
 

 

 

 

คู่มือ 

การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าช้ีแจง 

     

      ด้วย ในปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไปทั่วโลกท าให้ผู้คน
ติดเชื้อและผู้คนล้มตายจ านวนมาก  ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่คลี่คลายลงแต่อย่างใด   รัฐบาลไทยได้ประกาศ 
พระราชก าหนดฉุกเฉิน  ประกาศภาวะเคอร์ฟิว  ไม่ให้มีการท ากิจกรรมที่มีการชุมชนของคนจ านวนมาก และให้  
มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  จากวันที่  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไปเป็น วันที่ ๑ กรกฎาคม  
๒๕๖๓  ซ่ึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล   ทีปสุวรรณ  ได้มีแนวนโยบายว่า  “โรงเรียนหยุดได้
แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”  ท าให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล  ยึดแนวนโยบายจัดการเรียนการสอนโดยค านึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคน  
ให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงการเรียนการสอนได้   แม้จะไม่สามารถไปโรงเรียนได้  ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดฯ    
ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล หลายรูปแบบมาใช้  โดยเทคโนโลยี
หลักที่น ามาใช้ คือ โทรทัศน์การศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ซ่ึงบันทึกเทปการจัดการเรียนการ
สอน จากโรงเรียนวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นโรงเรียนต้นทาง ส่งสัญญาณผ่านหลายระบบ
ไปยังโรงเรียนปลายทางทั้งในและนอกประเทศ  ทั้งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในระบบ KU – band สัญญาณ
โทรทัศน์แบบฟรี ทีวี และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่ www.dltv.ac.th โดยจะเริ่มสอนทางไกลระหว่างวันที่ ๑๘   
พฤษภาคม  ถึง  ๓๐  มิถุนายน   ๒๕๖๓    
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๒  ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวนโยบายดังกล่าวไว้เป็นทางเลือกให้แก่โรงเรียนในสังกัด พร้อมเสนอแนะบทบาทของบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาในสภาพบริบทท่ีแตกต่างกัน  ไว้เป็นแนวทางพอสังเขปให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ผู้ปกครอง
และนักเรียน ได้น าไปปฏิบัติ  ดังในคู่มือเล่มนี้ หวังว่าคู่มือเล่มนี้คงจะเกิดประโยชน์ต่อ ผู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าและน าไป
ทดลองใช้ ในภาคในล าดับต่อไป  

 

กลุม่งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.อด.๒ 
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ตอนที่ ๑ 

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

 

บทบาทหน้าท่ีของผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
   ๑.  ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล 
   ๒.  จัดให้มีการส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา  ความต้องการ  ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) (อุปกรณ์)    
ด้านซอฟท์แวร์ (Software) (สื่อ คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ฯลฯ) ด้านบุคลากร (People ware) และด้านอ่ืนๆ  
เก่ียวกับการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี ของทุกโรงเรียนในสังกัด 
  ๓. จัดประชุมชี้แจงผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
ในสภาวการณ์ โรคระบาด โควิท – ๑๙  
   ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 
    ๕. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์หรือทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ตามสภาพ
บริบทท่ีพึงท าได้ 
  ๖. ประเมินผลการด าเนินการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลของโรงเรียนในทุกๆ ด้าน  
ตามข้อ ๒ 
   ๗. น าผลการประเมิน จากข้อ ๖ มาปรับปรุง แก้ไข เพ่ือหาแนวทางส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
   ๘.  ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 



-๒- 

บทบาทหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ 

    ๑. ศึกษาเอกสาร คู่มือ แนวปฏิบัติ ระเบียบต่างๆ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถอธิบาย แนะน า ชี้แจงแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ 
  ๒. ออกแบบรูปแบบการนิเทศ ติดตาม ควบคุม ก ากับ ประเมินผล การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลให้
เหมาะสมกับสภาพบริบทตามสภาพภูมิศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อมของเขตพ้ืนการศึกษา 
   ๓. ออกพ้ืนที่นิเทศ ติดตาม การด าเนินการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  ณ  โรงเรียน หมู่บ้าน 
อย่างน้อย โรงเรียนละ ๑ ครั้ง ต่อ ๑ เดือน 
   ๔. ร่วมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษานิเทศก์คนอ่ืนๆ เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน 
  ๕. สรุปผลการนิเทศและรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ  

 
บทบาทหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   ๑. น าข้อมูลการส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ ด้านฮาร์ดแวร์(Hardware) (อุปกรณ์)    
ด้านซอฟท์แวร์ (Software) (สื่อ คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ฯลฯ) ด้านบุคลากร (People ware) และด้านอ่ืนๆ  
จากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบ วางแผน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 
  ๒. รวบรวมสื่อ เอกสาร คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ไว้ให้ครูได้ศึกษา ค้นคว้า ยืม ส าเนา ไปใช้งานที่โรงเรียน  
  ๓. ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า ในการแก้ไขปัญหาด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟท์แวร์ ด้านบุคลากรและด้านอ่ืนๆ ที่ครู
และบุคลากรทางการศึกษามาขอรับบริการ 
  ๔. สุ่มออกพ้ืนที่นิเทศหรือนิเทศตามค าร้องขอของโรงเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา ณ พ้ืนที่จริง 
  ๕. แต่งต้ังคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เป็นทีมงาน 
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและระดับโรงเรียน 

      

 

 



-๓- 

บทบาทเจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 ๑. ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ ด้านฮาร์ดแวร์(Hardware) (อุปกรณ์)   ด้านซอฟท์แวร์ 
(Software) (สื่อ คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ฯลฯ) ด้านบุคลากร (People ware) และด้านอ่ืนๆ ของโรงเรียน 
ในสังกัด 
  ๒. รวบรวบแบบส ารวจ แปลผล วิเคราะห์ผล น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
   ๓. ด าเนินการทุกวิถีทางให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การรับและส่งออกสัญญาณโทรทัศน์การศึกษาทางไกล (DLTV) 
แก่นักเรียนในโรงเรียน ให้ทุกโรงเรียนสามารถรับชมรายการได้ดี มีคุณภาพ 
  ๔. จัดให้มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ส ารองไว้ ส าหรับให้เปลี่ยนให้โรงเรียนที่มีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ได้ทันที่ 
   ๕. ประสานงานกับศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาด้านต่างๆ เก่ียวด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด  

 

บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา  

   ผู้บริหารสถานศึกษา ควรด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการศึกษาดังนี้ 
   ๑. ศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไกลกังวล (โรงเรียนต้นทาง)  และหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของโรงเรียน 
   ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดการศึกษาทางไกล ประกอบด้วย ผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทาง 
การศึกษาในโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผู้แทนองค์กรในชุมชน เป็นต้น 
   ๓. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะกรรมการในข้อ ๑) และผู้ปกครองนักเรียน อาจท าได้หลายวิธี ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน เช่น  โทรศัพท์, 
Social Media, ข่าวประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ, เชิญผู้ปกครองมาประชุม ณ  
สถานศึกษา ฯลฯ  
   ๔. ส ารวจความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์การศึกษาทางไกลของผู้ปกครอง 
และจัดท าทะเบียนข้อมูลฮาร์ดแวร์การศึกษาทางไกลของนักเรียนเป็นรายบ้านไว้ 
   ๕.  ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือระดม
ความคิดออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
โรงเรียน ชุมชน ทรัพยากรและปัจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และเลือก
รูปแบบที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน 
  ๖. แบ่งหน้าที่ มอบหมายงานให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้  พ้ืนที่
บริการที่รับผิดชอบเพ่ือออกพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน 
   ๗. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน จะโดยทั้งหมด หรือโดยการสุ่ม เพ่ือรับทราบข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับการจัด
การศึกษาทางไกลของโรงเรียน 
   ๘. จัดประชุมคณะครูและบุคลากรประเมินการจัดการศึกษาทางไกลเป็นรายสัปดาห์ และปรับสภาพการณ์ 
การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม เป็นระยะๆ  



-๔- 

บทบาทหน้าท่ีของครู  
    ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ที่ท าหน้าที่สอน ควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ส ารวจและจัดท าทะเบียนฮาร์ดแวร์การศึกษาทางไกลรายห้องเรียน โดยน ามาจากการส ารวจในภาพรวมของ
โรงเรียนรายบ้านเลขที่ 
   ๒.  ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนวังไกลกังวลและหลักสูตรสถานศึกษา   ออกแบบการจัดการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผล  สื่อการเรียนรู้ต่างๆ  โดยศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนวังไกลกังวล  (โรงเรียนต้นทาง) 
และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร 
  ๓.  จัดท าสื่อการเรียนรู้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การศึกษาทางไกล ที่ www.dltv.ac.th   เช่น  
ใบงาน แบบฝึกหัด หรือจัดท าเองตามความเหมาะสมกับทรัพยากรของโรงเรียน 
   ๔.  จัดท าแฟ้มให้นักเรียนแต่ละคน โดยแต่ละคนจะมี ๒ แฟ้ม คือ แฟ้มรับ และแฟ้มส่งงาน  
  ๕.  ออกแบบตารางการสอน ตารางการเยี่ยมบ้านนักเรียน และและส่งมอบตารางสอน ตารางการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน แก่ผู้ปกครองและนักเรียนในวันที่ออกเยี่ยมบ้านหรือวันประชุมผู้ปกครอง หรือส่งในระบบ Social media  
  ๖.  ครูน าสื่อ อาจประกอบด้วย ใบความรู้ ใบงาน 
แบบฝึกหัด เป็นต้น ใส่ลงในแฟ้มเพ่ือส่งมอบให้ผู้ปกครอง 
น าไปให้บุตรหลานได้เรียนรู้ 
   ๗.  ครูออกพ้ืนที่เยี่ยมนักเรียน ณ  บ้านนักเรียน โดย
การนัดหมายล่วงหน้า หาสถานที่ท่ีเหมาะสมในการพบปะ
นักเรียน อาจเป็นบ้านนักเรียนคนใดคนหนึ่ง  เพ่ือส่งแฟ้มงาน 
– รับมอบแฟ้มงาน  
   ๗. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูท่านอ่ืนๆ ในการจัด
การศึกษาทางไกล อาจจะเป็นทาง Social Media ก็ได้   

 

บทบาทหน้าท่ีของนักเรียน 
  ๑. ท าความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสภาวการณ์โรคระบาด โควิท-๑๙ 
   ๒. รับและส่งแฟ้มงานจากครูตามตารางออกเยี่ยมของครู หรือตามที่ครูนัดหมาย 
      ๓. ศึกษาใบความรู้ ท าใบงาน แบบฝึกหัด หรือภาระงานอ่ืนๆ ที่ครูมอบหมายให้ท า กรณีที่บ้านนักเรียนรับชม
รายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกล โรงเรียนวังไกลกังวล (โรงเรียนต้นทาง) ได้ ให้นักเรียนเปิดโทรทัศน์ตามช่องรายการ
ออกอากาศชั้น ที่นักเรียนเรียนอยู่และรับชมรายการตามตารางการออกอากาศที่ครูมอบให้ พร้อมท ากิจกรรมการเรียนรู้
ตามโรงเรียนต้นทาง 
     ๔. มีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน เม่ือท าแบบฝึกหัด ท าการบ้าน แบบทดสอบ หรือตรวจผลงานตนเองตาม
ครูต้นทาง 

 

 



-๕- 

 
  ๕.  ท าใบงาน แบบฝึกหัด การบ้านตามที่ครูมอบหมายให้ท า รวบรวมลงในแฟ้มพร้อมส่งครู เม่ือออกพ้ืนที่มา
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
  ๖. ค้นศึกษาหาความรู้จากแหล่งอ่ืนๆ เช่น เว็บไซต์ หนังสือเรียน หนังสือเสริมความรู้ สอบถามผู้รู้ในชุมชน ฯลฯ  

 

บทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครอง  

  การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ภายใต้สภาวะโรคระบาด ผู้ปกครองถือว่าเป็นผู้ส าคัญที่สุด 
ในการที่จะช่วยให้บุตรหลานได้เรียนรู้ ด้วยตัวเอง หรือมีผู้ปกครองเป็นครูพ่ีเลี้ยง ดังนั้นผู้ปกครองควรมีบทบาท ดังนี้    

   ๑. ศึกษาตารางออกอากาศ DLTV  ระดับชั้นที่บุตรหลานที่ท่านศึกษาอยู่และตารางออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ทีค่รู
มอบให้ 
  ๒.  ศึกษาการใช้ใบความรู้  ใบงาน แบบฝึกหัด การบ้าน ในแฟ้มงานที่ครูน ามามอบให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
   ๓. ในกรณีรับชมรายการโทรทัศน์ได้ ให้เปิดรายการโทรทัศน์ DLTV ให้บุตรหลานดู เรียนรู้และท ากิจกรรมตาม
ครูโรงเรียนต้นทาง   โดยใช้สื่อที่ครูมอบให้ท าประกอบการท ากิจกรรมการเรียนรู้ / ในกรณีรับชม DLTV ไม่ได้ 
ผู้ปกครองควรให้ค าแนะน า ให้ค าชี้แนะ ในการเรียนรู้แก่บุตรหลาน โดยให้เรียนรู้จากใบความรู้ ใบงานก่อน  แล้วจึงให้
ท าแบบฝึกหัดหรือการบ้าน 
   ๔.  รวบรวมผลงาน แบบฝึกหัดของบุตรหลาน ลงในแฟ้มงานพร้อมที่จะส่งครูเม่ือออกพ้ืนที่มาเยี่ยมนักเรียน
บ้าน  
   ๕.  สอบถาม  ให้ข้อเสนอแนะ  ให้ค าแนะน า ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม แก่คุณครูที่มาเยี่ยมบ้าน  

 

    

 

 

 



ตอนที่ ๒ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

 

ระดับอนุบาล ๑ – ๓  
     จัดการศึกษา     รูปแบบ ๒ ดังนี้ 
  ๑. เรียนท่ีบ้าน แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
    ๑.๑ กรณีรับสัญญาณ DLTV ได้ 
            บทบาทของครู  : ควรด าเนินการ ดังนี้ 
         ๑)  จัดท าตารางเรียน  ตารางออกเยี่ยมบ้านนักเรียน จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
โรงเรียนต้นทาง 
        ๒) ครูออกพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน  ณ  บ้านนักเรียน โดยการนัดหมายล่วงหน้า หาสถานที่ 
ที่เหมาะสมในการพบปะนักเรียน อาจเป็นบ้านนักเรียนคนใดคนหนึ่ง   ส่งมอบตารางเรียน ตารางนัดหมาย  สื่อการเรียน
แก่ผู้ปกครองนักเรียน 

     ๓)  ประเมินผลการจัดการเรียนรู้เป็นรายสัปดาห์ และปรับสภาพการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับสภาพบริบท 

    บทบาทของผู้ปกครอง :  ควรด าเนินการดังนี้  
        ๑)  ศึกษาตารางออกอากาศ DLTV ระดับอนุบาล ตามที่บุตรหลานเรียนอยู่ และตารางออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน ที่ครูมอบให้ 
     ๒)  เม่ือถึงเวลาออกอากาศ  ผู้ปกครองเปิดโทรทัศน์การศึกษา ตามช่องรายการที่นักเรียน
เรียนอยู่ แล้วผู้ปกครองน านักเรียนเรียนรู้และท ากิจกรรมตามนั้น  
       ๓)  ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ครูมอบให้มาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
    ๔) รวบรวมแฟ้มส่งงาน ส่งมอบให้ครู (ถ้ามี) และรับมอบแฟ้มงานจากครูเพ่ือใช้ประกอบ 
การเรียนรู้ในสัปดาห์ต่อไป (ถ้ามี) 
     ๕)  สอบถาม  ให้ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม แก่คุณครูที่มาเยี่ยมบ้าน 

         บทบาทของนักเรียน  
    ๑) ท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามครูโรงเรียนต้นทาง โดยมีผู้ปกครองคอยช่วยเหลือ แนะน า 
     ๒) กรณีมีใบงาน หรือแบบฝึกหัด ให้นักเรียนท าพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง หากท าไม่เสร็จ
หรือไม่ทัน ให้ท าในเวลานอกเหนือจากตารางเรียน 
     ๓) สอบถามผู้ปกครอง หรือครู ในกรณีที่ไม่สามารถท ากิจกรรมการเรียนได้ตามโรงเรียน 
ต้นทาง 

 

 



-๗- 

 
    ๑.๒  กรณีบ้านนักเรียนรับสัญญาณโทรทัศน์  ไม่ได้เลย  
     บทบาทของครู : ควรด าเนินการ ดังนี้ 
     ๑)  จัดท าตารางกิจกรรม จัดท าสื่อ ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด ลงในแฟ้มหรือกล่อง 
     ๒)  ส่งมอบสื่อ  จากข้อ ๑) ให้แก่ผู้ปกครอง  
    ๓) สาธิตการใช้สื่อการสอนบางอย่างแก้ผู้ปกครองดูก่อน หากการใช้งานสลับซับซ้อน 
     ๔)  ออกพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ ต่อคน   
          บทบาทของผู้ปกครอง  : ควรด าเนินการ ดังนี้ 
     ๑)  ศึกษาการใช้ใบความรู้ ใบงานงาน แบบฝึกจากครู  ให้ค าแนะน า ให้ค าชี้แนะ ในการ
เรียนรู้แก่บุตรหลาน โดยให้เรียนรู้จากใบงานก่อน  แล้วจึงให้ท าแบบฝึกหัดหรือการบ้าน  
     ๒)  รวบรวมผลงาน แบบฝึกหัดของบุตรหลาน ลงในแฟ้มงาน พร้อมที่จะส่งครูเม่ือออกพ้ืน
ที่มาเยี่ยมนักเรียนที่บ้าน (ถ้ามี) 

 ๒. เรียนท่ีโรงเรียน  (ถ้าหากถึงวันที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้
เนื่องจากสภาวการณ์ โรคระบาด โควิท-๑๙ ยังคงอยู่) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  
เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 

       บทบาทของครู  : ควรด าเนินการจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
      ๑)  กรณีนักเรียนไม่เกิน ๙ คนต่อห้องเรียน สามารถจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนได้เลย  
แต่อาจจะไม่จัดทุกวัน และจัดเฉพาะตอนเช้า ภาคบ่ายให้นักเรียนกลับบ้านได้ 
          ๒)  กรณีนักเรียนเกิน ๙  คนต่อห้อง ควรแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ ไม่เกิน ๙ คน  
ให้หมุนเวียนมาโรงเรียน เช่น  วันจันทร์ให้เลขที่ ๑ – ๙ มาเรียน   วันอังคารให้เลขที่ ๑๐ – ๑๘ มาเรียน เป็นต้น 
 และจัดการเรียนเฉพาะตอนเช้า เช่นกัน 
       ๓) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้เป็นรายสัปดาห์ รายบุคคล 

       

 



-๘- 

 

   บทบาทของผู้ปกครอง : มีบทบาทเหมือนโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนปกติ แต่มีข้อปฏิบัติ
พิเศษ ดังนี้ 
         ๑)  ส่งบุตรหลานตามวันที่ครูนัดหมายในกลุ่มที่บุตรหลานอยู่มาเรียน ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องมาเรียน
ทุกวัน ตอนเช้า ก่อนเวลาเข้าเรียน ๐๘.๓๐ น.  และรับกลับบ้านในเวลา ๑๑.๓๐ น.หรือตามเวลาที่ครูนัดหมาย 
      ๒)  ในวันที่บุตรหลานไม่มาเรียน ควรท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยครู สอนบุตรหลาน ตามใบงานและ
แบบฝึกหัดที่ครูมอบให้  
      ๓)  หากที่บ้านรับสัญญาณโทรทัศน์ DLTV ได้ ให้เปิดโทรทัศน์ให้บุตรหลานดู แล้วท ากิจกรรม
ตามนั้น โดยใช้สื่อที่ครูมอบให้ประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน ตามที่ผู้ปกครองต้องการ และตามที่คุณครูพอสนับสนุนได้ 
     ๔)  รวบรวมแบบฝึกหัดหรือการบ้านของบุตรหลาน ที่ได้ท าที่บ้านส่งครูในวันที่ไปส่งบุตร
หลานไปโรงเรียน   
    ๕) ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา เสนอแนะข้อคิดเห็นแก่ครู 

 

ระดับประถมศึกษา   
     แยกเป็น  ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
  ๑. เรียนท่ีบ้าน แบ่งเป็น  ๒  กรณี 
    ๑.๑ กรณีที่บ้านนักเรียนรับสัญญาณโทรทัศน์ DLTV ได้ อาจจะเป็นสัญญาณโทรทัศน์หรืออินเตอร์เน็ต
ก็ได้  
          บทบาทของครู : ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ควรด าเนินการ ดังนี้ 
     ๑)  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียน  
วังไกลกังวล (โรงเรียนต้นทาง) ประกอบการจัดท าแผนฯ 
      ๒)  จัดท าสื่อการเรียนรู้และดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การศึกษาทางไกล ที่ www.dltv.ac.th   
เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด  
       ๓)  จัดท าแฟ้มให้นักเรียนแต่ละ โดยแต่ละคนจะมี ๒ แฟ้ม คือ แฟ้มรับ และแฟ้มส่งงาน  
      ๔)  ครูน าตารางออกอากาศ  สื่อ อาจประกอบด้วย ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด เป็นต้น  
ใส่ลงในแฟ้มเพ่ือส่งมอบให้ผู้ปกครอง น าไปให้บุตรหลานได้เรียนรู้ พร้อมตารางออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
      ๔)  ครูออกพ้ืนที่น าแฟ้มส่งงานไปส่งให้นักเรียน ณ  บ้านนักเรียนหรือสถานที่ใดที่หนึ่ง  
ที่ผู้ปกครองและครู สะดวกในการรับ – ส่งแฟ้มงาน โดยการนัดหมายล่วงหน้า  
      ๕) นักเรียนเรียนรู้โดยท ากิจกรรมตามโรงเรียนต้นทาง  และใช้สื่อที่ครูน ามาประกอบการ
จัดการเรียนรู้โดยผู้ปกครองร่วมให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ควบคุมการเรียนรู้ไปกับโรงเรียนต้นทางเรียน     

 

 



-๙- 

 
                          บทบาทของผู้ปกครอง :  ควรด าเนินการ ดังนี้ 
        ๑)  ศึกษาตารางออกอากาศ DLTV ระดับชั้นที่บุตรหลานเรียนอยู่ และตารางเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
        ๒)  ศึกษาการใช้ใบความรู้  ใบงาน แบบฝึกหัด และสื่ออ่ืนๆ ที่ครูมอบให้ 
    ๓)  เม่ือถึงเวลารายการโทรทัศน์การศึกษา ให้เปิดรายการโทรทัศน์ DLTV ให้บุตรหลานดู
เรียนรู้และท ากิจกรรมตามครูโรงเรียนต้นทาง   โดยใช้สื่อที่ครูมอบให้ ให้บุตรหลานท ากิจกรรม 
      ๔)  รวบรวมผลงาน แบบฝึกหัดของบุตรหลาน ลงในแฟ้มที่ครูมอบให้พร้อมมอบให้ครูเม่ือมา
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
      ๕)  สอบถามให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
บุตรหลาน 

    ๑.๒ กรณีที่บ้านนักเรียนรับสัญญาณโทรทัศน์ DLTV ไม่ได้ 

                          บทบาทของครู :  ควรด าเนินการ ดังนี้ 
      ๑)  ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนวังไกลกังวล (โรงเรียนต้นทาง) ประกอบการจัดท าแผนฯ 
     ๒)  จัดท าสื่อการเรียนรู้และดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การศึกษาทางไกล ที่ www.dltv.ac.th   
เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด  
      ๓)  จัดท าแฟ้มให้นักเรียนแต่ละคน โดยแต่ละคนจะมี ๒ แฟ้ม คือ แฟ้มรับ และแฟ้มส่งงาน  
     ๔)  ครูน าสื่อ อาจประกอบด้วย ใบความรู้  ใบงาน แบบฝึกหัด เป็นต้น ใส่ลงในแฟ้มเพ่ือส่ง
มอบให้ผู้ปกครอง น าไปให้บุตรหลานได้เรียนรู้ พร้อมก าหนดการนัดหมายเยี่ยมบ้านนักเรียน 
      ๕)  ครูออกพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือน าแฟ้มส่งงาน – รับงาน ไปส่งมอบให้นักเรียนและรับ
กลับ  ณ  บ้านนักเรียน หรือสถานที่ท่ีผู้ปกครองและครูสะดวกในการพบปะกัน   โดยการนัดหมายล่วงหน้า  
      ๕)  ประเมินผลการจัดการเรียนรู้เป็นรายสัปดาห์ และปรับสภาพการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับสภาพบริบท 
                          บทบาทของผู้ปกครอง : ควรด าเนินการ ดังนี้ 
      ๑)  ศึกษาการใช้ใบความรู้  ใบงาน แบบฝึกหัด จากแฟ้มงานที่ครูน ามาส่งที่บ้าน  เพ่ือให้
ค าแนะน า ให้ค าชี้แนะ ในการเรียนรู้แก่บุตรหลาน  
      ๒)  ให้บุตรหลานเรียนรู้จากใบความรู้ หนังสือเรียน  ตามตารางเรียนหรือใบงานที่ครู
มอบหมายก่อน  แล้วจึงให้ท าแบบฝึกหัดหรือการบ้าน  ผู้ปกครองอาจให้ค าแนะน า ค าชี้แนะเพ่ิมเติม 
       ๓)  รวบรวมผลงาน แบบฝึกหัด การบ้านของบุตรหลาน ลงในแฟ้มงานพร้อมที่จะส่งครูเม่ือ
ออกพ้ืนที่มาเยี่ยมนักเรียนที่บ้าน 

 

 



-๑๐- 

   ๒. เรียนท่ีโรงเรียน แบ่งเป็น ๒  กรณี ดังนี้ 
   ๒.๑  กรณีนักเรียนรายห้องเรียน มีจ านวนน้อยกว่า ๙ คน สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
แต่ควรจัดเก้าอ้ีให้ห่างกัน และปฏิบัติตามข้อแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข 
    ๒.๒  กรณีนักเรียนรายห้อง มีจ านวนมากว่า ๙ คน  สามารถจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
     ๑)  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ไม่เกิน ๙ คน  
    ๒)  จัดตารางเรียนให้นักเรียนสลับกันมาเรียนเป็นกลุ่ม เช่น  กลุ่ม A  มาเรียนตอนเช้า  
กลุ่ม B มาเรียนตอนบ่าย หรือ กลุ่ม A มาเรียนวันจันทร์  กลุ่ม B มาเรียนวันอังคาร  กลุ่ม C มาเรียนวันพุธ ฯลฯ 
    ๓) ครูควรแนะน าแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ดูโทรทัศน์ DLTV ที่บ้าน หรือแหล่งเรียนรู้
จากเว็บไซต์ต่างๆ 

 

        

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
  ๑. เรียนท่ีบ้าน  แบ่งเป็น ๒  กรณี 

       ๑.๑ กรณีที่บ้านนักเรียนรับสัญญาณโทรทัศน์ DLTV ได้ อาจจะเป็นสัญญาณโทรทัศน์หรืออินเตอร์เน็ต
ก็ได้  
                          บทบาทของครู : ครูผู้สอน ควรด าเนินการ ดังนี้ 
       ๑)  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียน  
วังไกลกังวล (โรงเรียนต้นทาง) ประกอบการจัดท าแผนฯ 
    ๒)  จัดท าสื่อการเรียนรู้และดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การศึกษาทางไกล ที่ www.dltv.ac.th   
เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด  

 



-๑๑- 

 
       ๓)  จัดท าแฟ้มให้นักเรียนแต่ละคน โดยแต่ละคนจะมี ๒ แฟ้ม คือ แฟ้มรับ และแฟ้มส่งงาน  
     ๔)  ครูน าตารางออกอากาศ  สื่อ อาจประกอบด้วย ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด เป็นต้น ใส่
ลงในแฟ้มเพ่ือส่งมอบให้ผู้ปกครอง น าไปให้บุตรหลานได้เรียนรู้ พร้อมตารางเยี่ยมบ้านนักเรียน 
      ๕)  ครูออกพ้ืนที่น าแฟ้มส่งงาน – งานไปส่งให้นักเรียน ณ  บ้านนักเรียนหรือสถานที่ใดที่หนึ่ง 
ที่ผู้ปกครองและครู สะดวกในการรับ – ส่งแฟ้มงาน โดยการนัดหมายล่วงหน้า  
       ๖) ครูอาจสื่อสารกับนักเรียนโดยใช้ Social media  เช่น กลุ่ม Line หรือ Face book เพ่ือ
เป็นช่องทางในการสื่อสาร ติดต่อกับผู้ปกครอง หรือนักเรียนอีกช่องทางหนึ่งก็ได้ 

           บทบาทของผู้ปกครอง :  ควรด าเนินการ ดังนี้ 
        ๑)  ศึกษาตารางออกอากาศ DLTV ระดับชั้นที่บุตรหลานเรียนอยู่ และตารางนัดหมาย 
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
        ๒)  ศึกษาการใช้ใบงาน แบบฝึกจากครู เปิดรายการโทรทัศน์ DLTV ให้บุตรหลานดู เรียนรู้
และท ากิจกรรมตามครูโรงเรียนต้นทาง   โดยใช้สื่อที่ครูมอบให้ ให้บุตรหลานท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
      ๓)  รวบรวมผลงาน แบบฝึกหัดของบุตรหลาน ลงในแฟ้มที่ครูมอบให้พร้อมมอบให้ครูเม่ือมา
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
      ๔)  สอบถามให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
บุตรหลาน 

    บทบาทของนักเรียน 
    ๑)  ศึกษาตารางออกอากาศ DLTV ระดับชั้นที่เรียนอยู่ และตารางนัดหมายเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
        ๒)  ศึกษาการใช้ใบความรู้  ใบงาน แบบฝึกหัด หรือสื่ออ่ืนๆที่ครูมอบให้ 
    ๓)  เม่ือถึงเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์การศึกษา (DLTV)  ให้นักเรียนเปิดรายการ
โทรทัศน์ดู ช่องรายการระดับชั้นที่นักเรียนเรียนอยู่ เรียนรู้และท ากิจกรรมตามครูโรงเรียนต้นทาง   โดยใช้สื่อที่ครูมอบ
ให้ ประกอบการท ากิจกรรม 
      ๔)  รวบรวมผลงาน แบบฝึกหัด ลงในแฟ้มที่ครูมอบให้ พร้อมมอบให้ครูเม่ือมาเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
      ๕)  สอบถามข้อปัญหาสงสัยจากการเรียนรู้ตามรายการโทรทัศน์ หรือตามที่ครูมอบหมายให้
ท าเม่ือไม่เข้าใจ ท าไม่ได้ ฯลฯ 
    ๖) กรณีที่บ้านนักเรียนมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต นักเรียนอาจเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  
(ถ้ามี) หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้  และสามารถดาวน์โหลด Application  DLTV  ติดต้ังบนโทรศัพท์มือถือนักเรียนก็ได้ 

 

 



-๑๒- 

     ๒. เรียนท่ีโรงเรียน แบ่งเป็น ๒  กรณี ดังนี้ 
   ๒.๑  กรณีนักเรียนรายห้องเรียน มีจ านวนน้อยกว่า ๙ คน สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
แต่ควรจัดเก้าอ้ีให้ห่างกัน และปฏิบัติตามข้อแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข 
    ๒.๒  กรณีนักเรียนรายห้อง มีจ านวนมากว่า ๙ คน  สามารถจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
     ๑)  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ไม่เกิน ๙ คน  
    ๒)  จัดตารางเรียนให้นักเรียนสลับกันมาเรียนเป็นกลุ่ม เช่น  กลุ่ม A  มาเรียนตอนเช้า  
กลุ่ม B มาเรียนตอนบ่าย หรือ กลุ่ม A มาเรียนวันจันทร์  กลุ่ม B มาเรียนวันอังคาร  กลุ่ม C มาเรียนวันพุธ ฯลฯ 
    ๓) ครูควรแนะน าแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ดูโทรทัศน์ DLTV ที่บ้าน หรือแหล่งเรียนรู้
จากเว็บไซต์ต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๓- 

 

แผนผังรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสภาวการณ์ โรคระบาด โควิท-๑๙ สพป.อด.๒ 

( ระยะที่สอง ขั้นทดลองสอน : ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๓ ) 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียน 
ส ารวจอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

บ้านนักเรียน 

บ้านนักเรียน 

การรับ
DLTV 

จัดการเรียนท่ีบ้านโดยใช้ 
แฟ้มงาน + DLTV และส่ือ
อ่ืนๆ โดยการดูแลช่วยเหลือ 
ควบคุม ก ากับของผู้ปกครอง 

จัดการเรียนท่ีบ้านโดยใช้ 
แฟ้มงาน และส่ืออ่ืนๆ โดย
การดูแลช่วยเหลือ ควบคุม 
ก ากับของผู้ปกครอง 

สพป. นิเทศ ติดตาม / ครู ออกเย่ียมบ้านนักเรียนน าส่ง 
และรับแฟ้มงาน / ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตาม 
ประเมินการด าเนินงานเป็นระยะๆ/โรงเรียนรายงาน 
สพป. / สพป.รายงาน สพฐ. ทุกสัปดาห์ 

ได้ ไม่ได้ 

สพป. 
ส ารวจอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟท์แวร์ บุคลากร 
โรงเรียน 

สพฐ.  โดย ศพก. 
จัดส่งสัญญาณออนไลน์  

DLTV หลายรูปแบบ 



-๑๔- 

 

แผนผังรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสภาวการณ์ โรคระบาด โควิท-๑๙ สพป.อด.๒ 

ระยะที่สาม ขั้นจัดการเรียนการสอน : ๑  กรกฏาคม – ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
(กรณี ภาวะโรคระบาด โควิท-๑๙ ยังคงอยู่, รัฐบาลยังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียน 
จัดการเรียนการสอน 

นักเรียนรายห้อง
เกิน ๙ คน 
หรือไม่ จัดการเรียนปกติ โดยใช้ส่ือ 

DLTV และส่ืออ่ืนๆ สนับสนุน
การจัดการเรียน ปฏิบัติตาม
ข้อแนะน าของ สธ.  

จัดการเรียนโดยแบ่งนักเรียนในห้อง
ออกเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน ๙ คน ให้
นักเรียนสลับกลุ่มมาเรียน อาจเป็น
สลับภาคเช้า-บ่าย หรือสลับวันมา
เรียนโดยใช้ส่ือ DLTV และส่ืออ่ืนๆ 
สนับสนุนการจัดการเรียน ปฏิบัติ
ตามข้อแนะน าของ สธ.  

 

สพป. นิเทศ ติดตาม / ครู ออกเย่ียมบ้านนักเรียนน าส่ง 
และรับแฟ้มงาน / ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตาม 
ประเมินการด าเนินงานเป็นระยะๆ/โรงเรียนรายงาน 
สพป. / สพป.รายงาน สพฐ.  

ไม่เกิน เกิน 

สพป. 
ส ารวจอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟท์แวร์ บุคลากร 
โรงเรียน 

สพฐ.  โดย ศพก. 
จัดส่งสัญญาณออนไลน์  

DLTV หลายรูปแบบ 



 

ตอนที่ ๓ 

ปฏิทินการด าเนินการ 
 

ปฏิทินการด าเนินการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสภาวการณ์ โรคระบาด โควิท-๑๙  
ของ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ด าเนินการ 
ระยะท่ีหน่ึง เตรียมการ : มีนาคม – ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
๒๖ เม.ย. ๖๓ - 

๕ พ.ค. ๖๓ 
ออกแบบการจัดการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 

ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่ือฯ กลุ่มงานส่ือฯ  
 

๒๘ เม.ย.๖๓ 
ประชุมระดมความคิดการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 

กลุ่มงานส่ือฯ  
 

๓๐ เม.ย. ๖๓ 
ประชุมทางไกลรับทราบแนวนโยบายการจัดการศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ของ สพฐ. 

ผอ., รอง ผอ.สพป.อด.๒, 
ศึกษานิเทศก์, ผอ.ทุกกลุ่ม 
และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

กลุ่ม ITE 

๑-๑๐ พ.ค. ๖๓ 
ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการด้าน
Hardware, Software, People ware และด้านอ่ืนๆ 
เก่ียวการจัดการศึกษาทางไกล  

ทุกโรงเรียนในสังกัด กลุ่ม ITE 

๗ พ.ค. ๖๓ ประชุมทางไกลรับทราบแนวนโยบายการจัดการศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ของ สพฐ. 

-  เขตพ้ืนท่ี ผอ., รอง ผอ.
สพป./สพม. ศึกษานิเทศก์, 
ผอ.ทุกกลุ่ม บุคลากรท่ี
เก่ียวข้อง  
- โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

กลุ่ม ITE 

๘ พ.ค. ๖๓ 

สพป.อด.๒ ประชุมช้ีแจงแนวนโยบาย 
เสนอรูปแบบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัด 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกแห่ง
ในสังกัด กลุ่มงานส่ือฯ 

๙ – ๑๗ พ.ค. ๖๓ 

-ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมช้ีแจงแนวทางการจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ของ สพป.อด.
๒ แก่ 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-โรงเรียนเลือกรูปแบบการจัดการศึกษาฯ ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพบริบทของโรงเรียน 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีตกลงในท่ีประชุม 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าส่ือ ใบความรู้ ใบงาน 
แบบฝึกหัด ฯลฯจัดใส่ลงในแฟ้มงาน เพ่ือมอบให้แก่
นักเรียน/ผู้ปกครองนักเรียน 

ผู้บริหารสถานศึกษา,ครู,
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 



-๑๖- 

ปฏิทินการด าเนินการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสภาวการณ์ โรคระบาด โควิท-๑๙  
ของ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ด าเนินการ 
ระยะท่ีหน่ึง เตรียมการ (ต่อ) : มีนาคม – ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  

๑๐ – ๒๐พ.ค.
๖๓ 

-ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ฯ
ประกอบด้วยครู,กรรมการสถานศึกษา,ผู้ปกครองนักเรียน,
ตัวแทนผู้น าชุมชน, ตัวแทนองค์กรในชุมชน ฯลฯ 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ  

ผู้บริหารสถานศึกษา,ครู 
กรรมการสถานศึกษา,ฯลฯ 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระยะท่ีสอง ขั้นทดลองสอน :  ๑๗  พฤษภาคม –  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

๑๕–๒๐ พ.ค.๖๓ ประชาสัมพันธ์แนะน าช่องทางการเรียนรู้ทางไกล  
ให้กับนักเรียน, ผู้ปกครองนักเรียน, ผู้เก่ียวข้อง 

สพป., โรงเรียน 

ผอ.,รอง ผอ.สพป.
,ศึกษานิเทศก์, 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา,ครู,
บุคลากรทาง
การศึกษา 

๑๘ พ.ค. –  
๓๐ มิ.ย. ๖๓ 

ทดลองจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบท่ีโรงเรียนเลือกและ
วางแผนด าเนินการฯ 

ผู้บริหารสถานศึกษา,ครู,
นักเรียน,ผู้ปกครองนักเรียน 

บุคลากรใน
โรงเรียนทุกคน 

๑๘ พ.ค. ๖๓ - 
๓๐ มิ.ย.. ๖๓ 
 
 

-นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษา 
-เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นการจัดการศึกษาทางไกล  
จากผู้ปกครอง, คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ท่ี
เก่ียวข้อง 
 

ครู,บุคลากรทางการศึกษา,
นักเรียน,ผู้ปกครองนักเรียน 

ผอ.,รอง ผอ. 
สพป.
ศึกษานิเทศก์,
ผู้บริหาร
สถานศึกษา  
 

๑๘ พ.ค. ๖๓ - 
๓๐ มิ.ย.. ๖๓ 
 
 

-เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นการจัดการศึกษาทางไกล  
จากผู้ปกครอง, คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ท่ี
เก่ียวข้อง 
 

ผู้ปกครอง, คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ผอ.,รอง ผอ. 
สพป,ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ทุกสัปดาห์ 
(๑๘ พ.ค. ๖๓ - 
๓๐ มิ.ย.. ๖๓) 

-โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานฯ ต่อ สพป.อด.๒ 
-สพป.อด.๒ รายงานผลการด าเนินงานฯ ต่อ สพฐ. 

ผอ.,รอง ผอ.สพป.อด.๒,
ศึกษานิเทศก์,ผู้บริหาร
สถานศึกษา ฯลฯ 

-ครูวิชาการ
โรงเรียน 
-กลุ่มนิเทศฯ หรือ
ผู้ได้รับมอบหมาย 

ทุกสัปดาห์ 
(๑๘ พ.ค. ๖๓ - 
๓๐ มิ.ย.. ๖๓) 

ประชุมสรุปผลการด าเนินงานฯ และปรับสภาพ รูปแบบ 
การด าเนินงานฯ ให้เหมาะสม เป็นระยะๆ 

ผอ.,รอง ผอ.สพป.อด.๒,
ศึกษานิเทศก์,ผู้บริหาร
สถานศึกษา ฯลฯ 

-ครูวิชาการ
โรงเรียน 
-กลุ่มนิเทศฯ หรือ
ผู้ได้รับมอบหมาย 

 

 

 



-๑๗- 

ปฏิทินการด าเนินการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสภาวการณ์ โรคระบาด โควิท-๑๙  
ของ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ด าเนินการ 
ระยะท่ีสาม  การจัดการเรียนการสอน  :  ๑๗  พฤษภาคม –  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนท่ี ๑ เร่ิม ๑  กรกฎาคม  -  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

๑ ก.ค. –  
๓๐ พ.ย.๖๓ 

หากจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ก็เปิดภาคเรียนและ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ ตามปฏิทินท่ี สพฐ.ก าหนด
หากจัดการเรียนการสอนตามปกติไม่ได้ ก็ ท าตามรูปแบบ 
ท่ี ๒ ท่ี สพป.อด.๒ ได้ออกแบบไว้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู,
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ท่ี
เก่ียวข้อง 

ผอ.,รอง ผอ. 
สพป,ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๒๐-๓๐ พ.ย.๖๓ -ประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลรายงาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู,
บุคลากรทางการศึกษา ,นัก
เรียน,ผู้ปกครองนักเรียน 

ผอ.,ผู้บริหาร
สถานศึกษา
,ศึกษานิเทศก์ 

ภาคเรียนท่ี ๒ เร่ิม  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ถึง  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔ 

๑ ธ.ค. ๖๓ - 
๓๐ เม.ย. ๖๔ 

หากจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ก็เปิดภาคเรียนและ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ ตามปฏิทินท่ี สพฐ.ก าหนด 

ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู,
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ท่ี
เก่ียวข้อง 

ผอ.,รอง ผอ. 
สพป,ผู้บริหาร
สถานศึกษา หากจัดการเรียนการสอนตามปกติไม่ได้ ก็ ท าตามรูปแบบ 

ท่ี ๒ ท่ี สพป.อด.๒ ได้ออกแบบไว้ 

๒๐-๓๐ เม.ย.๖๔ 
-ประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลรายงาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู,
บุคลากรทางการศึกษา ,นัก
เรียน,ผู้ปกครองนักเรียน 

ผอ.,ผู้บริหาร
สถานศึกษา
,ศึกษานิเทศก์ 

ระยะท่ี ๔  การสอบและการศึกษาต่อ มีนาคม ถึง ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 รอปฏิทิน จาก สพฐ., สทศ, และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภ า ค ผ น ว ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภ า ค ผ น ว ก  ก. 

 

ช่องทางการรับชมรายการโทรทัศน์การศึกษา  
โรงเรียนวังไกลกังวล 

และเว็บไซต์การศึกษาทางไกล  
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การรับชมผ่านช่องฟรีทีวี  

 

สามารถ ติดต้ังได้ ๒  กรณี 

๑. กรณีเครื่องรับโทรทัศน์แบบดิจิทัล (Digital Television) ท าได้โดย ต่อสายอากาศ 
จากแผงรับ  เข้าช่องสายอากาศโทรศัพท์โดยตรง  แล้วรับชมช่องรายการการศึกษา  
๓๗ – ๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

โทรทัศน์แบบดิจิทัล ต้องมี 
ตรารับประกันจาก กสทช. 

ต่อสายอากาศจากแผงรับสัญญาณ 
 เข้าช่องสายอากาศ TV  
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๒. กรณีเครื่องรับโทรทัศน์แบบอนาลอก (Analog Television) ท าได้โดย ต่อสายอากาศจากแผงรับ เข้ากล่องรับ
สัญญาณแบบดิจิทัล (ที่รัฐบาลแจกให้)  แล้วต่อสาย AV จากกล่องรับสัญญาณ เข้าช่อง AV 
IN ของเครื่องรับโทรทัศน์ แล้วรับชมช่องรายการการศึกษา ช่อง ๓๗ – ๕๓ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TV ANALOG กล่องรับสัญญาณ TV ดิจิทัล 

ต่อสายอากาศจากแผงรับสัญญาณ TV 
ดิจิทัล 

ต่อสาย AV จากเคร่ืองรับสัญญาณ 
 TV ดิจิทัล เข้าช่อง AV IN TV 

ต่อสาย AV จากเคร่ืองรับสัญญาณ TV ดิจิทัล ไปเข้าช่อง AV IN ของ TV 

แผงรับสัญญาณ TV  



-๒๒- 
 

การรับชมผ่านจานดาวเทียม ในระบบ KU-band (จานทึบ)         

 
วิธีติดต้ัง 

๑. ติดต้ังจานดาวเทียม (แบบจานทึบ) ในสถานที่ ที่มุมทางทิศตะวันเฉียงใต้ ไม่มีสิ่งกีดขวางบดบัง พร้อมหัวรับ
สัญญาณ (LNB)  

๒. ต่อสายขั้วสายอากาศจากหัวรับสัญญาณจานดาวเทียม เข้าช่องสายอากาศเครื่องรับสัญญาณกล่องรับ
สัญญาณดาวเทียม (แบบดิจิดัล HD)  

๓. ต่อสาย AV หรือ สาย HDMI จากกล่องรับสัญญาณดาวเทียม เข้าช่อง AV 
IN หรือ ช่อง HDMI ของเครื่องรับโทรทัศน์ 
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การรับชมผ่านจานดาวเทียม ในระบบ CU-band (จานโปร่ง)       

 

วิธีติดต้ัง 

๑. ติดต้ังจานดาวเทียม (แบบจานโปร่ง) ในสถานที่ ที่มุมทางทิศตะวันเฉียงใต้ ไม่มีสิ่งกีดขวางบดบัง พร้อม 
หัวรับสัญญาณ (LNB)  

๒. ต่อสายขั้วสายอากาศจากหัวรับสัญญาณจานดาวเทียม เข้าช่องสายอากาศเครื่องรับสัญญาณกล่องรับ
สัญญาณดาวเทียม (แบบดิจิดัล HD)  

๓. ต่อสาย AV หรือ สาย HDMI จากกล่องรับสัญญาณดาวเทียม เข้าช่อง AV IN หรือ ช่อง HDMI ของ
เครื่องรับโทรทัศน์ 
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การชมผ่านเว็บไซต์  ท่ี www.dltv.ac.th 

 

 

    

 

 

 

 

 

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ 

คลิกระดับชัน้ท่ี

ต้องการรับชม 

ผลลัพธ์ท่ีได้ 

http://www.dltv.ac.th/
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การรับชมผ่านเว็บไซต์ ระดับประถมศึกษา 
 ท่ี http://edltv.thai.net/primary/index.php 

 

 
 

 

 

 

คลิกกลุ่มสาระท่ีต้องการเรียน 

คลิกระดับชัน้ท่ีต้องการเรียน 

คลิกเนือ้หาท่ีต้องการเรียน 

http://edltv.thai.net/primary/index.php


-๒๖- 

 

การรับชมผ่านเว็บไซต์ ระดับประถมศึกษา (ต่อ) 
 ท่ี http://edltv.thai.net/primary/index.php 

 

 

 

รับชม VDO 
ต้องการใบความรู้  

คลิกท่ีต้องการ 

ใบความรู้ท่ีต้องการ 

http://edltv.thai.net/primary/index.php
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การรับชมผ่านเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษา 
 ท่ี http://edltv.thai.net/index.php 

 

 

 

 
 

2.คลิกเนือ้หาท่ีต้องการ

รียนท่ีต้องการ 

1.คลิกกลุ่มสาระท่ีต้องการเรียน 

http://edltv.thai.net/index.php


-๒๘- 

 

การรับชมผ่านเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษา (ต่อ) 
 ท่ี http://edltv.thai.net/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.คลิกเอกสารประกอบ 

ตามต้องการเอกสาร 

4.คลิกท่ีน่ีเพื่อดูบน Browser 

ผลลัพธ์ท่ีได้ 

http://edltv.thai.net/index.php


-๒๙- 

การรับผ่าน APPLICATION DLTV บน SMART PHONE 

วิธีการติดต้ัง Application DLTV บนโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) 

     ๑.  ตรวจสอบว่าโทรศัพท์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์หรือไม่ อาจจะเป็นสัญญาณ WIFI หรือ สัญญาณจากมือถือ
โดยตรง 

      ๒.   ใช้มือแตะ ปุ่ม Play Store  แล้ว พิมพ์ข้อความ dltv  เพ่ือดาวน์โหลด Application DLTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.  แตะปุ่ม ติดต้ังสีเขียว เพ่ือติดต้ัง Application DLTV  
 

๔.  แตะปุ่มยอมรับ 
๕.  รอจนกว่าเครื่องจะติดต้ัง Application 
DLTV เสร็จ (กรณีที่ หน่วยความจ าของ
โทรศัพท์ไม่พอกับขนาดของโปรแกรม  
เครื่องจะบอกให้ลบ Application 
บางอย่างออก หากไม่ลบจะติดต้ังไม่ได้) 
๖. เม่ือเครื่องติดต้ังเสร็จ ท่านสามารถใช้
งานครั้งแรกโดยแตะปุ่ม เปิดสีเขียว 
 
                                 

                                        

                                                      

๑.แตะปุ่ม Play Store 
๒.พิมพ์ dltv 

๓.แตะปุ่มสีเขียว 

 

 

๒.พิมพ์ dltv 

๔.แตะปุ่ มยอมรับ 

๕.แตะปุ่ มเปิด

ใช้งาน 
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     ๗. เม่ือเปิดใช้ Application DLTV ครั้งแรก ก็จะมีรายละเอียดให้อ่าน หากท่านไม่อ่าน ก็แตะปุ่มข้ามไปได้ 

 

๘. หลังจากนั้นท่านจะเข้าสู่การใช้งาน Application DLTV ได้เลย ซ่ึงท่านสามารถ เลือกชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    ได้ตามต้องการ 

 

๙. เม่ือท่านเลิกใช้งานก็ออกจาก 
Application DLTV และหากต้องการใช้งาน
ครั้งต่อไป ก็ให้แตะปุ่ม DLTV บนหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือของท่านได้เลย 

 

 

 

 

 

 

ปุ่มข้าม ปุ่มข้าม ปุ่มข้าม 

ปุ่ม Application DLTV 



 

 

 

 

 

ภ า ค ผ น ว ก  ข. 

 

 

แบบนิเทศ ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



        แบบนิเทศติดตาม การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
        ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  
        สพป.อุดรธานี เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
        (ระยะเตรียมการและเริ่มต้นทดลองสอน) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------

ค าชี้แจง : ๑. แบบนิเทศ ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๗ ตอน ตอนที่ ๑ – ๖ ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลไว้พร้อมส่งคณะกรรมการ
นิเทศในวันไปนิเทศโรงเรียน หากสัปดาห์ใดไม่มีคณะกรรมการนิเทศฯ ไปนิเทศ ณ โรงเรียนให้ส่งทางอีเมล์ที่ 
in.suriyon@gmail.com ส่วนตอนที่ ๗ คณะกรรมการนิเทศฯ เป็นผู้กรอกข้อมูลสรุปผลการนิเทศฯ 
    ๒. หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับการกรอกข้อมูลข้อใด ให้สอบถามคณะกรรมการนิเทศฯ หรือสอบถามได้ที่  
นายสุริยนต์   อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.๒  โทร. ๐๖๕ ๐๘๒ ๓๘๑๑ 
    ๓. ให้กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการนิเทศฯ แต่ละชุด รวบรวมแบบนิเทศฯ น าส่งกลุ่มงานสื่อฯ  
เป็นรายสัปดาห์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 
  ๑. ชื่อโรงเรียน..........................................................กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน......................................................... 
  ๒. จ านวนนักเรียนและครูผู้สอน แยกตามระดับชั้น       

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน(คน) จ านวนครูผู้สอน(คน) หมายเหตุ 
อนุบาล    

ประถมศึกษา    
มัธยมศึกษาตอนต้น    

  ๓. พ้ืนที่เขตบริการ  จ านวน........................หมู่บ้าน             จ านวน..........................ครอบครัว(หลังคาเรือน) 
   ๔. หมู่บ้านที่ไกลที่สุด ห่างจากโรงเรียน  มีระยะทาง.........................กิโลเมตร  
  ๕. อาชีพของผู้ปกครอง แยกเป็นร้อยละ (โดยประมาณ) 
      ๕.๑  เกษตรกร ร้อยละ.................................. ๕.๒  ธุรกิจบริการ ค้าขาย ร้อยละ................................ 
      ๕.๓  ผู้ใช้แรงงาน รับจ้าง ร้อยละ.................. ๕.๔ รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ................. 
              ๕.๕  อ่ืนๆ (ระบุพอสังเขป) ร้อยละ........................... .................................................................................. 
ตอนท่ี ๒ ข้อมูลด้าน Hard ware ท่ีโรงเรียน 
   ๖. โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ประเภทใด (ท าเครื่องหมาย / ลงใน       ) 
   DLTV    DLIT 
  ๗. ถ้าโรงเรียนจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยใช้  DLTV  โรงเรียนมีโทรทัศน์ที่รับสัญญาณ 
              ได้ดี        จ านวน......................เครื่อง  *กรณีรับสัญญาณโทรทัศน์ไม่ได้ สาเหตุเนื่องจาก 
    ๑)................................................................. ............................................................................................ 
   ๒)............................................................................................................................................................. 
    ๓)............................................................................................................................................................. 
    

mailto:in.suriyon@gmail.com%20ส่วน


-๓๓- 

 ๘. กรณีโรงเรียนจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล   โดยใช้ DLIT โรงเรียนมีเครื่องรับโทรทัศน์ 
              ที่เป็น SMART TV รับสัญญาณอินเตอร์โดยตรงหรือรับโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน….............เครือ่ง 
      **กรณีรับสัญญาณอินเตอร์ไม่ได้ สาเหตุเนื่องจาก  
    ๑)................................................................... .............................................................................................    
             ๒)................................................................................................................................................................  
    ๓)...............................................................................................................................................................       
        ๙. สิ่งโรงเรียนต้องการให้ สพป., สพฐ., ศธ. ช่วยเหลือสนับสนุน ด้าน Hardware มีดังนี้  
              ๑).......................................................................................... .............................................................      
     ๒).............................................................................................................................................................  
     ๓)........................................................................................................................... ..................................      
  ตอนท่ี ๓ ข้อมูล HARD WARE  ท่ีบ้านนักเรียน 

  ๑๐. บ้านของนักเรียนที่รับสัญญาณโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ (DLTV) 
         จ านวน................บ้าน(หลังคาเรือน)   คิดเป็นร้อยละ...................ของบ้านนักเรียนทั้งหมด 
  ๑๑. บ้านของนักเรียนที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้  จ านวน..............บ้าน(หลังคาเรือน) 
         คิดเป็นร้อยละ...................ของบ้านนักเรียนทั้งหมด 
  ๑๒. ในกรณีที่บ้านนักเรียนรับสัญญาณโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ไม่ได้ หรือรับสัญญาณ 
                อินเตอร์เน็ตไม่ได้ สาเหตุเนื่องจาก 
       ๑)............................................................................................................................................................. 
                ๒)............................................................................................................................................................. 
        ๓).............................................................................................................................................................   

  ๑๓. สิ่งบ้านนักเรียนต้องการให้ โรงเรียน, สพป., สพฐ., ศธ. ช่วยเหลือสนับสนุน ด้าน Hard ware มีดังนี้  
      ๑)...............................................................................................................................................................
      ๒).............................................................................................................................................................   
               ๓).............................................................................................................................................................      
     
ตอนท่ี ๔ ด้าน SOFT WARE ,ส่ือการสอน 
            ๑๔. โรงเรียนได้น า USB HARD DRIVE ไปส าเนาสื่อ DLTV หรือสื่อ DLIT จากศูนย์สื่อ สพป.อด.๒ หรือไม่ 
 

    ได้ไปส าเนา         ไม่ได้ไปส าเนา 
  ๑๕.  โรงเรียนมีคู่มือครูโรงเรียนวังไกลกังวล (โรงเรียนต้นทางหรือไม่)             มี  ไม่มี 
  ๑๖.  โรงเรียนเคยสอนโดยใช้สื่อของโรงเรียนวังไกลกังวลหรือไม่   เคย            ไม่เคย 

 



-๓๔- 
 

   ๑๗.  การติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ที่โรงเรียนสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับบ้านนักเรียน, นักเรียน, ผู้ปกครอง 
                  ได้แก่ (ตอบได้มากว่า ๑ อย่าง)  โทรศัพท์  Line            Face book        อ่ืนๆ 
                  คิดเป็นร้อยละ.............................ของนักเรียนทั้งหมด 
  ๑๘.  ในปัจจุบันโรงเรียนมี Application  ใดบ้าง ? สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนและใช้กับ  
   Hard ware ชนิดใด ได้บ้าง เช่น 
   ตัวอย่าง)  DLTV    ใช้กับ โทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) Andriod   
        ๑)........................................................................................................................... ...............................
        ๒)................................................................................................................................ ..........................     
                  ๓)...........................................................................................................................................................  
  ๑๙.  สิ่งที่โรงเรียนได้ด าเนินการหรือวางแผนไว้ เก่ียวหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ การวัดผล ส าหรับการจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  ได้แก่ 
   ๑) ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนวังไกลกังวลและหลักสูตรสถานศึกษา ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว ้
        ๒) ประชุมคณะครูเพ่ือออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้           ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้
           ๓) ครูจัดท าแฟ้มงาน พิมพ์ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกลงในแฟ้ม        ด าเนินการแล้ว     วางแผนไว้ 
                     ๔) น าแฟ้มงานส่งมอบ-รับคืน จากนักเรียน       ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้ 
                     ๕) ตรวจแบบฝึก การบ้าน หรืองานที่มอบหมายนักเรียนและแจ้งผล  ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้ 
          ๖)...............................................................................................  ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้ 
       ๗)............................................................................................... ด าเนินการแล้ว     วางแผนไว้  
                    ๘)................................................................... ............................  ด าเนินการแล้ว      
วางแผนไว้ 

  ๒๐. สิ่งที่โรงเรียนต้องการให้ สพป., สพฐ., ศธ. ช่วยเหลือสนับสนุนด้าน Soft ware, สื่อการสอน มีดังนี้ 
           ๑)...................................................................................... ....................................................................... 
                    ๒)........................................................................................................................... ...............................  
           ๓).............................................................................................................................................................
                                
ตอนท่ี ๕ ด้าน PEOPLE WARE (ด้านบุคลากร) 

 ๒๑. การใช้สื่อ DLTV จัดการเรียนการสอนของบุคลากรในโรงเรียน 
     ๑)  เคยใช้  จ านวน.........................คน  ๒)  ไม่เคยใช้    จ านวน.............................คน 

 

 

 



- ๓๕ - 

 
   ๒๒. การเตรียมการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
                เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ด้านบุคลากร ของโรงเรียนได้ด าเนินการแล้ว อย่างไรบ้าง 
   ๑) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดการศึกษาทางไกล           ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้ 
        ๒) ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะกรรมการในข้อ ๑)        ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้
           ๓) แบ่งหน้าที่ มอบหมายงานให้ครู รับผิดชอบชั้น กลุ่มสาระฯ 
                        พ้ืนที่บริการที่รับผิดชอบเพ่ือออกพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน     ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้   
                    ๔) อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการจัดการศึกษา 
                        ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  ......................................  ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้ 
     
                    ๕) PLC สรุปผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายสัปดาห์.......................     ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้  
           ๖).............................................................................................  ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้   
                    ๗)..............................................................................................  ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้   
      ๘)..............................................................................................    ด าเนินการแล้ว      วางแผนไว้   
  ๒๓. สิ่งที่โรงเรียนต้องการให้ สพป., สพฐ., ศธ. ช่วยเหลือสนับสนุนด้าน PEOPLE WARE มีดังนี้  
           ๑)............................................................................................................................................................ 
                     ๒).......................................................................................................................................................... 
           ๓).............................................................................................................................................................     
ตอนท่ี ๖  ด้านอ่ืนๆ 
  ๒๔. ด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ส าหรับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพียงพอหรือไม่    เพียงพอ  ไม่เพียงพอ   
และได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง ?  
 ๑)................................................................................................................................................................  
 ๒)....................................................................................... ......................................................................  
 ๓).............................................................................................................................................................           
        ๒๕. ด้านการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของรัฐบาล แก่ผู้ปกครองและชุมชน ได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง ?   
 ๑)................................................................................................................................................................  
 ๒).............................................................................................................................................................  
 ๓)............................................................................................................................................................. 

 ๒๖. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรในโรงเรียน
 .............................................................................................................................................. .................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................ 



-๓๖- 

ตอนท่ี ๗  สรุปผลการนิเทศ (ส าผู้นิเทศท าการบันทึก) 
   ๒๗. ข้อจ ากัดการด าเนินงานของโรงเรียนหรือปัญหาที่พบ            
………………………………………………………………………………………………… ...........................…………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ...........................………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
.....………..…………................................................................................................................................................. ................ 

  ๒๘.  จุดเด่นที่โรงเรียนด าเนินการและการแก้ไขปัญหา            
…………………………………………………………………………………………........…………………………………………............................…            
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………................................. 

   ๒๙.  ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ            
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ..........................………            
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
.......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………....................................................... 
................................................................................................................ ............................................................................. 

 

          ลงชื่อ                                 ผู้รับการนิเทศ            ลงชื่อ                                    ผู้รับการนิเทศ  
          (....................................................)                                 (.........................................................) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน........................……........................       ครูวิชาการโรงเรียน............................................................ 
 

 ลงชื่อ                                       ผู้นิเทศ                     ลงชื่อ                                         ผู้นิ เทศ      
         (.............................................................)                           ( ............................................................) 

 

        ลงชื่อ                                      ผู้นิเทศ                       ลงชื่อ                                        ผู้นิ เทศ  
         (.............................................................)                           ( ...........................................................)    

วัน/เดือน/ปี ที่ท าการนิเทศ................................................................................................... .......................................... 

 



 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 

นายบูรพา   พรหมสิงห์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   
นายชาญชัย  ทองแสน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
นายสมาน  บุญจะนะ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
นายสุคิด  พันธุ์พรม  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
นายอุดมศักด์ิ  ปอโนนสูง  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

ร่าง / เขียน /เรียบเรียง 

นายสุริยนต์  อินทร์อุดม  ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

 

ตรวจทาน 

นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์  ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

 

 


