
 

Time Line การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โรงเรียนบ้านค่าย 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) โรงเรียนบ้านค่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 18 

 

ช่วงเวลา/ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการปฏิบัติ บทบาทของผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ ติดตาม     

   สรุป/ ประเมินผล/ 
หมายเหตุ 

ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2563 

1) 31 มีนาคม 2563 
 

1. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการปฏิบัติงานในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
2. ประชุมวางแผน เตรียมการออกแบบงาน และกิจกรรม 
3. ก าหนด Timeline ส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา       
และนักเรียน 

บทบาทของผู้บริหาร 
      1. เตรียมความพร้อม วางแผนด าเนินงาน/
แต่งตั้งคณะกรรมการ/ส ารวจความพร้อม/วางแผน
พัฒนาให้ความช่วยเหลือ/ดาวน์โหลดและจัดพิมพ์
เอกสาร/แบ่งครูรับผิดชอบ/ประชาสัมพันธ์ /
ประสานหน่วยงานภายนอก/จัดหาสื่อสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่คณะครู/จัดงบประมาณสนับสนุน
การท าแฟ้ม/เพ่ิมช่องทางการสื่อสารตอบข้อสงสัย/
สร้างขวัญ ก าลังใจแก่คณะครู  (รองฯพีรยุทธ         
+รองฯชยารักษ์) 

     2. ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือ แก้ปัญหา เวลา
08.15 น. ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของ
ครู /เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น.ควบคุม 
ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน/ติดต่อสื่อสาร
กับผู้ปกครองและนักเรียน เพ่ือช่วยเหลือ ติดตาม 
แก้ปัญหา/นัดพบครู อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
(รองฯสิงหา) 
     3. ประเมินผลการเรียนการสอน ตรวจบันทึก
หลั งการจัดการเรียนการสอน/วิ เคราะห์ผล              
การด าเนินงาน เ พ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข/
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน ต่ อ            
สพม. เขต 18 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง(รองฯอุบลรัตน์) 

1. กรณีโรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่
ปลอดภัย ภายใต้ พรก. 
ฉุกเฉิน (รับรองโดย สสจ.)
โรงเรียนจัดสถานที่เรียนโดย
แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อลงพ้ืนที่
จัดการเรียนการสอนที่บ้าน/
ชุมชน  
2. Learn from Home  
* เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียน 
* เปลี่ยนผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู 

“โรงเรียนอาจหยุดได้         
แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” 

3. ผู้ปกครองพลิกวิกฤติเป็น
โอกาส สร้างกิจกรรมความรัก 
ความผูกพันกับบุตรหลาน 

2) 10 - 30 เมษายน 
2563 

 

1. นักเรียน ม.3 , ม.6  พิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
ด้วยระบบออนไลน์ เพ่ือน าไปใช้ และ/หรือติดต่อขอรับเอกสาร
ตัวจริงเป็นรายกรณี 
2. ครู บุคลากรและนักเรียน ลงทะเบียนรับ Internet ฟรี       
ของ กสทช. (10 – 30 เมษายน 2563) 
3. คณะผู้บริหารวางแผนพัฒนาครูออนไลน์ ดังนี้ 
   3.1 การจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ 
   3.2 การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 

(กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารวิชาการ) 
3) 13 เมษายน 2563  

 
ผู้อ านวยการประชุมรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบนโยบาย 

4) 20 - 22 เมษายน 
2563 
 
 
 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแต่ละกลุ่มสาระในการใช้  
Zoom Meeting และ Google Classroom 
   - การเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์/การสร้างห้องเรียนออนไลน์   
 
 

 



ช่วงเวลา/ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการปฏิบัติ บทบาทของผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ ติดตาม     

   สรุป/ ประเมินผล/ 
หมายเหตุ 

5) 23 - 30 เมษายน 
2563 

 

1. ครูและบุคลากรศึกษาข้อมูล/ส ารวจความพร้อมของนักเรียน
และผู้ปกครอง ระยะที่ 1 ดังนี้ 
   1.1 อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์  
   1.2 การใช้เครื่องมือออนไลน์ และโปรแกรมต่าง ๆ 
2. ข้อมูลนักเรียนที่มีส าหรับการเรียนออนไลน์/แนวทาง        
การจัดการเรียนการสอนทางไกล รวบรวมที่อยู่ /ช่องทาง       
การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ และการพบครูที่ปรึกษา รวมถึงการ
สร้างความตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์        
กับผู้ปกครองนักเรียน 
3. รวบรวมเนื้อหา สื่อโดยเข้าถึง www.dltv.ac.th ดาวน์โหลด
ตารางการออกอากาศ และแจ้งโดยตรงถึงนักเรียนและผู้ปกครอง
ประกอบด้วย โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนรู้ กิจกรรม     
ตามแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้ การวัดประเมินผล       
การเรียน 

บทบาทของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ขั้นเตรียมความพร้อม 
    ส ารวจความพร้อม/จัดตั้งกลุ่มสื่อสารทางไกล 
(Line/Facebook/ตามบริบท)/สร้างความเข้าใจ 
ระหว่างครูและผู้ปกครอง/ศึกษาเอกสารและดาวน์
โหลด/จัดพิมพ์เอกสารจัดแฟ้ม(คนละ 2 แฟ้ม)/
และนัดหมายส่งเอกสาร อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
2. ขั้นจัดการเรียนการสอนทางไกล 
    - 08.00 น. เตรีอมความพร้อม/ตรวจสอบ
จ านวนนักเรียนเข้าเรียน 
    - 08.30 น. – 13.30 น. ดูแลการเรียนการ
สอน  10 นาที (หลังจากการเรียนแต่ละรายวิชา 
สื่อสารผ่าน ผู้ปกครองและนักเรียน โดยตรง) 
    - 13.30 น. – 15.30 น. ติดต่อสื่อสาร
รายวัน/สรุปการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตาม
ช่องทางที่นัดหมาย เช่น Line/Facebook/VDO 
Conference/ตามบริบท/บันทึกผลหลังการสอน 
3. ขั้นพบปะนักเรียนและผู้ปกครองรายสัปดาห์ 
    ค รู พ บ ป ะ กั บ นั ก เ รี ย น แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง         
ตามที่นัดหมาย/ครูสอบถามปัญหาที่ เกิดขึ้น        
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
4. ขั้นวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
ทางไกล ตรวจใบงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ทดสอบ
หลังจบหน่วยการเรียนรู้(ผ่านอินเทอร์เน็ต Google 
form /หรืออ่ืน ๆ ที่สามารถท าได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) 3 - 12 พฤษภาคม 
2563 

 

1. รับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 โดยใช้ระบบออนไลน์ หรือ
สมัครด้วยตนเอง (ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
2. ครูและบุคลากรศึกษาข้อมูล/ส ารวจความพร้อมของนักเรียน
และผู้ปกครอง ระยะที่ 2 ดังนี้ 
   2.1 อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์  
   2.2 การใช้เครื่องมือออนไลน์ และโปรแกรมต่าง ๆ 
3. ข้อมูลนักเรียนที่มีส าหรับการเรียนออนไลน์/แนวทาง        
การจัดการเรียนการสอนทางไกล รวบรวมที่อยู่ /ช่องทาง        
การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ และการพบครูที่ปรึกษา รวมถึง       
การสร้างความตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์    
กับผู้ปกครองนักเรียน 
4. รวบรวมเนื้อหา สื่อโดยเข้าถึง www.dltv.ac.th ดาวน์โหลด
ตารางการออกอากาศ และแจ้งโดยตรงถึงนักเรียนและผู้ปกครอง 



ช่วงเวลา/ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการปฏิบัติ บทบาทของผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ ติดตาม     

   สรุป/ ประเมินผล/ 
หมายเหตุ 

บทบาทของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. ขั้นเตรียมความพร้อม 
     ส ารวจความพร้อม/จัดตั้งกลุ่มสื่อสารทางไกล 
(Line/Facebook/ตามบริบท)/สร้างความเข้าใจ 
ระหว่างครูและผู้ปกครอง/ศึกษาเอกสารและดาวน์
โหลด/จัดพิมพ์เอกสารจัดแฟ้ม (คนละ 2 แฟ้ม)/
และนัดหมายส่งเอกสาร อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
2. ขั้นจัดการเรียนการสอนทางไกล 
- 08.00 น. เตรีอมความพร้อม/ตรวจสอบจ านวน
นักเรียนเข้าเรียน (ด้วยวิธีการออนไลน์หรือบันทึก
ตามแบบฟอร์มผู้ปกครองรับรอง) 
- 08.30 น. – 12.05 น. ดแูลการเรียนการสอน 
(หลังจากเรียนแต่ละรายวิชา ครูจัดการเรียนรู้
เพ่ิมเติม) 20 นาที  
 - 11.15 น. – 16.00 ครูประจ าวิชาจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมที่ออกแบบไว้          
ตามช่องทางที่ได้นัดหมาย เช่น ห้องเรียนออนไลน์ 
Quipper School /Google Classroom/      
ตามบริบท/บันทึกหลังการสอน 
3. ขั้นพบปะนักเรียนและผู้ปกครองรายสัปดาห์ 
ครูพบปะกับนักเรียนและผู้ปกครองตามที่        
นัดหมาย/ครูสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การจัดการเรียนการสอน 
4. ขั้นวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
ทางไกล 
    ตรวจใบงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ทดสอบหลังจบ
หน่วยการเรียนรู้ (ผ่านอินเทอร์เน็ต Google 
form/ หรืออ่ืน ๆ ที่สามารถท าได้) 



ช่วงเวลา/ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการปฏิบัติ บทบาทของผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ ติดตาม     

   สรุป/ ประเมินผล/ 
หมายเหตุ 

ระยะที่ 2 ทดลองการเรียนการสอน 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 
1) 17 พฤษภาคม 2563 
– 30 มิถุนายน 2563 

ทดลองการเรียนการสอนออนไลน์ และก าหนดรูปแบบการเรียน
การสอนออนไลน์ 

บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน 
1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารและอ่ืน ๆ กับครูประจ าชั้น 
 * กรณีผู้ปกครองไม่มีอุปกรณ์ฯ ให้ติดต่อกับครู 
เพ่ือวางแผนร่วมกัน 
2. เข้าร่วมช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครู 
เช่น Line Facebook โทรศัพท์ หรือช่องทางอ่ืน 
ๆ ตามบริบท 
3. ท าความเข้าใจร่วมกับโรงเรียน ครู และ
นักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

 

ผู้ช่วยครูในการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
1. เวลา 08.00 น. ผู้ปกครองต้องรายงานการ
เข้าเรียนของเด็กให้ครูทราบก่อนเริ่มการสอนตาม
ช่องทางที่นัดหมาย 
2. เวลาตามตารางเรียน ผู้ปกครองร่วมรับชม 
แนะน า ดูแลช่วยเหลือการท ากิจกรรมอย่าง
ใกล้ชิด 
3. ระหว่างการรับชมการจัดการเรียน สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับครู เพ่ือสอบถามข้อสงสัย        
ขอค าแนะน าหรือร่วมกันแก้ปัญหาฯ 
4. มีการพบปะกับครู การรวบรวมแฟ้มงาน       
การดูแล และการทดสอบนักเรียน *กรณี
ผู้ปกครองไม่มี หรือไม่มีอุปกรณ์ หรืไม่สามารถ
สื่อสารไดค้วรประสานงานกับญาติพ่ีน้องหรือ
บุคคลในท้องถิ่น มาช่วยเหลือแทนได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) 6 มิถุนายน 2563 –  
15 มิถุนายน 2563 

สอบคัดเลือกนักเรียน ดังนี้ 
- 6  มิถุนายน 2563 สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1    และ
รายงานตัว 
- 7  มิถุนายน  2563  สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ
รายงานตัว 
- 10 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบนักเรียนระดับชั้น ม.1 
- 11 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบนักเรียนระดับชั้น ม.4 
- 12 – 13 มิถุนายน 2563 มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 
- 14-15 มิถุนายน 2563 มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 
- 15 มิถุนายน 2563 ปฐมนเิทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 

3) 1 - 30 มิถุนายน 
2563  

 

3.1 ประชาสัมพันธ์  แนะน าช่องทางการเรียนทางไกล        
ให้กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องประสานด าเนินงาน 

3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคลเชื่อมโยงกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ HCEC (Human Capital 
Excellence Center) และขยายผลแก่ครูและบุคลากรโรงเรียน
บ้านค่าย 

3.3 ครูที่ปรึกษารับฟังความคิดเห็นการเรียนการสอนทางไกล
จากผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง โดยหัวหน้าระดับชั้นสรุปรายงานผล
ต่อผู้บริหารตามล าดับสายงาน 

 



ช่วงเวลา/ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รายการปฏิบัติ บทบาทของผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ ติดตาม     

   สรุป/ ประเมินผล/ 
หมายเหตุ 

ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 
1) ภาคเรียนที่ 1 เริ่ม  
1 กรกฎาคม 2563 –  
30 พฤศจิกายน 2563 

สอบกลางภาคเรียน  31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 
สอบปลายภาคเรียน  9 – 13 พฤศจิกายน 2563 

  

2) ภาคเรียนที่ 2 เริ่ม  
1 ธันวาคม 2563 –  
30 เมษายน 2564 

สอบกลางภาคเรียน  1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 
สอบปลายภาคเรียน  12 – 16 เมษายน 2564 
 

 




