
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำน ำ 
 

เอกสารแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับนี้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน         
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นแนวเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการช่วยเหลือดูแลผู้เรียนให้สามารถเรียนที่บ้านได้ ในระหว่างก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 
2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่  

    การเตรียมความพร้อม การดูแลช่วยเหลือ การนิเทศติดตามและการสะท้อนผล 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ขอขอบคุณ

คณะท างานที่ร่วมกันจัดท าเอกสารฉบับนี้จนส าเร็จด้วยดี และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้มีคุณภาพ                 
และได้มาตรฐานต่อไป 

 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทำงกำรขับเคลื่อนศูนย์เฉพำะกิจกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID -19) 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 

 

ควำมเป็นมำและวัตถุประสงค ์
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ทุกแหง่จัดตัง้ศนูย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการจดัการศกึษาให้ผูเ้รียนทุกระดับชั้นของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2) เพื่อประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งในการจดัท าแผนและด าเนินงาน 
ขับเคลื่อนการจดัการศกึษาส าหรับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3) เพื่อก ากับ ตดิตามการด าเนนิงานขับเคลื่อนการจดัการศึกษาส าหรับการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 

4) เพื่อวิจัย ประเมินผล และจัดท าขอ้มูลสารสนเทศเกีย่วกับการจัดการศึกษาส าหรับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อน าเสนอผู้บริหารและปรับปรุงแผนงานให้เกิดประสทิธิผลและมี 
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
รูปแบบกำรเรียนกำรสอน 

เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากบัปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้โดย
ก าหนดเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมทั้งให้
ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเปิด
เรียนได้ตามปกติดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนทางไกลในกรณีที่ไม่สามารถ เปิดเรียนได้ตามปกติขึ้น เพื่อความปลอดภัย

1 



ของนักเรียน ผูป้กครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องและก าหนดการจัดการเรียนรู้ 3 รูปแบบ 
ดังนี้ 

1. การเรียนที่โรงเรยีน (ON-SITE) ในพื้นที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขของ ศบค. จังหวัด 
2. การเรียนผ่านที่วี (ON-AIR)ใน 4 ระบบได้แก ่
    2.1 ระบบดาวเทียม (Satellite) ทั้ง KU-Band (จานทึบ) ช่อง 186 – 200 และ 

C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 337 - 351 
    2.2 ระบบดิจิทัลทีวี (Digital TV) ช่อง 37 - 51 
    2.3 ระบบเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) 
    2.4 ระบบ IPTV 
3. การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน (ONLINE) ใน 4 ช่องทางไดแ้ก่ 

         3.1 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 
    3.4 แอปพลิเคชัน DLTV บน Smartphone/Tablet 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนกำรขับเคลื่อนศูนย์เฉพำะกิจกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในสถำนกำรณแ์พร่ระบำดของโรคติดเชื้อโคว ิด 2019 สพป.ขอนแก่น เขต 5 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศ ึกษาขอนแก ่น เขต 5 มีกระบวนการข ับเคลื่อน 

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019  
มีขั้นตอนดงัแผนภาพต่อไปนี ้

 

 
 

 

 

 

ภำพที่ 1 กระบวนการขับเคลื่อนระยะที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 
 
  1. เตรียมควำมพร้อม 
 
     1.1 ระดบัเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
           1.1.1 ส ารวจความพร้อมด้านอุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร และด้านเวลาของผู้ปกครอง                
ของโรงเรียนในสังกัด 
           1.1.2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาการส ารวจความพร้อมของโรงเรียนและจัด 
กลุ่มความพร้อมของผู้ปกครองในการจัดการเรยีนการสอนที่บา้น 
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           1.1.3 จัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มที่มีความพร้อม และกลุ่มที่ไม่มี 
ความพร้อม 
       1.2 ระดบัโรงเรียน 
            1.2.1 ส ารวจความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ครู นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน 
จัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มที่มีความพร้อม และกลุ่มที่ไม่มีความพร้อม 
  1.2.2 รายงานข้อมูลไปยังส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
            1.2.3 วางแผนให้ความช่วยเหลือ จดัหา  สิ่งอ านวยความสะดวก งบประมาณส าหรบั
นักเรียนกลุ่มที่มีความพร้อม และนักเรียนกลุ่มที่ไม่มีความพร้อม 
 
    2. ดูแลช่วยเหลือ 

       2.1 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
             จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือดแูลการจัดการเรยีนการสอน โดยด าเนินการดังนี้ 
             2.1.1 จัดท าค าสั่ง แต่ตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์เฉพาะกิจฯ 
             2.1.2 ก าหนดแนวทางให้ความชว่ยเหลือ กรณีส าหรับนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้าน
ได้ (ผ่านช่องทาง 6 ช่องทาง) และกรณีที่ไม่สามารถเรียนที่บ้านได้โดยผ่าน 6 ช่องทาง 

  2.1.3 ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจฯ 
                 2.1.4 จัดท าช่องทางการติดตอ่สื่อสาร และเว็บไซต์ฐานข้อมูลของส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือ แบบ real time 
             2.1.5 สนับสนุน ส่งเสริม ด้านอุปกรณ์ และบุคลากร 
       2.2 ระดบัโรงเรียน 
            2.2.1 กรณีนกัเรียนทีส่ามารถเรียนที่บ้านได้ (ผ่านช่องทาง 6 ช่องทาง) ส่งเสริม 
สนบัสนุน ให้ความช่วยเหลือ โดย ครู ผู้บริหารให้ค าแนะน า นักเรียน ผู้ปกครองในการเรียนรู้
ทางไกล ได้แก่ ช่วยค้นหาสัญญาณการรับชม จดัท า จัดหาสื่อการเรียนรู้ตามตารางการรับชม 
 

 

2.2.2 กรณีที่นกัเรียนไม่สามารถเรียนที่บ้านได้โดยผ่าน 6 ช่องทาง 
       1) วิเคราะห์หลักสูตรฯ ตัวชี้วัด เพื่อจัดท าหน่วยการเรียนรู ้

แผนการจัดการเรียนรู ้
       2) จัดหา จัดท าสื่อการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ใบความรู้ 

ใบงาน แบบฝึกหัด ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(รายละเอียดการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนในภาคผนวกหน้า 8 - 12) 
 

   3. นิเทศติดตำม 
       3.1 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
             3.1.1 ก าหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตาม ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 ตาม
ปฏิทินดังนี ้

ที ่ ประเด็นกำรรำยงำน ระยะเวลำ 
วันที่โรงเรียน/
ศูนย์เครือข่ำย

รำยงำน 

วันที่ สพป. 
ขอนแก่น เขต 5 
รำยงำน สพฐ. 

1 ความพร้อมของการจัดการ
เรียนการสอน 

 18-29 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 
 

2 การจดัการเรยีนการสอน
ทางไกล 

1-12 มิ.ย. 2563  3 มิ.ย. 2563 
10 มิ.ย. 2563 

11 มิ.ย. 2563 
 

3 การประเมินผลการจดัการ
เรียนการสอนทางไกล 

15-26 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 
24 มิ.ย. 2563 

25 มิ.ย. 2563 
 

4 การเปดิภาคเรียน    1 ก.ค. 2563  
  3.1.2 สร้างเครื่องมือ นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน จ านวน 3 ฉบับ (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก) 
            3.1.3 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดทุกสัปดาห์ 
            3.1.4 น าผลการนิเทศติดตามมาสะท้อนผลทุกวันพุธของสัปดาห ์
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3.2 ระดับโรงเรียน 
      3.2.1 ก าหนดปฏิทิน การนิเทศ ติดตาม การจดัการเรยีนการสอน 

            3.2.2 นิเทศ ติดตามปฏิทินที่ก าหนด ตามแบบนิเทศ ติดตาม ของส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 5 
 

  4. สะท้อนผลและรำยงำน 
 

4.1 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
      4.1.1 น าข้อมูลจากการนิเทศติดตามมาสะท้อนผลในที่ประชุมทุกสัปดาห์ 

            4.1.2 รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.2 ระดับโรงเรียน 
      4.2.1 โรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการด าเนนิงานการจัดการเรียนการสอน 

ในแต่ละสัปดาห์ มาสะท้อนผล หาแนวทางแก้ไข 
            4.2.2 โรงเรียนรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานทุกวันศกุรท์างเว็บไซต์ 
ศฉก .COVID-19 สพป.ขอนแก่น เขต 5 
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แนวทำงกำรจดักำรเรียนกำรสอนระดับประถมศึกษำ /มัธยมศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อประเมินควำมเข้ำใจในกำรเรียนตำมมำตรกำรที่ส่วนกลำงจดัให้ 
ระหว่ำงวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563  

กรณีส ำหรับนักเรียนที่สำมำรถเรียนที่บ้ำนได้ (Learn from home) 
บทบำทของคร ู บทบำทของผู้ปกครอง 

1) ศึกษาแผนการสอนใบงานต่าง ๆ และ
เตรียมเอกสารส าหรับนักเรียน ศึกษาการเรียน
การสอนล่วงหนา้ในเว็บไซต์ของ DLTV 
(www.dltv.ac.th) 
2) จัดท าและจดัส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้  
ส าหรับนักเรียนแต่ละราย 
3) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพูดคุยให้  
ค าปรึกษาผู้ปกครอง และรับ-สง่เอกสารการ 
จัดการเรียนรู้ ใบงาน อื่น ๆอยา่งน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง  
4) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ผลจากการเยี่ยมบ้านและปัญหา    
ต่าง ๆ เพื่อ น ามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขตาม
บริบทของนกัเรยีนรายบุคคล 
5) ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
และร่วมกับผู้ปกครองประเมินผลการเรียนตาม
บริบทของนกัเรยีนรายบุคคล 
6) ร่วมมือกับผู้ปกครอง หาแนวทางแก้ปัญหา
การจดัการเรยีนรู้ของนักเรียน 

1) ศึกษาและเตรียมเอกสาร ใบงาน สื่อ 
อุปกรณ์การเรียน 
2) สนับสนุน ก ากับ ดูแลการเรียนของนักเรียน
ตามช่องทางการเรียนการสอนทางไกลที่บ้าน 
ตามศักยภาพและบริบทของครอบครัว 
3) รับ-ส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้ใบงาน     
อื่น ๆ ชองนกัเรยีน 
4) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากคร ู
5) ร่วมกับครูประเมินผลการเรยีนของนักเรียน 
6) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแกไ้ขการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

 

แนวทำงกำรจดักำรเรียนกำรสอนระดับประถมศึกษำ /มัธยมศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อประเมินควำมเข้ำใจในกำรเรียนตำมมำตรกำรที่ส่วนกลำงจดัให้ 
ระหว่ำงวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563  

กรณีส ำหรับนักเรียนที่ไมส่ำมำรถเรียนที่บ้ำนได้ ทั้ง 6 ชอ่งทำง 
บทบำทของคร ู บทบำทของผู้ปกครอง 

1) ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรฯ จัดท าหน่วย 
การเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ จัดท า ใบงาน
ต่าง ๆ และเตรียมเอกสารส าหรับนักเรียน 
2) จัดท าและจดัส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้ 
รายสัปดาห์ ส าหรับนักเรียนแต่ละราย 
3) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน สร้างความเข้าใจและ
ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการจดัการ
เรียนรู้ และรับ-ส่งเอกสารการจดัการเรียนรู้           
ใบงาน อื่น ๆ อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 
4) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ ของนกัเรียน  
ผลจากการเยี่ยมบ้านและปัญหาต่าง ๆ เพื่อน ามา
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขตามบริบทของนักเรียน
รายบุคคล  
5) ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
ร่วมกับผู้ปกครอง ประเมินผลการเรียนตาม
บริบทของนกัเรียนรายบุคคล รายงานผลสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 
6) ร่วมกับผู้ปกครองหาแนวทางแก้ไข                  
การจดัการเรียนรู้ของนักเรียน 

1) ศึกษาและเตรียมเอกสาร ใบงาน สื่อ  
อุปกรณ์การเรียน 
2) สนับสนุน ก ากับ ดูแลการเรียน ของนักเรียน 
ที่บ้านตามศักยภาพและบริบทของครอบครัว 
3) รับ-ส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้ ใบงาน  
อื่น ๆ ของนักเรียน 
4) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู  
5) ร่วมกับครูประเมินผลการเรยีน ของนักเรียน  
6) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแกไ้ข ปัญหา           
การจดัการเรยีนรู้ของนักเรียน 
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แนวทำงกำรจดักำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อประเมินควำมเข้ำใจในกำรเรียนตำมมำตรกำรที่ส่วนกลำงจดัให้ 
ระหว่ำงวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563  

กรณีส ำหรับนักเรียนที่สำมำรถเรียนที่บ้ำนได้ (Learn from home) 
บทบำทของคร ู บทบำทของผู้ปกครอง 

1) ศึกษาแผนการสอน ใบงานต่าง ๆ และ
เตรียมเอกสารส าหรับนักเรียน และศึกษาการ
เรียนการ สอนล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ DLTV 
(www.dltv.ac.th)  
2) จัดท าเอกสารการจัดการเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัยส าหรับนักเรยีนแต่ละราย 
3) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพูดคุยให้ 
ค าปรึกษาผู้ปกครอง และรับ-สง่เอกสารการ  
จัดการเรียนรู้ ใบงานละอุปกรณ์ที่จ าเป็น  
บางอย่างที่ตอ้งใช้ในบางกิจกรรมอย่างน้อย  
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
4) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผลจากการเยี่ยมบ้านและปัญหาต่าง ๆ 
เพื่อน ามาทบทวน ปรับปรงุแก้ไขตามบริบท
ของนักเรียนรายบุคคล 
5) ตรวจใบงาน /ชิ้นงานของนักเรียน พร้อมทั้ง 
ให้ค าแนะน าเด็กและผู้ปกครอง ตามบริบท  
ของนกัเรียนรายบุคคล 
6) ร่วมมือกับผู้ปกครอง หาแนวทางแก้ไขการ 
จัดการเรียนรูข้องนักเรียน 

1) ศึกษาและเตรียมเอกสาร ใบงาน สื่อ อุปกรณ์ 
การเรียน 
2) สนับสนุน ก ากับ ดูแลการเรียนของนักเรียน 
ตามช่องทางการเรียนการสอนทางไกลที่บ้าน  
ตามศักยภาพและบริบทของครอบครัว เช่น 
น านักเรยีนรายงานตัวกับครู ผ่านช่องทางการ  
สื่อสารก่อนเริ่มจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ดูแลนักเรียนขณะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ตามตารางกิจกรรม 
3) รับ-ส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้ใบงาน    
อื่น ๆ ของนักเรียน 
4) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู  
5) ร่วมกับครูประเมินผลการเรยีนของนักเรียน
โดยการสงัเกตพฤตกิรรมสะท้อนผลการเรียน  
ของเด็กไปยังครูผู้สอน ช่วยตรวจสอบความ  
ถูกตอ้งครบถ้วนของใบงาน/ชิน้งาน 
6) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแกไ้ขการจัดการ 
เรียนรู้ของนักเรียน 

 

แนวทำงกำรจดักำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อประเมินควำมเข้ำใจในกำรเรียนตำมมำตรกำรที่ส่วนกลำงจัดให้ 
ระหว่ำงวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563  

กรณีส ำหรับนักเรียนที่ไมส่ำมำรถเรียนที่บ้ำนได้ ทั้ง 6 ชอ่งทำง 
บทบำทของคร ู บทบำทของผู้ปกครอง 

1) ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรๆ จดัท าหน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ จดัท าใบงาน  
ต่าง ๆ และเตรียมเอกสารส าหรับนักเรียน 
2) จัดท าและจดัส่งเอกสารการจัดการเรยีนรู้      
รายสัปดาห์ ส าหรับนักเรียนแต่ละราย  
3) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน สร้างความเข้าใจ  
และขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัด 
การเรียนรู้ และรับ-ส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้   
ใบงาน อื่น ๆ อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 
4) วิเคราะห์ผลการจดัการเรียนรู้ ของนักเรียน
ผลจากการเยี่ยมบ้านและปัญหาต่าง ๆ เพื่อ
น ามาทบทวนปรับปรุงแก้ไขตามบริบทของ
นักเรียนรายบุคคล  
5) ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียน         
และร่วมกับผู้ปกครองประเมินผลการเรียนตาม
บริบทของนกัเรียนรายบุคคล รายงานผล
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
6) ร่วมกับผู้ปกครองหาแนวทางแก้ไข            
การจดัการเรยีนรู้ของนักเรียน 

1) ศึกษาและเตรียมอกสาร ใบงาน สื่อ
อุปกรณ์การเรียน 
2) สนับสนุน ก ากับ ดูแลการเรียน             
ของนักเรียนที่บ้านตามศักยภาพและบริบท
ของครอบครัว 
3) รับ-ส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้ ใบงาน 
อื่น ๆ ของนักเรียน 
4) รับการตรวจเยี่ยมบ้านจากครู  
5) ร่วมกับครูประเมินผลการเรียน            
ของนักเรียน 
6) ร่วมมือกับครูหาแนวทางแก้ไข               
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
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แนวทำงกำรจดักำรเรียนกำรสอนนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อประเมินควำมเข้ำใจในกำรเรียนตำมมำตรกำรที่ส่วนกลำงจัดให้ 
ระหว่ำงวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2563  

บทบำทของคร ู บทบำทของผู้ปกครอง 
1) การจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individual Implementation Plan :lIP)  

2) จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : 
IEP) ครูผู้สอนน าแผนการสอนเฉพาะบุคคล
ไปให้ผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน พร้อมทั้งชี้แจงให้
ผู้ปกครองบันทึกหลังการสอนและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแต่ละครั้ง 
3) ครูเตรยีมบทเรียนส าเร็จรูป ใบงานตาม 
IEP ที่ก าหนดร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
4) สอนซ้ า ย้ า ทวน ตาม IEP ที่ก าหนด
ร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
5) การประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล โดยประเมินตามวิธีการ 
เครื่องมือและเกณฑ์ระดับคุณภาพที่ระบุไวใ้น
แผนการ สอนเฉพาะบุคคล 
6) การประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะส้ัน) 

1) ให้ความร่วมมือกับครกูันในการจดัท า
แผนการสอนเฉพาะบุคคล  (Individual 
Implementation Plan :lIP) 
2) ร่วมจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (Individualized Education 
Program : IEP ) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรม ใบงาน แบบฝึกหัด ตามแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนพร้อมทั้งบันทึกพฤติกรรม
หลังการสอนในแต่ละครั้ง 
3) ผู้ปกครองเตรียมบทเรียนส าเร็จรูป ใบงาน 
ตาม IEP ที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง
กบัครู  
4) ผู้ปกครองสอนซ้ า ย้ า ทวน ตาม IEP ที่
ก าหนดร่วมกันระหว่างครูกับผูป้กครอง 
5) ผู้ปกครองใหค้วามร่วมมือในการตรวจ     
ใบงาน ชิ้นงาน แบบฝึกหัด และบันทึก
พฤตกิรรม หลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

แบบนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อโควิด 2019 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 

ค าชี้แจง 1. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถงึระดับปฏิบัติ  
2. ระดับการปฏิบัติ ดังนี ้
   5 หมายถึง การปฏิบัติอยูใ่นระดับมากที่สุด  4 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
   3 หมายถึง การปฏิบัติอยูใ่นระดับปานกลาง 2 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

              1 หมายถึง การปฏบิัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ที ่ รำยกำรประเมิน 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1 ครู/ผู้บริหาร  ศกึษาหลกัสูตรและการจัดการเรยีนรู้ 

DLTV 
     

2 ครู/ผู้บริหาร จดัหา จัดท าใบงาน แบบฝึกหัดให้กับ
ผู้เรียน 

     

3 ครู/ผู้บริหาร นิเทศ ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรยีน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

     

4 ครู/ผู้บริหาร/ผูป้กครอง ให้ความช่วยเหลือนกัเรียน
ให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 

     

5 ครู/ผู้บริหาร/ผูป้กครอง ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรยีนรายสัปดาห์ 

     

6 ครูน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกันหา              
แนวทางแก้ไข 

     

ความคิดเห็นเพิม่เติม………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส ำหรับศึกษำนิเทศก์ 
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แบบนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์แพรร่ะบำดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 

ส ำหรับนักเรียนที่เรียนผ่ำน DLTV 
ค าชี้แจง 1. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถงึระดับปฏิบัติ  

2. ระดับการปฏิบัติ ดังนี ้
   5 หมายถึง การปฏิบัติอยูใ่นระดับมากที่สุด  4 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
   3 หมายถึง การปฏิบัติอยูใ่นระดับปานกลาง 2 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

              1 หมายถึง การปฏบิัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ที ่ รำยกำรประเมิน 

ส ำหรับนักเรียนที่เรียนผ่ำน DLTV 
ระดับปฏิบัติ แนวทำง 

แก้ไข 5 4 3 2 1 
1 นักเรียนได้เรียนรู้ตามตารางการจัดการเรยีนรู้

ของ DLTV ครบทุกชั่วโมง 
      

2 นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนในขณะเรียนรู้
โดยใช้ DLTV  

      

3 นักเรียนปฏิบัตกิิจกรรมตามครูต้นทาง       
4 ผู้ปกครองชว่ยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ครบทุก

ชั่วโมง 
      

5 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถท า
แบบฝึกหัดได้ดว้ยตนเอง 

      

6 ผลการตรวจ ผลงาน/ชิ้นงาน /แบบฝึกหัดของ
นักเรียน 

      

7 นักเรียนได้เรียนรู้ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

      

ความคิดเห็นเพิม่เติม……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แบบนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์แพรร่ะบำดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 

ส ำหรับนักเรียนที่ไม่สำมำรถเรียนผ่ำน 6 ช่องทำง 
ค าชีแ้จง 1. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถงึระดับปฏิบัติ  

2. ระดับการปฏิบัติ ดังนี ้
   5 หมายถึง การปฏิบัติอยูใ่นระดับมากที่สุด  4 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
   3 หมายถึง การปฏิบัติอยูใ่นระดับปานกลาง 2 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

              1 หมายถึง การปฏบิัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ที ่ รำยกำรประเมิน 
ระดับปฏิบัติ แนวทำง 

แก้ไข 5 4 3 2 1 
1 นักเรียนไดเ้รียนรู้ตามตามใบงาน /กิจกรรมที่

สอดคลอ้งกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูจดัให้ครบ
ทุกรายวชิา 

      

2 นักเรียนมีความสนใจในการเรียนจากใบงาน /
กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู ้ 

      

3 นักเรียนปฏิบัตกิิจกรรมตามใบงาน ที่สอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู ้

      

4 ผู้ปกครองชว่ยเหลือแนะน านกัเรียนในการเรียนรู้
หรือปฏิบัตกิิจกรรม 

      

5 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถท า
แบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง 

      

6 ผลการตรวจ ผลงาน/ชิน้งาน /แบบฝึกหัดของ
นักเรียน 

      

7 นักเรียนไดเ้รียนรู้ในบรรยากาศที่เอือ้ตอ่การเรียนรู ้       
ความคิดเห็นเพิม่เติม………………………………………………………………………………………………………… 

 

ส ำหรับคร ู ส ำหรับคร ู
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คณะผู้จัดท ำ 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  
1) นายวสันต์ สัตยคุณ   ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5  
2) นายประวิช ยะรินทร์   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5  
3) นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5  
4) นายสุขสันต์ คุ้มบัว   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5  
5) นายเสถียร ตรีศรี   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5  
6) นายวิจิตร นารอง   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 

คณะผู้จัดท ำ  

 1) นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5             ประธานคณะท างาน  
 2) นางรุจาภา ประถมวงษ์   ศึกษานิเทศก์        กรรมการ  
 3) นายศิขริน ตันเจียง   ศึกษานิเทศก์         กรรมการ  
 4) นางธัญชมน บุญประกอบ  ศึกษานิเทศก์         กรรมการ  
 5) นางสมปอง จักรโนวัน   ศึกษานิเทศก์         กรรมการ  
 6) นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม  ศึกษานิเทศก์         กรรมการ  
 7) นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์  ศึกษานิเทศก์         กรรมการ  
 8) นางวิรงรอง อุดม   ศึกษานิเทศก์        กรรมการ  
 9) นางสาวภิญญาพัชร์ ภูวงศ์  ศึกษานิเทศก์        กรรมการ  
10) นายสมชาย โพธิ์ศรี   ศึกษานิเทศก์         กรรมการ  
11) นางธิติมน คามี   ศึกษานิเทศก์         กรรมการ  
12) นางจารุรัตน์ ราชชมภู   ศึกษานิเทศก์         กรรมการ  
13) นางณิชาภา จันทะกา   ศึกษานิเทศก์         กรรมการ  
14) นายคีระคิน คาหนองไผ่   ศึกษานิเทศก์         กรรมการ  
15) นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ   ศึกษานิเทศก์                                     กรรมการ  
16) นางผ่องพันธ ์แพงบุดดี   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ                กรรมการและเลขานุการ  
17) นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์   ศึกษานิเทศก์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
18) นางวัฒนาพร อาคมคง   ศึกษานิเทศก์                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
19) นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์  ศึกษานิเทศก์                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 


