
แนวทางการจัดการเรยีนการสอน ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564

ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน

สพฐ.
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน

กระทรวงศกึษาธกิาร



จัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เพือ่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง

ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

โดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียน

ให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ

“

”
นางสาวตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธกิาร



คณะอ ำนวยกำรกำรบริหำรสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำด COVID-19

ดร.อัมพร พินะสำ

เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน

คณะกรรมการ
การบริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาด

COVID-19

1. ติดตามสถานการณ์ฯ

2.จัดท ามาตรการความ
ปลอดภยั
3.รายงานสถานการณ์
แพร่ระบาด COVID-19

1. รวบรวม วิเครำะห์    

รูปแบบกำรเรยีนกำรสอน

2. จัดท ำระบบ ข้ันตอน 

วิชำกำร สนับสนุนเขต

พื้นที่/สถำนศึกษำ

3. สรุป และรำยงำนผล

1. งานธุรการ
2.ประสานงาน
3.ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

ฝ่ายเลขานุการ

1. รองเลขาฯ (นายสนทิ แย้มเกษร)
2. ผอ. สทร. / รักษาการ ทปษ.
3. ผอ. สวก.
4. ผอ. สทศ.
5. ผอ. สศศ.
6. ผอ. สนก.

7. ผอ.สมป.
8. ผอ.ฉก.ชน.

1. รองเลขาฯ 
(นายกวินทร์เกียรติ นนธพ์ละ)

2. ผอ. สทร. / รักษาการ ทปษ.
3. ผอ. สวก.
4. ผอ. สทศ.
5. ผอ. สศศ.
6. ผอ. สนก.
7. ผชช.สตผ.

1. ผอ. สอ.
2. สอ.
3. สทร.



ในสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ON
SITE

พื้นท่ี
ตำมท่ี
ศบค

ก ำหนด

พื้นที่ควบคุม

26
จังหวัด

จ ำนวน
นักเรียน

เงื่อนไข

•นร. ไม่มีหรือมีอุปกรณ์
การเรียนการสอน
ทางไกลไม่เพียงพอ
•นร. ไม่มีผู้ปกครองดูแล
อาจส่งผลถึงความ
ไม่ปลอดภัย
•โรงเรียนอยู่ในพื้นที่
ไม่มีการแพร่ระบาดฯ
•รร.ขนาดเล็กที่มี
มาตรการเว้นระยะห่าง
ตามท่ีก าหนด(ศธ./จว.)

นักเรียนท่ีมีโทรทัศน์

ระบบสัญญานดาวเทียม

KU-Band, Cable TV,

IPTV, APPLICATION, 

TV ผ่าน DLTV ของ

มูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผ่าน

ดาวเทียมฯ

นักเรียนท่ีมีระบบ
สัญญาน

INTERNET เรียนรู้ผ่าน
www.dltv.ac.th

YouTube ช่อง 1-17
APPLICATION : DLTV

OBEC CONTENT 
CENTER

บนทุกอุปกรณ์
เช่น SMART PHONE / 

TABLET

นกัเรียนทีม่รีะบบ
สัญญาน

INTERNET และ
อุปกรณ์

โดยครูสอนแบบ
เรียลไทม์

(STREAMING)
เป็นการสื่อสาร

สองทาง

นกัเรียนทีไ่มม่คีวาม
พร้อมด้านระบบ

สัญญาน
INTERNET และ

อุปกรณ์
เรียนรู้ทีบ่า้น ศกึษา
ด้วยตนเอง ภายใต้

การดูแล
ของผู้ปกครอง

การเตรียมการจัดการเรียนการสอน

•เรียน 2 รูปแบบขึ้นไป
•เรียนผ่านวิทยุ
การศกึษา
•ETV กศน.
•ศบค. จังหวัดก าหนด
เป็นพืน้ทีท่ีป่ลอดภัย
•อื่นๆ

680,776 434,330 202,943 733,638 1,378,290 2,239,454

12 8 4 13 24 39

พื้นที่เข้มงวด

สงูสดุ 6 จังหวัด

ON
AIR

ON
HAND

ON
LINE

ON
DEMAND OTHER

พื้นที่เข้มงวด

สงูสดุ 6 จังหวัด
พื้นที่เข้มงวด

สงูสดุ 6 จังหวัด
พื้นที่เข้มงวด

สงูสดุ 6 จังหวัด

หมำยเหต:ุ จ ำนวนโรงเรยีนทั้งหมด 29,084 โรง แยกเป็น On-site 15,107 โรง และกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนทำงไกล 13,977 โรง

พื้นที่ควบคุม

สงูสดุ 45 จังหวัด

พื้นที่ควบคุม

สงูสดุ 45 จังหวัด

พื้นที่ควบคุม

สงูสดุ 45 จังหวัด

พื้นที่ควบคุม

สงูสดุ 45 จังหวัด

http://www.dltv.ac.th/


กำรแพร่ระบำด COVID-19 ปีกำรศึกษำ 2564 ภำคเรียนที่ 1

มติิคณุภำพของผูเ้รียน

ON-SITE

ON-AIR

ON-HAND

ON-LINE

ON-DEMAND

1. จัดตารางใหม่ 
ใชห้ลักสูตรที่ยืดหยุ่น

2. ปรับการสอน

1. การเตรียมแบบฝึก ใบงาน 
ที่สอดคล้องกับ DLTV

ความพร้อมนักเรียน
ความปลอดภยั

ระบบ/อุปกรณ์ส าหรบัการเรียน
ความพร้อมของผูป้กครอง

ความพร้อมโรงเรียน
ความปลอดภัยในพืน้ที่
ระบบ/อุปกรณก์ารสอน
ความพร้อมของครู

มาตรการและการจัดการ
ดูแล นร.รายบคุคล

1. ถงุการเรียนรู้, สื่อ 60 พรรษา
2. การสื่อสารระหว่างครกูบัผู้ปกครอง
3. พีช่่วยน้อง, เพือ่นช่วยเพือ่น
4. อาสาสมคัรการศึกษา ลงช่วยนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง ชุมชนอาสานอกต ารา
ฯลฯ

1. พัฒนาครู
2. สนับสนุนระบบหอ้งถา่ยทอดของโรงเรียน
3. ใช้การถาม – ตอบ เน้นการโตต้อบกบัครู 
สอนให้นักเรียนสร้างกลุ่ม 
ใช้เวลาสอน 5-10 นาที ฯลฯ

1. ห้องเรียนกลับดา้น
(FLIP CLASSROOM)
2. การฝึกวินัย ความรับผดิชอบ



การรวบรวมและจดัท ารายละเอียดขอ้มูลส่ือ และน าข้ึนระบบคลงัส่ือ 
(OBEC Content Center )ส าหรับครูผูส้อน และนกัเรียน

โดยรวบรวม จดัหมวดหมู่ตามเน้ือหาส่ือ 8 ประเภท แบ่งเป็นระดบัชั้น (ปฐมวยั – มธัยมศึกษาตอนปลาย) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ฯลฯ เพ่ือใหง่้ายต่อการใชง้าน มีจ านวนทั้งส้ิน 20,717 รายการ 
เขา้ถึงไดท้ั้ง เวบ็ไซต ์(contentcenter.obec.go.th) และบน Application (Content Center) รองรับ Mobile Devices

1

2

3 4

จ ำนวนรำยกำรส่ือ

1. หนงัสือฯ 4,558  เล่ม

2. วดีิโอ 6,231 ตอน

3. รูปภาพ 112 ภาพ

4. เสียง 2,971 คลิป

5. แอปพลิเคชนั 3,704  แอป

6. เทมเพลต 13 เทมเพลต

7. แฟลช 3,128  เร่ือง

8. ขอ้สอบ 21,700 ขอ้

6

7

5



กำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19

กระทรวงมหาดไทย

• สถานีถ่ายทอดสด OBEC 
Chanel, www.obectv.tv
, YouTube, Facebook
• เชิญชวนครูโดยสมัครใจ

• คร/ูวิทยากรมืออาชีพ
• บทเรียนออนไลน์
• การจัดตารางเรียน
ออนไลน์

• คัดเลือกสื่อ
• จัดท าแนวปฏบิัติ
• จัดท าก าหนดการ
ตารางการออกอากาศ
• ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ครูเข้าร่วม

• สื่อวิทยุเพือ่การศึกษา
• โทรทัศน์เพือ่การศึกษา ETV
• ประสานความร่วมมือ

อ่ืนๆ

http://www.obectv.tv/


กำรแพร่ระบำด COVID-19 ปีกำรศึกษำ 2564 ภำคเรียนท่ี 1

23 เม.ย.-5 พ.ค. 64

วันนี ้– 31 พ.ค. 64ระยะเตรียมควำมพร้อม

17-31 พ.ค. 646-16 พ.ค. 64

1. จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ

2. ส ารวจความพร้อมของโรงเรยีนและ
เขตพืน้ที่

3. เสนอข้อมูลฉีดวัคซีนให้ครแูละ
บุคลากร

4. รวบรวมและจัดท ารายละเอียดข้อมูล
สือ่ (METADATA) และน าขึ้นระบบ
คลงัสือ่ (OBEC CONTENT 
CENTER) ส าหรับครูผูส้อน

1. ประสานมลูนธิทิางไกลฯ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
และผู้ว่าราชการจงัหวดั

2. โรงเรียนและเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเตรียมการ
สอน 5 รูปแบบ

3. จัดประชุม CONFERENCE สื่อสารระหว่าง
ส่วนกลาง, เขตพืน้ที,่ โรงเรียน, ผู้ปกครอง 
และ นกัเรียน

4. สพฐ./เขตพืน้ที ่สนบัสนนุทรัพยากร เช่น เงิน
อุดหนนุนกัเรียนรายหวั  ฯลฯ

5. สพฐ. และเขตพืน้ทีน่ าตัวอย่างทีป่ระสบ
ผลส าเร็จทกุรูปแบบเพือ่เป็นแนวทางให้
โรงเรียน

6. สื่อสาร/ประชาสัมพันธ ์ถึง ครู ผู้ปกครอง 
และนกัเรียน

1. โรงเรียนซกัซ้อมและทดลองการสอน

2. ประสาน สช. พัฒนาครูรว่มกัน

3. ประสาน กศน. จัดการศึกษาทางไกล

4. สพฐ. ร่วมกับหน่วยปฏบิัตกิารวิจัย
สิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรมการศกึษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพือ่เสริม
ทักษะการเรยีนการสอนแบบออนไลน์

5. สพฐ. สง่เสริมกิจกรรมสรา้ง
ประสบการณใ์หผู้้เรยีนในหลาย
รูปแบบ เช่น ให้นักเรียนเรยีนรูจ้าก
โทรทัศน์ ช่อง ALTV

6. จัดท าโครงการสนับสนุนและ
ช่วยเหลอืนักเรียน





ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

การน านโยบายสูก่ารปฏบิัติ

COVID-19

OUTPUT OUTCOME• รายวิชาเดิมยังคงอยู่แต่เปลีย่น

วิธใีหน้กัเรยีน เรยีนรูส้ถานการณจ์รงิ

ในมมุมองของตนเอง เพือ่ใหน้กัเรยีน

เหน็โลกจรงิทีซ่ับซ้อน และหาทางแก้

ปัญหาได้ด้วยตนเอง

• เพราะสถานการณจ์รงิกระตุ้น

การเรยีนรูด้ีกว่ารายวิชาแบบดั้งเดิม

ในหอ้งเรยีน

• เปลีย่นจากการเรยีนรูด้้วยการ

รบัความรูม้าเป็นการเรยีนรูด้้วยการ

สรา้งความรู้

• ในหอ้งเรยีนครจูะไมต่อบค าถาม

เพราะจะท าใหน้กัเรยีนไมค่ดิเอง 

แต่จะหาค าตอบไปด้วยกันแลว้นกัเรยีน 

จะสรา้งความรูเ้อง

• PBL
• PhBL
• InBL
• RBL

•เขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้
เพือ่พัฒนาผูเ้รียน
•สอนด้วยกระบวน
การ PBL PhBL 
IBL RBL
•ประเมนิผล

• แผนการจดัการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน
• ผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียน

ความสามารถใน
การออกแบบการ
เรียนรู้และ
แก้ปัญหาใน
สถานการณไ์ม่
ปรกติ/ปรกติ

โจทย์
PhBL
เพือ่ท า
โครงงาน
ไปตาม
ระดับชั้น
ป.1-ป.6

ตอบค าถาม
โดยใช้

กระบวนการ
ส่ือสารและ
ข้ันตอน PBL

- ผลงาน
- หลักฐาน

การเรียนรู้
แบบต่างๆ

- ทกัษะการคดิเชงิ
สร้างสรรค์

- การคดิอย่างมี
วจิารณญาน

- การคดิวเิคราะห์
- เทคโนโลยี
- การเป็นพลเมอืง
ทีม่คีวาม
รับผดิชอบ

ครู

นร.

การเรียนเชิงรุกก่อนเปิดภาคเรียน

1. สพฐ.และเขตพืน้ทีร่วบรวมสือ่
ส าหรบัผูป้กครองและนกัเรยีน เช่น 
คูม่อืการดูแลเด็กปฐมวัยส าหรบั
ผูป้กครอง

2. ท าช่องทางเผยแพรส่ือ่ เช่น ช่อง 
ALTV ฯลฯ

3. ครสูือ่สารกับผูป้กครอง หา
กิจกรรมเสรมิประสบการณต์าม 
ช่วงวัย

4. ใหน้กัเรยีนท า Project หรอื 
โครงงานง่าย ๆ ตามวัย

5. สรา้งการรบัรูแ้ละประชาสมัพันธ์



ทกัษะพืน้ฐำน
ส ำหรับนักเรียนก่อนเปิดเทอมในสถำนกำรณ์แพร่ระบำด COVID-19

สอนให้ช่วยท างานบ้าน
งานเกษตร งานช่าง

ฯลฯ

สอนให้เรียนรู้
และระวังอันตราย

รอบตัว

สอนให้รู้จัก
คุณค่าของเงิน

สอนให้มีกิริยา
มารยาทดี

สอนให้ค้นพบตัวเอง




