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คำนำ 

           ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยกำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการออกแบบการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 จึงได้จัดทำ
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับผู ้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ฉบับนี้ขึ้น
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับสภาพบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนได้รับการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ดังกล่าว โดยกำหนดแนวทางในจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ AT SCHOOL และ AT HOME   
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ขอขอบคุณ
ผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับนี้ จนสำเร็จลุล่วงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
กระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 โดยมีสาระสำคัญ
ในการเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และให้สถานศึกษา
จ ั ดการเร ี ยนการสอนให ้ สอดคล ้ องก ั บประกาศสถานการณ ์ ฉ ุ ก เฉิ น  
เพ ื ่ อความปลอดภ ั ยของผ ู ้ เร ี ยน 
ผู ้ปกครอง และบุคลากรที ่เก ี ่ยวข้อง  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
นายณัฐพล  ทีปสุวรรณ ได้มอบ
นโยบายในการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิด “โรงเรียนอาจหยุดได้ 
แต่การเรียนรู ้หยุดไม่ได้” โดยให้
ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียน
การสอนได้  แม ้จะไม ่สามารถไป
โรงเรียนได้ 
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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน ได้มอบนโยบายให้สำนักงาน 
เขตพื ้นที ่การศึกษา  กำหนดแนวทางการ
จ ั ดการ เ ร ี ยนการสอนในสถานการณ์  
แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ เช่น 
 1. ON–SITE เรียนที่โรงเรียนในพื้นที่
ปลอดภ ัยภายใต ้ เง ื ่อนไข ศ ูนย ์บร ิหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัด 
 2. ON–AIR เรียนที ่บ้าน โดยระดับชั ้น อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที ่ 3  
ใช้สื่อของ DLTV 
 3. ONLINE เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น 
 - DLTV – www.dltv.ac.th  ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 - DEEP (Digital Education Excellence Platform) –  
www.deep.go.th  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 อยู่ระหว่างการอบรมให้กับครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จงึได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียน สำหรับสถานศึกษาในสังกัด  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส มีความเสมอภาคทางการศึกษาและเกิดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

 1. เพื ่อเป็นแนวทางสำหรับ
สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

 2. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดทำแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
 3. เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จึงได้กำหนด
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามบริบทของสถานศึกษาในพื้นที่ ได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
โรงเรียน (AT SCHOOL) และที่บ้าน (AT HOME) 

 

สถานที ่ วิธีการ 
AT SCHOOL ON–SITE 
AT HOME 1.ON-AIR และ ONLINE 

2. Instructional Medias 
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       แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา AT SCHOOL 
  
 
  
  

 
  
  

 
สำหรับสถานศึกษาที ่อยู ่ในพื ้นที ่ปลอดภัยภายใต้เงื ่อนไข ศูนย์บริหาร

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดสุพรรณบุรี 
สามารถดำเนินการจัดการเรียนรู ้ได้ตามปกติ  (ON – SITE) โดยเปิดเรียนและ
กำหนดตารางการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
แต่ต้องมีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยของผู ้เร ียน และบุคลากร 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ระยะเตรียมการก่อนเปิดเรียน 
  1. ตรวจสอบสถานที่และทำความสะอาด อาคารเรียน ห้องเรียน 
โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การเรียน ห้องน้ำ ห้องครัว โรงอาหาร และท่ีอ่ืนๆ ที่ครู ผู้เรียน
อยู่ร่วมกันให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและปลอดภัย 
  2. จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถว 
การเข้าคิว การจัดที ่นั ่งเรียน โต๊ะทำงานครู การจัดที ่นั ่งรับประทานอาหาร  
ตามมาตรการเว้นระยะทางกายภาพ (Physical Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร  
 

เรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไข  
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดสุพรรณบุรี 
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 วันเปิดภาคเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. จัดทำประวัติผู ้เรียนและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพ การมี
โอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโควิท 19 หรือโรคติดต่ออื่นๆ หรือไปอยู่พื ้นที่เสี่ยง 
มาก่อนวันเปิดเรียน 
  2. คัดกรองผู้เรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน ด้วยการดูจากอาการ
เบื้องต้นหรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทำสัญลักษณ์ผู้เรียนที่ผ่านการคัดกรอง 
เช่น ติดสติกเกอร์ ตราปั๊ม หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม หากพบว่ามีผู้เรียนป่วย 
หรือมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หอบหายใจเหนื่อย ประสาทสัมผัสรับรู้กลิ่นและรส
บกพร่อง ให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ 
  3. กำหนดให้ผู้เรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนทุกคน สวมหน้ากาก
อนามัยทุกครั้ง  
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้า 
สถานที่ล้างมืออยู่ในสภาพใช้งานได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน และบุคลากรทั้งในและนอก
สถานศึกษา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ 

 
 
 
 

 
 

  5. ทำความสะอาดและฆ่าเชื ้อบริเวณโรงเรียนทุกวัน อย่างน้อย  
วันละครั ้ง โดยเฉพาะพื ้นผิวที ่หลายคนสัมผัส  เช่น ราวบันได โต๊ะอาหาร  
อุปกรณ์กีฬา ที่จับประตู หน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น 
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

  6. กำจัดขยะอย่างถูกวิธ ีทุกวัน ควรจัดพื ้นที่ เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง การนั่งเรียนใน
ห้องเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร เป็นต้น ลดความแออัดของเด็กผู้เรียน เช่น 
เหลื่อมเวลาช่วงรับประทานอาหาร 
 

 
 

7. งดเว ้นการจ ัดกิจกรรมที ่ม ีการสัมผัสและใกล้ช ิดกัน เช่น  
การสวมกอดก่อนเข้าเรียน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีโอกาสใกล้ชิด
และแพร่เชื้อได ้
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ในที่พักอาศัยของผู้เรียน (AT-HOME)  
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ในท่ีพักอาศัยของผู้เรียน  
(AT-HOME) มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้ 2 รูปแบบ 
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

1.รูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV   
รูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  สามารถรับชมได้  

2 ลักษณะ ได้แก่  
1.1  ON-AIR ผู้เรียนรับชมรายการสดจากโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม

โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV ทั้งทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
(KU-BAND) / โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล (DIGITAL TV)    

 
 

1.2  ON-LINE ผู้เรียนรับชมรายการสด หรือรับชมรายการย้อนหลังผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.dltv.ac.th  
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

ในการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนรับชมการถ่ายทอดการเรียนการสอนจริงจาก
ห้องเรียนต้นทาง โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้แนะนำและให้ความช่วยเหลือ  

- ระดับชั ้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 จัดการเรียนรู ้ตามมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 

 
 

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและกลุ่มบูรณาการ 
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จัดการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลด
ได้จาก www.dltv.ac.th 
 

 
 

  

11 



 

 
 
 

แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

 
      แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้ในที่พักอาศัยของผู้เรียน (AT-HOME)  
      โดยใช้รูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV   
      (ON-AIR และ ONLINE) 
 

1) สถานศ ึกษาดำเน ินการสำรวจความพร ้อมด ้านว ัสด ุอ ุปกรณ์  
ด้านบุคลากร และด้านผู้เรียน 

2) สถานศึกษาดำเนินการชี้แจงในการจัดการเรียนรู้ผ่านช่องทางสื่อสาร
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  ทั ้งทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (KU-BAND) / 
โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (DIGITAL TV)  และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เว็บไซต ์www.dltv.ac.th  
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

 3) สถานศึกษาจัดครูประจำชั้น ครูประจำวิชาเพ่ือให้ครูได้ทราบกลุ่มผู้เรียน
และวางแผนการตรวจเยี่ยมและพบปะผู้เรียนอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

4) ครูศึกษารายละเอียดรายวิชาในเว็บไซต์ DLTV ศึกษาแผนการสอน
และกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงตามตารางออกอากาศ เพื่อเรียบเรียงหน่วยการ
เรียนรู้ / สาระหรือเรื ่องที่จะเรียน สิ่งที่ต้องเตรียม (สื่อ แบบเรียน ใบความรู้  
ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด การบ้าน ฯลฯ) เพ่ือนำไปให้ผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน  
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

5) ครูเตรียม / จัดทำแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ (รายหน่วยการเรียนรู้
รายตัวชี้วัด) กำหนดช่วงเวลาที่จะประเมิน  

6) ครูประสานแจ้งผู้ปกครองและผู้เรียนเกี่ยวกับหัวข้อการเรียน / ตารางเรียน 
โดยยึดตารางออกอากาศของ DLTV เป็นหลัก ชื ่อครูผู ้ด ูแลแต่ละห้องเรียน  
แต่ละวิชา นัดหมายการรับสื ่อ การส่งงาน การติดต่อประสานงานกับครูและ
โรงเรียน การพบครูตามนัดหมาย  

 

 
 

7) ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาตรวจสอบระบบวิธ ีการสื ่อสารกับผู ้ เร ียน
ผู้ปกครองก่อนการจัดการเรียนรู้ 
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

ระหว่างจัดการเรียนรู้ 
1). ผู ้ปกครองรับชมรายการพร้อมกับผู้เรียน และจดบันทึกสิ่งที่เป็น

ประเด็นที่จะต้องปรับแก้ อธิบาย ทำความเข้าใจเพ่ือเติมเต็มให้ผู้เรียน  
2) หลังการเรียนแต่ละวิชา ครูติดตาม สื ่อสารกับผู ้เรียน ผู ้ปกครอง 

เพื่อตรวจสอบความสนใจ ความรู้ ความเข้าใจ ช่วยแก้ปัญหาหรือตอบข้อซักถาม 
รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ปกครอง  

3) ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ปัญหาที่พบระหว่างการจัดการเรียนรู้ 

4). ครวูัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบหรือแนวทางท่ีกำหนดไว้ 
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

หลังการจัดการเรียนรู้  
1) ครูตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนในแต่ละหน่วยการเรียน/

เรื ่องที ่เรียน โดยอาจใช้การทดสอบ การซักถาม การมอบหมายงานสรุปหรือ
ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่างๆ  

2) หากประเมินแล้ว พบว่ามีเนื้อหา/เรื่องใดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
อาจพิจารณามอบหมายงานเพ่ิมเติมจนครบถ้วน  

3) ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามความก้าวหน้า
และประเมินผลการเรียนรู ้ของผู ้เรียน พร้อมทั ้งรายงานสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในระยะเวลาที่กำหนด ตามบริบทของ
โรงเรียน เช่น การเยี่ยมบ้าน การติดต่อทางโทรศัพท์ ไลน์ เฟซบุ๊ก เอกสารแผ่นพับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  

1. ในการพบปะผู้เรียนในแต่ละสัปดาห์ ครูสามารถรับผลงาน ตลอดจนตรวจ 
และประเมินผลงานของผู้เรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองได้
ตามความเหมาะสม 

2. การจัดการเรียนรู ้ในแต่ละสัปดาห์ ให้ครูนำสื ่อ แบบเรียน ใบความรู้  
ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด การบ้าน ฯลฯ  ไปให้ผู้ปกครองและผู้เรียนที่บ้าน 
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

                  รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและนวัตกรรมทางการศกึษา  
                  (Instructional Medias)   
 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและนวัตกรรม ใช้ในกรณีที่ผู้เรียนไม่มี
ความพร้อมของอุปกรณ์รับชมโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้จัดเตรียมสื่อและนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน  

 

      แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้ ในที่พักอาศัยของผู้เรียน (AT HOME)  
       โดยใช้สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (Instructional Medias)  
 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา สร้างความเข้าใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการสร้าง/จัดหา สื่อ นวัตกรรม ที่จะนำไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่น ใบงาน ใบความรู้ ชุดกิจกรรม แบบฝึกหัด ฯลฯ  
โดยคำนึงถึงความพร้อม พัฒนาการตามช่วงวัย และระดับชั้นของผู้เรียน ดังนี้ 

- ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม โดยบูรณาการ 
สื่อและนวัตกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ตามวัย  

- ระดับช ั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  1  ออกแบบสื ่อ/นวัตกรรม ใน  
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์  

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม ใน  
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม ใน  
4 กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

- ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-3 ออกแบบสื ่อ/นวัตกรรม ใน  
4 กลุ ่มสาระการเร ียนรู้  ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์  และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

 

 
หมายเหตุ  

1. สำหรับกลุ่มสาระอ่ืนๆ โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสมในทุกระดับชั้น  

2. สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลด สื่อ/นวัตกรรม จากเว็บไซต์ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  http://shorturl.at/amuDF 
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

2. ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สร้างความเข้าใจกับ
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  

3. ดำเนินการรับ-ส่ง สื ่อ ใบงาน ใบความรู ้ แบบฝึกหัด ตามรูปแบบที่ครู 
ได้พัฒนาขึ้น โดยคำนึงถ ึงความปลอดภัยของผู ้ เร ียนและครู เป ็นสำคัญ  
ตามมาตรการความปลอดภัยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุพรรณบุรี 

4. ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามความก้าวหน้า
และประเมินผลการเรียนรู ้ของผู ้เรียน พร้อมทั ้งรายงานสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในระยะเวลาที่กำหนด ตามบริบทของ
โรงเรียน เช่น การเยี่ยมบ้าน การติดต่อทางโทรศัพท์ ไลน์ เฟซบุ๊ก เอกสารแผ่นพับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

      แนวทางการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา  
      (Instructional Medias)  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ครูออกแบบสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะในเนื้อหาสาระตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น ดังนี้ 

1. ทักษะด้านการอ่าน ได้แก่ ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ ฝึกอ่าน 
บัญชีคำศัพท์พื ้นฐาน กลุ ่มคำ ประโยค ข้อความ อ่านจับใจความสำคัญและ 
อ่านคำประพันธ์ 

2. ทักษะด้านการเขียน ได้แก่ การฝึกเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์  
คำและประโยค คัดลายมือ เขียนบันทึก เขียนเล่าเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ 
เขียนย่อความ เขียนแสดงความคิดเห็น และฝึกแต่งคำประพันธ์ 
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ครูออกแบบสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะในเนื้อหาสาระตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น ดังนี้ 

1. ฝึกการเขียนตัวเลขไทย ตัวเลขอารบิก ฝึกการนับเลข การฝึกบวก  
การฝึกลบ การฝึกคูณ การฝึกหาร  

2. ฝึกท่องสูตรคูณ และมาตรา การชั่ง ตวง วัด ฝึกท่องสูตรการหาพื้นที่
และปริมาตร 

3. ฝึกคิดเลขเร็ว โดยใช้แบบฝึกของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานหรือโรงเรียนจัดทำตามความเหมาะสม  

4. ฝึกทำใบงาน แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ทบทวนเนื้อหาในระดับชั้น 
ที่ผู้เรียนได้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยคัดเลือกเนื้อหาให้ครอบคลุมหรือ
เป็นเนื้อหาทีผู่้เรียนควรเรียนรู้เพ่ือเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับชั้นปัจจุบัน 
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ครูออกแบบสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาใน

เนื้อหาสาระตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น ดังนี้ 

1. ทบทวน เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว ระบบต่างๆ ของร่างกาย พลังงาน 
สารเคมี โลกและการเปลี่ยนแปลง ดาราศาสตร์ เป็นต้น 

2. ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากสิ ่งแวดล้อมใกล้ตัว  
การดำเนินชีวิตประจำวัน การใช้สารเคมี สารอาหาร เป็นต้น   
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ครูออกแบบสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

ทักษะในเนื้อหาสาระตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น ดังนี้ 

1. ทักษะด้านการอ่าน ได้แก่ ทบทวนการฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ 
ฝึกท่องคำศัพท์พื ้นฐาน (บัญชีคำศัพท์พื ้นฐาน) ฝึกอ่านคำ กลุ ่มคำ ประโยค  
ข้อความ บทสนทนาและฝึกอ่านเนื้อเรื่อง 

2. ทักษะด้านการเขียน ได้แก่ การเขียนพยัญชนะ สระ ฝึกเขียนคำศัพท์
พื้นฐาน (บัญชีคำศัพท์พื้นฐาน) เขียน คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ บทสนทนา
และฝึกเขียนประโยคในชีวิตประจำวัน 
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

  การนิเทศกำกับติดตามเพื่อความสำเร็จ  
 

 1. สถานศึกษารายงานแนวทางการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 นิเทศ 
ติดตามให้คำแนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือ ในการดำเนินการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
เครื่องมือการนิเทศตามความเหมาะสม 
 3. สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รวบรวม 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด ช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 

ระดับสถานศึกษา  
 1. สถานศึกษาม ีแนวทางการจ ัดการเร ียนร ู ้ ในช ่วงสถานการณ์  
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 2. ผู ้เร ียนร้อยละ 80 ได้ร ับการจัดการเร ียนรู ้ในช่วงสถานการณ์  
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 1. สถานศึกษามีแนวทางการจ ัดการเร ียนร ู ้ ในช ่วงสถานการณ์  
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ที่ประสบผลสำเร็จสามารถเป็นแนวทางที่ดีได้ 
 2. สถานศึกษาร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ 
แพร่ระบาดเชื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 เป็นไปตามตัวชี ้ว ัดความสำเร ็จระดับ
สถานศึกษา   
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
นายเกษม  คำศร ี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 สุพรรณบุรี เขต ๒  รักษาราชการแทน 
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 
  สุพรรณบุรี เขต ๒ 
นายประเสริฐ  ลาวณัย์วิสุทธิ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 สุพรรณบรุี เขต ๒ 
นางพรชรี  พลเสน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
   สุพรรณบุรี เขต ๒ 
คณะทำงาน 
นางสุมาลี  สุธีกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางนันทยา  ใจตรง  ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 
นางสาวปราณีย์  เอกมอญ ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
นางสาวนวรัตน์  พูนใย ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
นายนิกร  ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
นางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
นางชุติมา  แผลงศร ี ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
นางศานันท์ฐิน ี ศิลาด ี ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
นายณัฐพงษ์  พันธุ์ขะวงศ์     ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ 
นางนพมาศ  ธรรมประสิทธ์ิ   ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ 
นางสาวจุฑามาศ  วงศ์แสง     ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ 
นายกฤษฎา  ทรัพย์ขำ         ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ 
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