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รายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง 

แนวทางการบรหิารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวง 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

และโรคอุบัติใหมทีเ่กิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต 
 
 
 
 

ของ 
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 

สํานักกรรมาธิการ ๓ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



นายตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการการศกึษา  วุฒิสภา 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

พลเอก อู้ด  เบ้ืองบน 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 

นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 

นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หน่ึง 

นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่อง 

พลเอก ประสาท  สุขเกษตร 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 

นายออน  กาจกระโทก 
เลขานุการคณะกรรมาธิการ 

นายเฉลา  พวงมาลัย 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

นายพีระศักดิ์  พอจิต 
ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร 
กรรมาธิการ 

 

นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ 
กรรมาธิการ 

 

นายณรงค์  อ่อนสอาด 
กรรมาธิการ 

นายพิศาล  มาณวพัฒน์ 
กรรมาธิการ 

 

พลเอก สสิน  ทองภักดี 
กรรมาธิการ 

 

นางสุนี  จึงวิโรจน์ 
กรรมาธิการ 

 

นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน 
กรรมาธิการ 

 

นายทรงเดช  เสมอค า 
กรรมาธิการ 

 



 บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  คณะกรรมาธกิารการศึกษา  วฒุิสภา          
ท่ี  สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/(ร ๒๙)                      วันท่ี     ๒๖  มิถนุายน ๒๕๖๓                       
เรื่อง    รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
          ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหม 

ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต 

กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา 

 ดวยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง) เมื่อวันอังคาร         
ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีประชุมไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอบังคับ 
การประชุมวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑๙) ซึ่ งคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิ สภา  
เปนคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะหนึ่ง มีหนาท่ีและอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ี เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา 
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบของชาติแต ไมรวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ี ไมอ ยู 
ในหน าที่ และอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการการใหบริการทางการศึกษาสําหรับประชาชน  
โดยคํานึงถึงความเปนมาตรฐาน เปนธรรมและท่ัวถึงเนนความเปนเลิศทางปญญา วินัย คุณธรรม  
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนไทยบนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เป นประมุข พิ จารณาศึกษา ติ ดตามเสนอแนะ และเร งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแมบท 
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ท่ีอยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของ ซึ่งคณะกรรมาธิการคณะนี้
ประกอบดวย  

๑. นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายปรีชา  บัววิรัตนเลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหนึ่ง 
๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง 
๔. พลเอก ประสาท  สุขเกษตร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม 
๕. นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๖. นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธกิาร 
๗. นายพีระศักดิ์  พอจิต ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๘. พันตํารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๙. พลเอก อูด  เบื้องบน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๑. นายกูรดิสถ  จันทรศรีชวาลา กรรมาธิการ 
๑๒. นายชาญวิทย  ผลชีวิน กรรมาธิการ 
๑๓. นายณรงค  ออนสอาด กรรมาธิการ  
๑๔. นายพิศาล  มาณวพัฒน กรรมาธิการ 
๑๕. พลเอก สสิน  ทองภักดี กรรมาธิการ 
๑๖. นางสุนี  จึงวิโรจน กรรมาธิการ 

อนึ่ง เมื่อวันพุธ... 

(สําเนา) 
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อนึ่ง เมื่อวันพุธท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกูรดิสถ  จันทรศรีชวาลา ไดขอลาออก

จากการเปนกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๑๙           

(สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมไดมีมติตั้ง นายเฉลิมชัย  

เฟองคอน เปนกรรมาธิการสามัญ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนตําแหนงท่ีวาง และมีมติตั้ง

กรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษาเพ่ิม ๓ ตําแหนง ไดแก  

๑. นายทรงเดช  เสมอคํา   

๒. รองศาสตราจารยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  

๓. นายณรงค สหเมธาพัฒน  

ตอมา เมื่อวันจันทรที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายชาญวิทย  ผลชีวิน ไดขอลาออก        

จากการเปนกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา จึงสงผลใหปจจุบันคณะกรรมาธิการคณะนี้ 

ประกอบดวย  

๑. นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ 

๒. นายปรีชา  บัววิรัตนเลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหนึ่ง 

๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง 

๔. พลเอก ประสาท  สุขเกษตร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม 

๕. นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ 

๖. นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธกิาร 

๗. นายพีระศักดิ์  พอจิต ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๘. พันตํารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๙. พลเอก อูด  เบื้องบน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๑.  นายณรงค  ออนสะอาด กรรมาธิการ 

๑๒.  นายพิศาล  มาณวพัฒน กรรมาธิการ  

๑๓. พลเอก สสิน  ทองภักดี กรรมาธิการ 

๑๔. นางสุนี  จึงวิโรจน กรรมาธิการ 

๑๕. นายเฉลิมชัย  เฟองคอน กรรมาธิการ 

๑๖. นายทรงเดช  เสมอคาํ กรรมาธิการ 

๑๗. รองศาสตราจารยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ 

๑๘. นายณรงค  สหเมธาพัฒน กรรมาธิการ 

 

บัดนี ้คณะกรรมาธิการ... 
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 บัดนี้ คณะกรรมาธิการไดดําเนินการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ

การศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษา

เรื่องดังกลาวตอวุฒิสภาตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๙๘  

จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและนําเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการตอที่ประชุม         
วุฒิสภาตอไป 

        

  (ลงชื่อ)     ตวง   อันทะไชย 
    (นายตวง  อนัทะไชย) 
    ประธานคณะกรรมาธิการการศกึษา วุฒิสภา 
 

 
สําเนาถูกตอง 

  
 

(นางอาํพรรณนี  ปนตาวงศ) 
ผูบังคับบัญชากลุมงานคณะกรรมาธิการการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝายเลขานุการคณะกรรมาธกิารการศึกษา 
สํานักกรรมาธกิาร ๓ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา         
โทรศัพท ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗ - ๘                  นพรินทร พิมพ  
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๘                              อาํพรรณนี/เจตจํานงค ทาน 



(ก) 
 

รายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง  

แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลกัสตูรอาชวีศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกดิจากเชื้อไวรสัในอนาคต 

ของคณะกรรมาธกิารการศึกษา วุฒิสภา  

----------------------------------------- 
ดวยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งท่ี ๑๗ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันอังคาร         

ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีประชุมไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑๙) ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  
เปนคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะหนึ่ง มีหนาท่ีและอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา 
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบของชาติแตไมรวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีไมอยู 
ในหนาท่ีและอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการการใหบริการทางการศึกษาสําหรับประชาชน  
โดยคํานึงถึงความเปนมาตรฐาน เปนธรรมและท่ัวถึงเนนความเปนเลิศทางปญญา วินัย คุณธรรม  
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนไทยบนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข พิจารณาศึกษา ติดตามเสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแมบท 
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

บัดนี้ คณะกรรมาธิการไดพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการการศึกษา
หลักสูตรอาชีวศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ        
โรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต” และไดจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว 
จึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาตอวุฒิสภา ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา ซึ่งปรากฏผล ดังนี้ 

๑. การดําเนินงานของคณะกรรมาธกิาร 
 คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ไดตั้งคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา        
ตามคําส่ังที่ ๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบดวย 
  ๑. รองศาสตราจารยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒. นายทรงเดช  เสมอคาํ   รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
  ๓. นายวีระศักดิ์  วงษสมบัติ   อนกุรรมาธิการ 
  ๔. นายพันธุศักดิ์  โรจนากาศ  อนกุรรมาธิการ 
  ๕. นายบุญเกียรติ  การะเวกพันธุ  อนกุรรมาธิการ 
  ๖. นายสัมพันธ  เย็นสําราญ   อนกุรรมาธิการ 
  ๗. นางสาวชมพูนุช  บัวบังศร  อนกุรรมาธิการ 
  ๘. นายเฉลิมกิตต  กวินทวรวัฒน  อนกุรรมาธิการ 
  ๙. นายสถิต  สําราญสุข   อนกุรรมาธิการ 
 ๑๐. นายคม  แรงสูงเนิน   อนกุรรมาธิการ 
 ๑๑. นางอรามศรี  อาภาอดุล   อนกุรรมาธิการและเลขานุการ 

 



(ข) 
 

 ๑๒. นายนพรินทร  ไทยถาวร   อนุกรรมาธิการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑๓. นายชาญวิทย  ผลชีวิน   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๔. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล   ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการ 
 ๑๕. รองศาสตราจารยประเสริฐ ปนปฐมรัฐ ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการ 
 ๑๖. นายเฉลา  พวงมาลัย   ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการ 
 ๑๗. รองศาสตราจารยเจิดหลา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการ 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารยโยธิน  ศรีโสภา ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการ 
 ๑๙. รองศาสตราจารยจิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการ 
 ๒๐. นายเศรษฐศิษฏ  ณุวงศร ี  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒๑. นายธเนศ  เสงี่ยมศักดิ์   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒๒. นางณัทภัสสร  สนั่นไหว   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒๓. นายวรรณมงคล  ศิลาประเสริฐ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 โดยใหคณะอนกุรรมาธิการนี้มีอํานาจหนาที่ 
 ๑. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสถานการณการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา       

สภาพปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไขปญหาการอาชีวศึกษา ท้ังสถานศึกษาอาชีวศึกษา        
ของรัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  

 ๒. ศึกษาและติดตามการดําเนินนโยบาย งบประมาณ แนวทางและกระบวนการ       
ในการสงเสริมการสนับสนุน การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอาชีวศึกษา และการพัฒนาอาชีวศึกษา 
ท้ังสถานศึกษาอาชวีศึกษาของรัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

 ๓. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลกฎหมายดานการอาชีวศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา
และอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังศึกษาผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการบังคับใช
กฎหมาย ท้ังสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ และสถานศกึษาอาชีวศึกษาเอกชน 

 ๔. ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมาธิการการศึกษามอบหมาย เพ่ือนําผล           
การพิจารณาศึกษาเสนอตอคณะกรรมาธิการการศกึษา วุฒิสภา ตอไป 

๒. วิธีการพิจารณาศึกษา 
๒.๑ การประชุม 
   คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาไดรับทราบขอมูลขอเท็จจริงและสภาพ

ปญหาท่ีเกิดขึ้นจริง การการสะทอนปญหาจากส่ือมวลชน และนักวิชาการผานชองทางตาง ๆ 
ดังนั้น จึงไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาในประเด็นดังกลาว  รวม ๔ ครั้ง ดังนี้ 

 - การประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วนัพฤหัสบดีท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๒.๒ การพิจารณาเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัต/ิกฎหมาย 

  ๑) รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๒) พระราชบญัญตัิการอาชวีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ขอบังคับ/นโยบาย/ยุทธศาสตร 
 ๑) ขอบังคับวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 



(ค) 
 

 ๒) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐. 
 ๓) ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  นโยบาย ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา  
  ในระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙) 
 ๔) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูป 
  การศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 ๕) คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
  นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
  ณ หอประชุมใหญ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 ๖) นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  (โดยนายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๓. ผลการพิจารณาศึกษา 
  คณะกรรมาธิการไดพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการการศึกษา

หลักสูตรอาชีวศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ        
โรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต” โดยคณะกรรมาธิการไดพิจารณามอบหมายใหคณะ       
อนกุรรมาธิการการอาชีวศึกษาพิจารณาศึกษา โดยแบงออกเปน ๔ บท ดังนี้ 
  บทท่ี ๑  บทนํา 
  บทท่ี ๒  ยุทธศาสตร แผน นโยบาย กฎหมาย และขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
  บทท่ี ๓  แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวงการแพร 
     ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรคอุบัติใหมท่ีเกิด 
     จากเชื้อไวรัสในอนาคต 
  บทท่ี ๔ สรุปผลการพิจารณาศึกษา ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
  บรรณานุกรม 

  คณะกรรมาธิการไดมีมติเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทาง      
การบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต” ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการการ
อาชีวศึกษา ไดดําเนินการจัดทําเสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงขอนําเสนอรายงานการ
พิจารณาศึกษาดังกลาวพรอมขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการตามรายงานทายนี้ 
เพ่ือใหวุฒิสภาไดโปรดพิจารณา หากวุฒิสภาใหความเห็นชอบดวยกับผลการพิจารณาศึกษา รวมทั้ง
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแลว ขอไดโปรดแจงไปยังรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนสืบไป 
 
 
 

         (นายออน  กาจกระโทก) 
   เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วฒุิสภา  



 

 
 

การพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวง       
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส        
ในอนาคต เปนการพิจารณาศึกษาแนวคิด ท่ีมา สภาพปญหา อุปสรรคและผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ศึกษาเอกสารงานวิจัย บทวิเคราะหดาน
การศึกษา และวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ และปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีมีตอการบริหารจัดการ
หลักสูตรอาชีวศึกษา รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงหรือการบริหารจัดการหลักสูตรอาชีวศึกษาใหมี
คุณภาพ ที่ตองเปนไปตามมาตรฐานอาชพีและมาตรฐานของหลักสูตรอาชีวศึกษา ซึ่งสถานการณปจจุบัน
ประเทศไทยตองเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียน
ไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งปญหาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)              
ที่อาจกอใหเกิดทั้งโอกาสและความเส่ียงตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจึงควร
มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนากําลังคนใหสอดรับกับกระแสการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้น และสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ รวมท้ังนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ปของประเทศ การวางแผนในการพัฒนา
กําลังคนใหสามารถรองรับการพัฒนาประเทศท้ังในสวนภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
การทองเที่ยวและบริการ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกระบบเศรษฐกิจและขับเคล่ือน
ระบบเศรษฐกิจใหเดินหนาไปได ซึ่งจะตองมีการทบทวนความตองการกําลังคนเพ่ือวางแผนในการผลิต
และพัฒนากําลังคนในภาพรวมของประเทศ และเนื่องจากการจัดการศึกษาทางดานอาชีวศึกษา เปนการจัด 
การศึกษาเพ่ือฝกอาชีพใหผูเรียนไดมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพสาขาตาง ๆ ตามความถนัดและ
ความสนใจ โดยจะตองจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีควบคูไปกับภาคปฏิบัติ เพ่ือเสริมทักษะให
ผูเรียนไดมีพ้ืนฐานสําคัญ ซึ่งเปนองคความรูในการนําไปใชในการประกอบอาชีพ ดังนั้น การจัดการเรียน
การสอนทั้งการจัดการเรียนดวยระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) การจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน และการจัดการเรียนผานการสอนสด (Live) สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษานั้น ก็ยังคงเปน
ปญหาในเรื่องของความเหล่ือมลํ้าของการเขาถึงดิจิทัลหรืออุปกรณดิจิทัลอยูมาก และความเหล่ือมลํ้า
ดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดปญหามากย่ิงขึ้น อาทิ ความเหล่ือมลํ้าระหวางนักศึกษาที่ไมสามารถ
เขาถึงเทคโนโลยีไดกับนักศึกษาที่สามารถเขาถึงเทคโนโลยีได ความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงส่ือการเรียนรู
ในมิติตาง ๆ แตหากพิจารณาใหลึกไปกวานั้น ความเหล่ือมลํ้าท่ีเกิดขึ้นไมใชแคความเหล่ือมลํ้าทาง
เทคโนโลยีเพียงเทานั้น แตเนื่องจากระบบการจัดการศึกษาของประเทศไทยมีองคประกอบและ
โครงสรางตาง ๆ มากมายที่สับสนวุนวายและซับซอนมาก อีกท้ังนักศึกษาอาชีวศึกษาถูกมองวาเปนกลุม
คนชั้นสอง เปนกลุมคนท่ีไมสามารถสอบเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงได จึงตองเขาเรียน
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีสรางปญหามากมายใหสังคม เชน การยกพวกเขาทํารายรางกายกัน ซึ่งกรณี
นี้ย่ิงจะเปนการซ้ําเติมระบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหตกค่ําลงไปจากเดิมอยางตอเนื่อง  

บทสรุปผูบริหาร 
 



(๒) 
 

  ในสวนของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษานั้น ควรจัดการศึกษาแบบ 
Onsite เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากการนําเสนอของครูผูสอนโดยตรง ในลักษณะการเห็นหนาเห็นตา
โตตอบสอบถามคุยกันได โดยการจัดกระบวนการเรียนรูจําเปนตองใหครูผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
รวมกันเพ่ือใหสอดคลองตามหลักเกณฑของหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และในขณะเดียวกัน
ครูผูสอนอาจจะใชระบบการจัดการศึกษาในแบบ Online หรือแบบ On-Air ผสมผสานกันไปในการจัด
การศึกษาบางรายวิชาท่ีไมมีความเขมขนในเนื้อหาก็ได เพ่ือชวยลดความแออัดของผูเรียนในการจัด
การศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาในแบบ Online หรือแบบ On-Air นั้น เปนเครื่องมือและเปนกลไกหนึ่ง         
ท่ีสําคัญในการชวยอํานวยความสะดวกใหนักศึกษาไดเขาถึงส่ือการเรียนการสอนไดในอีกทิศทางหนึ่ง         
ในการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีของสถานศึกษาอาชีวศึกษานั้น เนื่องจากจํานวนนักศึกษา
อาชีวศึกษา แตละชั้นปในแตละสาขาวิชา มีจํานวนนักศึกษาไมมากเหมือนกับผูเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น การนํามาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการใชชีวิตรูปแบบใหม (New Normal) นั้น สามารถทําการปรับสภาพหองเรียน             
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาไดทันที โดยเฉพาะในหองเรียนท่ีใชเรียนในรายวิชาสามัญ แตในสวน          
ของรายวิชาท่ีฝกงาน หรือฝกประสบการณวิชาชีพ พบวา สวนใหญจะแบงสวนหองปฏิบัติงานหรือ         
โรงฝกงานออกเปนพ้ืนท่ีในการเรียนภาคทฤษฎี ทําใหเกิดความแออัดของจํานวนนักศึกษา ซึ่งจะเปน
สาเหตุสําคัญในการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้น สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
จึงตองใหความสําคัญตอการปรับเปล่ียนท่ีมีความแตกตาง กับการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น ๆ ดวย 
โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมและบริบทตามความเปนจริงที่เกิดขึน้อยางละเอยีดและรอบคอบ เพ่ือหา
แนวทางในการปฏิบัติที่จะเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด 

หลักการและแนวทางสําคัญท่ีนําไปสูทางออกในการแกไขปญหาการบริหารจัดการ
การศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) และโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคตนั้น สามารถแบงออกเปน ๒ กรณี ดังนี้ 

- กรณีท่ีไมมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือโรค 
ติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแหงและทุกพ้ืนที่ตองจัดการศึกษาในรูปแบบ Onsite 
เพ่ือใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับครูผูสอนไดทันที คือ เห็นหนาเห็นตาและสามารถโตตอบสอบถามคุยกันได 
เปนการจัดการศึกษาในลักษณะเต็มรูปแบบตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ท้ังการจัดการศึกษาภาคทฤษฎี      
ในสถานศึกษา และการฝกภาคปฏิบัติหรือฝกประสบการวิชาชีพในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุตัวชี้วัดและวัตถุประสงคในการจัดหลักสูตรการจัดการศึกษา เพ่ือใหผูเรียน           
มีสมรรถนะ มีคุณสมบัติและ มีคุณภาพที่สอดคลองตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

- กรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือโรค       
ติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น สถานศึกษาอาชีวศึกษาตองจัดการศึกษาเชนเดียวกัน แตตองหาแนวทางและวิธีการ 
ที่หลากหลายในการจัดการศึกษา ซึ่งอาจจะจัดการศึกษาทั้งในรูปแบบ Onsite ควบคูไปกับรูปแบบ On-Air 
และแบบ Online โดยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจบูรณาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในรูปแบบ      
ตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมและความพรอมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
แตละแหงในแตละพ้ืนที่ท่ีมีบริบทแตกตางกันดวย ในสวนนี้จึงมีประเด็นความเห็น ขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ อันนําไปสูแนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ ดังนี้  



(๓) 
 

๑) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมีนโยบายท่ีใหอิสระแกสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในสังกัด ไดพิจารณากําหนดวันในการเปดสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ตาง ๆ ตามความพรอมของแตละสถานศึกษา โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีจะเปดสอนจะตองม ี    
ความพรอมท้ังในสวนของครูผูสอน นักศึกษา หองเรียน หองปฏิบัติการสอน เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ
ประกอบการฝกภาคปฏิบัติ รวมถึงความพรอมของสถานประกอบการท่ีจะรองรับการฝกภาคปฏิบัติ          
ของนักศึกษาอาชีวศึกษา การมีนโยบายใหสถานศึกษาอาชีวศึกษามีอิสระในการออกแบบการจัด      
การเรียนการสอนที่สอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
และโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต จะสงผลใหการกระจายอํานาจสมบูรณมากขึ้น 

๒) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา
ภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมที่เกิด
จากเชื้อไวรัสในอนาคตใหมีความชัดเจน ครอบคลุมรอบดาน โดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ  

๓) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมีนโยบายท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษา
อาชีวศึกษาแหงเดียวสามารถปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู หรือประยุกตใชรูปแบบการเรียนการสอน
ไดหลายวิธี เชน สถานศึกษาอาชีวศึกษาแหงเดียวสามารถใช เลือก หรือประยุกตใชรูปแบบการเรียน 
การสอนท้ังแบบ Onsite แบบ Online และแบบ On-Air ตามความพรอม ความจําเปนและความเหมาะสม 

๔) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัด
การศึกษาในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหม 
ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคตของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีใหความเห็นชอบ
และสนับสนุนการดําเนินงานในภาพรวมตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนที่ กําหนดบทบาท หนาที่       
ของหนวยงานและบุคคลใหชัดเจนในการจัดการและปฏิบัติ ท้ังดานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล 
ดานการจัดการเรียนการสอน และดานงบประมาณ ท่ีสอดรับกับมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social 
Distancing) และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชชีวิตรูปแบบใหม (New Normal)  

๕) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรจัดทําหลักสูตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต 
ที่เนนการใหความรูความเขาใจกับผูปกครองและผูเรียนเปนลําดับแรก 

๖) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตองจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ท่ีจําเปนในการจัดการเรียนการสอนใหครูผูสอน รวมท้ังจัดหาโปรแกรมการเรียนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
และจัดอบรมการใชงานโปรแกรมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน         
การสอน เชน โปรแกรม Cisco Webex Meetings, Microsoft Teams, Zoom, Google Classroom, 
ซึ่งสามารถบันทึกการสอน นําเสนอขอมูลไปยังหนาจอเครื่องอื่น และสงไฟลเอกสารตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

๗) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรสงเสริมใหครูมีการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับการจัดการเรียนรู  Online และจัดทําระบบการจัดการเรียนรู  (Learning 
Management System) ผานเว็บไซดเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอน ผูเรียน และผูดูแลระบบ 
โดยท่ีครูผูสอนสามารถนําเสนอเนื้อหาและส่ือการสอนขึ้นเว็บไซตเปนรายวิชาตามที่ไดขอใชระบบ เพ่ือให
ผูเรียนเขาถึงเนื้อหาสาระและกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนการศึกษาผานส่ือ การจัดทํา
แบบฝกหัด สงการบาน และการจัดสอบออนไลน เชน ระบบจัดการเรียนการสอน Modular Object - 
Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) 



(๔) 
 

๘) ครูผูสอนตองจัดการศึกษาใหนักศึกษาทุกคนไดเรียนรูตามหลักสูตรการเรียน         
การสอนและบรรลุตัวชี้วัดรายวิชาท่ีหลักสูตรอาชีวศึกษากําหนด ไมวาจะจัดการเรียนในรูปแบบใด          
แตตองคํานึงถึงผูเรียน เปนเปาหมายสําคัญ 

๙) เพ่ือใหนักศึกษาอาชีวศึกษาไดตระหนัก ใหความสําคัญและมีสวนรวมในการปองกัน       
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต ครูผูสอน      
จึงควรบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาอาชีวศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไดรวมกันผลิต
หนากากผา และ Face Shield สําหรับแจกจายใหนักศึกษาอาชีวศึกษา ครูผูสอน และบุคลากร            
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกคน ผลิตเจลแอลกอฮอล ท่ีมีความเขมขนมากกวา ๗๐% สําหรับใช              
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และผลิตอุปกรณสําหรับกดเจลแอลกอฮอลโดยใชเทา หรืออื่น ๆ ซึ่งจะเปน 
การเปล่ียนวิกฤติจากการระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาวสูการสรางโอกาสในการฝกวิชาชีพโดยใชองค
ความรูท่ีไดจากการศึกษา ซึ่งนอกจากจะเปนการเพ่ิมเติมองคความรูท่ีมีสูการปฏิบัติแลว อาจนําไปสู         
การสรางรายไดใหกับสถานศึกษาและตนเองไดเชนกัน 

๑๐) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองบูรณาการจัดการเรียนการสอนท้ังแบบ Onsite และ 
Online พรอมกันไป โดยตระหนักถึงความสําคัญของ “การใชหลักสูตรเดียวกัน วัตถุประสงคและ       
มีเปาหมายใหผูเรียนบรรลุสมรรถนะครบถวนตามท่ีกระทรวงศกึษาธกิารกําหนด” คือ มุงไปยังพฤติกรรม
ที่ผูเรียนโดยตรง ยึดความสามารถที่ผูเรียนพึงปฏิบัติไดเปนหลัก เพ่ือเปนหลักประกันวา ผูเรียนจะมีทักษะ
และความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพดานตาง ๆ อยางเหมาะสม แลวจึงออกแบบวาควรใชส่ือ      
การเรียนการสอนในรูปแบบใดเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
กําหนดไววาใหหลักสูตรฐานสมรรถนะนั้นเปนแนวทางในการปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือมุงใหเกิดการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

๑๑) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ หรือ
แบบ Onsite ควรมีการกําหนดมาตรการกอนเปดเรียน มาตรการระหวางเปดเรียน และมาตรการหลัง
เปดเรียน โดยใหถือปฏิบัติอยางเครงครัดและตอเนื่อง ดังนี้ 
  มาตรการกอนเปดเรียน 
  (๑) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองทําการสํารวจความพรอมของครูผูสอน นักศึกษา 
หองเรียน หองปฏิบัติการสอน เครื่องมือและวัสดุอุปกรณประกอบการฝกภาคปฏิบัติ รวมถึงความพรอม
ของสถานประกอบการที่จะรองรับการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาอาชีวศึกษา 
  (๒) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองการจัดทําเอกสาร แผนพับ จัดบอรดเผยแพรและ
ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาแตละแหง ในเรื่องความรูเกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัส         
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคตเพ่ือใหนักศึกษาอาชีวศึกษา
ไดรับรูและเขาใจอันตรายท่ีเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิด
จากเชื้อไวรัสในอนาคต รวมท้ังแนวทางในการปองกันเชื้อไวรัสดังกลาวนี้เมื่อตองอยูกับกลุมคนจํานวน
มาก และการใชชีวิตประจําวันใหปลอดจากความเส่ียงในการติดเชื้อไวรัส 
  (๓) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองจัดทําคูมือในการปฏิบัติตนของนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ในขณะท่ีเขารับการศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ท้ังในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ  
พรอมประชาสัมพันธใหนักศึกษาทุกคนไดรับทราบและถือเปนแนวปฏิบัติอยางเครงครัด 



(๕) 
 

  (๔) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองมีการแบงพ้ืนท่ีใชงานอยางชัดเจน จัดเตรียมสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงอาหาร พ้ืนท่ีสันทนาการ โดยใชมาตรการ Social Distancing ใหมีระยะหาง
ไมนอยกวา ๑ เมตร ระหวางบุคคล พรอมทําปายสัญลักษณแจงเตือนท่ัวบริเวณ 
  (๕) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองทําความสะอาดสถานท่ีโดยรอบ ทั้งอาคารเรียน 
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงอาหาร โตะ เกาอี้ ที่นั่ง อุปกรณ เครื่องมือ พ้ืนผิวสัมผัสหรือจุดสัมผัสรวม 
หองน้ํา หองสวม อางลางมือ และจุดเส่ียงทุก ๑ - ๒ ชั่วโมง หรือทุกครั้งท่ีเลิกเรียนดวยน้ํายาทําความ
สะอาดท่ีไดมาตรฐาน และฆาเชื้อโรคตามหลักวิชาการ และตองมีการทําความสะอาดพ้ืนที่ภายใน
สถานศึกษาและอุปกรณการเรียนการสอนทุกครั้งกอนเปดเรียนอยางตอเนื่อง 
  (๖) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองกําหนดจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเขาสถานศึกษา 
เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิรางกายของคร ูนักศึกษา และบุคลากรที่มาติดตอกับสถานศึกษาทุกรายและทุกครั้ง 
  (๗) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองมีจุดบริการทําความสะอาดมือและมีการจัดเตรียม
สบูลางมือ แอลกอฮอลเจล บริเวณทางเขาประตูสถานศึกษา หองเรียน บริเวณอาคาร หองน้ํา หรือ
สถานที่จัดกิจกรรมอื่น ๆ อยางเพียงพอและท่ัวถึง 
  (๘) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) และโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต รวมทั้งมาตรการในการปองกัน       
การแพรระบาดของสถานศึกษาแกครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูปกครอง นักศึกษา และ
ผูเกี่ยวของ 
  (๙) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองจัดใหมีปายประชาสัมพันธแนะนํามาตรการปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต รวมทั้ง      
การสังเกตอาการ และอืน่ ๆ ที่จําเปน 
  (๑๐) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองจัดทําแผนการเรียนการสอนใหมีความรัดกุม          
ทั้งแผนการเรียนการสอนภาคทฤษฎีท่ีจัดการเรียนในสถานศึกษา และแผนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ท่ีนักศึกษาตองฝกปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพท่ีสนใจในสถานประกอบการ ซึ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จะตองประสานไปยังสถานประกอบการท่ีมีนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงานอยู เพ่ือทําความเขาใจและเตรียม
ความพรอมรองรับการเขาฝกงานของนักศึกษา โดยเนนมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขและ
มาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชชีวิต
รูปแบบใหม (New Normal) 

  มาตรการระหวางเปดเรียน 
  (๑ ) การเดินทางมาไปกลับระหวางบานพักและสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือ       
การเดินทางไปกลับระหวางบานพักและสถานประกอบการเพ่ือฝกประสบการณวิชาชีพนั้น นักศึกษา
อาชีวศึกษาทุกคนจะตองสวมใสหนากากอนามัยในขณะที่อยูบนรถโดยสารตลอดเวลา ยึดแนวทาง       
การปองเชื้อโรคของกระทรวงสาธารณสุข และใชมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 
อยางเครงครัด 
  (๒) นักศึกษาอาชีวศึกษา ตองสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่เขาเรียน 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
  (๓) นักศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเขารับการฝกปฏิบตัิในสถานประกอบการตาง ๆ ตองสวม
ใสหนากากอนามัยตลอดเวลา หรือบางกรณีอาจใช Face Shield แทนเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน      



(๖) 
 

ก็ได แตทั้งนี้ตองยึดแนวทางการปองเชื้อโรคของกระทรวงสาธารณสุข และใชมาตรการเวนระยะหางทาง
สังคม (Social Distancing) อยางเครงครัด 
  (๔) ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกคน หรือแมแต       
ผูมาติดตอกับสถานศึกษาทุกคน ตองสวมใสหนากากอนามัย ขณะที่อยูภายในพ้ืนที่บริเวณสถานศึกษา
ตลอดเวลา 
  (๕) บุคคลทุกคนท่ีจะเขามาภายในบริเวณสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแหง ตองผาน
การตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ณ จุดคัดกรองท่ีประตูทางเขาสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในกรณีที่พบผูมี
อุณหภูมิรางกายเทากับหรือสูงกวา ๓๗.๕ องศา หรือมีอาการไข ไอ จามมีน้ํามูก หรือมีอาการเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ จะไมอนุญาตใหเขามาภายในบริเวณสถานศึกษา และมีการบันทึกขอมูลเก็บไว 
  (๖) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองจัดใหมีระบบระบายอากาศ เพ่ือใหมีการถายเท
อากาศไดดี จัดภูมิทัศนโดยรอบสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรู 
  (๗) เพ่ิมความเขมขนในการทําความสะอาดภายในสถานศึกษา หองเรียน หองปฏิบัติการ 
หองน้ํา โรงอาหาร เครื่องมือ อุปกรณการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอเปนประจําหลังเลิกเรียนทุกวัน 
หากจําเปนตองใชอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ รวมกันตองทําความสะอาดกอนและหลังใชงานทุกครั้ง  
  (๘) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ควรงดการประชุมหรือจัดกิจกรรมที่เปนการรวมกลุม
ของคนหมูมาก งดกิจกรรมกีฬาทุกประเภทท่ีตองสัมผัสตัวกับผูรวมแขงขัน หรือกีฬาประเภทท่ีตอง
แขงขันเปนทีม 
  (๙) นักศึกษา ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษาทุกคนควรจะตองมีขวดน้ํา/กระติกน้ํา
ของตนเอง เพ่ือความสะดวกและเปนแนวทางหนึ่งในการลดการแพรระบาดชองเชื้อโรค 
  (๑๐) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ควรจัดเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวันให
นักศึกษาท่ีเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาไดสลับเวลาพัก และใหเวลาในการพักกลางวันเหล่ือมกัน          
โดยควรแบงชวงการพักออกเปน ๓ ชวง คือ ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๓๐ น. และ ๑๒.๓๐ น. เปนตน ท้ังนี้        
ตองเนนมาตรการรักษาระยะหาง (Social Distancing) เปนสําคัญ 

  มาตรการหลังเลิกเรียน 
  (๑) นักศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเขาเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เมื่อเลิกเรียนแลวให
รีบเดินทางกลับบานพักในทันที โดยการดําเนินชีวิตประจําวันจะตองยึดแนวทางการปองเชื้อโรคของ
กระทรวงสาธารณสุข และใชมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) อยางเครงครัด 
  (๒) นักศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเขารับการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการตาง ๆ จะตอง
เดินทางกลับบานพักทันทีหลังเลิกงานตามเวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการ หรือหากภารกิจยังไม
แลวเสร็จ และจะตองอยูปฏิบัติงานตอก็ใหปฏิบัติตนตามแนวทางการปองเชื้อโรคของกระทรวงสาธารณสุข 
และใชมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) อยางเครงครัดเชนเดียวกัน 
  (๓) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาตรการ      
การปองกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต 
ของสถานศึกษา และรายงานการติดตามผลใหกับผูอํานวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบเปนประจํา
ทุกวัน 
 



 

 
 

  สถานการณปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายใน
และภายนอกประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมท้ังปญหาวิกฤติจากการแพรระบาด      
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเส่ียงตอการพัฒนา
ประเทศท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง รวมถึงวัฒนธรรมความเปนอยู และการศึกษา      
ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการสรางคนเพ่ือพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศไปสูความเจริญกาวหนายอมไดรับ
ปญหา อุปสรรคและผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) อยางหลีกเล่ียงไมได ดังนั้น การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจึงควรมกีารวางแผนพัฒนาคณุภาพ
การจัดการศึกษาและพัฒนากําลังคนใหสอดรับกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายนอกประเทศ 
และสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ 
รวมท้ังนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ปของประเทศ การวางแผนในการพัฒนากําลังคน
ใหสามารถรองรับการพัฒนาประเทศท้ังในสวนภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม 
ภาคการทองเที่ยวและบริการ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และความมั่นคงของประเทศ 

 รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคตนี้ 
คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาไดศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรคและผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีมีตอการบริหารจัดการหลักสูตร
อาชีวศึกษา ทั้งจากเอกสารงานวิจัย บทความทางวิชาการ บทวิเคราะหดานการศึกษา ขอมูลขาวสารจาก
การนําเสนอผานส่ือสารมวลชนแขนงตาง ๆ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ซึ่งผล       
ท่ีไดจากการพิจารณาศึกษาจะเปนขอมูลสําคัญและมีคุณคาตอการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตร
อาชีวศึกษาในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ          
โรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต สามารถดําเนินการตอไปไดดวยดีและมีคุณภาพ 

ขอขอบคุณอนุกรรมาธกิารการอาชีวศึกษาที่ไดชวยระดมความคดิเห็นตาง ๆ ขอขอบคุณ
ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาท่ีไดศึกษาวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ
ทั้งหมดเทาที่มี และมุงมั่น ตั้งใจ ทุมเท เสียสละและมีความอุตสาหะเปนที่ตั้ง อันสงผลใหการจัดทํารายงาน         
การพิจารณาศึกษาฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 
 

   (รองศาสตราจารยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร) 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
   ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

คํานํา 
 



 

 

          

หนา 

บทสรุปผูบริหาร                (๑) - (๖) 
คํานํา                     (๗) 
สารบัญ                     (๘) 

บทท่ี  ๑ บทนํา            ๑ 
๑.๑ ความเปนมาและสภาพปญหา        ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงคของการศกึษา              ๓ 
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา         ๓ 
๑.๔ วิธกีารดําเนินการศึกษา         ๓ 
๑.๕ ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ         ๔ 
๑.๖ คําอธบิายคาํยอและนิยามศัพทเฉพาะ       ๔ 

บทท่ี  ๒ ยุทธศาสตร แผน นโยบาย กฎหมาย และขอมูลท่ีเกีย่วของ     ๗ 
๒.๑ ยุทธศาสตรชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐       ๗ 
๒.๒ แผนการปฏิรปูประเทศดานการศกึษา       ๙ 
๒.๓ นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรฐัมนตรี)   ๑๕ 
๒.๔ นโยบายของรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ)  ๑๘ 
๒.๕ พระราชบัญญัตกิารอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑     ๑๘ 
๒.๖ ยุทธศาสตรสูการปฏิบตัขิองสํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร 

  การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชวีศึกษา ในระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙) ๒๑ 

บทท่ี  ๓ แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสตูรอาชวีศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรค 
  ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกดิจากเชือ้ไวรสัในอนาคต ๒๕ 
๓.๑ สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19)  

กับแนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา      ๒๕ 
๓.๒ บทวิเคราะหของนกัวิชาการดานการศึกษา ตอสถานการณการแพรระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19)     ๒๕ 
๓.๓ มาตรการและแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา       ๓๓ 
๓.๔ บทวิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวง 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ๓๕ 

บทท่ี ๔ สรุปผลการพิจารณาศึกษา ขอสังเกตและขอเสนอแนะ     ๔๓ 
๔.๑ สรุปผลการพิจารณาศกึษา        ๔๓ 
๔.๒ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ        ๔๔ 

บรรณานุกรม           ๕๐ 

สารบัญ 
 



 

 
 
 ๑.๑ ความเปนมาและสภาพปญหา 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (CO = corona, VI = virus, D = Disease) 
เปนเชื้อไวรัสที่สามารถกอใหเกิดโรคทางเดินหายใจ หลังติดเชื้อบางรายอาจไมมีอาการ หรืออาจจะมีอาการ       
แตไมรุนแรง คลาย ๆ ไขหวัดธรรมดา แตอาจกอใหเกิดอาการรุนแรงเปนปอดอักเสบและเสียชีวิตได   
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทย ทําใหมี
จํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็วและกระจายไปทุกภูมิภาคท่ัวพ้ืนท่ี การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ         
เกิดสภาวะหยุดชะงักและไมสามารถดําเนินภารกิจตาง ๆ ได สงผลใหเกิดปญหาตามมามากมาย         
ทั้งปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การทองเท่ียว รวมถึงระบบการศึกษาก็ไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เชนเดียวกัน ทามกลาง
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกลาว วงการการศึกษาท้ังในไทยและตางประเทศ มีการนําระบบ
การเรียนการสอนแบบออนไลนเขามาปรับใช เพ่ือใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนิน
ตอไปไดภายใตวิกฤติโรคระบาดนี้ ท้ังการสอนแบบสด หรือแบบ Onsite ท่ีนักเรียนนักศึกษาสามารถ          
มีปฏิสัมพันธกับผูสอนไดทันที คือ เห็นหนาเห็นตาโตตอบสอบถามคุยกันได แตการจัดการเรยีนการสอน
ในลักษณะนี้จําเปนจะตองจัดการศึกษาภายใตมาตรฐานความปลอดภัยของผูเรียนเปนหลัก ยึดแนวทาง
และมาตรการในการควบคุมโรคระบาด มาตรการการปองกันของกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังมาตรการ 
Social Distancing อยางเครงครัดดวย สวนการสอนแบบวิดีโอ ท่ีเรียกวาแบบ Online ผูสอนสามารถ
อัดลวงหนาและผูเรยีนสามารถติดตามภายหลัง สําหรับผูท่ีมีขอจํากัดเรือ่งการเรยีนการสอนแบบ Onsite  

สถานการณปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ          
ท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนไปอยางรวดเร็วและซับซอนมากย่ิงขึ้น รวมท้ังปญหา       
จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่อาจกอใหเกิดทั้งโอกาสและความเส่ียง
ตอการพัฒนาประเทศ ทั้งยังเผชิญกับความทาทายในการเขาสูยุคเทคโนโลยีและการส่ือสารทําใหตองเรง
พัฒนา เพ่ิมทักษะ และมาตรฐานฝมือแรงงาน ดังนั้น การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจึงควรมีการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนากําลังคนใหสอดรับกับกระแสการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายนอกประเทศ และสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี ๑๒ รวมท้ังนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ปของประเทศ การวางแผน      
ในการพัฒนากาํลังคนใหสามารถรองรับการพัฒนาประเทศทั้งในสวนภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 
ภาคพาณิชยกรรม ภาคการทองเท่ียวและบริการ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแก
เศรษฐกิจ ตองมีการทบทวนความตองการกําลังคนเพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนในภาพรวม
ของประเทศ เพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาและพัฒนานโยบายตาง ๆ ในบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป        
ท่ีสอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ท้ังในสวนของการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 



 ๒  
 

หลักการในการจัดการศึกษาทางดานอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือฝกอาชีพ        
ใหผูเรียนไดมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพสาขาวิชาตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ          
โดยจะตองจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีควบคูไปกับภาคปฏิบัติ เพ่ือเสริมทักษะใหผูเรียนไดมี
พ้ืนฐานสําคัญ ซึ่งเปนองคความรูในการนําไปใชในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเปนการจัดการศึกษา  
เพ่ือเตรียมกําลังคนระดับตนและระดับกลางในทางเทคนิคในสาขาวิชาตาง ๆ ใหสอดคลองและตรงกับความ
ตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน เพ่ือพัฒนาประเทศไปสูการพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยี
ไดนั้น กระบวนการจัดการศึกษาจะตองมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทในการพัฒนาประเทศในชวง
ปจจุบัน ซึ่งจะนําไปสูความสามารถในการแขงขันของประเทศ ท้ังกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม การทองเที่ยวและบริการ โดยที่การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา ตองจัด
การศึกษาใหสอดคลองตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตกิารอาชีวศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖ ที่บัญญัติ
วา “การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ         
ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ เพ่ือผลิตและ
พัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเปนการยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ ของตลาด แรงงาน โดยนําความรู
ในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถ
ในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติ หรือประกอบ
อาชีพโดยอิสระได” และควรตองคํานึงถึง สมรรถนะที่ผูสําเร็จการศึกษาจะตองมีในแตละอาชีพ เปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานอาชีพ ดังนั้น สถานศึกษาจึงตองปรับเปล่ียนทิศทางในการจัดการศึกษา          
ท่ีสามารถผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะและตอบสนองความตองการของ       
สถานประกอบการและตลาดแรงงานไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังกลาวแลวนั้น การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ไดรับผลกระทบอยางมาก เพราะการจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไมเหมาะกับ        
การสอนแบบ Online แตจําเปนตองสอนแบบ Onsite มากกวา เพราะจะตองมีการปฏิบัติการหรือการลงมือ
ปฏิบัติในบางรายวิชา และการจัดกระบวนการเรียนรูจําเปนตองใหครูผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
รวมกันเพ่ือใหสอดคลองตามหลักเกณฑของหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ไดตระหนัก
และเห็นความสําคัญของสถานการณดังกลาวท่ีเกิดขึ้น ซึ่งกระทบตอระบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา         
อยางมาก แตก็ยังเปนโอกาสดีท่ีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังกลาวเกิดขึ้น
ในชวงปดภาคเรียนพอดี ซึ่งหากเกิดขึ้นในชวงเปดเรียนปกติอาจทําใหมีการแพรกระจายเชื้อโรคไป       
มากขึ้น ทําใหยากแกการควบคุมและกอใหเกิดปญหาตามมาได ดังนั้น กอนท่ีจะเปดเทอมในภาคเรียน       
ที่ ๑ ป ๒๕๖๓ ประเทศไทยจึงมีโอกาสทบทวนบทเรียนตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เพ่ือเตรียมตัวใหพรอมในการจัด 
การเรียนการสอนรูปแบบใหมท่ีสอดรับกับมาตรการปองกันการระบาด พรอมกับเตรียมมาตรการตาง ๆ 
เพ่ือรองรับและปองกันไมใหผูเรียนไดรับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนการสอนที่เปล่ียนไป อีกทั้ง
หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในทุกระดับทั้งกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา และภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของจะตองเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา
ดังกลาว เพ่ือใหการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 



 ๓  
 

๒๐๑๙ (COVID-19) สามารถเดินหนาไปไดอยางเปนรูปธรรมมากที่สุด แตท้ังนี้ตองอยูภายใตเงื่อนไขและ
หลักการตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยเฉพาะในเรื่องของ Social Distancing และชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) ท่ีตองมีการใหความรูในเรื่องดังกลาวพรอมกันไปดวย และเพ่ือใหปญหาดังกลาวไดรับ
การแกไขไดอยางเปนรูปธรรม จึงเห็นควรท่ีจะตองมีการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
การศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต ที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทย ตอไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา 
  ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรคและผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีตอการบริหารจัดการหลักสูตรอาชีวศึกษา 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาและวิเคราะหแนวทางในการปรับปรุงหรือการบริหารจัดการหลักสูตร
อาชีวศึกษา ใหมีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานของหลักสูตร  

๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจาก
เชื้อไวรัสในอนาคต ที่สอดคลองกับบริบทและความเปล่ียนแปลงของประเทศ 

๑.๒.๔ นําขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาศึกษา สรุปผล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล       
พรอมจัดทําความเห็น ขอสังเกตและขอเสนอแนะ และยกรางเพ่ือจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษา เพ่ือเสนอ
ตอวุฒิสภา และหนวยงานทางดานการศึกษาที่เกี่ยวของไปดําเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 

 
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 

 การพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจาก
เชื้อไวรัสในอนาคต เปนการพิจารณาศึกษาแนวคิด ที่มา สภาพปญหา อุปสรรคและผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัส
ในอนาคตท่ีมีตอการบริหารจัดการหลักสูตรอาชีวศึกษา รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงหรือการบริหาร
จัดการหลักสูตรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานของหลักสูตร เพ่ือนํา
ขอมูลท่ีไดมาท้ังหมดเขาสูกระบวนการวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลการพิจารณาศึกษา พรอมกับ
การจัดทําขอเสนอแนะ แนวทางและมาตรการตาง ๆ อันนําไปสูการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตร
อาชีวศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมที่เกิด
จากเชื้อไวรัสในอนาคตท่ีมีความยืดหยุนและสอดคลองกับบริบทความเปล่ียนแปลงของประเทศในชวง
ปจจุบัน  
 
๑.๔ วิธีการดําเนินการศึกษา 
  ๑.๔.๑ ศึกษาเอกสารงานวิจัย บทความทางวิชาการ บทวิเคราะหดานการศึกษา 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ในเรื่องที่สอดคลองกัน 

๑.๔.๒ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ และปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการจัด
การศึกษาในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  



 ๔  
 

 ๑.๔.๓ วิเคราะหสถานการณและปญหาที่ เกิดขึ้นจากการนําเสนอขอมูลผานทาง
ส่ือสารมวลชนแขนงตาง ๆ บทสัมภาษณ บทวิเคราะห และความเห็นของนักวิชาการที่เกี่ยวของ 

 ๑.๔.๔ นําขอมูลและรายละเอียดท้ังหมดเขาสูกระบวนการวิเคราะห สังเคราะห 
ประมวลผล และสรุปประเด็นความเห็นในสวนตาง ๆ พรอมดําเนินการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษา 
เพ่ือเสนอตอคณะกรรมาธิการการศึกษา และวุฒิสภา พรอมนําสงไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไป
ขับเคล่ือนและดําเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 

 
๑.๕ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑.๕.๑ คณะกรรมาธิการไดรับทราบสภาพปญหา อุปสรรค และผลกระทบจากสถานการณ        
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีมีตอระบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ท้ังในสวนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 ๑.๕.๒ ผลจากการศึกษาสามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดเปนนโยบาย
สนับสนุนและการนํานโยบายไปปฏิบัติ อันนําไปสูการแกไขปญหาในการบริหารจัดการการศึกษา
หลักสูตรอาชีวศึกษาในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต ที่มีความยืดหยุน มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานอาชีพและ
มาตรฐานหลักสูตร และสอดคลองกับบริบทความเปล่ียนแปลงของประเทศในชวงปจจุบันและอนาคต 
  ๑.๕ .๓ ไดห ลักการ แนวคิดและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  ซึ่ งจะนํ าไปสูแนวทาง              
ในการวางแผนและการบริหารจัดการหลักสูตรอาชีวศึกษา หากเกิดกรณีสถานการณการแพรระบาด     
ของโรคติดเชื้อตาง ๆ ในลักษณะดังกลาวนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตขางหนา 
 
๑.๖ คําอธิบายคํายอและนิยามศัพทเฉพาะ 
 สอศ.    หมายถงึ   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา หมายถึง   หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางดานอาชีวศึกษา         
         ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ 
         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามเงื่อนไขและ 
         หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
         กําหนด 
 COVID-19  หมายถึง  ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เปนไวรสัชนิดหนึ่งที่สามารถ 
         ติดเชื้อไดทั้งในมนุษยและสัตว ปจจุบันมีการคนพบไวรัส 
         สายพันธุนี้แลวทั้งหมด ๖ สายพันธุ สวนสายพันธุที่กําลัง 
         แพรระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เปนสายพันธุที่ยังไมเคยพบ 
         มากอน คือ สายพันธุที่ ๗ จึงถูกเรียกวาเปน “ไวรัสโคโรนา 
         สายพันธุใหม” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออยางเปนทางการวา 
         “โควิด-๑๙” (COVID-19) 
  Onsite  Education หมายถงึ    การจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติท่ัวไปในหองเรียน 

   สําหรับสถานศึกษาท่ีมีความพรอมและปลอดภัยจากการแพร 
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   ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต 
   มาตรการ Social Distancing  ของกระทรวงสาธารณสุข  
   และศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส 
   โคโรนา ๒๐๑๙ ที่มีทัง้ครผููสอนและผูเรียน โดยจัดการเรียน 
   การสอนในหองเรียนรวมกันในแบบทีค่รูผูสอนและผูเรียน 
   สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู ซกัถามขอสงสัยจากครูผูสอนได 
   ตลอดเวลา ครูผูสอนและผูเรียนจะมีปฏิสัมพันธทีด่ีตอกัน 

 Online  Education หมายถงึ    การเรียนการสอนออนไลน (Online learning) จัดเปน 
   นวตักรรมทางการศึกษาในอีกรปูแบบหนึ่ง ซึง่สามารถ 
   เปล่ียนแปลงวธิีเรียนในรปูแบบเดิม ๆ ใหเปนการเรียนใหม  
   ที่ใชเทคโนโลยีเขามาชวยทําการสอน โดยอยูในรูปแบบของ  
   คอมพิวเตอร เปนการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ผานเครอืขาย 
   อนิเทอรเน็ต ในสวนของเนือ้หาบทเรียน ทั้งขอความ รูปภาพ  
   เสียง VDO และ Multimedia ส่ิงเหลานี้จะถกูสงตรงไปยัง 
   ผูเรียนผาน Web Browser สรางการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ 
   คุณภาพสูง โดยไมจําเปนตองเดินทาง เกิดความสะดวกและ 
   เขาถึงไดอยางรวดเร็ว ทุกสถานท่ี ทุกเวลา เปนการสราง 
   การศกึษาตลอดชีวติใหกบัประชากร 

 On-Air Education หมายถงึ   การจัดกระบวนการเรียนรูผานโทรทัศนของมลูนิธิการศกึษา 
   ทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชปูถัมภ หรือ  DLTV  
   (Distance Learning Television) ที่จัดการเรียนการสอน 
   ทางไกลผานดาวเทียม และถายทอดสดการจัดการศึกษา 
   ตามหลักสูตรทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  
   อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ใหแกสถานศึกษาในประเทศไทย 
   และประเทศเพ่ือนบาน  

 Social Distancing หมายถงึ   การเวนระยะทางกายภาพกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม หรือ 
   การอยูหางจากคนอื่น ๆ ในสังคมเพียงพอที่จะทําใหเกิด 
   การแพรเชื้อของโรคนอยลง หรือชาลง เปนหนึ่งในมาตรการ 
   ลดการระบาดของโรคโควดิ-๑๙ ซึ่งสามารถใชไดกับโรคอื่น ๆ  
   ท่ีเกดิจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ หรือจากการสัมผัสอื่น ๆ   
   อกีดวย อาทิ การยืนนั่งหางกันอยางนอย ๑.๕ – ๒  เมตร  
   การปดโรงเรียน หรอืงดคลาสเรียน หนัมาเรียนออนไลน  
   งดการรวมตัวกันในสถานศึกษา ที่ทํางาน หรือสถานบันเทงิ 
   การเปล่ียนระบบการทําธรุกิจ โดยใชการตดิตอทางโทรศัพท  
   การปรับเวลาการมาทํางานใหยืดหยุน หลีกเล่ียงการเดินทาง 
   ดวยขนสงท่ีมีคนหนาแนน การลดความหนาแนนในลิฟต  
   การทํางานทีบ่านแทนที่จะทําที่ทํางาน (work from home)  



 ๖  
 

   ทาํใหลดการเดนิทางมาทํางาน การพบปะคนอืน่ในท่ีทํางาน  
   ซึ่งเพ่ิมทัง้โอกาสการรบัและแพรกระจายของเชื้อ เปนตน 

 New Normal  หมายถงึ   ความปรกติใหม ฐานวิถีชวีิตใหม ซึ่งหมายถึงรปูแบบ 
   การดําเนินชวีิตอยางใหมที่แตกตางจากอดตี อนัเนื่องจาก 
   มีบางส่ิงมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบตัิทีค่น 
   ในสังคมคุนเคยอยางเปนปรกติและเคยคาดหมายลวงหนาได        
   ตองเปล่ียนแปลงไปสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหม 
   ทีไ่มคุนเคย รูปแบบวถิีชีวติใหมนี้ ประกอบดวย วธิีคดิ วิธ ี
   เรียนรู วิธีส่ือสาร วิธปีฏิบตัิและการจัดการ การใชชวีติ 
   ในรูปแบบใหมเกดิขึ้นหลังจากเกดิการเปล่ียนแปลง 
   อยางใหญหลวงและรนุแรงอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหมนุษย 
   ตองปรับตวัเพ่ือรับมือกบัสถานการณปจจุบันมากกวา 
   จะธํารงรักษาวิถดีั้งเดิมหรือหวนหาถงึอดตี 

  
 

 



 

 

๒.๑ ยุทธศาสตรชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของ

ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติ
เพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน ดวยวิสัยทัศน
ประเทศดังกลาวนั้น เปาหมายการพัฒนาประเทศที่สําคัญ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ       
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนา       
ตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย ๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ๒) ขีดความสามารถ       
ในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอม 
และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึง        
การใหบริการของภาครัฐ โดยการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนน         
การสรางสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร 
ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        
โดยยุทธศาสตรชาติในสวน ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาจะอยูในสวนของ ๕ 
ยุทธศาสตรที่สําคัญ ประกอบดวย ๑) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ๓) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย        
๔) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ๕) ยุทธศาสตรชาติดาน      
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

๑) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนน
การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา
ดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ       
ท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตร
ประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

บทท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร แผน นโยบาย กฎหมาย และขอมูลที่เก่ียวของ 
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๒) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา       
ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก       
(๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ      
ในดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน        
ของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ         
(๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐาน
ของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทย
สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู      
ไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหล่ือมลํ้า 
ของคน ในประเทศไดในคราวเดียวกัน โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

๓) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย       
มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปน
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ ๓ และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

๔) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย       
การพัฒนาท่ีสําคัญท่ีใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชนทองถิ่นมารวมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนเพ่ือสวนรวม กระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็ง     
ของชุมชน การเตรียมความพรอมของประชากรท้ังในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม        
ใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ พ่ึงพาตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด 
โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง  

๕) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคญัเพ่ือปรับเปล่ียนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงาน
ของรัฐที่ทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง
ของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิงการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางาน
ท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะ



 ๙  
 
เปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการ         
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็วและโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยม
ความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อยางส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปน
สากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหล่ือมลํ้าและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุตธิรรมตามหลักนิตธิรรม 

  
๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. บัญญัติใหมี 
การดําเนินการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ครอบคลุมใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ
การศึกษา เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย
โดยไมเก็บคาใชจาย ใหดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
ใหมีกลไกและระบบการผลิต คดักรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณ
ของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ  
สมรรถนะ และประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล       
ของผูประกอบวิชาชีพครู ใหมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียน       
ไดตามความถนัดและปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว         
โดยสอดคลองกันท้ังในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุตามยุทธศาสตรชาติท่ีกําหนดไวในดานตาง ๆ 
เนื่องดวยการศกึษาเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
จึงเปนองคประกอบสําคัญที่จะสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติในทุกดาน โดยเฉพาะดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ดานความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม และดานขีด
ความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกจิและการกระจายรายได โดยวัตถุประสงคของการปฏิรูป
การศึกษา มีดังนี้ 

๑) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม 
๑.๑) ผลลัพธทางการศึกษาและการเรียนรู (learning outcomes) ทั้งดานความรู 

ทักษะเจตคติท่ีถูกตอง และรูจักดูแลสุขภาพ เพ่ือการจัดการในเรื่องการดํารงชีวิตของตนเองและการใช
ชีวิตรวมกับผูอื่นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๔ วรรค ๔ 

๑.๒) ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ  
ครูมีจิตวิญญาณของความเปนครู 

๑.๓) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู (educational core 
processes) ท่ียืดหยุน หลากหลาย ถูกตอง ทันสมัย ทันเวลา และมุงเนนการสรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมทางสังคมที่ถูกตอง 

๑.๔) สถานศึกษาและระบบสนับสนุน (educational institutions and support 
systems) ท่ีตอบสนองตอความตองการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรดานการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ไดแกงบประมาณและเทคโนโลยี 



 ๑๐  
 

๒) ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (reduce disparity in education) เปนสวนหนึ่ง
ของการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบดวย 

๒.๑) โอกาสในการเขาถึงการศกึษาและเทคโนโลยีท่ีสนบัสนนุการเรยีนรู (equity in access) 
๒.๒) โอกาสในการไดรับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรูพัฒนาท่ีเหมาะสมกับ

ศักยภาพของผูเรียน (equity in choosing Appropriate process in education) 
๒.๓) โอกาสในการไดรับประโยชนจากการเรียนรูและการพัฒนาทักษะในการประกอบ

อาชีพท่ีเหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผูเรียน (equity in benefiting from aptitude-based 
quality of education) ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

๓) มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (leverage 
excellence and competitiveness) คือ การสรางสมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียนท่ีมีศักยภาพสูง  
มีความเปนผูนํา ริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ การผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหนาใหสามารถ
ตอยอดงานวิจัยท่ีสามารถตอบโจทยการพัฒนาประเทศ การสรางความรวมมือและเชื่อมตอกับสถาบัน 
วิจัยอื่น ๆ ท่ัวโลก สอดคลองกับทิศทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมของประเทศ อีกทั้ง
สถาบันการศึกษาและระบบการศึกษาของไทยตองไดรับการยอมรับวาเทียบเคียงไดกับประเทศชั้นนําอื่น ๆ 

๔) ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัว       
ในการรองรบัความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency, 
agility and good governance) โดยเฉพาะการสงเสริมและสรางสมดุลของความคุมคา ความโปรงใส
ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม  

ทั้งนี้ การศึกษาท่ีจะไดรับการปฏิรูปตามวัตถุประสงคท่ีกลาวถึงขางตนนี้ จะครอบคลุม
ถึงการเรียนรูตลอดชีวิต มิไดจํากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับเทานั้น และเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษาขางตน จึงไดมีการกําหนดประเด็นการปฏิรูปไว ๗ เรื่อง ดังนี้ 

เรื่ องท่ี  ๑  การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู โดยรวมของประเทศ              
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ 

๑) ประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาเปนกลไกสําคัญ
ตอการบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอยางเหมาะสม สอดคลองกับ (ราง) พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. .... 

๒) ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนมีความรวมมือในการจัด
การศึกษาอยางสมดุลและภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพ่ิมขึ้น 

๓) คนไทยทุกชวงวัยสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดตามความตองการผานการจัด
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ผานชองทางตาง ๆ เพ่ือใหเปน
คนไทยท่ีมีศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐาน
สมรรถนะไดตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

๔) การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ 
ตามแผนการศึกษาแหงชาติเพ่ือใหสามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหล่ือมลํ้า และสามารถแขงขันได 

๕) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ เปนหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับสูง เพ่ือการดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจที่กําหนดไวใน        
รางพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... 



 ๑๑  
 

เรื่องท่ี ๒ การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ 
๑) เด็กปฐมวัย ท้ังเด็กกลุมท่ัวไป และกลุมท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สามารถ

เขาถึง และไดรับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเหมาะสม มีคุณภาพ ท่ัวถึง และเทาเทียมกัน 
รวมถึงมีระบบคัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับชวงวัย 
มีระบบฐานขอมูลที่เอื้อตอการดูแลที่เชื่อมโยงกันไดระหวางหนวยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ 
มีกลไกขบัเคล่ือนและบูรณาการทํางานระหวางกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนเอกภาพ 

๒) พอ แม ผูปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับปรับเปล่ียนกรอบคิด 
(Mindset) เกี่ยวกับความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการเตรียมความพรอมกอนการตั้งครรภ การเล้ียงดู 
ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เรื่องท่ี ๓ การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ 
๑) เด็ก เยาวชน และประชาชน ท่ีขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส ทุกคน        

มีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมถึงเสริมสราง
พัฒนาครูและสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยและพัฒนาองคความรูท่ีนําไปใช
ไดจริงเพ่ือยกระดับความสามารถของคนไทยไดอยางย่ังยืน 

๒) บุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ และบุคคลท่ีมีความตองการ        
การดูแลเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาอยางทั่งถึงเต็มศักยภาพ และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม          
ไดอยางมีความสุขและมีศกัดิ์ศรี 

๓) โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่หางไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ตองการ         
การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยางเรงดวน ไดรับการแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

๔) ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชนเกื้อกูลอื่นที่เหมาะสม โดยใหคํานึงถึงการปฏิบัติงานท่ีมีความยากลําบาก หรือการปฏิบัติงาน       
ในพ้ืนที่ท่ีเส่ียงภัยหรือหางไกล 

๕) ครูและผูเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่หางไกลและโรงเรียนขนาดกลาง 
ที่ตองการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยางเรงด วนสามารถเขาถึงการสนับสนุน          
ทางวิชาการไดอยางเพียงพอ 

เรื่องท่ี ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ครู และอาจารย โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ 

๑) มีแผนการผลิตและพัฒนาครตูามความตองการของประเทศ (demand-side 
financing) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคัดกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือก
สถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพในการผลิตครูเพ่ือใหผูรับทุนเขารับการศึกษา เพ่ือใหไดครูท่ีมีสมรรถนะ 
ตรงกบัความตองการของประเทศ  

๒) ไดครูสมรรถนะสูงและตรงตามความตองการของประเทศ ท่ีจบการศึกษา
จากสถาบนัที่ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ทําใหนสิิตนกัศกึษาครมูีความศรัทธาตอวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณ
ของความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับประสบการณดานวิชาชีพครูและการนิเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตร 

๓) ไดครูอาชีวศึกษาท่ีมีจิตวิญญาณความเปนคร ูมีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนการสอน ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 



 ๑๒  
 

๔) ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรูและทักษะ และสมรรถนะ     
ในการปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางตอเนื่อง เพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพดวยระบบและวิธีการท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมในการพัฒนาแตละกลุม โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพ้ืนที่หางไกล เส่ียงภัย ยากลําบาก 
และทุรกันดารใหไดรับความสะดวกในการพัฒนา 

๕) ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ ไดรับ
คาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอน และผลลัพธในการพัฒนาผู เรียน          
โดยคํานึงถึงผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่หางไกล เส่ียงภัย ยากลําบาก และทุรกันดาร 

๖) ผูบริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณและจัดหรือสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาความรู สมรรถนะ และ
ประสบการณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตหินาท่ี รวมไปถึงการพัฒนาผูที่มีโอกาสจะไดรับการคัดเลือกหรือ
สรรหาเปนผูบริหารสถานศึกษาและผูท่ีไมผานการประเมิน 

๗) ใหคุรุสภาเปนองคกรวิชาชีพครูท่ีมีหนาท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศกึษา 
รวมทั้งสงเสรอม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรตผูิประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

๘) ใหระบบงานในการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ เปนระบบ 
ที่มีการดําเนินการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความคลองตัว มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสมเอื้อตอ 
การบริหารสถานศึกษาท่ีมีความเปนอิสระ 

เรื่องท่ี ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง        
ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ 

๑) การจัดการศึกษาทุกระดับใชหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
แนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

๒) ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเปนคนดีของสังคม มีวินัย
และภูมิใจในชาติ 

๓) มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติท่ีไดรับการปรับปรุงใหสามารถประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือใชประโยชนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางมีสัมฤทธิ์ผล และมีแนวทาง
ในการคดัเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

๔) สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
โดยมีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนท่ีเหมาะสมกับบริบท
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษาและมีระบบ
ความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผูเรียน 

๕) สถานศึกษาระดับตาง ๆ มีระบบคุมครองดานความปลอดภัย สุขภาพ และ
สวัสดิภาพอยางเหมาะสม 

๖) เพ่ิมจํานวนผู เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของ
ภาคเอกชนและประเทศ และผูจบอาชีวศึกษามีงานทํา 

๗) ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรู ทักษะ เกงปฏิบัติ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ หรือ
ผานการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกงานในสถานประกอบการ 

๘) ผูเรียนที่จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถท่ีจะเปนผูประกอบการไดเอง 



 ๑๓  
 

๙) บัณฑิตในระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของตลาด 
แรงงาน เพ่ิมการผลิตในสาขาท่ีประเทศตองการและลดการผลิตในสาขาที่ไมตรงกับความตองการของตลาด 

๑๐) สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถตอบสนองความตองการของประเทศ 
ไปในอนาคต ทั้งในดานการพัฒนาคน การวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรม ตลอดจนทําใหสถาบันอุดมศึกษา
ไทยสามารถปรบัตัวและแขงขันไดในโลก หรือเปนสถาบันที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม
ไดอยางมีประสิทธิผล 

๑๑) ลดปญหาความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาในระดับอุดมศกึษา โดยเปดโอกาส
ใหผูท่ีมีศักยภาพในการเรียนระดับอุดมศึกษา สามารถเขาเรียนในสาขาท่ีตนถนัด ไดอยางเต็มศักยภาพ 

๑๒) เพ่ิมประสิทธิภาพของการใชงบประมาณของรัฐในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงปรับปรุงธรรมาภิบาลในการจัดการระบบอุดมศึกษา
และธรรมาภิบาลภายในสถาบันอุดมศึกษา ใหการจัดการมีความรับผิดชอบ ความโปรงใส ตรวจสอบได
และสงเสริมการมีสวนรวมอยางเหมาะสม 

๑๓) มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติเปนหนวยงานงานของรัฐท่ีไมเปน
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นเปนหนวยงานท่ีไมแสวงหา
ผลกําไรทําหนาท่ีเปนองคกรกลางในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการจัดทํา สงเสริม สนับสนุนการนําหลักสูตรไปใช ตลอดจนติดตามผล 

เรื่องท่ี ๖ การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปาหมาย       
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ 

๑) สถานศึกษาของรัฐมีความเปนอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุมดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคลากร  
ดานบริหารงานท่ัวไป และมีความรับผิดชอบตอคูณภาพของการจัดการศึกษา 

๒) ผูเรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม
สอดคลองกับอัตลักษณของชุมชนและพ้ืนที่ 

๓) มีการเรียนรูและขยายผลของนวัตกรรมท่ีไดจากพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา      
สูการจัดการศึกษาในพ้ืนที่อื่น ๆ 

๔) กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสรางที่แบงแยกหนาท่ีและอํานาจเพ่ือรองรับ
รูปแบบใหม ที่แยกความรับผิดชอบในดานนโยบาย (Policy) ดานกํากับดูแลสงเสริม (Regulator)         
ดานการสนับสนุน ๆ (Supporter) และดานการดําเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุงเนน          
การกระจายอํานาจ ธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอการสนับสนุนสถานศึกษาและมีบทบาท หนาที่และ
อํานาจสอดคลองกับบทบัญญัติในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

เรื่องท่ี ๗ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ 

๑) เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอรมการเรียนรูแหงชาติ (National Digital 
Learning Platform) ในการปรับเปล่ียนระบบการศึกษา สรางคุณภาพ ลดความเหล่ือมลํ้า และสราง
ความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหกาวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลกตามแผนยุทธศาสตรชาติการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยมีเปาหมายจําเพาะ ดังนี้ 



 ๑๔  
 

๑.๑) เพ่ือใชประโยชนจากแหลงขอมูลความรูตาง ๆ ที่มีอยู และจะมีการ
สรางขึ้นตอไป ท้ังในประเทศ และตางประเทศ ใหสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวางและทั่วถึง           
ทั้งเปนที่รวบรวมขอมูลส่ือการเรียนรูเดิมท่ีมีอยูแลว 

๑.๒) เปนกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาส่ือการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
ใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวาง และท่ัวถึงตลอดจนมีกลไกในการเขาถึงและ
คัดเลือกส่ิงที่ตองการไดดอยงาย 

๑.๓) เปนเวทีที่มีเขามาแลกเปล่ียนเรียนรูในลักษณะชุมชน นําไปสูการเปด
โอกาสใหทุกคนเขามาเรียนซึ่งจะลดความเหล่ือมลํ้า และนําแหลงขอมูลส่ือการเรียนรูใหมเขามาได และมี
การแลกเปล่ียนเรียนรูกัน ตลอดตลอดจนเปนเวทีที่มีการใหบริการเพ่ือการเรียนรู (service) ตาง ๆ 

๑.๔) เพ่ือเรงรัดแกปญหาความเหล่ือมลํ้าและสรางเสริมคุณภาพการศึกษา
ท้ังระบบการศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับผูที่อยูในทองถิ่นหางไกล หรือผูดอยโอกาส หรือผูที่มีความ
จําเปนพิเศษอันเปนการสรางพลังใหกับผูเรียน ครู และโรงเรียน 

๑.๕) เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปรับ
บทบาทใหเปนผู อํานวยการเรียนรู (facilitator) โดยเนนใหผูเรียนมีวิธีหาความรูในโลกแหงความรูอัน
มากมายมหาศาลใหเทาทันกับความเปล่ียนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒) มีระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุม
การจัดทําขอมลูรายบุคคลของผูเรยีน ครู และบุคลากรทางการศกึษา สถานศึกษา หนวยงาน และกระบวนการ
ที่เกี่ยวของในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศกึษา 

๓) คนไทยมีความฉลาดรู มีความเขาใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองตอ     
การใชส่ือและระบบดิจิทัลไดอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย 

การบรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนขางตน จะแบงเปน ๓ ระยะ คือ (๑) ระยะ
เรงดวน (๒) ระยะส้ัน หรือภายใน ๓ ป และ (๓) ระยะกลาง-ระยะยาว หรือภายใน ๕ - ๑๐ ป ท้ังนี้ประเด็น
ปฏิรูปที่มีลําดับสําคัญสูงสุดและตองดําเนินการใหบรรลุผลใหไดในระยะเรงดวน มี ๖ ประเด็น ไดแก 

๑) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใชรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
ฉบับใหมรวมถึงกฎหมายสําคัญอื่นที่  ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ไดแก             
รางพระราชบัญญตัิการพัฒนาเดก็ปฐมวยั พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ 

๒) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศกึษาระดับโรงเรียน กลุมโรงเรียน หรือการจัดการ
ระดับพ้ืนท่ีโดยใหโรงเรียนเปนศูนยกลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผานการขับเคล่ือน 
เรื่องสถานศึกษาที่มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการดําเนนิการของ
สถานศึกษา 

๓) นําเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไปสูหลักสูตรฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑–๓ จัดตั้ง
สถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติเพ่ือเปนเสมือนศูนยความเปนเลิศในการวิจัย พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู สําหรับการจัดการศึกษา        
ในระดับตาง ๆ 



 ๑๕  
 

๔) สราง “ดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรยีนรูแหงชาต”ิ ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
นําความรู และวิธีการเรียนรูไปสูโรงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะในทองถิ่นหางไกล 

๕) จัดระบบการผลิตครูใหมีคุณภาพและสมรรถนะความเปนครู ผานการจัดตั้งกองทุน
หรือแผนงานเพ่ือการผลิตและพัฒนาครูสําหรับครูรุนใหม และพัฒนาบัณฑิตครูท่ีมีอยูใหตรงตามความ
จําเปนของประเทศ ในระยะแรกเนนครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา สําหรับทองถิ่นขาดแคลน 

๖) ใหมีการแตงตั้ งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ ตามท่ีกําหนดไว              
ในรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม เพ่ือเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนแผนการศึกษา
แหงชาติและการปฏิรูปการศึกษาใหเริ่มดําเนินการได และมีความตอเนือ่งในระยะยาว 

 
๒.๓ นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันท่ี ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยเฉพาะนโยบายดานการศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวของกับการอาชีวศกึษา มีเนื้อหาสาระ
ตอนหนึ่งที่สําคัญในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย ดังนี้ 

๑) สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 ๑.๑) จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเน่ืองจนถึงเด็กวัยเรียนใหมีโอกาส

พัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสรางคนไทยท่ีมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผานครอบครัวท่ีอบอุนในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพ่ือสงตอการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความชวยเหลือ
ที่คํานึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนท่ี เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการ 
และสุขภาพ การอบรมเล้ียงดูการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะท่ีเกี่ยวของ 
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษาและผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  

 ๑.๒) สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญาท่ีหลากหลายของเด็ก
แตละคนใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบการจัดการเรียนรู        
ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เปนระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

๒) พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม  
 ๒.๑) ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคน       

ทุกชวงวัย สําหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษาใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและ
การเรียนรูผานประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก 
การผลิตและพัฒนาครูที่นําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมท่ีสามารถออกแบบและจัดระบบ 
การสรางความรูสรางวินัย กระตุน และสรางแรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครู        
ดวยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น ควบคูกับหลักการทางวิชาการ  

 ๒.๒) จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพ่ือพัฒนา สมรรถนะของผูเรียน
ท้ังในสวนฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความตองการของประเทศ
ในอนาคต และเปนผูเรียนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับการเรียนรูของตนเองไดรวมถึง       
มีทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามที่สามารถส่ือสาร และแสวงหาความรูไดมีความพรอมทั้งทักษะ
ความรูทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน 



 ๑๖  
 

๓) พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ 
โดยการจัดระบบและกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเปนระบบในการพัฒนา
กําลังคนท่ีมีทักษะขั้นสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใชในการแกไขปญหา รวมถึงการสรางและ
พัฒนานวัตกรรม ซึ่งตองครอบคลุมการพัฒนากําลังคนที่อยูในอุตสาหกรรมแลว กําลังคนท่ีกําลังจะเขาสู
อุตสาหกรรมและเตรียมการสําหรับผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีในอนาคต รวมท้ังเรงรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุม
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน  

๔) ดึงดูดคนเกงจากท่ัวโลกเขามารวมทํางานกับคนไทย และสงเสริมผูมีความสามารถสูง 
สนับสนุนใหธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลท่ีมีความสามารถระดับสูง จากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย 
เพ่ือกลับมาเปนผูนําการเปล่ียนแปลงและถายทอดประสบการณความรูความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากร         
ในองคกร ซึ่งจะชวยกระตุนใหเกิดการสรางธุรกิจ ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมใหม ๆ ใหประเทศ โดยระยะแรก
ใหความสําคัญกับการดึงดูดนักวิจัย ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมารวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหนา
ในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้งมีพ้ืนที่ใหกลุมผูมีความสามารถพิเศษท่ีมีศักยภาพสูงไดทํางาน
รวมกัน หรือรวมกับเครือขายอื่น ๆ เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ ใหประเทศ  

๕) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
 ๕.๑) สงเสริมการวิ จัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ํ าและ        

ความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรม
ในเชิงพ้ืนท่ีที่สามารถชวยแกปญหาความเหล่ือมลํ้า สรางโอกาสสําหรับผูดอยโอกาส และยกระดับ
คุณภาพชีวิตผูสูงวัยควบคูไปกับการพัฒนาทุนมนุษยใหพรอมสําหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐  
ตามความเหมาะสมไดอยางเปนรูปธรรม โดยในระยะแรกจะใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัย      
และการพัฒนาดานสุขภาพของประชาชนอยางครบวงจร ท้ังระบบยา วัคซีน เวชภัณฑและเทคโนโลยี       
ที่ทันสมัย  

 ๕.๒) สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขั้นสูง เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ตอบสนองตอความเปล่ียนแปลง และสรางความเปนเลิศ
ของประเทศในอนาคต โดยมุงเนนการวจัิยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือนาํมาใชใหเกิดประโยชนในเชงิธุรกจิ 
กําหนดวาระการวิจัยแหงชาต ิสงเสริมความรวมมือและการเปนหุนสวนของทุกฝายท้ังภาครัฐ ภาคการศึกษา 
ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สรางสภาพแวดลอมและองคประกอบของระบบ
วิจัยและ การพัฒนานวัตกรรมใหเขมแข็ง รวมท้ังบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย  

 ๕.๓) สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการ
ระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนาใหเอื้อตอการเพ่ิมศักยภาพดานนวัตกรรมของประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการคาโลก สงเสริมกระบวนการ       
การทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนวัตกรรมใหเปน
ระบบเปด และมีการบูรณาการการทํางานกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเชื่อมโยงระบบการศึกษา       
กับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรท่ีสามารถ      
สรางมูลคาเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สูการเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศใหมี
ความกาวหนา  



 ๑๗  
 

๖) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย  
 ๖.๑) มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนท่ีคํานึงถึงความจําเปนและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแตละแหง พรอมท้ังจัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของ โรงเรียนในทุกระดับและสรางระบบ 
วัดผลโรงเรียนและครูที่สะทอนความรับผิดชอบตอผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดยลดภาระ
งานที่ไมจําเปน รวมถึงจัดใหมีระบบฐานขอมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการเชื่อมโยงหรือสง
ตอขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวาง หนวยงานตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงชีวิต 
ตลอดจนพัฒนาชองทาง ใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศกึษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

 ๖.๒) พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมท้ังสงเสริมใหมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสรรคท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน ออนไลนแบบเปดที่
หลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสม กับชวงวัย ตลอดจนพัฒนา
แหลงเรียนรูและอุทยานการเรียนรูสําหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย 

 ๖.๓) ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหวาง
หนวยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุงเนนกลุมเด็กดอยโอกาสและกลุม
เด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและ
ลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเล้ียง จับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีคุณภาพ
การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชน
ในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนท่ี สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแตไมมี        
ทุนทรัพยเปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไขปญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุน
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการใหกูยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม  

 ๖.๔) พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกําหนดระบบที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ใหเชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรูและประสบการณหนวยการเรียน 
ที่ชัดเจน สงเสริมเยาวชนที่มีศกัยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน การจัดใหมีระบบท่ีสามารถรองรับความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย          
เพ่ือรองรับการเปล่ียนสายอาชีพใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานท่ีอาจจะเปล่ียนไปตามแนวโนม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ๖.๕) สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย และอุดมการณ       
ที่ถูกตองของคนในชาติหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย 
และกติกาของสังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและทุกกิจกรรม ควบคูไปกับ การสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็ง
ของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอยางเปนระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมท้ังภายใน       
และภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมท้ังลงโทษผูละเมิด   
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคล่ือนประเทศ  

๗) จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนนออกแบบ
หลักสูตรระยะส้ันตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ท่ีใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และทักษะอาชีพ
ของคนทุกชวงวัยในพ้ืนท่ีและชุมชนเปนหลัก พรอมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนา เปนรูปแบบธนาคาร



 ๑๘  
 
หนวยกิต ซึ่งเปนการเรียนเก็บหนวยกิตของวิชาเรียนเพ่ือใหผูเรียนสามารถ เรียนขามสาขาวิชาและ        
ขามสถาบันการศึกษา หรือทํางานไปพรอมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตร ท่ีสนใจ เพ่ือสรางโอกาส
ของคนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองท้ังในดานการศึกษาและการดํารงชีวิต 

 
๒.๔ นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ) 
  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษา       
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะนโยบายเรงดวนในเรื่องของการเตรียมคนสูศตวรรษที่ ๒๑ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ 
และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในสวนของการจัดการศกึษาสายอาชีวศกึษา คือ มุงจัดการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพ้ืนท่ีชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศ รวมท้ังการเปน
ผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้ 

๑) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
๒) เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 
๓) เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสรางอาชีพ 
๔) จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

๒.๕ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  การจัดการศึกษาอาชีวศึกษามีความสําคญัตอการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวม 
เนื่องจากอาชีวศึกษาเปนกลไกสําคัญในการผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพและมีสมรรถนะเขาสูภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการทองเที่ยวและบริการ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปนผูดําเนินภารกิจดังกลาว โดยจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๐ 
บัญญัติความตอนหนึ่งวา การอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ 
สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีการบัญญัติรายละเอียดในเรื่องดังกลาวไว ในสวนตาง ๆ ดังนี้ 

มาตรา ๔ กําหนดความหมายของการอาชีวศึกษา หมายถึง กระบวนการศึกษาเพ่ือผลิต
และพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี  

มาตรา ๖ บัญญัติเกี่ยวกับการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ ตองเปนการจัด
การศึกษาในดานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนา
กําลังคนในดานวชิาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนคิ และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษา



 ๑๙  
 
วิชาชีพใหสูงขึ้น เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปน
สากล และภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะ
จนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือผูประกอบอาชีพโดยอิสระได 

มาตรา ๘ บัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ โดยให
จัดการศึกษาได ๓ รูปแบบ ดังตอไปนี้ 

๑) การศึกษาในระบบ เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเนนการศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันเปนหลักโดยมีการกําหนดจุดมุงหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัด
และการประเมินผล ที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 

๒) การศึกษานอกระบบ เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุนในการ
กําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลท่ีเปนเงื่อนไขของการสําเร็จ
การศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของบุคคลแตละกลุม 

๓) การศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลง
ระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐในเรื่อง
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ 

เพ่ือประโยชนในการผลิตและพัฒนากําลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันสามารถจัดการศึกษาในหลายรูปแบบรวมกันก็ได ท้ังนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้น 
ตองมุงเนนจัดการศกึษาระบบทวิภาคเีปนสําคัญ 

มาตรา ๙ บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ซึ่งใหจัดได
ตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ดังตอไปนี้  

๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
๓) ปริญญาตรสีาขาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
โดยที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกําหนดหลักสูตรท่ีจัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมเติมความรู 

หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ ซึ่งจัดขึ้นเปนโครงการหรือสําหรับเปาหมายเฉพาะได 
  มาตรา ๑๐ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝก 
อบรมวิชาชีพตองคํานึงถึง 

๑) การมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน 

๒) การศึกษาในดานวิชาชีพสําหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัด
และความสนใจอยางทั่วถึงและตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาตร ี

๓) การมีสวนรวมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกําหนด
นโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

๔) การศึกษาท่ีมีความยืดหยุน หลากหลายและมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและ
ระบบเทียบประสบการณการทํางานของบุคคลเพ่ือเขารับการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพอยางตอเนื่อง 



 ๒๐  
 

๕) การมีระบบจูงใจใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพ 

๖) การระดมทรัพยากรท้ังจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานงึถึงการประสานประโยชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

๗) การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารยของการอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหทันตอความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

มาตรา ๑๑ บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน (๔)
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการท่ีจะเขารวมจัดการอาชีวศึกษาและการฝก 
อบรมวิชาชีพ หลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ ตลอดจนหลักเกณฑ 
การฝกงาน และการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณทํางาน ในสถานประกอบการ เพ่ือขอรับ
คุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และใน (๖) บัญญัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีสําหรับสถานประกอบการท่ีรวมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการไดรับสิทธิประโยชนและการเชิดชูเกียรติแกสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ 
หรือองคกรอื่น ตลอดจนการสงเสริมความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
ระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการ 

มาตรา ๕๑ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีท่ีเปนความรวมมือระหวางสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันและสถานประกอบการ ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สถาบันและสถานประกอบการ  

มาตรา ๕๒ สถานประกอบการใดท่ีประสงคจะดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาและ       
การฝกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้  ใหย่ืนคําขอตอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือใหไดรับการรับรองประโยชนตามกฎหมายทั้งนี้ใหถอืวาไมเปนการขัดหรือแยงกบัการจัดการศึกษาขัน้
พ้ืนฐานรูปแบบศูนยการเรียน ตามกฎหมายวาดวยการศกึษาแหงชาติ การย่ืนคําขอและการพิจารณา ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการอาชีวศกึษาในสถานประกอบการ ใหจัดการสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพ  หรือจัดการสอนตามหลักสูตร ท่ีสถานประกอบการ รวมกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดทําขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการตามวรรคสามใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษากําหนด 

มาตรา ๕๓ สถานประกอบการหรือภาคเอกชนอาจเขารวมดําเนินการจัดตั้งศูนยวิจัย
หองทดลองหรือหองปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันของรัฐหรือเอกชนไดตามความตกลงของสถานศึกษาหรือสถาบันและ        
สถานประกอบการนั้น ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนดานความรวมมือในการพัฒนากําลังคนการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือเสริมสรางมาตรฐานการอาชีวศึกษาและเพ่ิมพูนประสบการณของครูคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาหรือสถาบันใหทันตอความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี รายไดและทรัพยสินท่ีเกิดจาก      
การดําเนินการของสถานประกอบการตามวรรคหนึ่งใหเปนรายไดของสถานศึกษาหรือสถาบันนั้น 



 ๒๑  
 

หลักเกณฑและวิธีการในการเขารวมดําเนินการของสถานประกอบการหรือภาคเอกชน
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๕๔ สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพหรือองคกรอื่นท่ีใหความรวมมือ         
ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพอาจไดรับสิทธิและประโยชน ดังตอไปนี้ 

(๑) การสนับสนุนดานวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแกกรณี 
(๒) การเชิดชูเกียรติแกสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพหรือองคกรอื่นที่ใหความรวมมือ

ในการจัดการอาชีวศกึษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 

มาตรา ๕๕ ครูฝกในสถานประกอบการตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ตองมีคุณสมบัติ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผานการศึกษา หรือฝกอบรมวิชา
การศึกษาดานอาชีพ 

(๒) เปนผูชํานาญการดานอาชีพโดยสําเร็จการศึกษาวิชาชีพไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติหรือมาตรฐานอื่นตามท่ีคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษากําหนด 

(๓) เปนผูเชี่ยวชาญดานอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งสําเร็จการศึกษาวิชาชีพไมต่ํากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีมีประสบการณในสาขาอาชีพนั้น ไมนอยกวาหาปหรือสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีประสบการณ ในสาขาอาชีพนั้นไมนอยกวาสามปหรือ               
ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและมีประสบการณในการทํางานในสาขาอาชีพนั้น        
ไมนอยกวาหาป 

(๔) เปนผูมีประสบการณและประสบความสําเร็จในอาชีพเฉพาะสาขามีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในสังคมและทองถิ่นและสามารถถายทอดความรูไดหลักเกณฑในการแตงตั้ง การทดสอบ          
การฝกอบรมและการออกใบรับรองการเปนครูฝกในสถานประกอบการใหเปนไปตามหลักเกณฑ         
ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศกึษากําหนด 

ภายใตบทบัญญัติดังกลาวขางตน ซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่งท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัต ิ     
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีหลักการสําคัญในการสรางความมั่นคงและสรางความเขมแข็งใหกับ
การอาชีวศึกษา โดยท่ีมีเปาหมายสําคัญที่จะยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาไทย เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพการอาชีวศึกษาในการสราง
ความรูและสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 
๒.๖ ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร 
      การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙) 
  ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร
การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙) นั้น สาระสําคัญอยู        
ที่การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาของ
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาดานการกําหนดนโยบาย เปาหมายการผลิตและแผนพัฒนากําลังคน



 ๒๒  
 
อาชีวศึกษา ใหความสําคัญกับคุณภาพผูสําเรจ็อาชีวศึกษาเปนสําคัญ โดยมุงปรับปรงุปจจัยสนับสนุนและ
กระบวนการจัดอาชีวศึกษาใหเกิดคุณภาพในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑) สารสนเทศสําคัญท่ีจะเปนตัวบงชี้แนวทางการพัฒนากําลังคนในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาคระดับประเทศ ระดับกลุมจังหวัด และระดับจังหวัด 

๒) ใหความสําคัญกับครู และผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยแหงความสําเร็จ โดยมุง
เพ่ิมพูน ขีดความสามารถของครูในยุคแหงการเปล่ียนแปลง  เพ่ือใหครูสามารถจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ 

๓) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับสถาน
ประกอบการโดยเนนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝกงาน  

๔) เตรียมความพรอมกําลังคนรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสวนของ
การตั้งรับและเชิงรุก ไดแก การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาใหมี
มาตรฐานในระดับสากล 

โดยมีประเด็นนโยบายและยุทธศาสตรที่สําคัญ ดังนี้ 

นโยบายท่ี ๑ : มุงสราง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ใหตอบสนองความตองการ      
ของตลาดแรงงาน ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชวีศึกษาภายใตบริบทความรวมมือกับสถานประกอบการ        
ใหไดตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองและฝกอบรมวิชาชีพกําลังคนอาชีวศึกษา       
ที่อยูนอกระบบใหเพ่ิมขึ้น มียุทธศาสตรที่สําคัญ คือ มุงพัฒนาคุณภาพและปริมาณผูเรียนใหสัมพันธ     
กับความตองการของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะ        
ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล  
รวมถึงสงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย         
ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี สงเสริม สนับสนุน และเรงรัด
การจัดอาชีวศึกษาดานความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนรวมกันระหวางสถานศึกษาและ 
สถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชา        
ที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน และส่ิงสําคัญของการอาชีวศึกษาคือการปรับภาพลักษณ ทัศนคติ
และสรางการยอมรับของสังคมท่ีมีตอการเรียนสายอาชีพดวยกระบวนการเชิงคุณภาพใหกับนักเรียน         
กลุมผูปกครองและชุมชน ยุทธศาสตรตอมาคือการเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝกอบรมวิชาชีพ
อาชีวศึกษาใหกับกลุมผูอยูนอกระบบ โดยการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหผูอยูนอกระบบการศึกษา ให
สามารถสรางงาน สรางรายได การสงเสริม สนับสนุน และรวมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรม
วิชาชีพตลอดชีวิตใหแกผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผูอยูนอกระบบ สงเสริม สนับสนุนอบรม
วิชาชีพเพ่ือการพัฒนาตอยอดอาชีพเดิมหรือสรางอาชีพใหมสําหรับผูประกอบอาชีพอิสระ และยุทธศาสตร
ที่สําคัญอีกประเด็น คือ พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มีกลยุทธท่ี
สําคัญ คือ การพัฒนาหลักสูตรใหมีผลลัพธการเรียนรู เปนไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง
การพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ         

นโยบายท่ี ๒ : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ดานอาชีวศึกษา มีเปาหมายสําคัญ คือ มีปริมาณครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดาน
อาชีวศึกษาพอเพียงตอการจัดการศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการและการฝกอบรมวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา



 ๒๓  
 
ดานอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ มียุทธศาสตรท่ีสําคัญ        
ทั้งยุทธศาสตรในการสรางเสริมปริมาณครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตรในการสรางเสริมสมรรถนะและประสบการณเพ่ือคุณภาพของครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา การสงเสริมการศึกษาตอ การฝกอบรมและการปฏิบัติงาน  

นโยบายท่ี ๓ : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรียนรูใหม โดยมีเปาหมาย
สําคัญ คือ สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในดานการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช., ปวส. 
และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเปนแหลงเรียนรูของชุมชน โดยความรวมมือทาง
วิชาการระหวางหนวยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการท้ังภายในและตางประเทศ โดยมียุทธศาสตร
ท่ีสําคัญ คือ ยุทธศาสตรในการยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในดานการจัดการเรียน 
การสอนในระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพ        
ใหเปนแหลงเรียนรู วิชาชีพและฝกอบรมวิชาชีพของชุมชน ยุทธศาสตรความรวมมือกับสถานประกอบการ
ในการเปดสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

นโยบายท่ี ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม เปาหมายสําคัญ คือ 
ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอยางมีคุณภาพโดยการมีสวนรวม ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 
คือ ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพผูบริหาร  

ยุทธศาสตร แผน นโยบาย กฎหมาย และขอมูลท่ีเกี่ยวของดังกลาวขางตนเปนหลักการ
และแนวปฏิบัติท่ีเปนกลไกสําคัญในการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ        
ที่สามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสมในแตละบริบทของพ้ืนที่ ทามกลางการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) สงผลสําคัญใหการจัดการศึกษาของประเทศในทุกระดับ
การศึกษาประสบปญหาอยางมากและไมสามารถจัดการศึกษาไดตามกรอบเวลาท่ีกําหนดเดิม แมทุกฝาย
จะมีความพยายามหาทางออกเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นก็ตาม แตเมื่อมีแนวทางท่ีสามารถแกไขปญหา         
ไดสวนหนึง่แลวนั้น ปญหาอีกสวนหนึ่งก็เกิดขึ้นตามมา ซึ่งก็ตองหาวิธีการใหม ๆ เพ่ือใหปญหาท่ีมีอยูไปสู
ทางออกและทุเลาเบาบางลง ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะตองจัด
การศึกษาใหกับผูเรียนทุกคนตามหลักสูตรการเรียนการสอนและบรรลุตัวชี้วัดรายวิชาตามท่ีหลักสูตร
อาชีวศึกษากําหนด โดยคํานึงถึงเปาหมายคือตัวผูเรียนเปนสําคัญ และในสถานการณปญหาการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) นี้ จะตองจัดการศึกษาภายใตมาตรฐาน         
ความปลอดภัย ยึดแนวทางและมาตรการในการควบคุมโรคระบาด มาตรการในการเฝาระวังและ        
การปองกนัของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการ Social Distancing อยางเครงครัด 

 
 



 

 
 
 

 

๓.๑ สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) กับแนวทาง          
 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 

  สถานการณการแพรระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ในปจจุบัน
สงผลตอวิถีชีวิตประจําวันของทุกคน สงผลตอระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม แมแตระบบการจัด
การศึกษาก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน การจัดการศึกษาทางดานอาชีวศึกษา มีรูปแบบที่แตกตาง      
จากการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีสวนใหญเปนการเรียนในขั้นเรียนเปนหลัก แตในสวนของสถานศึกษา 
ที่จัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา จะตองมีการจัดการศึกษาทั้งภายในสถานศึกษา ท้ังการเรียนในหองเรียน
แบบปกติ และการฝกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถานประกอบการ การทดลองในหองปฏิบัติการ ตองมี
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในระบบทวิภาคีและการฝกงาน ทําใหการนําแนวทางตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดรวมกันจัดทําเปน “คูมือ         
การปฏิบัตสํิาหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19” ทั้งในเรื่องของการเตรียม
ความพรอมกอนเปดภาคเรียน ขั้นตอนการคัดกรองและสงตอนักเรียนแลบุคลากรในสถานศึกษา        
ในการปองกันควบคุมการแพรระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) แนวปฏิบัติ
สําหรับสถานศึกษาระหวางเปดภาคเรียน มาตรการปองกันการแพรระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID–19) บทสรุปแนวปฏิบัติสําหรบัสถานศกึษาในการปองกันการแพรระบาดชองโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) และยังไดแนะนําการเขาถึงส่ือจากเว็บไซดตาง ๆ ที่เปนส่ือรอบรู       
ดานสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปองกัน
การแพรระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ไดเปนอยางดี แตเนื่องจากลักษณะ         
การจัดการศึกษาทางดานอาชีวศึกษา มีความแตกตางจากสถานศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน          
ท่ีตองนํามาพิจารณาแนวทางท่ีจะใชในการจัดการศึกษาทางดานอาชีวศึกษาใหครอบคลุมและบรรลุ
เปาหมายตามวัตถุประสงคของหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีกําหนดไวในประเด็นความแตกตางนั้น         
อาทิ เชน การจัดตารางเรียน การแบงกลุมผูเรียน การจัดสถานที่และการจัดชั้นเรียน การจัดการฝกงาน 
การจัดการหองปฏิบัติการ การเตรียมส่ือการเรียนการสอน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการจัด      
การเรียนการสอน รวมท้ังสภาพแวดลอมนอกหองเรียน เชน สถานท่ีจอดรถ โรงอาหาร สถานท่ีพัก
ระหวางรอเขาชั้นเรียน อางน้ําลางมือ และหองน้ํา เปนตน 
 
๓.๒ บทวิเคราะหของนักวิชาการดานการศึกษาตอสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ 

 ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) 
วิกฤติไวรัส COVID-19 ในปจจุบันสงผลกระทบรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

และชุมชนเปนวงกวาง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมตาง ๆ ซึ่งรวมไปถึงอุตสาหกรรมทางดานการศึกษา      
ที่เปนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของโลกมนุษยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทามกลางการแพรระบาด 

บทที่ ๓ 
แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชวีศึกษาในชวงการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
และโรคอุบตัิใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต 



 ๒๖  
 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) สถานศึกษา และมหาวิทยาลัย ไดถูกส่ังปดทันที
เนื่องจากเปนสถานที่รวมตัวกันของนักเรียน นักศึกษาท่ีเปนเยาวชนท่ีจะเปนกําลังสําคัญตอไปของชาติ 
ไดรับการดูแลใหปลอดภัยซึ่งเปนความหวงใยในระดับตน ๆ ของผูปกครอง ผูบริหารสถานศึกษาและ
หนวยงานภาครัฐ โดยมีการคาดการณวาท่ัวโลกจะมีนกัเรยีนนกัศึกษากวา ๑,๒๐๐ ลานคนตองหยุดเรียน
อยูบาน และหากตองอยูบานเปนเวลานาน ผูเกี่ยวของในแวดวงการศึกษาก็เริ่มเปนวิตกและเปนหวงกับ
การหามาตรการเพ่ือใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนยังคงอยู การปรับตัวและนําเทคโนโลยี       
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online learning มาจัดการศึกษาก็เปนทางเลือกหนึ่งท่ีมีการนํามาใช
ในการจัดการศึกษา ซึ่งก็มีท้ังขอดีและขอเสียท่ีตองพิจารณากันแตละบริบทพ้ืนท่ี จากสถานการณ        
ท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน ในอนาคตอาจมีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและเนื้อหาของการเรียนแบบ Online 
ท่ีมีความหลากหลายและกาวหนามากขึ้น เชน Language apps, Web apps, Virtual Classroom, 
Virtual tutoring, Video Conferencing หรือ Online software เปนตน จะมีความตองการบริการ      
ในระบบ Online learning platform ทั้งในลักษณะที่สถาบันการศึกษามีการพัฒนาขึ้นมาเอง หรือ       
มีผูพัฒนาระบบเพ่ือใหใชรวมกัน ซึ่งจะทําใหเกิด Startups กลุม Education Technology เพ่ิมมากขึ้น
เพ่ือรองรับกับความตองการใชบริการการเรียนทางไกลดังกลาว การปรับตัวในเรื่อง Online learning 
แมจะมีความตองการในการพัฒนาสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของที่สูงขึ้น ในขณะที่ผูเกี่ยวของยังคุนเคยกับ     
การเรียนการสอนในระบบเดิม ซึ่งหากมีการผลิตส่ือออนไลน หรือเครื่องมือสําหรับการจัดการเรียน       
การสอนออนไลนออกมามากมาย โดยไมคํานึงถึงครูผูสอน และไมมีการอบรมการใชงานใหกับผูมีสวน
เกี่ยวของทั้งผูสอน และผูเรียน ก็จะทําใหส่ือการเรียนการสอนออนไลนนั้นเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ
และไมเกิดประสิทธิผล ตลอดจนไมคุมคาในการลงทุนการเขาถึงการเรียนการสอนแบบ Online 
learning ผูเรียนและผูสอนจะตองมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งมีคาใชจาย  
อยางตอเนื่อง ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนา อยางเชนประเทศไทยของเรานียั้งมีความเหล่ือมลํ้าในเรื่อง
ของโอกาสในการเขาถึงส่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน อาทิ เกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางผูเรียน      
ท่ีไมสามารถเขาถึงส่ือการเรียนการสอนไดกับผูเรียนท่ีสามารถเขาถึงเทคโนโลยีได ความเหล่ือมลํ้า       
ในการเขาถึงส่ือการเรียนรู ในมิติตาง ๆ แตหากพิจารณาใหลึกไปกวานั้น ความเหล่ือมลํ้าท่ีเกิดขึ้นไมใช
แคความเหล่ือมลํ้าทางเทคโนโลยี แตเนื่องจากการศึกษามีองคประกอบและโครงสรางมากมาย ซึ่งไมได
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพียงอยางเดียว ถึงแมวานักเรียนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไดก็ตาม      
แตถาหากจะมีการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลนอยางเดียว  ซึ่งก็ไมแนใจไดวาผูเรียนจะมีสมาธิจดจอ
กับแบบเรียนออนไลน  หรือตั้งใจเรียนผานระบบออนไลนเหมือนท่ีเรียนในหองเรียนกับครูผูสอนหรือไม 
ในสวนนี้ก็จะเปนปญหาของผูปกครอง  ท่ีจะตองคอยดูแลผูเรียนในการเรียนออนไลนอยูตลอดเวลา 
สงผลตอหนาที่ภาระการงานของผูปกครองไดเชนเดียวกัน 

นายกฤษฎา  เสกตระกูล รองผูจัดการ หัวหนาสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน       
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดใหขอมูลและเสนอความเห็นในเรื่องดังกลาวผานผานบทความ  
"โลกหลังวิกฤติ COVID-19 " (ตอนท่ี ๖) ในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของอุตสาหกรรมการศึกษา         
(ที่มา : https://www.set.or.th/set/enterprise/knowledgedetail.do?contentId=7057) สรุปประเด็น
สําคัญเกีย่วกับโอกาสในการปรับตัวของอุตสาหกรรมการศึกษาหลังยุค COVID-19 ไวดังนี้ 

๑) การจัดการเรียนแบบผสมผสานระหวางในหองเรียนจริงกับการเรียนทางไกลจะไดรับ
ความนิยมมากขึ้น (Blended Learning Approaches will be Tried, Tested and Increasingly Used) 
แมวาคนจะคุนเคยกับการเรียนแบบ Face-to-Face Learning มาโดยตลอด แตในอนาคตคนจะยอมรับ

https://www.set.or.th/set/enterprise/knowledgedetail.do?contentId=7057
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ไดกับการเรียนการสอนแบบ Blended Learning โดยไมตองเจอตัวคนเรียนคนสอนแบบเปน ๆ ตอหนา
ทั้ง ๑๐๐% ของท้ังรายวิชา แตยังคงได Learning Experiences ท่ีดีกวาเดิม ท้ังคนสอนและคนเรียน      
จะปรับตัวไปตามเทคโนโลยีการศึกษาท่ีดีขึ้นเรื่อย ๆ แบบยอมรับโดยไมตอตานมากนัก 

๒) วิชาชีพครู (หากปรับตัวได) จะไดรับการยกยองมากขึ้น (Teachers and School 
will Receive more Respect, Appreciation and Support for their Important Role in 
Society) โดยปกติคุณครูจะไดรับการยกยองอยูแลววาเปรียบเสมือนพอแมคนท่ี ๒ ของนักเรียน ชวย
กลอมเกลา ใหความรูเพ่ือใหเยาวชนของเราเปนท้ังพลเมืองท่ีดีและเกง ซึ่งเปนท่ีมาวาเราไมควรยกเลิก
การเรียนแบบ Face-to-face learning ย่ิงถาโรคระบาดยังอยู แมไมรุนแรง และมีการอนุญาตใหเปด
การเรียนการสอนไดเทากับวาพอแมผูปกครองฝากความปลอดภัยของลูกหลานไวท่ีครู ในขณะเดียวกัน
ครูก็ตองยกระดับความรูทักษะดาน Online learning ของตนเองอีกเพ่ือใชสอนเด็กๆ ก็ถือวาเปนงานท่ี
หนักมาก ๆ 

๓) สรรพวิชาจะถูกปรับคุณภาพและพัฒนาขึ้นมาใหมอยางมาก (Quality teaching 
and learning materials will be better created and more widely used) การพัฒนาส่ือการเรียนรู 
ท่ีไปกับโลกยุคใหมและเก็บรวบรวมอยูในฐานความรูจะถูกจัดทําขึ้นท้ังในเชิงกวางและเชิงลึก รวมท้ัง
นําไปขึ้นในระบบ Online learning ซึ่งนอกจากนักเรียนและครูจะใชไดแลว ผูปกครอง ผูบริหาร
สถานศึกษาและผูเกี่ยวของจะสามารถเขาไปดูยอนหลังถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และมีลักษณะ
เชิงสาธารณะมากขึน้ 

๔) ความรวมมือในเรื่องการศึกษาจะมีมากขึ้นเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Teacher collaboration will grow and help improve learning) ในอนาคตจะเกิดความรวมมือมากขึ้น
ระหวางครู ผูพัฒนาเนื้อหา เปนตน ในลักษณะขามสถานศึกษา เพราะระบบ Online learning อาจชวย
แบงปนครูท่ีชํานาญและสอนเกงในวิชาหนึ่งไปยังโรงเรียนอื่นๆ หรือใชเนื้อหารวมกันเพ่ือประหยัดเวลา 
ในการพัฒนา ทําใหหันไปพัฒนาสวนอื่น ๆ ที่ขาดอยูใหเกิดความกาวหนามากย่ิงขึ้นตอไป 

ระบบการศึกษาของไทยท่ีถูกประเมินและวิจารณวาลาหลังและขาดประสิทธิภาพ       
เดิมทีอุตสาหกรรมการศึกษาก็ถูกคุกคามจากภายนอก และมีความออนแอจากภายในอยูแลว เหตุการณ 
COVID-19 เหมือนมาเรงกระบวนการตาง ๆ ใหเกิดการเปล่ียนแปลงใหเร็วขึ้น ประเทศไทยนาจะอาศัย
โอกาสนี้ทําการขับเคล่ือนในเชิงกลยุทธครั้งสําคัญ ยกระดับการศึกษาไทยสูยุค Digital Technology        
เพ่ือสนับสนุนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลังจากที่ COVID-19 ผานพนไป 

นายพงศทัศ วนิชานันท  นักวิจัยนโยบายดานการปฏิรูปการศึกษา  สถาบันวิจัย        
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยไดใหขอมูลโดยสรุปวา ส่ิงแรกท่ีรัฐตองตัดสินใจ คือ การเปด-
ปดโรงเรียน แตผลของการปดโรงเรียนอาจไดไมคุมเสีย โดยมาตรการเรงดวนท่ีรัฐบาลหลายประเทศใช          
เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัส คือ มาตรการกึ่งปดเมือง (Semi-Lockdown) และมาตรการ
เวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) โรงเรียนจึงจําเปนตองถูกปดไปดวยเพ่ือลดชองทาง       
การแพรเชื้อไวรัส อยางไรก็ตามงานวิจัยศึกษาผลของการปดโรงเรียนในประเทศจีน ฮองกง และสิงคโปร 
ประกอบกับบทเรียนในอดีตจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัส SARs บงชี้วา การปดโรงเรียน
อยางเดียวสงผลนอยมากตอการลดจํานวนของผูติดเชื้อ เมื่อเทียบกับมาตรการอื่น นอกจากนี ้
ธนาคารโลกยังแสดงความเปนหวงตอสถานการณปดโรงเรียนวา จะสงผลใหนักเรียนสวนใหญเสียโอกาส
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ในการเรียนรู โดยเฉพาะนักเรียนในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน เนื่องจากไมมีรายไดมากพอท่ีจะนํามาใช
สนับสนุนการเรียนของบุตรหลานเพ่ิมเติม ที่รายแรงที่สุดการปดโรงเรียนอาจผลักใหนักเรียนกลุมนี้หลุด
ออกจากระบบการศึกษา ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียตอชีวิตเด็กในระยะยาว ดังนั้นส่ิงท่ีจําเปนคือการวาง
แนวทางเปดโรงเรียนเพ่ือใหเด็กไดไปโรงเรียนอีกครั้ง โดยใหสอดคลองกับความรุนแรงของสถานการณ 
ควบคูกับการใชมาตรการทางดานสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมอยางเครงครัดในโรงเรียน 

ชวงการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) หลายประเทศ      
ใชวิธีการสอนทางไกล ไมวาจะเปนการสอนออนไลนผาน Massive Open Online Courseware 
(MOOC) หรือแอปพลิเคชัน ท่ีชวยใหครูสอนในหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หรือใช         
การถายทอดการสอนผานสัญญาณโทรทัศน เพ่ือใหเด็กเรียนตอท่ีบานไดขณะปดโรงเรียน แตการใชวิธี
ดังกลาวทําใหเด็กบางกลุมโดยเฉพาะเด็กในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนเสียเปรียบ เพราะไมมีอุปกรณ
ดิจิทัลท่ีบาน นอกจากนี้ ในการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เด็กจําเปนตองไดรับการเอาใจใส        
การเรียนท่ีบานจึงเปนการผลักภาระใหผูปกครอง อาจทําใหเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น        
หากผูปกครองไมมคีวามพรอมในการชวยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียน เพ่ือปองกันไมใหเด็กที่ไมมี
ความพรอมเสียโอกาส รัฐบาลของหลายประเทศไดจัดหาอุปกรณการเรียนใหแกเด็กกลุมดังกลาว เชน 
รัฐบาลฮองกงใหโรงเรียนสํารวจความพรอมนักเรียน และจัดหาคอมพิวเตอรใหนักเรียนยืมเรียน รัฐ
นิวยอรกเตรียม iPad พรอมอินเทอรเน็ตใหนักเรียนยืมกวา ๓ แสนเครื่อง และรัฐแคลิฟอรเนียรวมมือกับ
บริษัท Google จัดหา Chromebooks และ Mobile Hotspot ใหนัก เรียน รวมทั้ งออกคูมือให
ผูปกครองสามารถชวยเหลือเด็กในการใชอุปกรณ ในสวนของประเทศไทยนั้นยังมีขอจํากัดในการเรียน
ทางไกลคอนขางสูง ขอมูล ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) บงชี้วา สัดสวนของครัวเรือน
ท่ีมีคอมพิวเตอรคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของประเทศพัฒนาแลว นอกจากนี้ การสํารวจ
ของสํานักงานสถิติแหงชาติยังสะทอนใหเห็นความเหล่ือมลํ้าสูงในการเขาถึงอุปกรณดิจิทัล โดยเฉพาะ
ครัวเรือนท่ีมีฐานะยากจน และครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ย่ิงไปกวานั้น ยังมีนักเรียนกวา ๘ 
หมื่นคน อยูในพ้ืนท่ี ท่ีไฟฟาเขาไมถึง ดังนั้น รัฐบาลตองสํารวจความพรอมของครัวเรือนเด็ก และมี
มาตรการท่ีหลากหลายเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาถึงการเรียนทางไกลของเด็กท่ีมีสภาพความขาด
แคลนแตกตางกัน 

จากบทเรียนขางตน รัฐบาลไทยควรมีมาตรการเปด-ปดโรงเรียนใหสอดรับกับ       
ความรุนแรงของการระบาดของโรค มีความยืดหยุนในแตละพ้ืนท่ี และใชมาตรการดานอื่นควบคูในกรณี
เปดโรงเรียน อีกทั้งยังควรเรงสํารวจความพรอมในการเขาถึงการเรียนทางไกลของเด็ก เพ่ือเตรียม
อุปกรณหรือส่ือ  การเรียนใหเหมาะสมกับบริบทของครอบครัวเด็กท่ีแตกตางกัน โดยดําเนินการ ๖ 
ประการ ดังนี้ 

ประการท่ี ๑ กําหนดมาตรการเปด-ปดโรงเรียนใหสอดคลอง และยืดหยุนตามความรุนแรง
ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) โดยวางแนวทางให พ้ืนที่ที่พบ           
ผูติดเชื้อรายใหมอยางตอเนื่องในชวง ๒ สัปดาหท่ีผานมา ตองปดโรงเรียน และใหเด็กเรียนทางไกล          
ที่บานมีฐานะยากจน สถานการณลดความรุนแรงลงจนสามารถกลับมาเปดโรงเรียนได ในกรณีพ้ืนท่ี      
ที่พบผูติดเชื้อรายใหมประปราย หรือไมมีผูติดเชื้อรายใหมในชวง ๒ สัปดาหท่ีผานมา ใหพิจารณาเปด
โรงเรียนไดภายใตขอจํากัดความพรอมของหองเรียน และความพรอมในการเรียนทางไกลของเด็ก        
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ทั้งนี้ ควรกําหนดใหแนวทางการเปด-ปดโรงเรียนยืดหยุนตามสถานการณ สามารถเปล่ียนแปลงได        
ท้ังในกรณีท่ีสถานการณระบาดรุนแรงขึ้น และสถานการณผอนคลายลง 

ประการท่ี ๒ ปรับปรุงหองเรียนใหเปน “หองเรียนปลอดภัย หางไกลโควิด-19”         
โดยกําหนดแนวทางใหโรงเรียนทุกแหงสํารวจความพรอมของหองเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ        
ควรประสานงานกับหนวยงานท่ีเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยากําหนดลักษณะของหองเรียนท่ีเหมาะสม 
เชน จัดระยะหางระหวางนักเรียนอยางนอย ๑ เมตร และมีอากาศหมุนเวียนอยางนอย ๑๐ เทา       
ของปริมาณอากาศในหองเรียน เปนตน เพ่ือใหโรงเรียนทุกแหงไดมกีารประเมินความพรอมดานกายภาพ
ของตน ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการควรส่ือสารอยางชัดเจน โดยกําหนดแนวทางท่ีอิงกับแบบแปลน   
อาคารเรียนมาตรฐาน หรือในกรณีท่ีโรงเรียนไมไดใชแบบแปลนมาตรฐาน ควรแจงใหโรงเรียนทราบถึง
มาตรฐาน ของการระบายอากาศอยางชัดเจน 

ประการท่ี ๓ สํารวจความพรอมการเรียนการสอนทางไกลของเด็ก เพ่ือประเมิน       
ความเส่ียง กระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานตนสังกัดโรงเรียน ควรประสานกับหนวยงานอื่น          
ที่เกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลพ้ืนฐานครัวเรือนนักเรียนมาบูรณาการรวมกันเพ่ือจัดกลุมตามระดับความเส่ียง
ในการเขาถึงการเรียนทางไกล โดยแบงเด็กเปน ๓ กลุม ไดแก กลุมท่ีมีความพรอม ไดแก เด็กมีอุปกรณ
ดิจิทัล พรอมอินเทอรเน็ตท่ีบาน กลุมท่ีมีความเส่ียง ไดแก เด็กท่ีไมมีอุปกรณดิจิทัลและอินเทอรเน็ต        
ที่บาน แตเขาถึงไฟฟาไดและกลุมที่มีความเส่ียงสูง ไดแก เด็กที่ไมมีอุปกรณดิจิทัลและอินเทอรเน็ตที่บาน 
และไมมีไฟฟาใช ท้ังนี้ ควรใชขอมูลเพ่ือประเมนิความพรอมของผูปกครองดวย เชน เปนเด็กอยูกับพอแม
หรือไม เพ่ือวางแผนใหการสนับสนุนเพ่ิมเติมแกครอบครัวท่ีผูปกครองไมพรอมสนับสนุนบุตรหลาน         
ในกรณีที่ตองเรียนที่บาน 

ในกรณีพ้ืนที่ที่พบผูติดเชื้อรายใหมประปราย และพ้ืนที่ที่ไมมีผูติดเชื้อรายใหมในชวง ๒ 
สัปดาหท่ีผานมา โรงเรียนควรเปดการเรียนการสอนตามปกติ หากมีหองเรียนพรอมรองรับนักเรียน        
ทุกคน โดยยังสามารถรักษาระยะหางได สวนโรงเรียนท่ีไมสามารถจัดชั้นเรียนตามมาตรฐานรักษา
ระยะหางท่ีปลอดภัยได ควรใชวิธีการสอนในโรงเรียนตามปกติผสมกับการสอนทางไกล เชน โรงเรียน
ประถมศึกษาหรือขยายโอกาส ใหนักเรียนอนุบาลหรือในชวงชั้นท่ี ๑ (ป.๑ ถึง ป.๓) มาเรียนท่ีโรงเรียน
ตามปกติ แตใหนักเรียนระดับ ป.๔ ขึ้นไปเรียนท่ีบาน สวนโรงเรียนมัธยมศึกษา ครูอาจประเมินนักเรียน
ตามผลการเรียน (เชน คะแนนสอบ หรือพฤติกรรม เปนตน) แลวใหเด็กที่จําเปนตองดูแลใกลชิดมาเรียน
ตามปกติ นอกจากนั้นใหเรียนที่บาน เปนตน 

ประการท่ี ๔ จัดเตรียมอุปกรณใหแกนักเรียนที่มีความเส่ียงที่จะเสียโอกาสจากการเรียน
ทางไกล ในกรณีโรงเรียนตองปดเพราะพ้ืนท่ีมีการระบาดรุนแรง หรือโรงเรียนท่ีไมสามารถจัดชั้นเรียน            
ในหองเรียนแกเด็กทุกคนได กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานตนสังกัดควรจัดเตรียมอุปกรณ รวมท้ัง
ส่ือการเรียนการสอนแกเด็กท่ีอยูในกลุมเส่ียงและกลุมเส่ียงสูง เชน จัดเตรียมแท็บเล็ต (Tablet) พรอม
เขาถึงอินเทอรเน็ต ใหยืมเรียน แกเด็กท่ีขาดแคลนอุปกรณท่ีบาน แตสามารถเขาถึงไฟฟาได เพ่ือใหเด็ก
สามารถเรียนออนไลนได และจัดเตรียม “ส่ือแหง” ในรูปชุดส่ือการเรียนรู (Learning Packages) 
สําหรับเด็กที่บานไมมีไฟฟาใช เปนตน 

ประการท่ี ๕ ใชมาตรการทางสาธารณสุข และมาตรการทางสังคมเพ่ือปองกันการแพร
ระบาด ในโรงเรียนท่ีเปดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีโรงเรียนสามารถจัดการสอนได หรือใชการสอน
แบบผสม ควรบังคับใชมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดตาม “แนวทางปฏิบัติสําหรับ
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สถานศึกษา เพ่ือปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) 
ท่ีกําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับองคกร UNICEF อยางเครงครัด เชน ไมใหนักเรียน ครู หรือ
เจาหนาท่ีท่ีเจ็บปวยมาโรงเรียน กําหนดใหมีการลางมือดวยสบูเปนประจํา และรณรงคสงเสริมใหสวมใส
หนากากอนามัย เปนตน 

ประการท่ี ๖ ส่ือสารใหผูปกครองทราบความจําเปนของมาตรการเปด-ปดโรงเรียน 
รวมทั้งใหคูมือสนับสนุนเด็กสําหรับการเรียนทางไกล โดยใหผูปกครองทราบวารัฐบาลมีแนวทางการเปด-
ป ด โรงเรียนอย างไร เพ่ื อให ผู ปกครองสามารถประเมิ นสถานการณ ในอนาคตได  นอกจากนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการควรจัดทําคูมือสําหรับผูปกครองสําหรับสนับสนุนบุตรหลานในกรณีเรียนท่ีบาน       
เชน วิธีการใชอุปกรณดิจิทัล เพ่ือเรียนออนไลน แนวทางแกปญหาเบื้องตน หรือ คูมือการใชส่ือการ
เรียนรู เปนตน 

การเปด-ปดโรงเรียนเปนเพียงมาตรการหนึ่งเพ่ือตอบโจทย “การศึกษาตองปรับตัว
อยางไรในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19)” เพ่ือให
เด็กกลับมาเรียนตามปกติใหไดเร็วท่ีสุดเทานั้น แตจะทําอยางไรใหเด็กสามารถเรียนไดอยางตอเนื่อง           
ในสถานการณที่อาจตองเรียนที่บานชวงหนึ่ง แลวสลับกลับมาเรียนตามปกติภายหลังสถานการณระบาด
ลดความรุนแรงลง รวมท้ังระบบการศึกษาท้ังระบบจําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองกับรูปแบบท่ีซับซอน
มากขึ้น 

คุณภูษิมา  ภิญโญสินวัฒน  นักวิจัย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)   
ไดเสนอบทความ เรื่อง จัดการเรียนการสอนอยางไรในสถานการณโควิด-19: จากบทเรียนตางประเทศ      
สูการจัดการเรียนรูของไทย โดยสรุปวาในชวงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) นี้         
ควรจะตองเปล่ียนใหทุก ๆ ที่กลายเปนโรงเรียน เพราะการเรียนรูยังตองดําเนินอยูแมนักเรียนไมสามารถ
ไปโรงเรียนตามปกติ ในหลายประเทศท่ีประกาศมาตรการปดโรงเรียน รัฐบาลมักจะออกมาตรการดาน
การเรียนรูมารองรับ ดวยการเรียนทางไกลรูปแบบตาง ๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขความพรอมดาน
อุปกรณ ความพรอมของผูปกครอง และความพรอมตามชวงวัยของเด็ก สําหรับประเทศไทย ความทาทาย
ในการเปล่ียนครั้งนี้ไมใชแคการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) เทานั้น แตควรเปนการ “เปล่ียนวิกฤติใหเปนโอกาส” ในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนใหดกีวาเดิม ดังนั้น มาตรการการเรียนรูของไทยจึงไมควรปรับแคกระบวนการ
เรียนรูในหองเรียน แตตองปรับใหญท้ังระบบการเรียนรูท่ีตองสอดคลองกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู
ของเด็ก โดยควรดําเนินการ ดังนี้ 

๑) กระชับหลักสูตร ปรับใหสอดคลองกับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID–19) และสื่อสารใหผูเกี่ยวของทุกภาคสวนทราบ หลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐานของไทย          
ในปจจุบัน เนนเนื้อหามาก ครูจําเปนตองใชเวลาคอนขางมากเพ่ือสอนไดครบถวน และไมเอื้อใหนักเรียน
มีสวนรวม (Active Learning) เทาท่ีควร และหากยังใชหลักสูตรเดิมในการเรียนการสอนภายใต
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19)ครูจะตองใชเวลาสอนมากขึ้น
เพ่ือสอนใหครบถวน  การปรับหลักสูตรใหกระชับควบคูไปกับจัดลําดับความสําคัญ รวมท้ังผอนคลาย
ตัวชี้วัดเรื่องโครงสรางเวลาเรียนจะสามารถชวยลดความกดดัน โดยยังคงคุณภาพขั้นต่ําไวได  



 ๓๑  
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยจัดประเภทตัวชี้วัดแลว แตตองเพ่ิม
ความชัดเจนในการส่ือสารแกครูและผูปกครอง หลักสูตรแกนกลางของไทยกําหนดตัวชี้วัด “ตองรู” และ 
“ควรรู”  ในแตละสาระวิชาแลว แตตองเพ่ิมความชัดเจน โดยระบุเนื้อหาจําเปนของแตละชวงวัย และ
เปดใหครูมีอิสระในการจัดการเรียนรูเนื้อหาสวนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกัน
กระทรวงศึกษาธกิารควรใหศึกษานิเทศกทําหนาท่ีเปนโคชใหแกครู โดยใหคําแนะนําในการเลือกตัวชี้วัด
และเนื้อหานอกเหนือจากสวนท่ีจําเปนเพ่ือใหเหมาะกับบริบทและสถานการณของพ้ืนที่ อีกทั้ง
กระทรวงศึกษาธกิารควรออกคูมือหลักสูตรฉบับยอสําหรับผูปกครอง เพ่ือใหผูปกครองเขาใจบทบาทใหม 
และสามารถติดตามการเรียนรูของเด็กได นอกจากนี้ โรงเรียนตองไมละเลยการใหความรูแกนักเรียนแต
ละชวงวัยในการปองกันตนเองจากโรคระบาด ซึ่งองคกรอนามัยโลกไดจัดทําคูมือไวแลว 

๒) เพ่ิมความยืดหยุนของโครงสรางเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบ      
การเรียนรู ความยืดหยุนในการใชเวลาและการเลือกรูปแบบการเรียนจะทําใหครูสามารถออกแบบ
หนวยการเรียนรูท่ีเหมาะสมและสงเสริมการเรียนรูรายบุคคล (personalized learning) ได สนับสนุน       
ใหครูจัดการเรียนรูดวยแบบผสมผสาน (blended learning) โดยแนะนําการกําหนดจํานวนชั่วโมง       
การเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ไดแก 

- ชั่วโมงเรียนรูผานจอสําหรับเด็กแตละชวงวัย โดยคํานึงถึงพัฒนาการดานรางกาย 
(ปญหาดานสายตา) และพัฒนาการดานสังคม (ปฏิสัมพันธกับผูอื่น) 

- ชั่วโมงการเรียนรูดวยตนเองที่บานจากการทําใบงาน ชิ้นงาน คนควาดวยตัวเอง และ 
- ชั่วโมงที่ครูและนักเรียนทํากิจกรรมเรียนรูรวมกัน 
นอกจากนี้ ยังเปดชองใหหนวยงานอื่นๆ และแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ี เชน พิพิธภัณฑ 

หองสมุดชุมชน เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก ในขณะท่ีนิวซีแลนดเตรียมชุด       
การเรียนรูพ้ืนฐานใหนักเรียน ซึ่งประกอบดวยคูมือออนไลน และชุดการเรียนรู (ส่ือแหง) เพ่ือใหนักเรียน
ทุกคนทั้งท่ีสามารถเขาถึงและไมสามารถเขาถึงระบบเรียนออนไลนสามารถใชเรียนรูได 

ในกรณีของประเทศไทยแมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยไดเปด
ใหมีความยืดหยุนในการกําหนดชั่วโมงเรียน แตก็ยังมีขอกําหนดเกี่ยวกับโครงสรางเวลาเรียนท่ีคอนขาง
แข็งตัวและไมมีความยืดหยุนเทาท่ีควร ดังนั้น หากกระทรวงศึกษาธิการชวยผอนคลายโครงสรางเวลา
เรียนลง และเปดชองทางการส่ือสารใหครูไดสอบถามขอสงสัยตาง ๆ ก็จะเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะชวย
สรางความมั่นใจใหแกครูในการออกแบบการเรียนรูอยางยืดหยุน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยัง
สามารถเปดใหเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีมีความเชี่ยวชาญดานระบบการเรียนรูและส่ือการเรียนรู 
เขามามีสวนรวมพัฒนา แลกเปล่ียนเครื่องมือและเทคนิคใหม ๆ ซึ่งจะชวยเพ่ิมทางเลือกที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับเด็กมากขึ้น 

๓) ออกแบบหนวยการเรียนรู และสอนอยางมีแผนท่ีเหมาะสม ในสถานการณ        
ที่เปล่ียนไป ครูจะตองเตรียมความพรอมกอนการสอนแบบใหม วิธีการหนึ่งคือ การออกแบบหนวยการเรียนรู 
ซึ่งจะนําไปสูการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะหลังการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID–19) ส้ินสุดลง ทั้งนี้ ควรเริ่มตนโดยการจัดกลุมตัวชี้วัดใหเปนหนวยการเรียนรู ซึ่งจะทําให
แผนการเรียนรู มีความยืดหยุนตามสถานการณการระบาด เชน ครูสามารถออกแบบหนวยการเรียนรู
หนวยละ ๒ สัปดาห เพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาการประเมินสถานการณการระบาด ทั้งนี้ หากครู
สามารถออกแบบหนวยการเรียนรูแตละหนวยใหรอยเรียงกันอยางเปนระบบท้ังเทอมหรือท้ังปก็จะชวย



 ๓๒  
 
ใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพไดดีย่ิงขึ้น และไดพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง         
ซึ่งเปนทักษะจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในอนาคต สําหรับในทางปฏิบัติการจัดหนวยการเรียนรูสามารถ
จัดตามเนื้อหาหรือตามประเด็นท่ีนาสนใจ และยังสามารถบูรณาการขามวิชาหรือในวิชาเดียวกัน 
หลังจากนั้นครูควรกําหนดคําถามสําคัญของแตละหนวย และวางแผนการติดตามการเรียนรูตามตัวชี้วัด
ดานความรู ทักษะ และเจตคติอยางชัดเจน เลือกส่ือการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับเด็ก และส่ือสารกับพอแม 
ใหทราบถึงบทบาทท่ีจะเปล่ียนไป เนื่องจาก การเสริมทักษะออกแบบหนวยการเรียนรู ตั้งคําถาม 
เลือกใชส่ืออยางเหมาะสมจะทําใหครูสามารถออกแบบหนวยการเรียนรูไดมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการควรจะสนับสนุนการเพ่ิมทักษะเหลานี้ตามความตองการของครูในแตละพ้ืนท่ี        
โดยอาจจะเปดใหผูเชี่ยวชาญในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ชวยพัฒนาศักยภาพครูใหตรง
กับทักษะที่ตองการ และสนับสนุนใหมีการเพ่ิมทักษะใหแกศึกษานิเทศก เพ่ือเปน “โคชหนางาน” ใหแก
ครูตอไป 

๔) ยกระดับการประเมินเพ่ือการพัฒนา (formative assessment) เพ่ือไมใหผูเรียน       
เสียโอกาสพัฒนาความรูและทักษะ เมื่อนักเรียนไปโรงเรียนตามปกติไมได ครูกับนักเรียนก็จะมี
ปฏิสัมพันธตอกันลดลง ทําใหครูไมสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนไดเต็มที่ อาจทําใหไมสามารถ 
รูปญหาของนักเรียนไดทันเวลา โดยเฉพาะความรูดานภาษาและการคํานวณ ซึ่งอาจจะสงผลเสีย       
ตอการเรียนรูระยะยาว การประเมินเพ่ือพัฒนาจึงไมสามารถลดหรือละทิ้งในสวนนีไ้ปได ท้ังการประเมิน
เพ่ือการเรียนรู (assessment for learning) ของเด็ก เพ่ือใหครูทราบถึงกระบวนการเรียนรูของเด็ก  
โดยจะสามารถให feedback กับเด็กและปรับแผนการเรียนรูไดตรงตามสถานการณ และการประเมิน 
ซึ่งทําให เกิดการเรียนรู (assessment as learning) ของเด็ก โดยครูเปดโอกาสใหเด็กยอนคิดถึง
กระบวนการเรียนของตนเอง กระบวนการนี้จะทําใหเด็กมีความรับผิดชอบและเปนเจาของการเรียนรู
ของตนเองมากขึ้น รวมถึงเมื่อเด็กเขาใจตนเองก็จะเปนโอกาสท่ีจะวางแผนการเรียนรูของตนเองรวมกับ
ผูปกครองและครูไดการประเมินเพ่ือพัฒนาท้ัง ๒ ลักษณะจึงตองอาศัยการทํางานรวมกันระหวางเด็ก 
ผูปกครองและครูมากขึ้น วิธีหนึ่งท่ีทําไดคือ การประเมินเพ่ือพัฒนาอยางไมเปนทางการรายบุคคล 
(personalized check-ins) เพ่ือติดตามการเรียนรู สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน โดยให
ผูปกครองเขามามีสวนรวมดวย ในกรณีของเด็กโต อาจจะเพ่ิมการประเมินตนเองและการประเมินเพ่ือน 
(self & peer assessment) เขาไปดวย ซึ่งจะมีประโยชนในการชวยฝกทักษะการสะทอนคิดใหเด็กได
อีกทางหนึ่งดวย 

การประเมินเพ่ือพัฒนาจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม คือ          
(๑) มีการเสริมศักยภาพครูในการใชและออกแบบเครื่องมือประเมิน (๒) มีการใหเอกชนและภาคประชาสังคม 
ท่ีมคีวามเชี่ยวชาญดานการประเมนิเขามารวมพัฒนาเครือ่งมอืการประเมนิใหม ๆ และ (๓) มีการเปดเวที 
(platform) การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครูกับผูเชี่ยวชาญ 

 ๕) การประเมินเพ่ือรับผิดรับชอบ (assessment for accountability) ยังคงควรไว 
แตควรใหนํ้าหนักการประเมินโอกาสทางการเรียนของผูเรียนมากกวาการวัดความรูดวยคะแนนสอบ 
สถานการณโรคระบาดในปจจุบันทําใหตองใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ดังนั้น คุณภาพ
การศึกษาท่ีผูเรียนจะไดรับในแตละพ้ืนท่ีจะไมเหมือนกัน จึงไมสามารถใชคะแนนวัดความรูหรือทักษะ
แบบเดียวกันเพ่ือใหเกิดความรับผิดรับชอบได  มิฉะนั้นก็อาจสงผลใหเกิดความเหล่ือมลํ้ามากขึ้น 
กระทรวงศึกษาธิการจึงควรปรับเกณฑขอสอบวัดความรู (test-based) มาสูการใหน้ําหนักกับตัวชี้วัด        



 ๓๓  
 
ที่ไมใชดานวิชาการ (non-academic measure) มากขึ้น เชน อัตราการเขาเรียน (attendance rate) 
หรืออัตราการออกกลางคัน (drop-out rate) เปนตน โดยการเก็บขอมูลตัวชี้วัดเหลานี้ท่ีสามารถใช
เทคโนโลยีเขามาชวย เพ่ือลดภาระครู เชน ใชระบบ Google Classroom บันทึกการใชงาน ซึ่งจะชวย
ทําใหเขตพ้ืนท่ีสามารถติดตามและใหการสนับสนุนโรงเรียนไดตรงกับความตองการมากขึ้นดวย 
  
๓.๓ มาตรการและแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ 
      การอาชีวศึกษา 

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดชี้แจงในสวนของ
วิธีการในการแกไขปญหามาการจัดการศึกษาในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) มาโดยตลอด เพราะตระหนักอยูเสมอ ไมวาสถานการณแวดลอมจะเลวรายและ
รุนแรงแคไหน การเรียนรูท่ีเขาถึงและมีคุณภาพสําหรับเด็กไทยทุกคนเปนเปาหมายสูงสุด ตามแนวคิด 
“การเรียนรูนําการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได แตการเรียนรูหยุดไมได” ดวยสถานการณท่ีเกิดขึ้น
ดังกลาวจึงมีความจําเปนท่ีจะตองทําทุกวิถีทาง เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสามารถเกิดขึ้นได          
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เทาที่สภาพแวดลอมจะอํานวยบนพ้ืนฐาน ๖ ขอ คือ 

๑) จัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผูเรียนทุกคนที่เกี่ยวของ 
“การเปดเทอม” หมายถึง การเรียนท่ีโรงเรียนหรือการเรียนที่บาน ทั้งนี้ การตัดสินใจจะขึ้นอยูกับ        
ผลการประเมินสถานการณอยางใกลชิด 

๒) อํานวยการใหนักเรียนทุกคน สามารถเขาถึงการเรียนการสอนได แมจะไมสามารถ 
ไปโรงเรียนได     

๓) ใชส่ิงที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การเสนอขอชองดจิิทัล TV จากสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ทั้งหมด 
๑๗ ชอง เพ่ือใหนักเรียนทุกระดับชั้น สามารถเรียนผาน DLTV ได ทั้งนี้ ไมมีการลงทุนเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ
ใด ๆ เพ่ิมเตมิโดยไมจําเปน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) อนุมัติแลวใหเริม่ออกอากาศ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้ เปนเวลา
ไมเกิน ๖ เดือน หรือถาสามารถกลับมาดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดตามปกติก็ใหหยุดทดลอง
ออกอากาศ แบงเปนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน ๑๕ ชอง เปนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จํานวน ๑ ชอง และเปนของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จํานวน ๑ ชอง โดยใหออกอากาศในรูปแบบ
ความคมชัดปกติ (SD) 

๔) ตัดสินใจนโยบายตาง ๆ บนพ้ืนฐานของการสํารวจความตองการ ทั้งจากนักเรียน ครู 
และโรงเรียน ไมคิดเองเออเอง โดยใหการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเปนท่ีตั้ง และ
กระทรวงจะสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนที่ 

๕) ปรับปฏิทินการศึกษาของไทยใหเอื้อตอการ “เรียนเพ่ือรู” ของเด็กมากขึ้น รวมทั้ง      
มีการปรับตารางเรียนตามความเหมาะสม โดยเวลาท่ีชดเชยจะคํานึงถึงภาระของทุกคนและการไดรับ
ความรูครบตามชวงวัยของเด็ก 

๖) บุคลากรทางการศึกษาทุกทาน จะไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง และทําใหทานไดรับ
ผลกระทบเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงนอยท่ีสุด 



 ๓๔  
 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหขอมูลและยํ้าวา การเล่ือนเปดเทอม        
ในมุมหนึ่ง ก็เปนการตัดสินใจเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนา แตในอีกมุมหนึ่ง ก็นับเปนโอกาสและชวง  
เวลาสําคัญในการปรับปรุงระบบการศึกษาของประเทศใหมีความเขมแข็งมากย่ิงขึ้น เพ่ือยกระดับ
การศึกษาไทยท้ังระบบใหมีคุณภาพ จึงไดออกแบบการเรียนการสอนในชวงการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) โดยมีรายละเอียดในภาพรวม ดังนี้ 

๑) รูปแบบการเรียนการสอนออกแบบใหสอดคลองกับความปลอดภัยของพ้ืนท่ี โดยมี
การเรียนรูแบบ Onsite ในพ้ืนท่ีท่ีมีความปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได ขณะท่ีพ้ืนท่ีไมปลอดภัย      
จะมีการเรียนรูหลักผานทางการ On Air ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ และมีการเรียนรูเสริมผานระบบ Online 

๒) นโยบายหลักท่ีนํามาใช คือ เพ่ิมเวลาพัก ลดการประเมินและงดกิจกรรมตาง ๆ        
ท่ีไมจําเปน โดยเนนเรียนเฉพาะวิชากลุมสาระหลัก เพ่ือใหนักเรียนผอนคลายลง ซึ่งนักเรียนมีเวลาพักใน
ภาคเรียนท่ี 1/2563 จํานวน 17 วัน และในภาคเรียนท่ี 2/2563 จํานวน 37 วัน รวมทั้งส้ิน 54 วัน         
ฉะนั้น ภาคเรียนที่ 1/2563 เรียนตั้งแต 1 กรกฎาคม ๒๕๖๓ - 13 พฤศจิกายน.๒๕63 เปนเวลา         
93 วัน แลวปดภาคเรียน 17 วัน สวนภาคเรียนที่ 2/2563 เรียนตั้งแต 1 ธันวาคม ๒๕63 - 9 เมษายน 
๒๕64 เปนเวลา 88 วัน แลวปดภาคเรียน 37 วัน ตั้งแตวันที่ 10 เมษายน ๒๕64 ซึ่งจะมีเวลาเรียนรวม
ทั้งส้ิน 181 วัน สวนเวลาท่ีขาดหายไป 19 วัน จาก 200 วัน ใหแตละโรงเรียนสอนชดเชย ดังนั้น       
การเปดเทอมปการศึกษาหนาจะกลับมาปกติในวันจันทรท่ี 17 พฤษภาคม ๒๕64 

๓) การเตรียมพรอมในดานระบบการเรียนรูทางไกลและระบบออนไลน จะเริ่มทดสอบ
ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป เพ่ือเตรียมความพรอมใหมากท่ีสุด ในกรณีท่ีวันท่ี 1 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไมสามารถเปดเทอมและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได 

๔) กระทรวงศึกษาธิการจะเปนผูสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล ในสัดสวน 80 % 
เพ่ือใหทุกคนสามารถเขาถึงการเรียนขั้นพ้ืนฐานได อีก 20% หรือมากกวา ใหทางสถานศึกษาและ
ครูผูสอนในแตละพ้ืนท่ีพิจารณาออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

๕) การเรียนผานการสอนทางไกล จะใชทีวิดิจิตอล และ DLTV (Distance Learning 
Television) เปนหลัก ซึ่งไดรับการอนุเคราะหส่ือจากมูลนิธกิารศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ โดยมีดิจิทัลแพลตฟอรมของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ DEEP และการเรียนการสอนแบบ
โตตอบออนไลนเปนส่ือเสริม 

ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก็ไดมีการจัดทําแนวทาง   
การจัดการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในชวงการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) สําหรับผูเรียนในทุกระดับ ท้ังระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ      
สายปฏิบัติการ โดยแบงเปน ๔ รูปแบบ 

๑) จัดการเรียนผานเอกสารตําราเรียน  โดยใหครูทําการสอนผานเอกสาร ตําราเรียน 
หนังสือเรียน และชีทสรุปตาง ๆ ซึ่งเปนรูปแบบพ้ืนฐาน (Basic) ที่ไมตองเตรียมอะไรเพ่ิมเติมมาก 
เนื่องจากมีเอกสารและหนังสือตําราเรียนแจกฟรีอยูแลว ท้ังนี้ การมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน อาจแบงเปน
กลุมยอย ที่มีจํานวนคนไมมาก สลับกันมาเรียน หรือใชชองทางส่ือสาร เชน โทรศัพท Line ขอความผาน



 ๓๕  
 
เครือขายออนไลน เปนตน รวมถึงการใหครูไปพบผูเรียนท่ีบานบางตามความเหมาะสมของแตละ
สถานศึกษา ซึ่งเปนรูปแบบที่สามารถดําเนินการไดทันที 

๒) จัดการเรียนดวยระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ถือเปนการจัด
การศึกษาแบบสากล เนื่องจากปจจุบันผูเรียนสามารถเขาถึงชองทางโทรทัศนไดมากกวารอยละ ๙๐ แลว     
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดเนื้อหาใหครอบคลุมทุกวิชา ท้ังในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ขณะเดียวกันจะมีการเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังชองทางออนไลนอื่นเพ่ิมเติม เชน FACEBOOK 
YOUTUBE ใหสามารถดูไปพรอมกันได เพ่ือใหเขาถึงผูเรียนใหมากท่ีสุด 

๓) จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน  ผานโปรแกรมฟรีท่ีใหบริการ เชน Zoom 
Microsoft Team ซึ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหลายแหงท้ังของรัฐและเอกชน มีระบบและบทเรียน         
การสอนแบบออนไลน ที่พรอมใชอยูบางแลว ก็สามารถดําเนินการตอเนื่องไดทันที และจะพัฒนา
เพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถแบงปนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาอื่น ๆ มาใชงานรวมกันไดตามความเหมาะสม 
พรอมท้ังจะผลักดันการเรียนการสอนแบบออนไลนในแตละสถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมากขึ้น          
เพ่ือนําไปสูการเรียนรูสมัยใหมในโลกดิจิทัล ไมใชเฉพาะชวงวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID–19) เทานั้น 

๔) จัดการเรียนผานการสอนสด (Live) ท่ีผานมาอาชีวะยังขาดแคลนครูหลายสาขา 
เชน สาขาชางอากาศยาน ซึ่งตองจางวิทยากรภายนอกมาสอน ดังนั้น จึงจะใชโอกาสนี้ใหเกิดประโยชน
โดยถายทอดการสอนของครูและวิทยากรชั้นนําในสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือใหผูเรียนจากวิทยาลัยอื่นได
เรียนไปพรอมกัน รวมท้ังจะพัฒนาใหสถานศึกษาอาชีวะท่ีมีความพรอมเปนตนแบบการสอน เชน 
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เปนตนแบบการสอนการบิน เปนตน       

การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีความแตกตางไปจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ           
มีการจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติในสถานศึกษา และการฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ  หากในชวงเวลาเปดเรียนแลว ภาคทฤษฎียังไมสามารถเปดทําการสอนตามปกติได ในสวน
ของภาคปฏิบัติ อาจจะจัดระเบียบการเขาใชหองปฏิบัติการตาง ๆ ไดตามปกติ  โดยอาจจะแบงใหกลุม
ผูเรียนมีจํานวนนอยลง และเขาเรียนตามรอบเวลาท่ีกําหนดอยางเครงครัด เพ่ือใหสอดคลองกับจํานวน
ผูเรียนและความเหมาะสมของแตละสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังไดมีการวางแผนในการพัฒนาครู
อาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐกวา ๓๐,๐๐๐ คน และในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
กวา ๑๐,๐๐๐ คน เพ่ือใหเปนครูพ่ีเล้ียง และเพ่ือที่จะไดถายทอดความรูไปยังครูเครือขายอาชีวศึกษา 
ทุกคนตอไปใน ๓ ทักษะท่ีสําคัญ ไดแก ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาจีน และทักษะความเขาใจ       
และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในชวงปดเทอมนี้ดวย 
 
๓.๔ บทวิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา ในชวงสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมที่เกิด
จากเช้ือไวรัสในอนาคต 

  เปนที่ทราบกันดีแลววาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือฝกอาชีพ        
ใหผูเรียนไดมีทักษะและความรูพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพสาขาวิชาตาง ๆ ตามความถนัดและ      



 ๓๖  
 
ความสนใจของแตละคน โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาจะตองจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติควบคูไปอยางลงตัว เพ่ือเสริมทักษะใหผูเรียนไดมีพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ซึ่งเปนองคความรูหลัก     
ในการนําไปใชเพ่ือการประกอบอาชีพจริงเมื่อสําเร็จการศึกษาออกไป อีกท้ังยังเปนการจัดการศึกษา       
เพ่ือเตรียมกําลังคนระดับตนและระดับกลางทางเทคนิคในสาขาวิชาตาง ๆ ใหสอดคลองและตรงกับ 
ความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน เพ่ือพัฒนาประเทศไปสูการพ่ึงพาตนเอง ดังนั้น 
กระบวนการจัดการศึกษาจะตองมีความทันสมัยและสอดคลองกับบริบทในการพัฒนาประเทศในชวง
ปจจุบัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณปจจุบันแลวนั้น การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ดังกลาว สงผลตอระบบการบริหารจัดการศึกษาของประเทศในภาพรวมอยางมาก 
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกันอยางหลีกเล่ียงไมได หลักสูตรการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาแตละหลักสูตร แตละประเภทวิชา แตละสาขาวิชามีความแตกตางหลากหลาย เพราะการจัด
กระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไมเหมาะกับการสอนแบบ Online แตจําเปนตองสอนแบบ 
Onsite มากกวา เพราะจะตองมีการปฏิบัติการหรือการลงมือปฏิบัติในบางรายวิชา และการจัด
กระบวนการเรียนรูจําเปนตองใหครูผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกันเพ่ือใหสอดคลองตามหลักเกณฑ
ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         
ควรดําเนินการในสวนตาง ๆ ดังนี้ 

๓.๔.๑ การจัดบริบทแวดลอมและการบริหารจัดการท่ีเอื้อตอการเรียนรูในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิด
จากเชื้อไวรัสในอนาคต                

โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแหงจะตองจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
โดยรอบ ทั้งนอกอาคารเรียน ในอาคารเรียน หองปฏิบัติการ โรงอาหาร รวมถึงหองน้ํา ใหเอื้อตอการจัด        
การเรียนรู และเปนแบบอยางของพฤติกรรมการดําเนินชีวิตประจําวัน ผูบริหาร ครูท่ัวไป ครูผูสอนตอง
ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีและชักจูงผูเรียนใหมีระบบการคิดวิเคราะห มองเห็นผลดีของการปฏิบัติ
ตนตามนโยบาย มาตรการ และขอกําหนดของหนวยงานราชการในการดูแล รักษาปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในหนวยการเรียนรูตามหลักสูตรและกิจกรรม       
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับชั้น นักเรียนนักศึกษารวมกลุม
เลือกทําโครงงานท่ีสนับสนุน สงเสริมความรูและทักษะกระบวนการท่ีไดเห็นตัวอยางจากขอมูล สถิติ       
ทางการแพทยในเรื่องการดูแลรักษาผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในแตละวัน มาปฏิบัติตน
ใหเปนความปรกติใหม หรือฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) ดวยการเติมเต็มเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
ท่ียังไมไดสอนในระดับชั้นเรียนใหครอบคลุมสาระตาง ๆ รวมท้ังสาระทางดานสุขศึกษาและพลศึกษา        
ใหเปนจุดเนนท่ีสําคญัในการประเมินพฤติกรรมผูเรียน นอกจากการเรียนรูและการประเมินผลตามหนวย
การเรียนในรายวิชาสาระการเรียนรูท่ีเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ยังควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชมรม ชุมนุม 
โครงงานท่ีสนับสนุนสงเสริมความรูและทักษะชีวิต กิจกรรมรณรงคการดูแลและรักษา การปกปอง         
การปองกันตนเองและผูอยูรอบขาง อยางตอเนื่องทุกภาคเรียน 

 ๓.๔.๒ การพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอน  
   โดยการจัดเนื้อหาสาระการเรียนรูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาอาชีวศึกษาจึงตองปรับตัวและปรับเปล่ียน
ทิศทางในการจัดการศึกษา และบริหารจัดการหลักสูตรอาชีวศึกษา ท่ีสามารถผลิตและพัฒนากําลังคน
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 ๓๗  
 
อาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะและตอบสนองความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานไดอยาง
เปนรูปธรรม พรอมการบูรณาการศาสตรทางดานความปลอดภัยในหลักสูตรการศึกษา ดังนี้ 
   ๑) บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับวิธีการปฏิบัติตน        
การดูแล ปองกัน รักษาผูติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อ
ไวรัสในอนาคต ในระดับหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น 
   ๒) บูรณาการการเรียนการสอนในหมวดทักษะวิชาท่ีเรียนเพ่ือใหสัมพันธและ
สอดคลองกับสภาวการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหม        
ท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต ในกลุมทักษะวิชาพ้ืนฐาน กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และกลุมทักษะวิชา
เลือก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจุดหมาย และปรัชญา ของแตละสถานศึกษาอาชีวศึกษาจะบูรณาการใหมีความ
เหมาะสมในแตละระดบัการศึกษา 
   ๓) บูรณาการหรือจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม โดยการจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมในวิชาเลือกเสรีตามวัตถุประสงค เปาหมาย และปรัชญาของแตละสถานศึกษาอาชีวศึกษา        
ความตองการของผูเรียน และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของ 
   ๔) จัดเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับผูเรียนในกลุมเส่ียงและกลุมที่สนใจ          
โดยการใชเครือขายของชมรม ชุมนุม หรือองคกรวิชาชีพของนักเรียนหรือนักศึกษา ตามบริบทของพ้ืนที่
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ความตองการของผูเรียน และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของ 
   ๕) จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน
ของแตละสถานศึกษาอาชีวศึกษา และความตองการหรือความสนใจของนักศึกษาท่ีตองการฝกทักษะ
วิชาชีพของตน ซึ่งอาจจะฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการสวนบุคคลหรือชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของ 

 ๓.๔.๓ การจัดกระบวนการเรียนรู  
    ครูผูสอนตองบูรณาการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือสอดแทรกวธิีการปฏิบตัิตนและ
การใชชีวิตอยางปลอดภัยในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต ใชวิธีการฝกใหผูเรียนและสรางความรูระดับความคิด       
รวบยอด วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลอยางมีหลักการ และนําหลักการสูการปฏิบัติในชีวิตจริง        
ผานโครงงานเรียนรูรายบุคคลหรือเรียนรูรวมกัน  ขยายความรูในศาสตรตาง ๆ ในงานอาชีพและ        
สังคม เกี่ยวกับการคนหาวิธีการปฏิบัติตน การดูแล ปองกัน รักษาผูติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ในระดับหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น รวมกันโดยดัดแปลงประยุกตใชความรู       
ในวิถีชีวิตจริง 

 แมนักวิชาการทางดานการศึกษาจะใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในหลายประเด็นก็ตาม แตเมื่อ
พิจารณาจากบริบทการจัดการศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาแลวนั้น ก็ยังมีปญหาในหลายประการ        
เชนเดียวกันเนื่องจาก หลักการในการจัดการศึกษาทางดานอาชีวศึกษา แตกตางจากการจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน เพราะการจัดการอาชีวศึกษา เปนการศึกษาท่ีมุงเนนการเขาสูอาชีพของผูเรียนหลังจบ
การศึกษา จึงตองมีการฝกอาชีพเพ่ือใหผูเรียนไดมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ 
ตามความถนัดและความสนใจ โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาจะตองดําเนินการจัดการเรียนการสอน         
ใหผูเรียนไดมีองคความรูและมทัีกษะทางวชิาชีพตามที่หลักสูตรกําหนด ทั้งภาคทฤษฎีควบคูไปกับการฝก
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 ๓๘  
 
ในภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ เพ่ือเสริมทักษะใหผูเรียนอาชีวศึกษาไดมีพ้ืนฐานและมีทักษะ          
ทางวิชาชีพที่สําคัญสําหรับนําไปใชในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา  

 จากการวิเคราะหขอมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวของ จึงไดนําหลักการตาง ๆ ท่ีสําคัญ       
มาเปนแนวทางในการจัดการศึกษาทางดานอาชีวศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นของการจัดการศึกษา            
ในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต เพ่ือเปนแนวทางสําคัญ
ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา ไดเตรียมความพรอมกอนเปดการศึกษา ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑) การจัดตารางเรียนและการแบงกลุมผูเรียน 
 ๒) การจัดการชั้นเรียน 
 ๓) การจัดการโรงฝกงานและหองปฏิบัติการ 
 ๔) การจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา (วิธีการจัดการเรียนการสอนสอน ส่ือการเรียนรู 
วัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณที่ใชในหองเรียน สถานที่ฝกงาน และหองปฏิบัติการ ฯลฯ) 
 ๕) การจัดการสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน (ประตูทางเขา สถานที่จอดรถ          
โรงอาหาร สถานที่พักระหวางรอเขาชั้นเรียน อางน้ําลางมือ และหองน้ํา ฯลฯ) 
 

 

การเตรียมความพรอม 
 

 

กอนเปดภาคเรียน 
 

ระหวางภาคเรียน 
 

๑) การจัดตารางเรียนและ     
การแบงกลุมผูเรียน 

๑) ปรับตารางเรียนใหมใหสอดคลองกับ
สภาพพ้ืนท่ี ลักษณะวิชาและจํานวนผูเรียน
ตอกลุมตามความเหมาะสม  
๒) การแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมยอย
ตามลักษณะของแตละสาขาวิชาชีพ โดยให
ความสําคัญ ในการเวนระยะหางระหวาง
บุคคล (Social Distancing)  
 

๑ ) ว า งแผ น ใน ก ารต รว จ 
ติ ด ต า ม  ร า ย ง า น  แ ล ะ
ประเมินผล อยางเปนระบบ 
และตอเนื่อง 
๒) มีแผนการบริหารความ
เสี่ยงพรอมสําหรับนํามาใชใน
กรณีท่ีมีการแพรระบาด 
๓) มีแผนการทําความสะอาด
และดูแลสภาพแวดลอมใหถูก
สุขอนามัยเพ่ือไมใหเกิดการ
แพรกระจายของเชื้อโรค 

 

๒) การจัดการชั้นเรียน 
 

๑) ปรับสภาพหองเรียนใหเหมาะสมกับกลุม
การเรียน โดยตองใหความสําคัญในเรื่องของ
การมีสุขอนามัยท่ีดีของนักศึกษาเปนหลัก
สําคัญ 
๒) กําหนดวิธีการดําเนินการดานอนามัย
และสิ่ งแวดลอมในการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัสฯ ดั งกล าว         
ท้ังชวงกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเลิก
เรียน 
๓) กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการปองกัน
การแพรระบาดโรคติดเชื้อฯ ของครูผูสอน
และนักศึกษา 
 



 ๓๙  
 

 

การเตรียมความพรอม 
 

 

กอนเปดภาคเรียน 
 

ระหวางภาคเรียน 
 

๔) เตรียมเจลแอลกอฮอล หรือแอลกอฉอล
มีความเขมขนมากกวา ๗๐% ข้ึนไปในการ
ใชทําความสะอาดมือใหเพียงพอ 
 

๓ ) การจัดการโรงฝกงาน
และหองปฏิบัติการ 

๑) ปรับสภาพโรงฝกงานใหมีสุขอนามัยท่ีด ี
และเหมาะสมตามลักษณะการฝก โดยตอง
ปรับ ระยะห างระห ว างบุ คคล  (Social 
Distancing) ตามขอกําหนด คือ อยางนอย 
๑ - ๒ เมตร 
๒ ) เต รี ย มคว าม พ รอม ของ เค รื่ อ ง มื อ 
เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ ใหถูกสุขอนามัย 
เพียงพอกับจํานวนของผูเรียน โดยจะตอง
ทําความสะอาด ท้ังกอนและหลังใชงาน
อยางเครงครัด 
๓) กําหนดวิธีการดําเนินการดานอนามัย
และสิ่ งแวดลอมในการปองกันการแพร
ระบาดของโรคฯ ท้ังกอนฝก ระหวางฝก 
และหลังฝกปฏิบัติ 
๔) กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการใชโรง
ฝกงานเพ่ือปองกันการแพรระบาดโรคฯ 
ของผูสอนและผูเรียน 
๕) เตรียมเจลแอลกอฮอล หรือแอลกอฉอล
ท่ี มีความเขมขน มากกวา ๗๐% ข้ึนไป      
ใหเพียงพอตลอดเวลา 
๖) ในกรณีนักศึกษาอาชีวศึกษาตองฝกงาน
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ จะตองยึด
หลักแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
และจะตองปรับระยะหางระหวางบุคคล 
(Social Distancing) สวนเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณท่ีใชในการฝกภาคปฏิบัติจะตองทํา
ความสะอาด ท้ังกอนและหลังการใชงาน
อยางเครงครัด 
 

๑ ) ว า งแผ น ใน ก ารต รว จ 
ติ ด ต า ม  ร า ย ง า น  แ ล ะ
ประเมินผล อยางเปนระบบ 
และตอเนื่อง 
๒) จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง พรอมสําหรับนํามาใชใน
กรณีท่ีมีการแพรระบาด 
 
๓) มีแผนการทําความสะอาด
และดูแลสภาพแวดลอมใหถูก
สุขอนามัย ไมใหเกิดการแพร
เชื้อโรค 
 

๔) การจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา  
 - วิธีสอน 
 - สื่อการสอน  
 - เครื่องมือ วัสดุ 

๑) สถานศึกษาอาชีวศึกษาตองมีแนวทาง
เตรียมผูสอนใหมีความพรอมในการสอนท่ี
นอกเหนือจากการสอนในชั้นเรียน  
๒ ) ครูผู สอนตองสามารถจัด เตรียมสื่ อ      
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวิธีการสอน 

๑) จัดทําแผนในการติดตาม
การดําเนินงานและการแกไข
ปญ ห า ท่ี เกิ ด ข้ึ นอย าง เป น
ระบบและตอเนื่อง 
๒ ) จัดทําแผนบริหารความ



 ๔๐  
 

 

การเตรียมความพรอม 
 

 

กอนเปดภาคเรียน 
 

ระหวางภาคเรียน 
 

 - ระบบเครือขาย 
 - ระบบฐานขอมูล 

 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณท่ีเลือกใชโดยคํานึง
ผูเรียนเปนสําคัญ 
๓) สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะตองเตรียม
ความพรอมของระบบเครือขายใหเหมาะสม 
สะดวก และเพียงพอกับการใชงาน 
๔) สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะตองเตรียม
ความพรอมในการจัดการฐานขอมูลให
ผูสอนและผู เรียน สามารถเขาถึงไดงาย 
สะดวก และเพียงพอกับการใชงาน 
 

เสี่ยง ในกรณีท่ีมีผลกระทบตอ       
การจัดการเรียนการสอน 
๓ ) จั ด เตรียมงบประมาณ
พรอมสําหรับการจัดหาสิ่งท่ีมี
ความจําเปนตอการจัดการ
เรียนการสอนไดทันตอการใช
งาน 
 
 

๕) การจัดสภาพแวดลอม
ภายนอกหองเรียน 
 - ประตูทางเขา 
 - สถานท่ีจอดรถ 
 - โรงอาหาร  
 - สถานท่ีพักระหวาง 
         รอเขาชั้นเรียน  
 - อางน้ําลางมือ  
 - หองน้ํา 

 
 

 

๑) กําหนดจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเขา
สถานศึกษา เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย
ของครู นักศึกษา และบุคลากรท่ีมาติดตอ
กับสถานศึกษาทุกรายและทุกครั้ง 
๒ ) เตรียมสถาน ท่ี จอดรถ  โดย เฉพาะ
รถจักรยานยนตใหเพียงพอ โดยตองเวน
ระยะหาง ตามมาตรการท่ีกําหนดเพ่ือไมให
เกิดการแพรเชื้อโรคฯ 
๓) จัดเตรียมโรงอาหารโดยยึดมาตรการ
รักษาระยะห างระหวางบุ คคล (Social 
Distancing) ใหเพียงพอทําความสะอาดโรง
อาหารหลังเสร็จภารกิจเปนประจํา 
๔) ปรับปรุงสถานท่ีพักระหวางรอเขาเรียน 
ให ถูกสุ ขอนามัยและปรับ ให มีการเวน
ระยะหางระหวางบุคคล 
๕) ตองมีจุดบริการทําความสะอาดมือ อาง
ลางมือ และมีการจัด เตรียมสบู ล างมือ 
แอลกอฮอล เจล บริ เวณ ทางเข าประตู
สถานศึกษา หองเรียน หองน้ํา หรือสถานท่ี
จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ อยางเพียงพอและท่ัวถึง 
๖) ปรับสภาพหองน้ําใหถูกสุขอนามัย และ
กําหนดแนวทางการใชงาน ท่ีปองกันไมให
เกิดการแพรเชื้อ  
๗) เตรียมแผนการปฏิบัติงานในการทํา
ความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือไมใหมีการ
แพรเชื้อโรค 
 

๑ ) ว า งแผ น ใน ก ารต รว จ 
ติ ด ต า ม  ร า ย ง า น  แ ล ะ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
อยางเปนระบบ และตอเนื่อง 
๒) จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง ใหพรอมสําหรับนํามาใช
ในกรณีท่ีมีการแพรระบาด 
๓) มีแผนการทําความสะอาด
และดูแลสภาพแวดลอมใหถูก
สุขอนามัย เพ่ือไมใหเกิดการ
แพรกระจายของเชื้อโรค 
 



 ๔๑  
 
 ทั้งนี้ แนวทางการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จะตองดําเนินการตาม “คูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกัน          
การแพรระบาดของโรคโควิด19” หรือคูมือปฏิบัติอื่นที่อาจมีออกมาในภายหลัง โดยเฉพาะเปนโรคท่ีเกิด
จากเชื้อไวรัส ท่ีติดตอและแพรกระจายเชื้ออยางรวดเร็ว ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดทํารวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งในคูมือดังกลาวจะมีรายละเอียดและองคความรูท่ีเกี่ยวของกับโรคติดเชื้อไวรัส         
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต รวมถึงวิธีการปฏิบัติ อีกทั้ง
ยังใหรายละเอียดของแหลงขอมูลท่ีจัดทําเพ่ือการประชาสัมพันธและส่ือสารใหทุกภาคสวนเกิด         
ความเขาใจในโรคดังกลาวไว ซึ่งแตละสถานศึกษาอาชีวศึกษาควรนําไปใชในการสงเสริมใหทุกภาคสวน  
ที่เกี่ยวของในสถานศึกษาอาชีวศึกษาไดตระหนัก และปฏิบัติตามขอแนะนําอยางเครงครัด และนํา
แนวทางท่ีทําการวิเคราะหเพ่ิมเติมในรายงานการพิจารณาศึกษาฉบับนี้ไปใชดําเนินการรวมดวย จะเปน
แนวทางสําคัญ ที่สงผลใหสามารถปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ
โรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคตไดเปนอยางดี 

 

https://www.the101.world/tag/covid-19/
https://www.the101.world/tag/covid-19/
https://www.the101.world/tag/covid-19/


 

 
 
๔.๑ สรุปผลการพิจารณาศึกษา 
  ในการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจาก
เชื้อไวรัสในอนาคต เปนการพิจารณาศึกษาแนวคิด ที่มา สภาพปญหา อุปสรรคและผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ศึกษาเอกสารงานวิจัย บทวิเคราะห
ดานการศึกษา และวิเคราะหขอมูลจากสถานการณ และปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีตอการบริหารจัดการ
หลักสูตรอาชีวศึกษา รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงหรือการบริหารจัดการหลักสูตรอาชีวศึกษาใหมี
คุณภาพ ที่ตองเปนไปตามมาตรฐานอาชพีและมาตรฐานของหลักสูตรอาชีวศึกษา ซึ่งสถานการณปจจุบัน
ประเทศไทยตองเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียน
ไปอยางรวดเร็ว รวมท้ังปญหาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่อาจ
กอใหเกิดทั้งโอกาสและความเส่ียงตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจึงควร        
มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนากําลังคนใหสอดรับกับกระแสการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้น และสอดคลองกับทิศทาง ในการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ รวมท้ังนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ปของประเทศ การวางแผนในการพัฒนา
กําลังคนใหสามารถรองรับการพัฒนาประเทศท้ังในสวนภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
การทองเท่ียวและบริการ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกระบบเศรษฐกิจและขับเคล่ือน
ระบบเศรษฐกิจใหเดินหนาไปได ซึ่งจะตองมีการทบทวนความตองการกําลังคนเพ่ือวางแผนในการผลิต
และพัฒนากําลังคนในภาพรวมของประเทศ ทามกลางภาวะวิกฤติจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังกลาว การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไดรับผลกระทบมากเชนเดียวกับ
การศึกษาประเภทอื่น และไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามกําหนดการเดิมท่ีไดวางไวตั้งแตตน  
แมรัฐบาลจะมีมาตรการและแนวทางตาง ๆ ออกมาเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นก็ตาม แตเมื่อหาทางออก
ใหกับปญหาหนึ่งแลว อีกปญหาหนึ่งก็จะตามมาอยางตอเนื่อง โดยปญหาในสวนของการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา ที่พบ คือ เนื่องจากหลักการสําคัญในการจัดการศึกษาทางดานอาชีวศึกษา เปนการจัด
การศึกษาเพ่ือฝกอาชีพใหผูเรียนไดมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพสาขาตาง ๆ ตามความถนัดและ
ความสนใจโดยจะตองจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีควบคูไปกับภาคปฏิบัติ เพ่ือเสริมทักษะให
ผูเรียนไดมีพ้ืนฐานสําคัญ ซึ่งเปนองคความรูในการนําไปใชในการประกอบอาชีพ ดังนั้น การจัดการเรียน
การสอน ทั้งการจัดการเรียนดวยระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) การจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน และการจัดการเรียนผานการสอนสด (Live) สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษานั้น ก็ยังคง      
เปนปญหาในเรื่องของความเหล่ือมลํ้าของการเขาถึงดิจิทัลหรืออุปกรณดิจิทัลอยูมาก และความเหล่ือมลํ้า
ดังกลาว มีแนวโนมที่จะทําใหเกิดปญหามากย่ิงขึ้น อาทิ ความเหล่ือมลํ้าระหวางนักศึกษาที่ไมสามารถ
เขาถึงเทคโนโลยีไดกับนักศึกษาที่สามารถเขาถึงเทคโนโลยีได ความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงส่ือการเรียนรู

บทที่ ๔ 
สรุปผลการพิจารณาศึกษา ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 



 ๔๔  
 
ในมิติตาง ๆ แตหากพิจารณาใหลึกไปกวานั้น ความเหล่ือมลํ้าท่ีเกิดขึ้นไมใชแคความเหล่ือมลํ้าในทาง
เทคโนโลยีเพียงเทานั้น แตเนื่องจากระบบการจัดการศึกษาของประเทศไทยมีองคประกอบและโครงสราง
ตาง ๆ อยูมากมายท่ีสับสนวุนวายและซับซอน อีกทั้งนักศึกษาอาชีวศึกษายังถูกมองวาเปนกลุมคนชั้นสอง      
เปนกลุมคนที่ ไมสามารถสอบเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงได จึงตองเขาเรียน              
ในสถานศึกษาอาชีวศกึษาท่ีสรางปญหามากมายใหสังคม เชน นักศึกษาการยกพวกเขาทํารายรางกายกัน
กับสถานศึกษาคูกรณี ซึ่งเกิดเหตุการณในลักษณะดังกลาวอยูบอยครั้ง กรณีดังกลาวย่ิงจะเปนการซ้ําเติม
ระบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหตกค่ําลงไปจากเดิมอยางตอเนื่อง  

  ในสวนของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษานั้น ควรจัดการศึกษาแบบ 
Onsite เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากการนําเสนอของครูผูสอนโดยตรง ในลักษณะการเห็นหนาเห็นตา
โตตอบสอบถามคุยกันได โดยการจัดกระบวนการเรียนรูจําเปนตองใหครูผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
รวมกันเพ่ือใหสอดคลองตามหลักเกณฑของหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และในขณะเดียวกัน
ครูผูสอนอาจจะใชระบบการจัดการศึกษาในแบบ Online หรือแบบ On-Air ผสมผสานกันไปในการจัด
การศึกษาบางรายวิชาท่ีไมมีความเขมขนในเนื้อหาก็ได เพ่ือชวยลดความแออัดของผูเรียนในการจัด
การศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาในแบบ Online หรือแบบ On-Air นั้น เปนเครื่องมือและเปนกลไกหนึ่ง         
ท่ีสําคัญในการชวยอํานวยความสะดวกใหนักศึกษาไดเขาถึงส่ือการเรียนการสอนไดในอีกทิศทางหนึ่ง         
ในการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีของสถานศึกษาอาชีวศึกษานั้น เนื่องจากจํานวนนักศึกษา
อาชีวศึกษา แตละชั้นปในแตละสาขาวิชา มีจํานวนนักศึกษาไมมากเหมือนกับผูเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น การนํามาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการใชชีวิตรูปแบบใหม (New Normal) นั้น สามารถทําการปรับสภาพหองเรียน             
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไดทันที โดยเฉพาะในหองเรียนท่ีใชเรียนในรายวิชาสามัญ แตในสวน       
ของรายวิชาท่ีฝกงาน หรือฝกประสบการณวิชาชีพ พบวา สวนใหญจะแบงสวนหองปฏิบัติงานหรือ        
โรงฝกงานออกเปนพ้ืนท่ีในการเรียนภาคทฤษฎี ทําใหเกิดความแออัดของจํานวนนักศึกษา ซึ่งจะเปน
สาเหตุสําคัญในการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้น สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
จึงตองใหความสําคัญตอการปรับเปล่ียนท่ีมีความแตกตาง กับการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น ๆ ดวย 
โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมและบริบทตามความเปนจริงที่เกิดขึน้อยางละเอยีดและรอบคอบ เพ่ือหา
แนวทางในการปฏิบัติที่จะเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด 
 
๔.๒ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

หลักการและแนวทางสําคัญท่ีนําไปสูทางออกในการแกไขปญหาการบริหารจัดการ
การศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) และโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคตนั้น สามารถแบงออกเปน ๒ กรณี ดังนี้ 

- กรณีท่ีไมมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือโรค 
ติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแหงและทุกพ้ืนท่ีตองจัดการศึกษาในรูปแบบ Onsite 
เพ่ือใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับครูผูสอนไดทันที คือ เห็นหนาเห็นตาและสามารถโตตอบสอบถามคุยกันได 
เปนการจัดการศึกษา ในลักษณะเต็มรูปแบบตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ท้ังการจัดการศึกษาภาคทฤษฎี      
ในสถานศึกษา และการฝกภาคปฏิบัติหรือฝกประสบการวิชาชีพในสถานศึกษาและสถานประกอบการ



 ๔๕  
 
ตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุตัวชี้วัดและวัตถุประสงคในการจัดหลักสูตรการจัดการศึกษา เพ่ือใหผูเรียน               
มีสมรรถนะ มีคุณสมบัติและ มีคุณภาพที่สอดคลองตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

- กรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือโรค         
ติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น สถานศึกษาอาชีวศึกษาตองจัดการศกึษาเชนเดยีวกนั แตตองหาแนวทางและวิธีการ
ท่ีหลากหลายในการจัดการศึกษา ซึ่งอาจจะจัดการศึกษาท้ังในรูปแบบ Onsite ควบคูไปกับรูปแบบ On-Air 
และแบบ Online โดยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจบูรณาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในรูปแบบ        
ตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมและความพรอมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
แตละแหงในแตละพ้ืนท่ีท่ีมีบริบทแตกตางกันดวย ในสวนนี้จึงมีประเด็นความเห็น ขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ อันนําไปสูแนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ ดังนี้  

๑) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมีนโยบายท่ีใหอิสระแกสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในสังกัด ไดพิจารณากําหนดวันในการเปดสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ตาง ๆ ตามความพรอมของแตละสถานศึกษา โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีจะเปดสอนจะตองมี     
ความพรอมท้ังในสวนของครูผูสอน นักศึกษา หองเรียน หองปฏิบัติการสอน เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ
ประกอบการฝกภาคปฏิบัติ รวมถึงความพรอมของสถานประกอบการท่ีจะรองรับการฝกภาคปฏิบัติ          
ของนักศึกษาอาชีวศึกษา การมีนโยบายใหสถานศึกษาอาชีวศึกษามีอิสระในการออกแบบการจัด      
การเรียนการสอนที่สอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต จะสงผลใหการกระจายอํานาจสมบูรณมากขึ้น 

๒) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา
ภายหลังสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมที่เกิด
จากเชื้อไวรัสในอนาคตใหมีความชัดเจน ครอบคลุมรอบดาน โดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ  

๓) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมีนโยบายท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษา
อาชีวศึกษาแหงเดียวสามารถปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู หรือประยุกตใชรูปแบบการเรียนการสอน
ไดหลายวิธี เชน สถานศึกษาอาชีวศึกษาแหงเดียวสามารถใช เลือก หรือประยุกตใชรูปแบบการเรียน 
การสอนท้ังแบบ Onsite แบบ Online และแบบ On-Air ตามความพรอม ความจําเปนและความเหมาะสม 

๔) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัด
การศึกษาในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหม 
ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคตของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีใหความเห็นชอบ
และสนับสนุนการดําเนินงานในภาพรวมตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนที่ กําหนดบทบาท หนาที่       
ของหนวยงานและบุคคลใหชัดเจนในการจัดการและปฏิบัติ ท้ังดานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล 
ดานการจัดการเรียนการสอน และดานงบประมาณ ท่ีสอดรับกับมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social 
Distancing) และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชชีวิตรูปแบบใหม (New Normal)  

๕) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรจัดทําหลักสูตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต 
ที่เนนการใหความรูความเขาใจกับผูปกครองและผูเรียนเปนลําดับแรก 

๖) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตองจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ท่ีจําเปนในการจัดการเรียนการสอนใหครูผูสอน รวมท้ังจัดหาโปรแกรมการเรียนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
และจัดอบรมการใชงานโปรแกรมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน         



 ๔๖  
 
การสอน เชน โปรแกรม Cisco Webex Meetings, Microsoft Teams, Zoom, Google Classroom, 
ซึ่งสามารถบันทึกการสอน นําเสนอขอมูลไปยังหนาจอเครื่องอื่น และสงไฟลเอกสารตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

๗) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรสงเสริมใหครูมีการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับการจัดการเรียนรู  Online และจัดทําระบบการจัดการเรียนรู  (Learning 
Management System) ผานเว็บไซดเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอน ผูเรียน และผูดูแลระบบ 
โดยที่ครูผูสอนสามารถนําเสนอเนื้อหาและส่ือการสอนขึ้นเว็บไซตเปนรายวิชาตามที่ไดขอใชระบบ เพ่ือให
ผูเรียนเขาถึงเนื้อหาสาระและกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนการศึกษาผานส่ือ การจัดทํา
แบบฝกหัด สงการบาน และการจัดสอบออนไลน เชน ระบบจัดการเรียนการสอน Modular Object - 
Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) 

๘) ครูผูสอนตองจัดการศึกษาใหนักศึกษาทุกคนไดเรียนรูตามหลักสูตรการเรียน         
การสอนและบรรลุตัวชี้วัดรายวิชาที่หลักสูตรอาชีวศึกษากําหนด ไมวาจะจัดการเรียนในรูปแบบใด          
แตตองคํานึงถึงผูเรียน เปนเปาหมายสําคัญ 

๙) เพ่ือใหนักศึกษาอาชีวศึกษาไดตระหนัก ใหความสําคัญและมีสวนรวมในการปองกัน       
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต ครูผูสอน      
จึงควรบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาอาชีวศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไดรวมกันผลิต
หนากากผา และ Face Shield สําหรับแจกจายใหนักศึกษาอาชีวศึกษา ครูผูสอน และบุคลากร            
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกคน ผลิตเจลแอลกอฮอล ท่ีมีความเขมขนมากกวา ๗๐% สําหรับใช              
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และผลิตอุปกรณสําหรับกดเจลแอลกอฮอลโดยใชเทา หรืออื่น ๆ ซึ่งจะเปน 
การเปล่ียนวิกฤติจากการระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาวสูการสรางโอกาสในการฝกวิชาชีพโดยใชองค
ความรูท่ีไดจากการศึกษา ซึ่งนอกจากจะเปนการเพ่ิมเติมองคความรูท่ีมีสูการปฏิบัติแลว อาจนําไปสู         
การสรางรายไดใหกับสถานศึกษาและตนเองไดเชนกัน 

๑๐) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองบูรณาการจัดการเรียนการสอนท้ังแบบ Onsite และ 
Online พรอมกันไป โดยตระหนักถึงความสําคัญของ “การใชหลักสูตรเดียวกัน วัตถุประสงคและ       
มีเปาหมายใหผูเรียนบรรลุสมรรถนะครบถวนตามท่ีกระทรวงศกึษาธกิารกําหนด” คือ มุงไปยังพฤติกรรม
ที่ผูเรียนโดยตรง ยึดความสามารถที่ผูเรียนพึงปฏิบัติไดเปนหลัก เพ่ือเปนหลักประกันวา ผูเรียนจะมีทักษะ
และความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพดานตาง ๆ อยางเหมาะสม แลวจึงออกแบบวาควรใชส่ือ      
การเรียนการสอนในรูปแบบใดเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกบัแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
กําหนดไววาใหหลักสูตรฐานสมรรถนะนั้นเปนแนวทางในการปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือมุงใหเกิดการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

๑๑) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ หรือ
แบบ Onsite ควรมีการกําหนดมาตรการกอนเปดเรียน มาตรการระหวางเปดเรียน และมาตรการหลัง
เปดเรียน โดยใหถือปฏิบัติอยางเครงครัดและตอเนื่อง ดังนี้ 
   มาตรการกอนเปดเรียน 
   (๑) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองทําการสํารวจความพรอมของครูผูสอน นักศึกษา 
หองเรียน หองปฏิบัติการสอน เครื่องมือและวัสดุอุปกรณประกอบการฝกภาคปฏิบัติ รวมถึงความพรอม
ของสถานประกอบการที่จะรองรับการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาอาชีวศึกษา 



 ๔๗  
 
   (๒) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองการจัดทําเอกสาร แผนพับ จัดบอรดเผยแพรและ
ประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาแตละแหง ในเรื่องความรูเกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัส         
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคตเพ่ือใหนักศึกษาอาชีวศึกษา
ไดรับรูและเขาใจอันตรายท่ีเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิด
จากเชื้อไวรัสในอนาคต รวมท้ังแนวทางในการปองกันเชื้อไวรัสดังกลาวนี้ เมื่อตองอยูกับกลุมคน          
จํานวนมาก และการใชชีวิตประจําวันใหปลอดจากความเส่ียงในการติดเชื้อไวรัส 
   (๓) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองจัดทําคูมือในการปฏิบัติตนของนักศึกษา
อาชีวศึกษาสําหรับใชในขณะท่ีเขารับการศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ท้ังในสถานศึกษาและ       
ในสถานประกอบการ  พรอมประชาสัมพันธใหนักศึกษาทุกคนไดรับทราบและถือเปนแนวปฏิบัติ        
อยางเครงครัด 
   (๔) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองมีการแบงพ้ืนท่ีใชงานอยางชัดเจน จัดเตรียม
สถานที่หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงอาหาร พ้ืนที่สันทนาการ โดยใชมาตรการ Social Distancing ใหมี
ระยะหางไมนอยกวา ๑ เมตร ระหวางบุคคล พรอมทําปายสัญลักษณแจงเตือนทั่วบริเวณ 
   (๕) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองทําความสะอาดสถานที่โดยรอบ ทั้งอาคารเรียน 
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงอาหาร โตะ เกาอี้ ที่นั่ง อุปกรณ เครื่องมือ พ้ืนผิวสัมผัสหรือจุดสัมผัสรวม 
หองน้ํา หองสวม อางลางมือ และจุดเส่ียงทุก ๑ - ๒ ชั่วโมง หรือทุกครั้งท่ีเลิกเรียนดวยน้ํายาทําความ
สะอาดท่ีไดมาตรฐาน และฆาเชื้อโรคตามหลักวิชาการ และตองมีการทําความสะอาดพ้ืนที่ภายใน
สถานศึกษาและอุปกรณการเรียนการสอนทุกครั้งกอนเปดเรียนอยางตอเนื่อง 
   (๖) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองกําหนดจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเขาสถานศึกษา 
เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิรางกายของคร ูนักศึกษา และบุคลากรที่มาติดตอกับสถานศึกษาทุกรายและทุกครั้ง 
   (๗) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองมีจุดบริการทําความสะอาดมือและมีการจัดเตรียม
สบูลางมือ แอลกอฮอลเจล บริเวณทางเขาประตูสถานศึกษา หองเรียน บริเวณอาคาร หองน้ํา หรือ
สถานที่จัดกิจกรรมอื่น ๆ อยางเพียงพอและทั่วถึง 
   (๘) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) และโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต รวมทั้งมาตรการในการปองกัน       
การแพรระบาดของสถานศึกษาแกครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูปกครอง นักศึกษา และ
ผูเกี่ยวของ 
   (๙) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองจัดใหมีปายประชาสัมพันธแนะนํามาตรการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) และโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต 
รวมท้ังการสังเกตอาการ และอื่น ๆ ที่จําเปน 
  (๑๐) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองจัดทําแผนการเรียนการสอนใหมีความรัดกุม          
ท้ังแผนการเรียนการสอนภาคทฤษฎีท่ีจัดการเรียนในสถานศึกษา และแผนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ท่ีนักศึกษาตองฝกปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพท่ีสนใจในสถานประกอบการ ซึ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จะตองประสานไปยังสถานประกอบการท่ีมีนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงานอยู เพ่ือทําความเขาใจและเตรียม
ความพรอมรองรับการเขาฝกงานของนักศึกษา โดยเนนมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขและ
มาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชชีวิต
รูปแบบใหม (New Normal) 



 ๔๘  
 
  มาตรการระหวางเปดเรียน 
  (๑) การเดินทางมาไปกลับระหวางบานพักและสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือ       
การเดินทางไปกลับระหวางบานพักและสถานประกอบการเพ่ือฝกประสบการณวิชาชีพนั้น นักศึกษา
อาชีวศึกษาทุกคนจะตองสวมใสหนากากอนามัยในขณะที่อยูบนรถโดยสารตลอดเวลา ยึดแนวทาง       
การปองเชื้อโรคของกระทรวงสาธารณสุข และใชมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 
อยางเครงครัด 
  (๒) นักศึกษาอาชีวศึกษา ตองสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่เขาเรียน 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
  (๓) นักศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเขารับการฝกปฏิบตัิในสถานประกอบการตาง ๆ ตองสวม
ใสหนากากอนามัยตลอดเวลา หรือบางกรณีอาจใช Face Shield แทนเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน      
ก็ได แตทั้งนี้ตองยึดแนวทางการปองเชื้อโรคของกระทรวงสาธารณสุข และใชมาตรการเวนระยะหางทาง
สังคม (Social Distancing) อยางเครงครัด 
  (๔) ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกคน หรือแมแต       
ผูมาติดตอกับสถานศึกษาทุกคน ตองสวมใสหนากากอนามัย ขณะที่อยูภายในพ้ืนที่บริเวณสถานศึกษา
ตลอดเวลา 
  (๕) บุคคลทุกคนท่ีจะเขามาภายในบริเวณสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแหง ตองผาน
การตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ณ จุดคัดกรองท่ีประตูทางเขาสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในกรณีที่พบผูมี
อุณหภูมิรางกายเทากับหรือสูงกวา ๓๗.๕ องศา หรือมีอาการไข ไอ จามมีน้ํามูก หรือมีอาการเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ จะไมอนุญาตใหเขามาภายในบริเวณสถานศึกษา และมีการบันทึกขอมูลเก็บไว 
  (๖) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองจัดใหมีระบบระบายอากาศ เพ่ือใหมีการถายเท
อากาศไดดี จัดภูมิทัศนโดยรอบสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรู 
  (๗) เพ่ิมความเขมขนในการทําความสะอาดภายในสถานศึกษา หองเรียน หองปฏิบัติการ 
หองน้ํา โรงอาหาร เครื่องมือ อุปกรณการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอเปนประจําหลังเลิกเรียนทุกวัน 
หากจําเปนตองใชอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ รวมกันตองทําความสะอาดกอนและหลังใชงานทุกครั้ง  
  (๘) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ควรงดการประชุมหรือจัดกิจกรรมที่เปนการรวมกลุม
ของคนหมูมาก งดกิจกรรมกีฬาทุกประเภทท่ีตองสัมผัสตัวกับผูรวมแขงขัน หรือกีฬาประเภทท่ีตอง
แขงขันเปนทีม 
  (๙) นักศึกษา ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษาทุกคนควรจะตองมีขวดน้ํา/กระติกน้ํา
ของตนเอง เพ่ือความสะดวกและเปนแนวทางหนึ่งในการลดการแพรระบาดชองเชื้อโรค 
  (๑๐) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ควรจัดเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวันให
นักศึกษาท่ีเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาไดสลับเวลาพัก และใหเวลาในการพักกลางวันเหล่ือมกัน          
โดยควรแบงชวงการพักออกเปน ๓ ชวง คือ ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๓๐ น. และ ๑๒.๓๐ น. เปนตน ท้ังนี้        
ตองเนนมาตรการรักษาระยะหาง (Social Distancing) เปนสําคัญ 

  มาตรการหลังเลิกเรียน 
  (๑) นักศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเขาเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เมื่อเลิกเรียนแลวให
รีบเดินทางกลับบานพักในทันที โดยการดําเนินชีวิตประจําวันจะตองยึดแนวทางการปองเชื้อโรคของ
กระทรวงสาธารณสุข และใชมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) อยางเครงครัด 



 ๔๙  
 
  (๒) นักศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเขารับการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการตาง ๆ จะตอง
เดินทางกลับบานพักทันทีหลังเลิกงานตามเวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการ หรือหากภารกิจยังไม
แลวเสร็จ และจะตองอยูปฏิบัติงานตอก็ใหปฏิบัติตนตามแนวทางการปองเชื้อโรคของกระทรวงสาธารณสุข 
และใชมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) อยางเครงครัดเชนเดียวกัน 
  (๓) สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตองมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาตรการ      
การปองกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) และโรคอุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต 
ของสถานศึกษา และรายงานการติดตามผลใหกับผูอํานวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบเปนประจํา
ทุกวัน 

  
    
 
  
   
 



 
 

 

หนังสือและเอกสารทางวิชาการ 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. นโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 

สูสากล (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙),  กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๕. 

สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒  
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙), กรุงเทพฯ : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ, ๒๕๕๙. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  นโยบายและยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
 ดานการพัฒนาอาชีวศึกษา,  กรุงเทพฯ :  หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี. คอมมิวเคชั่น, ๒๕๕๔. 

ยุทธศาสตร นโยบายและแผน 
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก,  
  ลงวันที ่๑๓ ตุลาคม ๒๖๖๑. 
แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา. คณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา, สํานักงานเลขาธิการ          

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๐. 
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา       

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน). 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/21750. 

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ (โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) http://www.sp2.go.th/sp2/images/meeting/  
2563/1/001.pdf 

แผน/ยุทธศาสตร การเตรียมความพรอมของกระทรวงศึกษาธิการ กอนเปดภาคเรียน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
https://moe360.blog/2020/05/08/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%
E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%
A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%
B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81/ 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและประกาศ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

บรรณานกุรม 
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บทความทางวิชาการ บทวิเคราะห และเอกสารงานวิจัย 
กฤษฎา  เสกตระกูล. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. "โลกหลังวิกฤติ COVID-19 " (ตอนท่ี ๖)  

ผลกระทบของอตุสาหกรรมการศกึษา        
พงศทัศ  วนิชานนัท. สถาบนัวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI). การศึกษาพ้ืนฐานในยุคโควดิ-19 :  
 จะเปด-ปดโรงเรียนอยางไร ? 
ภูษิมา  ภิญโญสินวัฒน. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI). จัดการเรียนการสอนอยางไร 
 ในสถานการณโควิด-19 : จากบทเรียนตางประเทศสูการจัดการเรียนรูของไทย 
เสาวรัจ รตันคําฟู. สถาบนัวจัิยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI). วิกฤตโควิด-19 รัฐตองเรงลดชองวาง 
 ดิจิทัล เพ่ือความเทาเทียมในหองเรียนออนไลน 
สถาบนัวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI). รัฐตองทุมเททรัพยากรเพ่ือแกวิกฤตการณโควิด-19 
 และลดความเดือดรอนของประชาชนใหครอบคลุมและตรงจุด 
 

 

 

 

 

 

 

บรรณานกุรม (ตอ) 




