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การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร.รุ่งโรจน์ Model. 

 
อารีรัตน์  ชูรวง   

โรงเรียนหนองไผ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
 

ความเป็นมาของนวัตกรรม 
ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อและ

ผู้ป่วยเพ่ิมทวีคูณ และกระจายไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับสถานบันเทิง กิจกรรม
รวมกลุ่ม งานเลี้ยงสังสรรค์และแพร่กระจายไปในผู้สัมผัสในครอบครัว กลุ่มเพ่ือนและที่ท างานโดยเชื้อที่พบส่วน
ใหญ่เป็นสายพันธุ์อังกฤษ (Virus B1.1.7) ที่แพร่กระจายได้รวมเร็วกว่าเดิม ประกอบกับในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มี  
ผู้ที่เดินทางเข้ามาจากจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ที่มีการพบผู้ป่วยจ านวนมาก และอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาด
ค่อนข้างสูง และผู้ที่ เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นได้น าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มา
แพร่กระจายเชื้อให้กับผู้ใกล้ชิดในครอบครัวจนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพ่ิมมากขึ้น (ศูนย์
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบูรณ์,2564,27 เมษายน)  สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ใน
เด็กอายุ 0-19 ปี ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องพบการติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กโตมากกว่าเด็กเล็ก
สัดส่วนร้อยละ 15 ของผู้ใหญ่อัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
(สีแดงเข้ม)ขยายวงกว้างมากขึ้น โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดท าการเรียนการสอน Onsite ได้ ผลกระทบต่อเด็กใน
สถานการณ์โควิด-19 จากการปิดโรงเรียนเป็นเวลานาน อาทิ ทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาการทางสังคม ครูขาด
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กบางกลุ่ม พบว่ามีความเครียดและยากต่อการปรับตัว การปิดโรงเรียนส่วนใหญ่ปิดทุกแห่งในพ้ืนที่ 
โดยไม่ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ พ่อแม่ขาดรายได้ต้องหยุดงานมาดูแลเด็ก อาจน าไปสู่การหยุดเรียนถาวรของเด็ก
นักเรียนกลุ่มเปราะบางการเปลี่ยนรอบการเรียนมีผลต่อการจัดสอบวัดผลการเรียนรู้ มีผลต่อเนื่องถึงอนาคตในการ
เรียน ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลความจ าเป็นต้องเปิดเรียนโดยให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนได้ โรงเรียนเป็นสถานที่
สามารถปฏิบัติและก ากับให้เป็นไปตามมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผลกระทบระยะยาวด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พัฒนาการเด็กกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาด COVID-19 มาตรการปิด
เรียนไม่มีผลในการควบคุมการแพร่ระบาด (กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ,2564,หน้า 1) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและ
แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2564) 
ประกาศให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 
มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังไม่
คลี่คลายเพื่อให้การเปิดภาคเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพการเรียนของผู้เรียนนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
ความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร จึงขอก าชับให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ 
โดยแจ้งให้สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ให้ศึกษาคู่มือดูแลตัวเองส าหรับ
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ประชาชนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแจ้งให้สถานศึกษารับทราบมาตรการ
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดย
จัดการเรียนการสอนตามบริบทของจังหวัดและความพร้อมของสถานศึกษาทั้งนี้ให้ค านึงถึงการเรียนรู้และความ
ปลอดภัยของนักเรียน โดยก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียน (Reopening) ดังนี้ 1) ประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามแบบประเมินการ
ติดตามประเมินผลฯในรูปแบบของ Digital Platform ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารสุข หรือตามระบบของกระทรวงศึกษาธิการ 2) ประเมินสถานการณ์และความพร้อม ตามที่ 
ศบค. และ สสจ. ก าหนด โดยมีการตรวจรับรองการประเมินจากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือหน่วยงานสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ เป็นต้น 3) จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องเรียนรวม และพ้ืนที่ใช้สอยร่วมกันให้มีการเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 4) ปฏิบัติตาม
กรอบแนวทาง 6 มิติ ได้แก่ การด าเนินงานเพ่ือความปลอดภัย การเรียนรู้ การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส สวัสดิ
ภาพและการคุ้มครอง นโยบายและการบริหารการเงินที่มีความเชื่อมโยงกับมาตรการป้องกันโรคเพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็น
การวางแผนที่จะช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน โดยมี
มาตรการควบคุมหลักในมิติการด าเนินงานเพ่ือความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 6 ข้อปฏิบัติใน
สถานศึกษา ได้แก่ 1.คัดกรองวัดไข้ 2.สวมหน้ากาก 3.ล้างมือ 4.เว้นระยะห่าง 5.ท าความสะอาด 6.ลดแออัด 
  รูปแบบการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน,2564,10 มิถุนายน) ได้ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียน การสอนในช่วงเปิดภาคเรียนไว้เพ่ือเป็นทางเลือก
ของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูในรูปแบบหลัก 3 ลักษณะ คือ  
  1. การจัดการเรียนการสอนปกติที่โรงเรียน (On-site) โดยโรงเรียนต้องปฏิบัติตามาตรการที่ศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด
อย่างเคร่งครัด  
  2. การจัดการเรียนการสอนทางไกล ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
โทรทัศน์ (On-air) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On-demand) รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด (Online) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยการน าส่งเอกสารที่บ้าน (On-hand)   
  3. รูปแบบการจัดการเรียนแบบผสมผสานหลายรูปแบบ ระหว่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบที่โรงเรียน (On-site) กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลอ่ืนๆ  
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนให้ค านึงถึงความปลอดภัยของนัก เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองทั้งด้านอุปกรณ์การเรียน ระบบการสื่อสาร
และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเป็นส าคัญ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการสร้างภาระ ขั้นตอนการปฏิบัติหรือเกิดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการที่เกินความจ าเป็นทั้งต่อครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งแนวปฏิบัติใดๆที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความ
ยืดหยุ่น เหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง พร้อมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนการเตรียมความ
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พร้อมของผู้อ านวยการโรงเรียน ดังนี้ 1) สื่อสาร ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนด้วยวิธีการที่
เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของ ศบค.จังหวัด 2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องส าหรับการ
จัดการศึกษาทางไกลที่จะเกิดข้ึน(ในกรณีที่หยุดเรียนเป็นเวลานาน) 3) ส ารวจความพร้อมการเข้าถึงการเรียนของ
นักเรียนและผู้ปกครองด้านอุปกรณ์ คลื่นสัญญาณ และเวลา 4) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีความ
พร้อมปานกลาง ความพร้อมน้อย หรือไม่มีความพร้อม 5) มอบหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดูแล
รับผิดชอบและพบปะนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา จัดระบบการเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือการเรียนรู้
ของเด็กประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาแล้วแต่กรณี 6) จัดระบบสื่อสาร วิธีการ วันและเวลาระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองและนักเรียน 7) ก ากับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครองและนักเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8) ก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการในการป้องกัน ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยส าหรับนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ      
9) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือทันที กรณีฉุกเฉินหรือมี
เหตุจ าเป็น 

ทางโรงเรียนหนองไผ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ตระหนักถึง
ความส าคัญในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่
ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ต้องพิจารณาความพร้อมของนักเรียน 
และผู้ปกครองทั้งด้านอุปกรณ์การเรียน ระบบการสื่อสารและปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางโรงเรียนไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนปกติที่โรงเรียน (On-site) โดยมีข้อจ ากัดของห้องเรียนแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดให้ห้องเรียน และพ้ืนที่ใช้สอยร่วมกันให้มีการเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร หรือแนวปฏิบัติด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามมาตรการ Sandbox: Safety zone in School ต้องจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (6x8 เมตร) 
ไม่เกิน 25 คน หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนให้ห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร  จึงมีห้องเรียนไม่
เพียงพอกับนักเรียน 1,983 คน ดังนั้นการจัดการศึกษาในรูปแบบแบบผสมผสาน (Hybrid) จึงเป็นการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนหนองไผ่ โดยทางโรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา
อย่างรอบด้าน ก าหนดมาตรการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่ต้องมีความยืดหยุ่น เหมาะสม เพ่ือบริหารจัด
การศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสถานศึกษาอย่างมี
มาตรฐานตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) และหน่วยงานต้นสังกัด 

ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน “การจัดการศึกษาใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 
2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ Model.” ในการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบผสมผสาน (Hybrid) เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทุกที่ สอดคล้องตามสถานการณ์ และ
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ Model. 
 2. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ Model. 
 3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ Model. 
 
ขอบเขตของการด าเนินงาน 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวคิดนวัตกรรมทางการศึกษา และน าไปใช้ในการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ 
Model. ดังนี้ 
   1.1 แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมทางการศึกษา 
  1.2 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและพัฒนารูปแบบ 
  1.3 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่ 
  2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  

  2.1 แหล่งข้อมูลภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1.1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2568 1.2) แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 1.3) รายงานผลการ
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 (SAR) 1.4) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พ.ศ.2564 

  2.2 แหล่งข้อมูลภายนอกสถานศึกษา ประกอบด้วย 2.1) ประกาศหรือค าสั่งของหน่วยงานต้น
สังกัด 2.2) คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19  2.3) แนวปฏิบัติ
ยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขภาพอนามัยไร้โควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา และ2.4) คู่มือการปฏิบัติ
มาตรการ Sandbox Safety Zone in School  

  2.3 ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษา จ านวน 5 คน 
  3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
  3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  5 คน 
  3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 97 คน 
  3.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนหนองไผ่ จ านวน 13 คน 
  3.4 นักเรียนปีการศึกษา 2564 จ านวน 1,983 คน 
 4. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 

  ตัวแปรต้น การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ Model. 
  ตัวแปรตาม คุณภาพการจัดการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
 5. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
              ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565  
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นิยามศัพท์เฉพาะ   
 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนหนองไผ่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 
2564 ระหว่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบที่โรงเรียน (On-site) กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบถ่ายทอดสด (Online) หรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยการน าส่งเอกสารที่บ้าน (On-hand)   

    การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร.รุ่งโรจน์ Model. หมายถึง การจัดการศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหรือวิธีการจัดการศึกษาด้วยวงจร
คุณภาพ 4 ร. ที่มีความสัมพันธ์กันสอดคล้องบริบทของสถานศึกษา ตามกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้เกิดความรุ่งโรจน์ของสถานศึกษา ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 รับรู้  เป็นการสร้างความรู้ ให้รู้วิชา รู้หน้าที่ วางแผน สร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน 
ขั้นที่ 2 รวดเร็ว เป็นการลงมือปฏิบัติทันที บูรณาการตามแนวปฏิบัติที่วางไว้  
ขั้นที่ 3 เร่งรัด เป็นการนิเทศ ก ากับ ติดตาม สะท้อนผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ขั้นที่ 4 เรียบร้อย เป็นการทบทวนงาน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสรุปรายงานผล 
กรณีงานไม่เรียบร้อยต้องสร้างการรับรู้ในขั้นที่ 1 เพ่ือสร้างความเข้าใจในงานให้ชัดเจนอีกครั้ง

ตามวงจรคุณภาพด าเนินการต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรเกิดประสิทธิผลของงาน หรือ ภาพความส าเร็จ 
“รุ่งโรจน์” ซ่ึงเป็นคุณภาพการจัดการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา  

 

 การด าเนินการพัฒนานวัตกรรม 
ทางโรงเรียนหนองไผ่ด าเนินการพัฒนานวัตกรรม “การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ Model.” 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 5 ขั้นตอน เพ่ือให้เกิด
คุณภาพการจัดการศึกษาตามเป้าหมาย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการ 
สภาพปัจจุบัน บริบทของโรงเรียนในการจัดการเรียนศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 

พฤษภาคม 2564) 
  1. สภาพปัจจุบัน และความพร้อมในการเรียนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ของนักเรียน  

นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ จ านวน 1,983 คน จ านวน 51 ห้องเรียน ดังนี้ 1) นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 400 คน จ านวน 10 ห้องเรียน 2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 391 คน 
จ านวน 10 ห้องเรียน 3) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 394 คน จ านวน 10 ห้องเรียน 4) นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 280 คน จ านวน 7 ห้องเรียน 5) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 274 คน 
จ านวน 7 ห้องเรียน และ 6) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 244 คน จ านวน 7 ห้องเรียน จากการ
ส ารวจข้อมูลความพร้อมของนักเรียนในการเรียนการรู้ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที ่ ประเด็น รายละเอียด รูปแบบการใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
1 ความพร้อมในการ

เรียนระบบ On Air 
รับชม DLTV ได ้ โทรทัศน์ ผ่านจานดาวเทียม 325 27.43 

โทรทัศน์ ผ่าน Digital V 80 6.75 
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 365 30.80 

รวมจ านวน 770 64.98 
รับชม DLTV 
ไม่ได้ 

ไม่มีโทรทัศน์ 51 4.30 
มีโทรทัศน์แต่ไม่สามารถชม DLTV 
ได้ 

364 30.72 

รวมจ านวน 415 35.02 
2 ความพร้อมในการ

เรียนระบบ Online 
อุปกรณ์ไม่
เพียงพอ 

พ่ีน้องเรียนที่โรงเรียนหนองไผ่ 27 2.28 

อุปกรณ์ในการ
เรียน 
เพียงพอ 

1.สมาร์ทโฟน 836 70.55 
2.คอมพิวเตอร์ 32 2.70 
3.แทปเล็ต 10 0.84 
มีอุปกรณ์ตามรายการที่ 1-3  301 25.40 
ไม่มีอุปกรณ์ 0 0.00 

รวมจ านวน 1,158 97.72 
ไม่มีสื่อ
อินเตอร์เน็ต 

พ้ืนที่บ้านไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 10 0.84 

สื่ออินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตบ้าน หรือ Wifi 349 29.45 
อินเตอร์เน็ตมือถือ 826 69.70 

รวมจ านวน 1,175 99.16 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความพร้อมในการเรียนระบบ Online ใน
ภาพรวมร้อยละ 97.72 มากกว่า On Air เมื่อพิจารณาความพร้อมในการเรียนระบบ Online พบว่า 1) อุปกรณ์
ในการเรียนเพียงพอ 1,158 คน คิดเป็นร้อยละ 97.72 พบว่า 1.1) ใช้สมาร์ทโฟน จ านวน 836 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.55 1.2) ใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 1.3) ใช้แทบเล็ต จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.84 1.4) ใช้อุปกรณ์พร้อมทั้ง 3 รายการข้างต้น จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 และ2 ) อุปกรณ์ไม่
เพียงพอ พ่ีน้องเรียนที่โรงเรียนหนองไผ่ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 2.28 

  นักเรียนมีความพร้อมด้านสื่ออินเตอร์เน็ตในการเรียนรู้ในภาพรวม ร้อยละ 99.16 พบว่า 1) มีสื่อ
อินเตอร์เน็ต จ านวน 1,175 คน คิดเป็นร้อยละ 99.16 พบว่า 1.1) ใช้อินเตอร์เน็ตบ้าน หรือ Wifi จ านวน 349 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.45 1.2) อินเตอร์เน็ตมือถือ  จ านวน 826 คน คิดเป็นร้อยละ 69.70 และ 2) ไม่มีสื่อ
อินเตอร์เน็ต จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.84   
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                 1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด รูปแบบการใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
1 ความพร้อมในการ

เรียนระบบ Online 
ด้านอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ไม่เพียงพอ พ่ีน้องเรียนที่โรงเรียนหนองไผ่ 16 2.01 
อุปกรณ์ในการเรียน 
เพียงพอ 

1.สมาร์ทโฟน 521 65.29 
2. คอมพิวเตอร์ 35 4.39 
3. แทปเล็ต 5 0.63 
มีอุปกรณ์ท่ี 1-3 ด้านบน 221 27.69 
ไม่มีอุปกรณ์ 0 0.00 

รวมจ านวน 782 97.99 
2 ความพร้อมในการ

เรียนระบบ Online 
ด้านสื่อ 

สื่ออินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตบ้าน หรือ Wifi 516 64.66 
อินเตอร์เน็ตมือถือ 282 35.34 

รวมจ านวน 798 100 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความพร้อมในการเรียนระบบ Online ใน
ภาพรวมร้อยละ 97.99 พบว่า 1) อุปกรณ์ไม่เพียงพอ พ่ีน้องเรียนที่โรงเรียนหนองไผ่ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.01 2) อุปกรณ์ในการเรียนเพียงพอ จ านวน 782 คน คิดเป็นร้อยละ 97.99 พบว่า 2.1) ใช้สมาร์ทโฟน จ านวน 521 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.29 2.2 ใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 4.39 2.3) ใช้แทบเล็ต จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.63 2.4) ใช้อุปกรณ์พร้อมทั้ง 3 รายการข้างต้น จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 27.69 
   ความพร้อมของนักเรียนด้านสื่ออินเตอร์เน็ตในการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีสื่ออินเตอร์เน็ต 
จ านวน 798 คน คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่า 1) นักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตบ้าน หรือ Wifi จ านวน 516 คน คิดเป็น
ร้อยละ 282 และ 2) นักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตมือถือ จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 35.34  
   จากข้อมูลนักเรียนสรุปได้ว่า นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนระบบ Online ในภาพรวมร้อย
ละ 97.85 และมีความพร้อมในด้านสื่ออินเตอร์เน็ต ในภาพรวมร้อยละ 99.58 

  2.  สภาพปัจจุบัน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจ านวน 100 คน พบว่า 1) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 

57 คน คิดเป็นร้อยละ 57 2) ระดับปริญญาโท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42 และ 3) ระดับปริญญาเอก 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 จากการส ารวจครูและบุคลากรทางการศึกษา 100 คน พบว่า สามารถใช้สื่อ 
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนคุณภาพ และมีความสามารถในการใช้ Google Classroom 
และ Google Meet ในระดับดีมาก ร้อยละ 50 ระดับดี ร้อยละ 30 ระดับพอใช้ ร้อยละ 15 ระดับปรับปรุง ร้อย
ละ 5  (ครูย้ายมาจากโรงเรียนอ่ืน) และมีความสามารถในการใช้ Google Form ในระดับดีมากร้อยละ 30 ระดับดี 
ร้อยละ 30 ระดับพอใช้ ร้อยละ 30 ระดับปรับปรุง ร้อยละ 10 นอกจากนั้นครูสามารถใช้แอพลิเคชันที่สามารถ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่ ไลน์ เฟสบุ๊ก  

 จากข้อมูลสรุปได้ว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่มีสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยี อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนคุณภาพ และมีความสามารถในการใช้ Google 
Classroom และ Google Meet ร้อยละ 95 และมีความสามารถในการใช้ Google Form ร้อยละ 90 
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       3. สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ 
 โรงเรียนหนองไผ่มีพ้ืนที่ 80 ไร่ อาคารเรียน จ านวน 5 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร 1 เพชรอ าพัน 
อาคาร 2 เพ็ญชมพู อาคาร 3 พุฒนภา อาคาร 4 พฤกษาพรรณ อาคาร 5 พราวภัสสร และอาคาร 6 พลอยไพลิน 
จ าแนกเป็น 1) ห้องเรียน จ านวน 51 ห้องเรียน 2) ห้องปฏิบัติการ จ านวน 50 ห้อง 3) อาคารปฏิบัติการ 5 อาคาร 4
) ห้องน้ าชาย จ านวน 3 อาคาร 18 ที่นั่ง 5) ห้องน้ าหญิง จ านวน 3 อาคาร 18 ที่นั่ง 6) โรงอาหาร 1,000 ที่นั่ง และ 
7) หอประชุม 1 อาคาร โดยโรงเรียนจัดให้นักเรียนนั่งเรียนประจ าห้องเรียน 51 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน  
(อ้างอิงข้อมูล : B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ที่มา : 
https://www.nongphai.ac.th/web/index.php?module=view_memu_top&id=100) 
 

 
 

 จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่าอาคาร สถานที่ของโรงเรียนเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนจัด
ให้นักเรียนนั่งเรียนประจ าห้องเรียน 51 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน หากกรณีจัดการเรียนการสอนในรูป
แบบเรียนปกติที่โรงเรียน (Onsite) ไม่สามารถจัดได้ เนื่องจากต้องมีระยะห่างภายในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 
เมตร โดยห้องเรียนละไม่เกิน 25 คน  
 

 4. การวิเคราะห์องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน 
   โรงเรียนหนองไผ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ปีการศึกษา 2564 (โรงเรียนหนองไผ่,2564 :หน้า 3-
6) ด าเนินการวิเคราะห์องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยเทคโนโลยีทางไกลอย่างรอบด้าน รายละเอียด ดังนี้ 
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   4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของโรงเรียนหนองไผ่ 

 

ประเด็น จุดแข็ง(S : Strengths) จุดอ่อน (W : Weaknesses) 
ผลผลิตและ
การบริการ 
(Products 

and 
Service) 

1. หลักสูตรสถานศึกษาหลากหลาย พัฒนานักเรียนอย่าง
รอบด้าน การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
หลากหลาย 
2. เอกลักษณ์โรงเรียน “กองพันชมพูฟ้า” สร้างอัตลักษณ์
นักเรียน “ความมีวินัย” 
3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  
 

1.นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีไม่เหมาะสม และ
ไม่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ 
2.นักเรียนบางคนไม่พร้อมในการ
เรียนออนไลน์ เนื่องจากมีข้อจ ากัด
ด้านอุปกรณ์ การใช้สื่อ โปรแกรม 
และสื่ออินเตอร์เน็ต  

ประสิทธิภาพ 
ทางการเงิน  
(Money) 

1. โรงเรียนบริหารงบประมาณตามความจ าเป็น คุ้มค่า 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  
2. โรงเรียนระดมทรัพยากรภายนอกเพ่ือใช้ในการจัด
การศึกษา 

1. งบประมาณที่ได้รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัด ไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2564  

วัสดุ 
อุปกรณ์ 

(Materials) 

1. ห้องเรียนคุณภาพที่มีสื่อเทคโนโลยีทุกห้องเรียน เพ่ือ
สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษา  
2. จัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และให้บริการ
อินเตอร์เน็ตไร้สายกับนักเรียนและบุคลากรในส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ 

1. จ านวนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ไม่
เพียงพอต่อผู้เรียน กรณีจัดการ
เรียนรู้ แบบ On site 

การบริหาร
จัดการ 

(Manageme
nt) 

1. โรงเรียนใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในการ
บริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
2. โรงเรียนใช้รูปแบบ 4 ร. รุ่งโรจน์ Model ในการ
บริหารงานทั้งระบบ 6 กลุ่มงาน  
3. นโยบายการบริหารการศึกษา “โรงเรียนสะอาด น่าดู 
น่าอยู่ น่าเรียน และปลอดภัย” “ประหยัด ดี มีคุณภาพ”   
4. มีการนิเทศภายในสถานศึกษา อทิเช่น นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ นิเทศงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย และการ
ตรวจสอบภายในงานงบประมาณ พร้อมทั้งสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

1. นักเรียนทั้งหมดจ านวน 1,983 
คน ห้องละ 40 คน ดังนั้น อาคาร
สถานที่ ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน กรณี
รูปแบบ On site ที่มีการเว้น
ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรใน
สถานการณ์ COVID – 19 
ห้องเรียนละไม่เกิน 25 คน และ
ความปลอดภัยตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมฯของโรงเรียน  
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4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของโรงเรียนหนองไผ่ 

ประเด็น โอกาส (O : Opportunities) อุปสรรค (T : Threats) 
สังคม 

(Social) 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ทรัพยากรในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
3. สร้างเครือข่ายทางการศึกษา และระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาต่อเนื่อง 

1. ผู้ปกครองบางส่วนแยกกันอยู่ 
หย่าร้าง ท าให้เกิดผลกระทบต่อตัว
นักเรียน  
2. บิดา มารดาของนักเรียนส่วน
ใหญ่ท างานอยู่ต่างจังหวัด ไม่ได้อยู่
ร่วมกับนักเรียนและดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิด 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

1.ชุมชนทุกหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนอินเตอร์เน็ต
ประชารัฐ 
 

1.นักเรียนบางคนอยู่ในพ้ืนที่ ไม่มี
สื่ออินเตอร์เน็ต 

เศรษฐกิจ
(Economy) 

1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุน การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนจากชุมชน ภาคีเครือข่ายหรือภาคประชา
สังคมเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ท าให้มีงบประมาณ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และทุนการศึกษาของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. นักเรียนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด 
อทิเช่น กยศ. และทุนปัจจัยพื้นฐาน 
3. ชุมชนของโรงเรียน เป็นชุมชนชนบทจึงมีค่าครองชีพ
ที่ไม่สูง และโรงเรียนจัดเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาตาม
ความจ าเป็นจึงไม่กระทบต่อผู้ปกครองนักเรียน 

1.ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรม และอาชีพ
รับจ้าง จึงมีรายได้ไม่แน่นอนจาก
ราคาพืชผลทางการเกษตรและการ
จ้างงานของนายจ้าง 
2. ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีงานท า
หรือถูกเลิกจ้างเนื่องจากผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID -19 

การเมืองและ
กฎหมาย 
(Policy) 

1.ระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในสถานการณ์  
COVID -19 

1. ระเบียบการจ่ายเงินกู้ฯของ
โรงเรียนหน่วยเบิกจ่ายมีขั้นตอน
มาก ท าให้การด าเนินการล่าช้า 

 
  ทางโรงเรียนไดท้บทวนภาระกิจการจัดการศึกษาของปีการศึกษา 2563 และน าข้อมูลจากการศึกษา
สภาพปัจจุบัน และความต้องการจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มาใช้ในการวางแผน ก าหนดวิธีการ กระบวนการ
ท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2564 รูปแบบให้มีความเหมาะสม สอดคล้องต่อ
การปฏิบัติงานและบริบทสถานศึกษา ดังภาพ
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ภาพที่ 3 แสดงการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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ภาพที่ 4 แสดงการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองไผ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
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ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบนวัตกรรม 
    จาการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดหน้า 48-56) ทาง
โรงเรียนด าเนินการออกแบบกรอบแนวคิดนวัตกรรมทางการศึกษา “การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ Model.” 
ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 รับรู้  เป็นการสร้างความรู้ ให้รู้วิชา รู้หน้าที่ วางแผน สร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน 
ขั้นที่ 2 รวดเร็ว เป็นการลงมือปฏิบัติทันที บูรณาการตามแนวปฏิบัติที่วางไว้  
ขั้นที่ 3 เร่งรัด เป็นการนิเทศ ก ากับ ติดตาม สะท้อนผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ขั้นที่ 4 เรียบร้อย เป็นการทบทวนงาน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสรุปรายงานผล 

             กรณีงานไม่เรียบร้อยต้องสร้างการรับรู้ในขั้นที่ 1 เพ่ือสร้างความเข้าใจในงานให้ชัดเจนอีกครั้งตามวงจร
คุณภาพด าเนินการต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรเกิดภาพความส าเร็จ “รุ่งโรจน์”  

 รุ่งโรจน์ เป็นคุณภาพการจัดการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 4 Q   
    Q1 :  นักเรียนคุณภาพ (Quality Student) 
   Q2 :  ครูคุณภาพ (Quality Teacher) 
   Q3 :  ผู้บริหารคุณภาพ (Quality Teacher) 
   Q4 :  โรงเรียนคุณภาพ (Quality School) 

 รายละเอียดกรอบแนวคิดนวัตกรรมทางการศึกษา ดังภาพที่ 5  
 

 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงกรอบแนวคิดนวัตกรรมทางการศึกษา “การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ Model.”      

 

  รุ่งโรจน์  
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   ขั้นตอนที่ 3 สร้างและพัฒนานวัตกรรม การจัดเตรียมทรัพยากร 
    1. สร้างหรือพัฒนานวัตกรรม “การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร.รุ่งโรจน์ Model.” ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 นวัตกรรมทางการศึกษา “การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร.รุ่งโรจน์ Model.”  

สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี ครูท่ีปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น 
ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะกรรมการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านความพร้อมและการเรียนรู้ของนักเรียน 

สร้างการรับรู้ให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาเกี่ยวกับ รูปแบบบริการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การบริหารจัดการหลักสูตร การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การบริหารจัดการเรียนการสอนในทุกวนั และการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม การรายงานผล การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมท้ัง
ร่วมก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

สร้างการรับรู้ ให้นักเรยีน ครู และผู้ปกครองเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยประกาศของโรงเรียน สื่อออนไลน์ (เว็บไซต ์เฟสบุ๊ก 
ของโรงเรียน) และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 

เตรียมความพร้อมของครูผู้สอน ตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด  
ปฐมนิเทศสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมนักเรียน 
เตรียมความพร้อมด้านสื่อ ห้องเรียนคุณภาพ และสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ

เรียนการสอน  
เตรียมความพร้อมและบริหารจัดการหลักสูตร การวัดและประเมินผล 
เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณสนับสนุน 
เตรียมความพร้อม 6 มิติ ประเมินความพร้อม TSC+ และประเมินความ

พร้อมจากหน่วย SRRT คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน 

การบริหารจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน ตามประกาศของ
โรงเรียน ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง สอดคล้องตามมาตรการฯ 

จัดท าสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังสื่อเทคโนโลยสีนับสนุนการจัดการ
เรียนการ สอนในระบบออนไลน์ท่ีเว็บไซตโ์รงเรียน 

แผนเผชิญเหตุ มาตรการท่ีเกี่ยวข้อง 

ครูผู้สอนรายงานการจัดการเรียนรู้ท่ีเว็บไซต์โรงเรียน 
https://www.nongphai.ac.th/onlinenp/index.php เม่ือเสร็จสิ้น 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้รายงานการนเิทศการสอนของครทุูกวัน  
ท่ีเว็บไซต์โรงเรียน https://www.nongphai.ac.th/onlinenp/evaluate.php และ
รายงานการจัดการเรียนรู้ท่ีห้องเรียนรู้ Google Classroom เสนอต่อ
สถานศึกษา ภายในวนัที่ ๕ ของทุกเดือน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน รายงานการนิเทศการสอนของครท่ีู
ห้องเรียนรู้ Conference แต่ละวัน ท่ีเว็บไซต์โรงเรียน
https://www.nongphai.ac.th/onlinenp/evaluate.php  

สถานศึกษารายงานการจัดการเรียนการสอนประจ าวันให้หนว่ยงาน
ต้นสังกัด และรายงานการจัดการศกึษาต่อหน่วยงานตน้สังกัด  

เร่งรัด โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ นิเทศครู 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีห้องเรียนรู ้Conference เว็บไซต์โรงเรียน  

      https://online.nongphai.ac.th/ สัปดาห์ละ 25 % ภายใน 1 เดือน 
ครบทุกคน และห้องเรียนรู้ Google Classroom ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน  

เร่งรัด โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นิเทศงานทุกวันพุธ และนิเทศ
การเรียนการสอนทุกวัน ที่ห้องเรียนรู้ Conference ท่ีเว็บไซตโ์รงเรียน 

https://online.nongphai.ac.th  

เร่งรัด โดยคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนรู ้ 
3 กรณี คือ กรณีนักเรียนมีข้อจ ากัดในการเรียน กรณีนกัเรียนไม่เข้าเรียน และ
กรณีนักเรียนไม่ส่งภาระงานท่ีก าหนด 

ร1 : ขั้นที่ 1 รับรู้  
ร2 : ขั้นที่ 2 รวดเร็ว 

Q2 : ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี สามารถ
น าไปประยุกต์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้ทุกที่  สอดคล้องตามสถานการณ์  ตาม
รูปแบบที่โรงเรียนก าหนด 

Q1 : นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ 
ทุกเวลา และสามารถการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนดซ่ึงเป็น
สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  และ นักเรียนมีคุณภาพตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

Q3/Q4 : สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ที่
สอดคล้องบริบทของสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

Q4 : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
โรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ 
Model. 

 

      รุ่งโรจน์  
ร3 : ขั้นที่ 3 เร่งรัด ร4 : ขั้นที่ 4 เรียบร้อย 

https://www.nongphai.ac.th/onlinenp/index.php
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2. ทางโรงเรียนด าเนินการจัดเตรียมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ดังนี้  
  2.1) สร้างการรับรู้และจัดเตรียมทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

ปฐมนิเทศนักเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียนรูปแบบผสมผสาน และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม 
 

 2.2) การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอย่างรอบด้าน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
6 มิติ และมาตรการ Sandbox: Safety zone in School (แผนภาพการเตรียมความพร้อม ดังภาพที่ 3-4 หน้า 
58-59) ดังนี้ 

1) คณะกรรมการเตรียมความพร้อม https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=748 
2) ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรือ่ง รูปแบบการบริหารจัดการเรยีนการสอนของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564  

ภาคเรียนที่ 1 https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=760 
ภาคเรียนที่ 2 https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=867 

3) คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนฯ 
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=757 

4) คณะกรรมการปฐมนิเทศ และอบรมนักเรียน Google Classroom /Meet 
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=766 

5) แต่งตั้งครูทีป่รึกษาและหัวหน้าระดับ 
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=752 

6) มอบหมายปฏิบัติหน้าที่สอน 
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=755 

  7) คณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน 
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=787 

  7) คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนด้วยเทคโนโลยีฯ 
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=791 

  8) คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการเรียนด้วยเทคโนโลยีทางไกล 
https://www.nongphai.ac.th/web/index.php?module=tab_2_view&id=791 

              มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ 3 กรณี  
   https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=796 
           9) ระเบียบว่าด้วยการวัดฯ  https://www.nongphai.ac.th/web/index.php?module=tab_2_view&id=911 
 
 
 

https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=748
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=760
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=867
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=757
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=766
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=752
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=755
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=787
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=791
https://www.nongphai.ac.th/web/index.php?module=tab_2_view&id=791
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=796
https://www.nongphai.ac.th/web/index.php?module=tab_2_view&id=911
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  2.3) สภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่  
การจัดสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ประมาณ 80 ไร่ 
บริหารจัดการด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้  และอาคารสถานที่ เหมาะสม 
เพียงพอ ด้วยนโยบาย “โรงเรียนสะอาด น่าดู 
น่าอยู่ น่าเรียน และปลอดภัย” ตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุข 6 มิติ และมาตรการ 
Sandbox: Safety zone in School  

 
 2.4) ส่ือเทคโนโลยีและห้องเรียนคุณภาพ  

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสร้างห้องเรียนคุณภาพ โดยจัดอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีทุกห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ประกอบด้วย ระบบ
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ Visualizer ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Lan ในห้องเรียน และ Wireless นอกห้องเรียน 

ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในโรงเรียน) โปรแกรม OBS 
ส าหรับการ Streming การถ่ายทอดสดข้อมูลจาก
ทางโรงเรียนไปยังนักเรียนที่เรียนระบบออนไลน์ 
พร้อมทั้งส่งเสริม พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่
ครูผู้สอน นักเรียนทุกระดับชั้นเพ่ือให้สามารถใช้
สื่อเทคโนโลยีที่โรงเรียนก าหนดได้ 

 3.  ทางโรงเรียนจัดสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
   โรงเรียนหนองไผ่พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนในการจัดการศึกษา One Stop Service เพ่ือความ
สะดวก ง่ายต่อการใช้บริการเพียงจุดเดียวส าหรับทุกคน ที่ https://www.nongphai.ac.th/web/  

   

  3.1 สื่อเทคโนโลยีเก่ียวกับคู่มือนักเรียน และคู่มือดแูลตนเองในสถานการณ์COVID-19 ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
 

        
 

       https://anyflip.com/bookcase/ixgkk/        https://online.anyflip.com/doyic/enao/mobile/index.html 
 

3.2.3 3.2.4 3.2.4 
3.3.2 

3.2.3 
3.3.1 3.3.2 3.3.1 

4.1 4.1 

4.2 4.2 4.2 

4.3 4.3 

4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 

https://anyflip.com/bookcase/ixgkk/
https://online.anyflip.com/doyic/enao/mobile/index.html
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  3.2 สื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  
   3.2.1 ห้องเรียน Line         3.2.2 ห้องเรียนรู้ Google Classroom ของครูทุกคน ทุกรายวิชา  
 
 
 
 
 
 
   3.2.3 ห้องเรียนรู้ Conference https://online.nongphai.ac.th/ 

     3.2.4 การรายงานการจัดการเรียนการสอน https://www.nongphai.ac.th/onlinenp/evaluate.php       
และรายงานการนิเทศการสอนในระบบออนไลน์  https://www.nongphai.ac.th/onlinenp/evaluate.php 
  3.3 สื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่  

   3.3.1 NP School App รายงานความพร้อมและพฤติกรรมนักเรียน  
       https://www.nongphai.ac.th/check/  

   3.3.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน https://care.nongphai.ac.th/  
 4 ทางโรงเรียนจัดสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้แก่  
  4.1 งานแนะแนว https://guidance.nongphai.ac.th/  
  4.2 งานส่งเสริมการเรียนรู้  https://onet.nongphai.ac.th/ 
  4.3 งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล https://registry.nongphai.ac.th/ 
  4.4 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ https://www.nongphai.ac.th/repair/ 
  4.5 ระบบจองห้องประชุม https://www.nongphai.ac.th/booking/ 
 

 ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช ้ 
   โรงเรียนทดลองการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร.รุ่งโรจน์ Model. ตามรูปแบบที่วางไว้ ดังนี้ 
                             

            เป็นการสร้างความรู้ ให้รู้วิชา รู้หน้าที่ วางแผน สร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน 
 
 

 สร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น ครูผู้ สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านความพร้อมและการเรียนรู้ของนักเรียน 
 สร้างการรับรู้ให้ครูและบุคลากรทาง การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบบริการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
การบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรียน การบริหารจัดการเรียนการสอนในทุกวัน และการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม การรายงานผล  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งร่วมก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน  

ร1 : ขั้นที่ 1 รับรู้  

https://online.nongphai.ac.th/
https://www.nongphai.ac.th/onlinenp/evaluate.php
https://www.nongphai.ac.th/onlinenp/evaluate.php
https://www.nongphai.ac.th/check/%20หรือ
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   สร้างการรับรู้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน        สร้างการรับรู้คณะกรรมการวิชาการ 
 

  
 
 
 

 
 

สร้างการรับรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 โดยร่วมกันวางแผน และก าหนดกระบวนการท างาน โดยจัดท าประกาศโรงเรียนหนองไผ่ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ 
เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564  

 ภาคเรียนที่ 1     https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=760 
 ภาคเรียนที่ 2     https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=867 

 สร้างการรับรู้ ให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยประกาศของโรงเรียน สื่อ
ออนไลน์ (เว็บไซต์โรงเรียน เฟสบุ๊กของโรงเรียน) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดหน้า 66) 
 

 
 

https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=760
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=867
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       เป็นการลงมือปฏิบัติทันที บูรณาการตามแนวปฏิบัติที่วางไว้  
 

 เตรียมความพร้อมของครูผู้สอน และปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ตาม
รูปแบบที่โรงเรียนก าหนด  (รายละเอียด ข้อ 2.1) สร้างการรับรู้และจัดเตรียมทรัพยากรบุคคล และ 2.2) การ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอย่างรอบด้าน  หน้า 64) 

 
 

 
 

ภาคเรียนที่ 1 https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=760 
ภาคเรียนที่ 2 https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=867 

ร2 : ขั้นที่ 2 รวดเร็ว 

https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=760
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=867
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 เตรียมความพร้อมด้านสื่อ ห้องเรียนคุณภาพ และสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (รายละเอียด ข้อ 2.4) 
สื่อเทคโนโลยีและห้องเรียนคุณภาพ ข้อ3. ทางโรงเรียนจัดสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน และข้อ4 ทาง
โรงเรียนจัดสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการศึกษา หน้า 67-68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เตรียมความพร้อม 6 มิติ ประเมินความพร้อม TSC+ และประเมินความพร้อมจากหน่วย SRRT ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามมาตรการฯ 
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 จัดท าแผนเผชิญเหตุ มาตรการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ 
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 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้ความเห็นชอบรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนรูปแบบผสมผสาน 
 
 
 
 

 เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณสนับสนุน 
 การบริหารจัดการหลักสูตร การวัดและประเมินผล 
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 การบริหารจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน ตามประกาศของโรงเรียน  
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พร้อมทั้งมีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีเว็บไซต์โรงเรียน 

   

              กิจกรรมโรงเรียนปีการศึกษา 2564 
   https://online.pubhtml5.com/agrn/ozgb/#p=42 
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                                     เป็นการนิเทศ ก ากับ ติดตาม สะท้อนผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

 เร่งรัด โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ห้องเรียนรู้ Conference เว็บไซต์
โรงเรียน https://online.nongphai.ac.th/ สัปดาห์ละ 25 % ภายใน 1 เดือน ครบทุกคน และห้องเรียนรู้ 
Google Classroom ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน  

 เร่งรัด โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นิเทศงานทุกวันพุธ และนิเทศการเรียนการสอนทุกวัน ที่ห้องเรียนรู้ 
Conference ที่เว็บไซต์โรงเรียน https://online.nongphai.ac.th  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

ร3 : ขั้นที่ 3 เร่งรัด 
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เร่งรัด นิเทศงานประชุม PLC ทุกวันพุธ โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 เร่งรัด โดยคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนรู้  3 กรณี คือ กรณีนักเรียนมีข้อจ ากัด
ในการเรียน กรณีนักเรียนไม่เข้าเรียน และกรณีนักเรียนไม่ส่งภาระงานที่ก าหนด โดยคณะกรรมการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้านการเรียน (https://www.nongphai.ac.th/web/index.php?module=tab_2_view&id=791) 

และมาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ 3 กรณ ี(https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=796) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nongphai.ac.th/web/index.php?module=tab_2_view&id=791
https://www.nongphai.ac.th/web/?module=tab_2_view&id=796
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                                     เป็นการทบทวนงาน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสรุปรายงานผล 

 ครูผู้สอนรายงานการจัดการเรียนรู้ที่เว็บไซต์โรงเรียน https://www.nongphai.ac.th/onlinenp/index.php    
เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนทุกวัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการจัดการเรียนการสอนที่ห้องเรียนรู้ Google Classroom เสนอต่อ
สถานศึกษา และรายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร4 : ขั้นที่ 4 เรียบร้อย 

https://www.nongphai.ac.th/onlinenp/index.php
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  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศการจัดการเรียนการสอนที่ห้องเรียนรู้ Conference แต่ละวัน รายงานการ
นิเทศการสอนของครูทุกวันโดยหนึ่งสัปดาห์ นิเทศอย่างน้อย 25% พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนของครูทุกวัน และรายงานการนิเทศการสอนของครูที่ห้องเรียนรู้ ที่เว็บไซต์โรงเรียน
https://www.nongphai.ac.th/onlinenp/evaluate.php  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  สถานศึกษารายงานการจัดการเรียนการสอนประจ าวันให้หน่วยงานต้นสังกัด และรายงานการจัดการศึกษาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด (รายละเอียด แสดงขั้นที่ 5 สรุป รายงาน และเผยแพร่ หน้า 81) 
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 ขั้นตอนที่ 5 สรุป รายงาน และเผยแพร่ 
โรงเรียนสรุปรายงานสารสนเทศการจัดการเรียนการสอน ประจ าวันรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

และน าเสนอผลการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
โรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 สู่สาธารณชน  

 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
   รายงาน สพม.พช ท่ีLine ศฉก.Covid3-19 ทุกวัน         รายงานผลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาต่อ สพฐ. ระบบออนไลน์ 

 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 

รายงานการจัดการศึกษาท่ี MOE COVID เสนอกระทรวงศึกษาธิการ 
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    ผลที่เกิดจากการน านวัตกรรมไปใช ้
1. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาในการแก้ปัญหาและพัฒนาการ
จัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
โรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ทีส่อดคล้องบริบทของสถานศึกษา เพ่ือความปลอดภัยของ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  

และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 2. นักเรียนทุกคนสามารถการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด ให้

สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลาผ่านห้องเรียนรู้ Conference ที่เว็บไซต์โรงเรียน https://online.nongphai.ac.th/ 

  
 
 
 
 
 
 

              เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา  
ผ่านห้องเรยีนรู้  
Google Classroom 
ทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น 

https://online.nongphai.ac.th/
https://online.nongphai.ac.th/
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  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาทุกคน  
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมของ
นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป อยู่ในระดับดี ร้อยละ 71.13 ดังนี้ 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนได้ทุกที่ สอดคล้องตามสถานการณ์ ตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมี
ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด ต่อการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ Model.  
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