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 คูมือการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต

สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานเุคราะห

เลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนคูมือประกอบการบริหารจัดการเรียนรูตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู

แบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูท่ีมีสวน 

เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือแกปญหาและพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพสูงขึ้นทั้งในสถานการณที่วิกฤติและสถานการณปกติ ซ่ึงมีเนื้อหา

ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญ วัตถุประสงค ประโยชนที่ไดรับ ขอบเขตของคูมือ  รายละเอียด 

ประกอบคูมือการบริหารจัดการเรียนรู รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการ

บริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห ขั้นตอนการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร 

คุณภาพเชิงระบบตามรูปแบบฯ เง่ือนไขความสําเร็จ คําชี้แจง และผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ขอขอบพระคุณผูมีสวนเกี่ยวของที่มีสวนสนับสนุนใหคูมือนี้สําเร็จดวยดีในการใหคําแนะนํา

ปรับปรุงตรวจสอบและประเมินเพ่ือใหมีความสมบูรณเหมาะสมในการนําไปใชเปนแนวทางการบริหาร

จัดการเรียนรูแบบผสมผสานตามบริบทและสถานการณจริง 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการบริหารจัดการเรียนรู

ของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาหรือผูที่มีความสนใจ

นําไปใชบูรณาการจัดการเรียนรูอันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสงูขึ้นตอไป 
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การบริหารจัดการเรยีนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ

ภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 
 

1. ความเปนมาและความสําคญั 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ หลักการตามนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565   

3 ขอ คือ 1) สราง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไววางใจ” ใหกับสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและ

ผูปกครอง โดยทุกหนวยงานสามารถที่จะเปนหลักหรือเปนท่ีพึ่งได T (Transparency) ความโปรงใส 

R (Responsibility) ความรับผิดชอบ U (Unity) ความเปนอันหนึ่งเดียว S (Student-Centricity) 

ผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพัฒนา T (Technology) เทคโนโลยี 2) ใหทุกหนวยงานนํารูปแบบ

การทํางาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทํางาน รวมกันเปนหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” 

และนํา “TRUST” ซึ่งเปนรูปแบบในการทํางานที่จะทําใหครูบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน 

และประชาชนกลับมาใหความไววางใจในการทํางานของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเปนสวนเสริมใน

เร่ืองความโปรงใสทั้งในเชิงกระบวนการทํางานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ และ 

3) สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตามภารกิจดวยความรับผิดชอบตอตนเอง องคกร ประชาชน 

และประเทศชาติใหความสําคัญกับการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวนโดยผานกลไกการรับฟง

ความคิดเห็นมาประกอบการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา ปงบประมาณ 2564 - 2565   

12 ขอ คือ 1) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ในศตวรรษที่ 21 2) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 

อาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล 3) การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรู 

ดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP) และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน 4) การพัฒนาประสิทธิภาพ 

การบริหารและการจัดการศึกษาโดยการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว 

การกระจายอํานาจ การบรหิาร และการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน 5) การปรับระบบการประเมินผล 

การศึกษาและการประกันคุณภาพพรอมจัดทดสอบวัดความรูและทักษะที่จําเปนในการศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ 6) การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหทั่วถึง

ทุกกลุมเปาหมายรวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน 7) การนํา

กรอบคุณวุฒิแหงชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซยีน 
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ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สูการปฏิบัติ 8) การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับ

การดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาให

สมกับวัย 9) การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 10) การพลิกโฉมระบบ 

การศึกษาไทยดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา 

11) การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนที่

มีความตองการจําเปนพิเศษ 12) การจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยยึดหลักการ เรียนรู 

ตลอดชีวิตและการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ 

 นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win) 7 ขอ คือ 1) ความปลอดภัยของผูเรียน 2) หลักสูตร

ฐานสมรรถนะ 3) ฐานขอมูล Big Data 4) ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Exellent 

Center) 5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ 6) การศึกษาตลอดชีวิต 7) การจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการ 

จําเปนพิเศษ การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 5 ขอ คือ 1) ใหสวนราชการหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการนํานโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ขางตน

เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาโดยดําเนินการจัดทําแผนและจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 2) ใหคณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ใหคําแนะนําแกไขในระดับพื้นที่โดยบูรณาการทํางานรวมกันทุกภาคสวนที่เก่ียวของท้ังภายในและภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ 3) ใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลและรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติระดับพื้นที่ทําหนาที่ตรวจราชการติดตามประเมินผลในระดับ

นโยบายและจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 4) กรณีมีปญหาในเชิงพ้ืนที่หรือขัดของ 

ในการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการบริหารจัดการการแกไขปญหาและ

ขอขัดของพรอมรายงานตอคณะกรรมการฯ ตามขอ 2 5) สําหรับภารกิจสวนราชการหลักและหนวยงานที่

ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) 

ซึ่งไดดําเนินการอยูกอนแลวหากมีความสอดคลองกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ขางตนใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและ

หนวยงานที่เก่ียวของตองเรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ

อยางเปนรูปธรรม (กระทรวงศกึษาธิการ, 2564) 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดประกาศนโยบายประจําปงบประมาณ 

2564 - 2565 ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนปฏิรูปประเทศมุงมั่น 

ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหมวิถีคุณภาพมีนโยบาย 4 ดาน 

ไดแก 1) ความปลอดภัย 2) โอกาส 3) คุณภาพ และ 4) ประสิทธิภาพ รายละเอียด คือ 1) ดานความปลอดภัย 

พัฒนาระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
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สถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมี

สุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 2) ดานโอกาส ไดแก 2.1) สนับสนุนให

เด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญา

ใหสมกับวัย 2.2) ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพ่ืออาชีพสามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู

ความเปนเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 2.3) พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและ 

เยาวชนที่อยูในการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปองกันไมใหออกจากระบบการศึกษารวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลน 

และเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกันและ 2.4) สงเสริมใหเด็กพิการและ 

ผูดอยโอกาสใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะในการดําเนินชีวิตมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) คุณภาพ 

ไดแก 3.1) สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จําเปนของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อยางครบถวนเปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 3.2) พัฒนา

ผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาตางประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการเลือกศึกษาตอ

เพื่อการมีงานทํา 3.3) ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเปน 

ในแตละระดับจัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สรางสมดุล 

ทุกดาน สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

และ 3.4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู 4) ดานประสิทธิภาพ 

ไดแก 4.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน

บนฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองทันสมัยและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 4.2) พัฒนาโรงเรียนมัธยม 

ดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ 

(Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืนสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 4.3) บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 4.4) สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษา

ท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะและสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 4.5) สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

เปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคลองตัวการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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และ 4.6) เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน, 2563) 

 สถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ไดสงผลกระทบทุกหนวยงาน 

และทั่วโลกซึ่งทําใหประชาชนในประเทศไทยสวนมากไมสามารถปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตแบบปกติ

ไดอีกตอไป สําหรับการบริหารจัดการกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ไดถูกกําหนดใหใชพื้นที่ในแตละจังหวัดบริหารจัดการโดยเนนความปลอดภัยและเหมาะสมกับบริบทซึ่ง

จังหวัดชัยนาทไดออกคําสั่งที่ 1241/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องปดสถานที่ที่เสี่ยง

ตอการแพรระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขอ 2 (1) ใหปดสถานศึกษาทุกระดับ 

และสถาบันกวดวิชาตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2563 (จังหวัดชัยนาท, 2563ก) 

และจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 มีมติใหเลื่อนเปดเทอมจากวันที่ 16 

พฤษภาคม 2563 เปนวันที ่1 กรกฎาคม 2563 เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ที่อาจสงผลกระทบในหลายดานทั้งตอตัวเด็กผูปกครองไปจนถึงครูและโรงเรียน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) จังหวัดชัยนาทออกคําสั่งที่ 5166/2563 เรื่องปดสถานที่ที่เสี่ยงตอการแพรระบาด 

จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ขอ 1 (1) ใหปด

สถานศึกษาทุกระดับศูนยพัฒนาเด็กเลก็ท้ังภาครัฐและเอกชน สถาบันกวดวิชาชั่วคราว ตั้งแต 24 ธันวาคม 

2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 คําสั่งจังหวัดชัยนาทที่ 1/2564 เรื่องปดสถานที่ที่เสี่ยงตอการแพรระบาด 

จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ขอ 1 ใหปด

สถานศึกษาทุกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันกวดวิชา เปนการชั่วคราวตั้งแต

วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว เชน การสื่อสารแบบทางไกลหรือดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสหากไมสามารถ 

จัดการเรียนการสอนโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกสไดสถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน

หรอืมอบงานตามความเหมาะสมโดยไมตองเขาชั้นเรียน (จังหวัดชัยนาท, 2563ข-2564)  

 จากสถานการณและปญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งคําสั่งของจังหวัดชัยนาทดังกลาวไดสงผล

กระทบทําใหโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะหไมสามารถจัดการเรียนการสอนแบบเขาชั้นเรียน

ท่ีโรงเรียนได ครู นักเรียน ผูปกครองนักเรยีน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

ในการจัดการศึกษามีความกังวลในดานความปลอดภัยตอการเรียนและขณะเดียวกันก็มีความเปนหวง 

ในเรื่องการเรียนรู การเลื่อนชั้นเรียน การจบการศึกษาและการศึกษาตอท่ีสูงขึ้นของนักเรียนซึ่ง

โรงเรียนเปนหนวยงานมีหนาที่จัดการศึกษาใหกับทุกคนใหมีความปลอดภัยควบคูไปดวยถึงแมวา

สถานการณดังกลาวจะทําใหไมสามารถเปดทําการจัดการเรียนรูไดหรือบางชวงเวลาสามารถเปดทําการ

จัดการเรยีนรูไดซึ่งทําใหการจัดการเรียนรูขาดความตอเนื่องยอมสงปญหากับนักเรียนในดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ทักษะและเจตคติดวย จึงมีความจําเปนตองมีการดําเนินการทําการศึกษาหาวิธีการ/
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รูปแบบ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีตามหลักวิชาการที่ถูกตองเพ่ือนํามาใชเปนเครื่องมือสําหรับการบริหาร

จัดการเรยีนรูใหกับครูและนักเรียนรวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหมีความหลากหลาย

ชองทางในการเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับความพรอมของนักเรียนในการบรรลุจุดประสงคการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาตอไป  

 ผูวิจัยในฐานะผูอํานวยการสถานศึกษามีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 39 วรรค 2 

แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 (พระราช 

บัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, 2545:19) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 

กระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 จํานวน 4 ดาน คือ 1) ดานวิชาการ 2) ดาน 

งบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล และ 4) ดานการบริหารท่ัวไป (ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ืองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550, 

2550 : 29 - 33) ไดตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเองในการแกไขและพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู 

ดังกลาว จึงไดศึกษาหารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 คือ รปูแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 

ภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรยีนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

เพ่ือใหไดวิธีการ/แนวทาง/องคประกอบ/รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูและการปฏิบัติงานในระดับ

โรงเรียนที่มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดกับบริบทตนเองและใหครู นักเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียนและผูมีสวนเก่ียวของไดมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุน

การใชเครื่องมือที่เปนรูปธรรมท่ีชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติงานรวมกันในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

อยางเปนระบบ มีข้ันตอนที่ชัดเจน ตอการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพรวมกันและเปนไป

ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งนโยบาย 

ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561- 2580 และแผนปฏิรูปประเทศใหเปนที่ยอมรับกับผูเก่ียวของ 

ในการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศกึษาใหสูงข้ึนตอไป ซึ่งในการนํารูปแบบฯ ดังกลาวไปใช

ในการบริหารจัดการเรียนรูนั้นจึงมีความจําเปนและมีความสําคัญที่ตองมีคูมือประกอบในการบริหาร

จัดการเรียนรูเพ่ือใชเปนแนวทางในการนําไปปรับประยุกตบูรณาการจัดการศึกษาใหมีความเหมาะสม

กับความแตกตางอยางหลากหลายของนักเรียน คร ูโรงเรียน ผูที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา

ตามบริบทตนเองและเพ่ือลดปญหาขอผิดพลาดนําไปตอยอดพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดเร็วข้ึนเพราะใน

แตละสถานที่บางสถานการณรวมทั้งความพรอมดานตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ 

และการบริหารจัดการยอมมีความแตกตางกันไปตามบริบทนั้น ๆ จึงไดจัดทําคูมือเลมนี้ขึ้นเพ่ือเปน

เคร่ืองมือใชในการบริหารจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพที่สูงข้ึนตอไป 
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2. วัตถุประสงค  

 1.  เพื่อใหมีแนวทางและบริหารจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับบริบทของตนเองสามารถทํางาน 

ไดอยางถูกตองตามขั้นตอน ไมผิดพลาด และมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 2.  เพ่ือใหแนวปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงาน    

อยางถูกตอง ชัดเจน เปนระบบระเบียบเรียบรอย เกิดความมั่นใจ ตลอดจนการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

และประเมนิผล 

 3.  เพ่ือนําไปสงเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานใหครูและนักเรียนมีทักษะ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมขึ้น 

3. ประโยชนที่ไดรับ 

 1.  เปนแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานและสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการคุณภาพ 

การศกึษาของโรงเรียนในสถานการณท้ังปกติและไมปกติไดตามหลักวิชาการที่ถูกตอง 

   2.  เปนเครื่องมือที่ใชในการจัดการศึกษาของหนวยงานทําใหเกิดความเขาใจตรงกันการทํางาน 

อยางสอดประสานกันรวมถึงการใชติดตามและควบคุมการทํางานใหบรรลุเปาหมายมีประสิทธิภาพ  

 3.  เปนคูมือท่ีสามารถใชอางอิงประกอบการบริหารจัดการเรียนรูทั้งผูบริหาร ครูและผูท่ีมีสวน 

เก่ียวของในการสงเสรมิสนับสนุนใหเกิดทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึ้น 

4. ขอบเขตคูมือ  

 1. รปูแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต

สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะหมี 

2 องคประกอบหลัก คือ  

  (1) องคประกอบหลักที่ 1 องคประกอบการบริหารคุณภาพเชิงระบบ มี 5 องคประกอบยอย 

คือ 1) ปจจัยนําเขา (Input) 2) กระบวนการ (Process) 3) ผลผลิตหรือผลลัพธ (Output or Outcome) 

4) ขอมูลยอนกลับ (Feedback) และ 5) สภาพแวดลอม (Environment)  

  (2) องคประกอบหลักที่ 2 องคประกอบการจัดการเรยีนรูแบบผสมผสาน มี 6 องคประกอบยอย 

ไดแก 1) สมาชิก (Member) 2) เนื้อหา (Content) 3) การเรียนการสอน (Instruction) 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology) 5) ระบบบริหารจัดการเรียนรู (Learning Management System) และ 

6) การวัดและประเมินผล (Assessment) 

 2. การบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยวิธีการบรูณาการรวมกับเทคโนโลยีเพื่อ

การจัดการเรียนรูทุกรูปแบบ ไดแก 1) แบบออนไลน (Online) 2) แบบออนดีมานด (On-Demand) 
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3) แบบออนแฮนด (On-Hand) รอลยะ 50 และ 4) แบบออนไซต รอยละ 50 โดยสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู 

วิธีสอนท่ีหลากหลาย สถานการณ/เหตุการณที่เกิดข้ึน มีความเหมาะสมกับความแตกตางและความพรอม

ของนักเรียนเปนสําคัญ 

 3. การบริหารคุณภาพเชิงระบบครอบคลุมตั้งแตกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ

จุดหมายของโรงเรียนอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยการใชกระบวนการบริหาร 5 ดาน ไดแก 

1) เปาหมาย (Goal) 2) โครงสราง (Organizing) 3) บุคลากร (Staff) 4) เทคโนโลยี (Technology) และ 

5) การจัดการ (Management) โดยนํากระบวนการบริหารทั้ง 5 ดานนี้นําไปขับเคลื่อนองคประกอบยอย

อยางตอเนื่องและสอดคลองกัน ซึ่งประกอบดวย 1) ปจจัยนําเขา (Input) 2) กระบวนการ (Process) 

3) ผลผลิตหรือผลลัพธ (Output or Outcome) 4) ขอมูลปอนกลับ (Feedback) และ 5) สภาพแวดลอม 

(Environment)   

 4. การเรียนการสอน ครอบคลุมตั้งแต 1) การเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน (Preparation before 

Reopening) ไดแก 1.1) การปรับหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum Adjustment) 1.2) การวางแผน

การจัดการเรียนรู (Lesson Planning) 1.3) การเตรียมสื่อการเรียนการสอน (Preparation Instructional 

Materials) และ 1.4) การปฐมนิเทศ (Orientation) 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching 

and Learning Activity) ไดแก 2.1) เขาสูบทเรียน 2.2) กระตุนดวยปญหา 2.3) ทําความเขาใจภาระงาน 

และ 3) การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Learning Integration) ไดแก 3.1) การเชื่อมโยงความรู 

(Connecting Knowledge) 3.2) การเลือกวิธีการแกปญหา  (Problem Solving) 3.3) การออกแบบ

ภาระงาน (Task Designing)  3.4) การสืบคนและแลกเปลี่ยน (Searching & Sharing) 3.5) การอธิบาย 

และสรุป (Explaining & Concluding) 3.6) การแสวงหาคําตอบลงบนสื่อออนไลน (Seeking Answers) 

3.7) การอภิปรายขอสรุปลงบนสื่อออนไลน (Discussion) และ 3.8) การสงตอความรู (Expanding Knowledge) 

 5. การวัดและประเมินผล แบงออกเปน 2 สวน คือ  

  1. การประเมินผลยอย (Formative Assessment) ไดแก 1) การตัดสินผลจากการสรุปการเรียน 

การสอนตามเวลาที่กําหนดเพื่อติดตามความกาวหนา 2) แกไข/ปรับปรุง/พัฒนาและชวยเหลือใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในรายวิชา 3) การสรุปขอมูลรวมกัน 4) การสรุปยอและจัดระเบียบความรู 

5) การสรุปการตัดสินใจ การเลือกทางเลือก การสนทนาและอภิปราย 6) วิเคราะหนําความรูไปประยุกต 

ใชและการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน 7) การทบทวนสาระจากผลการนําเสนอและแลก 

เปลี่ยนเรียนรูในกลุม 8) การปฏิบัติการสรางสื่อสรางชิ้นงานและฝกฝนสรางสรรคประยุกต (Learning 

to Apply) 9) นําขอมูลไปใชสรางผลงานสรางตนแบบนํามาทดสอบและใชงานจริง 10) การสราง 

สรรคชิ้นงานใหม 11) การนําเสนอผลงานที่ปรับปรุงในชั้นเรียนดวยโปรแกรมตางๆ 12) จัดเก็บองคความรู 

เปนมติของกลุมและจัดเก็บองคความรูของทีมลงบนเทคโนโลยี 13) การสัมภาษณผลสําเร็จ และ 14) ประเมิน 

ปฏิกิริยาตอบสนองระหวางเรียน 
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  2. การประเมินผลรวม (Summative Assessment) ไดแก 1) การตัดสินผลการเรียนตาม 

สภาพจรงิเมื่อจบกิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยการเรียน 2) การประเมินจากงานที่สง 3) สถิติการเขา 

รวมกิจกรรมการศึกษาเนื้อหา 4) การแสดงความคิดเห็นในการกิจกรรม 5) ประเมินผลงานภาคปฏิบัติตาม

งานที่ไดรับมอบหมายและการคิดวิเคราะห  6) การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู 7) ประเมินผูนํา 

8) ประเมินการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจบหนวยการเรียนรู 9) ประเมินผลลัพธตอโรงเรียน 10) ประเมินผล

การทํากิจกรรม และ 11) การดําเนนิการวัดและประเมินผลทั้งกอนการเรียนรูระหวางการเรียนรูและหลัง 

การเรียนรู   

 6. วิธีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู โดยการประชุมชี้แจงการดําเนินการ 

ตามคูมอื การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรูปแบบฯ ทุกสัปดาหพรอมบันทึกและ

สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูจนเสร็จสิ้นการดําเนินการ ซึ่งมีการประเมินระหวางดําเนินการ ดังนี้ 1) 

ครูประเมินการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบตามรูปแบบฯ ของผูบริหาร 2) ครูประเมนิการปฏิบัติ 

การเรียนการสอนของตนเองตามรูปแบบฯ และ 3) นักเรียนประเมินการปฏิบัติการเรียนการสอนของตนเอง 

ตามรูปแบบฯ โดยใชแบบประเมินการปฏิบัติตามรูปแบบฯ สําหรับครูและนักเรียนหลังจากการใชรูปแบบฯ 

ดําเนินการ ดังนี้ 1) วิเคราะหผลสัมฤทธิ์การเรียนและนําไปเปรียบเทียบคาเปาหมายกับเกณฑท่ีกําหนด 

พรอมแปลความหมาย 2) ประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน 

ของรูปแบบฯ และ 3) ประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบฯ   

 7. เงื่อนไขความสําเร็จของรูปแบบฯ ไดแก 1) กฎหมาย 2) ระเบียบ/ขอบังคับ 3) การบริหารบุคคล 

4) ความพรอมของครูดานความสามารถ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

5) ความพรอมของสื่อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 6) ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ 

ของนักเรียนในการเรียนรูแบบผสมผสาน 7) ความรวมมือ ความเขาใจ ความชวยเหลือ ความพึงพอใจของ

ผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

ของโรงเรียน และ 8) ความพรอมดานงบประมาณและเทคโนโลยี  
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5. รายละเอียดประกอบคูมือการบริหารจัดการเรียนรู 

 

ความหมายที่ใชในคูมือ 

 1. คูมือ หมายถึง เอกสารแนวทางการบริหารและจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศมาบูรณาการจัดรายวิชาที่หลากหลายตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการรวมกันระหวาง 

การเรียนรูทุกรูปแบบ ไดแก แบบออนไซต (Onsite) 2) แบบออนไลน (Online) 3) แบบออนดีมานด 

(On-Demand) และ 4) แบบออนแฮนด (On-Hand) เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนด 

ใหมากที่สุดและมีข้ันตอนตามลําดับและสอดคลองกัน ประกอบดวย 1) สมาชิก (Member) 2) เนื้อหา 

(Content) 3) การเรยีนการสอน (Instruction) 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

5) ระบบบริหารจัดการเรียนรู (Learning Management System) และ 6) การวัดและประเมินผล (Assessment) 

โดยสอดคลองกับทฤษฎี/หลักการเรียนรูหรือการสอนตามกลุมสาระการเรียนรู/รายวิชาและไดรับ

การพิสูจนทดสอบวามีประสิทธิภาพสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายเฉพาะของ

รูปแบบนั้น ๆ 

  3. รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน หมายถึง วิธีการบรูณาการรวมกัน

ของเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรูทุกรูปแบบ ไดแก 1) แบบออนไลน (Online) 2) แบบออนดีมานด 

(On-Demand) 3) แบบออนแฮนด (On-Hand) รอลยะ 50 และ 4) แบบออนไซต รอยละ 50 โดยสอดคลอง

กับทฤษฎีการเรียนรู วิธีสอนที่หลากหลาย สถานการณ/เหตุการณท่ีเกิดข้ึน มีความเหมาะสมกับความแตกตาง 

และความพรอมของนักเรียนเปนสําคัญ 

  4. การบริหาร หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดหมายของโรงเรียนอยางมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการใชกระบวนการบริหาร จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) เปาหมาย (Goal) 

2) โครงสราง (Organizing) 3) บุคลากร (Staff) 4) เทคโนโลยี (Technology) และ 5) การจัดการ (Management) 

  5. การบริหารจัดการระบบคุณภาพ หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลลัพธ 

ตามบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ประกอบดวย การนํา การวางแผน การบริหารขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษารวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับโครงสรางการบริหาร 

งานของโรงเรียน มีการวัดและประเมินผลและการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมตามความพรอมของ

ทรัพยากรในการดําเนินงาน 
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  6. ระบบ หมายถึง การกําหนดองคประกอบและการจัดองคประกอบของระบบใหมีความสัมพันธ 

อยางเปนลําดับข้ันตอนเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมาย/เปาหมายท่ีกําหนด ซึ่งประกอบดวย 1) ปจจัยนําเขา (Input) 

2) กระบวนการ (Process) 3) ผลผลิตหรือผลลัพธ (Output or Outcome) 4) ขอมูลปอนกลับ (Feedback) 

และ 5) สภาพแวดลอม (Environment)  

  7. การบริหารคุณภาพเชิงระบบ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดหมาย

ของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใชกระบวนการบริหาร จํานวน 5 ดาน ไดแก 

1) เปาหมาย (Goal) 2) โครงสราง (Organizing) 3) บุคลากร (Staff) 4) เทคโนโลยี (Technology) และ 

5) การจัดการ (Management) โดยนํากระบวนการบริหารไปขับเคลื่อนระบบอยางตอเนื่องและสอดคลอง 

ซึ่งประกอบดวย 1) ปจจัยนําเขา (Input) 2) กระบวนการ (Process) 3) ผลผลิตหรือผลลัพธ (Output or 

Outcome) 4) ขอมูลปอนกลับ (Feedback) และ 5) สภาพแวดลอม (Environment)  

  8. สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมายถึง แนวทางวิธีการและ 

หรอืรูปแบบ/สภาพการจัดการเรยีนรูในสถานการณที่เกิดขึ้นตามที่กระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงาน

ท่ีมีหนาที่อนุญาตใหมีการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบออนไซต 

(Onsite) และแบบออนแฮนด (On-Hand) ในโรงเรียนที่มีความปลอดภัย สวนในโรงเรียนที่ไมปลอดภัย

จะมีการเรียนรูแบบออนไลน (Online) และแบบออนดีมานด (On-Demand) โดยเพิ่มเวลาพัก ลดการประเมิน 

และงดกิจกรรมตาง ๆ ที่ไมจําเปนโดยเนนเรียนเฉพาะวิชากลุมสาระหลักและการเตรียมพรอมในดาน

ระบบการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

  9. รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต 

สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห ประกอบดวย 

องคประกอบหลัก 2 องคประกอบ ดังนี้ 

    9.1 องคประกอบการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน หมายถึง สวนประกอบยอยที่

สัมพันธสอดคลองกันมีกระบวนการดําเนินกิจกรรมกันเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องในการจัดการสอน

แบบบูรณาการรวมกันทุกรูปแบบ ประกอบดวย 6 องคประกอบยอย คือ 1) สมาชิก (Member) 2) เนื้อหา 

(Content) 3) การเรียนการสอน (Instruction) 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

5) ระบบบริหารจัดการเรียนรู (Learning Management System) และ 6) การวัดและประเมินผล 

(Assessment) 

       1) สมาชิก (Member) หมายถึง ผูบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนวยงานตนสังกัด 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและภาคีเครือขาย  
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        1.1) ภาคีเครือขาย หมายถึง คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดชัยนาท องคการ 

บริหารสวนจังหวัดชัยนาท สาธารณสุขอําเภอเนินขาม โรงพยาบาลเนินขาม โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลเนินขาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเนินขาม 

       2) เนื้อหา (Content) หมายถึง หลักสูตร เน้ือหารายวิชาสาระความรูที่นํามาใช

ในการจัดการเรยีนการสอนตามท่ีกําหนดไว 

       3) การเรียนการสอน (Instruction) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปน 

ระบบตามลําดับข้ันตอนสอดคลองตอเนื่อง ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก 1) การเตรียมความพรอม 

กอนเปดเรียน (Preparation before Reopening) 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching 

and Learning Activity) และ 3) การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Learning Integration) 

       3.1) การเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน (Preparation before Reopening) 

หมายถึง การสํารวจความพรอมทรัพยากรที่จําเปนและดําเนินการกอนดําเนินการเรียนการสอน 

ประกอบดวย 4 ขั้น ไดแก 1) การปรับหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum Adjustment) 2) การวางแผน 

การจัดการเรียนรู (Lesson Planning) 3) การเตรียมสื่อการเรียนการสอน (Preparation Instructional 

Materials) และ 4) การปฐมนิเทศ (Orientation)  

      3.2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching and Learning Activity) 

หมายถึง กระบวนการจัดเตรียมความพรอมใหนักเรียนดําเนินการตามกิจกรรมที่ กําหนดไว 

ประกอบดวย 3 ขั้น ไดแก 1) เขาสูบทเรยีน 2) กระตุนดวยปญหา 3) ทําความเขาใจภาระงาน  

      3.3) การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Learning Integration) หมายถึง 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่ตอเนื่องเปนลําดับขั้น ประกอบดวย 8 ข้ัน ไดแก 1) การเชื่อมโยง

ความรู (Connecting Knowledge) 2) การเลือกวิธีการแกปญหา (Problem Solving) 3) การออกแบบ 

ภาระงาน (Task Designing) 4) การสืบคนและแลกเปลี่ยน (Searching & Sharing) 5) การอธิบาย

และสรุป (Explaining & Concluding) 6) การแสวงหาคําตอบลงบนสื่อออนไลน (Seeking Answers) 

7) การอภิปรายขอสรุปลงบนสื่อออนไลน (Discussion) และ 8) การสงตอความรู (Expanding Knowledge) 

      4) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) หมายถึง เครื่องมือท่ีใชเพ่ือสนับสนุนใน

การติดตอสื่อสารกันระหวางนักเรียนดวยกันและครูดวยกัน ผานเครือขายอินเทอรเน็ตและทรัพยากร

การเรียนการสอนมีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของการเรียนการสอนรวมถึง 

สภาพแวดลอมในการเรียนแบบผสมผสานมีความพรอมดานอุปกรณการเรียนของนักเรียนและความพรอม 

ดานอุปกรณการจัดการเรียนรูของครู 

      5) ระบบบริหารจัดการเรียนรู (Learning Management System) หมายถึง 

โปรแกรม/ซอฟตแวรที่ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลการเรียนการสอนและประเมินผลผานและมี

ความสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานเนื้อหา การจัดรายวิชาเขาสูบทเรียน สื่อสาร
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ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน โตตอบและแสดงความคิดเห็นรวมกัน แลกเปลี่ยนการเรียนรู 

ตรวจสอบผลงานใหคะแนนผานระบบการจัดการเรียนรูทั้งแบบประสานเวลาและไมประสานเวลา 

       5.1) ประสานเวลา (Synchronous) หมายถึง การสื่อสารผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตที่มีผูสงและผูรับอยูในเวลาเดียวกัน โดยใชการรับสงขาวสารขอมูลภายในเวลาเดียวกัน

หรอืพรอมกันเกิดการปฏิสัมพันธแบบทันทีทันใด 

       5.2) ไมประสานเวลา (Asynchronous) หมายถึง การสื่อสารผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีใดก็ได โดยที่นักเรียนและครูไมตองรอเพื่อตอบโตกันภายใน

เวลาเดียวกัน   

       6) การวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบรวบรวม 

ขอมูลสารสนเทศและประเมินความรู ทักษะ คุณลักษณะ/เจตคติทางการเรียนรูและตัดสินผลการเรียน 

ประกอบดวย 2 ข้ัน คือ 1) การประเมินผลยอย (Formative Assessment) และ 2) การประเมินผลรวม 

(Summative Assessment)  

       6.1) การประเมินผลยอย (Formative Assessment) หมายถึง การตัดสินผล

จากการสรุปการเรียนการสอนตามเวลาท่ีกําหนดเพ่ือติดตามความกาวหนา แกไขและชวยเหลือให

เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในรายวิชา ไดแก การสรุปขอมูลรวมกัน การสรุปยอและจัด

ระเบียบความรู การสรุป การตัดสินใจ การเลือกทางเลือก การสนทนาและอภิปราย วิเคราะหนําความรู 

ไปประยุกตใชและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน การทบทวนสาระจากผลการนําเสนอและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม การปฏิบัติการสรางสื่อ สรางชิ้นงานและฝกฝนสรางสรรคประยุกต 

(Learning to Apply) นําขอมูลไปใชสรางผลงานสรางตนแบบ นํามาทดสอบและใชงานจริง การสรางสรรค 

ชิ้นงานใหม การนําเสนอผลงานที่ปรับปรุงในชั้นเรียนดวยโปรแกรมตาง ๆ จัดเก็บองคความรูเปนมติ

ของกลุมและจัดเก็บองคความรูของกลุมลงบนเทคโนโลยีและการสัมภาษณผลสําเร็จ 

     6.2) การประเมินผลรวม (Summative Assessment) หมายถึง การตัดสินผลการเรียน 

ตามสภาพจรงิเมื่อจบกิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยการเรียน การประเมินจากงานที่สง สถิติการเขารวม 

กิจกรรม การศึกษาเนื้อหา การแสดงความคิดเห็นในการกิจกรรม เชน การอภิปราย แลกเปลี่ยน

เรียนรู ระดมสมอง ประเมินผลงานภาคปฏิบัติตามงานท่ีไดรับมอบหมายและการคิดวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์

การเรียนรู ผูนํา ปฏิกิริยาตอบสนองระหวางเรียน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจบหนวยการเรียนรู 

ผลลัพธตอโรงเรียน ผลการทํากิจกรรมโดยการดําเนินการวัดและประเมินผลทั้งกอนการเรียนรู 

ระหวางการเรียนรู และหลังการเรียนรู 

    9.2 องคประกอบการบริหารคุณภาพเชิงระบบ หมายถึง สวนประกอบยอยที่สัมพันธ

กันมีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบที่สอดคลองกัน มีลําดับขั้นตอนการบริหารที่ตอเน่ือง 
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ประกอบดวย 5 องคประกอบยอย คือ 1) ปจจัยนําเขา (Input) 2) กระบวนการ (Process) 3) ผลผลิตหรือ 

ผลลัพธ (Output or Outcome) 4) ขอมูลยอนกลับ (Feedback) 5) สภาพแวดลอม Environment) 

      1) ปจจัยนําเขา (Input) หมายถึง องคประกอบตาง ๆ ของระบบนั้นหรือสิ่งตางๆ 

ท่ีเ ก่ียวของกับระบบนั้น ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ดาน ได แก  ผูบริหาร ครู นักเรียน 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ สื่อการสอน เทคโนโลยี ขอมูลสารสนเทศ องคความรู เปาหมาย ขอกําหนด

ทางกฎหมาย นโยบาย แรงจูงใจ ความคาดหวังของผูปกครอง ระยะเวลา และการจัดการ  

      2) กระบวนการ (Process) หมายถึง การจัดการความสัมพันธและการดําเนินงาน 

รวมกันอยางเปนระบบท่ีตอเนื่องขององคประกอบตาง ๆ ที่เอื้ออํานวยตอการบรรลุเปาหมาย 

ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) เปาหมาย 2) โครงสราง 3) บุคลากร 4) เทคโนโลยี และ 5) การจัดการ 

        2.1) ดานเปาหมาย (Goal) หมายถึง การกําหนดจุดมุงหมายปลายทางที่

โรงเรยีนตองการใหเกิดขึ้นสอดคลองกับตามสถานการณที่เกิดขึ้น    

          2.2) ดานโครงสราง (Organizing) หมายถึง การบริหารและจัดการตามบทบาท 

หนาที่ของผูบริหาร ประกอบดวย 1) การวางแผน 2) การจัดองคกร 3) การกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ 

ทํางานและมอบหมายงาน 4) การนํา 5) การควบคมุ และ 6) การตัดสินใจ    

       2.3) ดานบุคลากร (Staff) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูปฏิบัติหนาที่ได

แสดงออกซึ่งการมทีักษะ การสรางปฏิสัมพันธ การสื่อสาร การจูงใจ การมีคานิยม ภาวะผูนํา การใหรางวัล 

และการใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน      

        2.4) ดานเทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การใชเทคโนโลยีใหมๆ บูรณาการ 

รวมกับการจัดการศึกษา การใชเทคนิค วิธีการ อุปกรณ องคความรู สิ่งอํานวยความสะดวกใน

กระบวนการจัดการเรียนรู    

        2.5) ดานการจัดการ (Management) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตามบทบาท 

หนาที่ การกํากับติดตาม การนิเทศ การวัดและการประเมินผล  

       3) ผลผลิตหรือผลลัพธ (Output or Outcome) หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการ 

ของการนําเอาปจจัยมาปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไวซึ่งรวมถึงการบริหาร 

งานในโรงเรียนที่มีการเผยแพรความรู นวัตกรรม บริการและผลที่คาดหวังอ่ืน ๆ ซึ่งบรรลุผลตามเปาหมาย 

ท่ีกําหนด ไดแก ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานสติปญญา มีทักษะ การดํารงชีวิต การคิดเชิงวิพากษ 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีสุนทรียภาพ มีเหตุผลและมีความสามารถในการวิเคราะห มีคานิยม 

ทัศนคติ การจูงใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะในการสื่อสารท่ีดี เห็นคุณคาของวัฒนธรรม 

รับผิดชอบตอสังคม ความอยูรอดองคกร พัฒนาการของนักเรียน ประโยชนตอสังคม ความพึงพอใจ 

      4) ขอมูลยอนกลับ (Feedback) หมายถึง การประเมินขอมูลสารสนเทศที่

สะทอนใหเห็นถึงผลผลิต ผลลัพธ หรือกระบวนการในโรงเรียนท่ีจะสงผลตอการแกไขปรับปรุง/พัฒนา 
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เลือกสรรปจจัยนําเขาที่จะตองดาํเนินการในคร้ังตอไป ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทั้งดานกระบวนการ

ถายโยง และผลผลิต ผลลัพธที่ตองการตอไปในอนาคต ไดแก ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลที่เกิดจาก

กิจกรรมของโรงเรียน ผลผลิต ผลลัพธ หรือกระบวนการของโรงเรียน และผลการประเมินผลการใช

นวัตกรรม 

     5) สภาพแวดลอม (Environment) หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูลอมรอบโรงเรียนรวมทั้ง

แรงผลักดันทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจที่สงผลมากระทบในการดาํเนินการบริหารจัดการเรียนรูตาม

บริบทและสถานการณที่เกิดขึ้นในขณะน้ัน ไดแก เทคโนโลยี กฎระเบียบขอบังคับและผูปกครอง

นักเรียน 

  10. การทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพ 

เชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมายถึง การนํารูปแบบฯ 

ไปดําเนินการกิจกรรมกับกลุมเปาหมายที่กําหนดไว แลวทําการศึกษาผลที่เกิดขึ้นโดยการวิเคราะห

และสังเคราะหผลจากการประเมินของครู นักเรียน และผลสัมฤทธิ์การเรยีน 

  11. ผลสัมฤทธิ์การเรียน หมายถึง คาคะแนนที่ไดจากการจัดการเรียนรู ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ (Output or Outcome) การวัดและประเมินผลในแตละกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษา

คนควาอิสระซึ่งเปนผลมาจากการทดลองใชรปูแบบฯ 

  12. คาเปาหมาย หมายถึง การกําหนดคาคะแนนผลสัมฤทธ์ิในแตละกลุมสาระการเรียนรู/

การศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study) ของโรงเรียนโดยการเก็บรวบรวมคะแนนผลสัมฤทธิ์

จากรายงานประเมินตนเอง (Self Report) ปการศึกษา 2564 แลวนํามาวิเคราะหสังเคราะหกําหนด

เปนคาเปาหมายกอนการทดลองใชรปูแบบฯ โดยมีเกณฑการประเมินเทียบกับคาเปาหมายที่กําหนดมี

ผลการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ (โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห, 2565 : 140-141)  

    1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนของกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาอิสระ (Independent 

Study) นอยกวาคาคะแนนที่กําหนด หมายถึง ต่ํากวาคาเปาหมาย 

    2) ผลสัมฤทธิ์การเรยีนของกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาอิสระ (Independent 

Study) เทากับคาคะแนนที่กําหนด หมายถึง เทาคาเปาหมาย 

    3) ผลสัมฤทธิ์การเรยีนของกลุมสาระการเรียนรู/การศึกษาคนควาอิสระ (Independent 

Study) สูงกวาคาคะแนนที่กําหนด หมายถึง สูงกวาคาเปาหมาย 
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  13. เกณฑการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรยีน หมายถึง การพิจารณาชวงคะแนนเปนรอยละ 

และแปลผลตามระดับที่กําหนดไว ดังนี้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (2557: 22) 

   ชวงคะแนนเปนรอยละ 80-100  หมายถึง  ดีเย่ียม 

   ชวงคะแนนเปนรอยละ 75-79    หมายถึง  ดีมาก  

   ชวงคะแนนเปนรอยละ 70-74    หมายถึง  ดี  

   ชวงคะแนนเปนรอยละ 65-69    หมายถึง  คอนขางดี  

   ชวงคะแนนเปนรอยละ 60-64    หมายถึง  ปานกลาง 

   ชวงคะแนนเปนรอยละ 55-59    หมายถึง  พอใช 

   ชวงคะแนนเปนรอยละ 50-54    หมายถึง  ผานเกณฑขั้นต่ํา 

   ชวงคะแนนเปนรอยละ  0-49     หมายถึง  ต่ํากวาเกณฑ 

  14. การประเมนิรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพ

เชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐ-

ประชานุเคราะห หมายถึง กิจกรรมที่ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ผูปกครองนักเรียนไดวิเคราะหขอมูลและแสดงความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบฯ โดยใชวิธีการสอบถาม

ความคิดเห็นเก่ียวกับความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชน

ของรูปแบบฯ ดังนี้  

    14.1) ความถูกตองครอบคลุมของรูปแบบฯ หมายถึง ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการ 

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียนและนักเรียนตอรูปแบบฯ วามีเนื้อหาที่ครบถวนถูกตองและ

ตรงตามภารกิจการบริหารจัดการเรียนรูของโรงเรยีนเนินขามรฐัประชานุเคราะหไดเปนอยางดี 

     14.2) ความเหมาะสมของรูปแบบฯ หมายถึง ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียนและนักเรียนตอรูปแบบฯ วาสามารถนําไปใชในการบริหาร

จัดการเรียนรูของโรงเรียนเนินขามรฐัประชานุเคราะหไดเปนอยางด ี   

    14.3) ความเปนไปไดของรูปแบบฯ หมายถึง ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียนและนักเรยีนตอรูปแบบฯ วามีความสอดคลองกับบริบทและ

แนวการดําเนินงานของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะหไดเปนอยางดี 

     14.4) ความเปนประโยชนของรูปแบบฯ หมายถึง ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียนและนักเรียนตอรูปแบบฯ วาสามารถนําไปพัฒนาใน       

การบริหารจัดการเรียนรูของครูและนักเรียนไดเปนอยางดี  
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  15. การประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบฯ หมายถึง กิจกรรมที่ครู นักเรียน คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผูปกครองนักเรียนแสดงความรูสึกและตัดสินตอรูปแบบฯ โดยใชวิธีการ

สอบถามความพึงพอใจ  

  16. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห หมายถึง หนวยงานการศึกษาที่จัดการเรียนรู

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

  17. ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะหซึ่งเปนบุคลากร

วิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารงานโรงเรียน ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

  18. ครู หมายถึง ผูที่ปฏิบัติหนาที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 20 คน 

  19. นักเรียน หมายถึง ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห ภาคเรียนที่ 2 

ปการศกึษา 2564 จํานวน 248 คน 

  20. ผูปกครองนักเรียน หมายถึง บิดา มารดา หรือ บิดา หรือ มารดา หรือผูปกครอง

ตามกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งมีบุตรหรือบุคคลที่อยูดวยประจําซึ่งกําลังศึกษาอยูในโรงเรียน

เนินขามรัฐประชานุเคราะห ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 248 คน  

  21. คณะกรรมการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน หมายถึง คร ู

นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

ปการศึกษา 2563 ทําหนาท่ีวิเคราะห สังเคราะห สภาพปญหา อุปสรรคการจัดการเรียนการสอน ความตองการ 

ในพัฒนาการจัดการศึกษา แนวทางการบริหารจัดการเรียนรูและความพรอมวัสดุอุปกรณ การใชและพัฒนา 

สื่อการเรียนรู จํานวนครู วิชาเอก ประสบการณการจัดการเรียนรูและความสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดการเรียนรู 
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6. รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต

สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานเุคราะห 
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 รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต 

สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

ประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก ดังนี้ 

1. องคประกอบหลักท่ี 1 องคประกอบการบริหารคุณภาพเชิงระบบ มี 5 องคประกอบยอย  ไดแก 

1.1 ปจจัยนําเขา (Input) ประกอบดวย 1) ผูบริหาร 2) ครู 3) นักเรียน 4) งบประมาณ 5) วัสดุอุปกรณ 

6) ส่ือการสอน 7) เทคโนโลย ี8) ขอมูลสารสนเทศ 9) องคความรู 10) เปาหมาย 11) ขอกําหนดทางกฎหมาย 

12) นโยบาย 13) แรงจูงใจของครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

14) ความคาดหวังของผูปกครอง 15) ระยะเวลา และ 16) การบริหารจัดการ 

1.2 กระบวนการ (Process) ประกอบดวย 1) ดานเปาหมาย (Goal) 2) ดานโครงสราง (Organizing) 

3) ดานบุคลากร (Staff) 4) ดานเทคโนโลยี (Technology) และ 5) ดานการจัดการ (Management) 

1.3 ผลผลิตหรือผลลัพธ (Output or Outcome) ประกอบดวย 1) ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานสติปญญา 

2) มีทักษะการดํารงชีวิต 3) การคิดเชิงวิพากษ 4) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 5) มีสุนทรียภาพ 6) มีเหตุผล 

และมีความสามารถในการวิเคราะห 7) มีคานิยม ทัศนคติ การจูงใจ 8) มีความคิดสรางสรรค 9) มีทักษะ 

ในการสื่อสารที่ดี 10) เห็นคุณคาของวัฒนธรรม 11) รับผิดชอบตอสังคม 12) ความอยูรอดขององคกร 

13) พัฒนาการของนักเรียน 14) ประโยชนตอสังคม และ 15) ความพึงพอใจ 

1.4 ขอมูลยอนกลับ (Feedback) ประกอบดวย 1) ขอมูลสารสนเทศจากผลกิจกรรมขององคกร 2) ขอมูล 

สารสนเทศจากผลผลิตหรือกระบวนการขององคกร และ 3) ขอมูลสารสนเทศจากผลการประเมินผล

การใชนวัตกรรม 

1.5 สภาพแวดลอม (Environment) ประกอบดวย 1) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 2) สภาพแวดลอม 

ทางสังคม 3) สภาพแวดลอมทางการเมือง 4) สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี 5) กฎระเบียบขอบังคบั 

และ 6) ผูปกครองนักเรียน 
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2. องคประกอบหลักที่ 2 องคประกอบการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน ม ี6 องคประกอบยอย ไดแก 

2.1 สมาชิก (Member) ประกอบดวย 1) ผูบริหาร 2) ครู 3) นักเรียน 4) คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 5) ผูปกครอง นักเรียน 6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7) หนวยงานตนสังกัด 

8) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ 9) ภาคีเครือขาย ไดแก คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดชัยนาท 

องคการบริหารสวนจังหวัด ชยันาท สาธารณสุขอําเภอเนินขาม โรงพยาบาลเนนิขาม โรงพยาบาลสงเสรมิ 

สุขภาพตําบลเนินขาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเนินขาม 

2.2 เนื้อหา (Content) ประกอบดวย 1) หลักสูตร และ 2) เนื้อหารายวิชาสาระความรูท่ีใชในการจัดการเรียน 

การสอนใหบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว 

2.3 การเรียนการสอน (Instruction) ประกอบดวย 1) การเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน (Preparation 

before Reopening) ไดแก (1) การปรับหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum Adjustment) (2) การวางแผน 

การจัดการเรียนรู (Lesson Planning) (3) การเตรียมสื่อการเรียนการสอน (Preparation Instructional 

Materials) และ (4) การปฐมนิเทศ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching and Learning 

Activity) ไดแก (1) เขาสูบทเรียน (Presentation) (2) กระตุนดวยปญหา (Problem – based Learning) 

และ (3) ทําความเขาใจภาระงาน (Task Understanding) 3) การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Learning 

Integration) ไดแก (1) การเชื่อมโยงความรู (Connecting Knowledge) (2) การเลือกวิธีการแกปญหา 

(Problem Solving) (3) การออกแบบภาระงาน (Task Designing) (4) การสืบคนและแลกเปลี่ยน 

(Searching & Sharing) 5) การอธิบายและสรุป (Explaining & Concluding) (6) การแสวงหาคําตอบ 

ลงบนสื่อออนไลน (Seeking Answers) 7) การอภิปรายขอสรุปลงบนสื่อออนไลน (Discussion) และ 

8) การสงตอความรู (Expanding Knowledge) 

2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ประกอบดวย 1) เครื่องมือที่สนับสนุนในการติดตอ 

สื่อสารกันระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และผูสอนกับผูสอน ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

2) ทรพัยากรการเรยีนการสอนเพ่ือใชในการจัดการเรียนรูตองมีความสอดคลองกับเนื้อหาและวตัถุประสงค 

ของการเรียนการสอน 3) สภาพแวดลอมในการจัดการเรียนแบบผสมผสาน 4) ความพรอมดานอุปกรณ 

การเรยีนของนักเรยีน และ 5) ความพรอมดานอุปกรณการสอนของครู 

2.5 ระบบบริหารจัดการเรียนรู (Learning Management System) ประกอบดวย 1) ซอฟตแวรที่ทาํหนาที ่

จัดการเรียนการสอนดานเนื้อหาและประเมินผลความกาวหนาของนักเรียนเปนระยะผานเว็บไซต 

2) อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานเนื้อหา 3) การจัดรายวิชาเขาระบบบทเรยีน 

ออนไลน 4) สื่อสารปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรยีน 5) โตตอบและแสดงความคิดเห็นรวมกัน 6) แลกเปลี่ยน 

การเรียนรูผานระบบการจัดการเรียนรู 7) ตรวจสอบผลงานใหคะแนนผานระบบการจัดการเรียนรูท้ังแบบ 

ประสานเวลาและไมประสานเวลา 8) การจัดการเรยีนแบบออนไซต (On-Site)  
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2. องคประกอบหลักที่ 2 องคประกอบการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (ตอ) 

2.5 ระบบบริหารจัดการเรียนรู (Learning Management System) ประกอบดวย 9) การจัดการเรียน 

แบบออนไลน (Online) 10) การจัดการเรียนแบบออนดีมานด (On-Demand) และ 11) การจัดการเรียน 

แบบออนแฮนด (On-Hand) 

2.6 การวัดและประเมินผล (Assessment) ประกอบดวย  

     1. การประเมินผลยอย (Formative Assessment) ไดแก 1) การตัดสินผลจากการสรุปการเรียน 

การสอนตามเวลาที่กําหนดเพื่อติดตามความกาวหนา 2) แกไข/ปรับปรุง/พัฒนาและชวยเหลือใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในรายวิชา 3) การสรุปขอมูลรวมกัน 4) การสรุปยอและจัดระเบียบความรู 

5) การสรุปการตัดสินใจ การเลือกทางเลือก การสนทนาและอภิปราย 6) วิเคราะหนําความรูไปประยุกต 

ใชและการแลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณกับผูอื่น 7) การทบทวนสาระจากผลการนําเสนอและแลกเปลี่ยน 

เรียนรูในกลุม 8) การปฏิบัติการสรางสื่อสรางชิ้นงานและฝกฝนสรางสรรคประยุกต (Learning to Apply) 

9) นําขอมูลไปใชสรางผลงานสรางตนแบบนํามาทดสอบและใชงานจริง 10) การสรางสรรคชิ้นงานใหม 

11) การนําเสนอผลงานที่ปรับปรุงในชั้นเรียนดวยโปรแกรมตาง ๆ 12) จัดเก็บองคความรูเปนมติของกลุม 

และจัดเก็บองคความรูของทีมลงบนเทคโนโลยี 13) การสัมภาษณผลสําเร็จ และ 14) ประเมินปฏิกิริยา 

ตอบสนองระหวางเรียน 

     2. การประเมินผลรวม (Summative Assessment) ไดแก 1) การตัดสินผลการเรียนตามสภาพจริง 

เมื่อจบกิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยการเรียน 2) การประเมินจากงานที่สง 3) สถิติการเขารวมกิจกรรม 

การศึกษาเนื้อหา 4) การแสดงความคิดเห็นในการกิจกรรม 5) ประเมินผลงานภาคปฏิบัติตามงานที่ไดรับ 

มอบหมายและการคิดวิเคราะห 6) การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู 7) ประเมินผูนํา 8) ประเมิน

การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจบหนวยการเรียนรู 9) ประเมินผลลัพธตอโรงเรียน 10) ประเมินผลการทํา 

กิจกรรม และ 11) การดําเนินการวัดและประเมินผลท้ังกอนการเรียนรู ระหวางการเรยีนรูและหลังการเรียนรู   
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7.  ขั้นตอนการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบตามรูปแบบฯ 

 

1. เตรียมการ 

 (1) จัดเตรียมความพรอมขององคประกอบยอยที่ 1.1 ปจจัยนําเขา (Input) ไดแก ผูบริหาร  

ครู นักเรียน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ สื่อการสอน เทคโนโลยี ขอมูลสารสนเทศ องคความรู  

เปาหมาย ขอกําหนดทางกฎหมาย นโยบาย แรงจูงใจของครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียนและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความคาดหวังของผูปกครอง ระยะเวลา และ การบริหารจัดการ  

(2) จัดเตรียมความพรอมขององคประกอบยอยที่ 1.5 สภาพแวดลอม (Environment) ไดแก 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี กฎระเบียบขอบังคับ และ ผูปกครองนักเรียน

ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนตอกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูในสถานการณ

การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 (3) จัดเตรียมความพรอมขององคประกอบยอยท่ี 2.1 สมาชิก (Member) ไดแก ผูบริหาร ครู 

นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน หนวยงานตนสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และภาคีเครือขาย ประกอบดวย คณะกรรมการ 

โรคติดตอจังหวัดชัยนาท องคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท สาธารณสุขอําเภอเนินขาม โรงพยาบาล

เนินขาม โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลเนินขาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเนินขาม  

 (4) จัดเตรียมความพรอมขององคประกอบยอยที่ 2.2 เนื้อหา (Content) ไดแก หลักสูตร

และเนื้อหารายวิชาสาระความรูที่ใชในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว  

 (5) จัดเตรียมความพรอมขององคประกอบยอยที่ 2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology) ไดแก เคร่ืองมือที่สนับสนุนในการติดตอสื่อสารกันระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ

ผูสอนและผูสอนกับผูสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ือใชในการจัดการเรียนรู 

ตองมีความสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของการเรียนการสอน สภาพแวดลอมในการจัดการเรียน 

แบบผสมผสาน ความพรอมดานอุปกรณการเรยีนของนักเรียน และความพรอมดานอุปกรณการสอนของครู 

 (6) จัดเตรียมความพรอมขององคประกอบยอยที่ 2.5 ระบบบริหารจัดการเรียนรู (Learning 

Management System) ไดแก ซอฟตแวรที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนดานเนื้อหาและประเมินผล

ความกาวหนาของนักเรียนเปนระยะผานเว็บไซต การอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม การเรียน

การสอนดานเน้ือหา การจัดรายวิชาเขาระบบบทเรียนออนไลน การสื่อสารปฏิสัมพันธระหวางผูสอน

กับผูเรียน การโตตอบและแสดงความคดิเห็นรวมกัน การแลกเปลี่ยนการเรียนรูผานระบบ การจัดการเรียนรู 

การตรวจสอบผลงานใหคะแนนผานระบบการจัดการเรียนรูทั้งแบบประสานเวลาและไมประสานเวลา 
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การจัดการเรียนแบบออนไซต (On-Site) การจัดการเรียนแบบออนไลน (Online) การจัดการเรียน

แบบออนดีมานด (On-Demand) และ การจัดการเรียนแบบออนแฮนด (On-Hand) 

  (7) จัดเตรียมเอกสารและคูมือพรอมดวยแบบบันทึกการประชุม/วาระการประชุมและวัสดุ

อุปกรณตางๆ เพ่ือนําไปใชประชุมกับกลุมเปาหมายซึ่งในที่นี้ก็คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

นักเรียนในโรงเรียน/หนวยงานท่ีจัดการศึกษาของตนเองรวมท้ังผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

เชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน เปนตน  

  (8) ประชุมชี้แจงดําเนินการตามคูมือ การวางแผนแตงตั้งคําสั่งผูปฏิบัติงานพรอมกําหนดปฏิทิน 

การนิเทศติดตามและรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการใชรูปแบบฯ โดยเปนไปตามความพรอมของแต

ละบริบทเพ่ือใหกลุมเปาหมาย ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครองนักเรียนไดมีความเขาใจตรงกันตามคูมือและมีสวนรวมสงเสริม

สนับสนุน กํากับ ติดตาม ชวยเหลือใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 

2. กระบวนการ/ข้ันตอนดําเนินการ  

  ขั้นท่ี 1 ใชองคประกอบยอยท่ี 2 กระบวนการ (Process) 5 ดาน ไดแก 1) เปาหมาย 

(Goal) 2) โครงสราง (Organizing) 3) บุคลากร (Staff) 4) เทคโนโลยี (Technology) และ 5) การจัดการ 

(Management) นําไปบริหารจัดการเรียนรูในแตละดาน ดังนี้ 

  1. ดานเปาหมาย (Goal) โดยการกําหนดจุดมุงหมายปลายทางที่โรงเรียนตองการให

เกิดขึ้นสอดคลองกับตามสถานการณที่เกิดขึ้นตามแนวทาง ดังนี้  

    (1) การปรบัเปาหมายของโรงเรียนตามสถานการณ 

    (2) การรวมกําหนดเปาหมายใหครูและนักเรียนไดจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของ

โรงเรยีนในสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

    (3) การกําหนดผลลัพธของโรงเรียนในการบริหารจัดการเรียนรู 

    (4) การนําทิศทางหรือแนวทางของหนวยงานตนสังกัดที่มาใชเปนกรอบในการกําหนด 

เปาหมาย 

    (5) การกําหนดนโยบายใหโรงเรียนจัดการเรียนรู ใหกับนักเรียนติดตอสื่อสารชวยเหลือ 

การเรียนรูใหคําแนะนํา กํากับติดตามอยางตอเนื่อง 

    (6) การกําหนดแผนมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20119 เพื่อเปนเครื่องมือ 

บริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานของโรงเรยีน 

    (7) การกําหนดทางแผนเผชิญเหตุเพ่ือบริหารจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องตามสถานการณ 

และบริบทของโรงเรยีน 

    (8) นําความคาดหวังของผูปกครองรวมกําหนดเปาหมายของโรงเรียน 
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    (9) นําแรงจูงใจของครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รวมกําหนดเปนเปาหมายของโรงเรียน 

    (10) การกําหนดเทคโนโลยีเขามาบริหารจัดการเรียนรูใหกับครู นักเรียนและโรงเรยีน 

  2. ดานโครงสราง (Organizing) การบริหารและจัดการตามบทบาทหนาที่ของผูบรหิาร ดังนี้ 

    (1) กระบวนการวางแผน การจัดทําแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การประเมินผลแผน 

    (2) การจัดองคกร การจัดรูปโครงสรางการบริหาร     

    (3) กําหนดหนวยงานยอยหรือตําแหนงตาง ๆ ของโรงเรียนใหชัดเจน   

    (4) กําหนดลักษณะและวิธีการติดตองานที่สัมพันธกันตามลําดับขั้นตําแหนง  

    (5) การกําหนดบทบาทอํานาจหนาท่ีทํางานและมอบหมายงาน    

    (6) การระบุภาระงานตามวิชาเอกที่สอนและภาระงานอ่ืน ๆ ตามความรูความสามารถ 

    (7) การนําใหบุคลากรโรงเรียนรวมมือรวมใจเพ่ือปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย

ของโรงเรียน       

    (8) กระบวนการดูแล กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียน   

    (9) การดําเนินงานเปนไปตามแผนและปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงาน

ของโรงเรียน       

    (10) กระบวนการเลือก/วิธีการของการปฏิบัติเพื่อจัดการกับปญหาและโอกาสที่เกิดขึ้น 

    (11) การรบัรูถึงปญหา การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก    

  3. ดานบุคลากร (Staff) การแสดงพฤติกรรมของผูปฏิบัติหนาที่ในการจัดการเรียนรู/

กิจกรรมตาง ๆ  

    (1) พฤติกรรมของผูปฏิบัติหนาที่แสดงออกซึ่งการมีทักษะสรางปฏิสัมพันธ 

    (2) การสื่อสาร 

    (3) การจูงใจ 

    (4) การมีคานิยม 

    (5) ภาวะผูนํา 

    (6) การใหรางวัล 

    (7) การใหกําลังในการปฏิบัติงาน        

  4. ดานเทคโนโลยี (Technology) การใชเทคโนโลยีใหมๆ บูรณาการรวมกับการจัดการศึกษา 

การใชเทคนิค วิธีการ อุปกรณ องคความรู สิ่งอํานวยความสะดวกในกระบวนการจัดการเรียนรู   

    (1) การใชเทคโนโลยีใหมๆบูรณาการดานการศึกษา     

    (2) นําเทคนคิ วิธีการ องคความรูสงเสริมในกระบวนการเรียนการสอน  
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    (3) สงเสริมและสนับสนุนอุปกรณอํานวยความสะดวกในกระบวนการจัดการเรียน

การสอน  

    (4) สนับสนนุสื่อหรือโปรแกรมตางๆ ใชประกอบ ในการจัดการเรียนรู   

    (5) สนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร/วัสดุอุปกรณที่สามารถใชในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน

เรยีนรู ติดตามงานจัดการเรยีนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต     

  5. ดานการจัดการ (Management) การดําเนินกิจกรรมตามบทบาทหนาที่ การกํากับ

ติดตาม การนิเทศ การวัดและการประเมินผล  

    (1) กระบวนการวางแผน 

    (2) การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่มีความจําเปนในการนําไปใชการบริหารจัดการเรียนรู 

แบบผสมผสาน 

    (3) นําทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด/แนวปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จใชเปนแนวทางการบริหาร 

จัดการเรียนรูตามบริบทของโรงเรียน 

    (4) นําขอปฏิบัติการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาเปนแนวทางการบริหาร

จัดการเรียนรูตามบริบทของโรงเรียน 

    (5) การจัดการเรยีนการสอน 

    (6) บริหารจัดการใหครูและนักเรียนไดจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของโรงเรียนใน

สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

    (7) จัดการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง ตามหลักสูตรของโรงเรียนภายใต

สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

    (8) การนิเทศ กํากับ ติดตาม 

    (9) รบัผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา 

    (10) จัดสรรงบประมาณตอบสนองภารกิจการศึกษา 

    (11) การควบคุมและตรวจสอบ 

    (12) การปฏิบัติตามแผน 

    (13) การวัดและการประเมินผล 

    (14) การดาํเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
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  ขั้นท่ี 2 ใชองคประกอบยอยที่ 3 การเรียนการสอน (Instruction) โดยนําขั้นตอนของ

การเรียนการสอนไปจัดการเรียนรูในแตละรายวิชา/กิจกรรม ดังนี้   

  1. จัดเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน (Preparation before Reopening) ไดแก 

1) การปรับหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum Adjustment) 2) การวางแผนการจัดการเรียนรู 

(Lesson Planning) 3) การเตรียมสื่อการเรียนการสอน (Preparation Instructional Materials) 

และ 4) การปฐมนิเทศ ดังนี้ 

    1.1 การปรับหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum Adjustment) 

      (1) วิเคราะหตัวชี้วัดที่ตองรู/ควรรู 

      (2) ออกแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู 

      (3) การยืดหยุนการวัดและประเมินผล 

      (4) สงเสริมพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (5) พัฒนาคร ูนักเรียนใชขอมูลสารสนเทศจากเครือขายอินเทอรเน็ต 

      (6) การจัดเก็บขอมูลเปนระบบดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (7) การกํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอเนื่อง 

    1.2 การวางแผนการจัดการเรียนรู (Lesson Planning) 

      (1) การทําความเขาใจกับกลุมเปาหมายและบริบท   

      (2) การวิเคราะหขอมูลเชิงลึกและกําหนดความตองการ 

      (3) วิธีสงเสรมิการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเอง 

      (4) การใหคําปรึกษาดวยการนํากิจกรรมหรือเกมเขามามีสวนรวมในจัดการ

เรยีนรูเพื่อกระตุนจูงใจในการเรียน   

      (5) การเปลี่ยนแปลงบทบาทเปนใหคําแนะนํา ชวยเหลือกรณีเกิดปญหาระหวาง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

      (6) การกําหนดจุดมุงหมาย 

      (7) การจัดผังมโนทัศนกอนการเรียน 

      (8) การจัดเตรียมเนื้อหาและออกแบบกิจกรรม   

      (9) แนวทางจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

      (10) การสรางองคความรูดวยตนเองและบูรณาการ 

      (11) การใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย   

      (12) วิธีจัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู 

      (13) วิธีสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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      (14) การมีสวนรวมกันจัดลําดับเนื้อหาและกิจกรรม 

    1.3 การเตรียมสื่อการเรียนการสอน (Preparing Instructional Materials) 

      (1) การวิเคราะหและวางแผนใชสื่อหลากหลายเหมาะสมกับวัตถุประสงคเรื่องที่สอน 

      (2) การสํารวจสื่อวัสดุอุปกรณท้ังแบบออนไลน/ออฟไลนที่ใชในการจัดการเรยีนรู 

      (3) การจัดเตรียมและทดสอบสื่อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

      (4) การจัดความพรอมสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

      (5) การระบุแหลงเรียนรูเพ่ิมเติมของสื่อ/ไฟลเอกสาร/ไฟลวิดีโอเพิ่มเสริมการเรียนรู 

    1.4 การปฐมนิเทศ (Orientation) 

      (1) การชี้แจงใหความรูวิธีในการเรียนการสอน ตามวัตถุประสงค   

      (2) การสรางความตระหนักความสําคัญในการเรียนรู 

      (3) การเสนอแนวทาง/เทคนิควิธี/การเรียนรู 

      (4) วิธีโนมนาวชักจูงและกระตุนการเรียนรู 

      (5) การกําหนดบทบาทหนาที่ของนักเรียนในการเรียนรู 

      (6) การอธิบายรายละเอียดบทบาทหนาที่การเรียนรู 

      (7) การทดสอบกอนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรูเดิม   

      (8) วิธีสมัครเขาใชโปรแกรมและลงทะเบียนทดลองใชเคร่ืองมือและฝกปฏิบัติการ

เรียนรูผานออนไลน การใชบทเรียนออนไลนหองเรียนรวม และหองเรียนยอยในระบบการบริหาร

จัดการเรียนรู (LMS)   

      (9) การฝกปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุม การสนทนา และอภิปราย 

  2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching and Learning Activity) ใช

กระบวนการจัดเตรียมความพรอมใหนักเรียนดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไวเพ่ือใหเกิดความพรอม 

และทราบภาระงาน/กิจกรรมที่ตองรับผิดชอบ ไดแก 1) เขาสูบทเรียน (Presentation) 2) กระตุนดวยปญหา 

(Problem – based Learning) และ 3) ทําความเขาใจภาระงาน (Task Understanding) ดังนี้ 

    2.1 เขาสูบทเรียน (Presentation) 

    (1) ใชสื่อโปรแกรมที่นยิมในปจจุบัน/เกมกระตุนเขาสูเร่ืองที่จะสอน  

    (2) ใชคาํถามกระตุนสุมถามนักเรียนและมีรางวัลให  

    (3) ใชลีลาทาทางประกอบเสียงวัสดุอุปกรณเรียกความสนใจในเร่ืองท่ีจะสอน  

    (4) ใชจิตวิทยากระตุนใหนักเรยีนเกิดความอยากเรียนรู 

     2.2 กระตุนดวยปญหา (Problem – based Learning)   

     (1) ใหความรูในการจัดการเรียนรูใชสื่อวัสดุอุปกรณ/มัลติมีเดีย/เอกสาร  

     (2) เสนอประเด็นปญหา ขอสรุปเหตุผล ตั้งสถานการณ ขอตกลง ยกตัวอยางผลงาน  



27 

 
 

     (3) แนะนําแหลงสารสนเทศ  

     (4) กําหนดประเด็นปญหารวมกันดวยสารสนเทศ  

     (5) กําหนดสมาชิกในทีมรวมกันคิดวิเคราะห  

     (6) สรางแรงจูงใจจากตัวผูเรียน 

     2.3 ทําความเขาใจภาระงาน (Task Understanding) 

    (1) กําหนดภาระงาน/โครงงาน/ชิ้นงาน/ใบงาน แบบฝกปฏิบัติ  

    (2) กํากับ ติดตามและนิเทศ   

    (3) สาธิตเพ่ือใหผูเรียนทราบถึงเปาหมายหรือผลที่จะไดรับจากการเรียนบทเรียน   

    (4) แนะนําประโยชนจากการเรยีนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน  

    (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนวางแผนการเรียนของตนเองได  

    (6) ดําเนินการสอนตามจุดหมาย 

  3. การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Learning Integration) ใชกระบวนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูที่ตอเนื่องเปนลําดับขั้น ประกอบดวย 8 ขั้น ไดแก 1) การเชื่อมโยงความรู (Connecting 

Knowledge) 2) การเลือกวิธีการแกปญหา (Problem Solving) 3) การออกแบบภาระงาน (Task Designing) 

4) การสืบคนและแลกเปลี่ยน (Searching & Sharing) 5) การอธิบายและสรุป (Explaining & Concluding) 

6) การแสวงหาคําตอบลงบนสื่อออนไลน (Seeking Answers) 7) การอภิปรายขอสรุปลงบนสื่อ

ออนไลน (Discussion) และ 8) การสงตอความรู (Expanding Knowledge) ดังน้ี 

    3.1 การเช่ือมโยงความรู (Connecting Knowledge)   

     (1) วิเคราะหประสบการณและปรบัประสบการณเปนความคิดรวบยอด  

     (2) ทําความเขาใจรวมกันกับปญหาสถานการณที่นําเสนอคนหาบนเครือขายและ

การถายโอนแฟมขอมูล  

     (3) รวมกันปฏิบัติแบงหนาที่กันสํารวจสืบสอบ/สืบเสาะคนควา  

      (4) นักเรียนรวมมือระดมสมองการคนหาปญหารวมกัน 

    3.2 การเลือกวิธีการแกปญหา (Problem Solving)  

     (1) นักเรียนเสนอแนวทางแกปญหา  

     (2) รวมแสดงความคิดเห็น  

     (3) มอบหมายสมาชิกในกลุมดําเนินการสรางโครงงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน 

    3.3 การออกแบบภาระงาน (Task Designing)  

     (1) ศึกษาจากแหลงเรียนรูที่เตรียมไวให เชน เอกสารความรู ตัวอยางใบงาน สื่อวีดีทัศน  

     (2) ศึกษาเพิ่มเติมจากไฟลวีดีโอในสื่อสังคมออนไลน  

     (3) ศึกษาเพิ่มเติมไฟลเอกสารจากเว็บไซต  
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     (4) แลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน/ระหวางกลุมเพื่อออกแบบภาระงาน  

     (5) คนหาขอมูล สารสนเทศตรงกับชิ้นงาน/ภาระงานที่ออกแบบไว  

     (6) สรางสรรคผลงานตามที่กําหนดไว 

    3.4 การสืบคนและแลกเปลี่ยน (Searching & Sharing)   

     (1) ปฏิบัติงานรวมกัน (Collaborating)  

     (2) ฝกการคิดรายบุคคล สืบคน อางอิง ตัดสินใจ เปรียบเทียบ เชื่อมโยง จําแนก 

จัดหมวดหมู คาดการณ ระบุเหตุผล  

     (3) ฝกการคิดเปนกลุมยอย อางอิง หาขอสรุปสมเหตุผล สรุปอุปนัย นิรนัย 

คาดการณ   

     (4) เปดโอกาสผูเรียนไดเรียนรูและทํางานรวมกันเปนทีม  

     (5) แสดงความคิดเห็นและรวมอภิปราย  

     (6) สรางไอเดียพัฒนาแนวความคดิและเลือกแนวคิดในการออกแบบ  

     (7) สรางชิ้นงานรับฟงคําติชมจากผูใชเพ่ือปรับปรงุ  

     (8) สื่อสารกับผูเรียนผานสังคมออนไลน   

     (9) อธิบายหลักการที่ถูกตอง  

     (10) วิเคราะหนําความรูไปประยุกตใชและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับผูอ่ืน 

    3.5 การอธิบายและสรุป (Explaining & Concluding)  

     (1) ขยายรายละเอียดและความเขาใจและสรุป  

     (2) แสดงความคิดเห็น  

     (3) สรุปยอประเด็นสําคัญ  

     (4) สนทนาพูดคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหองสนทนาทางออนไลน/ในชั้นเรียน  

     (5) บันทึกขอมูลลงในเคร่ืองมือเรยีนรูรวมกันออนไลนหรือ Google Classroom 

    3.6 การแสวงหาคําตอบลงบนสื่อออนไลน (Seeking Answers)  

     (1) ถายทอดความรูขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรูในสังคมดิจิทัลระหวางกลุม  

     (2) เผยแพรในชั้นเรียน  

     (3) เผยแพรในสังคมดิจิทัลในวงที่กวางข้ึน 

    3.7 การอภิปรายขอสรุปลงบนสื่อออนไลน (Discussion)  

     (1) นําเสนองาน/ขอมูล (Presentation) ใหเพ่ือนในชั้นเรียน  

     (2) แสดงผลความคิดเห็นตามประเด็นที่ดําเนินการ  

     (3) ระบุจุดเชื่อมโยงที่หายจากเหตุการณ  

     (4) รูสภาพปญหายังไมมีคําตอบ  
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     (5) เลือกขอมูลที่เก่ียวกับคําตอบของปญหา  

     (6) ระบุขอตกลงและกําหนดสมมติฐาน 

    3.8 การสงตอความรู (Expanding Knowledge)  

     (1) สื่อสารสัมพันธพัฒนาความคิดรวบยอดและลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด  

     (2) แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นขอเสนอแนะและประสบการณกับเพื่อนในทีม  

     (3) ควบคุมกระบวนการและตรวจสอบการทํางานของผูเรียนอยางใกลชิด  

     (4) ใหขอมูลยอนกลับและเสริมแรง  

     (5) พิจารณาขอมูลบันทึกขอมูลท่ีสนใจ  

     (6) คัดเลือกขอมูลนาเชื่อถือเหมาะสมตรวจสอบความถูกตองขอมูล 

  ขั้นท่ี 3 ใชองคประกอบยอยที่ 6 การวัดและประเมินผล (Assessment) เพ่ือวัดและ

ประเมินผลในแตละรายวิชา/กิจกรรม ดังนี้ 

   1. การประเมินผลยอย (Formative Assessment) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระหวาง

การจัดการเรียนรู  ไดแก 1) การตัดสินผลจากการสรุปการเรียนการสอนตามเวลาที่กําหนดเพ่ือ

ติดตามความกาวหนา 2) แกไข/ปรับปรุง/พัฒนาและชวยเหลือใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวใน

รายวิชา 3) การสรปุขอมูลรวมกัน 4) การสรุปยอและจัดระเบียบความรู 5) การสรุปการตัดสินใจ การเลือก

ทางเลือก การสนทนาและอภิปราย 6) วิเคราะหนําความรูไปประยุกตใชและการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณกับผูอ่ืน 7) การทบทวนสาระจากผลการนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม 8) การปฏิบัติ 

การสรางสื่อสรางชิ้นงานและฝกฝนสรางสรรคประยุกต (Learning to Apply) 9) นําขอมูลไปใชสราง

ผลงานสรางตนแบบนํามาทดสอบและใชงานจริง 10) การสรางสรรคชิ้นงานใหม 11) การนําเสนอผลงานที่

ปรับปรงุในชั้นเรียนดวยโปรแกรมตาง ๆ 12) จัดเก็บองคความรูเปนมติของกลุมและจัดเก็บองคความรู

ของทีมลงบนเทคโนโลยี 13) การสัมภาษณผลสําเร็จ และ 14) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองระหวางเรียน  

   2. การประเมินผลรวม (Summative Assessment) เพื่อตัดสินผลการเรียนรู 

ไดแก 1) การตัดสินผลการเรียนตามสภาพจริงเมื่อจบกิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยการเรียน 2) การประเมิน 

จากงานที่สง 3) สถิติการเขารวมกิจกรรมการศกึษาเนื้อหา 4) การแสดงความคิดเห็นในการกิจกรรม 5) ประเมิน 

ผลงานภาคปฏิบัติตามงานที่ไดรับมอบหมายและการคิดวิเคราะห 6) การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู 

7) ประเมินผูนํา 8) ประเมินการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจบหนวยการเรียนรู 9) ประเมินผลลัพธตอโรงเรียน 

10) ประเมินผลการทํากิจกรรม และ 11) การดําเนินการวัดและประเมินผลท้ังกอนการเรียนรู ระหวาง

การเรียนรูและหลังการเรียนรู   
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  ขั้นท่ี 4 การประเมินการปฏิบัติตามรูปแบบฯ ระหวางดําเนินการ 

    1. การประเมินการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบ 

       ประเมินการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบ สําหรับครู ซึ่งในสวนนี้ใหครู

และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน/หนวยงานที่จัดการศึกษาประเมินการปฏิบัติการบริหาร

คุณภาพเชิงระบบของผูบริหารโรงเรียนเพื่อใหทราบวามีการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบอยูใน

ระดับใด เก็บขอมูลกับแหลงขอมูลตามวิธีการท่ีกําหนดไวในแบบประเมิน โดยใชแบบประเมินตามคูมือ

ภาคผนวก ก หนา 43 

      2. การประเมินการปฏิบัติการเรียนการสอน 

       (1) ประเมินการปฏิบัติการเรียนการสอน สําหรับครู ซึ่งในสวนนี้ใหครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในโรงเรียน/หนวยงานท่ีจัดการศึกษาประเมินการปฏิบัติการเรียนการสอนของตนเอง

เพ่ือใหทราบวามีการปฏิบัติการเรียนการสอนอยูในระดับใด เก็บขอมูลกับแหลงขอมูลตามวิธีการท่ีกําหนด

ไวในแบบประเมิน โดยใชแบบประเมินตามคูมือ ภาคผนวก ข หนา 49 

       (2) ประเมินการปฏิบัติการเรียนการสอน สําหรับนักเรียน ซึ่งในสวนนี้ใหนักเรียน 

ในโรงเรยีน/หนวยงานที่จัดการศึกษาประเมินการปฏิบัติการเรียนการสอนของครูเพ่ือใหทราบวามีการ

ปฏิบัติการเรียนการสอนอยูในระดับใด เก็บขอมูลกับแหลงขอมูลตามวิธีการที่กําหนดไวในแบบ

ประเมิน โดยใชแบบประเมินตามคูมือ ภาคผนวก ค หนา 58 

3. การประเมินหลังจากใชรูปแบบฯ  

  ดานที่ 1 การวิเคราะหและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน 

       โดยการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลสัมฤทธิ์การเรียนจากการใชรูปแบบฯ 

จากการศึกษาขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง (Self Report) รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนของ 

กลุมบริหารวิชาการแลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวซึ่งในที่นี้กําหนดเกณฑเพื่อใชใน

การเปรียบเทยีบ 2 แบบ คือ  

       (1) การเปรียบเทียบกับคาเปาหมายของโรงเรียน ใชผลสัมฤทธิ์การเรียนเปรียบเทียบ 

กับคาเปาหมายแลวแปลผลตามเกณฑที่กําหนดไวและเรียงลําดับจากมากไปหานอยโดยใชรอยละของ

การเพ่ิม/ลดของกลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา ภาคผนวก ง หนา 67 

       (2) การเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินชวงคะแนนเปนรอยละของสํานักงาน

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ใชผลสัมฤทธ์ิการเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินชวงคะแนน

เปนรอยละแลวแปลผลตามเกณฑที่กําหนดไว ภาคผนวก จ หนา 68 
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       เพื่อตรวจสอบวารูปแบบฯ ที่นํามาใชในการบริหารจัดการเรียนรูสงผลใหมี

ผลสัมฤทธิ์การเรยีนเพิ่มขึ้นหรือไม/มากนอยเพียงใดรวมถึงผลผลิตหรือผลลัพธวาเปนไปตามที่กําหนด

ไวหรือไมอยางไร ซึ่งถือวาเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ท่ีดีในการนําไปใชแกไข/พัฒนาตอไป  

     ดานที่ 2 การประเมินรูปแบบฯ 

         โดยการประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได 

และความเปนประโยชนกับกลุมเปาหมายในการใชรูปแบบฯ เพ่ือใหทราบระดับผลการประเมินในแต

ละกลุมเปาหมายวาอยูในระดับใด ซึ่งเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาตอไป 

         1. การประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได 

และความเปนประโยชน 

         (1) ประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได 

และความเปนประโยชน สําหรับครู ภาคผนวก ฉ หนา 69 

         (2) ประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได 

และความเปนประโยชนสําหรับนักเรยีน ภาคผนวก ช หนา 73 

         (3) ประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได 

และความเปนประโยชน สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครองนักเรียน ภาคผนวก ซ 

หนา 77 

        2. การประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบฯ  

         (1) ประเมินความพึงพอใจที่มตีอรปูแบบฯ สําหรับครู ภาคผนวก ฌ หนา 81 

         (2) ประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบฯ สําหรับนักเรียน ภาคผนวก ญ 

หนา 84 

         (3) ประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบ ฯ สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและผูปกครองนักเรียน ภาคผนวก ฎ หนา 87 

      ดานที่ 3  นาํผลการประเมินไปวิเคราะหขอมูล 

     นําผลการประเมินไปวิเคราะหขอมูลตามเกณฑที่กําหนด 
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8. เงื่อนไขความสําเร็จ 

 เงื่อนไขความสําเร็จในการนํารูปแบบฯ ไปใชบริหารจัดการเรียนรูคร้ังนี้ ไดแก 1) กฎหมาย 

2) ระเบียบ/ขอบังคับ 3) การบริหารบุคคล 4) ความพรอมของครูดานความสามารถ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ 

ในการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 5) ความพรอมของสื่อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

6) ความตั้งใจ ความรบัผิดชอบของนักเรียนในการเรียนรูแบบผสมผสาน 7) ความรวมมือ ความเขาใจ 

ความชวยเหลือ ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

การบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานของโรงเรียน และ 8) ความพรอมดานงบประมาณ และเทคโนโลยี

  

9. คาํชี้แจง 

1. งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้ 

 (1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู      

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

 (2) เพ่ือสรางรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพ      

เชิงระบบของโรงเรยีนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

 (3) เพื่อทดลองใชรปูแบบการบรหิารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพ

เชิงระบบของโรงเรยีนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

 (4) เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพ

เชิงระบบของโรงเรยีนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

 2. ในการบริหารคุณภาพเชิงระบบ การเรียนการสอน และประเมินตามคูมือมีรายการ ดังนี้ 

  1. การบริหารคุณภาพเชิงระบบ 

    การบริหารคุณภาพเชิงระบบ ประกอบ 5 ดาน ไดแก 1) เปาหมาย (Goal) 2) โครงสราง 

(Organizing) 3) บุคลากร (Staff) 4) เทคโนโลยี (Technology) และ 5) การจัดการ (Management)   

  2. การเรียนการสอน 

    การเรียนการสอน ประกอบ 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก 1) การเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน 

(Preparation before Reopening) 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching and Learning 

Activity) และ 3) การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Learning Integration) 
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  3. การประเมิน 

    (1) การปฏิบัติการบริหารคุณเชิงระบบของผูบริหาร จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) เปาหมาย 

(Goal) 2) โครงสราง (Organizing) 3) บุคลากร (Staff) 4) เทคโนโลยี (Technology) และ 5) การจัดการ 

(Management) ทั้งสิ้น 47 รายการประเมิน 

    (2) การปฏิบัติการเรียนการสอนของครู จํานวน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก 1) การเตรียม

ความพรอมกอนเปดเรียน (Preparation before Reopening) 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

(Teaching and Learning Activity) และ 3) การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Learning Integration) 

ท้ังสิ้น 94 รายการประเมิน 

    (3) การปฏิบัติการเรียนการสอนของนักเรียน จํานวน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก 1) การเตรียม 

ความพรอมกอนเปดเรียน (Preparation before Reopening) 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

(Teaching and Learning Activity) และ 3) การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Learning Integration) 

ท้ังสิ้น 94 รายการประเมิน 

    (4) การประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน 

ของรูปแบบฯ สําหรับครู ทั้งสิน 20 รายการประเมิน 

    (5) การประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน

ของรูปแบบฯ สําหรับนักเรียน ทั้งสิน 20 รายการประเมิน 

    (6) การประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน

ของรูปแบบฯ สําหรบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครองนักเรยีนทั้งสิ้น 20 รายการประเมิน 

    (7) การประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบฯ สําหรับคร ูทั้งสิ้น 10 รายการประเมิน 

    (8) การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบฯ สําหรบันักเรียน ทั้งสิ้น 10 รายการประเมิน 

    (9) การประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบฯ สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานและผูปกครองนักเรียน ทั้งสิ้น 10 รายการประเมนิ 

  4. วิธีการเก็บขอมูล  

    สําหรับการประเมินไดกําหนดไวในแตละรายการประเมินเพื่อใหผูประเมินสามารถ

ดําเนินการพิจารณาเกณฑการประเมินและตัดสินใจในการประเมินไดอยางชัดเจน 

  5. เกณฑการประเมินตามรายการประเมิน 

    1. การปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบ/การปฏิบัติการเรียนการสอน 

     (1) การปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบของผูบริหาร การปฏิบัติการเรียนการสอน 

ของครูและนักเรยีนในการประเมินตามคูมือนี้ ขอใหผูประเมินพิจารณาวาการปฏิบัติของผูบริหาร/ครู/

นักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประเด็นนั้นๆ ตรงกับรายการประเมินในแตละขอใน

ระดับใดในการบริหารคุณภาพเชิงระบบ/การเรียนการสอนตามรูปแบบฯ โดยพิจารณาเกณฑการประเมิน 
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ประกอบเพ่ือกําหนดระดับคาคะแนนและในแตละขอความของรายการประเมิน โดยมีความหมายใน

การประเมิน ดังนี้ 

     แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประเด็นนั้นๆ ตรงตามรายการประเมินอันดับ

คะแนนมีความหมาย ดังนี้ 

     5 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประเด็นนั้นๆ อยูในระดับมากที่สุด 

     4 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประเด็นนั้นๆ อยูในระดับมาก  

     3 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประเด็นนั้นๆ อยูในระดับปานกลาง  

     2 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประเด็นนั้นๆ อยูในระดับนอย  

     1 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบตัิตามประเด็นนั้นๆ อยูในระดับนอยท่ีสุด 

    (2) เม่ือทานพิจารณารายการประเมินใดๆ แลวเห็นวาการปฏิบัติของผูบริหาร/ครู/นักเรียน 

มีการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประเด็นนั้นๆ ตรงกับรายการประเมิน ในแตละขอในระดับใด 

โดยพิจารณาเกณฑการประเมินประกอบเพ่ือกําหนดระดับคาคะแนน ขอใหผูประเมินไดทํา

เคร่ืองหมาย ลงในชองสําหรับประเมินในแตละขอความของรายการประเมินในแบบประเมิน 

     (3) กําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังน้ี  

      4.50 – 5.00 หมายถึง  การปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบ/การปฏิบัติการเรียน

           การสอนตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

           ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณ

           การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียน

           เนินขามรัฐประชานุเคราะหปฏิบัติไดอยูในระดับมากที่สุด 

      3.50 – 4.49 หมายถึง  การปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบ/การปฏิบัติการเรียน

           การสอนตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

           ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณ

           การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียน

           เนินขามรัฐประชานุเคราะหปฏิบัติไดอยูในระดับมาก 

      2.50 – 3.49 หมายถึง  การปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบ/การปฏิบัติการเรียน

           การสอนตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

           ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณ

           การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียน

           เนินขามรัฐประชานุเคราะหปฏิบัติไดอยูในระดับปานกลาง 
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      1.50 – 2.49 หมายถึง  การปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบ/การปฏิบัติการเรียน

           การสอนตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

           ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณ

           การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียน

           เนินขามรัฐประชานุเคราะหปฏิบัติไดอยูในระดับนอย 

      1.00 – 1.49 หมายถึง  การปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบ/การปฏิบัติการเรียน

           การสอนตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

           ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณ

           การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียน

           เนินขามรัฐประชานุเคราะหปฏิบัติไดอยูในระดับนอยท่ีสุด 

    2. การวิเคราะหและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน 

      การวิเคราะหและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนจากการใชรูปแบบฯ โดยการรวบรวม 

ขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง (Self Report) ซึ่งไดมีการกําหนดคาเปาหมายในแตละกลุมสาระ 

การเรียนรู/รายวิชาไวแลว นําผลสัมฤทธิ์การเรียนมาวิเคราะหและทําการเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย

เพ่ือพิจารณาวาผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงกวา เทากับ หรือนอยกวา คาเปาหมายหรือไม มากนอยเพียงใด 

แลวเรียงลําดับผลสัมฤทธิ์การเรียนจากมากไปหานอยโดยใชรอยละของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงและใช

การพิจารณาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูเปรียบเทียบกับเกณฑชวงคะแนนเปนรอยละเพื่อพิจารณาวา

ผลสัมฤทธิ์การเรียนอยูในชวงคะแนนรอยละเทาใดในแตละกลุมสาระการเรียนรู/รายวิชาซึ่งมีเกณฑ

การประเมินประกอบและมีความหมายในการแปลผลประเมิน ดังนี้ 

      การวิเคราะหและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนจากการใชรูปแบบฯ ตามเกณฑ

การประเมินมีความหมาย ดังนี้ 

     (1) เกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนใชการเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย ดังนี้

      ผลสัมฤทธ์ิการเรียน นอยกวา คาคะแนนที่กําหนด หมายถึง ต่ํากวาคาเปาหมาย 

     ผลสัมฤทธิ์การเรยีน เทากับ  คาคะแนนท่ีกําหนด หมายถึง เทาคาเปาหมาย 

     ผลสัมฤทธ์ิการเรียน สูงกวา   คาคะแนนที่กําหนด หมายถึง สูงกวาคาเปาหมาย 

      (2) เกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนใชการเปรียบเทียบกับชวงคะแนน

เปนรอยละ ดังน้ี     

       ชวงคะแนนเปนรอยละ 80-100  หมายถึง  ดีเย่ียม 

       ชวงคะแนนเปนรอยละ 75-79    หมายถึง  ดีมาก  

       ชวงคะแนนเปนรอยละ 70-74    หมายถึง  ดี  

       ชวงคะแนนเปนรอยละ 65-69    หมายถึง  คอนขางดี  
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       ชวงคะแนนเปนรอยละ 60-64    หมายถึง  ปานกลาง 

       ชวงคะแนนเปนรอยละ 55-59    หมายถึง  พอใช 

       ชวงคะแนนเปนรอยละ 50-54    หมายถึง  ผานเกณฑขั้นต่ํา 

       ชวงคะแนนเปนรอยละ  0-49     หมายถึง  ต่ํากวาเกณฑ 

      (3) เมื่อทานวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิการเรียนแลวเห็นวาผลสัมฤทธ์ิการเรียนในแตละ

กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชาตรงกับเกณฑการประเมิน อยูในระดับใด ขอใหผูประเมินทําการพิจารณา 

เกณฑการประเมินประกอบเพื่อแปลความหมายตามเกณฑท่ีกําหนดไวในแบบบันทึกผลการวิเคราะห

ผลสัมฤทธ์ิเปรียบเทียบกับคาคะแนนที่ กําหนดและแบบบันทึกผลการว ิเคราะหผลสัมฤทธิ์

เปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินชวงคะแนนเปนรอยละ 

    3. การประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปน 

ประโยชนของรูปแบบฯ สําหรับครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ผูปกครองนกัเรียน 

      (1) การประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได และ

ความเปนประโยชนของรูปแบบฯ สําหรับครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

ผูปกครองนักเรียน มีรายการท่ีตรงกับรายการประเมินในแตละขอ อยูในระดับใด โดยพิจารณาเกณฑการประเมิน 

ประกอบเพ่ือกําหนดระดับคาคะแนนและในแตละขอความของรายการประเมิน โดยมีความหมายใน

การประเมิน ดังนี้ 

      การประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชน 

ของรูปแบบฯ ที่ตรงตามรายการประเมินอันดับคะแนนมีความหมาย ดังนี้ 

      5 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร                             

คุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขาม- 

รัฐประชานุเคราะห มีความถูกตองครอบคลุม มีความเหมาะสม มีความเปนไปไดและมีความเปนประโยชน 

อยูในระดับมากที่สุด       

      4 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร                             

คุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขาม- 

รัฐประชานุเคราะห มีความถูกตองครอบคลุม มีความเหมาะสม มีความเปนไปไดและมีความเปนประโยชน 

อยูในระดับมาก    

      3 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร                             

คุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขาม- 

รัฐประชานุเคราะห มีความถูกตองครอบคลุม มีความเหมาะสม มีความเปนไปไดและมีความเปนประโยชน 

อยูในระดับปานกลาง 



37 

 
 

      2 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร                             

คุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขาม- 

รัฐประชานุเคราะห มีความถูกตองครอบคลุม มีความเหมาะสม มีความเปนไปไดและมีความเปนประโยชน 

อยูในระดับนอย 

      1 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร                             

คุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขาม- 

รัฐประชานุเคราะห มีความถูกตองครอบคลุม มีความเหมาะสม มีความเปนไปไดและมีความเปนประโยชน 

อยูในระดับนอยที่สุด 

      (2) เมื่อทานพิจารณารายการประเมินใดๆ แลวเห็นวารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู 

แบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ของโรงเรยีนเนนิขามรัฐประชานุเคราะห มีความถูกตองครอบคลุม มีความเหมาะสม มีความเปนไปได 

และมีความเปนประโยชน ตรงกับระดับคะแนนในแตละขอ อยูในระดับใด โดยพิจารณาเกณฑ

การประเมินประกอบเพ่ือกําหนดระดับคาคะแนน ขอใหผูประเมินไดทําเครื่องหมาย ลงในชอง

สําหรับประเมินในแตละขอความของรายการประเมินในแบบประเมิน 

      (3) กําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังน้ี 

      4.50 – 5.00 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร                             

          คณุภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อ 

          ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

          มคีวามถูกตองครอบคลุม มีความเหมาะสม มีความเปนไปได

          และมีความเปนประโยชนอยูในระดับมากที่สุด 

      3.50 – 4.49 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร                             

          คณุภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อ 

          ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

          มคีวามถูกตองครอบคลุม มีความเหมาะสม มีความเปนไปได

          และมีความเปนประโยชนอยูในระดับมาก 

      2.50 – 3.49 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร                             

          คณุภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อ 

          ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

          มคีวามถูกตองครอบคลุม มีความเหมาะสม มีความเปนไปได

          และมีความเปนประโยชนอยูในระดับปานกลาง 
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      1.50 – 2.49 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร                             

          คณุภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อ 

          ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

          มคีวามถูกตองครอบคลุม มีความเหมาะสม มีความเปนไปได

          และมีความเปนประโยชนอยูในระดับนอย 

      1.00 – 1.49 หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร                             

          คณุภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อ 

          ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

          มคีวามถูกตองครอบคลุม มีความเหมาะสม มีความเปนไปได

          และมีความเปนประโยชนอยูในระดับนอยที่สุด 

    4. การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบฯ สําหรับครู นักเรียน และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครองนักเรียน 

      (1) การประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบฯ สําหรับครู นักเรียน และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูปกครองนักเรียน มีรายการท่ีตรงกับรายการประเมินในแตละขอ อยูใน

ระดับใด โดยพิจารณาเกณฑการประเมินประกอบเพื่อกําหนดระดับคาคะแนนและในแตละขอความ

ของรายการประเมินโดยมีความหมายในการประเมิน ดังนี้ 

      การประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบฯ ที่ตรงตามรายการประเมิน อันดับ

คะแนนมีความหมาย ดังนี้ 

      5 หมายถึง มีความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะหอยูในระดบัมากที่สุด      

      4 หมายถึง มีความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะหอยูในระดบัมาก    

      3 หมายถึง มีความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะหอยูในระดบัปานกลาง 

      2 หมายถึง มีความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะหอยูในระดบันอย 
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      1 หมายถึง มีความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะหอยูในระดบันอยที่สุด 

      (2) เมื่อทานพิจารณารายการประเมินใดๆ แลวเห็นวารายการประเมินความพึงพอใจ 

ท่ีมีตอรูปแบบฯ ในแตละขอใน อยูในระดับใด โดยพิจารณาเกณฑการประเมินประกอบเพ่ือกําหนด

ระดับคาคะแนน ขอใหผูประเมินไดทําเครื่องหมาย ลงในชองสําหรับประเมินในแตละขอความของ

รายการประเมินในแบบประเมิน 

      (3) กําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังน้ี 

      4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

          ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพร

          ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขาม- 

          รฐัประชานุเคราะหอยูในระดับมากที่สุด  

      3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

          ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพร

          ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขาม- 

          รฐัประชานุเคราะหอยูในระดับมาก 

      2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

          ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพร

          ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขาม- 

          รฐัประชานุเคราะหอยูในระดับปานกลาง  

      1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

           ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพร

           ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขาม- 

           รฐัประชานุเคราะหอยูในระดับนอย 

      1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน

          ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพร

          ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขาม- 

          รฐัประชานุเคราะหอยูในระดับนอยที่สุด 
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10. ผลที่คาดจะไดรับ 

 1. โรงเรียนไดขอมูลที่สรุปจากการประเมินนําไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานการบริหารจัดการ 

เรยีนรูใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงข้ึน 

   2. ผูบรหิารสถานศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร 

คุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีขอมูลนําไปพัฒนา 

ตนเองในการสงเสริมสนับสนุนจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายมากขึ้น  

 3. หนวยงานท่ีเก่ียวของมีขอมูลในการกําหนดแผนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูของ 

ผูบรหิารสถานศึกษาที่เปนระบบมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

แบบประเมินการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู

แบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาด 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

สําหรับครู 

 

--------------------------------------------- 

 

คําช้ีแจง  

 1. แบบประเมินระดับการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบตามรปูแบบการบริหารจัดการเรียนรู 

แบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

 ตอนท่ี 2 แบบประเมินระดับการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบตามรูปแบบการบริหาร 

จัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่น ๆ   

 2. แบบประเมินฉบับนี้ใชสําหรับประเมินระดับการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบตาม

รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะหเพื่อ

ตรวจสอบระดับการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบของผูบริหารตามรูปแบบฯ  

 3. ผูวิจัยขอความกรุณาทานใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่น ๆ เพื่อนําไปปรบัปรุงพัฒนาใหดีข้ึน

ตอไป 

 

 

 

   ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานมา ณ โอกาสนี้ 

            ศักดา  ใจตรง 

          ผูอํานวยการโรงเรียนเนินขามรฐัประชานุเคราะห 

                                       สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมนิ 

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาที่ตรงกับสภาพของทาน 

1.  เพศ 

  ชาย          หญิง 

2.   อายุ 

    21 – 30  ป                         31 -  40  ป           

    41 – 50  ป                      51 – 60  ป 

3.  ระดับการศึกษา 

    ปริญญาตรี    ปริญญาโท        ปริญญาเอก 

ตอนที่ 2 แบบประเมินระดับการปฏิบัติการบริหารคุณภาพเชิงระบบตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู 

แบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรฐัประชานุเคราะห 

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคดิเห็นของทาน 

การบริหารคุณภาพเชิงระบบ 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1. ดานเปาหมาย (Goal)   

1.1 การปรับเปาหมายของโรงเรียนตามสถานการณ      

1.2 การรวมกําหนดเปาหมายใหครูและนักเรียน

ไดจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของโรงเรียนใน

สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส    

โคโรนา 2019 

     

1.3 การกําหนดผลลัพธของโรงเรียนในการบริหาร

จัดการเรยีนรู 

     

1.4 การนําทิศทางหรือแนวทางของหนวยงานตน

สังกัดที่มาใชเปนกรอบในการกําหนดเปาหมาย 

     

1.5 การกําหนดนโยบายใหโรงเรียนจัดการเรียนรู 

ใหกับนักเรียนติดตอสื่อสารชวยเหลือการเรียนรู

ใหคําแนะนํา กํากับติดตามอยางตอเนื่อง 
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1.6 การกําหนดแผนมาตรการปองกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 20119 เพ่ือเปนเคร่ืองมือบริหาร

จัดการเรยีนรูแบบผสมผสานของโรงเรียน 

     

1.7 การกําหนดทางแผนเผชิญเหตุเพ่ือบริหาร

จัดการเรยีนรู อยางตอเนื่องตามสถานการณ

และบริบทของโรงเรียน 

     

1.8 นําความคาดหวังของผูปกครองรวมกําหนด

เปาหมายของโรงเรียน 

     

1.9 นําแรงจูงใจของครู นักเรียน ผูปกครอง

นักเรียนและคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น

พ้ืนฐานรวมกําหนดเปนเปาหมายของโรงเรียน 

     

1.10 การกําหนดเทคโนโลยีเขามาบริหารจัดการ

เรยีนรูใหกับครู นักเรียนและโรงเรียน 

     

2. ดานโครงสราง (Organizing) 

2.1 กระบวนการวางแผน การจัดทําแผน การนําแผน 

ไปปฏิบัติ การประเมินผลแผน 

     

2.2 การจัดองคกร การจัดรูปโครงสรางการบริหาร      

2.3 กําหนดหนวยงานยอยหรือตําแหนงตาง ๆ 

ของโรงเรียนใหชัดเจน 

     

2.4 กําหนดลักษณะและวิธีการติดตองานที่

สัมพันธกันตามลําดับขั้นตําแหนง 

     

2.5 การกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ทํางาน

และมอบหมายงาน 

     

2.6 การระบุภาระงานตามวิชาเอกที่สอนและ

ภาระงานอื่น ๆ ตามความรูความสามารถ 
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2.7 การนําใหบุคลากรโรงเรียนรวมมือรวมใจเพ่ือ 

ปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายของ

โรงเรียน  

     

2.8 กระบวนการดูแล กํากับ ติดตามผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียน 

     

2.9 การดําเนินงานเปนไปตามแผนและปองกัน

มิใหเกิดความเสียหายตอการดาํเนินงานของ

โรงเรียน  

     

2.10 กระบวนการเลอืก/วิธีการของการปฏิบัติ

เพ่ือจัดการกับปญหาและโอกาสที่เกิดข้ึน 

     

2.11 การรับรูถึงปญหา การคนหาขอมูล การประเมิน 

ทางเลือก  

     

3. ดานบุคลากร (Staff) 

3.1 พฤติกรรมของผูปฏิบัติหนาที่แสดงออกซึ่ง

การมทัีกษะสรางปฏิสัมพันธ 

     

3.2 การสื่อสาร      

3.3 การจูงใจ      

3.4 การมคีานิยม      

3.5 ภาวะผูนํา      

3.6 การใหรางวัล      

3.7 การใหกําลังในการปฏิบัติงาน           

4. ดานเทคโนโลยี (Technology) 

4.1 การใชเทคโนโลยีใหมๆบูรณาการดานการศึกษา      

4.2 นําเทคนิค วิธีการ องคความรูสงเสริมใน

กระบวนการเรียนการสอน 
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4.3 สงเสริมและสนับสนุนอุปกรณอํานวย

ความสะดวกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     

4.4 สนับสนุนสื่อหรือโปรแกรมตางๆ ใชประกอบ 

ในการจัดการเรียนรู 

     

4.5 สนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร/วัสดุอุปกรณที่

สามารถใชในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรยีนรู ติดตาม 

งานจัดการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

     

5. ดานการจัดการ (Management) 

5.1 กระบวนการวางแผน      

5.2 การวิเคราะหขอมูล สารสนเทศที่มคีวามจําเปน 

ในการนําไปใชการบริหารจัดการเรยีนรูแบบ

ผสมผสาน 

     

5.3 นําทฤษฎี/หลักการ/แนวคดิ/แนวปฏิบัติที่

ประสบความสําเร็จใชเปนแนวทางการบริหาร

จัดการเรยีนรูตามบริบทของโรงเรยีน 

     

5.4 นําขอปฏิบัติการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 มาเปนแนวทางการบริหาร

จัดการเรยีนรูตามบริบทของโรงเรยีน 

     

5.5 การจัดการเรียนการสอน      

5.6 บริหารจัดการใหครูและนักเรียนไดจัดการ

เรยีนรูตามหลักสูตรของโรงเรียนในสถานการณ

การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

     

5.7 จัดการเรียนรูใหนกัเรียนไดเรยีนรูอยางตอเนื่อง 

ตามหลักสูตรของโรงเรียนภายใตสถานการณ

การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

     

5.8 การนิเทศ กํากับ ติดตาม      

5.9 รับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา      
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5.10 จัดสรรงบประมาณตอบสนองภารกิจการศึกษา      

5.11 การควบคุมและตรวจสอบ      

5.12 การปฏิบัติตามแผน      

5.13 การวัดและการประเมินผล      

5.14 การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว      

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

สําหรับครู 

--------------------------------------------- 

 

คําช้ีแจง  

 1. แบบประเมินระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

ดวยการบริหารคณุภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเมินผลระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบการบริหาร 

การจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรยีนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 

 2. แบบประเมินฉบับนี้ใชสําหรับประเมินระดบัการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรปูแบบการบริหาร

จัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาด    

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห เพ่ือตรวจสอบระดับการปฏิบัติ 

การเรียนการสอน 

 3.  ผูวิจัยขอความกรุณาทานใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึน

ตอไป 

 

 

 

 

   ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานมา ณ โอกาสนี้ 

            ศักดา  ใจตรง 

          ผูอํานวยการโรงเรียนเนินขามรฐัประชานุเคราะห 

                                       สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมนิ 

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาที่ตรงกับสภาพของทาน 

1.  เพศ 

  ชาย           หญิง 

2.   อายุ 

    21 – 30  ป                         31 -  40  ป           

    41 – 50  ป                     51 – 60  ป 

3.  ระดับการศึกษา 

    ปริญญาตรี    ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

ดวยการบริหารคณุภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคดิเห็นของทาน 

การเรียนการสอน 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
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ปา
นก

ลา
ง 
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ย 

นอ
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สุด
 

1. การเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน (Preparation before Reopening) 

1.1 การปรับหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum Adjustment)   

1.1.1 วิเคราะหตัวชี้วัดที่ตองรู/ควรรู      

1.1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการ  

ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

     

1.1.3 การยืดหยุนการวัดและประเมินผล      

1.1.4 สงเสริมพัฒนาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ      

1.1.5 พัฒนาครู นักเรียนใชขอมูลสารสนเทศ

จากเครือขายอินเทอรเน็ต 

     

1.1.6 การจัดเก็บขอมูลเปนระบบดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     

1.1.7 การกํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนิน 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอเนื่อง 
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1.2 การวางแผนการจัดการเรียนรู  (Lesson Planning) 

1.2.1การทําความเขาใจกับกลุมเปาหมายและ

บริบท   

     

1.2.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงลึกและกําหนด

ความตองการ 

     

1.2.3 วิธีสงเสริมการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน

ดวยกันเอง 

     

1.2.4 การใหคําปรึกษาดวยการนํากิจกรรมหรือ

เกมเขามามีสวนรวมในจัดการเรียนรูเพ่ือกระตุน

จูงใจในการเรยีน   

     

1.2.5 การเปลี่ยนแปลงบทบาทเปนใหคําแนะนํา 

ชวยเหลือกรณีเกิดปญหาระหวางการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

     

1.2.6 การกําหนดจุดมุงหมาย      

1.2.7 การจัดผังมโนทศันกอนการเรียน      

1.2.8 การจัดเตรยีมเนื้อหาและออกแบบ

กิจกรรม   

     

1.2.9 แนวทางจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ      

1.2.10 การสรางองคความรูดวยตนเองและ

บูรณาการ 

     

1.2.11 การใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย        

1.2.12 วิธีจัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู      

1.2.13 วิธีสงเสรมิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      

1.2.14 การมีสวนรวมกันจัดลําดับเนื้อหาและ

กิจกรรม 
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1.3 การเตรียมสื่อการเรียนการสอน (Preparing Instructional Materials) 

1.3.1 การวิเคราะหและวางแผนใชสื่อหลากหลาย 

เหมาะสมกับวัตถุประสงคเร่ืองที่สอน 

     

1.3.2 การสํารวจสื่อวัสดุอุปกรณทั้งแบบออนไลน/

ออฟไลนที่ใชในการจัดการเรียนรู 

     

1.3.3 การจัดเตรยีมและทดสอบสื่อวัสดุอุปกรณ

ท่ีใชในการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

     

1.3.4 การจัดความพรอมสภาพแวดลอมและ

บรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

     

1.3.5 การระบุแหลงเรยีนรูเพิ่มเติมของสื่อ/ไฟล

เอกสาร/ไฟลวิดีโอเพิ่มเสรมิการเรยีนรู 

     

1.4 การปฐมนิเทศ (Orientation) 

1.4.1 การชี้แจงใหความรูวิธีในการเรียนการสอน 

ตามวัตถุประสงค   

     

1.4.2 การสรางความตระหนักความสําคัญใน

การเรยีนรู 

     

1.4.3 การเสนอแนวทาง/เทคนิควิธี/การเรียนรู      

1.4.4 วิธีโนมนาวชักจูงและกระตุนการเรียนรู      

1.4.5 การกําหนดบทบาทหนาที่ของนักเรียนใน

การเรยีนรู 

     

1.4.6 การอธิบายรายละเอียดบทบาทหนาที่ 

การเรยีนรู 

     

1.4.7 การทดสอบกอนเรยีนเพื่อตรวจสอบ

ความรูเดิม   
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1.4.8 วิธีสมัครเขาใชโปรแกรมและลงทะเบียน 

ทดลองใชเครื่องมือและฝกปฏิบัติการเรยีนรูผาน

ออนไลน การใชบทเรียนออนไลนหองเรียนรวม

และหองเรียนยอยในระบบการบริหารจัดการ

เรยีนรู (LMS)   

     

1.4.9 การฝกปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุม การ

สนทนาและอภิปราย 

     

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching and Learning Activity) 

2.1 เขาสูบทเรียน (Presentation)        

2.1.1 ใชสื่อโปรแกรมที่นิยมในปจจุบัน/เกม

กระตุนเขาสูเรื่องที่จะสอน 

     

2.1.2 ใชคําถามกระตุนสุมถามนักเรยีนและมี

รางวัลให 

     

2.1.3 ใชลีลาทาทางประกอบเสียงวัสดุอุปกรณ

เรยีกความสนใจในเร่ืองที่จะสอน 

     

2.1.4 ใชจิตวิทยากระตุนใหนักเรยีนเกิดความ

อยากเรียนรู 

     

2.2 กระตุนดวยปญหา (Problem – based Learning) 

2.2.1 ใหความรูในการจัดการเรยีนรูใชสื่อวัสดุ

อุปกรณ/มัลติมีเดีย/เอกสาร 

     

2.2.2 เสนอประเด็นปญหา  ขอสรุป  เหตุผล     

ต้ังสถานการณ ขอตกลง ยกตัวอยางผลงาน   

     

2.2.3 แนะนําแหลงสารสนเทศ      

2.2.4 กําหนดประเด็นปญหารวมกันดวยสารสนเทศ        

2.2.5 กําหนดสมาชิกในทีมรวมกันคิดวิเคราะห        

2.2.6 สรางแรงจูงใจจากตัวผูเรียน      
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2.3 ทําความเขาใจภาระงาน (Task Understanding) 

2.3.1 กําหนดภาระงาน/โครงงาน/ชิ้นงาน/    

ใบงาน  แบบฝกปฏิบัติ 

     

2.3.2 กํากับ ติดตาม และนิเทศ        

2.3.3 สาธิตเพ่ือใหผูเรียนทราบถึงเปาหมายหรือ

ผลท่ีจะไดรับจากการเรียนบทเรียน   

     

2.3.4 แนะนําประโยชนจากการเรยีนแนวทาง 

การจัดกิจกรรมการเรยีน 

     

2.3.5 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนวางแผนการเรียน 

ของตนเองได 

     

2.3.6 ดําเนินการสอนตามจุดหมาย      

3. การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Learning Integration) 

3.1 การเช่ือมโยงความรู (Connecting Knowledge) 

3.1.1 วิเคราะหประสบการณและปรบั

ประสบการณเปนความคิดรวบยอด 

     

3.1.2 ทําความเขาใจรวมกันกับปญหาสถานการณที่

นําเสนอคนหาบนเครือขาย และการถายโอน

แฟมขอมูล 

     

3.1.3 รวมกันปฏิบัติแบงหนาที่กันสํารวจสืบสอบ /

สืบเสาะคนควา 

     

3.1.4 นักเรยีนรวมมือระดมสมองการคนหาปญหา 

รวมกัน 

     

3.2 การเลือกวิธีการแกปญหา (Problem Solving)   

3.2.1 นักเรยีนเสนอแนวทางแกปญหา      

3.2.2 รวมแสดงความคิดเห็น      

3.2.3 มอบหมายสมาชิกในกลุมดาํเนินการสราง

โครงงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน 
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3.3 การออกแบบภาระงาน (Task Designing) 

3.3.1 ศึกษาจากแหลงเรยีนรูที่เตรียมไวให เชน 

เอกสารความรู ตัวอยางใบงาน สื่อ วีดีทัศน  

     

3.3.2 ศึกษาเพ่ิมเติมจากไฟลวีดีโอในสื่อสังคม

ออนไลน 

     

3.3.3 ศึกษาเพ่ิมเติมไฟลเอกสารจากเว็บไซต      

3.3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน/ระหวางกลุม

เพ่ือออกแบบภาระงาน 

     

3.3.5 คนหาขอมูล สารสนเทศตรงกับชิ้นงาน/

ภาระงานที่ออกแบบไว 

     

3.3.6 สรางสรรคผลงานตามที่กําหนดไว      

3.4 การสืบคนและแลกเปลี่ยน (Searching & Sharing) 

3.4.1 ปฏิบัติงานรวมกัน (Collaborating)      

3.4.2 ฝกการคดิรายบุคคล สืบคน อางอิง ตัดสินใจ 

เปรียบเทียบ เชื่อมโยง จําแนก จัดหมวดหมู 

คาดการณ ระบุเหตุผล 

     

3.4.3 ฝกการคิดเปนกลุมยอย อางอิง หาขอสรปุ     

สมเหตุผล สรปุอุปนัย นิรนัย คาดการณ   

     

3.4.4 เปดโอกาสผูเรียนไดเรียนรูและทํางาน

รวมกันเปนทีม 

     

3.4.5 แสดงความคดิเห็นและรวมอภิปราย        

3.4.6 สรางไอเดยีพัฒนาแนวความคดิและเลือก

แนวคิดในการออกแบบ  

     

3.4.7 สรางชิ้นงานรบัฟงคําติชมจากผูใชเพ่ือ

ปรับปรงุ 

     

3.4.8 สื่อสารกับผูเรยีนผานสังคมออนไลน        

3.4.9 อธิบายหลักการที่ถูกตอง        
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3.4.10 วิเคราะหนําความรูไปประยุกตใช และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับผูอื่น 

     

3.5 การอธิบายและสรุป (Explaining & Concluding) 

3.5.1 ขยายรายละเอียดและความเขาใจและสรุป      

3.5.2 แสดงความคดิเห็น      

3.5.3 สรุปยอประเด็นสําคัญ      

3.5.4 สนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

หองสนทนาทางออนไลน/ในชั้นเรยีน 

     

3.5.5 บันทึกขอมูลลงในเคร่ืองมือเรียนรูรวมกัน

ออนไลน หรือ Google Classroom 

     

3.6 การแสวงหาคาํตอบลงบนสื่อออนไลน (Seeking Answers) 

3.6.1 ถายทอดความรูขยายผลแลกเปลี่ยน

เรยีนรูในสังคม ดิจิทัลระหวางกลุม   

     

3.6.2 เผยแพรในชั้นเรียน      

3.6.3 เผยแพรในสังคมดิจิทัลในวงท่ีกวางข้ึน      

3.7 การอภิปรายขอสรุปลงบนส่ือออนไลน (Discussion)   

3.7.1 นําเสนองาน/ขอมูล (Presentation) ให

เพ่ือนในชั้นเรียน   

     

3.7.2 แสดงผลความคดิเห็นตามประเดน็ที่

ดําเนินการ 

     

3.7.3 ระบุจุดเชื่อมโยงท่ีหายจากเหตุการณ      

3.7.4 รูสภาพปญหายังไมมีคําตอบ      

3.7.5 เลือกขอมูลที่เก่ียวกับคําตอบของปญหา      

3.7.6 ระบุขอตกลงและกําหนดสมมติฐาน      

3.8 การสงตอความรู (Expanding Knowledge) 

3.8.1 สื่อสาร สัมพันธ พัฒนาความคิดรวบยอด

และลงมือปฏิบัติตามความคิดรวบยอด   
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3.8.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น ขอเสนอ 

แนะและประสบการณกับเพ่ือนในทีม 

     

3.8.3 ควบคุมกระบวนการและตรวจสอบ    

การทํางานของผูเรียนอยางใกลชิด   

     

3.8.4 ใหขอมูลยอนกลับและเสริมแรง        

3.8.5 พิจารณาขอมูลบันทึกขอมูลที่สนใจ      

3.8.6 คัดเลือกขอมูลนาเชื่อถือเหมาะสม

ตรวจสอบความถูกตองขอมูล 

     

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

ดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

สําหรับนักเรียน 

--------------------------------------------- 

 

คําช้ีแจง  

 1. แบบประเมินผลระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู

แบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเมินผลระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบการบริหาร 

การจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรยีนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

 2. แบบสอบถามฉบับนี้ใชสําหรับประเมินผลระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบ

การบริหารการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณ   

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะหเพื่อ

ตรวจสอบระดับการปฏิบัติตามการเรียนการสอน 

 3. ผูวิจัยขอความกรุณาทานใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่น ๆ เพื่อนําไปปรบัปรุงพัฒนาใหดีข้ึน

ตอไป 

    

 

 

 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานมา ณ โอกาสนี้ 

            ศักดา  ใจตรง 

          ผูอํานวยการโรงเรียนเนินขามรฐัประชานุเคราะห 

                                       สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 



59 

 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมนิ 

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาที่ตรงกับสภาพของนักเรยีน 

1.  เพศ 

  ชาย          หญิง 

2.   ระดับการศกึษา 

    มัธยมศึกษาปที่ 1       มัธยมศึกษาปที่ 2           

    มัธยมศึกษาปที่ 3       มัธยมศึกษาปที่ 4           

    มัธยมศึกษาปที่ 5       มัธยมศึกษาปที่ 6           

ตอนท่ี 2 แบบประเมินระดับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

ดวยการบริหารคณุภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 

การเรียนการสอน 
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มา
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1. การเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน  (Preparation before Reopening) 

1.1 การปรับหลักสูตรสถานศกึษา (Curriculum Adjustment)   

1.1.1 วิเคราะหตัวชี้วัดวิชาพื้นฐาน/วิชาเพ่ิมเติม      

1.1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรูรวมกับรายวิชา

อ่ืนทุกกลุมสาระการเรยีนรู 

     

1.1.3 การยืดหยุนการทดสอบในแตละรายวิชา      

1.1.4 การแนะนําใชโทรศัพทสมารตโฟน แท็บเล็ต 

โนตบุกคอมพิวเตอร อุปกรณอ่ืน ใๆนการเขาเรยีนรู 

     

1.1.5 การแนะนํา ฝกปฏิบัติ วิธีเขาถึงขอมูล

สารสนเทศจากแหลงเรยีนรูตาง ๆ เชน เว็บไซต 

สื่อสังคมออนไลน ยูทูบ 

     

1.1.6 การบันทึกไฟลขอมลูตาง ๆ เปนระบบ

ดวยอุปกรณที่ใชในการเรียนรู เชน คอมพิวเตอร 

สมารตโฟน 
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1.1.7 การชวยเหลือ แนะนํา การทํางานดวย

อุปกรณที่ผานอินเทอรเน็ตอยางตอเน่ือง 

     

1.2 วางแผนการจัดการเรียนรู (Lesson planning) 

1.2.1 การสอบถามความถนัด/ปญหา/ความตองการ 

ในการเรียนและสภาพปจจุบันของนักเรียนจากครู 

     

1.2.2 การจัดความรูความสามารถของนักเรียน

เปนกลุมและกําหนดความตองการ 

     

1.2.3 การสงเสริมการทํางานดวยการแลกเปลี่ยน 

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

     

1.2.4 การใหความชวยเหลือดวยการนํากิจกรรม

หรือเกมเขามาในวิชาที่สอนเพื่อกระตุนจูงใจ 

     

1.2.5 การเปลี่ยนแปลงบทบาทเปนใหคําแนะนํา 

ชวยเหลือกรณีเกิดปญหาระหวางการสอนในรายวิชา 

     

1.2.6 การกําหนดภาระงาน/ชิ้นงานของวิชาท่ีสอน      

1.2.7 การจัดแผนที่ความคิดกอนการสอน      

1.2.8 การแจงเนื้อหาและกิจกรรมที่ตองทํา        

1.2.9 แนวทางจัดการเรียนรูเนนการลงมือปฏิบัติ      

1.2.10 การนําสิ่งที่เรยีนมาผสมผสานรวมกัน

เพ่ือสรางองคความรูดวยตนเอง 

     

1.2.11 การใชการสอนหลายวิธี          

1.2.12 จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม บรรยากาศท่ี

ดีสื่อการเรยีนรูแหลงเรียนรูเขาศึกษาไดสะดวก

ในการเรียน 

     

1.2.13 แนะนําและสอนวิธีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียน 

     

1.2.14 การสอบถามขอมูล เรื่องท่ีตองการเรียน

จัดลําดับเนื้อหาและกิจกรรมรวมกัน 
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1.3  การเตรียมสื่อการเรียนการสอน  (Preparation Instructional Materials) 

1.3.1 การวิเคราะหและวางแผนใชสื่อหลากหลาย 

เหมาะสมกับวัตถุประสงคเร่ืองที่เรียน 

     

1.3.2 การสํารวจสื่อวัสดุอุปกรณทั้งแบบออนไลน/ 

ออฟไลนที่ใชในการจัดการเรียนรู 

     

1.3.3 การจัดเตรยีมและทดสอบสื่อวัสดุอุปกรณ

ท่ีใชในการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

     

1.3.4 การจัดความพรอมสภาพแวดลอมและ

บรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

     

1.3.5 การระบุแหลงเรยีนรูเพิ่มเติมของสื่อ/ไฟล

เอกสาร/ไฟลวิดีโอเพิ่มเสรมิการเรยีนรู 

     

1.4 การปฐมนิเทศ (Orientation)      

1.4.1 การบอกแนะนําใหความรูวิธีในการเรียน

การสอนตามวัตถุประสงคของวิชา   

     

1.4.2 การเนนย้ําเปนพิเศษกับวิชาที่สอน      

1.4.3 การบอกแนะนํา/เทคนิค/การเรยีนรู      

1.4.4 ใชคําพูดในการสอนอยางมีเหตุผลและ

แนะนําขอดีเรื่องท่ีกําลังเรียนและสุมถาม

ตลอดเวลา 

     

1.4.5 การบอกบทบาทและหนาที่ในการตั้งใจ

เรยีนรูในฐานะที่เปนนักเรียน 

     

1.4.6 การอธิบายรายละเอียดบทบาทหนาที่ 

การเรยีนรูของนักเรียน 

     

1.4.7 การสอบกอนเรียนเพื่อตรวจสอบความรูเดิม        
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1.4.8 สอนการสมัครใชโปรแกรมและลงทะเบียน   

ฝกทดลองใชโปรแกรมรูผานอินเทอรเน็ต การใช

บทเรียนออนไลนหองเรยีนรวมและหองเรียน

ยอยในระบบการบริหารจัดการเรียนรู  (LMS)  

เชน Google  Classroom 

     

1.4.9 การทดลองใชแสดงความคดิเห็น การสนทนา 

และอภิปรายภายในกลุม 

     

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching and Learning Activity)   

2.1 เขาสูบทเรียน (Presentation) 

2.1.1 ใชสื่อโปรแกรมที่นิยมในปจจุบัน/เกม   

ในเร่ืองที่สอน 

     

2.1.2 ใชคําถามสุมถามและมีรางวัลให      

2.1.3 ใชลีลาทาทางประกอบเสียงวัสดุอุปกรณ

เรยีกความสนใจในเร่ืองที่สอน 

     

2.1.4 ใชคําพูด ระดับเสียง สีหนา ทาทาง สายตา 

ใหขอคิดแนะนําชวยเหลือที่ดีในเร่ืองที่สอนอยูเสมอ 

     

2.2 กระตุนดวยปญหา (Problem-based Learning) 

2.2.1 ใชสื่อวัสดุอุปกรณ/มัลติมีเดีย/เอกสาร      

2.2.2 แจงประเด็นปญหา ขอสรุป เหตุผล     

ต้ังสถานการณ ขอตกลง ยกตัวอยาง 

     

2.2.3 บอกเร่ืองที่สอนที่เปนขอเท็จจรงิ      

2.2.4 แจงเรื่องท่ีมีปญหารวมกันดวยขอเท็จจริง      

2.2.5 แจงกลุมนักเรียนในทีมรวมกันคิดวิเคราะห        

2.2.6 บอกวิธีการตั้งเปาหมาย วางแผนสู

ความสําเร็จเรื่องที่เรียนใหกับตัวเราเอง 
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2.3 ทําความเขาใจภาระงาน (Task understanding) 

2.3.1 บอกภาระงาน/โครงงาน/ชิ้นงาน/ใบงาน 

แบบฝกปฏิบัติ เร่ืองที่เรียน 

     

2.3.2 ดูแลควบคุมอยางใกลชิดในการทํางาน        

2.3.3 แสดงตัวอยางใหรูถึงผลที่จะไดรับจาก

เรื่องที่เรียน 

     

2.3.4 แนะนําประโยชนจากเร่ืองที่เรียนและแนว

ทางการเรียนในวิชาที่สอน 

     

2.3.5 ชวยเหลือใหวางแผนการเรียนดวยตนเอง      

2.3.6 สอนตามจุดหมายเร่ืองที่สอน      

3. การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Learning  Integration) 

3.1 การเช่ือมโยงความรู (Connect knowledge) 

3.1.1 พิจารณาประสบการณและปรับประสบการณ 

เปนภาพรวมองคความรูเรื่องที่สอน 

     

3.1.2 การใชความคดิเหตุและผลพิจารณา

รวมกับปญหา สถานการณที่สอน คนหาจาก

เครือขายและการดาวนโหลดไฟลขอมูล 

     

3.1.3 รวมกันทํางานแบงหนาที่กันสํารวจ สืบสอบ 

/สืบเสาะคนควา 

     

3.1.4 รวมมือแสดงความคิดเห็นเพื่อคนหา

ปญหารวมกัน 

     

3.2 การเลือกวิธีการแกปญหา (Problem Solving) 

3.2.1 เสนอแนวทาง/วิธีการ แกปญหา      

3.2.2 รวมแสดงความคิดเห็น      

3.2.3 แจงเพ่ือนในกลุมสรางโครงงาน/ชิ้นงาน/

ภาระงาน 
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3.3 การออกแบบภาระงาน (Task Designing) 

3.3.1 ศึกษาจากเอกสารความรู ตัวอยาง ใบงาน 

สื่อวีดีทัศนจากที่จัดเตรยีมไวให 

     

3.3.2 ศึกษาเพ่ิมเติมจากไฟลวีดีโอในสื่อผาน

อินเทอรเน็ต 

     

3.3.3 ศึกษาเพ่ิมเติมไฟลเอกสารจากเว็บไซต      

3.3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน/ระหวางกลุม

เพ่ือออกแบบภาระงาน 

     

3.3.5 คนหาขอมูล สารสนเทศตรงกับชิ้นงาน/

ภาระงานที่ออกแบบไว 

     

3.3.6 สรางสรรคผลงาน/ชิ้นงานตามที่ออกแบบไว      

3.4 การสืบคนและแลกเปลี่ยน (Searching & Sharing) 

3.4.1 ทํางานรวมกัน (Collaborating)      

3.4.2 ฝกการคดิทีละคน สืบคน อางอิง ตัดสินใจ 

เปรียบเทียบ เชื่อมโยง จําแนก จัดหมวดหมู 

คาดการณ ระบุเหตุผล 

     

3.4.3 ฝกการคิดเปนกลุมยอย อางอิง หาขอสรปุ 

สมเหตุผล สรปุ อางเหตุผลจากประสบการณ 

อางเหตุผลที่มีขอสรุปตามเน้ือหาสาระที่อยู

ภายในขอบเขตของขออางที่กําหนด คาดการณ   

     

3.4.4 เปดโอกาสผูเรียนไดเรียนรูและทํางาน

รวมกันเปนทีม 

     

3.4.5 แสดงความคดิเห็นและรวมอภิปราย        

3.4.6 สรางแนวความคิด พัฒนาแนวความคดิ

และเลือกแนวคิดในการออกแบบ 

     

3.4.7 สรางชิ้นงานรบัฟงคําติชมจากผูใชเพ่ือ

ปรับปรงุ 
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3.4.8 สื่อสารกับเพ่ือนผานโปรแกรมออนไลน        

3.4.9 อธิบายหลักการที่ถูกตอง        

3.4.10 พิจารณานําความรูไปปรบัใชใหเกิด

ประโยชนและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

กับผูอื่น 

     

3.5 การอธิบายและสรุป (Explaining & Concluding) 

3.5.1 บอกรายละเอียดและความเขาใจและสรุป      

3.5.2 แสดงความคดิเห็น      

3.5.3 สรุปยอเรื่องท่ีสําคัญ      

3.5.4 สนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

หองสนทนาทางออนไลน/ในชั้นเรยีน 

     

3.5.5 บันทึกขอมูลลงในเคร่ืองมือเรียนรูรวมกัน

ออนไลน หรือ Google Classroom 

     

3.6 การแสวงหาคําตอบลงบนสื่อออนไลน (Seeking Answers) 

3.6.1 บอกตอความรูขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในโปรแกรมออนไลนระหวางกลุม   

     

3.6.2 บอกตอในชั้นเรยีน      

3.6.3 บอกตอในโปรแกรมออนไลนในวงที่กวางขึ้น      

3.7 การอภิปรายขอสรุปลงบนส่ือออนไลน (Discussion) 

3.7.1 นําเสนองาน/ขอมูล (Presentation) ให

เพ่ือนในชั้นเรียน   

     

3.7.2 แสดงผลความคิดเห็นตามเร่ืองที่ทํา      

3.7.3 บอกจุดเชื่อมโยงที่หายจากเหตุการณ      

3.7.4 รูเร่ืองที่มีปญหายังหาคําตอบไมได      

3.7.5 เลือกขอมูลที่เก่ียวกับคําตอบของปญหา      

3.7.6 บอกขอตกลงและกําหนดเรื่องที่คาดการณไว      
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3.8 การสงตอความรู (Expanding Knowledge) 

3.8.1 สื่อสาร สัมพันธ พัฒนาภาพรวมความคิด

และลงมือทําภาพรวมความคิด   

     

3.8.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู ความคดิเห็น ขอเสนอ 

แนะและประสบการณกับเพ่ือนในทีม 

     

3.8.3 ควบคุมกระบวนการและตรวจสอบ    

การทํางานอยางใกลชิด   

     

3.8.4 บอกขอมูลจุดแข็ง สิ่งท่ีควรปรับพัฒนา

และใหกําลังใจในเรื่องท่ีเรียน 

     

3.8.5 พิจารณาขอมูลบันทึกขอมูลที่สนใจ      

3.8.6 คัดเลือกขอมูลนาเชื่อถือเหมาะสม

ตรวจสอบความถูกตองขอมูลตรวจสอบ     

ความถูกตองขอมูล 

     

 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิอื่น  

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 

แบบบันทึกผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์จากการทดลองใชรูปแบบฯ  

เปรียบเทียบกับคาเปาหมาย 

  

โรงเรียน...................................ภาคเรียนที่…………ปการศึกษาท่ี................ 

กลุมสาระการเรียนรู/วิชา คาเปาหมาย 
ผลสัมฤทธิ ์

การเรียน 

เพิ่ม/ลด 

รอยละ 
ผลประเมิน 

1. ภาษาไทย     

2. คณิตศาสตร     

3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     

5. สุขศึกษาและพลศึกษา     

6. ศิลปะ     

7. การงานอาชีพ     

8. ภาษาตางประเทศ     

9. การศึกษาคนควาอิสระ (Independent 

Study)  
   

 

รวม     

 

 เกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนเทียบกับคาเปาหมาย มีผลการประเมิน 3 ระดับ ดงันี้

 ผลสัมฤทธิ์การเรียนนอยกวา คาคะแนนท่ีกําหนด   หมายถึง   ต่ํากวาคาเปาหมาย 

 ผลสัมฤทธิ์การเรียนเทากับ   คาคะแนนที่กําหนด   หมายถึง   เทากับคาเปาหมาย 

 ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงกวา   คาคะแนนที่กําหนด    หมายถึง   สูงกวาคาเปาหมาย 
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ภาคผนวก จ 

แบบบันทึกผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์จากการทดลองใชรูปแบบฯ 

เปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินชวงคะแนนเปนรอยละ 

 

โรงเรียน...................................ภาคเรียนที่…………ปการศึกษาท่ี................ 

กลุมสาระการเรียนรู/วิชา 
ผลสัมฤทธิ ์

การเรียน 

เกณฑการประเมิน 

ชวงคะแนนเปนรอยละ 
ผลประเมิน 

1. ภาษาไทย  1. 80-100 = ดีเย่ียม 

2. 75-79 = ดีมาก  

3. 70-74 = ดี  

4. 65-69 = คอนขางดี  

5. 60-64 = ปานกลาง 

6. 55-59 = พอใช 

7. 50-54 = ผานเกณฑขั้นต่ํา 

8. 0-49   = ต่ํากวาเกณฑ 

(สํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา, สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษา        

ขั้นพื้นฐาน, 2557: 22) 

 

 

2. คณิตศาสตร   

3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

5. สุขศึกษาและพลศึกษา   

6. ศิลปะ   

7. การงานอาชีพ   

8. ภาษาตางประเทศ   

9. การศึกษาคนควาอิสระ 

(Independent Study) 
 

 

รวม   
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ภาคผนวก ฉ 

แบบประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชนของ

รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต

สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

สําหรับ ครู 

--------------------------------------------- 

คําช้ีแจง  

 1. แบบประเมินความความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปน

ประโยชนของรูปแบบการบริหารจัดการเรยีนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

เปนแบบประเมินรายการ (Check list) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 3 

ตอน คอื 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

 ตอนที่ 2 แบบประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปน 

ประโยชนของรูปแบบการบริหารจัดการเรยีนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรฐัประชานุเคราะห  

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

 2.  แบบประเมินฉบับนี้ใชสําหรับประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได 

และความเปนประโยชนของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพ

เชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขาม

รัฐประชานุเคราะห  

 3.  ผูวิจัยขอความกรุณาทานผูตอบแบบประเมินใหขอเสนอแนะหรือขอเสนอแนะเพิ่มอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

   ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานมา ณ โอกาสนี้ 

            ศักดา  ใจตรง 

          ผูอํานวยการโรงเรียนเนินขามรฐัประชานุเคราะห 

                                       สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมนิ 

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาที่ตรงกับสภาพของทาน 

1.  เพศ 

  ชาย           หญิง 

2.   อายุ 

  21 – 30 ป    31 -  40 ป   41 – 50 ป   51 – 60 ป 

3.  ระดับการศึกษา 

  ปริญญาตรี  ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

ตอนที่ 2 แบบประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน 

ของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคดิเห็นของทาน 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

1. ดานความถูกตองครอบคลุม   

1.1 ระบุวัตถุประสงคการประเมินอยางชัดเจน      

1.2 กระบวนการศึกษาสภาพปญหาและความตองการ 

ในการแกไขปญหา การสรางและการทดลองใช

อยางเปนระบบตามหลักวิชาการ 

     

1.3 การกําหนดข้ันตอนการประเมินอยางจาก  

ผูที่มสีวนเก่ียวของอยางชัดเจน 

     

1.4 การติดตามระดับการปฏิบัติกระบวนการบริหาร 

จัดการและกระบวนการเรยีนการสอนตามรปูแบบ 

อยางตอเนื่อง 

     

1.5 รายงานผลการประเมินมีความถูกตองสมบูรณ      

2. ดานความเหมาะสม 

2.1 กระบวนการบริหารจัดการเรยีนรูตามภารกิจ 

การจัดการศึกษาของโรงเรยีน  
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รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

2.2 การกําหนดแนวทางการประเมินไวอยางชัดเจน      

2.3 ระบบบริหารจัดการเรียนรูที่หลากหลาย

เขาถึงไดตามความพรอมของนักเรยีนเปนสําคัญ 

     

2.4 เนนการวัดและประเมินผล ความกาวหนา

และยืดหยุนตามสถานการณ 

     

2.5 การรายงานผลการประเมินตามสภาพจริง

และคํานึงถึงขอจํากัดของการประเมินตามบริบท 

     

3. ดานความเปนไปได 

3.1 สามารถนําไปใชไดกับบริบทและสถานการณจริง      

3.2 เปนที่ยอมรับไดจากผูที่มีสวนเก่ียวของ      

3.3 ขอมูลสารสนเทศที่มีความคุมคาในการ

ดําเนินการจัด การเรียนรูในสถานการณการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

     

3.4 กระบวนการกํากับติดตามและใหความชวยเหลือ 

นักเรียนหลายชองทาง 

     

3.5 ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผูปกครอง นักเรียนและนักเรียนมีสวนรวม

ดําเนินการบริหารจัด การเรียนรูภายใตสถานการณ 

การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

     

4. ดานความเปนประโยชน 

4.1 การรวบรวมขอมลสารสนเทศครอบคลุม

และตอบสนองความตองการใชผลการประเมิน

ของผูมีสวนเก่ียวของ 

     

4.2 การเผยแพรผลการประเมินไปยังผูมีสวน

เก่ียวของอยางท่ัวถึง 
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รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

4.3 ขอมูลสารสนเทศจากการประเมนินําไป

ประยุกตในการจัดการเรียนรูและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์

ในสถานการณท่ีใกลเคยีงกัน  

     

4.4 การนําขอมูลสารสนเทศไปใชบริหารจัด 

การเรยีนรูอยางเปนระบบและมีความมั่นใจ

เนื่องจากมีกระบวนการ ประเมินผูที่มีสวน

เก่ียวของที่ครอบคลุมมีความนาเชื่อถือ 

     

4.5 ผูมีสวนเก่ียวของนําขอมูลสารสนเทศจาก

รูปแบบนํามาสงเสริมและสนับสนุนการบริหาร

จัดการเรยีนรูที่มีคุณภาพอยางตอเน่ือง  

     

ตอนที ่3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
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ภาคผนวก ช 

แบบประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชนของ

รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต

สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

สําหรับ นักเรียน 

--------------------------------------------- 

คําช้ีแจง  

 1. แบบประเมินความความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปน

ประโยชนของรูปแบบการบริหารจัดการเรยีนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

เปนแบบประเมินรายการ (Check list) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 3 

ตอน คอื 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของนักเรียน 

 ตอนที่ 2 แบบประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปน 

ประโยชนของรูปแบบการบริหารจัดการเรยีนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรฐัประชานุเคราะห  

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

 2.  แบบประเมินฉบับนี้ใชสําหรับประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได 

และความเปนประโยชนของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพ

เชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขาม

รัฐประชานุเคราะห  

 3.  ผูวิจัยขอความกรุณานักเรียนผูตอบแบบประเมินใหขอเสนอแนะหรือขอเสนอแนะเพ่ิมอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

   ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานมา ณ โอกาสนี้ 

            ศักดา  ใจตรง 

          ผูอํานวยการโรงเรียนเนินขามรฐัประชานุเคราะห 

                                       สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมนิ 

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาที่ตรงกับสภาพของนักเรยีน 

1.  เพศ 

  ชาย           หญิง 

2.  ระดับการศึกษา 

    มัธยมศึกษาปที่ 1                    มัธยมศึกษาปที่ 2                  

    มัธยมศึกษาปที่ 3                    มัธยมศึกษาปที่ 4                  

    มัธยมศึกษาปที่ 5                    มัธยมศึกษาปที่ 6                  

ตอนที่ 2 แบบประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน 

ของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคดิเห็นของนักเรยีน 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1. ดานความถูกตองครอบคลุม   

1.1 ระบุวัตถุประสงคการประเมินอยางชัดเจน      

1.2 กระบวนการศึกษาสภาพปญหาและความตองการ 

ในการแกไขปญหา การสรางและการทดลองใช

อยางเปนระบบตามหลักวิชาการ 

     

1.3 การกําหนดข้ันตอนการประเมินอยางจากผู

ท่ีมีสวนเก่ียวของอยางชัดเจน 

     

1.4 การติดตามระดับการปฏิบัติกระบวนการบริหาร 

จัดการและกระบวนการเรียนการสอนตามรูป

แบบอยางตอเน่ือง 

     

1.5 รายงานผลการประเมินมีความถูกตองสมบูรณ      

2. ดานความเหมาะสม 

2.1 กระบวนการบริหารจัดการเรยีนรูตามภารกิจ 

การจัดการศึกษาของโรงเรยีน  
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2.2 การกําหนดแนวทางการประเมินไวอยางชัดเจน      

2.3 ระบบบริหารจัดการเรียนรูที่หลากหลาย

เขาถึงไดตามความพรอมของนักเรยีนเปนสําคัญ 

     

2.4 เนนการวัดและประเมินผล ความกาวหนา

และยืดหยุน ตามสถานการณ 

     

2.5 การรายงานผลการประเมินตามสภาพจริง

และคํานึงถึงขอจํากัดของการประเมินตามบริบท 

     

3. ดานความเปนไปได 

3.1 สามารถนําไปใชไดกับบริบทและสถานการณจริง      

3.2 เปนที่ยอมรับไดจากผูที่มีสวนเก่ียวของ      

3.3 ขอมูลสารสนเทศที่มีความคุมคาในการดําเนิน 

การจัด การเรียนรูในสถานการณการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

     

3.4 กระบวนการกํากับติดตามและใหความชวยเหลือ 

นักเรียนหลายชองทาง 

     

3.5 ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผูปกครอง นักเรียนและนักเรียนมสีวนรวม

ดําเนินการบริหารจัด การเรียนรูภายใตสถานการณ 

การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

     

4. ดานความเปนประโยชน 

4.1 การรวบรวมขอมลสารสนเทศครอบคลุม

และตอบสนอง ความตองการใชผลการประเมิน

ของผูมีสวนเก่ียวของ 

     

4.2 การเผยแพรผลการประเมินไปยังผูมีสวน

เก่ียวของอยางท่ัวถึง 
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4.3 ขอมูลสารสนเทศจากการประเมินนําไปประยุกต 

ในการจัดการเรียนรูและเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิใน

สถานการณท่ีใกลเคยีงกัน  

     

4.4 การนําขอมูลสารสนเทศไปใชบริหารจัดการ

เรียนรูอยางเปนระบบและมีความมั่นใจเนื่องจากมี

กระบวนการประเมินผูท่ีมีสวนเก่ียวของที่

ครอบคลุมมีความนาเชื่อถือ 

     

4.5 ผูมีสวนเก่ียวของนําขอมูลสารสนเทศจาก

รูปแบบนํามาสงเสริมและสนับสนุนการบริหาร

จัดการเรยีนรูที่มีคุณภาพอยางตอเน่ือง  

     

 

ตอนที ่3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

 

 

 

 

 



77 

 
 

 

ภาคผนวก ซ 

แบบประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชนของ

รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต

สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

สําหรับ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผูปกครองนักเรียน 

--------------------------------------------- 

คําช้ีแจง  

 1. แบบประเมินความความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปน

ประโยชนของรูปแบบการบริหารจัดการเรยีนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

เปนแบบประเมินรายการ (Check list) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 3 

ตอน คอื 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

 ตอนที่ 2 แบบประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปน 

ประโยชนของรูปแบบการบริหารจัดการเรยีนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรฐัประชานุเคราะห  

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

 2.  แบบประเมินฉบับนี้ใชสําหรับประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได 

และความเปนประโยชนของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพ

เชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขาม

รัฐประชานุเคราะห  

 3.  ผูวิจัยขอความกรุณาทานผูตอบแบบประเมินใหขอเสนอแนะหรือขอเสนอแนะเพิ่มอ่ืน ๆ  

 

 

 

   ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานมา ณ โอกาสนี้ 

            ศักดา  ใจตรง 

          ผูอํานวยการโรงเรียนเนินขามรฐัประชานุเคราะห 

                                       สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมนิ 

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาที่ตรงกับสภาพของทาน 

1.  เพศ 

  ชาย           หญิง 

2.   อายุ 

    21 – 30  ป                         31 -  40  ป           

    41 – 50  ป                      51 – 60  ป 

3.  ระดับการศึกษา 

    ประถมศึกษา                     มัธยมศึกษา 

    ปริญญาตรี                          สูงกวาปรญิญาตรี 

4.  ตําแหนงปจจุบันในโรงเรียน 

    คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน      ผูปกครองนักเรียน 

ตอนที่ 2 แบบประเมินความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน 

ของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคดิเห็นของทาน 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

1. ดานความถูกตองครอบคลุม   

1.1 ระบุวัตถุประสงคการประเมินอยางชัดเจน      

1.2 กระบวนการศกึษาสภาพปญหาและความตองการ 

ในการแกไขปญหา การสรางและการทดลองใช

อยางเปนระบบตามหลักวิชาการ 

     

1.3 การกําหนดข้ันตอนการประเมินอยางจาก  

ผูที่มสีวนเก่ียวของอยางชัดเจน 

     

1.4 การติดตามระดับการปฏิบัติกระบวนการบริหาร 

จัดการและกระบวนการเรียนการสอนตามรูป

แบบอยางตอเน่ือง 

     



79 

 
 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

1.5 รายงานผลการประเมินมีความถูกตองสมบูรณ      

2. ดานความเหมาะสม 

2.1 กระบวนการบริหารจัดการเรียนรูตามภารกิจ 

การจัดการศึกษาของโรงเรยีน  

     

2.2 การกําหนดแนวทางการประเมินไวอยางชัดเจน      

2.3 ระบบบริหารจัดการเรยีนรูที่หลากหลาย

เขาถึงไดตามความพรอมของนักเรยีนเปนสําคัญ 

     

2.4 เนนการวัดและประเมินผล ความกาวหนา

และยืดหยุนตามสถานการณ 

     

2.5 การรายงานผลการประเมินตามสภาพจริง

และคํานึงถึงขอจํากัดของการประเมินตามบริบท 

     

3. ดานความเปนไปได 

3.1 สามารถนําไปใชไดกับบริบทและสถานการณจริง      

3.2 เปนที่ยอมรับไดจากผูที่มีสวนเก่ียวของ      

3.3 ขอมูลสารสนเทศที่มีความคุมคาในการดําเนิน 

การจัด การเรียนรูในสถานการณการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

     

3.4 กระบวนการกํากับติดตามและใหความชวยเหลือ 

นักเรียนหลายชองทาง 

     

3.5 ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผูปกครองนักเรียนและนักเรียนมีสวนรวม

ดําเนินการบริหารจัด การเรียนรูภายใตสถานการณ 

การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

     

4. ดานความเปนประโยชน 

4.1 การรวบรวมขอมลสารสนเทศครอบคลุม

และตอบสนองความตองการใชผลการประเมิน

ของผูมีสวนเก่ียวของ 
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4.2 การเผยแพรผลการประเมินไปยังผูมีสวน

เก่ียวของอยางท่ัวถึง 

     

4.3 ขอมูลสารสนเทศจากการประเมนินําไป

ประยุกตในการจัดการเรียนรูและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์

ในสถานการณท่ีใกลเคยีงกัน  

     

4.4 การนําขอมูลสารสนเทศไปใชบริหารจัดการ

เรยีนรูอยางเปนระบบและมีความมั่นใจเนื่องจากมี

กระบวนการ ประเมนิผูที่มีสวนเก่ียวของที่

ครอบคลุมมีความนาเชื่อถือ 

     

4.5 ผูมีสวนเก่ียวของนําขอมูลสารสนเทศจาก

รูปแบบนํามาสงเสริมและสนับสนุนการบริหาร

จัดการเรยีนรูที่มีคุณภาพอยางตอเน่ือง  

     

 

ตอนที ่3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



81 

 
 

ภาคผนวก ฌ 

แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร

คุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

สําหรับ ครู 

--------------------------------------------- 

คําช้ีแจง  

 1. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร 

คุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขาม- 

รัฐประชานุเคราะห ฉบับนี้สําหรับประเมินความพึงพอใจหลังข้ันตอนการทดลองใชรูปแบบฯเปนแบบ

ประเมินรายการ (Check list) และแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) แบงเปน 3 

ตอน คอื 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

 ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน  

ดวยการบริหารคณุภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

 2.  ผูวิจัยขอความกรุณาทานผูตอบแบบประเมินใหขอเสนอแนะหรือขอเสนอแนะเพิ่มอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานมา ณ โอกาสนี้ 

            ศักดา  ใจตรง 

          ผูอํานวยการโรงเรียนเนินขามรฐัประชานุเคราะห 

                                       สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมนิ 

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาที่ตรงกับสภาพของทาน 

1.  เพศ 

  ชาย           หญิง 

2.   อายุ 

    21 – 30  ป                         31 -  40  ป           

    41 – 50  ป                      51 – 60  ป 

3.  ระดับการศึกษา 

    ปริญญาตรี    ปริญญาโท       ปริญญาเอก 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวย

การบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคดิเห็นของทาน 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1. การกําหนดเปาหมายจากการมีสวนรวมเปน

คณะกรรมการ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ

เรยีนรูแบบผสมผสานของโรงเรยีน 

     

2. กระบวนการมีสวนรวมเสนอขอมูลและ  

ความตองการในการพัฒนาการบริหารจัดการ

เรยีนรูในสถานการณการแพร ระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

     

3. การบริหารจัดการเรียนรูของผูบริหารและครู      

4. กระบวนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานที่

หลากหลายชองทางและยืดหยุนตามสถานการณ 

และบริบท 

     

5. การติดตามและชวยเหลือการเรยีนรูอยางตอเนื่อง      
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รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

6. มีสื่อและแพลตฟอรมที่ชวยในระบบการจัด 

การเรยีนรูท่ีหลากหลายและเขาเรียนรูไดอยาง

ไมจํากัดเวลา  

     

7. การปรับหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและ

ประเมินผลสอดคลองกับสถานการณและบริบท 

     

8. มีการเรยีนรูการทํางานเปนทีมพัฒนาความคดิ 

อยางมวีิจารณญาณและมีทักษะดานการใช

ระบบสารสนเทศมากข้ึนและมีวิจารณญาณใน

การตรวจสอบขอมูลที่สืบคนจากสื่อออนไลน

เพ่ือปองกันการใชขอมูลที่ไมนาเชื่อถือ 

     

9. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอัน

พึงประสงคที่ดีขึ้น 

     

10. รูปแบบการจัดการเรียนรูเอ้ือตอการใชวิถี

ชีวิตในปจจุบันและการจัดการเรียนรูทําให

สามารถนําวิธีการเรียนรูไปประยุกตใชในวิชาอ่ืน

และการศึกษาตอ 

     

 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ญ 

แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร

คุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

สําหรับ นักเรียน 

--------------------------------------------- 

คําช้ีแจง  

 1. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร 

คุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขาม 

รัฐประชานุเคราะห ฉบับนี้สําหรับประเมินความพึงพอใจหลังข้ันตอนการทดลองใชรูปแบบฯเปนแบบ

ประเมินรายการ (Check list) และแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) แบงเปน 3 

ตอน คอื 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

 ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน  

ดวยการบริหารคณุภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

 2.  ผูวิจัยขอความกรุณาทานผูตอบแบบประเมินใหขอเสนอแนะหรือขอเสนอแนะเพิ่มอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานมา ณ โอกาสนี้ 

            ศักดา  ใจตรง 

          ผูอํานวยการโรงเรียนเนินขามรฐัประชานุเคราะห 

                                       สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมนิ 

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาที่ตรงกับสภาพของนักเรยีน 

1.  เพศ 

  ชาย           หญิง 

2.  ระดับการศึกษา 

    มัธยมศึกษาปที่ 1           มัธยมศกึษาปท่ี 2 

    มัธยมศึกษาปที่ 3           มัธยมศกึษาปท่ี 4 

    มัธยมศึกษาปที่ 5           มัธยมศกึษาปท่ี 6 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวย

การบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคดิเห็นของนักเรยีน 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1. การกําหนดเปาหมายจากการมีสวนรวมเปน

คณะกรรมการ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ

เรยีนรูแบบผสมผสานของโรงเรยีน 

     

2. กระบวนการมีสวนรวมเสนอขอมูลและ   

ความตองการในการพัฒนาการบริหารจัดการ

เรยีนรูในสถานการณการแพร ระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

     

3. การบริหารจัดการเรียนรูของผูบริหารและครู      

4. กระบวนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานที่

หลากหลายชองทางและยืดหยุนตามสถานการณ 

และบริบท 

     

5. การติดตามและชวยเหลือการเรียนรูอยางตอเนื่อง      

 

 



86 

 
 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

6. มีสื่อและแพลตฟอรมที่ชวยในระบบการจัด 

การเรยีนรูท่ีหลากหลายและเขาเรียนรูไดอยาง

ไมจํากัดเวลา  

     

7. การปรับหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและ

ประเมินผลสอดคลองกับสถานการณและบริบท 

     

8. มีการเรยีนรูการทํางานเปนทีมพัฒนาความคดิ 

อยางมวีิจารณญาณและมีทักษะดานการใช

ระบบสารสนเทศมากข้ึนและมีวิจารณญาณใน

การตรวจสอบขอมูลที่สืบคนจากสื่อออนไลน

เพ่ือปองกันการใชขอมูลที่ไมนาเชื่อถือ 

     

9. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอัน

พึงประสงค ที่ดีขึ้น 

     

10. รูปแบบการจัดการเรียนรูเอ้ือตอการใชวิถี

ชีวิตในปจจุบันและการจัดการเรียนรูทําให

สามารถนําวิธีการเรียนรูไปประยุกตใชในวิชาอ่ืน

และการศึกษาตอ 

     

 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ฎ 

แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร

คุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

สําหรับ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผูปกครองนักเรียน 

--------------------------------------------- 

คําช้ีแจง  

 1. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยการบริหาร 

คุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขาม 

รัฐประชานุเคราะห ฉบับนี้สําหรับประเมินความพึงพอใจหลังข้ันตอนการทดลองใชรูปแบบฯเปนแบบ

ประเมินรายการ (Check list) และแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) แบงเปน 3 

ตอน คอื 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

 ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน  

ดวยการบริหารคณุภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

 2.  ผูวิจัยขอความกรุณาทานผูตอบแบบประเมินใหขอเสนอแนะหรือขอเสนอแนะเพิ่มอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานมา ณ โอกาสนี้ 

            ศักดา  ใจตรง 

          ผูอํานวยการโรงเรียนเนินขามรฐัประชานุเคราะห 

                                       สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบประเมนิ 

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาที่ตรงกับสภาพของทาน 

1.  เพศ 

  ชาย           หญิง 

3.  ระดับการศึกษา 

    ประถมศึกษา            มัธยมศกึษา 

    ปริญญาตรี                           สูงกวาปริญญาตรี                        

4.  ตําแหนงปจจุบันในโรงเรียน 

    คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน         ผูปกครองนักเรียน 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวย

การบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห  

คําช้ีแจง  ใหทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคดิเห็นของทาน 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1. การกําหนดเปาหมายจากการมีสวนรวมเปน

คณะกรรมการ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ

เรยีนรูแบบผสมผสานของโรงเรยีน 

     

2. กระบวนการมีสวนรวมเสนอขอมูลและ   

ความตองการในการพัฒนาการบริหารจัดการ

เรยีนรูในสถานการณการแพร ระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

     

3. การบริหารจัดการเรียนรูของผูบริหารและครู      

4. กระบวนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานที่

หลากหลายชองทางและยืดหยุนตามสถานการณ 

และบริบท 

     

5. การติดตามและชวยเหลือการเรยีนรูอยางตอเนื่อง      
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รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

6. มีสื่อและแพลตฟอรมที่ชวยในระบบการจัด 

การเรยีนรูท่ีหลากหลายและเขาเรียนรูไดอยาง

ไมจํากัดเวลา  

     

7. การปรับหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและ

ประเมินผลสอดคลองกับสถานการณและบริบท 

     

8. มีการเรียนรูการทํางานเปนทีมพัฒนาความคิด 

อยางมวีิจารณญาณและมีทักษะดานการใช

ระบบสารสนเทศมากข้ึนและมีวิจารณญาณใน

การตรวจสอบขอมูลที่สืบคนจากสื่อออนไลน

เพ่ือปองกันการใชขอมูลที่ไมนาเชื่อถือ 

     

9. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอัน

พึงประสงคที่ดีขึ้น 

     

10. รูปแบบการจัดการเรียนรูเอ้ือตอการใชวิถี

ชีวิตในปจจุบันและการจัดการเรียนรูทําให

สามารถนําวิธีการเรียนรูไปประยุกตใชในวิชาอ่ืน

และการศึกษาตอ 

     

 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

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

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

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

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

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

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