๑
(ร่าง) แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรับครู และผู้ปกครอง

ปก
(ร่าง) แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรับครู และผู้ปกครอง

๒

คานา
เนื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ใ ห้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด และในกํ า กั บ
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ พร้อมทั้งให้ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร
ที่ เกี่ย วข้อง กระทรวงศึกษาธิการจึ ง กําหนดเปิดเรียนปี การศึก ษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และกําหนดการจัดการเรียนรู้ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. การเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) ๒. การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) ใน 4 ระบบ ได้แก่ 2.1 ระบบดาวเทียม (Satellite) ทั้ง KU-Band (จานทึบ) ช่อง 186 – 200
และ C-Band (จานโปร่ ง ) ช่ อ ง 337 – 351 2.2 ระบบดิ จิ ทั ล ที วี (Digital TV) ช่ อ ง 37 – 51 2.3 ระบบเคเบิ้ ล ที วี (Cable TV) และ 2.4 ระบบ IPTV และ
๓. การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน (ONLINE) ใน 4 ช่องทาง ได้แก่ 1.1 เว็บไซต์ www.deep.go.th (DEEP : Digital Education Excellence Platform)
3.2 เว็บไซต์ DLTV – www.dltv.ac.th 3.3 เว็บไซต์ Youtube - www.youtube.com DLTV1 Channel – DLTV15 Channel และ 3.4 แอปพลิเคชัน DLTV บน Smartphone/Tablet
ในระยะก่อนเปิดเรียน แนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอน คือ การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) โดยสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดสรรช่องสัญญาณออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 15 ช่องรายการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนับสนุนเนื้อหา สาระการเรี ยนรู้ ของระดับ ปฐมวัย ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําเนื้อหา สาระการเรีย นรู้
ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั้งนี้ ได้เริ่มออกอากาศทั้ง 15 ช่องรายการ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยในระหว่างนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563
เป็นช่วงตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ปรับพื้นฐานนักเรียนให้ได้เรียนล่วงหน้า และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้
โดยไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลแต่อย่างใด
หากโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัด (ศบค.จังหวัด) สําหรับโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนน้อยและมีพื้นที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนได้แบบปกติ ให้โรงเรียนปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางการดําเนินงานเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สําหรับโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนมาก แต่พื้นที่น้อย ให้จัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และการเรียนผ่านออนไลน์ (ONLINE) โดยให้นักเรียนสลับกันมาเรียน สลับกันมาสอบที่โรงเรียน
โดยโรงเรียนออกข้อสอบคู่ขนาน (Parallel examination)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังว่า เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการปรับเปลี่ยนบทบาท หน้าที่ ไปสู่วิถีการเรียนรู้ใหม่ให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓

สิ่งที่ต้องทาความเข้าใจก่อนใช้เอกสารฉบับนี้
เอกสารฉบับนี้เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้อย่างรอบด้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยเห็นความจําเป็นร่วมกันที่ต้องปรับการจัดการเรียนรู้
ให้พร้อมเข้าสู่วิถีใหม่ การวางมาตรการในเบื้องต้นของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเเบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้เเก่
๑. ช่วงการเรียนปรับพื้นฐาน (18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563)
๑.๑ ระยะประเมินการเข้าถึงระบบการจัดการเรียนการสอนจากส่วนกลาง (18 - 31 พฤษภาคม 2563)
๑.๒ ระยะประเมินความเข้าใจการเรียนรู้ในสาระวิชา (1 - 30 มิถุนายน 2563)
๒. ช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นต้นไป (1 กรกฎาคม – 13 พฤศจิกายน 2563)
ในช่วงการเรียนปรับพื้นฐานจะเป็ นช่วงเวลาสําหรับผู้จัดการเรียนรู้ได้เรียนรู้ระบบ นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อคงสถานะความรู้ ปรับพื้นฐาน และเรียนล่วงหน้า
ไปพร้อม ๆ กัน ในส่วนของประชาสังคมจะยังสามารถระดมความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเเนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเเละสอดคล้องกับวิถีใหม่ต่อไปได้
เอกสารฉบับนี้ได้จําเเนกเเนวทางปฏิบัติตามระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเเละตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้ ดังนี้
• มาตรการการจัดการเรียนรู้จากส่วนกลาง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และช่องทางที่สนับสนุน
• แนวทางปฏิ บั ติ สํ า หรั บ ครู แ ละผู้ ป กครองในช่ ว งการเรี ย นปรั บ พื้ น ฐาน ระหว่ า งวั น ที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2563 เพื่ อ ประเมิ น การเข้ า ถึ ง ระบบ
การจัดการเรียนการสอนจากส่วนกลาง โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
- กรณีสําหรับนักเรียนรายที่สํารวจเบื้องต้นว่าเข้าถึงช่องทาง Learn from home ที่ส่วนกลางจัดให้ได้
- กรณีสําหรับนักเรียนรายที่สํารวจเบื้องต้นว่าเข้าถึงช่องทาง Learn from home ที่ส่วนกลางจัดให้ไม่ได้เลย
• แนวทางปฏิบัติสําหรับครูและผู้ปกครอง หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติ (หมายรวมถึงช่ วงปรับพื้นฐานตามความปกติใหม่
(New Normal) ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 เพื่อประเมินความเข้าใจสาระวิขาที่ได้เรียนรู้) โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
- กรณีสําหรับนักเรียนรายที่เข้าถึงช่องทาง Learn from home ที่ส่วนกลางจัดให้ได้
- กรณีสําหรับนักเรียนรายที่เข้าถึงช่องทาง Learn from home ที่ส่วนกลางจัดให้ไม่ได้เลย

๔

สิ่งที่ต้องทาความเข้าใจก่อนใช้เอกสารฉบับนี้ (ต่อ)
• แนวทางปฏิบัติสําหรับครูและผู้ปกครอง หากจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติ ซึ่งต้องคํานึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)

และต้องคงมาตรการคัดกรองทางสาธารณสุขต่อไป การจัดกิจกรรมที่โรงเรียนมีเงื่ อนไขที่ต้องคํานึงถึง คือ จํานวนนักเรียนและพื้ นที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
สําหรับโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนน้อยและมีพื้นที่เพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ สําหรับโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนมาก แต่พื้นที่น้อย ให้จัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และการเรียนผ่านออนไลน์ (ONLINE) โดยให้นักเรียนสลับกันมาเรียน สลับกัน
มาสอบที่โรงเรียน โดยโรงเรียนออกข้อสอบคู่ขนาน (Parallel examination) เพื่อให้จํานวนนักเรียนต่อห้องสอบลดลง
- กรณีสําหรับนักเรียนรายที่เข้าถึงช่องทาง Learn from home ที่ส่วนกลางจัดให้ได้
- กรณีสําหรับนักเรียนรายที่เข้าถึงช่องทาง Learn from home ที่ส่วนกลางจัดให้ไม่ได้เลย

๕
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มาตรการในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับปฐมวัยที่ส่วนกลางจัดให้
1. การจัดการเรียนการสอน ใช้การเรียนการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันละ 2 ชั่วโมง 30 นาที และออกอากาศซ้ํา (rerun)
วันละ 2 รอบ วันเสาร์นํารายการวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธมาออกอากาศซ้ํา (rerun) วันอาทิตย์นํารายการวันพฤหัสบดี และวันศุกร์มาออกอากาศซ้ํา (rerun)
การรับชมต้องคํานึงถึงสุขภาวะของนักเรียน และให้ถือว่าการจัดการเรียนการสอนทางไกล เป็นช่องทางสนับสนุนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนการเรียนการสอน
ได้ทั้งหมด ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนเองได้ตามความเหมาะสม
2. ช่องทางการเรียนที่บ้าน (Learn from home) เลือกชมได้ 6 ช่องทาง ได้แก่
(1) ทีวีดิจิทัลช่อง 37 - 39
(2) ทีวีผ่านดาวเทียมระบบ KU-Band (จานทึบ) ช่อง 195 – 197 (3) ทีวีผ่านดาวเทียมระบบ C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 337 – 339
(4) Mobile Application : DLTV
(5) Youtube : www.youtube.com
(6) www.dltv.ac.th (DLTV 10 – 12)

หมายเหตุ : มาตรการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา คือ กระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยความรู้ขั้นต่ํา ที่สามารถยอมรับได้ สําหรับรองรับการจัดการเรียนรู้
ในความปกติใหม่ (New Normal) กําหนดเงื่อนไขในการบริหารหลักสูตร รวมถึงการวัดและประเมินผลในสถานการณ์พิเศษ พร้อมจัดให้มีศูนย์เฉพาะกิจ
ประจําจังหวัด เพื่อช่วยเหลือครูประจําการในการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด และฝึกอบรมสมรรถนะจําเป็นสําหรับครูที่คิดเป็นชั่วโมงพัฒนาวิชาชี พได้
ทั้งนี้ ภาระงานครูที่เปลี่ยนไปตามบริบทสถานการณ์จะต้องไม่กระทบต่อการประเมินวิทยฐานะครู อีกทั้งยังต้องเพิ่มปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานให้ครู
อย่างเหมาะสมด้วย เพื่อให้ครูมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของนักเรียนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายต่อต้านการทุจริต
ทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์พิเศษ เช่น ลอกเลียนคําตอบ/การรับจ้างทําการบ้านออนไลน์ เป็นต้น ผู้ที่ดําเนินการมีความผิดตามกฎหมาย

๘
3. แนวทางปฏิบัติสาหรับครูและผู้ปกครอง
3.1 ช่วงเวลาปรับพื้นฐานเพื่อประเมินการเข้าถึงระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2563
กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
1) ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ
1) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
นักเรียน และระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
2) สนับสนุนการจัดประสบการณ์
รายบุคคล (Data Management Center)
การเรียนรู้ที่บ้านตามศักยภาพ
2) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
และบริบทของครอบครัว
3) ดาวน์โหลดและศึกษาแผนการจัดประสบการณ์ 3) เตรียมสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเรียนรู้และใบงานต่าง ๆ และดูการเรียน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
การสอนล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ DLTV
ของนักเรียนตามตาราง
(www.dltv.ac.th)
กิจกรรมประจําวัน
4) ศึกษาช่องทางการเรียนรู้ที่บ้าน
4) เข้าร่วมช่องทางการติดต่อ
(Learn from home) และวิธีการใช้งาน
สื่อสารกับครู เช่น ไลน์ (Line)
5) สํารวจนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านทุกคน
เฟซบุ๊ค (Facebook)
และสํารวจผู้ป กครองที่มีความพร้ อม
โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น ๆ
ในการเรียนของนักเรียน
ตามบริบท
6) จัดส่งเอกสาร ใบงาน สื่อ อุปกรณ์ ให้ผู้ปกครอง 5) นํานักเรียนรายงานตัวกับครู
7) เยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบทุกคน
ผ่านช่องทางการสื่อสารก่อน
8) สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือ
เริ่มจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จากผู้ปกครอง ในการจัดประสบการณ์
และดูแลนักเรียนขณะจัด
การเรียนรู้ให้นักเรียนที่บ้าน
ประสบการณ์การเรียนรู้
9) ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการช่วยครูจัด
ตามตารางกิจกรรม
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียน
ที่บ้าน

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 6 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
1) ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ 1) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
นักเรียน และระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
2) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (Data Management Center)
ที่บ้านตามศักยภาพและบริบท
2) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของครอบครัว
3) ดาวน์โหลดและศึกษาแผนการสอน
3) ให้นักเรียนทํา ใบงาน/
และใบงานต่าง ๆ และดูการเรียนการสอน
ชิ้นงาน/ภาระงาน ด้วยตนเอง
ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ DLTV
ที่บ้าน กํากับดูแล และ
(www.dltv.ac.th) เพื่อออกแบบ
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
4) รับ–ส่งแฟ้มงานนักเรียน และ
ให้เหมาะสมกับนักเรียน
สื่อสารกับครูตามการนัดหมาย
4) สํารวจข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในความดูแล 5) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
ให้ครบถ้วน
การจัดประสบการณ์
5) จัดส่งเอกสารการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของนักเรียน
การเรียนรู้สําหรับนักเรียน
6) เยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบทุกคนทําความเข้าใจ
และขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
7) ร่วมกับผู้ปกครองหาแนวทางแก้ไข
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของนักเรียน

๙
กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
6) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ในขณะจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ แล้วรายงาน
ให้ครูทราบ
7) พบปะครูรายสัปดาห์ตามที่
นัดหมาย เพื่อรับ–ส่งแฟ้มงาน
พร้อมทั้งแจ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ให้ครูทราบเพื่อหาทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 6 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง

หมายเหตุ : การทวนสอบข้อมูลนักเรียนและครอบครัว จะช่วยให้ครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้
กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างพิจารณากําหนดมาตรการอื่นที่จะช่วยครูในการทวนสอบข้อมูลดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย

๑๐
3.2 การจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อประเมินความเข้าใจในการเรียนตามมาตรการที่ส่วนกลางจัดให้ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

1)
2)
3)

4)
5)

กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
ศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 1) เตรียมสื่อ/ใบงาน ที่ได้รับจากครู
สื่อ ใบงาน ของ DLTV (www.dltv.ac.th)
(กรณีผู้ปกครองพร้อม)
เตรียมสื่อ/ใบงาน และอุปกรณ์ ให้นักเรียน 2) กํากับดูแลการจัดประสบการณ์
ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพูดคุย
การเรียนรู้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ให้คําปรึกษา เก็บชิ้นงานของนักเรียน
ตามช่วงเวลาแต่ละวันทีเ่ หมาะสม
กลับมาตรวจ และกระตุ้นผู้ปกครอง
กับนักเรียนและผู้ปกครอง
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง วิเคราะห์
3) รับ-ส่งชิ้นงานของนักเรียน
ผลการตรวจเยี่ยมบ้านเพื่อนํามาทบทวน
ตามนัดหมาย
และจัดทําเอกสาร/สื่อ เพิ่มเติมตามบริบท 4) รับการประเมินจากครู
ของนักเรียนรายบุคคล
ในขณะตรวจเยี่ยมบ้าน
ออกแบบการประเมินผลตามบริบท
5) ปฏิบัติตามคําแนะนําของครู
ของนักเรียนรายบุคคล
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

1)

2)
3)

4)
5)

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 6 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
ศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 1) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
สื่อใบงาน ของ DLTV (www.dltv.ac.th) 2) สนับสนุนการจัดประสบการณ์
เพื่อออกแบบแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่บ้านตามศักยภาพ
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน
และบริบทของครอบครัว
เตรียมสื่อ/ใบงาน ส่งไปให้ที่บ้าน
3) กํากับ ดูแลให้นักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมรับ-ส่งเอกสาร
ทําแบบฝึกหัด/ใบงาน/ชิ้นงาน/
ให้ผู้ปกครอง เพื่อให้คําปรึกษา
ภาระงาน ด้วยตนเองที่บ้าน
และกระตุ้นผู้ปกครอง อย่างน้อยสัปดาห์
โดยคอยให้คําแนะนํา กํากับ
ละ 1 ครั้ง
ดูแล และช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
วิเคราะห์ผลการตรวจเยี่ยมบ้าน
4) รับ–ส่งแฟ้มงานนักเรียน
เพื่อนํามาทบทวนและจัดทําเอกสาร/สื่อ
และสื่อสารกับครูตามการนัดหมาย
เพิ่มเติมตามบริบทของนักเรียนรายบุคคล 5) ให้ความร่วมมือกับครู
ออกแบบการประเมินผลตามบริบท
หาแนวทางแก้ไขการจัด
ของนักเรียนรายบุคคล
ประสบการณ์การเรียนรู้

๑๑
3.3 กรณีจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้
กรณีที่ได้รับการอนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในจังหวัด ในการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติเรียนที่โรงเรียนโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดําเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนั้น หากมีจํานวนนักเรียนน้อย
และมีพื้นที่เพียงพอ ก็จัดการเรียนการสอนตามปกติได้
หากจํานวนนักเรียนมาก หรือมีพื้นที่ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนแบบ Social distancing / New Normal ต้องจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ระหว่างการเรียนที่โรงเรีย น (ON-SITE) การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และการเรียนผ่า นออนไลน์ (ONLINE) ให้นักเรียนสลับกันมาเรียน สลับกันมาสอบที่โรงเรียนได้
โดยครูต้องคํานึงถึงการจัดทําข้อสอบคู่ขนาน (Parallel examination) เพื่อความเป็นธรรมของผู้เข้าสอบ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ
1) ประสานครูในการเตรียมความ
นักเรียน และระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
พร้อมในการจัดประสบการณ์
รายบุคคล (Data Management Center)
การเรียนรู้สําหรับนักเรียน
ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล 2) สนับสนุนนักเรียนในการจัด
ศึกษาและประยุกต์ใช้แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม
ประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อใบงาน
ช่องทางการเรียน ตาม
ของ DLTV (www.dltv.ac.th)
ศักยภาพและบริบทของ
จัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ครอบครัว
และตารางสอนแบบ New Normal
3) กรณีที่ผู้ปกครองมีความสามารถ
จัดทําและจัดส่งเอกสารการจัด
ช่วยจัดประสบการณ์การเรียนรูไ้ ด้
ประสบการณ์การเรียนรู้ สําหรับผู้ปกครอง
ให้ผู้ปกครองวางแผนจัด
และนักเรียนแบบ New Normal
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับครู
วางแนวทางติดต่อประสานงานในระยะยาว
กับผู้ปกครอง และหมั่นติดตามผลเป็นระยะ
ออกแบบการประเมินผลตามบริบท
และบันทึกผลการประเมิน

1)
2)
3)
4)

5)

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 6 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ 1) ประสานครูในการเตรียม
นักเรียน และระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
ความพร้อมในการจัดประสบการณ์
รายบุคคล (Data Management Center)
การเรียนรู้ สําหรับนักเรียน
ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล 2) สนับสนุนนักเรียนในการเรียน
ศึกษาและประยุกต์ใช้แผนการจัด
ตามศักยภาพและบริบท
ประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อ ใบงาน
ของครอบครัว
ของ DLTV (www.dltv.ac.th)
3) กรณีที่ผู้ปกครองมีความสามารถ
จัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ช่วยจัดการเรียนการสอนได้
และตารางสอนแบบ New Normal
ให้ผู้ปกครองวางแผนจัด
กลุ่มที่ 1 นักเรียนทีผ่ ู้ปกครองไม่
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับครู
สามารถดูแลได้มาเรียนที่โรงเรียน
กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่ผู้ปกครองสามารถ
ดูแลได้ ให้มาเรียนที่โรงเรียนใช้วิธีการ
สลับมาเรียน
จัดส่งเอกสารการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ สําหรับนักเรียนให้ผู้ปกครอง

๑๒
กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 6 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
6) วางแผนร่วมกับผู้ปกครองในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และติดตามผล
การเรียนเป็นระยะ
7) ออกแบบการประเมินพัฒนาการ

๑๓

มาตรการในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับประถมศึกษาที่ส่วนกลางจัดให้
1. การจัดการเรียนการสอน ใช้การเรียนการสอนที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลิตขึ้น วันละ 2 ชั่วโมง 30 นาที และออกอากาศซ้ํา (rerun)
วันละ 2 รอบ วันเสาร์นํารายการวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธมาออกอากาศซ้ํา (rerun) วันอาทิตย์นํารายการวันพฤหัสบดี และวันศุกร์มาออกอากาศซ้ํา (rerun) การ
รับชมต้องคํานึงถึงสุขภาวะของนักเรียน และให้ถือว่าการจัดการเรียนการสอนทางไกลเป็นช่องทางสนับสนุนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนการเรียนการสอนได้ทั้งหมด
ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนเองได้ตามความเหมาะสม
2. ช่องทางการเรียนที่บ้าน (Learn from home) เลือกชมได้ 6 ช่องทาง ได้แก่
(1) ทีวีดิจิทัลช่อง 40 - 45
(2) ทีวีผ่านดาวเทียมระบบ KU-Band (จานทึบ) ช่อง 186 – 191 (3) ทีวีผ่านดาวเทียมระบบ C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 340 – 345
(4) Mobile Application : DLTV (5) Youtube : www.youtube.com
(6) www.dltv.ac.th (DLTV 1 – 6)

หมายเหตุ
1. มาตรการที่อยู่ ระหว่างการพิจ ารณา คือ กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดหลั กเกณฑ์ว่าด้วยความรู้ขั้นต่ําที่สามารถยอมรับได้สําหรับรองรับการจัดการเรียนรู้
ในความปกติ ใหม่ (New Normal) กําหนดเงื่อนไขในการบริหารหลั กสู ตรรวมถึงการวัดและประเมินผลในสถานการณ์พิเศษ พร้อมจัดให้ มีศูนย์เฉพาะกิจประจําจังหวัด
เพื่อช่ว ยเหลื อครู ป ระจํ าการในการจัดการเรียนรู้ภ ายใต้ส ถานการณ์โ ควิด และฝึ กอบรมสมรรถนะจําเป็นสํ าหรับครูที่คิดเป็นชั่ว โมงพัฒ นาวิช าชี พได้ ทั้งนี้
ภาระงานครูที่เปลี่ยนไปตามบริบทสถานการณ์จะต้องไม่กระทบต่อการประเมินวิทยฐานะครู อีกทั้งยังต้องเพิ่มปัจจัยสนับสนุนการดําเนิ นงานให้ครูอย่างเหมาะสมด้วย
เพื่อให้ ครู มีขวัญกําลั งใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของนักเรียนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายต่อต้านการทุจ ริตทางการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์พิเศษ เช่น ลอกเลียนคําตอบ/การรับจ้างทําการบ้านออนไลน์ เป็นต้น ผู้ที่ดําเนินการมีความผิดตามกฎหมาย
2. เทปการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่นํามาออกอากาศ
ในขณะนี้อิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การถ่ายทําเทปให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากโรงเรียนต้นทางปิดเรียน
ตามประกาศของรัฐบาล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงอยู่ระหว่างประสานงานกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อจัดทําเทปการเรียนการสอนให้ทันใช้งานก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่

๑๔
3. แนวทางปฏิบัติสาหรับครูและผู้ปกครอง
3.1 ช่วงเวลาปรับพื้นฐานเพื่อประเมินการเข้าถึงระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2563
กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
1) ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ
1) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
นักเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 2) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (Data Management Center)
ที่บ้านตามศักยภาพและบริบท
2) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของครอบครัว
3) ดาวน์โหลด ศึกษาแผนการสอน เตรียม
3) เตรียมช่องทางในการเรียนที่บ้าน
เอกสารการเรียนรู้ ใบงานต่าง ๆ สําหรับ
(Learn from home) เอกสาร
นักเรียน และศึกษาการเรียนการสอน
การเรียนรู้ ใบงานต่าง ๆ ที่ใช้ใน
ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ DLTV
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
(www.dltv.ac.th)
4) เข้าร่วมช่องทางการสื่อสารกับ
4) ศึกษาช่องทางในการเรียนที่บ้าน
ครู เช่น โทรศัพท์ ไลน์ (Line)
(Learn from home) และวิธีการใช้งาน
เฟซบุ๊ค (Facebook) หรือช่องทาง
5) สํารวจข้อมูลนักเรียนเพื่อเตรียม
อื่น ๆ ตามนัดหมาย
ความพร้อม และช่วยเหลือในการจัด
5) นํานักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่ม
การเรียนการสอนทางไกล
จัดการเรียนรู้กับครู ผ่านช่องทาง
6) เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ครบทุกคน
การสื่อสารตามนัดหมายและดูแล
และรับ-ส่งเอกสารการเรียนสําหรับ
นักเรียนขณะจัดการเรียนรู้
นักเรียน
6) รับ–ส่งแฟ้มงานนักเรียน
และสื่อสารกับครูตามการนัดหมาย
7) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 6 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
1) ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ 1) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
นักเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 2) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (Data Management Center)
ที่บ้านตามศักยภาพและบริบท
2) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของครอบครัว
3) ดาวน์โหลดและศึกษาแผนการสอน
3) ดูแลให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด/
และใบงานต่าง ๆ และดูการเรียน
ใบงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน
การสอนล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ DLTV
ด้วยตนเองที่บ้าน โดยคอย
(www.dltv.ac.th) เพื่อวางแผนการ
ให้คําแนะนํา กํากับดูแล
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
และช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
4) สํารวจข้อมูลนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อม 4) เข้าร่วมช่องทางการสื่อสาร
ในการจัดการเรียนการสอน
1) กับครู ตามช่องทางที่นัดหมาย
5) เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ครบทุกคน
5) รับ–ส่งแฟ้มงานนักเรียน
และรับ-ส่งเอกสารการเรียนสําหรับนักเรียน
และสื่อสารกับครูตามการนัดหมาย
6) สร้างความเข้าใจ ความสําคัญของการร่วมมือ 5) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
ระหว่างครูและผู้ปกครอง พร้อมทั้ง
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
อธิบายถึงเอกสารจัดการเรียนรู้
และวางแผนร่วมกันในการจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนที่บ้าน

๑๕
กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 6 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
7) สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงเหตุผล
7) สําหรับผู้ปกครองมีความพร้อม
ที่ต้องปรับพื้นฐาน New Normal
ในการช่วยจัดการเรียนรู้ ให้ร่วมวางแผน
และความสําคัญของการร่วมมือระหว่าง
กับครู จัดการเรียนรู้สําหรับนักเรียนที่บ้าน
ครูและผู้ปกครอง พร้อมทั้งอธิบายถึง
8) ร่วมกับผู้ปกครองหาแนวทางแก้ไข
เอกสารจัดการเรียนรู้ และวางแผนร่วมกัน
การจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนที่บ้าน
8) สําหรับผู้ปกครองมีความพร้อม
ในการช่วยจัดการเรียนรู้ที่บ้านให้กับ
นักเรียน ให้วางแผนร่วมกันจัดการเรียนรู้
สําหรับนักเรียน

หมายเหตุ : การทวนสอบข้อมูลนักเรียนและครอบครัว จะช่วยให้ครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้
กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างพิจารณากําหนดมาตรการอื่นที่จะช่วยครูในการทวนสอบข้อมูลดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย

๑๖
3.2 การจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อประเมินความเข้าใจในการเรียนตามมาตรการที่ส่วนกลางจัดให้ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

1)

2)
3)

4)

5)
6)

กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
ศึกษาแผนการสอน ใบงานต่าง ๆ และเตรียม 1) ศึกษาและเตรียมเอกสาร ใบงาน
เอกสารสําหรับนักเรียน และศึกษาการเรียน
สื่อ อุปกรณ์การเรียน
การสอนล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ DLTV
2) สนับสนุน กํากับ ดูแลการเรียน
(www.dltv.ac.th)
ของนักเรียนตามช่องทาง
จัดทําและจัดส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้
การเรียนการสอนทางไกล
ระดับประถมศึกษา สําหรับนักเรียน
ที่บ้านตามศักยภาพและบริบท
แต่ละราย
ของครอบครัว
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพูดคุย
3) รับ-ส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้
ให้คําปรึกษาผู้ปกครอง และรับ-ส่งเอกสาร
ใบงาน อื่น ๆ ของนักเรียน
การจัดการเรียนรู้ ใบงาน อื่น ๆ
4) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียน
วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียน
ทางไกล ผลจากการเยี่ยมบ้านและปัญหา 6) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
ต่าง ๆ เพื่อนํามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ตามบริบทของนักเรียนรายบุคคล
ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียน
และร่วมกับผู้ปกครองประเมินผลการเรียน
ตามบริบทนักเรียนรายบุคคล
ร่วมมือกับผู้ปกครอง หาแนวทางแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 6 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
1) ศึกษาแผนการสอน ใบงานต่าง ๆ และเตรียม 1) ศึกษาและเตรียมเอกสาร ใบงาน
เอกสารสําหรับนักเรียน และศึกษาการเรียน
สื่อ อุปกรณ์การเรียน
การสอนล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ DLTV 2) สนับสนุน กํากับ ดูแลการเรียน
(www.dltv.ac.th) เพื่อวางแผนการจัด
ของนักเรียนที่บ้านตามศักยภาพ
การเรียนรู้ให้กับนักเรียน
และบริบทของครอบครัว
2) จัดทําและจัดส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้ 3) รับ-ส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้
ระดับประถมศึกษา สําหรับนักเรียน
ใบงาน อื่น ๆ ของนักเรียน
แต่ละราย
4) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
3) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน สร้างความเข้าใจ
5) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียน
และขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ของนักเรียน
ในการจัดการเรียนรู้ และรับ-ส่งเอกสาร 6) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ ใบงาน อื่น ๆ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียน ผลจากการเยี่ยมบ้าน
และปัญหาต่าง ๆ เพื่อนํามาทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขตามบริบทของนักเรียน
รายบุคคล
5) ออกแบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนและร่วมกับผู้ปกครองประเมินผล
การเรียนตามบริบทนักเรียนรายบุคคล
6) ร่วมกับผู้ปกครองหาแนวทางแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

๑๗
3.3 กรณีจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้
กรณีที่ได้รับการอนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในจังหวัด ในการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติเรียนที่โรงเรียนโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดําเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนั้น หากมีจํานวนนักเรียน
น้อยและมีพื้นที่เพียงพอ ก็จัดการเรียนการสอนตามปกติได้
หากจํานวนนักเรียนมาก หรือมีพื้นที่ไม่เพียงพอสาหรั บการเรี ยนแบบ Social distancing / New Normal ก็ต้องจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ระหว่าง การเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และการเรียนผ่านออนไลน์ (ONLINE) ให้นักเรียนสลับกันมาเรียน สลับกันมาสอบที่โรงเรียนได้ โดยครู
ต้องคํานึงถึงการจัดทําข้อสอบคู่ขนาน (Parallel examination) เพื่อความเป็นธรรมของผู้เข้าสอบ

1)
2)
3)

4)
5)

กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ
1) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
นักเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 2) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (Data Management Center)
ที่บ้านตามศักยภาพและบริบท
ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของครอบครัว
ดาวน์โหลด ศึกษาแผนการสอน เตรียม
3) เตรียมช่องทางในการเรียนที่บ้าน
เอกสารการเรียนรู้ ใบงานต่าง ๆ สําหรับ
(Learn from home) เอกสาร
นักเรียน และศึกษาการเรียนการสอน
การเรียนรู้ ใบงานต่าง ๆ ที่ใช้ใน
ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ DLTV
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
(www.dltv.ac.th)
4) เข้าร่วมช่องทางการสื่อสารกับ
ศึกษาช่องทางในการเรียนที่บ้าน
ครู เช่น โทรศัพท์ ไลน์ (Line)
(Learn from home) และวิธีการใช้งาน
เฟซบุ๊ค (Facebook) หรือช่องทาง
สํารวจข้อมูลนักเรียนเพื่อเตรียม
อื่น ๆ ตามนัดหมาย
ความพร้อม วางแผนการจัดการเรียน
5) นํานักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่ม
การสอนทางไกล ผ่านช่องทางเรียนที่บ้าน
จัดการเรียนรู้กับครู ผ่านช่องทาง
และแบ่งกลุ่มสลับนักเรียนมาเรียนที่
การสื่อสารตามนัดหมายและดูแล
โรงเรียน
นักเรียนขณะจัดการเรียนรู้

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 6 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
1) ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ 1) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
นักเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 2) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (Data Management Center)
ที่บ้านตามศักยภาพและบริบท
2) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของครอบครัว
3) ดาวน์โหลด ศึกษาแผนการสอน เตรียม
3) เข้าร่วมช่องทางการสื่อสาร
เอกสารการเรียนรู้ ใบงานต่าง ๆ สําหรับ
กับครู ตามนัดหมาย
นักเรียน และศึกษาการเรียนการสอน 4) นํานักเรียนรายงานตัวก่อนเริ่ม
ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ DLTV
จัดการเรียนรู้กับครู ผ่านช่องทาง
(www.dltv.ac.th) เพื่อวางแผนการเรียนรู้
การสื่อสารตามนัดหมายและดูแล
ที่เหมาะสม สําหรับนักเรียนที่เรียนที่บ้าน
นักเรียนขณะจัดการเรียนรู้
4) จัดให้นักเรียน มาเรียนที่โรงเรียน
5) รับ–ส่งแฟ้มงานนักเรียน
โดยต้องปฏิบัติตาม แบบ Social distancing
และสื่อสารกับครูตามการนัดหมาย
กรณีที่นักเรียนสลับกันมาเรียนที่โรงเรียน
6) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียน
ครูต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียน
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
7) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

๑๘
กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
6) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพูดคุย
6) รับ–ส่งแฟ้มงานนักเรียน
ให้คําปรึกษาผู้ปกครอง และรับ-ส่ง
และสื่อสารกับครูตามการนัดหมาย
เอกสารการจัดการเรียนรู้ ใบงาน อื่น ๆ 7) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียน
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ของนักเรียน
7) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน
8) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
ทางไกล ผลจากการเยี่ยมบ้านและปัญหา
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ต่าง ๆ เพื่อนํามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข
ตามบริบทของนักเรียนรายบุคคล
8) ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียน
และร่วมกับผู้ปกครองประเมินผล
การเรียนตามบริบทนักเรียนรายบุคคล
9) ร่วมมือกับผู้ปกครอง หาแนวทางแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 6 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
5) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน สร้างความเข้าใจ
และขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการจัดการเรียนรู้ และรับ-ส่งเอกสาร
การจัดการเรียนรู้ ใบงาน อื่น ๆ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
6) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ผลจากการเยี่ยมบ้าน
และปัญหาต่าง ๆ เพื่อนํามาทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขตามบริบทของนักเรียน
รายบุคคล
7) ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
และร่วมกับผู้ปกครองประเมินผล
การเรียนรู้ตามบริบทนักเรียนรายบุคคล
8) ร่วมมือกับผู้ปกครอง หาแนวทางแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

๑๙

มาตรการในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สว่ นกลางจัดให้
1. การจัดการเรียนการสอน ใช้การเรียนการสอนที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลิตขึ้น วันละ 2 ชั่วโมง 30 นาที และออกอากาศซ้ํา (rerun)
วันละ 2 รอบ วันเสาร์นํารายการวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธมาออกอากาศซ้ํา (rerun) วันอาทิตย์นํารายการวันพฤหัสบดี และวันศุกร์มาออกอากาศซ้ํา (rerun)
การรับชมต้องคํานึงถึงสุขภาวะของนักเรียน และให้ถือว่าการจัดการเรียนการสอนทางไกลเป็นช่องทางสนับสนุนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนการเรียนการสอนได้
ทั้งหมด ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนเองได้ตามความเหมาะสม
2. ช่องทางการเรียนที่บ้าน (Learn from home) เลือกชมได้ 7 ช่องทาง ได้แก่
(1) ทีวีดิจิทัลช่อง 46 – 48
(2) ทีวีผ่านดาวเทียมระบบ KU-Band (จานทึบ) ช่อง 192 – 194 (3) ทีวีผ่านดาวเทียมระบบ C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 346 – 348
(4) www.dltv.ac.th (DLTV 7 – 9) (5) Mobile Application : DLTV
(6) Youtube : www.youtube.com
(7) การเรียนรู้ผ่าน www.deep.go.th (DEEP : Digital Education Excellence Platform)

หมายเหตุ
1. มาตรการที่อยู่ ร ะหว่างการพิจ ารณา คือ กระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลั กเกณฑ์ว่าด้ว ยความรู้ขั้นต่ําที่ส ามารถยอมรับได้สํ าหรับรองรับการจัดการเรียนรู้
ในความปกติใหม่ (New Normal) กําหนดเงื่อนไขในการบริหารหลักสูตรรวมถึงการวัดและประเมินผลในสถานการณ์พิเศษ พร้อมจัดให้มีศูนย์เฉพาะกิจประจํา
จังหวัดเพื่อช่วยเหลือครู ประจําการในการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด และฝึกอบรมสมรรถนะจําเป็นสําหรับครูที่คิดเป็นชั่วโมงพัฒนาวิชาชีพได้ ทั้งนี้
ภาระงานครู ที่เปลี่ ย นไปตามบริบทสถานการณ์จะต้องไม่กระทบต่อการประเมินวิทยฐานะครู อีกทั้งยังต้องเพิ่มปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานให้ ครูอย่า ง
เหมาะสมด้วย เพื่อให้ครูมีขวัญกําลั งใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุ ขของนักเรียนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายต่ อต้านการทุจริ ต
ทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์พิเศษ เช่น ลอกเลียนคําตอบ/การรับจ้างทําการบ้านออนไลน์ เป็นต้น ผู้ที่ดําเนินการมีความผิดตามกฎหมาย
2. เทปการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่นํามาออกอากาศใน
ขณะนี้อิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การถ่ายทําเทปให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากโรงเรียนต้นทางปิดเรียนตาม
ประกาศของรัฐบาล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงอยู่ระหว่างประสานงานกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อจัดทําเทปการเรียนการสอนให้ทันใช้งานก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่

๒๐
3. แนวทางปฏิบัติสาหรับครูและผู้ปกครอง
3.1 ช่วงเวลาปรับพื้นฐานเพื่อประเมินการเข้าถึงระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2563

1)
2)
3)

4)
5)
6)

กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ
1) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
นักเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 2) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (Data Management Center)
ที่บ้านตามศักยภาพและบริบท
ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของครอบครัว
ดาวน์โหลด ศึกษาแผนการสอน เตรียม
3) กระตุ้นนักเรียนเตรียมช่องทาง
เอกสารการเรียนรู้ ใบงานต่าง ๆ สําหรับ
ในการเรียนที่บ้าน (Learn from
นักเรียน และศึกษาการเรียนการสอน
home) เอกสารการเรียนรู้
ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ DLTV
ใบงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
(www.dltv.ac.th)
ของนักเรียน และรายงานตัว
ศึกษาช่องทางในการเรียนที่บ้าน
ก่อนเรียนกับครู ผ่านช่องทาง
(Learn from home) และวิธีการใช้งาน
การสื่อสารตามนัดหมาย
สํารวจข้อมูลนักเรียนเพื่อเตรียม
4) เข้าร่วมช่องทางการสื่อสารกับ
ความพร้อม และช่วยเหลือในการจัด
ครู เช่น โทรศัพท์ ไลน์ (Line)
การเรียนการสอนทางไกล
เฟซบุ๊ค (Facebook) หรือช่องทาง
เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ครบทุกคนให้
อื่น ๆ ตามนัดหมาย
คําแนะนําผู้ปกครองถึงแนวทาง
6) รับ–ส่งแฟ้มงานนักเรียน ตามที่ครู
การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
นัดหมาย
ทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 7) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
รับ-ส่งเอกสารการเรียนสําหรับนักเรียน
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

1)
2)
3)

4)

5)

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 7 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ 1) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
นักเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 2) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (Data Management Center)
ที่บ้านตามศักยภาพและบริบท
ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของครอบครัว
ดาวน์โหลด ศึกษาแผนการสอน เตรียม
3) กระตุ้นนักเรียนในการเรียน
เอกสารการเรียนรู้ ใบงานต่าง ๆ สําหรับ
ทําการบ้านหรือใบงานตามที่
นักเรียน และศึกษาการเรียนการสอน
ครูนัดหมาย
ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ DLTV
4) เข้าร่วมช่องทางการสื่อสารกับ
(www.dltv.ac.th) เพื่อวางแผนการเรียนรู้
ครู เช่น โทรศัพท์ ไลน์ (Line)
ที่เหมาะสม สําหรับนักเรียนที่เรียนที่บ้าน
เฟซบุ๊ค (Facebook) หรือ
สํารวจข้อมูลนักเรียนรายบุคล ตาม
ช่องทางอื่น ๆ ตามนัดหมาย
ระดับความสามารถในการเรียนที่บ้าน 6) รับ–ส่งแฟ้มงานนักเรียน ตามที่ครู
และผู้ปกครองที่มีศักยภาพสามารถช่วย
นัดหมาย
จัดการเรียนการสอนได้
7) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
เตรียมแผนการสอน เอกสารการเรียน
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น และใบงานต่าง ๆ
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนเป็นรายบุคคล

๒๑
กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 7 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
7) สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงเหตุผล
6) เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ครบทุกคน
ที่ต้องปรับพื้นฐาน New Normal
ให้คําแนะนําผู้ปกครองถึงแนวทาง
และความสําคัญของการร่วมมือระหว่าง
การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
ครูและผู้ปกครอง พร้อมทั้งอธิบายถึง
สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน
เอกสารจัดการเรียนรู้ และวางแผนร่วมกัน
ถึงเหตุผล และความสําคัญของความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนรู้สําหรับนักเรียนที่บ้าน
ระหว่างครูและผู้ปกครอง
8) สําหรับผู้ปกครองที่สามารถช่วย
ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน
จัดการเรียนการสอนได้ ให้วางแผน
และรับ-ส่งเอกสารการเรียนสําหรับ
ร่วมกับผู้ปกครองจัดการเรียนรู้สําหรับ
นักเรียน
นักเรียน
7) สําหรับผู้ปกครองทีส่ ามารถช่วยจัด
การเรียนการสอนได้ ให้วางแผนร่วมกับ
ผู้ปกครองจัดการเรียนรู้สําหรับนักเรียน

หมายเหตุ : การทวนสอบข้ อ มูล นั กเรี ยนและครอบครัว จะช่ว ยให้ ครูส ามารถวางแผนการจั ด การเรีย นการสอนใน ช่ว งเวลาต่ อไปได้ อย่ างมี ประสิ ทธิภ าพมากขึ้ น
ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างพิจารณากําหนดมาตรการอื่นที่จะช่วยครูในการทวนสอบข้อมูลดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย
อนึ่ง ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสูง ครูผู้สอนควรออกแบบข้อสอบที่ป้องกันการลอกเลียนจาก อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง

๒๒
3.2 การจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อประเมินความเข้าใจในการเรียนตามมาตรการที่ส่วนกลางจัดให้ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563
กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
1) ศึกษาแผนการสอน ใบงานต่าง ๆ และเตรียม 1) สนับสนุน นักเรียนในการเรียน
เอกสารสําหรับนักเรียน และศึกษาการ
ผ่านช่องทางการเรียนทางไกล
เรียนการสอนล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ
ต่าง ๆ ตามศักยภาพและบริบท
DLTV (www.dltv.ac.th)
ของครอบครัว
2) จัดทําและจัดส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้ 2) กรณีที่ผู้ปกครองมีความสามารถ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สําหรับนักเรียน
ช่วยจัดการเรียนการสอน
3) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพูดคุย
ทางไกลได้ ให้ผู้ปกครองวางแผน
ให้คําปรึกษาผู้ปกครอง และรับ-ส่ง
การเรียนรู้ ร่วมกับครู
เอกสารการจัดการเรียนรู้ ใบงาน อื่น ๆ 3) ตรวจสอบ ติดตามการเรียนรู้
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ของนักเรียน และรับ-ส่งแฟ้ม
4) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน
งานนักเรียน ตามการนัดหมาย
ทางไกล ผลจากการเยี่ยมบ้านและปัญหา 4) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียน
ต่าง ๆ เพื่อนํามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข
ของนักเรียน
ตามบริบทของนักเรียนรายบุคคล
5) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
5) ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียน
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
และร่วมกับผู้ปกครองประเมินผลการ
เรียนตามบริบทนักเรียนรายบุคคล
6) ร่วมมือกับผู้ปกครอง หาแนวทางแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 7 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
1) ศึกษาแผนการสอน ใบงานต่าง ๆ และเตรียม 1) สนับสนุนนักเรียนในการเรียน
เอกสารสําหรับนักเรียน และศึกษา
ตามศักยภาพและบริบท
การเรียนการสอนล่วงหน้าในเว็บไซต์
ของครอบครัว
ของ DLTV (www.dltv.ac.th) เพื่อวางแผน 2) กรณีที่ผู้ปกครองมีความสามารถ
การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ช่วยจัดการเรียนการสอนได้
2) จัดทําและจัดส่งเอกสารการจัด
ให้ผู้ปกครองวางแผนการเรียนรู้
การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ร่วมกับครู
สําหรับนักเรียน
4) ตรวจสอบ ติดตามการเรียนรู้
3) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน สร้างความเข้าใจ ของนักเรียน และรับ-ส่งแฟ้ม
และขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง
งานนักเรียน ตามการนัดหมาย
ในการจัดการเรียนรู้ และรับ-ส่งเอกสาร 4) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียน
การจัดการเรียนรู้ ใบงาน อื่น ๆ
ของนักเรียน
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
4) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ทางไกล ผลจากการเยี่ยมบ้านและ
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนํามาทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขตามบริบทของนักเรียนรายบุคคล
5) ออกแบบการวัดและประเมินผล
การเรียนและร่วมกับผู้ปกครอง
ประเมินผลการเรียนตามบริบทนักเรียน
รายบุคคล
6) ร่วมมือกับผู้ปกครอง หาแนวทางแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
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3.3 กรณีจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้
กรณีที่ได้รับการอนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในจังหวัด ในการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติเรียนที่โรงเรียนโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดําเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนั้น หากมีจํานวนนักเรียน
น้อยและมีพื้นที่เพียงพอ ก็จัดการเรียนการสอนตามปกติได้
หากจํานวนนักเรียนมาก พื้นที่ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนแบบ Social distancing / New Normal ก็ต้องจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง
การเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และการเรียนผ่านออนไลน์ (ONLINE) ให้นักเรียนสลับกันมาเรียน สลับกันมาสอบที่โรงเรียนได้ โดยครูต้อง
คํานึงถึงการจัดทําข้อสอบคู่ขนาน (Parallel examination) เพื่อความเป็นธรรมของผู้เข้าสอบ
กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
1) ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ
1) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
นักเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 2) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (Data Management Center)
ที่บ้านตามศักยภาพและบริบท
2) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของครอบครัว
3) ดาวน์โหลด ศึกษาแผนการสอน เตรียม
3) กระตุ้นนักเรียนเตรียมช่องทาง
เอกสารการเรียนรู้ ใบงานต่าง ๆ สําหรับ
ในการเรียนที่บ้าน (Learn
นักเรียน และศึกษาการเรียนการสอน
from home) เอกสารการ
ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ DLTV
เรียนรู้ ใบงานต่าง ๆ ที่ใช้ใน
(www.dltv.ac.th)
การจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน
4) ศึกษาช่องทางในการเรียนที่บ้าน
และรายงานตัวก่อนเรียนกับครู
(Learn from home) และวิธีการใช้งาน
ผ่านช่องทาง การสื่อสารตาม
5) สํารวจข้อมูลนักเรียนเพื่อเตรียม
นัดหมาย
ความพร้อม วางแผนการจัดการเรียน
4) เข้าร่วมช่องทางการสื่อสารกับ
การสอนทางไกล ผ่านช่องทางเรียนที่บ้าน
ครู เช่น โทรศัพท์ ไลน์ (Line)
และแบ่งกลุ่มสลับนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน
เฟซบุ๊ค (Facebook) หรือช่องทาง
อื่น ๆ ตามนัดหมาย

นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 7 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
1) ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ 1) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
นักเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 2) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (Data Management Center)
ที่บ้านตามศักยภาพและบริบท
2) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของครอบครัว
3) ดาวน์โหลด ศึกษาแผนการสอน เตรียม 3) เข้าร่วมช่องทางการสื่อสาร
เอกสารการเรียนรู้ ใบงานต่าง ๆ สําหรับ
กับครู ตามนัดหมาย
นักเรียน และศึกษาการเรียนการสอน
4) กระตุ้นนักเรียนในการเรียน
ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ DLTV
ทําการบ้านหรือใบงานตามที่
(www.dltv.ac.th) เพื่อวางแผนการเรียนรู้ ที่
ครูนัดหมาย
เหมาะสม สําหรับนักเรียนที่เรียนที่บ้าน 5) รับ–ส่งแฟ้มงานนักเรียน
4) จัดให้นักเรียน มาเรียนที่โรงเรียน
และสื่อสารกับครูตามการนัดหมาย
โดยต้องปฏิบัติตาม แบบ Social distancing
6) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียน
กรณีที่นักเรียนสลับกันมาเรียนที่โรงเรียน
ของนักเรียน
ครูต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอน 7) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
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กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
6) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพูดคุย
5) ตรวจสอบ ติดตามการเรียนรู้
ให้คําปรึกษาผู้ปกครอง และรับ-ส่งเอกสาร
ของนักเรียน และรับ-ส่งแฟ้ม
การจัดการเรียนรู้ ใบงาน อื่น ๆ อย่างน้อย
งานนักเรียน ตามการนัดหมาย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
6) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียน
7) สําหรับผู้ปกครองที่สามารถช่วยจัด
ของนักเรียน
การเรียนการสอนได้ ให้ครูวางแผน
7) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
การส่งงาน และการบ้าน
8) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ผลจากการเยี่ยมบ้านและปัญหา
ต่าง ๆ เพื่อนํามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข
ตามบริบทของนักเรียนรายบุคคล
9) ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียน
และร่วมกับผู้ปกครองประเมินผล
การเรียนตามบริบทนักเรียนรายบุคคล
10) ร่วมมือกับผู้ปกครอง หาแนวทางแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 7 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
5) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพูดคุย
ให้คําปรึกษาผู้ปกครอง และรับ-ส่ง
เอกสารการจัดการเรียนรู้ ใบงาน อื่น ๆ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
6) สําหรับผู้ปกครองที่สามารถช่วยจัด
การเรียนการสอนได้ ให้ครูวางแผน
ร่วมกับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียน
การสอน การส่งงาน และการบ้าน
7) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้
ผลจากการเยี่ยมบ้านและปัญหาต่าง ๆ
เพื่อนํามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข
ตามบริบทของนักเรียนรายบุคคล
8) ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียน
และร่วมกับผู้ปกครองประเมินผล
การเรียนตามบริบทนักเรียนรายบุคคล
9) ร่วมมือกับผู้ปกครอง หาแนวทางแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
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มาตรการในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ส่วนกลางจัดให้
1. การจัดการเรียนการสอน ใช้การเรียนการสอนที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลิตขึ้น วันละ 2 ชั่วโมง 30 นาที และออกอากาศซ้ํา (rerun)
วันละ 2 รอบ วันเสาร์นํารายการวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธมาออกอากาศซ้ํา (rerun) วันอาทิตย์นํารายการวันพฤหัสบดี และวันศุกร์มาออกอากาศซ้ํา (rerun)
การรับชมต้องคํานึงถึงสุขภาวะของนักเรียน และให้ถือว่าการจัดการเรียนการสอนทางไกลเป็นช่องทางสนับสนุนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนการเรียนการสอนได้
ทั้งหมด ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนเองได้ตามความเหมาะสม
2. ช่องทางการเรียนที่บ้าน (Learn from home) เลือกชมได้ 8 ช่องทาง ได้แก่
(1) ทีวีดิจิทัลช่อง 49 – 51
(2) ทีวีผ่านดาวเทียมระบบ KU-Band (จานทึบ) ช่อง 198 – 200 (3) ทีวีผ่านดาวเทียมระบบ C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 349 – 351
(4) www.dltv.ac.th (DLTV 13 - 15) (5) Mobile Application : DLTV
(6) Youtube : www.youtube.com
(7) การเรียนรู้ผ่าน www.deep.go.th (DEEP : Digital Education Excellence Platform)
(8) Interactive education platform

หมายเหตุ
1. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามคําขอ) โดยงดออกอากาศ
รายการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์เอง จํานวน 3 ช่อง ซึ่งปกติเป็นช่องรายการด้านการอาชีพ การอุดมศึกษา และการ
พัฒนาครู ตามลําดับ คือ ช่อง DLTV 13 – 15 เพื่อนําการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6) ที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจัดทําขึ้นมาส่งสัญญาณแพร่ภาพออกอากาศให้แทน
2. มาตรการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา คือ กระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยความรู้ขั้นต่ําที่สามารถยอมรับได้สําหรับรองรับการจัดก ารเรียนรู้
ในความปกติใหม่ (New Normal) กําหนดเงื่อนไขในการบริหารหลักสูตรรวมถึงการวัดและประเมินผลในสถานการณ์พิเศษ พร้อมจัดให้มีศูนย์ เฉพาะกิจประจําจังหวัด
เพื่อช่วยเหลือครูประจําการในการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด และฝึกอบรมสมรรถนะจําเป็นสําหรับครูที่คิดเป็นชั่วโมงพัฒนาวิชาชี พได้ ทั้งนี้ ภาระงาน
ครูที่เปลี่ยนไปตามบริบทสถานการณ์จะต้องไม่กระทบต่อการประเมินวิทยฐานะครู อีกทั้งยังต้องเพิ่ มปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานให้ครูอย่างเหมาะสมด้วย
เพื่อให้ครูมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของนักเรียนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายต่อต้านการทุจ ริตทางการศึก ษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์พิเศษ เช่น ลอกเลียนคําตอบ/การรับจ้างทําการบ้านออนไลน์ เป็นต้น ผู้ที่ดําเนินการมีความผิดตามกฎหมาย

๒๖
3. แนวทางปฏิบัติสาหรับครูและผู้ปกครอง
3.1 ช่วงเวลาปรับพื้นฐานเพื่อประเมินการเข้าถึงระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2563

1)
2)
3)
4)
5)

6)

กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ 1) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
นักเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 2) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (Data Management Center)
ที่บ้านตามศักยภาพและบริบท
ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของครอบครัว
ศึกษาช่องทางในการเรียนที่บ้าน
3) เตือนนักเรียนเตรียมช่องทางใน
(Learn from home) และวิธีการใช้งาน
การเรียนที่บ้าน (Learn from
สํารวจข้อมูลนักเรียนเพื่อเตรียม
home) และรายงานตัวก่อนเรียน
ความพร้อม และช่วยเหลือในการจัด
กับครู ผ่านช่องทาง
การเรียนการสอนทางไกล
การสื่อสารตามนัดหมาย
วางแผนจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4) เข้าร่วมช่องทางการสื่อสารกับ
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
ครู เช่น โทรศัพท์ ไลน์ (Line)
สถานศึกษา โดยมีเอกสารประกอบ เช่น
เฟซบุ๊ค (Facebook) หรือช่องทาง
ใบความรู้ ใบงาน สื่อ-อุปกรณ์ แบบฝึกให้
อื่น ๆ ตามนัดหมาย
สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 6) รับ–ส่งแฟ้มงานนักเรียน ตามที่ครู
วางแผนออกแบบการจัดการเรียน การ
นัดหมาย
สอนออนไลน์ เช่น DEEP (Digital
7) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
Education Excellence Platform)
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th
ประกอบด้วย แพลตฟอร์ม Google Suite
for MOE และ Microsoft Teams

1)
2)
3)

4)

5)

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 8 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ 1) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
นักเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 2) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (Data Management Center)
ที่บ้านตามศักยภาพและบริบท
ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของครอบครัว
สํารวจข้อมูลนักเรียนรายบุคล ตาม
3) เตือนนักเรียนในการเรียน
ระดับความสามารถในการเรียนที่บ้าน
ทําการบ้านหรือใบงานตามที่
และผู้ปกครองที่มีศักยภาพสามารถช่วย
ครูนัดหมาย
จัดการเรียนการสอนได้
4) เข้าร่วมช่องทางการสื่อสารกับ
เตรียมแผนการสอน เอกสารการเรียน
ครู เช่น โทรศัพท์ ไลน์ (Line)
มัธยมศึกษาตอนปลาย และใบงานต่าง ๆ
เฟซบุ๊ค (Facebook) หรือช่องทาง
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน
อื่น ๆ ตามนัดหมาย
นักเรียนเป็นรายบุคคล
5) รับ–ส่งแฟ้มงานนักเรียน ตามที่
เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ครบทุกคน สร้าง
ครูนัดหมาย
ความเข้าใจกับผู้ปกครอง ถึงแนวทาง
6) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7) ร่วมกับครูแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
และรับ-ส่งเอกสารการเรียนสําหรับ
ในช่วงการจัดการเรียนการสอน
นักเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

๒๗
กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 8 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
7) ระหว่างการเรียนการสอนทางไกล
6) สําหรับผู้ปกครองที่สามารถช่วย
ให้ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน
จัดการเรียนการสอนได้ ให้วางแผน
รับชมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ร่วมกับผู้ปกครองจัดการเรียนรู้สําหรับ
พร้อมกับนักเรียน ให้คําปรึกษากรณี
นักเรียน
นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา สรุปผลการ
เรียนรู้ร่วมกัน และชี้แจงการเตรียม
สื่อ-อุปกรณ์ที่ใช้ในครั้งต่อไป ในช่องทาง
ที่นัดหมาย
7) เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ครบทุกคน สร้าง
ความเข้าใจกับผู้ปกครอง ถึงแนวทาง
การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และรับ-ส่งเอกสารการเรียนสําหรับ
นักเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
8) สําหรับผู้ปกครองที่สามารถช่วย
จัดการเรียนการสอนได้ ให้วางแผน
ร่วมกับผู้ปกครองจัดการเรียนรู้สําหรับ
นักเรียน
หมายเหตุ : การทวนสอบข้ อ มูล นั ก เรี ยนและครอบครัว จะช่ว ยให้ ครูส ามารถวางแผนการจัด การเรียนการสอนใน ช่ว งเวลาต่ อ ไปได้ อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพมากขึ้ น
ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างพิจารณากําหนดมาตรการอื่นที่จะช่วยครูในการทวนสอบข้อมูลดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย
อนึ่ง ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสูง ครูผู้สอนควรออกแบบข้อสอบที่ป้องกันการลอกเลียนจาก อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง

๒๘
3.2 การจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อประเมินความเข้าใจในการเรียนตามมาตรการที่ส่วนกลางจัดให้ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563
กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
1) ศึกษารายวิชาการเรียนการสอนทางไกล 1) สนับสนุน นักเรียนในการเรียน
ในวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้อง
ผ่านช่องทางการเรียนต่าง ๆ
กับหลักสูตรสถานศึกษา ตามตาราง
ตามศักยภาพและบริบทของ
ออกอากาศ รายวิชาที่ไม่มีในตาราง
ครอบครัว
ออกอากาศ ให้ครูออกแบบการเรียน
2) กํากับ ตรวจสอบการส่งงานของ
ที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน
นักเรียนตามที่ครูนัดหมาย
2) จัดทําเอกสารใบงาน ประกอบการจัด
3) รับการประเมินจากครูในขณะ
การเรียนการสอนสําหรับนักเรียนเป็น
ตรวจเยี่ยมบ้านและรับ-ส่งแฟ้ม
รายบุคคล
งานนักเรียน
3) ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
4) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียน
ออนไลน์ เช่น DEEP (Digital Education
ของนักเรียน
Excellence Platform) ผ่านเว็บไซต์
5) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
www.deep.go.th
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ด้วย 2 แพลตฟอร์ม G Suite for MOE
และ Microsoft Teams เป็นต้น
4) เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้คําปรึกษา
เก็บใบงานที่นักเรียนทํามาตรวจ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
เพื่อนํามาทบทวน วางแผนการจัด
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน
รายบุคคล

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 8 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
1) ศึกษารายวิชาการเรียนการสอนทางไกล 1) สนับสนุน นักเรียนในการเรียน
ในวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้อง
ผ่านช่องทางการเรียนต่าง ๆ
กับหลักสูตรสถานศึกษา ตามตาราง
ตามศักยภาพและบริบทของครอบครัว
ออกอากาศ รายวิชาที่ไม่มีในตาราง
2) กํากับ ตรวจสอบการส่งงาน
ออกอากาศ ให้ครูออกแบบการเรียน
ของนักเรียนตามที่ครูนัดหมาย
ที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน
3) รับการประเมินจากครูในขณะ
2) จัดทําเอกสารใบงาน ประกอบการจัด
ตรวจเยี่ยมบ้านและรับ-ส่งแฟ้ม
การเรียนการสอนสําหรับนักเรียนเป็น
งานนักเรียน
รายบุคคล
4) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียน
3) เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้คําปรึกษา
ของนักเรียน
เก็บใบงานที่นักเรียนทํามาตรวจ
5) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
4) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
เพื่อนํามาทบทวน วางแผนการจัด
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
นักเรียนรายบุคคล
5) ออกแบบการวัดและประเมินผล
ตามบริบทของนักเรียน
6) ร่วมมือกับผู้ปกครอง หาแนวทางแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

๒๙
กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
6) ออกแบบการวัดและประเมินผล
ตามบริบทของนักเรียน
7) ร่วมมือกับผู้ปกครอง หาแนวทางแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 8 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง

๓๐
3.3 กรณีจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้
กรณีที่ได้รับการอนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในจังหวัด ในการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติเรียนที่โรงเรียนโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดําเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา ดังนั้น หากมีจํานวนนักเรียนน้อย
และมีพื้นที่เพียงพอ ก็จัดการเรียนการสอนตามปกติได้
หากจํานวนนักเรียนมาก พื้นที่ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนแบบ Social distancing / New Normal ก็ต้องจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง
การเรี ย นที่ โ รงเรี ย น (ON-SITE) การเรี ย นผ่ า นที วี (ON-AIR) และการเรี ย นผ่ า นออนไลน์ (ONLINE) ให้ นั ก เรี ย นสลั บ กั น มาเรี ย น สลั บ กั น มาสอบที่ โ รงเรี ย นได้
โดยครูต้องคํานึงถึงการจัดทําข้อสอบคู่ขนาน (Parallel examination) เพื่อความเป็นธรรมของผู้เข้าสอบ

1)
2)
3)
4)

5)

กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ 1) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
นักเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 2) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (Data Management Center)
ที่บ้านตามศักยภาพและบริบท
ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของครอบครัว
ศึกษาช่องทางในการเรียนที่บ้าน
3) เตือนนักเรียนเตรียมช่องทางใน
(Learn from home) และวิธีการใช้งาน
การเรียนที่บ้าน (Learn from home)
สํารวจข้อมูลนักเรียนเพื่อเตรียม
และรายงานตัวก่อนเรียนกับครู
ความพร้อม วางแผนการจัดการเรียน
ผ่านช่องทาง
การสอนทางไกล ผ่านช่องทางเรียนที่บ้าน
การสื่อสารตามนัดหมาย
และแบ่งกลุ่มสลับนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 4) เข้าร่วมช่องทางการสื่อสารกับครู
ศึกษารายวิชาการเรียนการสอนทางไกล
เช่น โทรศัพท์ ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ค
ในวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้อง
(Facebook) หรือช่องทางอื่น ๆ
กับหลักสูตรสถานศึกษา ตามตาราง
ตามนัดหมาย
ออกอากาศ รายวิชาที่ไม่มีในตาราง
5) ตรวจสอบ ติดตามการเรียนรู้
ออกอากาศ ให้ครูออกแบบการเรียน
ของนักเรียน และรับ-ส่งแฟ้ม
ที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน
งานนักเรียน ตามการนัดหมาย

1)
2)
3)

4)

5)

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 8 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
ทบทวนข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ 1) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู
นักเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 2) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (Data Management Center)
ที่บ้านตามศักยภาพและบริบท
ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของครอบครัว
สํารวจข้อมูลนักเรียนเพื่อเตรียม
3) เข้าร่วมช่องทางการสื่อสาร
ความพร้อม วางแผนการจัดการเรียนรู้
กับครู ตามนัดหมาย
ที่บ้าน และแบ่งกลุ่มสลับนักเรียนมา
4) เตือนนักเรียนในการเรียน
เรียนที่โรงเรียน
ทําการบ้านหรือใบงานตามที่
จัดให้นักเรียน มาเรียนที่โรงเรียน
ครูนัดหมาย
โดยต้องปฏิบัติตาม แบบ Social distancing 5) รับ–ส่งแฟ้มงานนักเรียน
กรณีที่นักเรียนสลับกันมาเรียนที่โรงเรียน
และสื่อสารกับครูตามการนัดหมาย
ครูต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอน 6) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียน
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ของนักเรียน
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพูดคุย
7) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข
ให้คําปรึกษาผู้ปกครอง และรับ-ส่ง
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
เอกสารการจัดการเรียนรู้ ใบงาน อื่น ๆ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

๓๑
กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
6) จัดทําเอกสารใบงาน ประกอบการจัด 6) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียน
การเรียนการสอนสําหรับนักเรียน
ของนักเรียน
เป็นรายบุคคล
7) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไขการ
7) ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ออนไลน์ เช่น DEEP (Digital
Education Excellence Platform)
ผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th
ด้วย 2 แพลตฟอร์ม G Suite for MOE
และ Microsoft Teams เป็นต้น
8) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพูดคุย
ให้คําปรึกษาผู้ปกครอง และรับ-ส่ง
เอกสารการจัดการเรียนรู้ ใบงาน อื่น ๆ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
9) สําหรับผู้ปกครองที่สามารถช่วยจัด
การเรียนการสอนได้ ให้ครูวางแผน
ร่วมกับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียน
การสอน การส่งงาน และการบ้าน
10) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ผลจากการเยี่ยมบ้าน
และปัญหาต่าง ๆ เพื่อนํามาทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขตามบริบทของนักเรียน
รายบุคคล

6)

7)

8)
9)

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 8 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
สําหรับผู้ปกครองที่สามารถช่วยจัด
การเรียนการสอนได้ ให้ครูวางแผน
ร่วมกับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียน
การสอน การส่งงาน และการบ้าน
วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ผลจากการเยี่ยมบ้านและ
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนํามาทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขตามบริบทของนักเรียน
รายบุคคล
ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
และร่วมกับผู้ปกครองประเมินผล
การเรียนรู้ตามบริบทนักเรียนรายบุคคล
ร่วมมือกับผู้ปกครอง หาแนวทางแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

๓๒
กรณีสาหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านได้ (Learn from home)
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง
11) ออกแบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้และร่วมกับผู้ปกครอง
ประเมินผลการเรียนรู้ตามบริบท
ของนักเรียนรายบุคคล
12) ร่วมมือกับผู้ปกครอง หาแนวทางแก้ไข
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

กรณีสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ ทั้ง 8 ช่องทาง
แนวทางปฏิบัติสาหรับครู
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ปกครอง

“...แม้จะมีเทคโนโลยีชั้นสูง...แต่ว่าที่จะอบรมโดยใช้สื่อที่ก้าวหน้าที่มีเทคโนโลยีสูงนี่ยากที่สุด
ที่จะอบรมบ่มนิสัยด้วยเครื่องเหล่านี้ ฉะนั้นไม่มีอะไรแทนคนสอนคน ...การที่มีความก้าวหน้า
เปลี่ยนแปลงในประเทศในสังคมไทย ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเปลี่ยนแปลงในทางดี
นอกจากต้องหาวิธีให้มีการถ่ายทอดโดยใช้ตำรา หรือใช้หลักสูตรที่เหมาะสม ที่ทำให้คนเป็นคน...”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
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