 8 คาบเรียน online/on air 3 วัน และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2, 4, และ 4-6 แผนการเรียนอื่น ๆ เรียน onsite 2 วัน วันละ 9 คาบ
เรียน online/on air 4 วัน จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และ
มาตรการการรักษาความสะอาดในทุก ๆ จุด และเน้นย้า การดูแลรักษา ความปลอดภัยในทุก
ๆ สถานการณ์

สหวิทยาเขตุเตย
9
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓

1. จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน
2. จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON – AIR) และหรือ (ONLINE)
๓. จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนผ่านทีวี (ON – AIR) และหรือ
(ONLINE)
จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)

10

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

11

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON – AIR) และหรือ (ONLINE)

12

โรงเรียนด่านช้างวิทยา

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON – AIR) และหรือ (ONLINE)

13

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา

1. จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน
2. จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON – AIR) และหรือ (ONLINE)

~ 54 ~

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ของสถานศึกษา
1.มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้ ให้สวมใส่
หน้ากากอนามัย
2.จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน เข้า
อาคารและรอบ ๆ บริเวณในโรงเรียนเป็นจุด ๆ
3.จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
1.มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้ ให้สวมใส่
หน้ากากอนามัย
2.จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน เข้า
อาคารและรอบ ๆ บริเวณในโรงเรียนเป็นจุด ๆ
3.จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

1. โรงเรียนจัดมาตรการเฝ้าระวัง การเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน จานวนห้องละ ๒๐ คน
2. โรงอาหารจัดให้มีฉากกั้นสาหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหาร
๓. โรงเรียนจัดมาตรการเฝ้าระวัง การเว้นระยะห่างสาหรับการใช้ห้องน้า
๔. ประสานโรงพยาบาล เมื่อนักเรียนมีอาการไข้ หรือป่วย โดยให้รถโรงพยาบาลเข้ามารับไป
โรงพยาบาล
1. โรงเรียนจัดมาตรการเฝ้าระวัง การเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน จานวนห้องละ ๒๐ คน
2. โรงอาหารมีการจัดการสาหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหาร
๓. หน่วยงานสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยกันป้องกัน ตามมาตรการที่ สพฐ. กาหนด
1. โรงเรียนจัดมาตรการเฝ้าระวัง การเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน จานวนห้องละ ๒๐ คน
2. โรงอาหารมีการจัดการสาหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหาร
๓. หน่วยงานสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยกันป้องกัน ตามมาตรการที่ สพฐ. กาหนด
1. โรงเรียนจัดมาตรการเฝ้าระวัง การเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน จานวนห้องละ ๒๐ คน
2. โรงอาหารมีการจัดการสาหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหาร
๓. หน่วยงานสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยกันป้องกัน ตามมาตรการที่ สพฐ. กาหนด
1. โรงเรียนจัดมาตรการเฝ้าระวัง การเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน จานวนห้องละ ๒๐ คน
2. โรงอาหารมีการจัดการสาหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหาร มีฉากกั้น มีเจลล้างมือ
๓. อบต.บ่อกรุ, อบต.หนองกระทุ่ม และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วม และช่วยกัน
ป้องกัน ตามมาตรการที่ สพฐ. กาหนด

ที่

โรงเรียน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

14

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน

15

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON – AIR) และหรือ (ONLINE)

สหวิทยาเขตทวารวดี
16
อู่ทอง

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ของสถานศึกษา
1. โรงเรียนจัดมาตรการเฝ้าระวัง การเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน จานวนห้องละ ๒๐
คน
2. โรงอาหารมีการจัดการสาหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหาร มีฉากกั้น มีเจลล้างมือ
๓. อบต. และ รพ.สต.นางบวชเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยกันป้องกัน ตามมาตรการที่
สพฐ. กาหนด
1. โรงเรียนจัดมาตรการเฝ้าระวัง การเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน
2. โรงเรียนมีการจัดการสาหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหาร มีเจลล้างมือ
๓. ครูและผู้ปกครองร่วมป้องกัน ตามมาตรการที่ สพฐ. กาหนด

1. ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ยัง
ไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติ โรงเรียน มีความพร้อมในการเปิดเรีย นในวันที่ 1 กรกฏาคม
2563 ได้เตรียมการให้ครูได้เตรียมการในการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ โดยผลิต
สื่อ ในการสอนออนไลน์ไว้แล้ว โดยได้ แจ้งให้ครูทราบและเตรียมการเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่
เดือนเมษายน 2563 แล้ว ซึ่งขณะนั้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid - 19) กาลังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดอย่างมาก
2. ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ยัง
ไม่เ ข้า สู่ส ถานการณ์ ปกติ ครูใ นโรงเรีย นสามารถจัด การเรีย นการสอนทางไกล โดยให้
ข้าราชการครูและบุคลากรได้เตรียมการผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไว้แล้ว
3. จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น
1. มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้
ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
2. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน
3. จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น
1. มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้
ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
2. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน
3. จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น
1. มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้
ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
2. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน
3. จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

17

บางลี่วิทยา

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ร่วมกับเรียนผ่านทีวี(ON-AIR) และหรือ (ONLINE)

18

สระยายโสมวิทยา

จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)

~ 55 ~

ที่

โรงเรียน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

19

ดอนคาวิทยา

จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)

20

สองพี่น้องวิทยา

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ร่วมกับเรียน ผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE) แบบเรียนกับคุณครู ร้อยละ 50
ศึกษาด้วยตนเอง หรือ DLTV หรือ DLIT หรือ LINE หรือ FACEBOOK หรือ สื่อ OFFICE
หรือเอกสาร ตาราเรียน สิ่งพิมพ์ ร้อยละ 50

21

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)

22

หนองวัลย์เปรียงวิทยา

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)

23

บ่อสุพรรณวิทยา

จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)

24

อู่ทองศึกษาลัย

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ร่วมกับเรียนผ่านทีวี(ON-AIR) และหรือ (ONLINE)

~ 56 ~

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ของสถานศึกษา
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น
1. มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้
ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
2. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน
3. จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น
1. มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้
ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
2. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน
3. จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น
1. มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้
ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
2. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน
3. จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น
1. มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้
ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
2. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน
3. จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น
1. มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้
ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
2. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน
3. จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น
1. มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยการวัดไข้
ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
2. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน
3. จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
25
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
26

สามชุกรัตนโภคาราม

27
28

ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
สระกระโจมโสภณพิทยา

29

บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

30
31
32

ทุ่งแฝกพิทยาคม
สรวงสุทธาวิทยา
วังหว้าราษฎร์สามัคคี

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนแบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม
แต่ละกลุ่มเรียนตามตารางเรียนที่โรงเรียนจัดให้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จัดแบ่งเป็นกลุ่ม A-B ในการเรียนแต่ละสัปดาห์
ห้องเรียนละ ๒๐ คน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จัดปกติ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๓
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๓
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีความพร้อม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีความพร้อม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีความพร้อม

~ 57 ~

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ของสถานศึกษา
การเว้นระยะห่างในการนั่งเรียน การเว้นระยะห่างในการขึ้นรถประจาทาง
การเว้นระยะห่างในการนั่งเรียน การเว้นระยะห่างในการขึ้นรถประจาทาง
การเว้นระยะห่างในการนั่งเรียน การเว้นระยะห่างในการขึ้นรถประจาทาง
การเว้นระยะห่างในการนั่งเรียน การเว้นระยะห่างในการขึ้นรถประจาทาง
การเว้นระยะห่างในการนั่งเรียน การเว้นระยะห่างในการขึ้นรถประจาทาง
การเว้นระยะห่างในการนั่งเรียน การเว้นระยะห่างในการขึ้นรถประจาทาง
การเว้นระยะห่างในการนั่งเรียน การเว้นระยะห่างในการขึ้นรถประจาทาง
การเว้นระยะห่างในการนั่งเรียน การเว้นระยะห่างในการขึ้นรถประจาทาง

นครปฐม

~ 58 ~

การทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล

~ 59 ~

การปฏิบัติด้านการจัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษาทางไกล หรือการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู
ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตพิมานปฐม
1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

3

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

4

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”

5
6

โรงเรียนห้วยจรเข้วิทยาคม
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

7

โรงเรียนแหลมบัววิทยา

สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
8
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
9
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน

(1)
การมอบหมายความรับผิดชอบให้กับคุณครูในการ
ทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล

(2)
การปฏิบัติงานทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลของครู

โรงเรียนมอบหมายครูประจาชั้นประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการจัดการเรียนการ
สอน DLTV ในช่องทางต่าง ๆ แก่ผู้ปกครองและนักเรียน
๑การมอบหมายความรับผิดชอบให้กับคุณครูในการทดลองจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
2. มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูท่านอื่น 2 คน: 1 ชั้น/ห้อง
1. การมอบหมายความรับผิดชอบให้กับคุณครูในการทดลองจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
2. มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูท่านอื่น 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง
๑.การมอบหมายความรับผิดชอบให้กับคุณครูในการทดลองจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
2. มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูท่านอื่น 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง
- มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูท่านอื่น 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง
โรงเรียนมอบหมายให้ครูประจาวิชาหลัก ๕ วิชา ทาการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์
โรงเรียนมอบหมายให้ครูประจาวิชาหลัก ๕ วิชา ทาการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์

เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล

มอบให้ครูผู้สอนประจาวิชาทดลองกับนักเรียนที่สอนทุกระดับชั้น
มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูท่านอื่น 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง

เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้น
สังกัด
เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล

10

โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา

11

โรงเรียนคงทองวิทยา

มอบหมายหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดาเนินการวางแผนให้ครูประจาวิชา
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Air และ Online ตามความพร้อม
ของนักเรียนและผู้ปกครองตามความเหมาะสม
มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูท่านอื่น 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง

12

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูท่านอื่น 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง

~ 60 ~

ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้น
สังกัด
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้น
สังกัด
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้น
สังกัด
เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้น
สังกัด
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้น
สังกัด

ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้น
สังกัด
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้น
สังกัด

ที่

13
14

โรงเรียน

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
15
โรงเรียนราชินีบูรณะ
16
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

(1)
การมอบหมายความรับผิดชอบให้กับคุณครูในการ
ทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล
มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูท่านอื่น 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง
มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูท่านอื่น 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง

เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของต้น
สังกัด

มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูท่านอื่น 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง
มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูท่านอื่น 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง

เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
สังกัด
เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
สังกัด
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
สังกัด
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
สังกัด
เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล

17
18

โรงเรียนสามพรานวิทยา
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูท่านอื่น 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง
มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูท่านอื่น 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง

19

โรงเรียนปรีดาราววิทยาคม

มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูท่านอื่น 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง

20

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม

ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 1 คน : 1 ชั้น/ห้อง

21
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
22
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
23
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
24
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
25
โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(2)
การปฏิบัติงานทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลของครู

มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูท่านอื่น 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง
ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 1 คน : 1 ชั้น/ห้อง
จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 1 – 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง
มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบร่วมกับครูท่านอื่น 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง

26

โรงเรียนบางเลนวิทยา

มอบให้ครูประจาวิชารับผิดชอบ 1 คน : 1 ชั้นเรียน/ห้อง

27

โรงเรียนสถาพรวิทยา

มอบให้ครูที่ปรึกษารับผิดชอบ 2-3 คน : 1 ชั้น/ห้อง

28
29

โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โรงเรียนบางหลวงวิทยา

ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 1 คน : 1 ชั้น/ห้อง
มอบให้ครูประจาวิชารับผิดชอบร่วมกับครูที่ปรึกษา
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เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
สังกัด
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
สังกัด
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
สังกัด
เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล
ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
สังกัด

สอดคล้องกับนโยบายของต้น
สอดคล้องกับนโยบายของต้น
สอดคล้องกับนโยบายของต้น
สอดคล้องกับนโยบายของต้น

สอดคล้องกับนโยบายของต้น
สอดคล้องกับนโยบายของต้น
สอดคล้องกับนโยบายของต้น
สอดคล้องกับนโยบายของต้น

จากตาราง การมอบหมายความรับผิดชอบให้กับคุณครูในการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม พบว่า
มอบให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 1 คน : 1 ชั้น/ห้อง จานวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.24 ครูประจาชั้นรับผิดชอบ 2 คน : 1 ชั้น/ห้อง และครูผู้สอนประจาวิชา
จานวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.06 และอื่น ๆ จานวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.48 การปฏิบัติงานทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลของครู พบว่า ปฏิบัติงานที่โรงเรียนทุกวันตลอดระยะเวลาทดลองจัดการเรียนการสอน จานวน - โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ - ครูเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามความ
พร้อมและความสมัครใจของแต่ละบุคคล จานวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.38 ครูทุกคนปฏิบัติงานที่โรงเรียนและที่บ้านตามปฏิทินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับ
นโยบายของต้นสังกัด จานวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.62
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การสนับสนุนการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตพิมานปฐม
1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

2

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

3

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ด้านความรู้
ความเข้าใจ

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์

ด้านสื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษา

ด้านงบประมาณ

โรงเรียนประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การจัดการเรียนการสอนด้วยแอป
พลิเคชัน ต่าง ๆ เช่น Line, Web.
โรงเรียน
โรงเรียนประชุมชี้แจงการทดลอง
จัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลแก่ครู
และบุคลากรในโรงเรียนในวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ
ประชุมออนไลน์ด้วย Google
meeting วันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๖๓
-จัดประชุมบุคลากร สร้างความ
เข้าใจในการดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล
- ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติใน
การอบรมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล (Video
Conference) สาหรับครูและ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนมีความพร้อมด้านวัสดุ
และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
โรงเรียนจัดวัสดุจัดทาใบงานให้กับ
นักเรียน

โรงเรียนมีความพร้อมด้านวัสดุแบละ
อุปกรณ์ นวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
โรงเรียนมีการจัดอบรมการใช้
เทคโนโลยีในการสร้างใบงานและ
แบบทดสอบ

โรงเรียนมีความพร้อมด้าน
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลให้ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน
-

โรงเรียนมีความพร้อมเรื่อง
สัญญานอินเตอร์เน็ต

-โรงเรียนสนับสนุนด้านอุปกรณ์
การเรียนการสอนภายในโรงเรียน
ให้ตามความต้องการของครูผู้สอน
ทุกคน
- จัดปรับปรุงดาเนินการระบบ
Internet และ Internet ภายใน
โรงเรียน
- จัดติดตั้งระบบ WIFI ครอบคลุม
ทั้งโรงเรียน
- ติดตั้งจอโปรเจกเตอร์พร้อม
คอมพิวเตอร์ต่ออินเตอร์เน็ต
พร้อมสอนผ่านออนไลน์ทุก
ห้องเรียน
- ติดตั้งจออัจฉริยะกลุ่มสาระฯ
เพื่อให้ครูได้ใช้สอนในการใช้สื่อ
และนวัตกรรมที่จัดขึ้นเองและ สื่อ

- ฝึกอบรมให้ครูจัดทาสื่อการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีตาม
มาตรฐาน และสาระการเรียนรู้เพื่อ
ใช้ในการสอนให้ห้องเรียนและสอน
ออนไลน์
- จัดทาโปรแกรมคลังข้อสอบเพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและ
จัดทาแบบทดสอบออนไลน์ส่ง
ครูผู้สอน ทุกมาตรฐาน ทุกตัวชี้วัด
ทุกระดับชั้น ได้ศึกษาเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง
- จัดระบบโปรแกรมตรวจสอบการ
มาเรียน การเรียนรายคาบ และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน

ทางฝ่ายบริหารได้จัดสารอง
งบประมาณอย่างเพียงพอตามความ
ต้องการของบุคลากรของโรงเรียน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า

ดาเนินการจัดตั้งคระ
กรรมการทางานในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ และ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบ
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อื่น ๆ

-

ที่

โรงเรียน

4

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”

5

โรงเรียนห้วยจรเข้วิทยาคม

6

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

ด้านความรู้
ความเข้าใจ
จัดฝึกอบรมครูในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ การทา
แบบทดสอบจานวน ๑๐ หลักสูตร
เช่น การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ Google Classroom” การทา
ข้อสอบออนไลน์ Google Form”
จัดฝึกอบรมและปฏิบัติให้ครูทุกคน
สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้นักเรียน
เข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์
- ติดต่อประสานกับนักเรียนและ
เยี่ยมบ้าน ให้ความรู้กับนักเรียน
และผู้ปกครอง และสอบถามความ
พร้อมและความต้องการ ปัญหา
ของผู้ปกครอง ในการเรียนตาม
ตารางของ DLTV และการเรียน
ออนไลน์
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง
รูปแบบการเรียนออนไลน์ และ
การสร้างข้อสอบออนไลน์”
จัดการอบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการสอนทางไกลด้วย GSuit โดยวิทยากรครูเทคโนโลยี
ของทางโรงเรียน
ครูทาความเข้าใจการจัดการเรียน
การสอนทางไกลโดยใช้ DLTV
เป็นการอบรมออนไลน์โดย
สานักงานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ
ระหว่าง วันที่ ๙ – ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์

ด้านสื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษา

-

-

จัดเตรียมสื่อ-วัสดุ อุปกรณ์
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
โดยอยู่ในขั้นการสารวจความ
ต้องการ
โรงเรียนสนับสนุนด้านวัสดุต่าง ๆ
เช่น ใบงาน เพื่อให้นักเรียนใช้ทา
แบบฝึกหัดประกอบการเรียนการ
สอนทางไกล

ส่งเสริมระบบ Internet ของครูใน
สถานศึกษา ละมีห้องคอมพิวเตอร์ที่
สามารถใช้สอนทางไกลได้
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สถานศึกษาสารวจความพร้อมของ
นักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้ครูเลือกใช้วิธี
สอนทางไกลและระบบออนไลน์ตาม
ความเหมาะสมโรงเรียนมีการ
ส่งเสริมให้ใช้สื่อทางเทคโนโลยีและมี
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตส่งเสริมให้ครู
เรียนการสอนทางไกลและระบบ
ออนไลน์ โดยผ่านช่องทางโซเชียล
มีเดียได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลด
เวลารวมทั้งทรัพยากรในการเดินทาง

ด้านงบประมาณ

สนับสนุนกระดาษในการทางาน
ปรับปรุง โยกงบประมาณในส่วนที่
จาเป็นในการดาเนินการ
-

อื่น ๆ

ได้มีการทดลอง ติดตาม และ
รายงานผล เพื่อเตรียมความ
พร้อม
-

ที่
7

โรงเรียน
โรงเรียนแหลมบัววิทยา

สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
8
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
9

โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน

10

โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา

11

โรงเรียนคงทองวิทยา

12

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

ด้านความรู้
ความเข้าใจ

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์

ให้ครูศึกษาการสร้างห้องเรียน
Google classroom จาก
YouTube

ครูมีความพร้อมทุกคน-

ประชุมชี้แจง นโยบายสร้างความ
เข้าใจให้ครูทั้งโรงเรียน ผ่าน
Google meet
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนการสอน Google
Classroom
ให้ความรู้สาหรับครู โดยงาน
เทคโนโลยีของโรงเรียน ให้
คาปรึกษาในการจัดการเรียนการ
สอน
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และแนวทางการสอนให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

จัดอุปกรณ์/ สื่อ / สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ที่สนับสนุนการอบรม
ให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน
สื่อการเรียนรู้ computer

ประชุมชี้แจงการใช้ช่องทาง การ
จัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
– 19)

ครูใช้วัสดุอุปกรณ์ ของตนเอง และ
ของโรงเรียนตามความพร้อมและ
ความสะดวก
บุคลากรสามารถใช้สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ (สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ของโรงเรียน) ในการจัดการเรียน
การสอน
ผู้อานวยการมอบหมายให้
ผู้เกี่ยวข้อง และครูที่ปรึกษาชั้น
เรียนสารวจความพร้อมของ
นักเรียนในการเตรียมตัวทดลอง
เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19)
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ด้านสื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษา

ด้านงบประมาณ

อื่น ๆ

-เตรียมสื่อจากคลิป VDO และ
ค้นคว้าจาก Internet

-

-

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ โดยจัดอบรม Google
Classroom
สนับสนุน อานวยความสะดวกให้ครู
จัดทาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทาง
การศึกษา
โรงเรียนให้การสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน ตามที่ครูต้องการ
อย่างเต็มที่

สนับสนุนงบประมาณในการจัดทา
ห้องเพื่อใช้เป็นห้องถ่ายทาสื่อวิดีโอ
การเรียนการสอน
-

-

โรงเรียนจัดงบประมาณให้ตามที่ครู
ต้องการ

มอบหมายบุคลากรรองรับการ
จัดการเรียนการสอนระบบ DLTV
และจัดอบรมการสอบผ่านสื่อ
Onlineและอื่น ๆ
ผู้อานวยการมอบหมายให้
ผู้เกี่ยวข้อง และครูที่ปรึกษาชั้นเรียน
ชี้แจงการเตรียมตัวและวิธีการเข้า
เรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19)

ใช้งบประมาณของโครงการส่งเสริม
วิชาการ

โรงเรียนให้การสนับสนุนการ
ดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลของครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
-

-

2. ผู้อานวยการและคณะครูที่
ปรึกษาชั้นทุกคนออกเยี่ยม
บ้านนักเรียนเพื่อช่วยเหลือ
และให้คาแนะนาสาหรับการ
2.จัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19)

ที่
13

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
15
โรงเรียนราชินีบูรณะ
16

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

17

โรงเรียนสามพรานวิทยา

18

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

19

โรงเรียนปรีดาราววิทยาคม

20

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม

ที่

โรงเรียน

ด้านความรู้
ความเข้าใจ

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์

1.ครูในโรงเรียนการรับฟังการ
ถ่ายทอดสดออนไลน์ การจัดการ
เรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID19) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
2. โรงเรียนจัดประชุมเรื่องการ
ทดลองจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
3. โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพครูในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ
(Tool) Microsoft Team และ G
Suite for Education สาหรับ
ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 - 6

กระดาษและเครื่องมือสาหรับการ
จัดทาเอกสารประกอบการเรียน
การสอนทางไกล

เครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน

จัดประชุมชี้แจง อบรมโดย
วิทยากรโรงเรียน และสื่อต่าง ๆ
มีการเตรียมครูด้วยการอบรม
GSUIT ครูสามารถจัดการเรียนรู้
แก๋แบบออนไลน์ได้
มีการประชุมทาความเข้าใจกับ
บุคลากร
มีการประชุมทางไกลเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจกับการทดลอง
สอนทางไกล
ประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อวาง
แผนการเรียนการสอน ผ่าน
โปรแกรม Google Meet อย่าง
ต่อเนื่อง
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู จาก
การอบรมพัฒนาครู จากสื่อการ
เรียนรู้

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและ
จาเป็น
มีความพร้อมในการจัดหาสื่อ/
อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้

ใช้สื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
จาเป็น
โรงเรียน/ครูมีความพร้อมในการ
พัฒนาสื่อ

สถานที่อุปกรณ์การสื่อสาร

โรงเรียนบริการสัญญาณ Internet
2GB
โรงเรียนจัดอบรมสร้างสื่อการสอน
ออนไลน์ให้แก่ครูทุกคน

-

-

-

-

โรงเรียนสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น
คลิปหนีบกระดาษ แฟ้ม

โรงเรียนประสารงานกับบริษัท ทีโอ
ที จากัด (มหาชน) ในการปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ต

-

สารวจความต้องการของวัสดุ
อุปกรณ์ของนักเรียน

จัดอบรมครูในการใช้สื่อนวัตกรรม

โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการ
ทาใบงานงาน ใบความรู้
โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณ (เงิน
อื่น ๆ ) ในการเยี่ยมบ้าน
-

ด้านงบประมาณ

อื่น ๆ

ด้านความรู้

โรงเรียนสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ
เช่น Notebook

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์
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ด้านสื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษา

ด้านสื่อเทคโนโลยี

ด้านงบประมาณ

อื่น ๆ

-

-

จัดสรรงบผระมาณให้พอเพียงกับ
ความต้องการใช้
ครูได้รับการสนับสนุนทางด้าน
วิชาการด้วยการอบม

สนับสนุนให้มีการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน
-

ความเข้าใจ
21

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

22

โรงเรียนเพิ่มวิทยา

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
23
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
24
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
25

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

26

โรงเรียนบางเลนวิทยา

27

โรงเรียนสถาพรวิทยา

28
29

โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โรงเรียนบางหลวงวิทยา

นวัตกรรมทางการศึกษา

ติดตามการประชุมทางไกลที่จัด
โดย สพฐ./ประชุมชี้แจงให้ความรู้
แก่บุคลากร
จัดการประชุม อบรม ชี้แจงให้ครู
เตรียมความพร้อมการจัด
การศึกษาออนไลน์

จัดเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานจาเป็น
สาหรับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์
สนับสนุนวัสดุอต่าง ๆ ในการ
จัดทาสื่อการเรียนรู้

จัดเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานจาเป็น
สาหรับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์
ให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ
ต่าง ๆ

ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการไปเยี่ยมบ้าน

-

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการ
ดาเนินการอย่างเหมาะสม

-

จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
เรื่องการจัการเรียนการสอน
ออนไลน์
จัดการประชุม อบรม ชี้แจงให้ครู
เตรียมความพร้อมการจัด
การศึกษาออนไลน์
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษาเข้า
ร่วมอบรม
แจ้งครูและบุคลากรทราบถึง
กาหนดประชุมชี้แจงจาก สพฐ. ให้
ครูเข้าร่วมประชุมภายในโรงเรียน

Internet หรือ Notebook และ
วัสดุอื่น ๆ

ส่งเสริมให้ครูใช้ google
classroom google form, google
meeting
ครุบริหารจัดการด้วยตนเอง /
โรงเรียนให้ยืมอุปกรณ์ โรงเรียนทา
Site เรียน
แนะนาวิธีการดุ๙องทางการเรียน
การสอนทางไกลระบบ DLTV

ใช้เท่าที่จาเป็นในการดาเนินงาน

-

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการ
ดาเนินการอย่างเหมาะสม

-

-

-

จัดให้มีการบริการสื่อ เทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการศึกษาและมีการ
บารุงระบบคลื่นสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต

สนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ –
อุปกรณ์ ในการเรียนการสอน
ทางไกล
สนับสนุนให้มีการจัดจ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่

-

ครุบริหารจัดการด้วยตนเอง ใช้สื่อที่
มีเหืเกิดประโยชน์

ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

-

ส่งเสริมหใครูอบรม พัฒนาตนเอง
จัดกลุ่มร่วมฝึกฝน

สนับสนุนวัสดุอต่าง ๆ ในการ
จัดทาสื่อการเรียนรู้
ครุสารวจความต้องการด้านวัสดุ/
อุปกรณ์ของนักเรียน
จัดให้มีการเบิกจ่ายพัสดุฯเพื่อใช้ใน
การทาใบงาน
ได้มีการยืมวัสดุ อุปกรณ์ตรวจวัด
ไข้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
จัดหาอุปกรณ์คลื่นสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ครุบริหารจัดการด้วยตนเอง
สนับสนุนอุปกรณ์วัสดุสานักงาน

จากตาราง การสนับสนุนการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน ในจังหวัดนครปฐม พบว่า ด้านความรู้
ความเข้าใจ จานวน 28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.55 ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ จานวน 28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.55 ด้านสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา
จานวน 27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.10 ด้านงบประมาณ จานวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.41 และอื่น ๆ จานวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.69
วิธีดาเนินการของโรงเรียน กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่บ้าน
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ที่

โรงเรียน

(1)
กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านการดูแล
นักเรียนระหว่างการเรียนรู้

(2)
กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
รับชมสัญญาณอินเทอร์เน็ต

สหวิทยาเขตพิมานปฐม
1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

2

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

3

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

4
5

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคม
อุปถัมภ์”
โรงเรียนห้วยจรเข้วิทยาคม

6

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

7
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
8
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
9
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน

10

โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา

11

โรงเรียนคงทองวิทยา

12

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

-

ให้คาแนะนาและช่วยเหลือผู้ปกครองในการดาเนินการติดตามการเรียน
ของนักเรียนทุกวัน
มอบครูประจาชั้น+ครูผู้สอนดูแล ติดตาม อานวยความสะดวก
มอบครูที่ปรึกษากากับ ติดตาม รายงานเป็นระยะ ทางโทรศัพท์
ให้นักเรียนดูแลตัวเอง กากับติดตามโดยครูผ่านกลุ่มLine /เรียนใน
โซเชียลมิเดีย
ให้มาเรียนที่โรงเรียน
โรงเรียนมีความยืดหยุ่นโดยไม่จัดตารางการเรียนเพื่อเอื้อให้กับผู้ปกครอง
และไม่ได้บังคับในการเรียนแต่เป็นการประชาสัมพันธ์ในการเรียนของ
นักเรียนเป็นเพียงการเรียนปรับพื้นฐานในชั้นต่อไป โดยผู้ปกครอง
สามารถรับชมย้อนหลัง หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจได้ในภายหลังตามลิ้งค์
ที่โรงเรียนได้ทาการประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของโรงเรียน
- ช่วงทดลองนักเรียน กลุ่มนี้ไม่ได้เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอน
- ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนทุกวัน (ในช่วงเปิดเทอม)
แจ้งผู้ปกครองถ้านักเรียนมีความประสงค์มาเรียนที่โรงเรียน เป็นกลุ่มย่อย
สามารถทาได้ที่ โรงเรียน
1. ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนเปิดช่องทาง ติดต่อสื่อสารทาง Online
2. ผู้บริหารและครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและให้คาแนะนาในการเรียน
และวิธีปฏิบัติตนเองในการเข้าเรียน
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สารวจอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ให้รับชมที่โรงเรียน
สารวจอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือ

(อื่น ๆ)

สารวจอุปกรณ์/รายงานไปยัง สพม. เขต ๙ ข้อมูลที่
พบ คือ นักเรียนและผู้ปกครองมีความต้องการรับ
การสนับสนุนกล่องทีวีดิจิตอล 191 คน และ
ต้องการเครื่องรับโทรทัศน์ 117 คน

-

-

-

โรงเรียนจัดเอกสาร/ใบงาน นัดหมายผ่านระบบ DLTV ควบคู่
และติดตามงานรายสัปดาห์
รับงาน/ใบงานกลับไปทาที่บ้าน
สามารถติดตามเรียน/ส่งงานภายหลังได้
ให้มาใช้อุปกรณ์ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้

ให้เรียนผ่านอุปกรณ์/WIFI ที่โรงเรียน

โรงเรียนได้ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ในการรับชมสาหรับ
ผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อม

-

รายงานแบบสารวจความพร้อมของผู้ปกครองไปยัง สพม.9

-

โรงเรียนมีเอกสารใบงานใบความรู้ และ มอบหนังสือให้นักเรียน
ไปศึกษา
1. ผู้บริหารและครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและให้คาแนะนาพร้อม
ร่วมกันแก้ไขปัญหา
2. ครูผู้ในรายวิชาทาเอกสาร ใบความรู้และใบงานให้นักเรียน

-

ที่

โรงเรียน

13

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

14

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
15 โรงเรียนราชินีบูรณะ

(1)
กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านการดูแล
นักเรียนระหว่างการเรียนรู้
ครูที่ปรึกษาติดตามสอบถามการเรียนของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นกรณีที่ผู้ปกครองต้องไปทางาน แต่เนื่องจากนักเรียน
เป็นระดับมัธยมศึกษา จึงสามารถดูแลตนเองได้ และมีคุณครูที่ปรึกษา
คอยพบปะพูดคุย ให้คาแนะนาอยู่เสมอ
นักเรียนสามารถดูแลตนเองได้เนื่องจากมีความพร้อม,มีวุฒิภาวะ,
และครูที่ปรึกษาจะช่วยติดตาม
จัดตารางให้นักเรียนเป็นรายบุคคล

16

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

17
18

โรงเรียนสามพรานวิทยา
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

ครูคอยติดตามทางออนไลน์ และทางโทรทัศน์
โรงเรียนจัดสารวจความพร้อมของผู้ปกครอง แนะนาให้ผู้ปกครองฝาก
ญาติที่อยู่บ้าน หากนักเรียนไม่เข้าใจให้มาเรียนที่โรงเรียน

19

โรงเรียนปรีดาราววิทยาคม

20
21

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

22

โรงเรียนเพิ่มวิทยา

ครูประจาชั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามนักเรียนผ่านทางโปรแกรม
Line Google Meet ทั้งตามตารางของ DLTV และสอนเสริมนอกเวลา
แนะนาให้ใช้วิธีการเรียนโดยพี่สอนน้อง (สาหรับครัวเรือนที่มีพี่น้องหลาย
คน)
จัดช่วงเวลาการเรียนรู้ ตามความเหมาะสมของผู้ปกครอง
การจัดการเรียนการสอนทางไกลโรงเรียนมอบหมายให้ครูที่ปรึกษา
จัดการเรียนการสอนโดยมีการกากับดูแลนักเรียนใช้กระบวนการสื่อสาร
กับนักเรียนทาง Online VDO CALL
แจ้งผู้ปกครองทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น อาจให้นักเรียนเรียนย้อนหลัง แล้ว
กลับมาทางานที่ได้รับมอบหมายหรือทาแบบทดสอบต่าง ๆ

(1)
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(2)
กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
รับชมสัญญาณอินเทอร์เน็ต

(อื่น ๆ)

โรงเรียนสารวจความต้องการกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลตามที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ให้ดาเนินการ
ให้คาแนะนาแนวทาง ในการแก้ปัญหา เช่น ให้นานักเรียนไป
เรียนกับเพื่อนที่อยู่ใกล้บ้าน หรือจะนานักเรียนมาเรียน (DLTV)
ที่โรงเรียน
สื่อสารกับผู้ปกครองให้ทราบว่าโรงเรียนมีการจัดห้องเรียน
ออนไลน์ไว้สาหรับนักเรียน
ครูจัดทาใบงาน แบบฝึกสอดคล้องกับตัวชี้วัด และครูนาใบงาน
ใบความรู้ให้นักเรียนทา
ให้นักเรียนเสนอความต้องการและการช่วยเหลือในด้านใดบ้าง
โรงเรียนได้สารวจความพร้อมด้านอุปกรณ์รับชม และรายงานไป
ยัง สพม.9 เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสารวจความพร้อมด้าน
สัญญาณอินเทอร์เน็ต นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมโรงเรียนจะ
จัดหาโทรศัพท์พร้อมซิมการ์ดให้ยืมไปใช้ในการเรียน
นักเรียนเรียนร่วมกับเพื่อนที่มีความพร้อมในการรับชมผ่าน
โทรทัศน์ดิจิทัลหรือการรับชมสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

ครูที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาให้ผู้ปกครองในด้านการ
จัดการเรียนรู้
ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
-

-

อยู่ในระหว่างดาเนินการประสานงานสารวจและให้การสนับสนุน
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์

-

สารวจอุปกรณ์และช่องทางการรับชม การเรียนที่สามารถเข้าถึง
ได้ แล้วจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของครอบครัวนักเรียน

-

(2)

(อื่น ๆ)

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
24 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
25
26
27

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนบางเลนวิทยา
โรงเรียนสถาพรวิทยา

28

โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา

29

โรงเรียนบางหลวงวิทยา

กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านการดูแล
นักเรียนระหว่างการเรียนรู้
ครูที่ปรึกษาติดตาม สอบถามโดยใช้การติดต่อทางโทรศัพท์และไลน์
ครูที่ปรึกษาติดตาม สอบถามโดยใช้การติดต่อทางโทรศัพท์และไลน์
รอเปิดเรียน
ได้มีการสารวจ ประสาน ชี้แจงและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับชมผ่าน
ช่องทางอื่น
ผู้ปกครองดูแลเท่าที่ทาได้ เพราะเปิดเทอมโรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนได้ครบตามหลักสูตร
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสอบถามกับครุผู้สอนได้โย
ตลอดเวลา

กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
รับชมสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ให้ครูที่ปรึกษาติดตามดูแลที่บ้านหรือให้นักเรียนมาเรียนที่
โรงเรียน
รอเปิดเรียน
ได้มีการประสานช่วยเหลือโดยการแนะนาการปรับจูนช่องทีวี
ดิจิทัล และหรือสารวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัลเสนอต่อ
สพม.9
โรงเรียนได้ขออุปกรณ์ให้นักเรียนทุกคน
นัดมารับเอกสารที่โรงเรียน/นาไปส่งที่บ้าน/จัดส่งทางไปรษณีย์

-

นักเรียนมาขอใช้อุปกรณ์ที่โรงเรียนได้หากจาเป็น

จากตาราง วิธีดาเนินการของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ที่บ้าน พบว่า กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านการดูแลนักเรียนระหว่างการเรียนรู้ จานวน 26 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.66 กรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อม
ด้านอุปกรณ์รับชมสัญญาณอินเทอร์เน็ต จานวน 26 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.66 และอื่น ๆ จานวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.24

การได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน จากหน่วยงานอื่น ๆ
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ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตพิมานปฐม
1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
3
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

4
5
6

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”
โรงเรียนห้วยจรเข้วิทยาคม
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

7
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
8
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
9
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
10
โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา
11
โรงเรียนคงทองวิทยา
12
13
14

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
23
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
24
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
25
โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
26
โรงเรียนบางเลนวิทยา
27
โรงเรียนสถาพรวิทยา
28
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
29
โรงเรียนบางหลวงวิทยา

ชื่อบุคคล/หน่วยงาน

1.บริษัท TOT
2.บริษัท STAR SOFTWARE
3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลวังตะกู
สพฐ.
สพม.เขต 9

ด้านที่ให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือ

1. ให้การสนับสนุนติด WIFI บริเวณโรงเรียน
2. ให้การสนับสนุนโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ในการทดลองการเรียนการ
สอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ส่งเสริมการให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนด้านการป้องกันโรค COVID – ๑๙ /
ส่งเสริมการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
การเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับบริษัท ทีโอที จากัด ระยะ 3 เดือน
(500/500 Mbps)
แนวทางการดาเนินการสอนทางไกล

ศูนย์บ้านหนองหัวช้าง
สาธารณสุขอาเภอ
โรงพยาบาลดอนตูม
กองสาธารณสุข เทศบาลตาบลสามง่าม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัดหลวงประชาบูรณะ/วัดสิงห์

ให้นักเรียนใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ให้คาปรึกษาด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ให้คาปรึกษาด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ให้การพ่นยาฆ่าเชื้อ
ให้คาปรึกษาในการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ให้การสนับสนุนในด้านปัจจัยอื่น ๆ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง

-

แบบสารวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัล

สพม.เขต 9
-
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-

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
15
โรงเรียนราชินีบูรณะ
16
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
17
โรงเรียนสามพรานวิทยา
18
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
19
โรงเรียนปรีดาราววิทยาคม
20
21
22

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
โรงเรียนเพิ่มวิทยา

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
23
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
24
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
25
โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
26
โรงเรียนบางเลนวิทยา
27
โรงเรียนสถาพรวิทยา
28
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
29
โรงเรียนบางหลวงวิทยา

ชื่อบุคคล/หน่วยงาน

ด้านที่ให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เทศบาลวัดไร่ขิง

ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้เกิดประสิทธิภาพ
การคัดกรองและพ่นฆ่าเชื้อ

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

ดูแลเรื่องระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต/จัดหาซิมพร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตราคา
ย่อมเยา

โรงพยาบาลนครชัยศรี
ปลัดอาวุโส อาเภอนครชัยศรี
สานักสาธารณสุข อาเภอนครชัยศรี
มูลนิธิเพิ่มวิทยา

การให้ความรู้การปฏิบัตินสถานการณ์ (COVID – 19)
ประสานงานและสั่งการในการควบคุมการแพร่ระบาด
การติดตามและให้คาแนะนาในการควบคุมการแพร่ระบาด
สนับสนุนการจ้างครูตามสาขาที่ขาดแคลน
-

แบบสารวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัล

สพม.เขต 9
-

-

จากตาราง โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน จากหน่วยงานอื่น ๆ พบว่า มีจานวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.38

การทดลองจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียน
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ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตพิมานปฐม
1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
3
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
4
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภา
คมอุปถัมภ์”
5
โรงเรียนห้วยจรเข้วิทยาคม
6
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
7
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
8
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
9
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
10
โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา
11
โรงเรียนคงทองวิทยา

12
13
14

ที่

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

โรงเรียน

วิธีการจัดการเรียนการสอน
ใช้แผนการสอนของ
ใช้แผนการสอนของ
DLTV ทั้งหมดทุกกลุ่ม DLTV ร่วมกับแผนการ
สาระการเรียนรู้
สอนที่ครูพัฒนาขึ้น

อื่น ๆ

การกาหนดตารางการเรียนการสอน
ใช้ตารางสอนตาม
ปรับใช้ตารางสอนของ
DLTV
DLTV ตามบริบทของ
เรียน

อื่น ๆ



-




ใช้แผนการสอนของครู
-



-




ใช้แผนการสอนของครู
-

-



-

-



-

-


-

ใช้แผนการสอนของครู
ใช้แผนการสอนของครู

-



-

ใช้ตารางสอนของโรงเรียน








-

ครูบางท่านใช้เนื้อหาที่ตนเอง
สร้างขึ้นบูรณาการกับ DLTV







-







-





-

การเรียนออนไลน์ตามบริบท
ของโรงเรียนในรายวิชา
เพิ่มเติมของชั้น ม.1-3 และ
ชั้น ม.4-6
-

วิธีการจัดการเรียนการสอน
ใช้แผนการสอนของ
ใช้แผนการสอนของ
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อื่น ๆ

การกาหนดตารางการเรียนการสอน
ใช้ตารางสอนตาม
ปรับใช้ตารางสอนของ

อื่น ๆ

DLTV ทั้งหมดทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

DLTV ร่วมกับแผนการ
สอนที่ครูพัฒนาขึ้น

-






-




-











-

-




-





DLTV

DLTV ตามบริบทของ
เรียน



-

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
15
โรงเรียนราชินีบูรณะ
16
17
18
19
20
21
22

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนสามพรานวิทยา
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
โรงเรียนปรีดาราววิทยาคม
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
โรงเรียนเพิ่มวิทยา

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
23
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
24
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
25
26
27
28
29




โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนบางเลนวิทยา
โรงเรียนสถาพรวิทยา
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โรงเรียนบางหลวงวิทยา

Google Classroom,
Google Meet, Line,
Facebook
ใช้แผนการสอนที่ครู
พัฒนาขึ้นเอง
ใช้แผนการสอนที่ครู
พัฒนาขึ้นเอง
-










ใช้ตารางสอนของโรงเรียน
ต่อเนื่องจาก DLTV ในวิชา
เพิ่มเติม
-

-











-

-




-





-

ใช้ตารางสอนของโรงเรียน
ต่อเนื่องจาก DLTV ในวิชา
เพิ่มเติม

จากตาราง วิธีการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม พบว่า ใช้แผนการสอนของ DLTV ทั้งหมดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 15 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 51.72 ใช้แผนการสอนของ DLTV ร่วมกับแผนการสอนที่ครูพัฒนาขึ้น จานวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.41 อื่น ๆ จานวน 7 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 24.14 การกาหนดตารางการเรียนการสอน ใช้ตารางสอนตาม DLTV จานวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.62 ปรับใช้ตารางสอนของ DLTV
ตามบริบทของเรียน จานวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.62 อื่น ๆ จานวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.24
การจัดทาใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึกหัด สาหรับนักเรียน
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ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตพิมานปฐม
1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
3
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
4
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”
5
โรงเรียนห้วยจรเข้วิทยาคม
6
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
7
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
8
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
9
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน

ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
แบบฝึกหัดจาก DLTV
ทุกกิจกรรม จัดชุดราย
สัปดาห์

การจัดทาใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึกหัด สาหรับนักเรียน
ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
ใช้ใบงาน/แบบฝึกหัด
ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
แบบฝึกหัดจาก DLTV
จาก DLTV ร่วมกับใบ แบบฝึกหัดที่ครูพัฒนาขึ้น
บางกิจกรรม จัดชุดราย
งาน/ ใบความรู/้ ใน
เองให้เหมาะสมกับ
สัปดาห์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
นักเรียน
แบบฝึกหัดที่ครูพัฒนาขึ้น


-




-





-

-





-

-

-

-






10
11
12
13

โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา
โรงเรียนคงทองวิทยา
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา


-

-



-

-

-




-

14

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

-



-



การจัดทาใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึกหัด สาหรับนักเรียน
~ 75 ~

อื่น ๆ

ครูจัดทาเอง
ให้ศึกษาใบงาน/ใบความรู้/
แบบฝึกหัดจาก DLTV ใน
ระดับชั้นม.1 – 4 และใช้
ใบกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ครู
พัฒนาขึ้น ในระดับชั้น ม.5
–6
-

ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
แบบฝึกหัดจาก DLTV
จัดทาให้สาหรับนักเรียนที่
มีความประสงค์เรียน
เพื่อเตรียมความพร้อม

-

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
15
โรงเรียนราชินีบูรณะ
16
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
17
โรงเรียนสามพรานวิทยา
18
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
19
โรงเรียนปรีดาราววิทยาคม
20
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม
21
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
22
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
23
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
24
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ
25
26
27

ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
แบบฝึกหัดจาก DLTV
ทุกกิจกรรม จัดชุดราย
สัปดาห์

การจัดทาใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึกหัด สาหรับนักเรียน
ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
ใช้ใบงาน/แบบฝึกหัด
ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
แบบฝึกหัดจาก DLTV
จาก DLTV ร่วมกับใบ แบบฝึกหัดที่ครูพัฒนาขึ้น
บางกิจกรรม จัดชุดราย
งาน/ ใบความรู/้ ใน
เองให้เหมาะสมกับ
สัปดาห์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
นักเรียน
แบบฝึกหัดที่ครูพัฒนาขึ้น
















นักเรียนบันทึกความรู้และ
ทาแบบฝึกในสมุด

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนบางเลนวิทยา
โรงเรียนสถาพรวิทยา





28
29

อื่น ๆ




โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โรงเรียนบางหลวงวิทยา
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ในระดับชั้น ม.4 – 6
ใช้ใบงาน/ใบความรู้/
แบบฝึกหัดที่ครู
พัฒนาขึ้นส่งผ่าน
ช่องทางไลน์

จากตาราง การจัดทาใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึกหัด สาหรับนักเรียน ของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม พบว่า ใช้ใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึกหัดจาก DLTV
ทุกกิจ กรรม จั ดชุดรายสั ป ดาห์ จ านวน 6 โรงเรียน คิ ดเป็นร้อยละ 20.69 ใช้ใ บงาน/ใบความรู้/แบบฝึ กหั ด จาก DLTV บางกิจกรรม จัดชุดรายสั ปดาห์
จานวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.24 ใช้ใบงาน/แบบฝึกหัดจาก DLTV ร่วมกับใบงาน/ ใบความรู้/ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแบบฝึกหัดที่ครูพัฒนาขึ้น
จานวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.72 ใช้ใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึกหัดที่ครูพัฒนาขึ้นเองให้เหมาะสมกับนักเรียน จานวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.48
อื่น ๆ จานวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.24
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วิธีการรับ - ส่งใบงาน /แบบฝึกหัด ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง/นักเรียน
ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตพิมานปฐม
1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

วิธีการรับ - ส่งใบงาน /แบบฝึกหัด ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง/นักเรียน
ส่งทางไปรษณีย์

ครูเดินทางไปรับ –
ส่ง ด้วยตนเอง

แจ้งให้ผู้ปกครองมา
รับ – ส่ง ที่โรงเรียน

ส่งทาง Mail

ส่งทาง LINE

-









2
3

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา



-



-



-

-

-





4
5
6
7

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”
โรงเรียนห้วยจรเข้วิทยาคม
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
โรงเรียนแหลมบัววิทยา

-

-

-








-

-

-









สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
8
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
9

โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน





10
11

โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา
โรงเรียนคงทองวิทยา
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อื่น ๆ
Classroom/รับเองที่
โรงเรียน
Google
Classroom
Inbox Facebook
Google
Classroom
ให้นักเรียนโหลดใบงาน
กิจกรรมและส่งครูผู้สอน
ทาง LINE, Facebook
รวบรวมเอกสารใบงาน/
แบบฝึกหัด ส่งในวันเปิด
ภาคเรียน
นัดหมายนักเรียนมารับ
ใบงาน/แบบฝึกหัด โดย
ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID19)อย่างเคร่งครัด

ที่

โรงเรียน

วิธีการรับ - ส่งใบงาน /แบบฝึกหัด ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง/นักเรียน
ส่งทางไปรษณีย์

12

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

ครูเดินทางไปรับ –
ส่ง ด้วยตนเอง

แจ้งให้ผู้ปกครองมา
รับ – ส่ง ที่โรงเรียน

ส่งทาง Mail

ส่งทาง LINE

อื่น ๆ













-



นักเรียนเดินทางมารับ
เอกสาร ใบความรู้ ใบ
งาน ด้วยตนเองสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง
ส่งทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียน
Google classroom

13

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

-



14
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
15
โรงเรียนราชินีบูรณะ
16
17
18

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนสามพรานวิทยา
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

19

โรงเรียนปรีดาราววิทยาคม

20
21
22

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
โรงเรียนเพิ่มวิทยา







โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

25

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

26
27
28
29

โรงเรียนบางเลนวิทยา
โรงเรียนสถาพรวิทยา
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โรงเรียนบางหลวงวิทยา















สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
23
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
24















Google classroom,
Facebook
Google classroom,
Facebook
Google classroom,
Facebook
Google classroom,
Facebook
Google classroom,
Facebook Zoom
ให้นักเรียนจัดเก็บและ
ส่งตอนเปิดเทอม
Google classroom,
Facebook Zoom
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Facebook

จากตาราง วิธีการรั บ - ส่งใบงาน /แบบฝึกหัด ระหว่างโรงเรียนกับผู้ ปกครอง/นักเรียน ของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม พบว่า
ส่ งทางไปรษณีย์
จานวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.89 ครูเดินทางไปรับ – ส่ง ด้วยตนเอง จานวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.14 แจ้งให้ผู้ปกครองมารับ – ส่ง ที่โรงเรียน
จานวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.59 ส่งทาง Mail จานวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.288 ส่งทาง LINE จานวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.21
อื่น ๆ จานวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.07
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การตรวจเยี่ยมนักเรียนและการพบปะผู้ปกครอง
การใช้สื่อ/เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ Application อื่นมาใช้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจาก DLTV
ที่

โรงเรียน

การตรวจเยี่ยมนักเรียนและการพบปะผู้ปกครอง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตาม
นโยบายของ สพฐ.

สหวิทยาเขตพิมานปฐม
1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
3
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
4
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”
5
โรงเรียนห้วยจรเข้วิทยาคม
6
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
7
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
8
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย






เยี่ยมบ้านผ่าน Application

ตามความเหมาะสม/ต้องการ
เยี่ยมบ้าน 3 ระยะ
Line/Facebook

G- suite, Microsoft Team, Social Media
Facebook
Google Classroom

-

ติดตามนักเรียนและสนทนา ซักถามปัญหากับผู้ปกครองทาง
กลุ่ม Line ของห้องเรียน
ได้ทาการติดต่อนักเรียนและผู้ปกครอง โดยใช้ช่องทางการ
สื่อสารผ่านทาง Online
รวบรวมเอกสารใบงาน/แบบฝึกหัด ส่งในวันเปิดภาคเรียน
ประสานกับนักเรียน และผู้ปกครองทาง Line และ
Facebook
ครูติดตามสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองโดยการใช้สื่อสาร
ทางโทรศัพท์ และผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Application line
,Facebook
ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนใช้ช่อง Online ในการติดต่อสื่อสาร
กับผู้ปกครองและนักเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100 %
ติดต่อประสานงานและติดตามการเรียนทางไกลของนักเรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดต่อ
ทางโทรศัพท์ Social Network อย่างสม่าเสมอและติดตาม
อย่างต่อเนื่องในรายที่มีความพร้อมในการเรียน
-

Google Classroom, Moodle, LINE,
Facebook
Google Classroom , Application ของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

-

Google for Education

-

YouTube , Google Classroom, Line ,
Learning Management System (LMS)

-

line Face google Classroom

-

9

โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน

-

10

โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา

-

11

โรงเรียนคงทองวิทยา

-

12

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

-

13

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

-

14

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา



ที่

โรงเรียน

อื่น ๆ

การใช้สื่อ/เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ Application อื่นมา
ใช้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจาก DLTV
มี
ไม่มี

Line/โทรศัพท์

Line, Zoom, Google Classroom
Google Form
Google Classroom

-

การตรวจเยี่ยมนักเรียนและการพบปะผู้ปกครอง
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-

(Google classroom, Zoom, Google Meet,
Flip grid, Facebook)

-

-



-

การใช้สื่อ/เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ Application อื่นมา

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตาม
นโยบายของ สพฐ.
สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
15
โรงเรียนราชินีบูรณะ
16

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

17
18



อื่น ๆ

Line, Facebook



-

โรงเรียนสามพรานวิทยา
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

-

19

โรงเรียนปรีดาราววิทยาคม

-

20
21

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์



Line, Facebook โทรศัพท์
ผู้อานวยการ ครู ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน บางครัวเรือน
Line, Facebook
ครูประจาวิชาพบนักเรียนตามตารางสอนของ DLTV
ครูประจาชั้นนาข้อมูลนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนไม่ส่งงาน วางแผน
ในกาเยี่ยวบ้านนักเรียนต่อไป
ตามความพร้อมครูประจาชั้น/ประจาวิชา
Line, Facebook

22

โรงเรียนเพิ่มวิทยา

-

Video Conference Line, Facebook Google Meet



เยี่ยมบ้านทางไลน์ตามความเหมาะสม

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
23
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

24

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

-

เยี่ยมบ้านทางไลน์/ตามความเหมาะสม

25

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-

เยี่ยมบ้านออนไลน์/ตามความเหมาะสม

26
27
28
29

โรงเรียนบางเลนวิทยา
โรงเรียนสถาพรวิทยา
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โรงเรียนบางหลวงวิทยา


-

เยี่ยมบ้านทางไลน์/ตามความเหมาะสม
เยี่ยมบ้านทางไลน์/ตามความเหมาะสม
เยี่ยมบ้านยากจนเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือ
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ใช้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจาก DLTV
มี
ไม่มี
Website facebook , Line , Google Meet ,
Google Classroom
Trueplookpanya, Boot Camp Demy, เด็กดี
TCAS
Line, Facebook
facebook , Line , Google Meet , Google
Classroom
Google Classroom
Google form

-

Facebook/Line/Zoom/Google App
facebook , Line , Google Meet , Google
Classroom
facebook , Line , Google Meet , Google
Classroom

-

Application Line,Google
Meet,Zoom,Google classroom, Acu
Conference,Facebook,Google Hangout
,Microsoft Teams)
Conference,Facebook,Google Hangout
,Microsoft Teams
Google Meet, Google Form, Google
classroom, Application Line
Google Site, Google classroom, Application
Line, Facebook
Application Line, , Google form
Google for education
Application Line
Facebook

-

-

-

-

จากตาราง การตรวจเยี่ยมนักเรียนและการพบปะผู้ปกครอง การใช้สื่อ/เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ Application อื่นมาใช้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
นอกเหนือจาก DLTV ของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม พบว่า การตรวจเยี่ยมนักเรียนและการพบปะผู้ปกครอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามนโยบายของ สพฐ.
จานวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.48 อื่น ๆ จานวน 24 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.76 การใช้สื่อ/เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ Application อื่นมาใช้จัดการ
เรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจาก DLTV มี จานวน 27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.10 ไม่มี จานวน - โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ -
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วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

ที่

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”
โรงเรียนห้วยจรเข้วิทยาคม
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

7
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
8
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

9

ผู้ปกครองและครู
ประจาชั้นร่วมกัน
ประเมินจากใบ
งานแบบฝึกหัด

ผู้ปกครองและ
ครูประจาชั้น
ร่วมกันประเมิน
จากใบงาน
แบบฝึกหัด เมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ใช้แบบประเมิน
หลังการเรียนรู้
ตามหน่วยการ
เรียนรู้ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ใช้แบบทดสอบ
ประเมินแบบ
ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

อื่น ๆ





-


-


-


-




-

-

-



-



-


-

-

-



-

-

-

-





ใบงาน/แบบฝึกหัด
วัดโดยครูประจาวิชา
ใช้แบบฝึกหัดทดสอบ
ระหว่างเรียน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



โรงเรียน

สหวิทยาเขตพิมานปฐม
1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
3
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
4
5
6

ครูประจาชั้น
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด

โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
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ครูประจาชั้น
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด
เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ผู้ปกครองและครู
ประจาชั้นร่วมกัน
ประเมินใบงาน,
แบบฝึกหัดเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการ
สอนทางไกล.
-

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

ที่

ผู้ปกครองและครู
ประจาชั้นร่วมกัน
ประเมินจากใบ
งานแบบฝึกหัด

-





-

-

-

-

-

-

โรงเรียน

10

โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา

11

โรงเรียนคงทองวิทยา

12

ครูประจาชั้น
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด

ครูประจาชั้น
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด
เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ผู้ปกครองและ
ครูประจาชั้น
ร่วมกันประเมิน
จากใบงาน
แบบฝึกหัด เมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ใช้แบบประเมิน
หลังการเรียนรู้
ตามหน่วยการ
เรียนรู้ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ใช้แบบทดสอบ
ประเมินแบบ
ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้





-

-

-

-

-



-





-



-

-



-



-

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

13

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

14

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
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อื่น ๆ

ครูประจาวิชา ตาม
สภาพจริง
ครูผู้สอนอาจให้
คะแนนความ
เหมาะสม ในการ
เรียนด้วยระบบ
DLTV เพราะ
นักเรียนส่วนหนึ่งขาด
ความพร้อม
ครูประจาวิชา
ประเมินจากการทา
ใบงาน แบบฝึกหัด
แบบทดสอบ
ส่งทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียน
-

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ครูประจาชั้น
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด

ที่

โรงเรียน

ผู้ปกครองและครู
ประจาชั้นร่วมกัน
ประเมินจากใบ
งานแบบฝึกหัด

ครูประจาชั้น
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด
เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ผู้ปกครองและ
ครูประจาชั้น
ร่วมกันประเมิน
จากใบงาน
แบบฝึกหัด เมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ใช้แบบประเมิน
หลังการเรียนรู้
ตามหน่วยการ
เรียนรู้ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ใช้แบบทดสอบ
ประเมินแบบ
ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
15
โรงเรียนราชินีบูรณะ

16
17
18
19

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนสามพรานวิทยา
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
โรงเรียนปรีดาราววิทยาคม

20
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม
21
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
22
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
23
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

24

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

-

-

-

-

-

-



-

-


-

-

-



-

-

-

-

-

-

-



-

-


-

-





-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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อื่น ๆ

ครูผู้สอนเป็นผู้
ประเมินจากใบงาน/
แบบฝึกหัด เมื่อสิ้นสุด
การจัดการเรียนการ
สอน
ประเมินทางออนไลน์
ไม่มีการประเมิน
ครูประจาวิชา
ประเมินจากใบงาน/
แบบฝึกหัด ราย
สัปดาห์
ครูผู้สอนเป็นผู้
ประเมินจากใบงาน/
แบบฝึกหัด เมื่อสิ้นสุด
การจัดการเรียนการ
สอน
ครูประจาวิชา
ประเมินตามความ
เหมาะสมของวิชานั้น

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ครูประจาชั้น
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด

ที่

โรงเรียน

25

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

26

โรงเรียนบางเลนวิทยา

27

โรงเรียนสถาพรวิทยา

28
29

โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
โรงเรียนบางหลวงวิทยา

ผู้ปกครองและครู
ประจาชั้นร่วมกัน
ประเมินจากใบ
งานแบบฝึกหัด

ครูประจาชั้น
ประเมินจากใบ
งาน/แบบฝึกหัด
เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ผู้ปกครองและ
ครูประจาชั้น
ร่วมกันประเมิน
จากใบงาน
แบบฝึกหัด เมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล

ใช้แบบประเมิน
หลังการเรียนรู้
ตามหน่วยการ
เรียนรู้ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ใช้แบบทดสอบ
ประเมินแบบ
ประมวลผลเมื่อ
สิ้นสุดการ
ทดลองจัดการ
เรียนการสอน
ทางไกล ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

อื่น ๆ

ครูประจาวิชา
ประเมินจากใบงาน/
แบบฝึกหัด ราย
สัปดาห์
ครูประจาวิชา
ประเมินจากใบงาน/
แบบฝึกหัด ราย
สัปดาห์
ครูประจาวิชา
ประเมินจากใบงาน/
แบบฝึกหัด ราย
สัปดาห์





จากตาราง วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม พบว่า ครูประจาชั้นประเมินจากใบงาน/แบบฝึกหัด จานวน 8 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 27.59 ผู้ปกครองและครูประจาชั้นร่วมกันประเมินจากใบงานแบบฝึกหัด จานวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.34 ครูประจาชั้นประเมินจากใบงาน/
แบบฝึกหัด เมื่อสิ้นสุดการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล จานวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.14 ผู้ปกครองและครูประจาชั้นร่วมกันประเมินจากใบงาน
แบบฝึกหัด เมื่อสิ้นสุดการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล จานวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.34 ใช้แบบประเมินหลังการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จานวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 31.03 ใช้แบบทดสอบประเมินแบบประมวลผลเมื่อสิ้นสุดการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จานวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.48 อื่น ๆ จานวน 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.17
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ปัญหา อุปสรรค
1. ขาดแคลนงบประมาณ
2. ครูขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
3. ผู้ปกครองไม่มีเวลากากับ ดูแล นักเรียน ในการเรียนทางไกลได้อย่างต่อเนื่อง
4. เพิ่มภาระค่าใช้จา่ ยให้ผปู้ กครอง
5. ขาดกล่องรับสัญญาณ อุปกรณ์รับชม
6. สัญญาณไม่มีความแรงพอทาให้ไม่สามารถรับชมกิจกรรมการ
7. นักเรียนยังขาดระเบียบวินยั ในการเรียนและการทากิจกรรมต่าง ๆ ทาให้อาจไม่เกิดผลการเรียนรู้ตรงกับสิ่งที่วางไว้
8. DLTV เป็นการสื่อสารแบบ one way

ข้อเสนอแนะ
1. ปรับระบบให้เหมาะสม
หางบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล
2. แนะนา/จัดอบรมให้ความรู้ครู
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การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตพิมานปฐม
1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ความพร้อมเปิดเรียน
พร้อม
ไม่พร้อม

รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน
ด้านวัสดุ - อุปกรณ์
ด้านสื่อเทคโนโลยี
ด้านงบประมาณ
นวัตกรรม

ด้านบุคลากร

ด้านอาคารสถานที่



-

ประชุมชี้แจงการใช้
ช่องทาง การจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID –
19)

มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง และครูที่
ปรึกษาชั้นเรียนสารวจความพร้อม
ของนักเรียนในการเตรียมตัว
ทดลองเรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –
19)

-

-

-ครูในโรงเรียนการรับฟัง
การถ่ายทอดสดออนไลน์
การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)
-โรงเรียนจัดประชุมเรื่อง
การทดลองจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
โรงเรียนได้ดาเนินการจัด
ประชุมชี้แจงสร้างความ
เข้าใจให้กับครูทั้งโรงเรียน
-สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์
โดยจัดอบรม Google
Classroom

กระดาษและเครื่องมือสาหรับการ
จัดทาเอกสารประกอบการเรียน
การสอนทางไกล
-ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft
Team และ G Suite for
Education

เครื่องคอมพิวเตอร์และ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน
-ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพครูในการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ โดยใช้
เครื่องมือ (Tool)
Microsoft Team และ
G Suite for
Education
พัฒนาใบงาน
แบบฝึกหัด ร่วมกับการ
เรียน DLTV

-

-ห้องเรียนไม่พอ/ จัดเว้นระยะห่าง

จัดสรรงบประมาณสาหรับ
ดูแลด้านสุขอนามัย ป้องกัน
เชื้อไวรัส Covid 19

-ปรับปรุงห้องน้า
-จัดห้องเรียนให้มีสภาพพร้อมเปิด
เรียน
-ห้องพิเศษต่าง ๆ

2

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์



-

3

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา



-

ครูมีความพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการ
สอนทางไกลและสื่อสารกับ
นักเรียน ผู้ปกครอง
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-

ที่

โรงเรียน

ความพร้อมเปิดเรียน
พร้อม
ไม่พร้อม

ด้านบุคลากร

รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน
ด้านวัสดุ - อุปกรณ์
ด้านสื่อเทคโนโลยี
ด้านงบประมาณ
นวัตกรรม

ด้านอาคารสถานที่

4

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”



-

คณะครูทุกท่านร่วม
ประชุมรับฟังนโยบายของ
ต้นสังกัด เพื่อทาความ
เข้าใจแนวปฏิบัติ

ครูมีความพร้อมอุปกรณ์
ใช้ในการสอนทางไกลและ
สื่อสารกับนักเรียน
ผู้ปกครอง

การจัดตั้งกลุ่มเพื่อการ
ติดต่อประสาน ช่วยเหลือ
ปรึกษาและการเรียนผ่าน
แอพลิเคชั่นต่าง ๆ

วางแผนจัดสรรค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงการเยี่ยมบ้าน

5

โรงเรียนห้วยจรเข้วิทยาคม



-

บุคลากรสามารถใช้สื่อ
วัสดุอุปกรณ์ (สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน)
ในการจัดการเรียนการ
สอน

มอบหมายบุคลากร
รองรับการจัดการเรียน
การสอนระบบ DLTVและ
จัดอบรมการสอบผ่านสื่อ
Onlineและอื่นๆ

ใช้งบประมาณของ
โครงการส่งเสริมวิชาการ

--

6

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม



-

ครูใช้วัสดุอุปกรณ์ ของ
ตนเอง และของโรงเรียน
ตามความพร้อมและความ
สะดวก

โรงเรียนให้การสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
ตามที่ครูต้องการอย่าง
เต็มที่

โรงเรียนจัดงบประมาณ
ให้ตามที่ครูต้องการ

--

7

โรงเรียนแหลมบัววิทยา



-

โรงเรียนได้ดาเนินการจัด
อบรมการใช้งาน
เทคโนโลยีการสอน
ทางไกลให้กับคณะครู
-ประชุมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและแนวทางการ
สอนให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
โรงเรียนได้ดาเนินการจัด
อบรมการใช้งาน
เทคโนโลยีการสอน
ทางไกลให้กับคณะครู
- ให้ความรู้สาหรับครู
โดยงานเทคโนโลยีของ
โรงเรียน ให้คาปรึกษาใน
การจัดการเรียนการสอน
การจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการ
เรียนการสอน Google
Classroom

จัดสื่อการเรียนรู้
computer

สนับสนุน อานวยความ
สะดวกให้ครูจัดทาสื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมทาง
การศึกษา

--

--
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-ปรับปรุงห้องน้า
-จัดห้องเรียนให้มีสภาพ
พร้อมเปิดเรียน
-ห้องพิเศษต่าง ๆ

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
8
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ความพร้อมเปิดเรียน
พร้อม
ไม่พร้อม


-

9

โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน



-

10

โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา



-

11

โรงเรียนคงทองวิทยา



-

ด้านบุคลากร
โรงเรียนได้ดาเนินการจัด
ประชุมชี้แจงสร้างความ
เข้าใจให้กับครูทั้งโรงเรียน
-สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์
โดยจัดอบรม Google
Classroom
การจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการ
เรียนการสอน Google
Classroom
โรงเรียนได้ดาเนินการจัด
อบรมการใช้งาน
เทคโนโลยีการสอน
ทางไกลให้กับคณะครู
- ให้ความรู้สาหรับครู
โดยงานเทคโนโลยีของ
โรงเรียน ให้คาปรึกษาใน
การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนได้ดาเนินการจัด
อบรมการใช้งาน
เทคโนโลยีการสอน
ทางไกลให้กับคณะครู
-ประชุมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและแนวทางการ
สอนให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

~ 91 ~

รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน
ด้านวัสดุ - อุปกรณ์
ด้านสื่อเทคโนโลยี
ด้านงบประมาณ
นวัตกรรม
ครูมีความพร้อมอุปกรณ์
ใช้ในการสอนทางไกลและ
สื่อสารกับนักเรียน
ผู้ปกครอง

พัฒนาใบงาน แบบฝึกหัด
ร่วมกับการเรียน DLTV

จัดสื่อการเรียนรู้
computer
ครูใช้วัสดุอุปกรณ์ ของ
ตนเอง และของโรงเรียน
ตามความพร้อมและความ
สะดวก

สนับสนุน อานวยความ
สะดวกให้ครูจัดทาสื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมทาง
การศึกษา
โรงเรียนให้การสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
ตามที่ครูต้องการอย่าง
เต็มที่

บุคลากรสามารถใช้สื่อ
วัสดุอุปกรณ์ (สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน)
ในการจัดการเรียนการ
สอน

มอบหมายบุคลากร
รองรับการจัดการเรียน
การสอนระบบ DLTVและ
จัดอบรมการสอบผ่านสื่อ
Onlineและอื่นๆ

จัดสรรงบประมาณ
สาหรับดูแลด้าน
สุขอนามัย ป้องกันเชื้อ
ไวรัส Covid 19

--

ด้านอาคารสถานที่
-ปรับปรุงห้องน้า
-จัดห้องเรียนให้มีสภาพ
พร้อมเปิดเรียน
-ห้องพิเศษต่าง ๆ

--

โรงเรียนจัดงบประมาณ
ให้ตามที่ครูต้องการ

--

ใช้งบประมาณของ
โครงการส่งเสริมวิชาการ

--

ที่

โรงเรียน

ความพร้อมเปิดเรียน
พร้อม
ไม่พร้อม

ด้านบุคลากร

รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน
ด้านวัสดุ - อุปกรณ์
ด้านสื่อเทคโนโลยี
ด้านงบประมาณ
นวัตกรรม

ด้านอาคารสถานที่

12

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา



-

ประชุมชี้แจงการใช้
ช่องทาง การจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID –
19)

มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง
และครูที่ปรึกษาชั้นเรียน
สารวจความพร้อมของ
นักเรียนในการเตรียมตัว
ทดลองเรียนด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19)

-

-

-

13

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา



-

กระดาษและเครื่องมือ
สาหรับการจัดทาเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอนทางไกล
-ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพครูในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์
โดยใช้เครื่องมือ (Tool)
Microsoft Team และ G
Suite for Education

เครื่องคอมพิวเตอร์และ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน
-ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพครูในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์
โดยใช้เครื่องมือ (Tool)
Microsoft Team และ G
Suite for Education

-

-

14

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา



-

-ครูในโรงเรียนการรับฟัง
การถ่ายทอดสดออนไลน์
การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)
-โรงเรียนจัดประชุมเรื่อง
การทดลองจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
คณะครูทุกท่านร่วม
ประชุมรับฟังนโยบายของ
ต้นสังกัด เพื่อทาความ
เข้าใจแนวปฏิบัติ

ครูมีความพร้อมอุปกรณ์
ใช้ในการสอนทางไกลและ
สื่อสารกับนักเรียน
ผู้ปกครอง

การจัดตั้งกลุ่มเพื่อการ
ติดต่อประสาน ช่วยเหลือ
ปรึกษาและการเรียนผ่าน
แอพลิเคชั่นต่าง ๆ

วางแผนจัดสรรค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงการเยี่ยมบ้าน

~ 92 ~

-ปรับปรุงห้องน้า
-จัดห้องเรียนให้มีสภาพ
พร้อมเปิดเรียน
-ห้องพิเศษต่าง ๆ

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตสามัคคีวัชรีรมยา
15
โรงเรียนราชินีบูรณะ

ความพร้อมเปิดเรียน
พร้อม
ไม่พร้อม

ด้านบุคลากร

รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน
ด้านวัสดุ - อุปกรณ์
ด้านสื่อเทคโนโลยี
ด้านงบประมาณ
นวัตกรรม



-

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐ มีการจัดประชุม
ชี้แจงครู

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น

มีความพร้อมสื่อ
เทคโนโลยี อุปกรณ์ต่าง ๆ

จัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอกับความต้องการ
ใช้

16

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา



-

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
ครูสามารถจัดการเรียนรู้
ด้วยระบบออนไลน์ได้

ความพร้อมในการจัดหา
สื่อ วัสดุ/อุปกรณ์

โรงเรียน/ครูมีความพร้อม
ในการพัฒนาสื่อ

ครูได้รับการสนับสนุน
ทางด้านวิชาการด้วยการ
อบม

17

โรงเรียนสามพรานวิทยา



-

มีการประชุมทาความ
เข้าใจกับบุคลากร

โรงเรียนบริการสัญญาณ
Internet 2GB

--

18

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา



-

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีการประชุมสร้างความ
เข้าใจกับครู

โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ที่
สามารถสนับสนุนการ
เรียนการสอนของครูได้
โรงเรียนสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ

โรงเรียนใช้ Website
ของโรงเรียน, Google
classroom, Facebook,
Line

--

19

โรงเรียนปรีดาราววิทยาคม



-

มีการประชุม ชี้แจง วาง
แผนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนสนับสนุนด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ.ให้กับ
ครู

โรงเรียนสนับสนุน
งบประมาณในการทางาน
การเยี่ยมบ้าน

20

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม



-

21

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์



-

มีการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ครูด้วยการ
ประชุม อบรม
ติดตามการประชุม
ทางไกลที่จัดโดย สพฐ. /
ประชุมครู

มีการสารวจความ
ต้องการด้านวัสดุ อุปกรณ์
จัดเตรียมอุปกรณ์พื้นฐาน
จาเป็นสาหรับ
การเรียนการสอน

โรงเรียนประสารงานกับ
บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) ในการปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ต
จัดอบรมครูในการใช้สื่อ
นวัตกรรม
จัดเตรียมอุปกรณ์พื้นฐาน
จาเป็นสาหรับการเรียน
การสอน

ซักซ้อมความเข้าใจในการ
เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

~ 93 ~

--

ด้านอาคารสถานที่
โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านอาคารและสถานที่
ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ และ
ออนไลน์ได้
โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านอาคารและสถานที่
ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ และ
ออนไลน์ได้
มีการจัดเตรียมสถานที่
พร้อมรับการเปิดภาค
เรียน
โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านอาคารและสถานที่
ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ และ
ออนไลน์ได้
โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านอาคารและสถานที่
ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ
มีการจัดเตรียมสถานที่
พร้อมรับการเปิดภาค
เรียน
โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านอาคารและสถานที่
ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ

22



โรงเรียนเพิ่มวิทยา

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตสามัคคีสามัคคีมุขมาตย์
23
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

-

ความพร้อมเปิดเรียน
พร้อม
ไม่พร้อม


-

24

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ



-

25

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์



-

26

โรงเรียนบางเลนวิทยา



-

27

โรงเรียนสถาพรวิทยา



-

28

โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา



-

29

โรงเรียนบางหลวงวิทยา



-

มีการประชุมชี้แจงคณะ
ครู

ด้านบุคลากร
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

สนับสนุนวัสดุต่าง ๆ ใน
การจัดทาสื่อการเรียนรู้

ให้ความรู้เรื่องจากจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีในรูปแบบ
ต่าง ๆ

มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนในการ
ดาเนินการอย่างเหมาะสม

รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน
ด้านวัสดุ - อุปกรณ์
ด้านสื่อเทคโนโลยี
ด้านงบประมาณ
นวัตกรรม
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

มีการจัดเตรียมสถานที่
พร้อมรับการเปิดภาค
เรียน

ด้านอาคารสถานที่
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐
มีความพร้อมร้อยละ
๑๐๐

จากตาราง ความพร้อมเปิดเรียน ของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม พบว่า พร้อม จานวน 29 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่พร้อม จานวน - โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ - รายละเอียดความพร้อมของโรงเรียน ด้านบุคลากร จานวน 29 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ จานวน 29 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ด้านสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม จานวน 27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.10 ด้านงบประมาณ จานวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.41 ด้าน
อาคารสถานที่ จานวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.96
~ 94 ~

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตพิมานปฐม
1
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

3

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

4
5

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคม
อุปถัมภ์”
โรงเรียนห้วยจรเข้วิทยาคม

6

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

7

โรงเรียนแหลมบัววิทยา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
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มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ของสถานศึกษา
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
8
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
9

โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน

10

โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา

11

โรงเรียนคงทองวิทยา

12

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

13

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

14

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
-จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
-จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
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มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ของสถานศึกษา
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
15
โรงเรียนราชินีบูรณะ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน อาจจะสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน
และสลับวันมาเรียน โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมีแผน
เตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
1. จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน
2. จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
ร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)

16

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

17

โรงเรียนสามพรานวิทยา

18

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

19

โรงเรียนปรีดาราววิทยาคม

20

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม

จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน

21

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

22

โรงเรียนเพิ่มวิทยา

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับ
เรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE)
จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน
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มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ของสถานศึกษา
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ในห้องเรียนทาที่กั้นระหว่างนักเรียน
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดาเนินการตามมาตรการของสพฐ. / กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ที่

โรงเรียน

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
23
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

24

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

25

โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

26

โรงเรียนบางเลนวิทยา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
๑.โรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนตามกาหนดเวลา
๒.สามารถการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนแบบปกติที่โรงเรียน ภายใต้เงื่อนไข
ของ ศบค.จังหวัด และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือทั้งแบบปกติให้นักเรียนมา
เรียนที่โรงเรียน (Onsite) และร่วมกับเรียนผ่าน On Air และ Online
3.ในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติ ครูในโรงเรียนมีความพร้อมและสามารถจัดการเรียนการสอน
ทางไกลได้
๑.โรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนตามกาหนดเวลา
๒.มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือทั้งแบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน
(Onsite) และร่วมกับเรียนผ่าน On Air และ Online
๓.ในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
๔.ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติ ครูในโรงเรียนมีความพร้อมและสามารถจัดการเรียนการสอน
ทางไกลได้
๑.โรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนตามกาหนดเวลา
๒.สามารถการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนแบบปกติที่โรงเรียน ภายใต้เงื่อนไข
ของ ศบค.จังหวัด และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือทั้งแบบปกติให้นักเรียนมา
เรียนที่โรงเรียน (Onsite) และร่วมกับเรียนผ่าน On Air และ Online
๓. ในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติ ครูในโรงเรียนมีความพร้อมและสามารถจัดการเรียนการสอน
ทางไกลได้
๑. โรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนตามกาหนดเวลา
๒. มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือทั้งแบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน
(Onsite) และร่วมกับเรียนผ่าน On Air และ Online
๓. ในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติ ครูในโรงเรียนมีความพร้อมและสามารถจัดการเรียนการสอน
ทางไกลได้
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มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ของสถานศึกษา
๑.การสวมหน้ากาก
๒.ตรวจวัดอุณหภูมิ
๓.เจลล้างมือ
๔.การเว้นระยะห่างของการนั่งเรียนและการนั่งรับประทานอาหารกลางวัน
๕.อุโมงค์ฆ่าเชื้อ
๖.จุดล้างมือเป็นระยะ ๆ ตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน
๑.การสวมหน้ากาก
๒.ตรวจวัดอุณหภูมิ
๓.เจลล้างมือ
๔.การเว้นระยะห่างของการนั่งเรียนและการนั่งรับประทานอาหารกลางวัน
๑.การสวมหน้ากาก
๒.ตรวจวัดอุณหภูมิ
๓.เจลล้างมือ
๔.การเว้นระยะห่างของการนั่งเรียนและการนั่งรับประทานอาหารกลางวัน

๑.การสวมหน้ากาก
๒.ตรวจวัดอุณหภูมิ
๓.เจลล้างมือ
๔.การเว้นระยะห่างของการนั่งเรียนและการนั่งรับประทานอาหารกลางวัน

27

ที่

๔. นักเรียนมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน คิดเป็น ๑๐๐ %
๑. โรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนตามกาหนดเวลา
๒. มีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)
๓. ในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติ ครูในโรงเรียนมีความพร้อมและสามารถจัดการเรียนการสอน
ทางไกลได้
๔. นักเรียนมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน คิดเป็น ๙๓.๖๗ %

โรงเรียนสถาพรวิทยา

โรงเรียน
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โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
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โรงเรียนบางหลวงวิทยา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
๑. โรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนตามกาหนดเวลา
๒. ในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติ ครูในโรงเรียนมีความพร้อมและสามารถจัดการเรียนการสอน
ทางไกลได้
๑. โรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนตามกาหนดเวลา
๒. สามารถการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนแบบปกติที่โรงเรียน ภายใต้เงื่อนไข
ของ ศบค.จังหวัด และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือทั้งแบบปกติให้นักเรียนมา
เรียนที่โรงเรียน (Onsite) และร่วมกับเรียนผ่าน On Air และ Online
๓. ในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติ ครูในโรงเรียนมีความพร้อมและสามารถจัดการเรียนการสอน
ทางไกลได้
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๑.การสวมหน้ากาก
๒.ตรวจวัดอุณหภูมิ
๓.เจลล้างมือ
๔.การเว้นระยะห่างของการนั่งเรียนและการนั่งรับประทานอาหารกลางวัน

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ของสถานศึกษา
๑. การสวมหน้ากาก
๒. ตรวจวัดอุณหภูมิ
๓. เจลล้างมือ
๔. การเว้นระยะห่างของการนั่งเรียนและการนั่งรับประทานอาหารกลางวัน
๑. การสวมหน้ากาก
๒. ตรวจวัดอุณหภูมิ
๓. เจลล้างมือ
๔. การเว้นระยะห่างของการนั่งเรียนและการนั่งรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคผนวก
~ 100 ~

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
...................................
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ และมติคณะรัฐมนตรี มีนโยบายในการเลื่อนกำหนดการเปดภาคเรียนในปการศึกษา
๒๕๖๓ จากเดิมวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 2563 เปนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากอยูในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CORONA 2019) นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเปนตอง
ดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูในรูปแบบตางๆ โดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน ทั้ง
ในระบบทางไกลผานดาวเทียม หรือ (DLTV) โดยความอนุเคราะหของมูลนิธิทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
และระบบออนไลนในชวงระยะเวลาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CORONA 2019) ใหเหมาะสม
ครอบคลุมตามความพรอมของผูเรียน และตามบริบทของสถานศึกษา ในปการศึกษา 2563 นั้น
เพื่อใหการดำเนินการตามนโยบายดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนมีความพรอมในการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งในระยะที่ 1, 2 ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนดวย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหวางวันที่ 1 - 5 มิถุนายน
2563 ดังนี้
1. คณะกรรมการฝายอำนวยการ มีหนาที่สงเสริมสนับสนุนใหคำปรึกษา อำนวยความสะดวก ในการดำเนินการตาม
นโยบาย ในการจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) เปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบดวย
1) นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
ผูอ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ประธานกรรมการ
2) นางสาวปญจมาภรณ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รองประธานกรรมการ
เขต 9
๓) นางกัญญา โทสาลี
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรรมการ
เขต 9
4) นายสามารถ รอดสำราญ
ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ จังหวัดนครปฐม
กรรมการ
5) นายนิติกรณ ฉันทวงศชนะ
ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี
กรรมการ
6) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต
กรรมการ
7) นางดวงพร อายุการ
คณะกรรมการ กตปน./ผอ.กลุมนิเทศฯ
กรรมการและเลขานุการ
8) นางธนวรรณพร สังขพชิ ัย
ศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
9) นางสาววรัทภสณิชา ล้ำเลิศธนกุล
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาที่ ดำเนินการวางแผน กำหนดปฏิทินการนิเทศ
รูปแบบการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน ดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) และการรายงานผลการนิเทศ
ติดตาม โรงเรียน ประกอบดวย
2.1 คณะกรรมการคณะที่ 1 รับผิดชอบสหวิทยาเขตนเรศวร ประกอบดวย
1) นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
ผูอ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ประธานกรรมการ
2) นายนิติกรณ ฉันทวงศชนะ
ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ
รองประธานกรรมการ
จังหวัดสุพรรณบุรี

3) นายราชันย ทิพเนตร
4) นางสาวศิริพร ขุนภักดี
5) นางสาวอรไท แสงลุน
6) นางสาวสุกัลยา นิยมทอง

คณะกรรมการ กตปน./ประธานสหวิทยาเขตนเรศวร
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

2.2 คณะกรรมการคณะที่ 2 รับผิดชอบสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ประกอบดวย
1) นางกัญญา โทสาลี
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ /อนุกรรมการก.ต.ป.น.
2) นายบุญชวย อนสืบสาย
อนุกรรมการก.ต.ป.น./ประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
3) นายตรัยพงษ เข็มเพชร
ผูอำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
4) นางสุวภรณ พันธลูกฟก
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
5) นายธนกฤต ธนภัทรมงคล
ศึกษานิเทศกชำนาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.3 คณะกรรมการคณะที่ 3 รับผิดชอบสหวิทยาเขตทวาราวดี ประกอบดวย
1) นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ
คณะกรรมการ กตปน./ประธานสหวิทยาเขตทวารวดี
ประธานกรรมการ
2) นายธวัช หมอยาดี
คณะกรรมการ กตปน.
รองประธานกรรมการ
๓) นางเครือวรรณ ออยจินดา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมบริหารงานการเงินฯ
กรรมการ
๔) นายธีราณัทท อินทรทองนอย นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมกฏหมายและคดี
๕) นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
2.4 คณะกรรมการคณะที่ 4 รับผิดชอบสหวิทยาเขตพุเตย ประกอบดวย
1) นางสาวฐิติพร หงษโต
คณะกรรมการ กตปน./ประธานสหวิทยาเขตพุเตย
2) นางสาวรุงเรือง สนธิเณร
คณะกรรมการ กตปน.
๓) นางสาวนิชานันท สัญญเดช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ
๔) นางบังอร ศิลาลิตร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน
๕) นายปราโมทย เจตนเสน
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.5 คณะกรรมการคณะที่ 5 รับผิดชอบสหวิทยาเขตพิมานปฐม ประกอบดวย
ประธานกรรมการ
1) นางสาวปญจมาภรณ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9
2) นายสนิท รีนับถือ
อนุกรรมการก.ต.ป.น./ประธานสหวิทยาเขตพิมานปฐม
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวรมไทร ดีสอน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) นางสุทธาสินี เปาอินทร
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสาววรัทภสณิชา ล้ำเลิศธนกุล ศึกษานิเทศกชำนาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

2.6 คณะกรรมการคณะที่ 6 รับผิดชอบสหวิทยาเขตอภิรมยฤดี ประกอบดวย
1) นายสามารถ รอดสำราญ
ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ จังหวัดนครปฐม
ประธานกรรมการ
2) นายวิวัฒน ชูศรีจันทร
คณะกรรมการ กตปน./ประธานสหวิทยาเขตอภิรมยฤดี
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวมัณฑนา เพ็ชรภักดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๔) นางศศิธร ศรีพรหม
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางธนวรรณพร สังขพิชัย
ศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.๗ คณะกรรมการคณะที่ 7 รับผิดชอบสหวิทยาเขตวัชรีรมยา ประกอบดวย
๑) วาที่รอยตรีมนตเมืองใต รอดอยู คณะกรรมการ กตปน./ประธานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา
ประธานกรรมการ
๒) นายจตุรงค อินทรรุง
คณะกรรมการ กตปน.
รองประธานกรรมการ
๓) นางถนิมพร เปรมปราศรัย
คณะกรรมการ กตปน.
กรรมการ
๔) นางดวงพร อายุการ
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม ฯ
๕) นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล
ศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2.๘ คณะกรรมการคณะที่ 8 รับผิดชอบสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย ประกอบดวย
๑) นายสุริยา ชิณณะพงศ
คณะกรรมการ กตปน./ ประธานสหวิทยาเขต
สามัคคีมุขมาตย
2) นายนพดล เดนดวง
คณะกรรมการ กตปน.
3) นางรัตตา บุญสงวนศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล
๔) นายจิรวัฒน บุญครอง
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
๕) นางชาติรส ใจตรง
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช วยลขานุการ

๓. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ มีหนาที่ทำการเบิกจายเงินงบประมาณ จัดทำเอกสาร ที่ใชในการเบิกจายตามโครงการ
ทุกประเภท ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ ประกอบดวย
1) นางกัญญา โทสาลี
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
มัธยมศึกษา เขต 9
2) นางเครือวรรณ ออยจินดา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย
3) นางลักษณา ธีระเถกิง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางสาวทัศนีย อินมอญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ
๕) นางสาวณัฐฐิกา โตวิวัฒน
พนักงานราชการ
กรรมการ
๖) นางสาววราภรณ เคนผาพงษ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๗) นางศศิธร สิงหมณี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
กรรมการและชวยเเลขานุการ
๔. คณะกรรมการฝายบริหารงบประมาณโครงการ มีหนาที่ บริหารจัดการดานงบประมาณ ควบคุมการเบิกจาย
งบประมาณ ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
1) นางกัญญา โทสาลี
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประธานกรรมการ
เขต 9

2) นางสุวภรณ พันธลูกฟก
๓) นายชาญชัย นิ่มอนงค
๔) นางสาวปราณี ออนวิมล
๕) นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธชำนาญการ
พนักงานราชการ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและชวยเลขานุการ

๕. คณะกรรมการฝายสรุป ประเมินผล และรายงานผลการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน มีหนาที่ สรุป ประเมินผลการ
นิเทศ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการแจงผูเกี่ยวของ ประกอบดวย
1) นางสาวปญจมาภรณ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประธานกรรมการ
เขต 9
2) นางดวงพร อายุการ
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
3) นางสาวอรไท แสงลุน
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นายปราโมทย เจตนเสน
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นางชาติรส ใจตรง
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นางศศิธร ศรีพรหม
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
กรรมการ
๘) นายธนกฤต ธนภัทรมงคล
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
กรรมการ
๙) นายจิรวัฒน บุญครอง
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
กรรมการ
๑๐) นางสาววรัทภสณิชา ล้ำเลิศธนกุล ศึกษานิเทศกชำนาญการ
กรรมการ
๑๑) นางสุทธาสินี เปาอินทร
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
๑๒) นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
๑๓) นางธนวรรณพร สังขพิชัย
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
๑๔) นางสาวสุกัลยา นิยมทอง
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
๑๕) นางสาวจิราพร สังขพิชัย
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ขอใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย และเปนไปตามวัตถุประสงคของการดำเนินงาน
และบังเกิดผลดีตอทางราชการสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

กำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะอนุกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
1. สหวิทยาเขตนเรศวร จำนวน ๗ โรงเรียน ประกอบไปดวยโรงเรียนดังตอไปนี้
เวลา
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.

โรงเรียน
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
วันที่ 2 มิถุนายน 2563
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
โรงเรียนสวนแตงวิทยา
วันที่ 4 มิถุนายน 2563
โรงเรียนหรรษาสุจิตตวิทยา 2
โรงเรียนบางแมหมายรัฐราษฎรรังสฤษฏ
วันที่ 5 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบางปลามา “สูงสุมารผดุงวิทย”

คณะกรรมการ
1) นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.๙
ประธานกรรมการ
2) นายนิติกรณ ฉันทวงศชนะ ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ รองประธานกรรมการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
3) นายราชันย ทิพเนตร
คณะกรรมการ กตปน./
กรรมการ
ประธานสหวิทยาเขตนเรศวร
4) นางสาวศิริพร ขุนภักดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๕) นางสาวอรไท แสงลุน
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
โทร 064-915-4532
๖) นางสาวสุกัลยา นิยมทอง
ศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
โทร 089- 761-5579

* หมายเหตุ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ไดรับการตรวจสอบความพรอมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะอนุกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒. สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบไปดวยโรงเรียนดังตอไปนี้
เวลา
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .

โรงเรียน
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 6
วันที่ 2 มิถุนายน 2563
โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข”
โรงเรียนวังหวาราษฎรสามัคคี
วันที่ 4 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
วันที่ 5 มิถุนายน 2563
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
โรงเรียนทุงแฝกพิทยาคม

• ตารางนี้สามารถปรับไดตามความเหมาะสม

1) นางกัญญา โทสาลี
2) นายบุญชวย อนสืบสาย
3) นายตรัยพงษ เข็มเพชร
4) นางสุวภรณ พันธลูกฟก
๕) นายธนกฤต ธนภัทรมงคล
โทร. 081-780-2388

คณะกรรมการ
รอง ผอ.สพม. ๙ /อนุกรรมการก.ต.ป.น. ประธานกรรมการ
อนุกรรมการก.ต.ป.น./
รองประธานกรรมการ
ประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
ผูอำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
กรรมการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะอนุกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
3. สหวิทยาเขตทวารวดี จำนวน ๙ โรงเรียน ประกอบไปดวยโรงเรียนดังตอไปนี้
เวลา
08.30 – 10.00 น.
11.00 – 12.30 น .
14.00 – 16.30 น
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .

โรงเรียน
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
โรงเรียนดอนคาวิทยา
โรงเรียนอูทอง
โรงเรียนอูทองศึกษาลัย
วันที่ 2 มิถุนายน 2563
โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา
โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา
วันที่ 4 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบางลี่วิทยา
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
วันที่ 5 มิถุนายน 2563
โรงเรียนสองพี่นองวิทยา
โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5

• ตารางนี้สามารถปรับไดตามความเหมาะสม

1) นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ
2) นายธวัช หมอยาดี
๓) นางเครือวรรณ ออยจินดา
๔) นายธีราณัทท อินทรทองนอย
๕) นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน
โทร 062-541-9556

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ กตปน./
ประธานกรรมการ
ประธานสหวิทยาเขตทวารวดี
คณะกรรมการ กตปน.
รองประธานกรรมการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการ
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมบริหารงานการเงินฯ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมกฏหมายและคดี
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะอนุกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๔. สหวิทยาเขตพุเตย จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบไปดวยโรงเรียนดังตอไปนี้
เวลา
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.

โรงเรียน
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 3
โรงเรียนดานชางวิทยา
วันที่ 2 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบอกรุวิทยา
โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา
วันที่ 4 มิถุนายน 2563
โรงเรียนทุงคลีโคกชางวิทยา
โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 7
วันที่ 5 มิถุนายน 2563
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

• ตารางนี้สามารถปรับไดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
1) นางสาวฐิติพร หงษโต
คณะกรรมการ กตปน./
ประธานกรรมการ
ประธานสหวิทยาเขตพุเตย
2) นางสาวรุงเรือง สนธิเณร
คณะกรรมการ กตปน.
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวนิชานันท สัญญเดช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ
๔) นางบังอร ศิลาลิตร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน
๕) นายปราโมทย เจตนเสน
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
โทร 081-337-1544

กำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะอนุกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
5. สหวิทยาเขตพิมานปฐม จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบไปดวยโรงเรียนดังตอไปนี้
เวลา
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.

โรงเรียน
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
วันที่ 2 มิถุนายน 2563
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอฯ
โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม
วันที่ 4 มิถุนายน 2563
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม
วันที่ 5 มิถุนายน 2563
โรงเรียนแหลมบัววิทยา

• ตารางนี้สามารถปรับไดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
1) นางสาวปญจมาภรณ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
ประธานกรรมการ
2) นายสนิท รีนับถือ
อนุกรรมการก.ต.ป.น./ รองประธานกรรมการ
ประธานสหวิทยาเขตพิมานปฐม
3) นางสาวรมไทร ดีสอน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) นางสุทธาสินี เปาอินทร
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
โทร. 098-981-8641
๕) นางสาววรัทภสณิชา ล้ำเลิศธนกุล
ศึกษานิเทศก
กรรมการและชวยเลขานุการ
โทร. 09-4561-9356

กำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะอนุกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
6. สหวิทยาเขตอภิรมยฤดี จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบไปดวยโรงเรียนดังตอไปนี้
เวลา
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .

โรงเรียน
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
วันที่ 2 มิถุนายน 2563
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
วันที่ 4 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบานหลวงวิทยา
วันที่ 5 มิถุนายน 2563
โรงเรียนคงทองวิทยา
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

• ตารางนี้สามารถปรับไดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
1) นายสามารถ รอดสำราญ
ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ
จังหวัดนครปฐม
ประธานกรรมการ
2) นายวิวัฒน ชูศรีจันทร
คณะกรรมการ กตปน./
ประธานสหวิทยาเขตอภิรมยฤดี
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวมัณฑนา เพ็ชรภักดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๔) นางศศิธร ศรีพรหม
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
โทร ๐๘๑-๔๐๐-๐๗๕๔
๕) นางธนวรรณพร สังขพิชัย
ศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
โทร 095-638-2474

กำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะอนุกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
7. สหวิทยาเขตวัชรีรมยา จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบไปดวยโรงเรียนดังตอไปนี้
เวลา
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น.
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น.
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น.
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .

โรงเรียน
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
วันที่ 2 มิถุนายน 2563
โรงเรียนสามพรานวิทยา
โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา
วันที่ 4 มิถุนายน 2563
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฎ
วันที่ 5 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม

• ตารางนี้สามารถปรับไดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
๑) วาที่รอยตรีมนตเมืองใต รอดอยู
คณะกรรมการ กตปน./
ประธานกรรมการ
ประธานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา
๒) นายจตุรงค อินทรรุง
คณะกรรมการ กตปน. รองประธานกรรมการ
๓) นางถนิมพร เปรมปราศรัย
คณะกรรมการ กตปน.
กรรมการ
๔) นางดวงพร อายุการ
นิเทศชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ
โทร 081-857-1273
๕) นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล
ศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
โทร 062-592-9692

กำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพรอมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะอนุกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
8. สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย จำนวน ๖ โรงเรียน ประกอบไปดวยโรงเรียนดังตอไปนี้
เวลา
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น .

โรงเรียน
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นฐ.
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศฯ
วันที่ 2 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบางเลนวิทยา
โรงเรียนสถาพรวิทยา
วันที่ 4 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบัวปากทาวิทยา
โรงเรียนบางหลวงวิทยา

๑) นายสุริยา ชิณณะพงศ
2) นายนพดล เดนดวง
3) นางรัตตา บุญสงวนศรี
๔) นายจิรวัฒน บุญครอง
โทร 063-153-6710
๕) นางชาติรส ใจตรง
โทร 092-986-8689

หมายเหตุ
คณะกรรมการ กตปน./
ประธานกรรมการ
ประธานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย
คณะกรรมการ กตปน.
รองประธานกรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
ศึกษานิเทศก

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

• ตารางนี้สามารถปรับไดตามความเหมาะสม
* หมายเหตุ โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ไดรับการตรวจสอบความพรอมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ระหวางวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562
รูปแบบ/กิจกรรม
การนิเทศ
1 พบผูอำนวยการโรงเรียน เพื่อแจงวัตถุประสงค ชี้แจงขั้นตอนการ การแลกเปลี่ยน
หรือผูรักษาราชการแทน ตรวจเยี่ยมฯและเครื่องมือฯ
การสัมภาษณ สังเกต
2 ดำเนินการตรวจเยี่ยม
เพื่อศึกษาความพรอมของสถานศึกษา -เยี่ยมชั้นเรียน
นิเทศติดตามการจัดการ - สภาพความพรอม
-สังเกตอาคาร
เรียนการสอนทางไกลผาน ดานอาคารสถานที่
สถานที่
และสิ่งแวดลอม
ดาวเทียม
หองปฏิบัติการ
- สภาพความพรอม
บริเวณโรงเรียน
ดานการจัดการเรียนการสอนทางไกล - สอบถาม/
ผานดาวเทียม
สัมภาษณ ครู
ที่

กิจกรรมการนิเทศ

วัตถุประสงค

3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน -เพื่อแลกเปลี่ยน
การสอนทางไกลผาน
เรียนรูใหขอเสนอแนะ
ดาวเทียมที่บานนักเรียน - เพื่อนำขอมูลไปวางแผนพัฒนาตอไป
จำนวน 1 หลัง (โรงเรียน
จัดเตรียมไว)

-แลกเปลี่ยนเรียนรู
-จดบันทึก
- สอบถาม
- สังเกต

เครื่องมือนิเทศ
แบบบันทึกปฏิบัติการตรวจเยี่ยม
นิเทศติดตาม
แบบบันทึกปฏิบัติการตรวจเยี่ยม
นิเทศ ติดตาม

- แบบบันทึก
การตรวจเยี่ยม
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผานดาวเทียม

ระยะ
เวลา
15 นาที
15 นาที

60 นาที

สหวิทยาเขตนเรศวร

สหวิทยาเขตทวารวดี

สหวิทยาเขตพุเตย

สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา

สหวิทยาเขตพิมานปฐม

สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา

สหวิทยาเขตสามัคคีมขุ มาตย์

