
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา ต้ังอยู่ท่ี 204 หมู่ 4 ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  

จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 มีนักเรียนจ านวน 741 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จ านวน 51 คน เขตพื้นท่ีบริการ 6 ต าบล 52 หมู่บ้าน 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ท่ีผ่านมาส่งผลให้มีการ

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากประกาศจังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างวันท่ี 7-22 มกราคม 2564ผู้บริหารมี

ความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นอย่างมาก เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทุกสถานท่ีของ

นักเรียนดงหลวงวิทยา โรงเรียนมีการวางแผนเตรยีมการกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยได้ประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา ในช่วงท่ีโรงเรียน

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนดงหลวงวิทยาได้ด าเนินการดังนี ้

1. กำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1.1ประชุมปรึกษาหารือ ฝ่ายบริหาร คณะครู เพื่อช้ีแจงและท าความเข้าใจสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดท่ีเกิดขึ้น 

    1.2จัดท าโครงการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ในระหว่างช่วงเวลาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 1.3 

แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในช่วงเวลาท่ีปิดเรียน

ด้วยเหตุพิเศษ 

1.4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการด าเนินงานเพื่อรายงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

2.1 รูปแบบกำรสอนที่ครูใชใ้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงช่วงเวลำปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 

ตารางท่ี 1 รูปแบบการสอนท่ีครูใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างช่วงเวลาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 

ล ำดับ เคร่ืองมือที่ใช้ จ ำนวนครู(คน) ร้อยละ 
1 กลุ่มไลน์แยกตามห้องเรียน 33 78.57 
2 Face book group 14 33.33 
3 Google meet 13 30.95 
4 Messenger 5 11.90 
5 Google classroom 3 2.38 
6 Zoom 2 4.67 
7 loom 1 2.38 
8. มอบเอกสารก่อนปิดเรียน เช่น ชุดฝึกทักษะ 1 2.38 

หมายเหตุ ครู 1 คน ใช้มากกว่า 1 เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 



2.2ข้อมูลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในช่วงเวลำปิดเรียน 
ด้วยเหตุพิเศษ ผ่ำน Online, On hand และ Blended 
ตารางท่ี 2ข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในช่วงเวลาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 
ผ่าน Online, On hand และ Blended 

ล ำดับ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวนครู 
สอนผ่ำน 
Online 

คิดเป็นร้อยละ 

สอนผ่ำน 
On hand 

คิดเป็นร้อยละ 

สอนผ่ำน 
Blended 

คิดเป็นร้อยละ 

1 ภาษาไทย 4 81 - 81 
2 คณิตศาสตร์ 6 75.65 - 50 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 65.45 9.09 51.82 
4 สังคมศึกษาฯ 8 65 - 25 
5 การงานอาชีพ 3 35 - 50 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 50 - 50 
7 ศิลปะ 2 50 - 45.50 
8 ภาษาต่างประเทศ 6 75 - 66.67 

 

3. ผลกำรด ำเนินงำน 
3.1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

ตาราง3ข้อมูลการส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแยกตามระดับช้ันของนักเรียน 
ในช่วงเวลาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน 

นักเรียนที่ให้ควำมร่วมมือและส่งงำน คิดเป็นร้อยละ หมำยเหตุ 

ม.1 148 72 48.64  
ม.2 135 63 46.66  
ม.3 117 61 52.13  
ม.4 140 88 62.86  
ม.5 113 64 56.63  
ม.6 88 61 69.32  
รวม 741 409 55.20  

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของนักเรียน/ผู้ปกครอง ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเวลาปิดเรียน 

ด้วยเหตุพิเศษ 

ระดับควำมพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
ดีมาก 18.7 

ดี 49.2 
พอใช้ 18.6 

ปรับปรุง 13.5 
เฉลี่ยระดับ ดี 



 

3.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 

ตารางท่ี 5 ผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในช่วงเวลาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 

ประเมินโดยคณะกรรมการนิเทศติดตามของโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

ล ำดับ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับผลกำรปฏิบัติงำน 
1 ภาษาไทย 81 
2 คณิตศาสตร์ 75.5 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65.5 
4 สังคมศึกษาฯ 65 
5 การงานอาชีพ 65.5 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 62.5 
7 ศิลปะ 72.5 
8 ภาษาต่างประเทศ 75 

ค่ำเฉลี่ยกำรปฏิบัติงำน 69.84 
 

ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเวลา 

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ     

ระดับควำมพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
ดีมาก 23.8 

ดี 46.6 
พอใช้ 20.0 

ปรับปรุง 9.6 
เฉลี่ยระดับ ดี 

4. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

  การด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเวลาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่าง

วันท่ี 7- 22 มกราคม 2564 โรงเรียนดงหลวงวิทยาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อให้เกิด

ประโยชน์กับผู้เรียน ผลการด าเนินงานดังนี ้

   1. การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแยกตามระดับช้ันของนักเรียนในช่วงเวลาปิดเรียน

ด้วยเหตุพิเศษผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 55.20 

   2. ความพึงพอใจของนักเรียน/ผู้ปกครอง ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเวลาปิด

เรียน ด้วยเหตุพิเศษผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

  3. การปฏิบัติงานของครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในช่วงเวลาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  

ประเมินโดยคณะกรรมการนิเทศติดตามของโรงเรียนดงหลวงวิทยาผลการประเมินค่าเฉล่ียการปฏิบัติงานคิดเป็น

ร้อยละ 69.84  



4. ความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเวลา 

เรียนด้วยเหตุพิเศษ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

 

ข้อเสนอแนะ 

  ในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงเวลาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อให้เกิดประโยชน์

ต่อผู้เรียนสูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า

covid-19 ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามข้อเสนอแนะดังนี ้

1. จากผลการประเมินพบว่า ปัจจัยน าเข้าของการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการ 

วางแผนการท างานให้ครอบคลุม ชัดเจน โดยมีการประชุมตกลงก าหนดช่วงเวลา และภาระงานของครูแต่ละคน  

โดยจัดท าโครงการสอนระยะส้ันทุกรายวิชาเพื่อน ามาใช้ในช่วงเวลาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 

2. ผลการประเมินพบว่า ด้านการสอน การจัดกิจกรรม ภารกิจของงาน ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ 

มีส่วนได้เสีย นักเรียน ผู้ปกครอง ครู มีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง 

3. ผลผลิตของกิจกรรม คือส่ิงท่ีต้องการให้เกิดข้ึนตามวัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องกับเป้าหมาย  

ร้อยละและการด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

4. ควรมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในช่วงเวลาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น  เช่น กิจกรรมนักเรียนคู่พัฒนา 

กิจกรรมพี่สอนน้อง กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น 

5. โรงเรียนควรส่งเสริม พัฒนาระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียนในกรณีท่ีให้นักเรียนขาดความพร้อม 

ในการเรียนการสอนออนไลน์  โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนในการ จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

เช่นระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้าน  เป็นต้น 

 


