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พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

พลเอก อู้ด  เบ้ืองบน 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 

นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 

นายตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการ 

นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หน่ึง 

นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่อง 

พลเอก ประสาท  สุขเกษตร 
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 บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วน 
ว่าด้วยการบริหาร การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว  
ต่อวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๘  

จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุม         
วุฒิสภาต่อไป 

        

  (ลงชื่อ)     ตวง   อันทะไชย 
    (นายตวง  อนัทะไชย) 
    ประธานคณะกรรมาธิการการศกึษา วุฒิสภา 
 

 
ส าเนาถูกต้อง 

  
 

(นางอ าพรรณนี  ปินตาวงศ์) 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธกิารการศึกษา 
ส านักกรรมาธกิาร ๓ ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา         
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗ - ๘                  นพรินทร์ พิมพ์  
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๘                  อ าพรรณนี/ธดิา/เบญญา/เจตจ านงค์ ทาน 
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๑๐. นายศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์ คณะท างาน 
๑๑. ศาสตราจารยส์มพงษ์  จิตระดับ คณะท างาน 
๑๒. นายบูรพาทิศ  พลอยสวุรรณ์ คณะท างาน 
๑๓. นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  คณะท างาน 
๑๔. นายทองสุข  รวยสูงเนิน  คณะท างาน 
๑๕. นายศักดิ์สิน  ช่องดารากุล คณะท างาน 
๑๖. นายสมควร  วรสันต์  คณะท างาน 
๑๗. นางสาวกาญจนา  เปรมภิรักษา คณะท างาน 
๑๘. นายสมพร  สุขอร่าม  คณะท างาน 
๑๙. นางปาริชาต  สมบูรณ์  คณะท างาน 
๒๐. นางนัยนา  ตันเจริญ  คณะท างาน 
๒๑. นายสมบัติ  ทองเนียม  คณะท างาน 
๒๒. นายหงษ์ดี  ศรีเสน คณะท างาน 
๒๓. นายทรงกลด  แสงอร  คณะท างาน 
๒๔. นายอัมพร  กุลาเพ็ญ  คณะท างาน 
๒๕. นายวุฒิภัทร  คงมั่น  คณะท างาน 
๒๖. นายทวี  ทะนอก   คณะท างาน 
๒๗. นายสุภาพ  วงษามาตย์  คณะท างาน 
๒๘. นายปุณกาญจน์  ภูเงิน    คณะท างาน 
๒๙. นายบรรจงศักดิ์  สมส่วน  คณะท างาน 
๓๐. นายปราโมทย์  เลิศชีวกานต์ คณะท างาน 
๓๑. นายโกวิท  หมื่นทา   คณะท างาน 
๓๒. นายถวิล  มนตรี  คณะท างาน 
๓๓. นายประหยัด  วรงค์   คณะท างาน 
๓๔. นางรสรินทร์  ดาแก้ว คณะท างาน 
๓๕. นายนุศิษย์  พรชีวโชติ คณะท างาน 
๓๖. นายเกิดมี  สอนเมือง คณะท างาน 
๓๗. นายอัฏฐผล  ถิรพรพงษ์ศิริ คณะท างาน 
๓๘. นายภุชงค์ วงศ์กัณหา  คณะท างาน 
๓๙. นายวิทยา  ประวะโข   คณะท างาน 
๔๐. นายพิสุทธิ์ แสนเมือง  คณะท างาน 
๔๑. นายนพรินทร์  ไทยถาวร   คณะท างาน 
๔๒. นางสาวธิดา  กลิ่นกลบ   คณะท างานและเลขานุการ 
๔๓. นางสาวเบญญา  สุขวัฒน์ธนิกกุล  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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	 คณะทำ�ง�นจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเร่งด่วน	 ว่�ด้วยก�รบริห�ร	ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์ 

ก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย	 ในคณะกรรม�ธิก�ร 

ก�รศึกษ�	วุฒิสภ�	ได้พิจ�รณ�ศึกษ�เอกส�รง�นวิจัย	บทคว�ม	กฎหม�ย	วิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กสถ�นก�รณ์	และ

ปัญห�ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ทั้งข้อมูล 

ผ�่นท�งสือ่ส�รมวลชน	บทสัมภ�ษณ์	และคว�มเห็นของนกัวชิ�ก�ร	มกี�รประชมุ	ห�รอื	แลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็กับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รศึกษ�ผ่�นก�รประชุมออนไลน์	Cisco	Webex	Meeting	วิเคร�ะห์	สังเคร�ะห์	ประมวลผล	 

และสรปุประเดน็คว�มเหน็ในสว่นต�่ง	ๆ 	รอบด�้น	ซึง่พบว่�ก�รจัดก�รศกึษ�ในชว่งดังกล�่วมปัีญห�ม�กพอสมควร	

แม้รฐับ�ลและกระทรวงศกึษ�ธกิ�รมคีว�มพย�ย�มจะห�แนวท�งในก�รแก้ไขปญัห�ต�่ง	ๆ 	เพือ่ใหป้ญัห�ทีเ่กดิข้ึน

ทเุล�เบ�บ�งลง	เม่ือว�งแนวท�งและกำ�หนดม�ตรก�รในก�รแก้ไขปญัห�ไว้แลว้ในท�งหน่ึง	แต่ปญัห�ก็จะต�มม�

อีกท�งหนึ่ง	 เช่น	กรณีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนออนไลน์	แม้จะเป็นวิธีก�รแก้ไขปัญห�ท่ีช่วยให้นักเรียนส�ม�รถ

ศึกษ�ห�คว�มรู้ต่อไปได้โดยไม่เส่ียงต่อก�รติดเช้ือไวรัสก็ต�ม	แต่ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบออนไลน์ก็ถูก 

ตั้งคำ�ถ�มถึงประสิทธิภ�พและคว�มพร้อมของระบบก�รศึกษ�ไทยที่ไม่เพียงจะเพิ่มภ�ระให้กับผู้ปกครอง 

ทีต่อ้งจดัห�วสัดอุปุกรณ	์หรอืดแูลบตุรหล�นในขณะทีม่กี�รเรยีนก�รสอนออนไลน	์เรือ่งดงักล�่วยงัเปน็ก�รสะท้อน

และตอกยำ้�ภ�พคว�มเหลื่อมลำ้�ของสังคมไทยอีกด้วย	กรณีก�รเลื่อนก�รเปิดเทอมในภ�คเรียนที่	๑	ปี	๒๕๖๓	 

เป็นวันที่	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	นั้น	ไม่ควรกำ�หนดให้ทุกสถ�นศึกษ�เปิดก�รเรียนก�รสอนพร้อมกันทั้งประเทศ	 

แต่ควรต้องพิจ�รณ�ปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง	รวมทั้งคว�มเหม�ะสมของช่วงเวล�ในก�รเปิดก�รเรียนก�รสอน 

เป็นร�ยพื้นที่และร�ยจังหวัดโดยเฉพ�ะพื้นท่ีที่ไม่มีก�รระบ�ดของเชื้อโรคดังกล่�วอ�จเปิดทำ�ก�รสอนแบบปกต ิ

ได้ก่อน	แต่ต้องคำ�นึงถึงคว�มพร้อมของสถ�นศึกษ�	ผู้ปกครอง	ผู้เรียน	ชุมชน	รวมถึงคว�มต้องก�รในแต่ละพื้นที่

ทีส่ถ�นศกึษ�ตัง้อยูด่ว้ย	กรณีก�รจดัหอ้งเรยีนหอ้งละไมเ่กิน	๒๐	คน	น้ัน	ใหเ้ปน็สทิธิของสถ�นศกึษ�และครผููส้อน

ในก�รออกแบบวิธีก�รจดัก�รศกึษ�	เช่น	ก�รสลับเวล�เรยีน	ก�รห�หอ้งเรยีนทีม่ขีน�ดใหญข่ึน้	ก�รแบ่งหอ้งเรยีน

เปน็สองห้องใกลก้นัแลว้สอนพร้อมกนั	หรอืแมแ้ต่ก�รจดัก�รเรียนก�รสอนแบบ	Online	ในบ�งวชิ�	โดยคำ�นงึถึงตวั 

ผู้เรยีนเปน็สำ�คญั	สว่นกรณทีีจ่ะใหส้ถ�นศกึษ�น�น�ช�ตเิปดิเทอมและจัดก�รศกึษ�ไดใ้นวนัที	่๑	มถินุ�ยน	๒๕๖๓	

ก่อนทุกโรงเรียนนั้น	สถ�นศึกษ�น�น�ช�ติส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง	คือ	พื้นที่กรุงเทพมห�นคร	และปริมณฑล	

และจะมผีูเ้รยีนสว่นหนึง่ม�จ�กประเทศกลุ่มเสีย่ง	ห�กเปดิก�รเรยีนก�รสอนในชว่งสถ�นก�รณท์ีเ่ปน็อยูใ่นตอนนี้

อ�จสง่ผลใหเ้กดิปญัห�ก�รติดเช้ือและก�รแพรก่ระจ�ยของเชือ้เปน็ไปอย�่งกว�้งขว�งม�กขึน้	ประกอบกับผูเ้รยีน

สว่นใหญจ่ะเป็นกลุ่มคนทีม่ฐี�นะด	ีและส�ม�รถเข�้ถงึสือ่ก�รเรยีนก�รสอนแบบ	Online	ไดอ้ย�่งทัว่ถงึ	จึงควรให ้

ผูเ้รยีนในสถ�นศึกษ�น�น�ช�ติได้เรยีนแบบ	Online	ไปพล�งกอ่น		อย�่งไรกต็�มในก�รจดัก�รศกึษ�ใหม้คีณุภ�พนัน้	 

สถ�นศึกษ�ต้องจัดก�รศึกษ�ให้กับผู้เรียนทุกคน	ต�มหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนและบรรลุตัวชี้วัดร�ยวิช� 

ต�มที่หลักสูตรกำ�หนด	 โดยคำ�นึงถึงเป้�หม�ยคือตัวผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	 จะต้องจัดก�รศึกษ�โดยยึดม�ตรฐ�น 

คว�มปลอดภัยของผู้เรียนเป็นหลัก	ภ�ยใต้ม�ตรก�รก�รควบคุมโรคระบ�ด	ม�ตรก�รในก�รเฝ้�ระวังและก�ร

ป้องกันของกระทรวงส�ธ�รณสุข	และม�ตรก�ร	Social	Distancing	อย่�งเคร่งครัดด้วย

บทสรุปผู้บริหาร



(2)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
		 พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	ม�ตร�	๙	บัญญัติว่�ก�รจัดระบบ	 

โครงสร้�ง	และกระบวนก�รจัดก�รศึกษ�ให้ยึดหลักการมีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลาย

ในการปฏิบัติ ที่ต้องเน้นพัฒน�ก�รของผู้เรียนท�งด้�นร่�งก�ย	 อ�รมณ์	 สังคม	ปัญญ�	ที่ต้องพัฒน�ไป

อย่�งสัมพันธ์กัน	 ด้วยหลักก�รดังกล่�ว	หน่วยง�นด้�นก�รศึกษ�จึงจำ�เป็นต้องกำ�หนดนโยบ�ยหลักที่สำ�คัญ 

อันนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรมด้วยแนวท�งในก�รแก้ไขปัญห�ที่มีคว�มหล�กหล�ยในส่วน 

ต่�ง	ๆ	ดังนี้	

 - กรณีท่ีไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สถ�นศึกษ�ต้องจัดก�ร

ศึกษ�ในแบบ	Onsite	ในลักษณะเต็มรูปแบบต�มหลักสูตร	 เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ในก�รจัดก�รศึกษ�	เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ	และมีคุณภ�พที่สอดคล้องต�มหลักสูตรกำ�หนด

 -  กรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)	สถ�นศึกษ�ก็ต้องมีก�ร

จัดก�รศึกษ�เช่นเดียวกัน	แต่ต้องห�แนวท�งที่หล�กหล�ยในก�รจัดก�รศึกษ�	 ซ่ึงอ�จจะจัดก�รศึกษ�ทั้งใน 

รูปแบบ	Onsite	ผสมผส�นไปกับรูปแบบ	On	Air	และแบบ	Online	 เนื่องจ�กก�รจัดก�รศึกษ�แบบ	On	Air	

และแบบ	Online	นัน้	เปน็เครือ่งมอืและกลไกอย�่งหน่ึงในก�รจัดก�รศกึษ�	ซึง่สถ�นศกึษ�อ�จบรูณ�ก�รจดัก�ร

ศึกษ�ในรูปแบบต่�ง	ๆ	ได้อย่�งหล�กหล�ย	ทั้งนี้	ต้องคำ�นึงถึงปัจจัยแวดล้อมและคว�มพร้อมของสถ�นศึกษ� 

ในแต่ละพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่�งกันด้วย	 ในส่วนน้ีคณะกรรม�ธิก�รมีประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ในม�ตรก�รต่�ง	ๆ	ดังนี้

 มาตรการเร่งด่วน

 ๑) กระทรวงศึกษาธิการ

  ๑.๑) ด้านนโยบายและการกระจายอำานาจ

	 	 	 (๑)	 ก�รบริห�รก�รศึกษ�ในสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	ควรกระจ�ยอำ�น�จสว่นกล�งไปยังสำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	และสถ�นศกึษ�ไดม้โีอก�สรว่มกนั

ตดัสนิใจและออกแบบกระบวนก�รเรยีนรูท้ีเ่หม�ะสมกับบริบทของสถ�นศกึษ�แตล่ะแห่ง	โดยกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร

มิต้องกำ�หนดรูปแบบที่ต�ยตัว	แต่คำ�นึงถึงสภ�พคว�มพร้อมของแต่ละพื้นที่เป็นสำ�คัญ	 เนื่องจ�กนโยบ�ยของ

กระทรวงศึกษ�ธิก�รที่กำ�หนดรูปแบบที่ต�ยตัวและไม่มีคว�มยืดหยุ่นนั้นอ�จส่งผลกระทบต่อพื้นที่	และสถ�น

ศึกษ�ที่ข�ดคว�มพร้อมได้	

	 	 	 (๒)		 ควรมีนโยบ�ยที่ให้อิสระแก่สถ�นศึกษ�ในก�รพิจ�รณ�เปิดสถ�นศึกษ�ต�มคว�มพร้อม 

ของแต่ละพื้นที่	 เนื่องจ�กที่ผ่�นม�กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้มีนโยบ�ยก�รปรับโครงสร้�งเวล�เรียนในแต่ละ 

ช่วงช้ันที่กำ�หนดไว้ชัดเจนแล้ว	 จึงไม่ควรกำ�หนดนโยบ�ยไว้ในภ�พรวม	 เช่น	 ก�รประก�ศให้สถ�นศึกษ� 

ทกุแห่งของรฐัและเอกชน	ทัง้ในระบบและนอกระบบเปดิเรยีนพรอ้มกนัทัว่ประเทศ	ในวนัที	่๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	

เป็นต้น	นอกจ�กนี้	ควรคำ�นึงถึงผู้ข�ดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอก�สทุกช่วงวัย	ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

จ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	เป็นกรณีพิเศษด้วย

	 	 	 (๓)		 ควรกำ�หนดนโยบ�ยก�รจัดก�รศึกษ�ภ�ยหลังสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 ให้มีคว�มชัดเจน	 โดยกระทรวงศึกษ�ธิก�รควรปรับบทบ�ทเป็นหน่วยง�น

กล�งทีท่ำ�หน�้ทีใ่ห้คำ�แนะนำ�และสนบัสนนุก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รศกึษ�ธกิ�รจังหวดั	(กศจ.)	เขตพืน้ที ่
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ก�รศึกษ�	และสถ�นศึกษ�ที่ข�ดแคลนงบประม�ณและคว�มพร้อมในด้�นต่�ง	ๆ	 เช่น	ก�รจัดฝึกอบรมทักษะ

ก�รใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน	ก�รพิจ�รณ�บรรจุครูครบช้ันเรียน	ก�รจัดห�อุปกรณ์เพื่อใช้เป็น 

สื่อประกอบก�รเรียนก�รสอนท่ีตอบสนองคว�มต้องก�รศึกษ�เป็นร�ยบุคคลกับผู้เรียนได้	 เป็นต้น	 เพื่อป้องกัน

ก�รแพรก่ระจ�ยของโรคระบ�ดดังกล่�วและสอดคลอ้งกับม�ตรก�รเวน้ระยะห�่งท�งสงัคม	(Social	Distancing)	

รวมทั้งก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในก�รใช้ชีวิตรูปแบบใหม่	(New	Normal)	ทั้งนี้	ก�รเปิดโอก�สให้สถ�นศึกษ� 

มีอิสระในก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์	 จะส่งผลให้ก�รกระจ�ยอำ�น�จ

สมบูรณ์ม�กขึ้น

	 	 	 (๔)	 ควรมีนโยบ�ยท่ีเปดิโอก�สใหส้ถ�นศกึษ�แหง่เดียวส�ม�รถปรับเปลีย่นกระบวนก�รเรยีนรู	้

หรอืประยกุตใ์ชรู้ปแบบก�รเรียนก�รสอนได้หล�ยวธิตี�มคว�มเหม�ะสม	เชน่	สถ�นศกึษ�แหง่เดยีวเลอืกประยกุต์

ใช้รูปแบบก�รเรียนก�รสอนทั้งระบบก�รสอนท�งไกลผ่�นด�วเทียม	(Distance	Learning	Television:	DLTV)	 

กับทุกระดับชั้น	หรือบ�งช่วงชั้นอ�จเลือกใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์	หรือบ�งช่วงเดือนอ�จให้นักเรียนสลับกันม�เรียน

ต�มวัน	 (คี่-คู่)	 เพื่อลดจำ�นวนนักเรียนลงกึ่งหนึ่งเช่นเดียวกับโรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงได้	เนื่องจ�ก

สถ�นศึกษ�ในแต่ละพื้นที่มีคว�มพร้อมและประสบปัญห�ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	 ๒๐๑๙	

(COVID-19)	ที่แตกต่�งกันออกไป

	 	 	 (๕)		 ปฏิรูประบบก�รเรียนก�รสอนข้ันพื้นฐ�นด้วยก�รกำ�หนดแผนก�รขับเคลื่อนก�รศึกษ�

ออกเป็น	๒-๓	ระยะ	ได้แก่	ระยะ	๑-๒	ปี	ระยะ	๕	ปี	ระยะ	๑๐-๑๕	ปี	เพื่อกำ�หนดกรอบก�รสร้�งกระบวนก�ร

เรียนรู้ต�มบริบทและคว�มพร้อมในแต่ละช่วงชั้นที่เหม�ะสม	 โดยเน้นให้ผู้เรียนบรรลุสมรรถนะต�มหลักสูตร 

ที่กำ�หนดเป็นสำ�คัญ	 เน่ืองจ�กรูปแบบก�รเรียนก�รสอนผ่�นส่ือออนไลน์ไม่ส�ม�รถใช้ได้กับทุกวิช�	 เช่น	วิช�

พลศึกษ�	วิช�ดนตรี	วิช�ศิลปะ	เป็นต้น	จึงอ�จส่งผลกระทบเป็นวงกว้�งได้ในระยะย�ว	อีกทั้งยังขัดต่อนโยบ�ย

ของกระทรวงศกึษ�ธิก�รทีมุ่ง่หวงัใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏิบตัจิรงิ	มสีว่นรว่มในก�รเรยีนรู	้สร�้งองคค์ว�มรูแ้ละจัดระบบ

ก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง	(Active	Learning)	เป็นต้น

	 	 	 (๖)		 ควรมีก�รกระจ�ยอำ�น�จให้คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	(กศจ.)	โดยกำ�หนดหน้�ที่

และอำ�น�จของคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	(กศจ.)	เพิ่มเติมไว้ในสัดส่วนของโครงสร้�งก�รบริห�รร�ชก�ร

ของกระทรวงศึกษ�ธิก�รให้มีคว�มชัดเจน

  ๑.๒)  ด้านการบริหารจัดการ

	 	 	 (๑)		 ควรพิจ�รณ�แต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดก�รศึกษ�ในสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เพื่อทำ�หน้�ที่ให้คว�มเห็นชอบ 

และสนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�นในภ�พรวมต�มคว�มเหม�ะสมของแตล่ะพืน้ที	่กำ�หนดบทบ�ท	หน้�ทีข่องหน่วยง�น

และบุคคลให้ชัดเจนในก�รจัดก�รและปฏิบัติ	ตั้งแต่ด้�นวิช�ก�ร	ด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล	ด้�นก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอน	และงบประม�ณท่ีสอดรบักบัม�ตรก�รเว้นระยะห�่งท�งสงัคม	(Social	Distancing)	และก�รปรบัเปลีย่น 

พฤติกรรมในก�รใช้ชีวิตรูปแบบใหม่	 (New	Normal)	 เน่ืองจ�กก�รให้อิสระในก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียน 

ก�รสอนกับพืน้ที	่จะชว่ยลดคว�มเหลือ่มลำ�้ท�งก�รศกึษ�	แลว้ยงัส�ม�รถชว่ยขย�ยโอก�สท�งก�รศกึษ�ใหเ้ข�้ถงึ

ประช�ชนทุกกลุม่ไดอ้ย�่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิ�พม�กขึน้	โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่กับกลุม่ประช�ชนทีม่ฐี�นะย�กจน

	 	 	 (๒)		 ควรกำ�หนดแนวปฏิบัติให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และหน่วยง�น 

ส่วนกล�งในพื้นที่ทำ�หน้�ที่คอยกำ�กับติดต�มก�รจัดก�รศึกษ�เป็นระยะทุก	๓	 เดือน	และกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ควรเร่งออกแบบระบบก�รศึกษ�ช่วงก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 เพื่อให้ 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นำ�ผลจ�กก�รดำ�เนินง�นระยะสั้นไปออกแบบก�รจัดก�รศึกษ� 

ในระยะย�ว	เช่น	๕	ปี	หรือ	๑๐	ปี	เป็นต้น

	 	 	 (๓)		 ควรกระจ�ยงบประม�ณจ�กส่วนกล�ง	 ไปเพิ่มให้สถ�นศึกษ�จัดก�รศึกษ�ได้มี

คุณภ�พม�กข้ึน	 เพื่อให้เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 และสถ�นศึกษ�มีงบประม�ณใช้ในพื้นที่เพิ่ม	 หรือสำ�รองใช้ 

ในก�รแก้ไขปัญห�ที่ต้องเผชิญกับสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	 เช่น	 

ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้กับครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ที่ได้รับผลกระทบ	 จึงจะเกิดเป็นขวัญ 

และกำ�ลังใจให้ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อไปได้

	 	 	 (๔)		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรประส�นง�นและติดต�มก�รดำ�เนินง�นจ�กกระทรวงอื่น 

อย่�งใกล้ชิดก่อนกำ�หนดแผนก�รดำ�เนินก�รในรูปแบบต่�ง	ๆ	 เช่น	ศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 (ศบค.)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และหน่วยง�นที่เก่ียวข้อง 

ทุกภ�คส่วน	 (ทุกจังหวัด)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดหลักสูตรและรูปแบบก�รเรียนก�รสอนใหม่ที่เหม�ะสม 

กับบริบทของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด	อำ�เภอ	และสถ�นศึกษ�

	 	 	 (๕)		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรเร่งทบทวนปรับกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และกฎหม�ย 

ทีเ่ก่ียวข้องกบัก�รบรหิ�รจดัก�รเชงิพืน้ทีอ่อกเปน็นโยบ�ย	เพือ่เพิม่คว�มรวดเร็วในก�รสนับสนุนระบบก�รบรหิ�ร

จัดก�รของสถ�นศึกษ�แต่ละแห่ง	 โดยคำ�นึงถึงเรื่องก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม	 (Social	Distancing)	หรือจัด 

รูปแบบก�รเรียนก�รสอนใหม่ให้สอดคล้องกับม�ตรก�รก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	

๒๐๑๙	(COVID-19)	เพื่อคว�มปลอดภัยของผู้เรียนในแต่ละพื้นที่

	 	 	 (๖)		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงควรปรับลดบทบ�ทก�รดำ�เนินง�นให้เหลือเพียง	“กำ�หนด 

คว�มส�ม�รถหรอืสมรรถนะของผู้เรยีนในแตล่ะชว่งชัน้ใหมี้คว�มชดัเจน	โดยไมก่ำ�หนดระยะเวล�”	และประส�น

ง�นกับหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์	(พม.)	และกระทรวง

ส�ธ�รณสขุ	เปน็ตน้	เพือ่รว่มบรูณ�ก�รคว�มมัน่คงด�้นสขุภ�พใหส้อดคลอ้งกบัระบบก�รจดัก�รศกึษ�	เน่ืองจ�ก

ปัจจุบันในแต่ละพื้นที่จังหวัดต่�งมีแกนนำ�อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	(อสม.)	อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข	

(อสส.)	องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล	(อบต.)	และหน่วยง�นอื่นอีกจำ�นวนม�ก	จะเข้�ไปมีส่วนร่วมและช่วยส่งเสริม

เพื่อบูรณ�ก�รคว�มมั่นคงด้�นสุขภ�พให้สอดคล้องกับระบบก�รจัดก�รศึกษ�ในชุมชนแต่ละพื้นที่

	 	 	 (๗)		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรมีระบบสนับสนุน	 (ระยะเร่งด่วน)	 เพื่อให้สถ�นศึกษ� 

มีคว�มม่ันใจในก�รทำ�ง�น	และให้เป็นบทบ�ทหน้�ที่ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ในแต่ละพื้นที่จัดให้มี

ศึกษ�นิเทศก์คอยให้คำ�แนะนำ�ท�งวิช�ก�รแก่ครูผู้สอนและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	แสวงห�แนวปฏิบัติท่ีดี 

ออกม�นำ�เสนอ	ช่ืนชม	และแลกเปล่ียนกนัทัง้ในท�งทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รจัดก�รศกึษ�และทีเ่ก่ียวขอ้งกบัประช�ชน

โดยทั่วไป	นอกจ�กนี้	ระบบสื่อส�รในก�รประช�สัมพันธ์ควรต้องมีคว�มต่อเนื่อง	และจริงจัง

	 	 	 (๘)		 ควรจัดอบรมก�รใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศประกอบก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 

และโปรแกรมก�รเรียนผ่�นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 ส�ม�รถใช้เทคโนโลยี 

ท�งก�รศึกษ�เพ่ือจัดก�รเรียนก�รสอน	รวมทั้งสอนให้ผู้เรียนส�ม�รถใช้เทคโนโลยีในก�รแสวงห�คว�มรู้ 

ด้วยตนเองได้
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	 	 	 (๙)		 ควรติดต้ังและเพิ่มศูนย์บริก�รอินเทอร์เน็ตประช�รัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ต่�ง	ๆ	ม�กข้ึน	 

เพร�ะบ�งครอบครัวไม่มีคว�มส�ม�รถในก�รจ่�ยค่�อินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้เรียนได้	จะส�ม�รถใช้บริก�รของ 

ศูนย์บริก�รฯ	ดังกล่�ว	และติดต�มข่�วส�รและเข้�ถึงสื่อก�รเรียนก�รสอนออนไลน์ได้

 โครงสร้�งก�รบริห�รในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ของ

หน่วยง�นก�รศึกษ�ในระดับจังหวัด

 ๒) สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด

	 	 ๒.๑)	 ควรกระจ�ยอำ�น�จให้คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 (กศจ.)	 เป็นผู้ติดต�มก�รสนับสนุน 

งบประม�ณและคว�มพร้อมของสถ�นศึกษ�ในรูปแบบต่�ง	ๆ	 เพ่ือรวบรวมคว�มต้องก�รของสถ�นศึกษ� 

ทุกแห่งในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งในระบบและนอกระบบจ�กสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�	 แล้วเสนอไปยัง 

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพิจ�รณ�คว�มต้องก�รของสถ�นศึกษ�ดังกล่�ว	 ไม่ว่�จะเป็นก�รปรับกิจกรรมก�รเรียนรู้	 

ก�รเปิด-ปิดเรียนได้ต�มคว�มเหม�ะสม	ฯลฯ	โดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	

	 	 ๒.๒)		 คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	(กศจ.)	ควรเป็นหน่วยง�นกล�งคอยทำ�หน้�ที่ประส�นง�น 

ระหว�่งกระทรวงศึกษ�ธกิ�รกบักระทรวงอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้ง	โดยก�รตดิต�มนโยบ�ยและม�ตรก�รในก�รแก้ไขปญัห�

ทีเ่กดิข้ึนในภ�พรวม	เพือ่ยกระดบัก�รดำ�เนนิง�นในเขตพืน้ทีจั่งหวัดเกิดผลทีม่ปีระสทิธภิ�พและเปน็ไปในทิศท�ง

เดียวกัน

	 	 ๒.๓)		 ควรปรับนวัตกรรมท�งก�รศึกษ�	ด้วยก�รรวบรวมรูปแบบ	วิธีก�ร	กระบวนก�ร	และเทคนิค 

ในภ�พรวมจ�กก�รเฝ้�ระวัง	 ป้องกัน	 และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 สำ�หรับ 

สถ�นศกึษ�ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัทีม่ปีระสทิธภิ�พ	สอดรบักับม�ตรก�รเว้นระยะห�่งท�งสงัคม	(Social	Distancing)	

และก�รปรับเปล่ียนพฤติกรรมในก�รใช้ชีวิตรูปแบบใหม่	 (New	Normal)	ม�เผยแพร่ให้กับสถ�นศึกษ�และคร ู

ที่สนใจจะจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	นำ�ไป

ประยุกต์ใช้พัฒน�คุณภ�พของผู้เรียนให้มีคุณภ�พและปลอดภัยม�กขึ้น

	 	 ๒.๔)		 ควรจัดสรรบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ลงพื้นที่ไปควบคุม	 กำ�กับ	 ติดต�ม	และสนับสนุนก�ร 

ว�งม�ตรก�รเฝ้�ระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	ของสถ�นศึกษ� 

ทุกแห่งในเขตพื้นที่ที่ครอบคลุมทุกระดับก�รศึกษ�	 เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของผู้เรียนให้ปลอดภัย

และมีประสิทธิภ�พสูงสุด

	 	 ๒.๕)		 ควรมีม�ตรก�รติดต�ม	ประเมิน	และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นภ�พรวมในระดับจังหวัด	 

เพ่ือให้ก�รจัดเก็บรวบรวมข้อมูลก�รปฏิบัติง�นม�วิเคร�ะห์ห�แนวท�งป้องกันก�รแพร่กระจ�ยของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	มีประสิทธิภ�พและเป็นรูปธรรมม�กขึ้น

	 	 ๒.๖)		 ควรมีม�ตรก�รหรือนโยบ�ยป้องกันปัญห�ข�ดแคลนครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 

โดยอ�จส�ม�รถพจิ�รณ�ทบทวนบรรจลุกูจ�้งชัว่คร�ว	ซ่ึงปจัจุบนัพบว่�มลีกูจ้�งชัว่คร�วจำ�นวนกว่�	๔๐,๐๐๐	คน 

ทั่วประเทศ	ที่มีทักษะคว�มเชี่ยวช�ญ	และประสบก�รณ์ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเป็นอย่�งดีแล้ว	ม�บรรจุ

เป็นครู	(กรณีพิเศษ)	เพื่อให้สถ�นศึกษ�ดำ�เนินง�นต่อไปได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

  ๓)  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 ๓.๑)		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ควรสำ�รวจจำ�นวนผู้เรียนในแต่ละสถ�นศึกษ�ในสังกัด

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ที่สังกัด	 เพื่อติดต�มคว�มพร้อมในด้�นต่�ง	 ๆ	ทั้งคว�มพร้อมของผู้เรียน	 คว�มพร้อม 
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ในด้�นก�รใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี	คว�มพร้อมในก�รเข้�ถึงสื่อก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบต่�ง	ๆ	คว�มพร้อม

ของผู้ปกครอง	พร้อมกับก�รแสวงห�แนวท�งในก�รช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เรียนที่มีคว�มข�ดแคลนให้มี 

คว�มพร้อมต�มคว�มเหม�ะสม

	 	 ๓.๒)		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ควรบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกับในพื้นที่กับหน่วยง�นในสังกัด 

กระทรวงส�ธ�รณสุข	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์ก�รบริห�รก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษ	 เพ่ือก�รท่องเที่ยว 

อย่�งยั่งยืน	 (องค์ก�รมห�ชน)	 (อพท.)	และหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน	 เพื่อจัดรูปแบบ 

ก�รเรยีนก�รสอนใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัก�รปอ้งกันก�รแพรร่ะบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	

โดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

	 	 ๓.๓)		 สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ควรปรับเกณฑ์ก�รประเมินผลก�รเรียนให้สอดคล้องกับก�ร

เปลี่ยนแปลงที่จะกระจ�ยอำ�น�จไปยังห้องเรียนหรือสถ�นศึกษ�	 โดยให้อำ�น�จผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ� 

ทำ�หน้�ที่เป็นผู้ประเมินสภ�พสถ�นศึกษ�เอง	และลดคว�มเข้มข้นในก�รประเมินผล	จ�กส่วนกล�งเป็นสำ�คัญ	

เนื่องจ�กปัจจุบันมีก�รบังคับใช้ระบบก�รจัดก�รศึกษ�ต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จึงควรปรับเกณฑ์ก�รประเมินผลก�รเรียนให้ยืดหยุ่น	สอดคล้องกับก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วง

สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	กล่�วคือ	ห�กระบบก�รจัดก�รศึกษ�

ของประเทศบงัคับให้สถ�นศกึษ�ทำ�ต�มแนวท�งทีส่ว่นกล�งหรอืระบบก�รประเมนิผลกำ�หนด	ข�ดคว�มยดืหยุน่

ท�งก�รบริห�รก็จะส่งผลกระทบในภ�พรวมเป็นวงกว้�งตั้งแต่สถ�นศึกษ�	ระบบก�รจัดก�รศึกษ�	และเกณฑ์ 

ก�รประเมินผล	

	 	 ๓.๔)		 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ควรว�งระบบกระจ�ยห้องเรียนให้กับสถ�นศึกษ�ประจำ�

จังหวัดทั้งขน�ดใหญ่	และขน�ดกล�ง	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งโรงเรียนอนุบ�ล	 เพื่อลดจำ�นวนนักเรียนลงกึ่งหนึ่งต�ม

ม�ตรก�รเวน้ระยะห�่งท�งสงัคม	(Social	Distancing)	และก�รปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	ในก�รใชช้วีติรปูแบบใหม	่ 

(New	Normal)	 เป็น	“โรงเรียนขน�ดพอดี”	 โดยอ�จทบทวนก�รกระจ�ยห้องเรียนดังกล่�วออกไปใช้พื้นที่ 

ของโรงเรียนขน�ดเล็กที่อยู่บริเวณใกล้เคียง	และจัดสรรครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ไปประจำ�ให้ครบทุกช่วง 

ชั้นเรียน	แต่ห�กสถ�นศึกษ�ใดประสบปัญห�ข�ดแคลนครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ส�ม�รถพิจ�รณ�ทบทวน

บรรจุลูกจ้�งชั่วคร�ว	ซึ่งปัจจุบันพบว่�มีลูกจ้�งชั่วคร�วจำ�นวนกว่�	๔๐,๐๐๐	คนทั่วประเทศ	ที่มีทักษะคว�ม 

เชี่ยวช�ญ	และประสบก�รณ์ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเป็นอย่�งดีแล้ว	ม�บรรจุเป็นครู	 (กรณีพิเศษ)	 

เช่นเดียวกับที่กระทรวงส�ธ�รณสุขพิจ�รณ�นั้น

	 	 ๓.๕)		 สำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�ในแต่ละพื้นที่ควรจัดให้มีศึกษ�นิเทศก์สำ�หรับให้คำ�แนะนำ� 

ท�งวิช�ก�รแก่ครูผู้สอนและบคุล�กรท�งก�รศึกษ�	และใหก้�รสนับสนุนสถ�นศกึษ�ต�่ง	ๆ 	เพือ่สร้�งคว�มมัน่ใจ

ในก�รทำ�ง�นให้ครูผู้สอน	

	 	 ๓.๖)	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ควรตั้งคณะกรรมก�รขึ้นม�เพื่อดูแลรักษ�ม�ตรฐ�นก�ร

ศึกษ�ในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 และมอบอำ�น�จก�รบริห�ร 

ให้ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	และจัดก�รเรียนรู้แบบ	Online	โดยแบ่งออกเป็น	๒	รูปแบบ	ได้แก่	 (๑)	ก�รอัปโหลด

ข้อมูลก�รเรียนรู้เข้�สู่	 Google	Classroom	ลงระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถเลือกเรียนได้ต�มอิสระ	 

ซึ่งห�กผู้เรียนคนใดไม่มีคว�มพร้อมสำ�หรับก�รเรียนออนไลน์ก็ส�ม�รถเรียน	Online	ที่โรงเรียนได้ภ�ยหลังจ�ก

วันที่มีก�รเปิดภ�คเรียนต�มปกติ	ซึ่งอ�จจะกำ�หนดเวล�ให้เป็นก�รทบทวนก่อนเริ่มต้นเรียนภ�คก�รศึกษ�ใหม่	
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และ	(๒)	ก�รเรียน	Online	แบบ	Live	สด	โดยกำ�หนดวันให้ชัดเจนว่�วันใดเรียนวิช�ใด	และห�กทบทวนผู้เรียน

ก็ส�ม�รถค้นห�ข้อมูลเพื่อเรียนทบทวนได้

 ๔) สถานศึกษา

	 	 ๔.๑)	 ควรจัดให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษ�ได้รับก�รเรียนรู้แบบ	Onsite	 

โดยเฉพ�ะในพ้ืนที่ที่ มีคว�มปลอดภัยและไม่มีก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	ควรเริ่มจัดก�รศึกษ�ในสถ�นศึกษ�ได้ทันที	 โดยลดจำ�นวนนักเรียนลงกึ่งหน่ึง	ต�มม�ตรก�ร 

เว้นระยะห่�งท�งสังคม	 (Social	Distancing)	 เช่น	ก�รสลับเวล�เรียน	 เน่ืองจ�กก�รเรียนรู้หลักผ่�นท�งก�ร	 

On	Air	ของมูลนธิกิ�รศกึษ�ท�งไกลผ�่นด�วเทยีมในพระบรมร�ชปูถัมภ	์อ�จไมส่�ม�รถตอบสนองใหส้ถ�นศกึษ�

และผู้เรียนที่ข�ดคว�มพร้อมได้

	 	 ๔.๒)		 ก�รศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ�อ�จดำ�เนินก�รปรับเปลี่ยนกระบวนก�รเรียนรู้	หรือประยุกต์

ใช้รูปแบบก�รเรียนก�รสอนได้หล�ยวิธีต�มคว�มเหม�ะสม	 เช่น	สลับช่วงเวล�เรียนเพ่ือลดจำ�นวนนักเรียนลง 

กึง่หนึง่	เนือ่งจ�กสถ�นศกึษ�ในแต่ละพืน้ทีมี่คว�มพรอ้มและประสบปญัห�ก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน�	

๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่แตกต่�งกันออกไปจึงจะส่งผลให้ครูมีภ�ระง�นม�กข้ึน	และอ�จจัดสรรครูและบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ�ไปประจำ�ห้องเรียนได้ไม่ครบทุกช่วงชั้น

	 	 ๔.๓)		 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยมีคว�มเข้มข้น

ท�งวิช�ก�รของเนื้อห�ที่แตกต่�งกัน	 ดังนั้น	 ควรมีก�รแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มร�ยวิช�ที่มีคว�มเข้มข้น 

ท�งวชิ�ก�รไม่ม�ก	อ�จเลือกใช้วธิีก�รเรียนรู้แบบ	On	Air	เพื่อลดภ�ระก�รจดัห้องเรยีนในสถ�นศึกษ�	เนื่องจ�ก

สถ�นศึกษ�หล�ยแห่งมีพื้นที่จำ�กัดแต่มีจำ�นวนนักเรียนม�ก	จึงไม่ส�ม�รถขย�ยห้องเรียนออกไปได้	ส่วนกลุ่ม

ร�ยวิช�ที่มีคว�มเข้มข้นท�งวิช�ก�รม�ก	จะไม่ส�ม�รถใช้รูปแบบก�รเรียนก�รสอนดังกล่�วได้	 จึงต้องมีก�ร 

จัดก�รเรียนรู้แบบ	Onsite	 ในพื้นที่ที่มีคว�มปลอดภัยแล้ว	และให้ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�มีอิสระในก�รบริห�ร 

จดัก�รศกึษ�เอง	เช่น	ก�รแบง่กลุ่มผูเ้รยีน	ก�รจดัหอ้งเรยีน	ก�รจดัพืน้ทีโ่รงอ�ห�ร	ฯลฯ	แตต่อ้งเปน็ไปต�มม�ตรก�ร 

เว้นระยะห่�งท�งสังคม	(Social	Distancing)

	 	 ๔.๔)		 สถ�นศึกษ�ควรจัดก�รเรียนก�รสอนทั้งแบบ	Online	 และ	Onsite	 โดยตระหนักถึง

คว�มสำ�คัญของ	“ก�รใช้หลักสูตรเดียวกัน	 วัตถุประสงค์และมีเป้�หม�ยให้ผู้เรียนบรรลุสมรรถนะครบถ้วน 

ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนด”	คือ	มุ่งไปยังพฤติกรรมที่ผู้เรียนโดยตรง	ยึดคว�มส�ม�รถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติ

ได้เป็นหลัก	 เพื่อเป็นหลักประกันว่�	ผู้เรียนจะมีทักษะและคว�มส�ม�รถในด้�นต่�ง	ๆ	อย่�งเหม�ะสม	แล้วจึง

ออกแบบว่�ควรใช้สื่อก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบใดที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้�นก�รศึกษ�กำ�หนด 

ไว้ว�่ให้หลกัสตูรฐ�นสมรรถนะนัน้เปน็แนวท�งในก�รปฏริปูหลกัสูตรและก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน	เพือ่มุง่ใหเ้กดิ

ก�รตอบสนองต่อก�รเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่	 ๒๑	ทั้งนี้	ต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในก�รวัดและประเมินผล	

เพื่อให้โรงเรียนที่มีคว�มพร้อมส�ม�รถดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ได้	ส่วนนักเรียนที่ไม่มีคว�มพร้อมด้�นก�รเรียน	

Online	ให้ม�เรียนที่โรงเรียนต�มปกติ

	 	 ๔.๕)	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ควรทำ�หน้�ที่ เป็นผู้ประเมินสภ�พสถ�นศึกษ�เอง	 และลด 

คว�มเข้มข้นในก�รประเมินผลจ�กส่วนกล�งเป็นสำ�คัญ	 เนื่องจ�กปัจจุบันมีก�รบังคับใช้ระบบก�รจัดก�รศึกษ�

ต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 จึงควรปรับเกณฑ์ก�รประเมินผล 

ก�รเรยีนให้มคีว�มยดืหยุน่สอดคลอ้งกับก�รจัดก�รศกึษ�ในชว่งสถ�นก�รณก์�รระบ�ดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน�	
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๒๐๑๙	(COVID-19)	กล่�วคือ	ห�กระบบก�รจัดก�รศึกษ�ของประเทศบังคับให้สถ�นศึกษ�ทำ�ต�มแนวท�งที่ 

ส่วนกล�งหรือระบบก�รประเมินผลกำ�หนด	ข�ดคว�มยืดหยุ่นท�งก�รบริห�รก็จะส่งผลกระทบในภ�พรวมเป็น 

วงกว้�งตั้งแต่สถ�นศึกษ�	ระบบก�รจัดก�รศึกษ�	และเกณฑ์ก�รประเมินผล	ดังนั้น	จึงควรเร่งปรับเกณฑ์ 

ก�รประเมินผลก�รเรียนให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงที่จะกระจ�ยอำ�น�จไปยังห้องเรียนหรือสถ�นศึกษ�	

	 	 ๔.๖)		 สถ�นศึกษ�ควรทำ�คว�มร่วมมือกับอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	 (อสม.)	 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	ผู้ปกครอง	และครูผู้สอน	 ให้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รอำ�นวยคว�มสะดวก 

ใหก้บัสถ�นศกึษ�	ในกรณีทีส่ถ�นศกึษ�มีคว�มพรอ้มทีจ่ะจดัก�รศกึษ�แบบ	Onsite	โดยคำ�นงึถงึคว�มปลอดภยัของ 

ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	ส่วนก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบ	Online	ควรนำ�ม�เป็นก�รศึกษ�เสริมเพิ่มเติม	ทั้งนี้	แนวท�ง

ในก�รจัดก�รศึกษ�จะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของโอก�ส	คว�มเสมอภ�ค	คว�มเหลื่อมลำ้�ด้วย

	 	 ๔.๗)		 ก�รจดัก�รศกึษ�ควรคำ�นงึถงึตวัผูเ้รยีนเปน็หลัก	ใชโ้รงเรยีนเปน็ฐ�น	ว�งแนวท�งก�รบรหิ�รง�น 

ออกเป็นก�รบริห�รจัดก�รทั่วไป	และก�รบริห�รวิช�ก�ร	 เช่น	ขน�ดห้องเรียน	และก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

ให้ครูผู้สอนเป็นผู้ออกแบบรูปแบบก�รสอน	จัดเตรียมเอกส�รประกอบก�รเรียนรู้	ที่เหม�ะสมกับผู้เรียนในแต่ละ

ช่วงชั้น	ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต้องคำ�นึงถึงสุขอน�มัยของผู้เรียนควบคู่ไปกับคุณภ�พก�รศึกษ�	นำ�หลักก�ร

จัดก�รเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐ�น	 (Brain	based	Learning:	BBL)	 ไม่ควรนำ�เทคโนโลยีม�จัดก�รสอนทุกเรื่อง	

ควรผสมผส�นกันระหว่�งครูผู้สอนและเทคโนโลยี	

	 	 ๔.๘)		 สถ�นศึกษ�ควรปรับลดเวล�เรียนในห้องเรียนให้น้อยลง	 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษ�ค้นคว้� 

ด้วยตนเองนอกห้องเรียนในรูปแบบก�รเรียนรู้แบบ	Online	และรูปแบบอ่ืน	ๆ	 โดยจัดห�อุปกรณ์เทคโนโลยี

ส�รสนเทศที่จำ�เป็นในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 โปรแกรมก�รเรียนผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	และจัดอบรมก�รใช้

ง�นโปรแกรมผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	เช่น	โปรแกรม	Cisco	

Webex	Meetings	Microsoft	Teams	Zoom	ซึ่งส�ม�รถบันทึกก�รสอน	นำ�เสนอข้อมูลไปยังหน้�จอเครื่องอื่น	

และส่งไฟล์เอกส�รต่�ง	ๆ	ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 	 ๔.๙)		 ส่งเสริมให้ครูมีก�รพัฒน�โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับก�รจัดก�รเรียนรู้	 Online	และ

จัดทำ�ระบบก�รจัดก�รเรียนรู้	 (Learning	Management	System)	ผ่�นเว็บไซต์เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวก 

ให้แก่ครูผู้สอน	ผู้เรียน	และผู้ดูแลระบบ	โดยที่ครูผู้สอนส�ม�รถนำ�เสนอเนื้อห�และสื่อก�รสอนขึ้นเว็บไซต์เป็น

ร�ยวิช�ต�มที่ได้ขอใช้ระบบ	 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้�ถึงเน้ือห�และกิจกรรมต่�ง	ๆ	 ได้อย่�งรวดเร็ว	 ไม่ว่�จะเป็นก�ร

เรียนผ่�นสื่อ	ก�รทำ�แบบฝึกหัด	ส่งก�รบ้�น	และก�รจัดสอบออนไลน์	เช่น	ระบบจัดก�รเรียนก�รสอน	Modular	

Object-Oriented	Dynamic	Learning	Environment (Moodle)

	 	 ๔.๑๐)	 	ควรจดัทำ�ชอ่งท�งก�รตดิตอ่สือ่ส�รขอ้มลูกบัผูป้กครองโดยตรง	เชน่	แอปพลเิคชนัไลน	์ทีส่�ม�รถ

สนทน�	สร้�งกลุ่ม ส่งข้อคว�ม	ลงรูปภ�พต่�ง	ๆ	 เพื่อติดต�มและแก้ไขปัญห�ระหว่�งก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

ให้กับผู้เรียนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและรวดเร็วม�กขึ้น	

	 	 ๔.๑๑)	สถ�นศึกษ�ควรสื่อส�รให้ผู้ปกครองทร�บคว�มจำ�เป็นของม�ตรก�ร	 เปิด-ปิดสถ�นศึกษ�	

โดยชี้แจงผ่�นช่องท�งใดช่องท�งหน่ึงให้ผู้ปกครองทร�บว่�รัฐบ�ลมีแนวท�งก�รเปิด-ปิดสถ�นศึกษ�อย่�งไร	

เพื่อให้ผู้ปกครองส�ม�รถประเมินสถ�นก�รณ์ในอน�คตได้	หรือจัดทำ�คู่มือสำ�หรับผู้ปกครองสำ�หรับสนับสนุน

บุตรหล�น	 ในกรณีเรียนที่บ้�น	 เช่น	 วิธีก�รใช้อุปกรณ์ดิจิทัล	 เพื่อเรียนออนไลน์	แนวท�งแก้ปัญห�เบื้องต้น	 

หรือคู่มือก�รใช้สื่อก�รเรียนรู้	 เป็นต้น	 และเปิดช่องท�งที่เอ้ือต่อก�รติดต่อสื่อส�รให้ครูและผู้ปกครองได้ 
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อย่�งสะดวกรวดเร็วม�กยิ่งขึ้น

	 	 ๔.๑๒)		 ให้สถ�นศึกษ�ออกแบบก�รบริห�รจัดก�รให้สอดคล้องกับบริบทปัญห�และคว�มต้องก�ร

ของชุมชน	 โดยกระบวนก�รมีส่วนร่วมแบบภ�คีเครือข่�ยต้องเพิ่มจำ�นวนครูให้เพียงพอ	โดยวิธีก�รบรรจุ

พนักง�นร�ชก�รให้เป็นครู	บรรจุอัตร�จ้�งให้เป็นพนักง�นร�ชก�รต�มลำ�ดับและปฏิรูปก�รสอนให้ผู้เรียน 

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่�งแท้จริง	โดยลดเวล�เรียนในโรงเรียนให้น้อยลง	เพิ่มกิจกรรมพัฒน�คุณธรรม	จริยธรรม	

และอ�ชีพให้เกิดขึ้นในครอบครัว	พัฒน�ทักษะอ�ชีพในครอบครัว

	 	 ๔.๑๓)	สถ�นศึกษ�ต้องทำ�คว�มสะอ�ดสถ�นที่โดยรอบอ�ค�รเรียน	ห้องเรียน	 	ห้องอเนกประสงค์	 

โต๊ะ	เก้�อี้	ที่นั่ง	อุปกรณ์	เครื่องมือ	พื้นผิวสัมผัสหรือจุดสัมผัสร่วม	ห้องนำ้�	ห้องส้วม	อ่�งล้�งมือ	และจุดเสี่ยงทุก 

๑-๒	ชั่วโมง	หรือทุกครั้งที่เลิกเรียน	ด้วยนำ้�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดที่ได้ม�ตรฐ�น	และฆ่�เชื้อโรคต�มหลักวิช�ก�ร	 

ตอ้งจดัเตรยีมกระด�ษเช็ดทำ�คว�มสะอ�ดแบบใชแ้ลว้ทิง้สำ�หรบัใชท้ำ�คว�มสะอ�ดพืน้ผวิสมัผสัหรอืจดุสมัผสัรว่ม

เช่น	แป้นพิมพ์	โต๊ะทำ�ง�น	รีโมตคอนโทรล	ฯลฯ	ก่อนก�รใช้ง�นแต่ละครั้ง

	 	 ๔.๑๔)	สถ�นศึกษ�ต้องมีจุดบริก�รล้�งมือด้วยนำ้�และสบู่	หรือแอลกอฮอล์	๗๐%	ล้�งมือหน้�ประตู

ท�งเข้�-ออกสถ�นศกึษ�	หอ้งเรยีน	หรอือ�ค�รเรยีน	โรงอ�ห�ร	โรงครวั	หอ้งนำ�้	หอ้งสขุ�	โดมหรอือ�ค�รสถ�นที่ 

ในร่ม	และบริเวณที่มีก�รสัมผัสร่วมกันต่�ง	ๆ	รวมทั้งต้องส่งเสริมก�รล้�งมือ	และส�ธิตพฤติกรรมสุขอน�มัย 

ในก�รล้�งมือที่ถูกต้อง	สถ�นศึกษ�ควรบังคับให้นักเรียน/นักศึกษ�ล้�งมือบ่อย	ๆ	ด้วยสบู่และนำ้�โดยใช้เวล� 

อย่�งน้อย	๒๐	วิน�ที

	 	 ๔.๑๕)	สถ�นศึกษ�ควรต้องจัดเวล�ในก�รพักรับประท�นอ�ห�รกล�งวันให้ผู้เรียนได้สลับเวล�พัก	 

โดยควรแบ่งช่วงก�รพักออกเป็น	๓	ช่วง	คือ	๑๐.๓๐	น.	๑๑.๓๐	น.	และ	๑๒.๓๐	น.	 เป็นต้น	ทั้งนี้	ต้องเน้น

ม�ตรก�รรักษ�ระยะห่�ง	(Social	Distancing)	เป็นสำ�คัญ

	 	 ๔.๑๖)		ควรตั้งคณะกรรมก�รร่วมที่ม�จ�ก	๓	ฝ่�ย	 ได้แก่	๑)	 สถ�นศึกษ�	๒)	ผู้ปกครอง/ญ�ติ 

ของผู้เรียน	และ	๓)	 ผู้นำ�ชุมชน/ท้องถิ่น	 เป็นผู้คัดกรองนักเรียนแต่ละคนว่�มีคว�มพร้อมเพียงใด	 ในก�รใช้สื่อ

ก�รเรียนก�รสอน	และก�รใช้ชีวิตช่วงก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ห�กผู้เรียน 

มีคว�มพร้อมในก�รเรียน	Online	ก็ส�ม�รถเลือกเรียน	Online	 ได้	 และห�กผู้เรียนท่ีมีคว�มพร้อมสำ�หรับ 

ก�รเรียนแบบ	Onsite	ก็ให้ครูผู้สอนจัดก�รเรียนก�รสอนแบบ	Onsite	 โดยไม่จำ�เป็นว่�ครูผู้สอนต้องสอนใน 

สถ�นศึกษ�เท่�นั้น	อ�จจัดกลุ่มสอนที่สถ�นที่ต่�ง	ๆ	ได้ต�มคว�มเหม�ะสม

	 	 ๔.๑๗)		 ในช่วงระหว่�งที่รอสถ�นศึกษ�เปิดเทอมนั้น	 สถ�นศึกษ�ต่�ง	ๆ	อ�จต้องจัดก�รศึกษ� 

แบบ	Pre-learning	ก่อนที่จะเปิดเทอมในวันที่	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	 เพื่อไม่ให้เวล�ที่มีอยู่เกิดก�รสูญเปล่� 

และยงัเปน็ก�รสร�้งพฒัน�ก�รให้ผู้เรยีนได้เตรยีมคว�มพรอ้มก่อนเปดิเรยีนดว้ย	ซึง่ผูป้กครอง	ชมุชน	และทอ้งถิน่

น่�จะให้คว�มช่วยเหลือทุกสถ�นศึกษ�ในพื้นที่เป็นอย่�งดี

	 	 ๔.๑๘)		สำ�หรบักรณขีองสถ�นศกึษ�ทีม่คีว�มพรอ้มจดัก�รเรียนก�รสอนแบบ	Onsite	ควรมกี�รกำ�หนด

ม�ตรก�รก่อนเปิดเรียน	ม�ตรก�รระหว่�งเปิดเรียน	และม�ตรก�รหลังเปิดเรียน	โดยให้ถือปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด

และต่อเนื่อง	ดังนี้

 ม�ตรก�รก่อนเปิดเรียน

	 	 (๑)	 สถ�นศกึษ�ควรทำ�ก�รสำ�รวจขอ้มลูคร	ูนกัเรยีน	ผูป้กครอง	และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รเดนิท�ง

ไปยงัพืน้ทีเ่สีย่ง	ภ�ยใน	๑๔	วนั	หรอืมอี�ก�รทีแ่สดงว่�มคีว�มเสีย่งในก�รตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	
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และให้แจ้งสถ�นศึกษ�รับทร�บโดยทันที

	 	 (๒)		 สถ�นศึกษ�ต้องมีก�รแบ่งพื้นที่ใช้ง�นอย่�งชัดเจน	 จัดเตรียมสถ�นที่ในห้องเรียน	พื้นที่ 

นอนกล�งวัน	พื้นที่เรียนรวม	โรงอ�ห�ร	พื้นที่สันทน�ก�ร	โดยใช้	Social	Distancing	ให้มีระยะห่�งไม่น้อยกว่�	

๑	เมตร	ระหว่�งบุคคล	พร้อมทำ�ป้�ยสัญลักษณ์แจ้งเตือนทั่วบริเวณ

	 	 (๓)		 สถ�นศึกษ�ต้องหมั่นตรวจสอบให้อยู่ในสภ�พพร้อมใช้ง�นตลอดเวล�

	 	 (๔)		 สถ�นศึกษ�ต้องมีก�รทำ�คว�มสะอ�ดพื้นที่ภ�ยในสถ�นศึกษ�และอุปกรณ์ก�รเรียนก�รสอน

ทุกครั้งก่อนเปิดเรียนอย่�งต่อเนื่อง

	 	 (๕)		 สถ�นศึกษ�ต้องกำ�หนดจุดคัดกรองบริเวณประตูท�งเข้�สถ�นศึกษ�เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่�งก�ยของนักเรียน	ครู	และบุคล�กรที่ม�ติดต่อกับสถ�นศึกษ�ทุกร�ยและทุกครั้ง

	 	 (๖)		 สถ�นศึกษ�ต้องมีจุดบริก�รทำ�คว�มสะอ�ดมือและมีก�รจัดเตรียมสบู่ล้�งมือ	แอลกอฮอล์เจล	

บริเวณท�งเข้�ประตูสถ�นศึกษ�	ห้องเรียน	บริเวณอ�ค�ร	ห้องนำ้�	หรือสถ�นที่จัดกิจกรรมอื่น	ๆ	อย่�งเพียงพอ

และทั่วถึง

	 	 (๗)		 สถ�นศึกษ�ต้องให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	

ม�ตรก�รปอ้งกนัก�รแพรร่ะบ�ดของสถ�นศกึษ�แกค่ร	ูบคุล�กร	และพนกัง�นของสถ�นศกึษ�	ตลอดจนผูป้กครอง	

นักเรียน	และผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 	 (๘)		 สถ�นศึกษ�ต้องจัดให้มีป้�ยประช�สัมพันธ์แนะนำ�ม�ตรก�รป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	

๒๐๑๙	(COVID-19)	ของสถ�นศึกษ�	ก�รสังเกตอ�ก�รและอื่น	ๆ

	 	 (๙)	 สถ�นศึกษ�ต้องจัดทำ�แผนก�รเรียนก�รสอน	 โดยสถ�นศึกษ�ที่มีจำ�นวนนักเรียนม�ก	อ�จ

แบ่งนักเรียนสลับม�เรียนที่สถ�นศึกษ�แต่ละห้องหรือแต่ละชั้นต�มคว�มเหม�ะสม	และจัดให้มีก�รเหลื่อมเวล� 

เข้�เรียน	เลิกเรียน	รวมถึงเวล�พักของนักเรียนในแต่ละชั้นปีด้วย

 ม�ตรก�รระหว่�งเปิดเรียน

	 	 (๑)		 ผู้ปกครองต้องตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เรียนทุกครั้งก่อนออกจ�กบ้�นม�ยังสถ�นศึกษ�	ห�ก 

ตรวจพบอุณหภูมิร่�งก�ยเท่�กับหรือสูงกว่�	๓๗.๕		ำC	ต้องไม่ให้นักเรียนม�สถ�นศึกษ�

	 	 (๒)		 พนักง�นประจำ�รถและพนักง�นขับรถโรงเรียนต้องผ่�นก�รตรวจวัดอุณหภูมิร่�งก�ยก่อน 

ปฏิบัติหน้�ที่ทุกคน	ห�กตรวจพบอุณหภูมิร่�งก�ยเท่�กับหรือสูงกว่�	๓๗.๕	 ำC	จะไม่อนุญ�ตให้ปฏิบัติหน้�ที่ 

และต้องใส่หน้�ก�กอน�มัยทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้�ที่	และต้องทำ�คว�มสะอ�ดรถทุกรอบ

	 	 (๓)		 พนักง�นประจำ�รถโรงเรียน	มีเทอร์โมมิเตอร์ประจำ�ตัว	และต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่�งก�ย 

ของนักเรียนก่อนขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียนทุกคน	ห�กตรวจพบอุณหภูมิร่�งก�ยเท่�กับหรือสูงกว่�	๓๗.๕	 ำC	 

ไม่อนุญ�ตให้ขึ้นรถ

	 	 (๔)		 ผู้เรียนต้องใส่หน้�ก�กอน�มัยตลอดเวล�ขณะที่อยู่บนรถ

	 	 (๕)		 บุคคลทุกคนที่จะเข้�ม�ภ�ยในบริเวณสถ�นศึกษ�ต้องผ่�นก�รตรวจวัดอุณหภูมิร่�งก�ย	 

ณ	จุดคัดกรองที่ประตูท�งเข้�สถ�นศึกษ�	 ในกรณีที่พบผู้มีอุณหภูมิร่�งก�ยเท่�กับหรือสูงกว่�	๓๗.๕	 ำC 

	หรอืมีอ�ก�รไข้	ไอ	จ�ม	มนีำ�้มกู	หรือมอี�ก�รเกีย่วกบัระบบท�งเดนิห�ยใจ	จะไมอ่นุญ�ตใหเ้ข้�ม�ภ�ยในบรเิวณ

สถ�นศึกษ�	และมีก�รบันทึกข้อมูลเก็บไว้
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	 	 (๖)		 ผู้เรียน	 ครู	 และบุคล�กร	 หรือผู้ม�ติดต่อกับสถ�นศึกษ�ทุกคนต้องใส่หน้�ก�กอน�มัย	 

ขณะที่อยู่ภ�ยในพื้นที่บริเวณสถ�นศึกษ�

	 	 (๗)		 สถ�นศึกษ�ต้องจัดให้มีระบบระบ�ยอ�ก�ศ	เพื่อให้มีก�รถ่�ยเทอ�ก�ศได้ดี

	 	 (๘)		 เพิ่มคว�มเข้มข้นในก�รทำ�คว�มสะอ�ดภ�ยในสถ�นศึกษ�	ห้องเรียน	ห้องนำ้�	สน�มเด็กเล่น	

อปุกรณก์�รเรยีน	กฬี�	เครือ่งดนตร	ีฯลฯ	อย�่งสมำ�่เสมอเปน็ประจำ�หลงัเลกิเรยีนทกุวัน	ห�กจำ�เปน็ตอ้งใชอุ้ปกรณ์

และของเล่นร่วมกันต้องมีก�รทำ�คว�มสะอ�ดก่อนและหลังใช้ง�นทุกครั้ง	รวมถึงไม่อนุญ�ตให้นำ�ของเล่นส่วนตัว

ม�ใช้ในสถ�นศึกษ�

	 	 (๙)		 สถ�นศึกษ�ต้องมีก�รควบคุมคุณภ�พก�รประกอบอ�ห�รและก�รจัดก�รนำ้�ดื่มในโรงเรียน 

ให้ถูกสุขอน�มัย

	 	 (๑๐)	 สถ�นศึกษ�ต้องยกเลิกก�รจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภ�คบ่�ย	(Extra	Curricular	Activities)	

ทั้งหมด

	 	 (๑๑)	 งดก�รประชุมหรือจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีคนหมู่ม�ก

	 	 (๑๒)	 งดกิจกรรมกีฬ�ทุกประเภทที่ต้องสัมผัสตัวกับผู้ร่วมแข่งขัน	หรือกีฬ�ประเภทที่ต้องแข่งขัน 

เป็นทีม

	 	 (๑๓)		 ผู้เรียนจะได้รับคำ�เตือนจ�กครูให้ล้�งมือเมื่อจบชั่วโมงเรียนเสมอ	หรือเมื่อทำ�กิจกรรมที่ต้อง

สัมผัสวัสดุต่�ง	ๆ	โดยมีเจลล้�งมือให้บริก�รหน้�สถ�นศึกษ�ในห้องเรียน	ห้องนำ้�	และโรงอ�ห�ร

	 	 (๑๔)		 ผู้เรียนและพนักง�นทุกคนจะต้องมีขวดนำ้�/กระติกนำ้�ของตนเอง

	 	 (๑๕)		 ในกรณีที่พบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	หรือเจ็บป่วยให้มีผู้ประส�นง�น

กับหน่วยง�นด้�นส�ธ�รณสุข	เพื่อดำ�เนินก�รคัดแยกและดูแลรักษ�ผู้เจ็บป่วย

	 	 (๑๖)		 หลีกเลี่ยงก�รเรียนก�รสอนในห้องเรียนที่ใช้เครื่องปรับอ�ก�ศเป็นเวล�ต่อเนื่องเกิน	๒	ชั่วโมง

	 	 (๑๗)	 ก�รจะให้นักเรียนม�หรือไม่ม�สถ�นศึกษ�ในแต่ละวันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง

 ม�ตรก�รหลังเลิกเรียน

	 	 (๑)	 สถ�นศึกษ�ต้องแจ้งผู้ปกครอง	เพื่อรับนักเรียนกลับบ้�นทันทีหลังเลิกเรียน

	 	 (๒)		 สถ�นศึกษ�ต้องมีคณะกรรมก�รติดต�มและประเมินผลม�ตรก�รก�รป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	และร�ยง�นผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ทร�บเป็นประจำ�ทุกวัน

	 	 ๔.๑๙)	แนวท�งก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของสถ�นศึกษ�	

	 	 	 ๑)	 กรณีแบบระบบปกต	ิสถ�นศึกษ�ที่มีห้องเรียนเพียงพอ	ให้จัดจำ�นวนนักเรียน/นักศึกษ�

ต่อห้องไม่เกิน	๒๕	คน	และต้องจัดแบ่งห้องเรียนออกเป็น	๒	ห้อง	แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ติดกัน	 โดยห้องแรก 

จะมีครูสอนปกติ	ส่วนอีกห้องจะเรียนผ่�น	Live	สด	แต่ครูส�ม�รถเดินไปม�ได้ทั้ง	๒	ห้องได้โดยสะดวก	เพื่อสร้�ง

ปฏิสัมพันธ์ที่ดี	และครูส�ม�รถตอบข้อซักถ�มของนักเรียนได้ในทันที	และเพิ่มพื้นที่ระหว่�งโต๊ะเรียน	เพื่อเพิ่ม 

ช่องว่�งระหว่�งนักเรียน/นักศึกษ�ให้มีระยะห่�งระหว่�งบุคคลไม่น้อยกว่�	๑.๕๐	 เมตร	จัดเรียงโต๊ะนักเรียน/

นักศึกษ�หันหน้�โต๊ะไปในทิศท�งเดียวกัน	(แทนที่จะหันหน้�เข้�ห�กัน)	เพื่อลดก�รส่งผ่�นที่เกิดจ�กละอองของ

ไวรัส	(เช่น	จ�กก�รพูด	ก�รไอ	จ�ม)

	 	 	 ๒)	 กรณีแบบสัปด�ห์เว้นสัปด�ห	์ (เรียนที่สถ�นศึกษ�	๑	สัปด�ห์	 เรียนที่บ้�น	๑	สัปด�ห์)	 

สถ�นศึกษ�ที่มีนักเรียน/นักศึกษ�จำ�นวนม�ก	ก�รบริห�รจัดก�รเรียนก�รสอนและก�รเรียนรู้อ�จจัดแบ่ง
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สัดส่วนนักเรียน/นักศึกษ�ออกเป็นสองกลุ่ม	 (กลุ่มเรียนที่สถ�นศึกษ�และกลุ่มเรียนที่บ้�น)	 ต�มคว�ม 

เหม�ะสมเพ่ือลดคว�มแออัดในแต่ละห้อง	กลุ่มเรียนที่สถ�นศึกษ�ให้จัดจำ�นวนนักเรียน/นักศึกษ�ต่อห้องไม่เกิน	

๒๕	คน	และเพิ่มพื้นที่ระหว่�งโต๊ะเรียน	เพื่อเพิ่มช่องว่�งระหว่�งนักเรียน/นักศึกษ�ให้มีระยะห่�งระหว่�งบุคคล

ไมน่อ้ยกว�่	๑.๕๐	เมตร	จดัเรียงโต๊ะนกัเรยีน/นกัศกึษ�	หนัหน้�โตะ๊ไปในทศิท�งเดยีวกัน	(แทนทีจ่ะหนัหน้�เข้�ห�

กัน)	เพื่อลดก�รส่งผ่�นที่เกิดจ�กละอองของไวรัส	(เช่น	จ�กก�รพูด	ก�รไอ	จ�ม)	

	 	 	 กลุ่มเรียนที่บ้�นให้สถ�นศึกษ�จัดก�รเรียนรู้ท�งระบบดิจิทัลและระบบก�รเรียนท�งไกล 

ในรูปแบบต่�ง	ๆ	ต�มคว�มเหม�ะสม	โดยต้องจัดระยะระหว่�งบุคคลไม่น้อยกว่�	๑-๒	เมตรระหว่�งผู้เรียนและ 

ผู้อ�ศัยในบ้�น

 ๕) ครูและบุคลากรทางการศึกษา

	 	 ๕.๑)	 ควรให้สิทธิครูผู้สอนได้ออกแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มสถ�นก�รณ์และสภ�พ 

คว�มพร้อมของห้องเรียน	 โดยเปิดโอก�สให้ครูเป็นผู้พิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสมระหว่�งกลุ่มผู้เรียนและ

สถ�นศึกษ�เป็นสำ�คัญ	 เพื่อให้กระบวนก�รจัดก�รศึกษ�เป็นไปต�มหลักสูตรที่ได้บัญญัติไว้ในพระร�ชบัญญัติ 

ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 	 ๕.๒)		 ครูผู้สอนต้องจัดก�รศึกษ�ให้ผู้เรียนทุกคนต�มหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนและบรรลุตัวชี้วัด

ร�ยวชิ�ทีห่ลกัสตูรกำ�หนด	ไมว่�่จะจดัก�รเรยีนในรปูแบบใด	แต่ต้องคำ�นึงถึงผูเ้รยีนเปน็เป�้หม�ยสำ�คญั	นอกจ�กนี	้ 

ครูผู้สอนควรห�รือกันในเรื่องก�รมอบหม�ยง�นให้แก่ผู้เรียนเพื่อไม่ให้เกิดก�รซำ้�ซ้อนและเป็นภ�ระให้แก่ผู้เรียน

ม�กเกินสมควร	พร้อมทั้งก�รปรับรูปแบบก�รประเมินให้สอดคล้องเหม�ะสมต�มบริบทในแต่ละพื้นที่

	 	 ๕.๓)		 สถ�นศึกษ�ในระดับประถมศึกษ�และระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นซึ่งมีคว�มส�ม�รถ 

ในก�รบริห�รจัดก�ร	และรักษ�ระยะห่�งต�มแนวท�ง	Social	Distancing	ได้เป็นอย่�งดี	สถ�นศึกษ�ใดที่มี 

คว�มพรอ้มควรจดัก�รเรยีนก�รสอนเปน็แบบ	Onsite	โดยทีค่รผููส้อนและนกัเรยีนตอ้งบรูณ�ก�รก�รเรยีนก�รสอน

ร่วมกัน	เพร�ะหลักก�รจัดก�รศึกษ�เป็นหลักก�รพัฒน�มนุษย์ให้เจริญทั้งท�งก�ย	อ�รมณ์	สังคม	และสติปัญญ�

	 	 ๕.๔)		 ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 ในก�รพัฒน�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอน 

รูปแบบออนไลน์	 เพื่อพัฒน�และปรับปรุงรูปแบบก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 

โดยเปิดโอก�สให้ผู้เรียนสอบถ�มและตอบประเด็นคำ�ถ�มได้ทันที	 ส�ม�รถนำ�ผลก�รประเมินผู้เรียนม�ใช้ได้ 

ต�มหลักเกณฑ์ก�รจบหลักสูตรของสถ�นศึกษ�	เพื่อไม่ให้เกิดคว�มซำ้�ซ้อน

	 	 ๕.๕)	 เพิ่มคว�มยืดหยุ่นของโครงสร้�งเวล�เรียนและคว�มหล�กหล�ยของรูปแบบก�รเรียนรู้	 

โดยให้ครูส�ม�รถออกแบบหนว่ยก�รเรียนรู	้เวล�เรยีน	รปูแบบก�รจัดก�รเรยีนและสง่เสรมิก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ได้ด้วยตนเองต�มคว�มเหม�ะสม

 ๖) ผู้ปกครอง

	 	 ๖.๑)	 ผู้ปกครองทำ�หน้�ที่เป็นสื่อกล�งในก�รรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�รระหว่�งสถ�นศึกษ�

กับผู้เรียน	เพื่อรับทร�บแนวท�ง	ทำ�คว�มเข้�ใจกระบวนก�รต่�ง	ๆ	ของสถ�นศึกษ�ที่จะดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�

รูปแบบต่�ง	ๆ	และสื่อส�รไปถึงตัวผู้เรียนให้มีคว�มชัดเจน	อันนำ�ไปสู่แนวท�งปฏิบัติที่ถูกต้อง		

	 	 ๖.๒)		 ควรศึกษ�เรียนรู้ก�รใช้โปรแกรมและอุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศประกอบก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอนรูปแบบใหม่	ๆ	ที่สอดรับและเชื่อมโยงกับรูปแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของสถ�นศึกษ�และครูผู้สอน	
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เพื่อสนับสนุนก�รเรียนรู้ผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนอยู่เสมอ

	 	 ๖.๓)		 ควรจัดห�และสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศท่ีจำ�เป็นในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 

และตดิต้ังโปรแกรมเพือ่รองรบัก�รเรยีนก�รสอนผ�่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสใ์หกั้บผูเ้รยีนเท�่ทีจ่ะส�ม�รถดำ�เนินก�รได	้

เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนระหว่�งสถ�นศึกษ�	ครูผู้สอน	และผู้เรียน

	 	 ๖.๔)		 กำ�กบัตดิต�มผูเ้รยีนใหเ้ข�้ร่วมก�รเรียนผ�่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสต์�มวัน	เวล�ทีก่ำ�หนด	และสังเกต

ปัญห�ที่เกิดขึ้นระหว่�งก�รจัดก�รเรียนก�รสอนดังกล่�ว

	 	 ๖.๕)		 ควรกำ�กับก�รป้องกันและดูแลให้มีก�รรักษ�สุขอน�มัยกับผู้เรียนตั้งแต่ที่พักอ�ศัยระหว่�ง

ก�รเดินท�ง	และเข้�เรียนในสถ�นศึกษ�อย่�งเคร่งครัดและสมำ่�เสมอ	 เพ่ือป้องกันและควบคุมก�รติดเชื้อ 

ในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินและโรคระบ�ดต�มม�ตรก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม	 (Social	Distancing)	และก�ร 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในก�รใช้ชีวิตรูปแบบใหม่	(New	Normal)	ไม่ว่�จะเป็นก�รรับประท�นอ�ห�รที่ร้อน	และ

ปรุงสกุใหม่	ๆ 	ก�รใช้ช้อนกล�ง	ก�รใส่หน�้ก�กอน�มยั	ก�รใชเ้จลแอลกอฮอล	์หรอืวธิกี�รล�้งมอืดว้ยสบูท่ีถ่กูตอ้ง 

โดยใช้เวล�อย่�งน้อย	๒๐	วิน�ที	เป็นต้น

 ๗)  นักเรียน/ผู้เรียน/นักศึกษา

	 	 ๗.๑)	 เด็ก	นักเรียน/นักศึกษ�	 ต้องใส่หน้�ก�กอน�มัยหรือหน้�ก�กผ้�ตลอดเวล�	 เพื่อหลีกเลี่ยง

ก�รแพร่เชื้อแบคทีเรียและไวรัส	ระหว่�งเดินท�งจ�กบ้�นม�สถ�นศึกษ�	และระหว่�งเรียนหรือปฏิบัติง�นหรือ 

ทำ�กิจกรรมใด	ๆ	ในสถ�นศึกษ�	

	 	 ๗.๒)		 กรณีก�รเดินท�งจ�กบ้�นม�ยังสถ�นศึกษ�หรือเดินท�งจ�กสถ�นศึกษ�กลับม�บ้�น 

ด้วยรถรับ-ส่งของสถ�นศึกษ�หรือรถโดยส�รส�ธ�รณะ	 เช่น	รถตู้/รถรับจ้�ง	ต้องจัดระยะห่�งระหว่�งบุคคล 

ใหเ้หม�ะสมและปลอดภัย	จดัระเบียบก�รขึน้รถ-ลงรถไม่ใหแ้ออัด	หลกีเลีย่งก�รสมัผสัระหว�่งกันและผูใ้หบ้รกิ�ร

รถรับส่ง	

	 	 ๗.๓)		 เดก็	นกัเรยีน/นกัศกึษ�	ตอ้งเรยีนรูวิ้ธีก�รปฏิบตัตินใหป้ลอดจ�กก�รตดิเชือ้ไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	ต�มม�ตรก�รของกระทรวงส�ธ�รณสุข	เช่น	ก�รรับประท�นอ�ห�รที่ร้อนและปรุงสุกใหม่	ๆ	ก�ร

ใสห่น�้ก�กอน�มยั	ก�รใช้เจลแอลกอฮอล์	วิธีก�รล้�งมอืดว้ยสบูท่ีถ่กูตอ้ง	รวมทัง้ก�รรกัษ�ระยะห�่งต�มแนวท�ง	

Social	Distancing	เป็นต้น

	 	 ๗.๔)	 เด็ก	นักเรียน/นักศึกษ�	ต้องติดต�มข่�วส�ร	ข้อมูลและคว�มเคลื่อนไหวต่�ง	ๆ	 ในก�รจัด 

ก�รเรยีนก�รสอนของสถ�นศกึษ�ผ่�นครปูระจำ�ชัน้	หรอืผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นศกึษ�	เพือ่จะไดท้นัตอ่ก�รเตรยีมก�ร 

ในก�รว�งแผนศึกษ�เล่�เรียนผ่�นวิธีก�รต่�ง	ๆ	

 ๘)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล (รพ.สต.) และ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชน ท้องถิ่น ในพื้นที่ที่ตั้งสถานศึกษา

	 	 ๘.๑)		 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พประจำ�ตำ�บล	 (รพ.สต.)	 และ 

อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	 (อสม.)	 ต้องจัดให้มีจุดคัดกรองสุขภ�พอน�มัยส่วนบุคคลและจุดตรวจ

วัดอุณหภูมิเด็ก	นักเรียน/นักศึกษ�	ครูหรือผู้ดูแลนักเรียน/นักศึกษ�	ผู้ปกครอง	 เจ้�หน้�ที่	 และผู้ปฏิบัติง�น 

หน�้ประตูท�งเข�้-ออกสถ�นศกึษ�กอ่นเข�้สถ�นศกึษ�ทกุวนั	ห�กพบว�่ผูเ้รยีนมีอ�ก�รไข	้รว่มกบัอ�ก�รไอ	จ�ม	

มีนำ้�มูก	หรือเหนื่อยหอบให้หยุดเรียนหรือปฏิบัติง�นและไปพบแพทย์ทันที
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	 	 ๘.๒)		 โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พประจำ�ตำ�บล	(รพ.สต.)	และอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	 

(อสม.)	 ต้องมีก�รประช�สัมพันธ์และให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจกับเด็ก	 นักเรียน/นักศึกษ�	 และผู้ปกครอง	

เกี่ยวกับก�รปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดจ�กก�รติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 ต�มม�ตรก�รของ 

กระทรวงส�ธ�รณสุขและรักษ�ระยะห่�งต�มแนวท�ง	 Social	 Distancing	 รวมทั้งให้ก�รสนับสนุน 

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ	เจลแอลกอฮอล์	และอื่น	ๆ	ที่จำ�เป็นต�มสมควร

	 	 ๘.๓)		 อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	(อสม.)	ควรต้องแบ่งทีมกันลงตรวจวัดอุณหภูมิร่�งก�ย

ของผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ	 เพื่อสำ�รวจปัญห�ด้�นสุขภ�พของผู้เรียน	 และผู้เรียนจะเก็บสถิติข้อมูล 

ในส่วนนี้แจ้งต่อท�งสถ�นศึกษ�	 เพื่อเป็นม�ตรก�รในก�รเฝ้�ระวังและตรวจสอบสุขภ�พของผู้เรียนทุกคน	 

เพื่อส�ม�รถว�งแผนในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนได้	

	 	 ๘.๔)		 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ชุมชน	กำ�นัน	 ผู้ใหญ่บ้�น	 องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล	 ต้อง 

จัดเจ้�หน้�ที่ออกสำ�รวจจำ�นวนนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ	 โดยเฉพ�ะเด็กที่ประสบปัญห�คว�มย�กจน	และ

ไม่สะดวกในก�รเดินท�งม�เรียนด้วยตนเอง	 เพื่อให้คว�มช่วยเหลือและอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดรถรับส่ง 

ผู้เรียนไปยังสถ�นศึกษ�

	 	 ๘.๕)		 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ก�รสนับสนุนนำ้�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด	แอลกอฮอล์ล้�งมือ

สำ�หรับนักเรียน	ครู	และบุคล�กร	ให้กับสถ�นศึกษ�ในเขตบริก�รขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

   

 มาตรการระยะยาว

	 	 ๑)	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รต้องออกแบบและจัดทำ�หลักสูตรก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	หรือโรคติดต่อชนิดอื่น	ๆ	ที่อ�จจะอุบัติขึ้นใหม่	(ในอน�คต)	ที่เน้น

ก�รให้คว�มรู้ระหว่�งผู้ปกครองและผู้เรียนเป็นลำ�ดับแรก	โดยก�รใช้รูปแบบก�รเรียนก�รสอนออนไลน์	

	 	 ๒)		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรจัดทำ�สื่อออนไลน์	หรือสื่อสิ่งพิมพ์	 เพื่อก�รประช�สัมพันธ์	 และ

สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้เกิดองค์คว�มรู้ที่เชื่อมโยงกับกระบวนก�รเรียนก�รสอนที่เน้น 

ให้ผูเ้รยีนมีสว่นรว่ม	(Active	Learning)	ไดอ้ย�่งตอ่เน่ือง	อกีทัง้ยงัเปน็ก�รสร�้งแนวปฏบิตัเิพือ่เตรยีมคว�มพรอ้ม

ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติต�มแนวท�งและหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด

	 	 ๓)		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รต้องห�รือหน่วยง�นที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนของกระทรวงส�ธ�รณสุข	

กระทรวงมห�ดไทย	กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์	 เป็นต้น	 ในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง 

คณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ในสถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	ทั้งในระดับกระทรวง	 เพื่อว�งนโยบ�ยและม�ตรก�ร 

ในก�รแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นในภ�พรวม	และระดับพื้นที่เพื่อนำ�นโยบ�ยไปสู่ก�รปฏิบัติให้เกิดผลอย่�งเป็น 

รูปธรรม	 โดยมีก�รกำ�หนดบทบ�ท	หน้�ที่ของหน่วยง�นและบุคคลให้มีคว�มชัดเจนในก�รจัดก�รและปฏิบัติ	 

ทั้งด้�นวิช�ก�ร	ด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล	 ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 ด้�นคว�มร่วมมือ	 ด้�นส�ธ�รณสุข	 

ด้�นประช�สัมพันธ์	ด้�นงบประม�ณ	และด้�นอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๔)		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรห�แนวท�งปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนใหม่	 โดยเน้นก�รเรียนก�ร

สอนในรูปแบบ	Active	Learning	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	 สังเกต	ปฏิบัติ	 และส�ม�รถแก้ไขปัญห�	 ได้ด้วย 

ตนเอง	ปรบัเวล�เรยีนในห้องเรียนให้นอ้ยลงและใหผู้เ้รียนได้ศกึษ�คน้คว�้ดว้ยตนเองผ�่นวธิกี�รต�่ง	ๆ 	ใหม้�กขึน้ 

อ�ทิ	 ผ่�นก�รอ่�นและก�รสังเกต	ผ่�นก�รศึกษ�ค้นคว้�ท�งส่ือต่�ง	ๆ	ผ่�นก�รปฏิบัติและก�รแก้ไขปัญห� 



(15)

ซึง่ยุคปจัจุบันผูเ้รยีนห�คว�มรูเ้พิม่เตมิผ�่นสือ่อเิลก็ทรอนกิสเ์พิม่ม�กขึน้	และก�รจัดก�รศกึษ�ตอ้งเน้นปฏิสมัพนัธ์

ระหว่�งครูกับผู้เรียนเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญ

	 	 ๕)		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รต้องใช้โอก�สในช่วงที่เกิดวิกฤตก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ในก�รจดัห�รปูแบบทีเ่หม�ะสมกบัก�รศกึษ�ไทยในอน�คตดว้ย	เชน่	ก�รเกบ็ขอ้มลู

วิจัย	เรื่อง	ก�รจัดระบบก�รเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะนักเรียนโดยรูปแบบเชิงบูรณ�ก�ร	ซึ่งสัดส่วนก�รเรียน 

แบบ	Onsite	On	Air	และ	Online	 ในแต่ละพื้นที่ย่อมแตกต่�งกัน	ซึ่งห�กมีก�รเก็บข้อมูล	สถิติ	 ง�นวิจัย	 

และพัฒน�ไปด้วยพร้อม	ๆ	กันก็จะทำ�ให้มีรูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละบริบทพื้นที่ที่มีคว�มหล�กหล�ย 

ม�กขึ้น	มีก�รเปลี่ยนแปลงกระบวนก�รจัดก�รศึกษ�ที่เป็นไปในทิศท�งที่ดีขึ้น



คำานำา

	 ก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	สง่ผลกระทบทัง้ด�้นคว�มมัน่คง	เศรษฐกิจ	

ก�รเมอืง	สงัคม	และชุมชนอย�่งต่อเนือ่ง	และ	“โรงเรยีน”	เป็นสถ�นท่ีอนัดบัแรก	ๆ 	ทีถู่กประก�ศปิด	สง่ผลใหน้กัเรยีน 

และครูหล�ยพันล้�นคนทั่วโลกต้องปรับวิธีก�รเรียนเปลี่ยนวิธีก�รสอนรูปแบบใหม่	 โดยนำ�ระบบเทคโนโลยีม� 

ปรบัใชท้ีเ่รยีกว�่	“ก�รเรียนก�รสอนออนไลน”์	ซึง่ประเทศไทยกน็ำ�วิธีก�รเรยีนก�รสอนออนไลนม์�ใชเ้พือ่ใหโ้รงเรยีน

ต�่ง	ๆ 	ส�ม�รถดำ�เนนิก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนต�มหลกัสตูรทีก่ำ�หนด	แมจ้ะเปน็วธีิก�รแกไ้ขปญัห�ทีช่ว่ยใหน้กัเรยีน

ส�ม�รถศึกษ�ห�คว�มรู้ต่อไปได้โดยไม่เสี่ยงต่อก�รติดเชื้อไวรัสก็ต�ม	แต่ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบออนไลน์ 

ก็ถูกตั้งคำ�ถ�มถึงประสิทธิภ�พและคว�มพร้อมของระบบก�รศึกษ�ไทยที่ไม่เพียงจะเพิ่มภ�ระให้กับผู้ปกครองที่

ต้องจัดห�วัสดุอุปกรณ์	หรือดูแลบุตรหล�นในขณะที่มีก�รเรียนก�รสอนออนไลน์	 เรื่องดังกล่�วยังเป็นก�รสะท้อน 

และตอกยำ้�ภ�พคว�มเหล่ือมลำ้�ของสังคมไทย	 โดยเฉพ�ะก�รเข้�ถึงสื่อก�รเรียนก�รสอนของผู้เรียนท่ีชี้ให้เห็น

ถึงคว�มไม่พร้อมในหล�ยด้�น	ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบออนไลน์	 อ�จจะต้องพิจ�รณ�ถึงคว�มเหม�ะสมว่� 

ผู้เรียนในช่วงช้ันใดที่เหม�ะกับก�รเรียนในรูปแบบดังกล่�ว	ประกอบกับก�รสะท้อนสภ�พปัญห�จ�กผู้ปกครอง 

ส่วนใหญ่ที่ต้องก�รให้ผู้เรียนได้เรียนแบบ	Onsite	 เพื่อให้ผู้เรียนและครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งกัน	ส่วนก�รเรียน 

แบบ	Online	นัน้	ใหเ้ปน็ก�รเรยีนเสรมิหรอืเรยีนในส�ระวิช�ทีไ่ม่เป็นวชิ�บังคบัหรอือ�จจะเป็นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร

ในบ�งวิช�จะมีคว�มเหม�ะสมม�กกว่�

	 คณะทำ�ง�นจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเร่งด่วน	ว่�ด้วยก�รบริห�ร	ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์ 

โควิด	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย	ในคณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�	วุฒิสภ�	ได้ตระหนักและเห็น 

คว�มสำ�คัญในเรื่องดังกล่�วอย่�งม�ก	และพย�ย�มแสวงห�แนวท�งที่หล�กหล�ย	ที่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน 

และเหม�ะสมในก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงที่มีก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 

ภ�ยใต้แนวคิดและหลักก�รที่กำ�หนดไว้ในพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 

ซึ่งบัญญัติไว้ในม�ตร�	๙	ว่�	ก�รจัดระบบ	 โครงสร้�ง	และกระบวนก�รจัดก�รศึกษ�ให้ยึดหลักการมีเอกภาพ 

ด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ด้วยหลักก�รดังกล่�ว	หน่วยง�นด้�นก�รศึกษ�จึงจำ�เป็น 

ต้องกำ�หนดนโยบ�ยหลักที่สำ�คัญในก�รแก้ไขปัญห�อันนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรมด้วย

แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ที่มีคว�มหล�กหล�ยและสอดคล้องต�มบริบทคว�มพร้อมของสถ�นศึกษ�	 ผู้ปกครอง	

ผู้เรียน	ชุมชน	รวมถึงคว�มต้องก�รในแต่ละพื้นที่ที่สถ�นศึกษ�ตั้งอยู่	 โดยในก�รจัดก�รศึกษ�ให้มีคุณภ�พนั้น	 

สถ�นศึกษ�ต้องจัดก�รศึกษ�ให้กับผู้เรียนทุกคนต�มหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนและบรรลุตัวชี้วัดร�ยวิช�ต�ม

ที่หลักสูตรกำ�หนด	 โดยคำ�นึงถึงเป้�หม�ยคือตัวผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	และในสถ�นก�รณ์ปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	 ๒๐๑๙	 (COVID-19)	 นี้	 จะต้องจัดก�รศึกษ�โดยยึดม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยของ 

ผู้เรียนเป็นหลัก	ภ�ยใต้ม�ตรก�รในก�รควบคุมโรคระบ�ด	ม�ตรก�รในก�รเฝ้�ระวังและก�รป้องกันของกระทรวง

ส�ธ�รณสุข	และม�ตรก�ร	Social	Distancing	อย่�งเคร่งครัดด้วย

             คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

                มิถุนายน ๒๕๖๓
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บทที่ ๑

บทนำา

๑.๑  ความเป็นมาและสภาพปัญหา

	 พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ได้นิย�มคว�มหม�ยคำ�										 

ไว้ในม�ตร�	๔	ว่�	“ก�รศึกษ�”	คือ	กระบวนก�รเรียนรู้เพื่อคว�มเจริญงอกง�มของบุคคลและสังคม	โดยก�ร

ถ่�ยทอดคว�มรู้	ก�รฝึก	ก�รอบรม	ก�รสืบส�นท�งวัฒนธรรม	ก�รสร้�งสรรค์จรรโลงคว�มก้�วหน้�ท�งวิช�ก�ร	

ก�รสร้�งองค์คว�มรู้อันเกิดจ�กก�รจัดสภ�พแวดล้อม	สังคมก�รเรียนรู้	 และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ 

อย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิต	ประกอบกับม�ตร�	๑๐	บัญญัติไว้คว�มตอนหนึ่งว่�	ก�รจัดก�รศึกษ�	ต้องจัดให้บุคคล 

มีสิทธิ	 และโอก�สเสมอกันในก�รรับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นไม่น้อยกว่�สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่�งทั่วถึงและ

มีคุณภ�พ	 โดยไม่เก็บค่�ใช้จ่�ย	 ส่วนม�ตร�	๒๒	บัญญัติว่�	ก�รจัดก�รศึกษ�	ต้องยึดหลักว่�	ผู้เรียนทุกคน 

มคีว�มส�ม�รถเรยีนรู	้และพฒัน�ตนเองได	้และถอืว�่ผูเ้รยีนมคีว�มสำ�คญัทีส่ดุ	กระบวนก�รจดัก�รศกึษ�ตอ้งสง่เสรมิ 

ใหผู้เ้รยีนส�ม�รถพฒัน�ต�มธรรมช�ติและเต็มต�มศักยภ�พ	ม�ตร�	๒๕	บญัญัตวิ�่	รฐัตอ้งสง่เสรมิก�รดำ�เนินง�น 

และก�รจัดต้ังแหล่งก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ	ได้แก่	ห้องสมุดประช�ชน	พิพิธภัณฑ์	หอศิลป์	สวนสัตว์	 

สวนส�ธ�รณะ	สวนพฤกษศ�สตร	์อทุย�นวิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย	ีศนูยก์�รกฬี�และนันทน�ก�ร	แหลง่ข้อมลู

และแหล่งก�รเรียนรู้อื่นอย่�งเพียงพอและมีประสิทธิภ�พ	และม�ตร�	๓๑	ได้กำ�หนดให้กระทรวงมีอำ�น�จหน้�ที่

เกีย่วกับก�รสง่เสรมิและกำ�กบัดแูลก�รศกึษ�ทกุระดบัทกุประเภท	กำ�หนดนโยบ�ย	แผน	และม�ตรฐ�นก�รศกึษ�	

สนับสนุนทรัพย�กรเพ่ือก�รศึกษ�	 ส่งเสริมและประส�นง�นก�รศ�สน�	ศิลปะ	วัฒนธรรม	และก�รกีฬ�	ทั้งน้ี	 

ในส่วนที่เกี่ยวกับก�รศึกษ�	รวมทั้งก�รติดต�ม	ตรวจสอบและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�	และร�ชก�รอื่นต�ม 

ที่มีกฎหม�ยกำ�หนดให้เป็นอำ�น�จหน้�ที่ของกระทรวงหรือส่วนร�ชก�รที่สังกัดกระทรวง	 โดยหลักก�รของ 

พระร�ชบัญญัติดังกล่�วนั้น	คือ	รัฐต้องจัดก�รศึกษ�ให้กับประช�ชนได้เข้�ถึงก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	รวมท้ังก�ร

จัดสภ�พแวดล้อมที่เหม�ะสม	ให้เอื้อต่อก�รเรียนรู้ของทุกคน	โดยเน้นคว�มเท่�เทียม	ทั่วถึงและเป็นธรรม	ซึ่ง 

หลักก�รดังกล่�วสอดคล้องกับหลักยุทธศ�สตร์ช�ติ	พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐	ที่ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์	“ประเทศไทย

มีคว�มม่ันคง	 ม่ังคั่ง	ยั่งยืน	 เป็นประเทศพัฒน�แล้ว	ด้วยก�รพัฒน�ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง”	

เพื่อคว�มสุขของคนไทยทุกคน	โดยเป้�หม�ยก�รพัฒน�ประเทศ	คือ	“ประเทศช�ติมั่นคง	ประช�ชนมีคว�มสุข	

เศรษฐกิจพฒัน�อย�่งตอ่เนือ่ง	สงัคมเปน็ธรรม	ฐ�นทรพัย�กรธรรมช�ตย่ัิงยนื”	โดยยกระดบัศกัยภ�พของประเทศ								

ในหล�กหล�ยมิติ	พัฒน�คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี	 เก่ง	และมีคุณภ�พ	สร้�งโอก�สและคว�ม 

เสมอภ�คท�งสังคม	สร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และมีภ�ครัฐของประช�ชน 

เพื่อประช�ชนและประโยชน์ส่วนรวม

	 แต่ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงปัจจุบันพบว่�	 จ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	

๒๐๑๙	 (COVID-19)	 ได้มีก�รระบ�ดอย่�งรุนแรงทั่วประเทศ	ทำ�ให้มีจำ�นวนผู้ติดเชื้อกระจ�ยไปทั่วทุกพื้นที่ 

ในประเทศและมีจำ�นวนเพิ่มสูงขึ้นอย่�งรวดเร็ว	และเกิดสภ�วะหยุดชะงักและไม่ส�ม�รถดำ�เนินภ�รกิจต่�ง	ๆ	

ให้เป็นไปอย่�งร�บรื่นได้	ทั้งในด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	ก�รเมือง	วัฒนธรรม	ก�รท่องเที่ยว	รวมถึงระบบก�รศึกษ�	 

ซึ่งเป็นกลไกหรือเครื่องมือสำ�คัญในก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและคว�มพร้อมใน 
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ทุก	ๆ	 ด้�น	 เพื่อเป็นกำ�ลังพลสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศในอน�คตที่ได้รับผลกระทบไม่ส�ม�รถดำ�เนินภ�รกิจ

หรือส�ม�รถจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ได้อย่�งปกติ	 เกิดผลกระทบเป็นวงกว้�งทั้งในส่วนของโรงเรียน	สถ�นศึกษ�	

ครู	 บุคล�กรท�งก�รศึกษ�	นักเรียน	และผู้ปกครอง	ซึ่งไม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้ว่�ก�รระบ�ดของโรคดังกล่�ว 

จะส้ินสดุลงเม่ือใด	ซึง่หนว่ยง�นหลกัทีเ่กีย่วขอ้งในก�รว�งม�ตรก�รเพือ่แก้ไขปญัห�ดงักล�่ว	กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร

ได้มีคว�มพย�ย�มทีจ่ะห�แนวท�งในก�รแกไ้ขปญัห�	โดยนำ�ระบบเทคโนโลย	ีDigitalization	ม�ใชเ้ปน็เคร่ืองมอื 

ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนผ่�นเครือข่�ยไร้ส�ย	ก�รเรียนรู้ผ่�นเครือข่�ยของ	DLTV	แต่มีปัญห�ต�มม�ม�กม�ย

โดยเฉพ�ะก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในก�รศึกษ�เรียนรู้	 ซึ่งในประเทศไทยเร�นั้นยังคงมีคว�มเหลื่อมลำ้�กันในส่วน

ของก�รเข้�ถึงดิจิทัลหรืออุปกรณ์ดิจิทัลอยู่ม�ก	 จึงเกิดประเด็นปัญห�ในส่วนของคว�มเหลื่อมลำ้�ในก�รเข้�ถึง

ก�รศกึษ�และสือ่ก�รเรยีนรูท้�งก�รศกึษ�	และคว�มเหลือ่มลำ�้ดงักล�่วมแีนวโน้มทีจ่ะทำ�ใหเ้กดิปญัห�ม�กยิง่ขึน้	

อ�ท	ิเกดิคว�มเหล่ือมลำ�้ระหว่�งนกัเรยีนทีไ่ม่ส�ม�รถเข�้ถงึเทคโนโลยไีดกั้บนักเรยีนทีส่�ม�รถเข�้ถงึเทคโนโลยไีด	้

คว�มเหลื่อมลำ้�ในก�รเข้�ถึงสื่อก�รเรียนรู้ในมิติต่�ง	ๆ	แต่ห�กพิจ�รณ�ให้ลึกไปกว่�นั้น	คว�มเหลื่อมลำ้�ที่เกิดขึ้น 

ไม่ใช่แค่คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งเทคโนโลยี	แต่เนื่องจ�กก�รศึกษ�มีองค์ประกอบและโครงสร้�งม�กม�ย	ซึ่งไม่ได้ 

เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพียงอย่�งเดียว	ถึงแม้ว่�นักเรียนส�ม�รถเข้�ถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ก็ต�ม	แต่ถ้�ห�ก

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	หรือสถ�นศึกษ�	ประก�ศว่�ให้นักเรียนส�ม�รถเรียนที่บ้�น

ผ่�นหลักสูตรออนไลน์	ซึ่งก็ไม่แน่ใจได้ว่�นักเรียนจะมีสม�ธิจดจ่อกับแบบเรียนออนไลน์หรือตั้งใจเรียนผ่�นระบบ

ออนไลน์เหมือนที่เรียนในห้องเรียนกับครูหรือไม่	ซึ่งในส่วนนี้ผู้ปกครองจะคอยดูแลนักเรียน	 โดยเฉพ�ะเด็กเล็ก	

ปัญห�ทีต่�มม�อกีประเดน็คอื	ห�กผูป้กครองจะตอ้งคอยดแูลนักเรยีนในก�รเรยีนออนไลน์อยูต่ลอดเวล�แลว้นัน้

จะสง่ผลตอ่หน�้ทีภ่�ระก�รง�นของผูป้กครองไดเ้ชน่เดยีวกัน	ก�รใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเพือ่ก�รศกึษ�	และก�รเรยีนรู ้

ผ่�นเครือข่�ยของ	DLTV	นั้น	จะต้องพิจ�รณ�ถึงหลักคว�มเหม�ะสมว่�ผู้เรียนในช่วงชั้นใดที่เหม�ะกับก�รเรียน 

ในรูปแบบดังกล่�ว	ซึ่งในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษ�นั้น	ยังคงเป็นเรื่องใหม่และผู้เรียนจะยังไม่พร้อม

ที่จะรับก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบออนไลน์	นอกจ�กนี้	 ในส่วนของสื่อก�รเรียนก�รสอนและครูผู้ที่ทำ�หน้�ที่ 

ในก�รจัดก�รศึกษ�ผ่�นระบบออนไลน์ดังกล่�ว	ก็ควรต้องเป็นสื่อก�รเรียนก�รสอนที่ทันสมัย	มีคว�มถูกต้องใน

เรื่องของเนื้อห�ส�ระก�รเรียนรู้	และมีคว�มเหม�ะสมในแต่ละช่วงวัยด้วย	

	 คณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�	 วุฒิสภ�	 ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของปัญห�จ�กก�ร 

แพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่ส่งผลกระทบต่อระบบก�รจัดก�รศึกษ�ของช�ติ

อย่�งม�ก	ก�รระบ�ดของเชือ้ดงักล�่วสง่ผลตอ่ระบบก�รศกึษ�และกระบวนก�รในก�รจัดก�รศกึษ�เปน็อย�่งม�ก	

ตั้งแต่เชื้อไวรัสเริ่มมีก�รระบ�ดในประเทศจีนเมื่อปล�ยปี	๒๕๖๒	จนถึงปัจจุบัน	ซึ่ง	UNESCO	ร�ยง�นว่�รัฐบ�ล	

๑๙๑	ประเทศทัว่โลก	ประก�ศปดิสถ�นศกึษ�ทัง้ประเทศ	มผีูเ้รยีนไดรั้บผลกระทบกว�่	๑.๕	พนัล�้นคน	(ม�กกว�่

ร้อยละ	๙๐	ของผู้เรียนทั้งหมด)	สำ�หรับประเทศไทยสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดเกิดขึ้นในช่วงสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ปิดภ�คเรียน	โดยในช่วงต้นเดือนเมษ�ยน	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดเทอมภ�คเรียนที่	๑	ไปเป็น

วันที่	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	ประเทศไทยจึงมีโอก�สทบทวนบทเรียนจ�กต่�งประเทศเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมใน

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับม�ตรก�รป้องกันก�รระบ�ด	พร้อมกับเตรียมม�ตรก�รต่�ง	ๆ										

เพื่อรองรับและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจ�กรูปแบบก�รเรียนก�รสอนที่เปลี่ยนไป	อีกทั้งหน่วยง�น 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัด	

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด	สถ�นศึกษ�	ครู	ผู้ปกครอง	และภ�คส่วนต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�ร
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แก้ไขปัญห�ดังกล่�ว	 เพื่อให้ก�รจัดก�รศึกษ�ของช�ติในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	

๒๐๑๙	(COVID-19)	ส�ม�รถเดินหน้�ไปได้อย่�งเป็นรูปธรรมม�กที่สุด	สำ�หรับก�รเปิดเทอมภ�คเรียนที่	๑	นั้น	

ในสถ�นก�รณ์คว�มเป็นจริงที่เกิดขึ้น	ทุกสถ�นศึกษ�ในทุกพื้นที่ไม่มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องเปิดเทอมพร้อมกัน 

เพือ่จดัก�รศกึษ�พร้อมกนัทัง้ประเทศ	แตผู้่บรหิ�รในทกุระดบัอ�จตอ้งพจิ�รณ�ถงึคว�มเหม�ะสมว�่	สถ�นศกึษ�ใด 

มีคว�มพร้อมในก�รจัดก�รศึกษ�และไม่มีก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสดังกล่�ว	ก็ส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ได้ 

ต�มคว�มเหม�ะสม	แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภ�ยใต้เง่ือนไขและหลักก�รต�มที่กระทรวงส�ธ�รณสุขกำ�หนด	 โดยเฉพ�ะ 

ในเรื่องของ	Social	Distancing	และชีวิตวิถีใหม่	(New	Normal)	ที่ต้องมีก�รให้คว�มรู้ในเรื่องดังกล่�วพร้อมกัน 

ไปด้วย	จ�กสถ�นก�รณ์ข้�งต้นและสภ�พปัญห�ที่เกิดขึ้นกับระบบก�รศึกษ�ในช่วงปัจจุบัน	คณะกรรม�ธิก�ร 

ก�รศึกษ�	วุฒิสภ�	พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�เพื่อให้ปัญห�ดังกล่�วได้รับก�รแก้ไขได้อย่�งเป็นรูปธรรม	จึงเห็นควร 

ที่จะต้องมีก�รพิจ�รณ�ศึกษ�แนวท�งในก�รแก้ไขปัญห�เรื่องดังกล่�ว	 เพื่อให้ได้ม�ซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 

เรง่ดว่น	ซึง่จะเปน็กลไกสำ�คญัในก�รแก้ไขปญัห�ในก�รบริห�ร	ก�รจัดก�รศกึษ�ในชว่งสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับสังคมไทยต่อไป

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 ๑)		เพือ่ศกึษ�	วิเคร�ะห์สภ�พปัญห�และผลกระทบจ�กสถ�นก�รณก์�รระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	

๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่มีต่อระบบก�รศึกษ�ของไทย

	 ๒)		เพือ่ศกึษ�และจดัทำ�ขอ้เสนอแนะเชงินโยบ�ย	อันนำ�ไปสูก่�รแก้ไขปญัห�ในก�รบรหิ�รก�รจัดก�รศึกษ�

ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย

	 ๓)		เพื่อนำ�เสนอผลร�ยง�นก�รพิจ�รณ�ศึกษ�	จ�กก�รวิเคร�ะห์	สังเคร�ะห์ข้อมูล	สรุปผลเป็นข้อสังเกต	

ข้อเสนอแนะ	และข้อเสนอเชิงนโยบ�ย	เสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภ�	และหน่วยง�นท�งด้�นก�รศึกษ�ที่เกี่ยวข้อง 

ได้นำ�ไปขับเคลื่อนและดำ�เนินก�รให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา

	 	 	 	 	 ในก�รพิจ�รณ�ศึกษ�จัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยเร่งด่วน	 ว่�ด้วยก�รบริห�ร	ก�รจัดก�รศึกษ� 

ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย	 

เป็นก�รพิจ�รณ�ศึกษ�แนวคิด	ที่ม�	 สภ�พปัญห�และผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ 

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ทีม่ตีอ่ระบบก�รศกึษ�ของไทย	เพือ่นำ�ขอ้มลูทีไ่ดม้�ศึกษ�	วเิคร�ะห	์

และสังเคร�ะห์เพื่อห�แนวท�งในก�รจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย	อันนำ�ไปสู่ก�รแก้ไขปัญห�ในก�รบริห�ร	 

ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่เหม�ะสม 

กับสังคมไทย	ที่จะส่งไปยังหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ขับเคลื่อนและดำ�เนินก�รให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม 

ต่อไป

๑.๔  วิธีการดำาเนินการศึกษา

	 ๑)		ศึกษ�เอกส�รง�นวิจัย	บทคว�ม	กฎหม�ย	บทคว�มท�งวิช�ก�ร	บทวิเคร�ะห์ด้�นก�รศึกษ�	รวมทั้ง

ระเบียบ	หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่�ง	ๆ	
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	 ๒)	 ศึกษ�และวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กสถ�นก�รณ์	 และปัญห�ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์ 

ก�รแพรร่ะบ�ดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ทัง้จ�กก�รนำ�เสนอขอ้มลูผ�่นท�งสือ่ส�รมวลชน

แขนงต่�ง	ๆ	บทสัมภ�ษณ์	และคว�มเห็นของนักวิช�ก�รที่เกี่ยวข้อง

	 ๓)		 ประชุม	ห�รือและแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิท�งด้�นก�รศึกษ�	ผ่�นระบบก�รประชุม

ออนไลน์	Cisco	Webex	Meetings

	 ๔)		 นำ�ข้อมูลและร�ยละเอียดทั้งหมดเข้�สู่กระบวนก�รวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์	ประมวลผล	และสรุป

ประเด็นคว�มเห็นในส่วนต่�ง	ๆ	พร้อมดำ�เนินก�รจัดทำ�และยกร่�งร�ยง�นก�รพิจ�รณ�ศึกษ�	และข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบ�ยเร่งด่วนว่�ด้วยก�รบริห�รก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภ�	และนำ�ส่งไปยังหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องนำ�ไปขับเคลื่อนและดำ�เนินก�รให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรมต่อไป

๑.๕  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๑)	 คณะกรรม�ธิก�รได้รับทร�บสภ�พปัญห�	อุปสรรค	และผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่มีต่อระบบก�รศึกษ�ของไทย

	 ๒)		 ผลจ�กก�รศึกษ�ส�ม�รถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐ�นในก�รกำ�หนดนโยบ�ยสนับสนุนและก�รนำ�นโยบ�ย

ไปปฏิบัติ	 อันนำ�ไปสู่ก�รแก้ไขปัญห�ในก�รบริห�รก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย	ให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรมต่อไป

	 ๓)		 ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ซึ่งจะนำ�ไปสู่แนวท�งในก�รปรับปรุงระบบก�รบริห�รก�รจัดก�ร 

ศึกษ�ในระดับต่�ง	ๆ	ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่เหม�ะสม

กับสังคมไทย	ให้มีคุณภ�พ	และรองรับสถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	ที่อ�จจะเกิดขึ้นในช่วงต่อ	ๆ	ไป

๑.๖  คำาอธิบายคำาย่อและนิยามศัพท์เฉพาะ

	 COVID-19	 หม�ยถึง	 	 ไวรัสโคโรน�	(Coronavirus)	เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรก	

				 	 	 	 	 	 	 ในปี	๑๙๖๐	ส�ม�รถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์	ปัจจุบัน

				 	 	 	 	 	 	 มีก�รค้นพบไวรัสส�ยพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด	๖	ส�ยพันธุ์	

				 	 	 	 	 	 	 ส่วนส�ยพันธุ์ที่กำ�ลังแพร่ระบ�ดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็น

				 	 	 	 	 	 	 ส�ยพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบม�ก่อน	คือ	ส�ยพันธุ์ที่	๗	จึงถูก

				 	 	 	 	 	 	 เรียกว่�เป็น	“ไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่”	และในภ�ยหลัง

				 	 	 	 	 	 	 ถูกตั้งชื่ออย่�งเป็นท�งก�รว่�	“โควิด-๑๙”	(COVID-19)

	 DLTV		 	 หม�ยถึง			 	 สถ�นีวิทยุโทรทัศน์ก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม	

			 	 	 	 	 	 	 (Distance	Learning	Television)	ที่จัดก�รเรียนก�รสอน

				 	 	 	 	 	 	 ท�งไกลผ่�นด�วเทียม	ถ่�ยทอดสดต�มหลักสูตรปฐมวัย		

				 	 	 	 	 	 	 ประถมศึกษ�	มัธยมศึกษ�	ส�ยอ�ชีวศึกษ�	อุดมศึกษ�	

				 	 	 	 	 	 	 ให้แก่โรงเรียนในประเทศไทย	และประเทศเพื่อนบ้�น	
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	 Social	Distancing	 หม�ยถึง				ก�รเว้นระยะท�งก�ยภ�พกับบุคคลอื่น	ๆ	ในสังคม	หรือ

				 	 	 	 	 	 	 ก�รอยู่ห่�งจ�กคนอื่น	ๆ	ในสังคมเพียงพอที่จะทำ�ให้เกิด

				 	 	 	 	 	 	 ก�รแพร่เชื้อของโรคน้อยลง	หรือช้�ลง	เป็นหนึ่งในม�ตรก�ร

				 	 	 	 	 	 	 ลดก�รระบ�ดของโรคโควิด-๑๙	ซึ่งส�ม�รถใช้ได้กับโรคอื่น	ๆ	

				 	 	 	 	 	 	 ที่เกิดจ�กก�รติดเชื้อท�งเดินห�ยใจ	หรือจ�กก�รสัมผัสอื่น	ๆ		

				 	 	 	 	 	 	 อีกด้วย	อ�ทิ	ก�รยืนนั่งห่�งกันอย่�งน้อย	๑.๕-๒		เมตร	

				 	 	 	 	 	 	 ก�รปิดโรงเรียน	หรืองดคล�สเรียน	หันม�เรียนออนไลน์	

				 	 	 	 	 	 	 งดก�รรวมตัวกันในสถ�นศึกษ�	ที่ทำ�ง�น	หรือสถ�นบันเทิง

				 	 	 	 	 	 	 ก�รเปลี่ยนระบบก�รทำ�ธุรกิจ	โดยใช้ก�รติดต่อท�งโทรศัพท์	

			 	 	 	 	 	 	 ก�รปรับเวล�ก�รม�ทำ�ง�นให้ยืดหยุ่น	หลีกเลี่ยงก�รเดินท�ง

				 	 	 	 	 	 	 ด้วยขนส่งที่มีคนหน�แน่น	ก�รลดคว�มหน�แน่นในลิฟต์	

				 	 	 	 	 	 	 ก�รทำ�ง�นที่บ้�นแทนที่จะทำ�ที่ทำ�ง�น	(work	from	home)	

				 	 	 	 	 	 	 ทำ�ให้ลดก�รเดินท�งม�ทำ�ง�น	และก�รพบปะคนอื่นในที่

				 	 	 	 	 	 	 ทำ�ง�น	ซึ่งเพิ่มทั้งโอก�สก�รรับและแพร่กระจ�ยของเชื้อ

				 	 	 	 	 	 	 เป็นต้น	

	 New	Normal	 	 หม�ยถึง			คว�มปกติใหม่	ฐ�นวิถีชีวิตใหม่	ซึ่งหม�ยถึงรูปแบบ

				 	 	 	 	 	 	 ก�รดำ�เนินชีวิตอย่�งใหม่ที่แตกต่�งจ�กอดีต	อันเนื่องจ�ก

				 	 	 	 	 	 	 มีบ�งสิ่งม�กระทบจนแบบแผนและแนวท�งปฏิบัติที่คน

				 	 	 	 	 	 	 ในสังคมคุ้นเคยอย่�งเป็นปกติและเคยค�ดหม�ยล่วงหน้�ได้							

				 	 	 	 	 	 	 ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภ�ยใต้หลักม�ตรฐ�นใหม่

				 	 	 	 	 	 	 ที่ไม่คุ้นเคย	รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้	ประกอบด้วย	วิธีคิด	

	 	 	 	 	 	 	 วิธีเรียนรู้	วิธีสื่อส�ร	วิธีปฏิบัติและก�รจัดก�ร	ก�รใช้ชีวิต

				 	 	 	 	 	 	 ในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจ�กเกิดก�รเปลี่ยนแปลง

				 	 	 	 	 	 	 อย่�งใหญ่หลวงและรุนแรงอย่�งใดอย่�งหนึ่ง	ทำ�ให้มนุษย์

				 	 	 	 	 	 	 ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบันม�กกว่�

				 	 	 	 	 	 	 จะธำ�รงรักษ�วิถีดั้งเดิมหรือหวนห�ถึงอดีต
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บทที่ ๒

ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐
	 ยุทธศ�สตร์ช�ติ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	 เป็นยุทธศ�สตร์ช�ติฉบับแรกของประเทศไทย 

ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 ซึ่งจะต้องนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์	

“ประเทศไทยมีคว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒน�แล้ว	ด้วยก�รพัฒน�ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียง”	 เพื่อคว�มสุขของคนไทยทุกคน	ด้วยวิสัยทัศน์ประเทศดังกล่�วนั้น	 เป้�หม�ยก�รพัฒน�ประเทศ	 คือ	

“ประเทศช�ตม่ัินคง	ประช�ชนมีคว�มสุข	เศรษฐกิจพฒัน�อย�่งตอ่เน่ือง	สงัคมเปน็ธรรม	ฐ�นทรพัย�กรธรรมช�ติ

ยั่งยืน”	 โดยยกระดับศักยภ�พของประเทศในหล�กหล�ยมิติ	พัฒน�คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี	

เก่ง	และมีคุณภ�พ	สร้�งโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งสังคม	สร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม	และมีภ�ครัฐของประช�ชน	 เพื่อประช�ชนและประโยชน์ส่วนรวม	โดยก�รประเมินผล	ก�รพัฒน�

ต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ	ประกอบด้วย

	 ๑)		 คว�มอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย

	 ๒)		 ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	ก�รพัฒน�เศรษฐกิจและก�รกระจ�ยร�ยได้

	 ๓)		 ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ของประเทศ

	 ๔)		 คว�มเท่�เทียมและคว�มเสมอภ�คของสังคม

	 ๕)		 คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	คุณภ�พสิ่งแวดล้อม	และคว�มยั่งยืนของทรัพย�กรธรรมช�ติ

	 ๖)		 ประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รและก�รเข้�ถึงก�รให้บริก�รของภ�ครัฐ

	 ก�รพัฒน�ประเทศในช่วงระยะเวล�ของยุทธศ�สตร์ช�ติ	 จะมุ่งเน้นก�รสร้�งสมดุลระหว่�งก�รพัฒน�

เศรษฐกิจ	สงัคม	และส่ิงแวดล้อม	โดยประกอบดว้ย	๖	ยทุธศ�สตร	์ไดแ้ก่	ยทุธศ�สตรด์�้นคว�มมัน่คง	ยทุธศ�สตร์

ด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พทรัพย�กรมนุษย์	

ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รสร้�งโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งสังคม	ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และยุทธศ�สตร์ด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	 

โดยยุทธศ�สตร์ช�ติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�	และก�รพัฒน�ก�รศึกษ�จะอยู่ในส่วนของ	๕	ยุทธศ�สตร์ 

ที่สำ�คัญ	ประกอบด้วย	๑)	ยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มมั่นคง	๒)	ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	

๓)	ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พทรัพย�กรมนุษย์	๔)	ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รสร้�งโอก�สและ

คว�มเสมอภ�คท�งสังคม	และ	๕)	ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง	 มีเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่สำ�คัญ	 คือ	 ประเทศช�ติมั่นคง	ประช�ชนมี 

คว�มสุข	 เน้นก�รบริห�รจัดก�รสภ�วะแวดล้อมของประเทศให้มีคว�มมั่นคง	 ปลอดภัย	 เอกร�ช	อธิปไตย	 

และมีคว�มสงบเรียบร้อยในทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับช�ติ	สังคม	ชุมชน	มุ่งเน้นก�รพัฒน�คน	เครื่องมือ	เทคโนโลยี	

และระบบฐ�นข้อมูลขน�ดใหญ่ให้มีคว�มพร้อมส�ม�รถรับมือกับภัยคุกค�มและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ	และ

ทุกระดับคว�มรุนแรง	ควบคู่ไปกับก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ด้�นคว�มมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	และที่อ�จจะ 
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เกดิขึน้ในอน�คต	ใชก้ลไกก�รแกไ้ขปญัห�แบบบรูณ�ก�รทัง้กับสว่นร�ชก�ร	ภ�คเอกชน	ประช�สงัคม	และองคก์ร 

ที่ไม่ใช่รัฐ	รวมถึงประเทศเพื่อนบ้�นและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐ�นของหลักธรรม�ภิบ�ล

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	มีเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีมุ่งเน้นก�รยกระดับ

ศักยภ�พของประเทศในหล�กหล�ยมิติ	บนพ้ืนฐ�นแนวคิด	๓	ประก�ร	 ได้แก่	 (๑)	“ต่อยอดอดีต”	 โดยมอง

กลับไปที่ร�กเหง้�ท�งเศรษฐกิจ	อัตลักษณ์	 วัฒนธรรม	ประเพณี	วิถีชีวิต	และจุดเด่นท�งทรัพย�กรธรรมช�ติ 

ที่หล�กหล�ย	รวมทั้งคว�มได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้�นอ่ืน	ๆ	นำ�ม�ประยุกต์ผสมผส�นกับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่	 (๒)	“ปรับปัจจุบัน”	

เพื่อปูท�งสู่อน�คต	ผ่�นก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นของประเทศในมิติต่�ง	ๆ	ทั้งโครงข่�ยระบบคมน�คม 

และขนสง่	โครงสร�้งพืน้ฐ�นวิทย�ศ�สตร	์เทคโนโลย	ีและดจิิทลั	และก�รปรบัสภ�พแวดลอ้มใหเ้อ้ือตอ่ก�รพฒัน�

อตุส�หกรรมและบรกิ�รอน�คต	และ	(๓)	“สร�้งคณุค�่ใหมใ่นอน�คต”	ดว้ยก�รเพิม่ศกัยภ�พของผูป้ระกอบก�ร	

พัฒน�คนรุ่นใหม่	รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ	เพื่อตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของตล�ด	ผสมผส�นกับยุทธศ�สตร์

ที่รองรับอน�คตบนพื้นฐ�นของก�รต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน	พร้อมทั้งก�รส่งเสริมและสนับสนุนจ�กภ�ครัฐ	

ให้ประเทศไทยส�ม�รถสร้�งฐ�นร�ยได้และก�รจ้�งง�นใหม่	ขย�ยโอก�สท�งก�รค้�และก�รลงทุนในเวทีโลก	

ควบคู่ไปกับก�รยกระดับร�ยได้และก�รกินดีอยู่ดี	รวมถึงก�รเพิ่มข้ึนของคนชั้นกล�งและลดคว�มเหลื่อมลำ้�ของ

คนในประเทศได้ในคร�วเดียวกัน	

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้�หม�ยก�รพัฒน� 

ที่สำ�คัญเพื่อพัฒน�คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี	 เก่ง	 และมีคุณภ�พ	 โดยคนไทยมีคว�มพร้อม 

ทัง้ก�ย	ใจ	สติปญัญ�	มพีฒัน�ก�รทีด่รีอบด�้นและมสีขุภ�วะทีด่ใีนทกุชว่งวยั	มจีติส�ธ�รณะ	รบัผดิชอบตอ่สงัคม

และผู้อื่น	มัธยัสถ์	อดออม	โอบอ้อมอ�รี	 มีวินัย	รักษ�ศีลธรรม	และเป็นพลเมืองดีของช�ติ	มีหลักคิดที่ถูกต้อง 

มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่	๒๑	มีทักษะสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�ที่	๓	และอนุรักษ์ภ�ษ�ท้องถิ่น	มีนิสัย

รักก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิต	สู่ก�รเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง	 เป็นนวัตกร	นักคิด	 

ผู้ประกอบก�ร	เกษตรกรยุคใหม่และอื่น	ๆ	โดยมีสัมม�ชีพต�มคว�มถนัดของตนเอง	

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	 มีเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่สำ�คัญที่ 

ให้คว�มสำ�คญัต่อก�รดงึเอ�พลงัของภ�คสว่นต�่ง	ๆ 	ทัง้ภ�คเอกชน	ประช�สงัคม	ชมุชนทอ้งถิน่ม�รว่มขบัเคลือ่น	 

โดยก�รสนับสนุนก�รรวมตัวของประช�ชนเพื่อส่วนรวม	กระจ�ยอำ�น�จและคว�มรับผิดชอบไปสู่กลไกบริห�ร

ร�ชก�รแผ่นดินในระดับท้องถิ่น	ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชน	ก�รเตรียมคว�มพร้อมของประช�กร 

ทัง้ในมิติสขุภ�พ	เศรษฐกจิ	สงัคม	และสภ�พแวดลอ้มใหเ้ปน็ประช�กรทีม่คีณุภ�พ	พึง่พ�ตนเองและทำ�ประโยชน์

แก่ครอบครัว	ชุมชน	และสังคมให้น�นที่สุด	 โดยรัฐให้หลักประกันก�รเข้�ถึงบริก�รและสวัสดิก�รที่มีคุณภ�พ 

อย่�งเป็นธรรมและทั่วถึง	

 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้�หม�ยก�รพัฒน� 

ที่สำ�คัญเพื่อปรับเปลี่ยนภ�ครัฐที่ยึดหลัก	“ภ�ครัฐของประช�ชนเพื่อประช�ชนและประโยชน์ส่วนรวม”	 โดย 

ภ�ครฐัตอ้งมขีน�ดทีเ่หม�ะสมกบับทบ�ทภ�รกิจ	แยกแยะบทบ�ทหน่วยง�นของรฐัทีท่ำ�หน้�ทีใ่นก�รกำ�กับหรอืใน

ก�รให้บริก�รยึดหลักธรรม�ภิบ�ล	ปรับวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม	มีคว�ม 

ทันสมัย	และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวล�	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รนำ�

นวัตกรรม	เทคโนโลยขีอ้มลูขน�ดใหญ	่ระบบก�รทำ�ง�นทีเ่ปน็ดิจิทัลเข�้ม�ประยกุตใ์ชอ้ย�่งคุม้ค�่	และปฏิบตังิ�น 



8

เทียบได้กับม�ตรฐ�นส�กล	 รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้�ง	 เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอก�สให้ทุกภ�คส่วนเข้�ม� 

มสีว่นรว่มเพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของประช�ชนไดอ้ย�่งสะดวก	รวดเรว็และโปร่งใส	โดยทกุภ�คสว่นในสงัคม

ตอ้งรว่มกนัปลกูฝงัค�่นยิมคว�มซือ่สตัยส์จุรติ	คว�มมธัยสัถ	์และสร�้งจติสำ�นึกในก�รปฏเิสธไมย่อมรบัก�รทจุรติ

ประพฤติมิชอบอย�่งสิน้เชิง	นอกจ�กนัน้	กฎหม�ยตอ้งมคีว�มชดัเจน	มเีพยีงเท�่ทีจ่ำ�เป็น	มคีว�มทนัสมยั	มคีว�ม

เป็นส�กล	มีประสิทธิภ�พ	และนำ�ไปสู่ก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�และเอื้อต่อก�รพัฒน�	โดยกระบวนก�รยุติธรรม 

มีก�รบริห�รที่มีประสิทธิภ�พ	เป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติและก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรมต�มหลักนิติธรรม

 

๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
	 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พ.ศ.	๒๕๖๐	ม�ตร�	๒๕๘	จ.	 ได้บัญญัติให้มีก�รดำ�เนินก�รปฏิรูป

ประเทศด้�นก�รศึกษ�	ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับก�รดูแลและพัฒน�ก่อนเข้�รับก�รศึกษ�	 เพื่อให้เด็กเล็ก 

ได้รับก�รพัฒน�ร่�งก�ย	จิตใจ	วินัย	อ�รมณ์	สังคม	และสติปัญญ�ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่�ใช้จ่�ย	ให้ดำ�เนินก�ร 

ตร�กฎหม�ยเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งก�รศึกษ�	 ให้มีกลไกและระบบก�รผลิต	คัดกรอง	 

และพัฒน�ผู้ประกอบวิช�ชีพครูและอ�จ�รย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญ�ณของคว�มเป็นครู	 มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถอย่�ง

แท้จริง	 ได้รับค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมกับคว�มส�ม�รถและประสิทธิภ�พในก�รสอน	รวมทั้งมีกลไกสร้�งระบบ

คุณธรรมในก�รบริห�รง�นบุคคลของผู้ประกอบวิช�ชีพครู	ให้มีก�รปรับปรุงก�รจัดก�รเรียนก�รสอนทุกระดับ

เพือ่ให้ผูเ้รยีนส�ม�รถเรยีนไดต้�มคว�มถนดัและปรบัปรงุโครงสร�้งของหน่วยง�นทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่บรรลเุป�้หม�ย

ดงักล�่ว	โดยสอดคลอ้งกันทัง้ในระดบัช�ตแิละระดบัพืน้ที	่ทัง้น้ี	บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญฯ	ม�ตร�	๒๖๑	กำ�หนด

ให้ก�รปฏิรูปต�มม�ตร�	๒๕๘	จ.	ด้�นก�รศึกษ�	มีคณะกรรมก�รที่มีคว�มเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรี

แต่งต้ัง	ดำ�เนินก�รศกึษ�และจดัทำ�ขอ้เสนอแนะ	และร�่งกฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้งในก�รดำ�เนินก�รใหบ้รรลเุป้�หม�ย								

เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำ�เนินก�รต่อไป	นอกจ�กนี้	ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ยังเป็นส่วนหนึ่งของก�รปฏิรูปประเทศ

เพื่อสนับสนุนก�รบรรลุต�มยุทธศ�สตร์ช�ติที่กำ�หนดไว้ในด้�นต่�ง	ๆ	 เนื่องด้วยก�รศึกษ�เป็นพื้นฐ�นท่ีสำ�คัญ 

ของก�รพัฒน�ประเทศ	ดังนั้น	แผนปฏิรูปประเทศด้�นก�รศึกษ�จึงเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่จะสนับสนุน 

ก�รดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์ช�ติทุกด้�น	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งด้�นก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ของประเทศ	 

ด้�นคว�มเท่�เทียมและคว�มเสมอภ�คของสังคม	และด้�นขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

และก�รกระจ�ยร�ยได้	โดยวัตถุประสงค์ของก�รปฏิรูปก�รศึกษ�	มีดังนี้

 ๑)  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา	(enhance	quality	of	education)	ครอบคลุม

	 	 ๑.๑)	 ผลลัพธ์ท�งก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้	 (learning	outcomes)	ทั้งด้�นคว�มรู้	ทักษะ	 เจตคติ

ที่ถูกต้อง	และรู้จักดูแลสุขภ�พ	 เพื่อก�รจัดก�รในเรื่องก�รดำ�รงชีวิตของตนเองและก�รใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น 

ต�มเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญม�ตร�	๕๔	วรรค	๔

	 	 ๑.๒)	 ครู	อ�จ�รย์และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	ที่ต้องเป็นผู้มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญ	ครูมีจิตวิญญ�ณ

ของคว�มเป็นครู

	 	 ๑.๓)	 หลักสูตรและกระบวนก�รจัดก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้	 (educational	core	processes)	ที่

ยืดหยุ่น	หล�กหล�ย	ถูกต้อง	ทันสมัย	ทันเวล�	และมุ่งเน้นก�รสร้�งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	และค่�นิยมท�ง

สังคมที่ถูกต้อง
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	 	 ๑.๔)	 สถ�นศึกษ�และระบบสนับสนุน	 (educational	 institutions	and	support	 systems)	 

ที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของก�รจัดก�รศึกษ�	 ตลอดจนทรัพย�กรด้�นก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ	 ได้แก่ 

งบประม�ณและเทคโนโลยี

 ๒)  ลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา	 (reduce	disparity	 in	education)	 เป็นส่วนหนึ่งของก�รสร้�ง

คว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�	(equity	in	education)	ประกอบด้วย

	 	 ๒.๑)	 โอก�สในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�และเทคโนโลยีที่สนับสนุนก�รเรียนรู้	(equity	in	access)

	 	 ๒.๒)	 โอก�สในก�รได้รับท�งเลือกในก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้พัฒน�ที่เหม�ะสมกับศักยภ�พ 

ของผู้เรียน	(equity	in	choosing	appropriate	process	in	education)

	 	 ๒.๓)	 โอก�สในก�รได้รับประโยชน์จ�กก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�ทักษะในก�รประกอบอ�ชีพ 

ที่เหม�ะสมกับศักยภ�พต�มคว�มถนัดของผู้เรียน	(equity	in	benefiting	from	aptitude-based	quality	of	 

education)	ทั้งในและนอกระบบก�รศึกษ�	รวมถึงก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่�งมีคุณภ�พ

 ๓)  มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 (leverage	excellence	

and	competitiveness)	หม�ยถงึ	ก�รสร�้งสมรรถนะและคณุลกัษณะของผูเ้รยีนทีม่ศีกัยภ�พสงู	มคีว�มเปน็ผูน้ำ�	

ริเริ่มสร้�งสรรค์นวัตกรรมใหม่	ๆ	และก�รผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้�ให้ส�ม�รถต่อยอดง�นวิจัย 

ทีส่�ม�รถตอบโจทยก์�รพฒัน�ประเทศ	ก�รสร�้งคว�มรว่มมอืและเชือ่มต่อกับสถ�บนัวิจัยอ่ืน	ๆ 	ทัว่โลก	สอดคลอ้ง

กับทิศท�งก�รขับเคลื่อนท�งเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	อีกท้ังสถ�บันก�รศึกษ�ของไทยและ

ระบบก�รศึกษ�ไทยต้องได้รับก�รยอมรับว่�เทียบเคียงได้กับประเทศชั้นนำ�อื่น	ๆ

 ๔) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับ 

ความหลากหลายของการจัดการศกึษา และสรา้งเสรมิธรรมาภบิาล	(improve	efficiency,	agility	and	good	

governance)	 โดยเฉพ�ะก�รส่งเสริมและสร้�งสมดุลของคว�มคุ้มค่�	คว�มโปร่งใส	คว�มรับผิดชอบ	คุณธรรม

และจริยธรรม	ทั้งนี้	 ระบบก�รศึกษ�ของประเทศที่มีธรรม�ภิบ�ลจะเอ้ือต่อก�รบรรลุวัตถุประสงค์ข้อ	๑)-๓)	 

ข้�งต้นอย่�งครอบคลุมและสมดุล	(balanced	and	inclusive	achievement)

	 ทั้งนี้	 ก�รศึกษ�ที่จะได้รับก�รปฏิรูปต�มวัตถุประสงค์ที่กล่�วถึงข้�งต้นนี้	 จะครอบคลุมถึงก�รเรียนรู้ 

ตลอดชวีติ	มิได้จำ�กดัเฉพ�ะก�รจัดก�รศกึษ�เพือ่คุณวฒุติ�มระดบัเท�่น้ัน	และเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องก�ร

ปฏิรูปก�รศึกษ�ข้�งต้น	จึงได้มีก�รกำ�หนดประเด็นก�รปฏิรูปไว้	๗	เรื่อง	ดังนี้

 เรือ่งที ่๑ การปฏริปูระบบการศกึษาและการเรยีนรูโ้ดยรวมของประเทศ โดยพระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำาดับรอง โดยมีเป้�หม�ยสำ�คัญ	คือ

	 ๑)	 ประเทศไทยมีก�รบังคับใช้กฎหม�ยท่ีเกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�เป็นกลไกสำ�คัญต่อก�รบริห�รและ 

จัดก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พอย่�งเหม�ะสม	สอดคล้องกับ	(ร่�ง)	พ.ร.บ.	ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	....

	 ๒)		 ภ�ครัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และภ�คเอกชนมีคว�มร่วมมือในก�รจัดก�รศึกษ�อย่�งสมดุล

และภ�คเอกชนมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�ในรูปแบบต่�ง	ๆ	เพิ่มขึ้น

	 ๓)		 คนไทยทุกช่วงวัยส�ม�รถเรียนรู ้ตลอดชีวิตได้ต�มคว�มต้องก�รผ่�นก�รจัดก�รศึกษ�เพ่ือก�ร

พัฒน�ตนเองและก�รศึกษ�เพื่อก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ผ่�นช่องท�งต่�ง	 ๆ	 เพื่อให้เป็นคนไทยที่มีศักยภ�พ 

ทักษะ	และคว�มเชีย่วช�ญเฉพ�ะด้�นต�มคว�มถนัด	และส�ม�รถเทยีบม�ตรฐ�นสมรรถนะไดต้�มกรอบคุณวุฒิ

วิช�ชีพ
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	 ๔)		 ก�รศึกษ�ไทยมีทิศท�งและก�รบริห�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พและเป็นเอกภ�พ	ต�มแผนก�รศึกษ�

แห่งช�ติเพื่อให้ส�ม�รถยกระดับคุณภ�พ	ลดคว�มเหลื่อมลำ้�	และส�ม�รถแข่งขันได้

	 ๕)		 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รศกึษ�แหง่ช�ต	ิเปน็หน่วยง�นทีม่ปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิล

ในระดับสูง	 เพื่อก�รดำ�เนินก�รต�มหน้�ที่และอำ�น�จที่กำ�หนดไว้ในร่�งพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 

พ.ศ.	....

 เรื่องที่ ๒ การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน	โดยมีเป้�หม�ยสำ�คัญ	คือ

	 ๑)		 เด็กปฐมวัย	ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป	และกลุ่มที่มีคว�มต้องก�รจำ�เป็นพิเศษ	ส�ม�รถเข้�ถึง	และได้รับ

ก�รดูแลและก�รศึกษ�ระดับปฐมวัยอย่�งเหม�ะสม	 มีคุณภ�พ	ทั่วถึง	 และเท่�เทียมกัน	 รวมถึงมีระบบ 

คัดเลือกเด็กเข้�เรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีีที่	๑	และก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เหม�ะสมกับช่วงวัย	มีระบบฐ�นข้อมูล

ที่เอื้อต่อก�รดูแลที่เชื่อมโยงกันได้ระหว่�งหน่วยง�น	และมีก�รพัฒน�บุคล�กรท่ีเก่ียวข้อง	มีกลไกขับเคลื่อน 

และบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นระหว่�งกระทรวงและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภ�พ

	 ๒)		 พ่อ	แม่	ผู้ปกครอง	และบุคล�กรที่เกี่ยวข้องได้รับปรับเปลี่ยนกรอบคิด	(Mindset)	 เกี่ยวกับคว�มรู ้

คว�มเข้�ใจที่ถูกต้องในก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนก�รตั้งครรภ์	ก�รเลี้ยงดู	ดูแล	และพัฒน�เด็กปฐมวัย

 เรื่องที่ ๓ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา	โดยมีเป้�หม�ยสำ�คัญ	คือ

	 ๑)		 เด็ก	เย�วชน	และประช�ชนที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอก�ส	ทุกคนมีคว�มเสมอภ�คในโอก�ส

พัฒน�ตนเองต�มศักยภ�พและเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ	รวมถึงเสริมสร้�งก�รพัฒน�ครูและสถ�นศึกษ�ให้มี

ประสิทธิภ�พและคุณภ�พ	ตลอดจนวิจัยและพัฒน�องค์คว�มรู้ที่นำ�ไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับคว�มส�ม�รถของ

คนไทยได้อย่�งยั่งยืน

	 ๒)		 บุคคลพิก�ร	บุคคลที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ	และบุคคลที่มีคว�มต้องก�รก�รดูแลเป็นพิเศษ	ได้รับ 

ก�รพัฒน�อย่�งทั่งถึงเต็มศักยภ�พ	และส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุขและมีศักดิ์ศรี

	 ๓)		 โรงเรียนขน�ดเล็กในพื้นที่ห่�งไกลและโรงเรียนขน�ดกล�งที่ต้องก�รก�รยกระดับคุณภ�พของ 

ก�รจัดก�รศึกษ�อย่�งเร่งด่วน	ได้รับก�รแก้ไขปัญห�อย่�งเป็นระบบ

	 ๔)		 ครู	บุคล�กรท�งก�รศึกษ�ได้รับเงินเดือน	ค่�ตอบแทน	สวัสดิก�ร	และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น

ที่เหม�ะสม	 โดยให้คำ�นึงถึงก�รปฏิบัติง�นที่มีคว�มย�กลำ�บ�ก	หรือก�รปฏิบัติง�นในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยหรือ 

ห่�งไกล

	 ๕)		 ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขน�ดเล็กในพ้ืนท่ีห่�งไกลและโรงเรียนขน�ดกล�ง	ที่ต้องก�รก�รยกระดับ

คุณภ�พของก�รจัดก�รศึกษ�อย่�งเร่งด่วนส�ม�รถเข้�ถึงก�รสนับสนุนท�งวิช�ก�รได้อย่�งเพียงพอ

 เรื่องที่ ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 

โดยมีเป้�หม�ยสำ�คัญ	คือ

	 ๑)		 มีแผนก�รผลิตและพัฒน�ครูต�มคว�มต้องก�รของประเทศ	 (demand-side	 financing)	 โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม	 สนับสนุนทุนก�รศึกษ�	 คัดเลือกสถ�บันก�รศึกษ� 

ที่มีคุณภ�พในก�รผลิตครูเพื่อให้ผู้รับทุนเข้�รับก�รศึกษ�	 เพื่อให้ได้ครูที่มีสมรรถนะ	ตรงกับคว�มต้องก�ร 

ของประเทศ	
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	 ๒)		 ได้ครูสมรรถนะสูงและตรงต�มคว�มต้องก�รของประเทศ	ที่จบก�รศึกษ�จ�กสถ�บันที่ใช้หลักสูตร 

ฐ�นสมรรถนะที่ทำ�ให้นิสิตนักศึกษ�	ครูมีคว�มศรัทธ�ต่อวิช�ชีพครู	 มีจิตวิญญ�ณของคว�มเป็นครู	 มีคว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถอย่�งแท้จริง	 ได้รับประสบก�รณ์ด้�นวิช�ชีพครูและก�รนิเทศที่มีประสิทธิภ�พอย่�งต่อเน่ือง 

ตลอดหลักสูตร

	 ๓)	 ได้ครูอ�ชีวศึกษ�ที่มีจิตวิญญ�ณคว�มเป็นครู	 มีสมรรถนะสูง	มีคว�มเชี่ยวช�ญในก�รจัดก�รเรียน 

ก�รสอน	ทั้งภ�คทฤษฎี	และภ�คปฏิบัติ

	 ๔)		 ครู	 บุคล�กรท�งก�รศึกษ�มีก�รพัฒน�คว�มรู ้และทักษะ	 และสมรรถนะในก�รปฏิบัติหน้�ที่

ของตนอย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อคว�มก้�วหน้�ท�งวิช�ชีพด้วยระบบและวิธีก�รที่หล�กหล�ยและเหม�ะสม 

ในก�รพัฒน�แต่ละกลุ่ม	โดยคำ�นึงถึงก�รปฏิบัติง�นในพื้นที่ห่�งไกล	เสี่ยงภัย	ย�กลำ�บ�ก	และทุรกันด�รให้้ได้รับ

คว�มสะดวกในก�รพัฒน�

	 ๕)		 ครู	บุคล�กรท�งก�รศึกษ�มีคว�มก้�วหน้�ในก�รประกอบอ�ชีพ	 ได้รับค่�ตอบแทนที่เหม�ะสม

กับคว�มส�ม�รถ	ประสิทธิภ�พในก�รสอน	และผลลัพธ์ในก�รพัฒน�ผู้้เรียน	 โดยคำ�นึงถึงผู้ปฏิบัติง�นในพื้นที่ 

ห่�งไกล	เสี่ยงภัย	ย�กลำ�บ�ก	และทุรกันด�ร

	 ๖)		 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�มีคุณสมบัติ	 สมรรถนะ	และคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญ	ประสบก�รณ์และจัด

หรือสนับสนุนให้ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ได้รับก�รพัฒน�คว�มรู้	 สมรรถนะ	และประสบก�รณ์ที่จำ�เป็นสำ�หรับ

ก�รปฏิบัติหน้�ที่	 รวมไปถึงก�รพัฒน�ผู้ที่มีโอก�สจะได้รับก�รคัดเลือกหรือสรรห�เป็นผู้บริห�รสถ�นศึกษ� 

และผู้ที่ไม่ผ่�นก�รประเมิน

	 ๗)		 ให้ครุุสภ�เปน็องคก์รวิช�ชีพครทูีม่หีน�้ทีก่ำ�หนดม�ตรฐ�นวชิ�ชพีและจรรย�บรรณของวชิ�ชพี	ควบคมุ

คว�มประพฤติและก�รดำ�เนินง�นของผู้ประกอบวิช�ชีพท�งก�รศึกษ�	รวมทั้งส่งเสริม	สนับสนุน	ยกย่อง	และ 

ผดุงเกียรติผู้ประกอบวิช�ชีพท�งก�รศึกษ�

	 ๘)		 ให้ระบบง�นในก�รบริห�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ภ�ครัฐ	 เป็นระบบที่มีก�รดำ�เนินก�รเป็น

ไปต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	มีคว�มคล่องตัว	มีก�รกระจ�ยอำ�น�จที่เหม�ะสมเอ้ือต่อก�รบริห�รสถ�นศึกษ�ที่ม ี

คว�มเป็นอิสระ

 เรื่องที่ ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑	 โดยมี

เป้�หม�ยสำ�คัญ	คือ

	 ๑)		 ก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐ�นสมรรถนะ	และแนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู ้

เชิงรุกและก�รวัดประเมินผลเพื่อพัฒน�ผู้้เรียน

	 ๒)		 ผู้เรียนได้รับก�รพัฒน�คุณธรรมและจริยธรรม	เพื่อเป็นคนดีของสังคม	มีวินัยและภูมิใจในช�ติ

	 ๓)		 มีระบบทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติที่ได้รับก�รปรับปรุงให้ส�ม�รถประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� 

เพื่อใช้ประโยชน์ในก�รยกระดับคุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�อย่�งมีสัมฤทธิผล	และมีแนวท�งในก�รคัดเลือกผู้้เรียน

เข้�ศึกษ�ต่อด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย	เพื่อลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งก�รศึกษ�

	 ๔)		 สถ�นศึกษ�ส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ได้อย่�งมีคุณภ�พ	ประสิทธิภ�พ	มีธรรม�ภิบ�ล	โดยมีก�รส่งเสริม 

ให้เกิดก�รพัฒน�คุณภ�พอย่�งต่อเนื่องและได้รับก�รสนับสนุนที่เหม�ะสมกับบริบทเพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รจัด 

ก�รศึกษ�ทุกระดับต�มปรัชญ�และเป้�หม�ยของสถ�นศึกษ�และมีระบบคว�มรับผิดชอบท�งก�รศึกษ�	 

(Educational	Accountability)	บนพื้นฐ�นสมรรถนะหลักของผู้้เรียน
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	 ๕)		 สถ�นศึกษ�ระดับต่�ง	ๆ	มีระบบคุ้มครองด้�นคว�มปลอดภัย	สุขภ�พ	และสวัสดิภ�พอย่�งเหม�ะสม

	 ๖)		 เพิ่มจำ�นวนผู้เรียนอ�ชีวศึกษ�ในส�ข�ที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของภ�คเอกชนและประเทศ	 

และผู้้จบอ�ชีวศึกษ�มีง�นทำ�

	 ๗)		 ผูเ้รยีนอ�ชวีศกึษ�มคีว�มรู	้ทกัษะ	เก่งปฏิบตั	ิมสีมรรถนะเปน็ทีย่อมรบั	หรอืผ�่นก�รศกึษ�อ�ชวีศึกษ�

ระบบทวิภ�คี	และก�รฝึกง�นในสถ�นประกอบก�ร

	 ๘)		 ผู้้เรียนที่จบก�รศึกษ�อ�ชีวศึกษ�มีคว�มส�ม�รถที่จะเป็นผู้ประกอบก�รได้เอง

	 ๙)		 บัณฑิตในระดับอุดมศึกษ�มีสมรรถนะสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น	เพิ่มก�รผลิต 

ในส�ข�ที่ประเทศต้องก�ร	และลดก�รผลิตในส�ข�ที่ไม่ตรงคว�มต้องก�ร

	 ๑๐)		สถ�บันอุดมศึกษ�ของไทยส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของประเทศได้ในอน�คต	ทั้งในด้�น 

ก�รพฒัน�คน	ก�รวจิยัและสร�้งสรรค์น์วตักรรม	ตลอดจนทำ�ให้ส้ถ�บนัอุดมศกึษ�ไทยส�ม�รถปรบัตวัและแข่งขัน

ได้ในโลก	หรือเป็นสถ�บันที่ส�ม�รถสนับสนุนก�รพัฒน�ชุมชนและสังคมได้อย่�งมีประสิทธิผล

	 ๑๑)		ลดปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งก�รศึกษ�ในระดับอุดมศึกษ�	 โดยเปิดโอก�สให้ผู้ที่มีศักยภ�พในก�ร

เรียนระดับอุดมศึกษ�ส�ม�รถเข้�เรียนในส�ข�ที่ตนถนัดได้อย่�งเต็มศักยภ�พ

	 ๑๒)		เพิ่มประสิทธิภ�พของก�รใช้้งบประม�ณของรัฐในก�รสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ในระดับอุดมศึกษ�

ของประเทศ	รวมถงึปรบัปรุงธรรม�ภบิ�ลในก�รจดัก�รระบบอดุมศกึษ�และธรรม�ภิบ�ลภ�ยในสถ�บนัอดุมศกึษ�	

ให้้ก�รจัดก�รมีคว�มรับผิดชอบ	คว�มโปร่งใส	ตรวจสอบได้และส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมอย่�งเหม�ะสม

	 ๑๓)		มีสถ�บนั	หลกัสตูรและก�รเรยีนรูแ้หง่ช�ตเิปน็หน่วยง�นของรฐัทีไ่ม่เปน็สว่นร�ชก�รหรอืรฐัวสิ�หกจิ

ต�มกฎหม�ยว�่ด้วยวิธีก�รงบประม�ณหรอืกฎหม�ยอ่ืน	เปน็หนว่ยง�นทีไ่ม่แสวงห�ผลกำ�ไร	ทำ�หน้�ทีเ่ปน็องคก์ร

กล�งในก�รพัฒน�หลักสูตร	 วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้	ก�รวัดและประเมินผลในระดับขั้นพื้นฐ�น	รวมทั้งก�รจัดทำ� 

ส่งเสริม	สนับสนุนก�รนำ�หลักสูตรไปใช้้และติดต�มผล

 เรื่องท่ี ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา	โดยมีเป้�หม�ยสำ�คัญ	คือ

	 ๑)		 สถ�นศึกษ�ของรัฐมีคว�มเป็นอิสระและมีธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�รและจัดก�รศึกษ�ครอบคลุม 

ด�้นก�รบรหิ�รวชิ�ก�ร	ด�้นก�รบรหิ�รงบประม�ณ	ด�้นก�รบรหิ�รง�นบคุล�กร	ด�้นก�รบรหิ�รง�นทัว่ไป	และ

มีคว�มรับผิดชอบต่อคุณภ�พของก�รจัดก�รศึกษ�

	 ๒)		 ผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมก�รศึกษ�ได้รับก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ	 เหม�ะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

ของชุมชนและพื้นที่

	 ๓)		 มีก�รเรียนรู้และขย�ยผลของนวัตกรรมที่ได้จ�กพื้นที่นวัตกรรมก�รศึกษ�สู่ก�รจัดก�รศึกษ�ในพื้นที่

อื่น	ๆ

	 ๔)		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รมีโครงสร้�งที่แบ่งแยกหน้�ที่และอำ�น�จเพื่อรองรับรูปแบบใหม่ที่แยก 

คว�มรับผิดชอบในด้�นนโยบ�ย	(Policy)	ด้�นกำ�กับดูแล	ส่งเสริม	(Regulator)	ด้�นก�รสนับสนุน	(Supporter)	 

และด้�นก�รดำ�เนินก�รหรือก�รปฏิบัติก�ร	(Operator)	มุ่งเน้นก�รกระจ�ยอำ�น�จ	ธรรม�ภิบ�ล	รับผิดชอบ 

ต่อก�รสนับสนุนสถ�นศึกษ�และมีบทบ�ทหน้�ที่และอำ�น�จสอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหม�ยว่�ด้วย 

ก�รศึกษ�แห่งช�ติ
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 เรื่องที่ ๗ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for 

Educational and Learning Reform)	โดยมีเป้�หม�ยสำ�คัญ	คือ

	 ๑)		 เพื่อพัฒน�ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มก�รเรียนรู้แห่งช�ติ	 (National	Digital	Learning	Platform) 

ในก�รปรับเปลี่ยนระบบก�รศึกษ�	สร้�งคุณภ�พ	ลดคว�มเหลื่อมลำ้�	และสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	 

เพื่อให้ก้�วกระโดดทันกับพัฒน�ก�รในโลก	ต�มแผนยุทธศ�สตร์ช�ติในก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์	 โดยมี 

เป้�หม�ยจำ�เพ�ะ	ดังนี้

	 	 ๑.๑)	 เพื่อใช้ประโยชน์จ�กแหล่งข้อมูลคว�มรู้ต่�ง	ๆ	ที่มีอยู่และจะมีก�รสร้�งขึ้นต่อไป	ทั้งใน 

ประเทศและต่�งประเทศ	 ให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้อย่�งกว้�งขว�งและทั่วถึง	 ทั้งเป็นที่รวบรวมข้อมูล 

สื่อก�รเรียนรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว

	 	 ๑.๒)		เป็นกลไกในก�รรวบรวม	คัดกรอง	พัฒน�สื่อก�รเรียนรู้ที่มีคุณภ�พให้อยู่ในรูปแบบที่ส�ม�รถ

ใช้้ประโยชน์ได้อย่�งกว้�งขว�งและทั่วถึง	ตลอดจนมีกลไกในก�รเข้�ถึงและคัดเลือกสิ่งที่ต้องก�รได้โดยง่�ย

	 	 ๑.๓)		เป็นเวทีที่มีก�รเข้�ม�แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะชุมชน	นำ�ไปสู่ก�รเปิดโอก�สให้ทุกคน 

เข้�ม�เรียน	ซึ่งจะลดคว�มเหลื่อมลำ้�	 และนำ�แหล่งข้อมูลส่ือก�รเรียนรู้ใหม่เข้�ม�ได้	 และมีก�รแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้กัน	ตลอดจนเป็นเวทีที่มีก�รให้บริก�รเพื่อก�รเรียนรู้	(service)	ต่�ง	ๆ

	 	 ๑.๔)	 เพ่ือเร่งรัดแก้ปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้�และสร้�งเสริมคุณภ�พก�รศึกษ�ทั้งระบบก�รศึกษ� 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่�งไกล	หรือผู้ด้อยโอก�ส	หรือผู้ที่มีคว�มจำ�เป็นพิเศษอันเป็น 

ก�รสร้�งพลังให้กับผู้เรียน	ครู	และโรงเรียน

	 	 ๑.๕)		เพื่อพัฒน�คุณภ�พครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	ให้้ส�ม�รถปรับบทบ�ทให้เป็นผู้้อำ�นวยก�ร 

เรยีนรู	้(facilitator)	โดยเนน้ให้ผู้เรยีนมีวิธีห�คว�มรูใ้นโลกแหง่คว�มรูอ้นัม�กม�ยใหเ้ท�่ทนักับคว�มเปลีย่นแปลง

ของยุคดิจิทัลในศตวรรษที่	๒๑

	 ๒)		 มีระบบข้อมูลและส�รสนเทศเพื่อก�รบริห�รจัดก�รระบบก�รศึกษ�	ครอบคลุมก�รจัดทำ�ข้อมูล 

ร�ยบุคคลของผู้้เรียน	ครู	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	สถ�นศึกษ�	หน่วยง�น	และกระบวนก�รที่เกี่ยวข้องใน 

ทุกระดับก�รศึกษ�และทุกระบบก�รศึกษ�

	 ๓)		 คนไทยมีคว�มฉล�ดรู้	 มีคว�มเข้�ใจ	ส�ม�รถตัดสินใจและตอบสนองต่อก�รใช้สื่อและระบบดิจิทัล 

ได้อย่�งเหม�ะสมในแต่ละช่วงวัย

	 ก�รบรรลุผลของก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ต�มแผนข้�งต้น	 จะแบ่งเป็น	๓	 ระยะ	คือ	 (๑)	 ระยะเร่งด่วน	 

(๒)	ระยะสั้น	หรือภ�ยใน	๓	ปี	และ	(๓)	ระยะกล�ง-ระยะย�ว	หรือภ�ยใน	๕-๑๐	ปี	ทั้งนี้ประเด็นปฏิรูปที่มีลำ�ดับ

คว�มสำ�คัญสูงสุดและต้องดำ�เนินก�รให้บรรลุผลให้ได้ในระยะเร่งด่วนมี	๖	ประเด็น	ได้แก่

	 ๑)	 ยกเครื่องระบบก�รศึกษ�โดยก�รบังคับใช้ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติฉบับใหม่ 

รวมถึงกฎหม�ยสำ�คัญอื่น	ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รปฏิรูปก�รศึกษ�	ได้แก่	ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รพัฒน�

เด็กปฐมวัย	พ.ศ.	 ....	ร่�งพระร�ชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมก�รศึกษ�	พ.ศ.	 ....	ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รอุดมศึกษ�	

พ.ศ.	....	และก�รจัดตั้งสถ�บันหลักสูตรและก�รเรียนรู้แห่งช�ติ

	 ๒)		 บุกเบิกนวัตกรรมของก�รจัดก�รศึกษ�ระดับโรงเรียน	กลุ่มโรงเรียน	หรือก�รจัดก�รระดับพื้นที่ 

โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กล�งของก�รยกระดับคุณภ�พของก�รศึกษ�ผ่�นก�รขับเคลื่อน	 เรื่องสถ�นศึกษ�ที่มี 

คว�มเป็นอิสระในก�รบริห�รจัดก�ร	และระบบนิเวศที่สนับสนุนก�รดำ�เนินก�รของสถ�นศึกษ�
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	 ๓)		 นำ�เสนอแนวท�งก�รปรับหลักสูตรก�รจัดก�รศึกษ�ในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นไปสู่หลักสูตร 

ฐ�นสมรรถนะ	และรูปแบบก�รปรับหลักสูตรในระดับช้ันประถมศึกษ�ปีที่	๑-๓	 จัดต้ังสถ�บันหลักสูตรและ 

ก�รเรียนรู้แห่งช�ติเพื่อเป็นเสมือนศูนย์คว�มเป็นเลิศในก�รวิจัย	พัฒน�และปรับปรุงหลักสูตร	ก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอน	และก�รประเมินผลก�รเรียนรู้สำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�ในระดับต่�ง	ๆ

	 ๔)		 สร้�ง	“ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อก�รเรียนรู้แห่งช�ติ”	 ใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีดิจิทัล	นำ�คว�มรู้	 

และวิธีก�รเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน	นักเรียน	และครูทั่วประเทศ	โดยเฉพ�ะในท้องถิ่นห่�งไกล

	 ๕)		 จัดระบบก�รผลิตครูให้มีคุณภ�พและสมรรถนะคว�มเป็นครู	 ผ่�นก�รจัดต้ังกองทุนหรือแผนง�น 

เพื่อก�รผลิตและพัฒน�ครูสำ�หรับครูรุ่นใหม่	และพัฒน�บัณฑิตครูที่มีอยู่ให้ตรงต�มคว�มจำ�เป็นของประเทศ 

ในระยะแรกเน้นครูปฐมวัย	และครูประถมศึกษ�	สำ�หรับท้องถิ่นข�ดแคลน

	 ๖)		 ให้มีก�รแต่งต้ังคณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 ต�มที่กำ�หนดไว้ในร่�งพระร�ชบัญญัติ 

ก�รศกึษ�แห่งช�ตฉิบบัใหม	่เพือ่เปน็กลไกหลกัในก�รขบัเคลือ่นแผนก�รศกึษ�แหง่ช�ตแิละก�รปฏริปูก�รศกึษ�

ให้เริ่มดำ�เนินก�รได้	และมีคว�มต่อเนื่องในระยะย�ว

๒.๓ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	 พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 เป็นกฎหม�ยสำ�คัญที่ว�งร�กฐ�น

ก�รจัดก�รศึกษ�ของประเทศในภ�พรวมเอ�ไว้	 โดยมีหลักก�ร	 วิธีก�รและแนวปฏิบัติต่�ง	 ๆ	 อันนำ�ไปสู่

กระบวนก�รจัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ	ทั่วถึง	 เท่�เทียมและเป็นธรรม	 รวมทั้งมีก�รบัญญัติกระบวนก�รใน

ก�รพัฒน�และยกระดับก�รเรียนรู้ที่มีคุณภ�พท่ีครอบคลุมก�รจัดก�รศึกษ�ของประเทศท้ังระบบในภ�พรวม	 

แต่ในส่วนนี้จะขอยกเพียงเฉพ�ะบ�งม�ตร�ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

 มาตรา ๖	 ก�รจัดก�รศึกษ�ต้องเป็นไปเพื่อพัฒน�คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	ทั้งร่�งก�ย	จิตใจ	 

สติปัญญ�	คว�มรู้	 และคุณธรรม	มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในก�รดำ�รงชีวิต	ส�ม�รถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่�ง 

มีคว�มสุข

 มาตรา ๗ ในกระบวนก�รเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ถูกต้องเก่ียวกับก�รเมือง	 ก�รปกครอง

ในระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 รู้จักรักษ�และส่งเสริมสิทธิ	 หน้�ที่	 เสรีภ�พ	 

คว�มเค�รพกฎหม�ย	คว�มเสมอภ�ค	และศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์	มีคว�มภ�คภูมิใจในคว�มเป็นไทย	รู้จักรักษ�

ผลประโยชนส์ว่นรวมและของประเทศช�ต	ิรวมทัง้สง่เสรมิศ�สน�	ศลิปะ	วฒันธรรมของช�ต	ิก�รกฬี�	ภมูปัิญญ�

ท้องถ่ิน	ภูมิปัญญ�ไทย	และคว�มรู้อันเป็นส�กล	ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	มีคว�ม

ส�ม�รถในก�รประกอบอ�ชีพ	รู้จักพึ่งตนเอง	มีคว�มริเริ่มสร้�งสรรค์	ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่�งต่อเนื่อง

 มาตรา ๘ ก�รจัดก�รศึกษ�ให้ยึดหลัก	ดังนี้

	 (๑)	 เป็นก�รศึกษ�ตลอดชีวิตสำ�หรับประช�ชน

	 (๒)		 ให้สังคมมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�

	 (๓)	 ก�รพัฒน�ส�ระและกระบวนก�รเรียนรู้ให้เป็นไปอย่�งต่อเนื่อง

 มาตรา ๙	ก�รจัดระบบ	โครงสร้�ง	และกระบวนก�รจัดก�รศึกษ�	ให้ยึดหลักดังนี้

	 (๑)	 มีเอกภ�พด้�นนโยบ�ย	และมีคว�มหล�กหล�ยในก�รปฏิบัติ

	 (๒)	 มีก�รกระจ�ยอำ�น�จไปสู่เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	สถ�นศึกษ�	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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	 (๓)	 มีก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รศึกษ�	และจัดระบบประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ทุกระดับและประเภท 

ก�รศึกษ�

	 (๔)		มีหลักก�รส่งเสริมม�ตรฐ�นวิช�ชีพครู	คณ�จ�รย์	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	และก�รพัฒน�ครู	

คณ�จ�รย์	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่อง

	 (๕)	 ระดมทรัพย�กรจ�กแหล่งต่�ง	ๆ	ม�ใช้ในก�รจัดก�รศึกษ�

	 (๖)	 ก�รมีส่วนร่วมของบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	องค์กรชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เอกชน	 

องค์กรเอกชน	องค์กรวิช�ชีพ	สถ�บันศ�สน�	สถ�นประกอบก�ร	และสถ�บันสังคมอื่น

 มาตรา ๑๐	 ก�รจัดก�รศึกษ�	 ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอก�สเสมอกันในก�รรับก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�นไม่น้อยกว่�สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่�งทั่วถึงและมีคุณภ�พโดยไม่เก็บค่�ใช้จ่�ย	

	 ก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับบุคคลซึ่งมีคว�มบกพร่องท�งร่�งก�ย	 จิตใจ	 สติปัญญ�	 อ�รมณ์	 สังคม	 

ก�รสื่อส�รและก�รเรียนรู้	หรือมีร่�งก�ยพิก�ร	หรือทุพพลภ�พ	หรือบุคคลซึ่งไม่ส�ม�รถพึ่งตนเองได้หรือไม่มี 

ผู้ดูแลหรือด้อยโอก�ส	ต้องจัดให้บุคคลดังกล่�วมีสิทธิและโอก�สได้รับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเป็นพิเศษ

 มาตรา ๒๒	ก�รจัดก�รศึกษ�ต้องยึดหลักว่�ผู้เรียนทุกคนมีคว�มส�ม�รถเรียนรู้และพัฒน�ตนเองได้	และ

ถือว่�ผู้เรียนมีคว�มสำ�คัญที่สุด	กระบวนก�รจัดก�รศึกษ�ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนส�ม�รถพัฒน�ต�มธรรมช�ติ 

และเต็มต�มศักยภ�พ

 มาตรา ๒๔	ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้	ให้สถ�นศึกษ�และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�ร	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 จัดเนื้อห�ส�ระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับคว�มสนใจและคว�มถนัดของผู้เรียน	โดยคำ�นึงถึง 

คว�มแตกต่�งระหว่�งบุคคล

	 (๒)	 ฝึกทักษะ	กระบวนก�รคิด	 ก�รจัดก�ร	 ก�รเผชิญสถ�นก�รณ์	 และก�รประยุกต์คว�มรู้ม�ใช้ 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห�

	 (๓)	 จดักิจกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้�กประสบก�รณจ์รงิ	ฝกึก�รปฏิบตัใิหท้ำ�ได	้คดิเปน็	ทำ�เป็น	รกัก�รอ่�น 

และเกิดก�รใฝ่รู้อย่�งต่อเนื่อง

	 (๔)	 จัดก�รเรียนก�รสอนโดยผสมผส�นส�ระคว�มรู้ด้�นต่�ง	ๆ	 อย่�งได้สัดส่วนสมดุลกัน	 รวมทั้ง 

ปลูกฝังคุณธรรม	ค่�นิยมที่ดีง�มและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิช�

	 (๕)	 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนส�ม�รถจัดบรรย�ก�ศ	 สภ�พแวดล้อม	 สื่อก�รเรียน	 และอำ�นวย 

คว�มสะดวกเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิก�รเรียนรู้และมคีว�มรอบรู้	รวมทัง้ส�ม�รถใชก้�รวจิยัเปน็สว่นหนึง่ของกระบวนก�ร

เรียนรู้	ทั้งนี้	ผู้สอนและผู้เรียนอ�จเรียนรู้ไปพร้อมกันจ�กสื่อก�รเรียนก�รสอนและแหล่งวิทย�ก�รประเภทต่�ง	ๆ

	 (๖)	 จัดก�รเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวล�ทุกสถ�นที่	 มีก�รประส�นคว�มร่วมมือกับบิด�ม�รด�	ผู้ปกครอง	

และบุคคลในชุมชนทุกฝ่�ย	เพื่อร่วมกันพัฒน�ผู้เรียนต�มศักยภ�พ

 มาตรา ๒๕	 รัฐต้องส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นและก�รจัดตั้งแหล่งก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ	ได้แก่	

ห้องสมุดประช�ชน	พิพิธภัณฑ์	หอศิลป์	 สวนสัตว์	 สวนส�ธ�รณะ	สวนพฤกษศ�สตร์	 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ 

และเทคโนโลยี	 ศูนย์ก�รกีฬ�และนันทน�ก�ร	แหล่งข้อมูล	 และแหล่งก�รเรียนรู้อ่ืนอย่�งพอเพียงและมี

ประสิทธิภ�พ
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 มาตรา ๒๖ 	 ให้สถ�นศึกษ�จัดก�รประเมินผู้ เรียนโดยพิจ�รณ�จ�กพัฒน�ก�รของผู้ เรียน 

คว�มประพฤติ	ก�รสังเกตพฤติกรรมก�รเรียน	ก�รร่วมกิจกรรมและก�รทดสอบควบคู่ไปในกระบวนก�รเรียน 

ก�รสอนต�มคว�มเหม�ะสมของแต่ละระดับและรูปแบบก�รศึกษ�	

	 ให้สถ�นศกึษ�ใชว้ธิกี�รทีห่ล�กหล�ยในก�รจัดสรรโอก�สก�รเข�้ศึกษ�ตอ่	และใหน้ำ�ผลก�รประเมนิผูเ้รยีน

ต�มวรรคหนึ่งม�ใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�ด้วย

 มาตรา ๒๙	 ให้สถ�นศึกษ�ร่วมกับบุคคล	ครอบครัว	 ชุมชน	 องค์กรชุมชน	 องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น	เอกชน	องค์กรเอกชน	องค์กรวิช�ชีพ	สถ�บันศ�สน�	สถ�นประกอบก�ร	และสถ�บันสังคมอื่น	ส่งเสริม

คว�มเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนก�รเรียนรู้ภ�ยในชุมชน	 เพื่อให้ชุมชนมีก�รจัดก�รศึกษ�อบรม	มีก�ร

แสวงห�คว�มรู้	ข้อมูล	ข่�วส�ร	และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญ�และวิทย�ก�รต่�ง	ๆ	เพื่อพัฒน�ชุมชนให้สอดคล้อง

กบัสภ�พปญัห�และคว�มตอ้งก�ร	รวมทัง้ห�วธีิก�รสนับสนุนใหม้กี�รแลกเปลีย่นประสบก�รณก์�รพฒัน�ระหว�่ง

ชุมชน

 มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอำ�น�จหน้�ที่ เกี่ยวกับก�รส่งเสริมและกำ�กับดูแลก�รศึกษ�ทุกระดับ	 

ทุกประเภท	และก�รอ�ชีวศึกษ�	แต่ไม่รวมถึงก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�ที่อยู่ในอำ�น�จหน้�ที่ของกระทรวงอื่น 

ที่มีกฎหม�ยกำ�หนดไว้เป็นก�รเฉพ�ะ	กำ�หนดนโยบ�ย	แผน	และม�ตรฐ�นก�รศึกษ�	สนับสนุนทรัพย�กรเพื่อ

ก�รศึกษ�	ส่งเสริมและประส�นง�นก�รศ�สน�	ศิลปะ	วัฒนธรรม	และก�รกีฬ�	ทั้งนี้	ในส่วนที่เกี่ยวกับก�รศึกษ�	 

รวมทั้งก�รติดต�ม	ตรวจสอบและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�	และร�ชก�รอื่นต�มที่มีกฎหม�ยกำ�หนดให้เป็น

อำ�น�จหน้�ที่ของกระทรวงหรือส่วนร�ชก�รที่สังกัดกระทรวง

“...........................ฯลฯ	..............................”

๒.๔  นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
	 รัฐบ�ลปัจจุบันภ�ยใต้ก�รนำ�ของ	พลเอก	ประยุทธ์	 	 จันทร์โอช�	น�ยกรัฐมนตรี	 ได้แถลงนโยบ�ย 

ต่อรัฐสภ�	เมื่อวันที่	๒๕	กรกฎ�คม	๒๕๖๒	ในส่วนของนโยบ�ยด้�นก�รศึกษ�	มีเนื้อห�ส�ระตอนหนึ่งที่สำ�คัญ 

ในก�รปฏิรูปกระบวนก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�ศักยภ�พของคนไทยทุกช่วงวัย	ดังนี้

 ๑) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  ๑.๑)  จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนา 

ตามศกัยภาพ	เพือ่สร้�งคนไทยทีม่พีฒัน�ก�รเต็มต�มศกัยภ�พผ�่นครอบครวัทีอ่บอุ่นในทกุรปูแบบครอบครัว	เพือ่

สง่ต่อก�รพฒัน�เดก็ไทยใหม้คีณุภ�พสู่ก�รพัฒน�ในระยะถดัไปบนฐ�นก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอืทีค่ำ�นงึถงึศกัยภ�พ

ของครอบครัวและพื้นที	่ เตรียมคว�มพร้อมก�รเป็นพ่อแม่	คว�มรู้เรื่องโภชน�ก�รและสุขภ�พ	ก�รอบรมเลี้ยงด ู

ก�รส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็กปฐมวัยผ่�นก�รให้บริก�รส�ธ�รณะที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพ�ะก�รยกระดับคุณภ�พ 

สถ�นพัฒน�เด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้ม�ตรฐ�น	และพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรท�งก�รศึกษ�และผู้ดูแล 

เด็กปฐมวัยให้ส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ได้อย่�งมีคุณภ�พ	

  ๑.๒) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 โดยคำ�นึงถึงพหุปัญญ�ที่หล�กหล�ยของเด็กแต่ละคน 

ให้ได้รับก�รส่งเสริมและพัฒน�อย่�งเต็มต�มศักยภ�พ	ผ่�นก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ

โรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศท�งที่ชัดเจน
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 ๒) พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

  ๒.๑) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย	สำ�หรับ

ศตวรรษที่	 ๒๑	 โดยปรับโครงสร้�งหลักสูตรก�รศึกษ�ให้ทันสมัย	 มีก�รนำ�เทคโนโลยีและก�รเรียนรู้ผ่�น

ประสบก�รณ์จริงเข้�ม�มีส่วนในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	และปรับระบบดึงดูด	ก�รคัดเลือก	ก�รผลิตและ

พัฒน�ครูที่นำ�ไปสู่ก�รมีครูสมรรถนะสูง	 เป็นครูยุคใหม่ท่ีส�ม�รถออกแบบและจัดระบบ	 ก�รสร้�งคว�มรู้ 

สร�้งวนิยั	กระตุน้	และสร�้งแรงบนัด�ลใจ	เปดิโลกทศันมุ์มมองของเดก็และครดู้วยก�รสอนในเชิงแสดงคว�มคิดเหน็ 

ให้ม�กขึ้น	ควบคู่กับหลักก�รท�งวิช�ก�ร	

  ๒.๒) จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำางานเพื่อพัฒนา	 สมรรถนะของผู้ เรียนทั้งใน 

ส่วนฐ�นคว�มรู้และระบบคว�มคิดในลักษณะสหวิทย�ก�ร	และตรงกับคว�มต้องก�รของประเทศในอน�คต	 

และเป็นผูเ้รียนทีส่�ม�รถปฏบิติัไดจ้รงิและส�ม�รถกำ�กับก�รเรยีนรูข้องตนเองได	้รวมถงึมทีกัษะด�้นภ�ษ�องักฤษ 

และภ�ษ�ที่ส�มท่ีส�ม�รถสื่อส�รและแสวงห�คว�มรู้ได้	 มีคว�มพร้อมทั้งทักษะคว�มรู้	 ทักษะอ�ชีพ	 

และทักษะชีวิตก่อนเข้�สู่ตล�ดแรงง�น

 ๓) พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐	 โดยก�รจัด

ระบบและกลไกคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน	ที่ชัดเจนเป็นระบบในก�รพัฒน�กำ�ลังคน 

ที่มีทักษะข้ันสูงให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้และทักษะม�ใช้ในก�รแก้ไขปัญห�	 รวมถึงก�รสร้�งและพัฒน�นวัตกรรม	 

ซึง่ตอ้งครอบคลมุก�รพฒัน�กำ�ลงัคนทีอ่ยูใ่นอตุส�หกรรมแลว้	กำ�ลงัคนทีก่ำ�ลงัจะเข�้สู่อุตส�หกรรมและเตรยีมก�ร 

สำ�หรับผลิตกำ�ลังคนในส�ข�ที่ข�ดแคลน	 เพื่อรองรับอุตส�หกรรมและเทคโนโลยีในอน�คต	 รวมทั้งเร่งรัด 

และขย�ยผลระบบคุณวุฒิวิช�ชีพ	ก�รยกระดับฝีมือแรงง�นในกลุ่มอุตส�หกรรมที่มีศักยภ�พ	และอุตส�หกรรม

ที่ใช้แรงง�นเข้มข้น	

 ๔)  ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำางานกับคนไทย	และส่งเสริมผู้มีคว�มส�ม�รถสูง	สนับสนุน

ให้ธุรกิจชั้นนำ�ในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีคว�มส�ม�รถระดับสูงจ�กทั่วโลกโดยเฉพ�ะคนไทย	 เพื่อกลับม�เป็น 

ผูน้ำ�ก�รเปลีย่นแปลงและถ�่ยทอดประสบก�รณค์ว�มรูค้ว�มเชีย่วช�ญใหแ้ก่บคุล�กรในองคก์ร	ซึง่จะชว่ยกระตุน้

ให้เกิดก�รสร้�งธุรกิจ	ผลิตภัณฑ์	และนวัตกรรมใหม่	ๆ	 ให้ประเทศ	โดยระยะแรกให้คว�มสำ�คัญกับก�รดึงดูด 

นกัวจิยั	ผูเ้ชีย่วช�ญจ�กต�่งประเทศม�รว่มวิจยัและพฒัน�เทคโนโลยชีัน้แนวหน้�ในส�ข�อตุส�หกรรมเป�้หม�ย	

รวมทัง้มีพืน้ทีใ่ห้กลุม่ผูม้คีว�มส�ม�รถพเิศษทีม่ศีกัยภ�พสงูไดท้ำ�ง�นรว่มกัน	หรอืรว่มกับเครอืข�่ยอ่ืน	ๆ 	เพือ่สร�้ง

องค์คว�มรู้และนวัตกรรมใหม่	ๆ	ให้ประเทศ	

 ๕)  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

   ๕.๑) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมลำ้าและความยากจน  

ยกระดับคณุภ�พชวีติของประช�ชน	โดยมุง่เนน้ก�รพฒัน�นวัตกรรมเชงิสงัคมและนวตักรรมในเชงิพืน้ทีท่ีส่�ม�รถ

ชว่ยแกป้ญัห�คว�มเหลือ่มลำ�้	สร�้งโอก�สสำ�หรบัผูด้อ้ยโอก�ส	และยกระดบัคณุภ�พชวีติผูส้งูวยัควบคูไ่ปกบัก�ร

พัฒน�ทุนมนุษย์ให้พร้อมสำ�หรับโลกยุคดิจิทัลและอุตส�หกรรม	๔.๐		ต�มคว�มเหม�ะสมได้อย่�งเป็นรูปธรรม	

โดยระยะแรกจะให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริมก�รวิจัยและพัฒน�ด้�นสุขภ�พของประช�ชนอย่�งครบวงจร 

ทั้งระบบย�	วัคซีน	เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	

   ๕.๒) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง	 เพื่อสร้�ง

คว�มได้เปรียบในก�รแข่งขัน	ตอบสนองต่อคว�มเปลี่ยนแปลง	และสร้�งคว�มเป็นเลิศของประเทศในอน�คต	 
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โดยมุ่งเน้นก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรมเพื่อนำ�ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ	กำ�หนดว�ระก�รวิจัยแห่งช�ติ	

สง่เสรมิคว�มรว่มมือและก�รเปน็หุ้นส่วนของทุกฝ�่ยทัง้ภ�ครฐั	ภ�คก�รศกึษ�	ชมุชน	และภ�คเอกชนในทกุส�ข�

ก�รผลิตและบริก�ร	สร้�งสภ�พแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและก�รพัฒน�นวัตกรรมให้เข้มแข็ง	 

รวมทั้งบูรณ�ก�รก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรมกับก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์	

   ๕.๓) สร้างเครือข่ายการทำาวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ	ปฏิรูปและบูรณ�ก�รระบบก�รเรียน

ก�รสอนกับระบบง�นวิจัยและพัฒน�ให้เอื้อต่อก�รเพิ่มศักยภ�พด้�นนวัตกรรมของประเทศ	เพื่อสนับสนุน 

ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีก�รค้�โลก	ส่งเสริมกระบวนก�รก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐ 

และภ�คเอกชนในก�รวิจัยและพัฒน�วิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยี	นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด	และมีก�รบูรณ�ก�ร 

ก�รทำ�ง�นกันอย่�งมีประสิทธิภ�พ	รวมทั้งเชื่อมโยงระบบก�รศึกษ�กับภ�คปฏิบัติจริงในภ�คธุรกิจ	 โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งก�รสร้�งนักวิจัยมืออ�ชีพและนวัตกรที่ส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพิ่มและยกระดับง�นวิจัยสู่ก�รเพิ่มศักยภ�พ

ด้�นเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ	

 ๖)  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

   ๖.๑) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู	 เพิ่มประสิทธิภ�พระบบบริห�รจัดก�ร

ศึกษ�ในทุกระดับบนพื้นฐ�นก�รสนับสนุนที่คำ�นึงถึงคว�มจำ�เป็นและศักยภ�พของสถ�บันก�รศึกษ�แต่ละแห่ง	 

พร้อมทั้งจัดให้มีม�ตรฐ�นขั้นตำ่�ของโรงเรียนในทุกระดับและสร้�งระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน 

คว�มรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน	คืนครูให้นักเรียนโดยลดภ�ระง�นที่ไม่จำ�เป็น	รวมถึงจัดให้มีระบบ 

ฐ�นข้อมูล	 เพ่ือก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์โดยก�รเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่�ง	 

หน่วยง�นต่�ง	ๆ	ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก�รพัฒน�ตลอดช่วงชีวิต	ตลอดจนพัฒน�ช่องท�งให้ภ�คเอกชนมีส่วนร่วม

ในก�รจัดก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	

   ๖.๒) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล	พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีก�รนำ�เทคโนโลยี

ส�รสนเทศและก�รสร้�งสรรค์ที่เหม�ะสมม�ใช้ในก�รเรียนก�รสอนออนไลน์แบบเปิดที่หล�กหล�ย	เพื่อส่งเสริม 

ก�รเรยีนรูด้้วยตนเองต�มคว�มสนใจและเหม�ะสมกบัชว่งวยั	ตลอดจนพฒัน�แหลง่เรยีนรูแ้ละอทุย�นก�รเรยีนรู ้

สำ�หรับเย�วชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต	และส่งเสริมก�รเรียนก�รสอนที่เหม�ะสมสำ�หรับผู้ที่เข้�สู่ 

สังคมสูงวัย

   ๖.๓) ลดความเหล่ือมลำ้าทางการศึกษา	 โดยบูรณ�ก�รก�รดำ�เนินง�นระหว่�งหน่วยจัดก�รศึกษ�

กับกองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�	มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอก�สและกลุ่มเด็กนอกระบบก�รศึกษ�	 

ปรับเปลี่ยนก�รจัดสรรงบประม�ณให้สอดคล้องกับคว�มจำ�เป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถ�นศึกษ�	 

จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง	 จับคู่ระหว่�งโรงเรียนขน�ดใหญ่ที่มีคุณภ�พก�รศึกษ�ดีกับโรงเรียนขน�ดเล็กเพื่อ 

ยกระดบัคณุภ�พก�รศกึษ�	และก�รส่งเสรมิให้ภ�คเอกชน	ชมุชนในพืน้ท่ีเข�้ม�มีสว่นรว่มในก�รออกแบบก�รศึกษ� 

ในพื้นที่	 สนับสนุนเด็กที่มีคว�มส�ม�รถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ	ตลอดจนแก้ไขปัญห�หนี้สิน 

ท�งก�รศึกษ�	 โดยก�รปรับโครงสร้�งหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	และทบทวนรูปแบบก�รให้กู้ยืม 

เพื่อก�รศึกษ�ที่เหม�ะสม	

   ๖.๔) พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย	 โดยกำ�หนดระบบที่เ อ้ือต่อก�รพัฒน�ทักษะและเพิ่ม

ประสิทธิภ�พของทุกช่วงวัย	อ�ทิก�รพัฒน�คุณภ�พม�ตรฐ�นก�รศึกษ�	 ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิช�ชีพ	 

โดยมีกลไกก�รวดัและประเมินผลเพือ่เทยีบโอนคว�มรูแ้ละประสบก�รณห์น่วยก�รเรียนทีช่ดัเจน	สง่เสรมิเย�วชน
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ที่มีศักยภ�พด้�นกีฬ�ให้ส�ม�รถพัฒน�ไปสู่นักกีฬ�อ�ชีพ	ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นฝีมือแรงง�น	ก�รจัดให้มีระบบ 

ทีส่�ม�รถรองรบัคว�มต้องก�รพัฒน�ปรบัปรงุทักษะอ�ชพีของทกุชว่งวยั	เพือ่รองรบัก�รเปลีย่นส�ยอ�ชพีใหต้รง

กับคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นที่อ�จจะเปลี่ยนไปต�มแนวโน้มคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีในอน�คต																																																																																																																																													

  ๖.๕) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกก�รปลูกฝังวินัย	และอุดมก�รณ์ที่ถูกต้องของคน 

ในช�ติ	หลักคิดที่ถูกต้องด้�นคุณธรรม	จริยธรรม	ก�รมีจิตส�ธ�รณะ	ก�รเค�รพกฎหม�ย	และกติก�ของสังคม

เข้�ไปในทุกส�ระวิช�และในทุกกิจกรรม	ควบคู่ไปกับก�รส่งเสริมกลไกสร้�งคว�มเข้มแข็งของสถ�บันครอบครัว

ในทุกมิติอย่�งเป็นระบบและมีประสิทธิภ�พ	ปรับสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในและภ�ยนอกสถ�นศึกษ�ให้เอ้ือ 

ตอ่ก�รมคีณุธรรม	จรยิธรรม	และจติส�ธ�รณะ	รวมทัง้ลงโทษผูล้ะเมดิบรรทดัฐ�นทีด่ที�งสงัคม	ตลอดจนสง่เสรมิ

ให้เกิดก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในก�รขับเคลื่อนประเทศ	

 ๗) จัดทำาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น	 เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้น 

ต�มคว�มสนใจ	พัฒน�ทักษะต่�ง	ๆ	ที่ใช้ในก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วัน	และทักษะอ�ชีพของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ 

และชุมชนเป็นหลัก	พร้อมทั้งศึกษ�แนวท�งก�รพัฒน�	 เป็นรูปแบบธน�ค�รหน่วยกิต	ซึ่งเป็นก�รเรียนเก็บ

หนว่ยกติของวชิ�เรยีนเพือ่ใหผู้เ้รยีนส�ม�รถเรยีนข�้มส�ข�วิช�และข�้มสถ�บนัก�รศกึษ�	หรอืทำ�ง�นไปพรอ้มกนั	 

หรอืเลอืกเรยีนเฉพ�ะหลักสตูรทีส่นใจ	เพือ่สร�้งโอก�สของคนไทยทกุชว่งวยัและทกุระดบัให้ส�ม�รถพฒัน�ตนเอง

ทั้งในด้�นก�รศึกษ�และก�รดำ�รงชีวิต

๒.๕ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
	 น�ยณัฏฐพล	ทีปสุวรรณ	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ได้ลงน�มในประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	

เรื่อง	นโยบ�ยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๖๓			ลงวันที่	๒๑	สิงห�คม	๒๕๖๒	

เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�และก�รบริห�รจัดก�รก�รศึกษ�ของกระทรวงศึกษ�ธิก�รมีคว�มสอดคล้อง

กับยุทธศ�สตร์ช�ติ	 เป้�หม�ยของแผนแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ	 วัตถุประสงค์ของแผนก�รปฏิรูปประเทศ 

ด้�นก�รศึกษ�	และนโยบ�ยของรัฐบ�ล	 โดยเฉพ�ะนโยบ�ยเร่งด่วนในเรื่องของก�รเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี	๒๑	 

อ�ศยัอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๘	และม�ตร�	๑๒	แหง่พระร�ชบญัญตัริะเบยีบบรหิ�รร�ชก�รกระทรวงศกึษ�ธิก�ร	 

พ.ศ.	๒๕๔๖	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงประก�ศนโยบ�ยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 

ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ดังนี้

 หลักการ 

	 ๑)		 ให้คว�มสำ�คัญกับประเด็นคุณภ�พและประสิทธิภ�พในทุกมิติ	ทั้งผู้เรียน	ครู	 และบุคล�กรท�ง 

ก�รศึกษ�	ข้�ร�ชก�รพลเรือน	และผู้บริห�รทุกระดับ	ตลอดจนสถ�นศึกษ�ทุกระดับ	ทุกประเภท	และเป็น 

ก�รศึกษ�ตลอดชีวิต

	 ๒)		 บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งส่วนร�ชก�รหลัก	องค์ก�รมห�ชนในกำ�กับของรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ให้มีคว�มคล่องตัว	รวมทั้งหน่วยง�นสังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รในพื้นที่ภูมิภ�คให้ส�ม�รถ

ปฏบิัติง�นรว่มกันได้	เพื่อดำ�เนินก�รปฏิรูปก�รศกึษ�รว่มกับภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	และภ�คประช�ชนต�มนโยบ�ย

ประช�รัฐ

 ระดับก่อนอนุบาล : เน้นประส�นง�นกับส่วนร�ชก�รและชุมชน	ในก�รเตรียมคว�มพร้อมผู้เรียน	ในด้�น

สุขภ�พและโภชน�ก�ร	และจัดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ



20

 ระดับอนุบาล :	 เน้นสร้�งคว�มร่วมมือกับพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 เพื่อออกแบบกิจกรรม 

ก�รพัฒน�ทักษะที่สำ�คัญด้�นต่�ง	ๆ	 เช่น	ทักษะท�งสมอง	ทักษะคว�มคิดคว�มจำ�	ทักษะก�รควบคุมอ�รมณ์	

ทักษะก�รรู้จักและประเมินตนเอง

 ระดับประถมศึกษา :

	 ๑)	 ปลูกฝังคว�มมีระเบียบวินัย	ทัศนคติที่ถูกต้อง	โดยใช้กระบวนก�รลูกเสือ	ยุวก�ช�ด

	 ๒)		 เรียนภ�ษ�ไทย	เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในก�รเรียนรู้วิช�อื่น

	 ๓)		 เรียนภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�พื้นถิ่น	(ภ�ษ�แม่)	เน้นเพื่อก�รสื่อส�ร

	 ๔)		 เรียนรู้ด้วยวิธีก�ร	Active	Learning	 เพื่อพัฒน�กระบวนก�รคิด	ก�รเรียนรู้จ�กประสบก�รณ์จริง	 

หรือจ�กสถ�นก�รณ์จำ�ลองผ่�นก�รลงมือปฏิบัติ	 และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้ เรียนและครู	 

ด้วยก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในเชิงแสดงคว�มคิดเห็นให้ม�กขึ้น

	 ๕)		 สร้�งดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อก�รเรียนรู้	และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในก�รเรียนรู้

	 ๖)		 จัดก�รเรียนก�รสอนเพื่อฝึกทักษะก�รคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน	(Coding)

	 ๗)		 พัฒน�ครูให้มีคว�มชำ�น�ญในก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ	และภ�ษ�คอมพิวเตอร์	(Coding)

	 ๘)		 จัดให้มีโครงก�ร	๑	ตำ�บล	๑	โรงเรียนคุณภ�พ	โดยเน้นปรับสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในและภ�ยนอก	

บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อก�รสร้�งคุณธรรม	จริยธรรม	และจิตส�ธ�รณะ

 ระดับมัธยมศึกษา : มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษ�	ด้วยจุดเน้น	ดังนี้

	 ๑)	 จัดก�รเรียนรู้ด้วยวิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	วิศวกรรม	คณิตศ�สตร์	 (STEM)	และภ�ษ� 

ต่�งประเทศ	(ภ�ษ�ที่ส�ม)

	 ๒)		 จัดก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ย	 เพื่อสร้�งทักษะพื้นฐ�นที่เชื่อมโยงสู่ก�รสร้�งอ�ชีพ	และก�รมีง�นทำ�	 

เช่น	ทักษะด้�นกีฬ�ที่ส�ม�รถพัฒน�ไปสู่นักกีฬ�อ�ชีพ	ทักษะภ�ษ�เพื่อเป็นมัคคุเทศก์

 ระดบัอาชวีศกึษา : มุ่งจดัก�รศกึษ�เพ่ือก�รมงี�นทำ�และสร้�งนวตักรรมต�มคว�มตอ้งก�รของพืน้ท่ีชมุชน	

ภูมิภ�คหรือประเทศ	รวมทั้งก�รเป็นผู้ประกอบก�รเอง	ด้วยจุดเน้น	ดังนี้

	 ๑)	 จัดก�รศึกษ�ในระบบทวิภ�คี	ให้ผู้เรียนมีทักษะและคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น

	 ๒)		 เรียนภ�ษ�อังกฤษ	เพื่อเพิ่มทักษะสำ�หรับใช้ในก�รประกอบอ�ชีพ

	 ๓)		 เรียนรู้ก�รใช้ดิจิทัล	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในก�รสร้�งอ�ชีพ

	 ๔)		 จัดตั้งศูนย์ประส�นง�นก�รผลิตและพัฒน�กำ�ลังคนอ�ชีวศึกษ�ในภูมิภ�ค

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย :	มุ่งสร้�งโอก�สให้ประช�ชนผู้เรียนที่สำ�เร็จหลักสูตร	

ส�ม�รถมีง�นทำ�	ด้วยจุดเน้น	ดังนี้

	 ๑)		 เรียนรู้ก�รใช้ดิจิทัล	เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำ�หรับห�ช่องท�งในก�รสร้�งอ�ชีพ

	 ๒)		 จัดทำ�หลักสูตรพัฒน�อ�ชีพที่เหม�ะสมสำ�หรับผู้ที่เข้�สังคมสูงวัย

	 ยุทธศ�สตร์	 แผน	 นโยบ�ย	 กฎหม�ย	 และข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องดังกล่�วข้�งต้นเป็นหลักก�รและ 

แนวปฏบิตัทิีเ่ปน็กลไกสำ�คญัในก�รจัดก�รศกึษ�ทกุระดบัใหม้คีณุภ�พและมปีระสทิธภิ�พ	ทีส่�ม�รถนำ�ไปปรบัใช ้

ได้ต�มคว�มเหม�ะสมในแต่ละบริบทของพ้ืนท่ี	ท่�มกล�งก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	ส่งผลสำ�คัญให้ก�รจัดก�รศึกษ�ของประเทศในทุกระดับก�รศึกษ�ประสบปัญห�อย่�งม�กและ 

ไม่ส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ได้ต�มกรอบเวล�ที่กำ�หนดเดิม	ส่งผลให้ต้องมีก�รประก�ศเลื่อนก�รเปิดเทอมในแต่ละ
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สถ�นศกึษ�ออกม�เปน็วันที	่๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	แทน	แม้ทกุฝ�่ยจะมคีว�มพย�ย�มห�ท�งออกเพือ่แก้ไขปญัห�

ที่เกิดขึ้น	แต่เมื่อมีแนวท�งที่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได้ส่วนหน่ึง	ปัญห�อีกส่วนหน่ึงก็เกิดขึ้นต�มม�	ซึ่งก็ต้องห� 

วธีิก�รใหม่	ๆ 	เพือ่ใหป้ญัห�ทีม่อียูไ่ดท้เุล�เบ�บ�งลง	และห�ท�งออกทีด่ทีีส่ดุเพือ่ใหก้�รจัดก�รศกึษ�เปน็ไปอย�่ง 

มีคุณภ�พ	ในก�รจัดก�รศึกษ�ให้มีคุณภ�พนั้น	สถ�นศึกษ�ต้องจัดก�รศึกษ�ให้กับผู้เรียนทุกคนต�มหลักสูตร 

ก�รเรียนก�รสอนและบรรลุตัวชี้วัดร�ยวิช�ต�มที่หลักสูตรกำ�หนด	โดยคำ�นึงถึงเป้�หม�ยคือตัวผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	

และในสถ�นก�รณ์ปญัห�ก�รแพรร่ะบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	น้ี	จะตอ้งจัดก�รศกึษ�

ภ�ยใต้ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย	ยึดแนวท�งและม�ตรก�รในก�รควบคุมโรคระบ�ด	ม�ตรก�รในก�รเฝ้�ระวัง 

และก�รป้องกันของกระทรวงส�ธ�รณสุข	และม�ตรก�ร	Social	Distancing	อย่�งเคร่งครัดด้วย

๒.๖  มติการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 
	 ต�มที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีก�รจัดประชุมเพ่ือเตรียมคว�มพร้อมก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 

ก่อนก�รเปิดภ�คเรียนปีก�รศึกษ�	๒๕๖๓	ในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	 กับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเสนอแล้วมีมติ 

คณะรัฐมนตรีหรือคำ�สั่งที่เกี่ยวข้อง	สรุปได้	ดังนี้

 •	 ก�รประชุมเมื่อวันที่	๗	เมษ�ยน	๒๕๖๓	ได้มีมติรับทร�บก�รปรับก�รเปิดภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	

๒๕๖๓	จ�กวันที่	๑๖	พฤษภ�คม	๒๕๖๓	เป็นวันท่ี	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	โดยกระทรวงศึกษ�ธิก�รจะปรับวิธี 

ก�รเรียนก�รสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำ�หนดไว้ในแต่ละระดับก�รศึกษ�ของปีก�รศึกษ�	๒๕๖๓

 •	 ก�รประชุมเมื่อวันที่ 	 ๒๑	 เมษ�ยน	 ๒๕๖๓	 ได้มีมติรับทร�บก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�ร 

จัดก�รเรียนก�รสอนเพื่อรองรับก�รเปิดภ�คเรียนที่	 ๑	 ปีก�รศึกษ�	๒๕๖๓	ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รเสนอ	 

โดยสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นไดร้�ยง�นก�รเตรียมคว�มพรอ้ม	ในเรือ่งปฏทิินก�รรบันักเรยีน	

และเรื่องก�รจัดก�รเรียนก�รสอนระบบท�งไกลและอุปกรณ์ท�งก�รสื่อส�รออกเป็น	๔	ระยะ	ได้แก่	ระยะที่	๑	 

ก�รเตรียมคว�มพร้อม	 (๗	 เมษ�ยน-๑๗	พฤษภ�คม	๒๕๖๓)	 ระยะที่	 ๒	ก�รทดลองจัดก�รเรียนก�รสอน 

ท�งไกล	 (๑๘	พฤษภ�คม-๓๐	 มิถุน�ยน	๒๕๖๓)	 ระยะที่	 ๓	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 (๑	 กรกฎ�คม- 

๓๐	 เมษ�ยน	๒๕๖๔)	และระยะที่	๔	ก�รทดสอบและก�รศึกษ�ต่อ	 (๑	 เมษ�ยน-๑๕	พฤษภ�คม	๒๕๖๔)	 

และเรื่องก�รเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับครู

 •	 ก�รประชุมเมื่อวันอังค�รที่	๒	มิถุน�ยน	๒๕๖๓	ได้ติดต�มก�รเตรียมคว�มพร้อมก�รจัดก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น	ก่อนก�รเปิดภ�คเรียนปีก�รศึกษ�	๒๕๖๓	 ในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	จ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น 

เสนอเพิ่มเติม	สรุปได้	ดังนี้

	 	 ๑)	 รับทร�บแนวท�งก�รนับเวล�เรียน	ก�รสอนชดเชย	และก�รอนุมัติก�รจบก�รศึกษ�/ก�ร

ออกเอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ�	ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกล	ก�รวัดประเมินผล	 ในสถ�นก�รณ์ก�ร 

แพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)

	 	 ๒)		 รับทร�บก�รกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินง�นและบริห�รงบประม�ณก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ย 

ในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ร�ยก�รค่�กิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน	(เพิ่มเติม)	

ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(	COVID-19)	คือ	ให้สถ�นศึกษ�ส�ม�รถ
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จัดกิจกรรมก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกลในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙ 

(COVID-19)	 เช่น	วัสดุผลิตสื่อก�รเรียนก�รสอน	ใบง�น	แบบฝึกหัด	และค่�ใช้จ่�ยในก�รติดต�มและเยี่ยมบ้�น 

นักเรียนที่เป็นค่�เบ้ียเล้ียง	ค่�พ�หนะ	ค่�นำ้�มันเชื้อเพลิงของข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 เป็นต้น 

เพือ่เปน็ก�รสนบัสนนุก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนท�งไกลใหส้อดคลอ้งกับสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)

	 	 ๓)		 รับทร�บแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รสำ�หรับศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 กรณียังไม่ส�ม�รถเปิด 

ให้บรกิ�รฟืน้ฟสูมรรถภ�พไดต้�มปกต	ิโรงเรยีนศกึษ�สงเคร�ะห	์และโรงเรยีนเฉพ�ะคว�มพกิ�ร	กรณจัีดก�รเรยีน	

ก�รสอนท�งไกลในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)

๒.๗  หนังสือสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
	 น�ยกวินทร์เกียรติ	 	นนธ์พละ	รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ปฏิบัติร�ชก�รแทน	

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ได้มีหนังสือสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 

ที่	ศธ	๐๔๐๐๖/ว๒๐๑๘	ลงวันที่	๒	มิถุน�ยน	๒๕๖๓	เรื่อง	แจ้งแนวท�งก�รดำ�เนินง�นและบริห�รงบประม�ณ

ก�รสนบัสนนุค�่ใช้จ�่ยก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นในชว่งสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน�	

๒๐๑๙	 (COVID-19)	 เพ่ือแจ้งแนวท�งก�รดำ�เนินง�นและบริห�รงบประม�ณก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�ร

จัดก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น	ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ร�ยก�รค่�กิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน	 (เพิ่มเติม)	 ใน

ช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	จากเดิม	ร�ยก�รค่�กิจกรรม

พัฒน�คุณภ�พผู้เรียน	มีแนวท�งให้สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน	ดังนี้	 (๑)	กิจกรรมวิช�ก�ร	 

(๒)	กิจกรรมคุณธรรม	จริยธรรม	 ลูกเสือ	 เนตรน�รี	ยุวก�ช�ด	ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์	 (๓)	 กิจกรรมทัศนศึกษ�	 

และ	(๔)	กิจกรรมก�รบริก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	(ICT)	เพิ่มเติม	กิจกรรมที่	๕	คือ	กิจกรรมก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกลในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	

เช่น	ก�รผลิตสื่อก�รเรียนก�รสอน	ใบง�น	แบบฝึกหัด	และค่�ใช้จ่�ยในก�รติดต�มและเยี่ยมบ้�นนักเรียนที่เป็น 

ค�่เบีย้เลีย้ง	ค�่พ�หนะ	ค�่นำ�้มันเช้ือเพลิงของข�้ร�ชก�รครแูละบคุล�กรท�งก�รศกึษ�	เปน็ตน้	เพือ่สนับสนนุก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกลในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)
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บทที่ ๓

สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๓.๑  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 กับแนวทางการจัดการศึกษา

	 จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	“โรงเรียน”	เป็นสถ�นที ่

อันดับแรก	ๆ	 ท่ีถูกประก�ศปิด	 ส่งผลให้นักเรียนและครูหล�ยพันล้�นคนทั่วโลกต้องปรับวิธีก�รเรียนเปลี่ยน 

วิธีก�รสอนรูปแบบใหม่	 โดยแนวท�งก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบใหม่ต้องใช้ระบบเทคโนโลยีเข้�ม�ช่วยอำ�นวย

คว�มสะดวก	“ก�รเรียนก�รสอนออนไลน์”	 จึงกล�ยเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่ระบบก�รศึกษ�ในหล�ยประเทศ 

ทั่วโลกนำ�ม�ใช้ในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสดังกล่�ว	ซึ่งประเทศไทยเองก็นำ�วิธีก�รเรียนก�รสอน

ออนไลนม์�ใช	้เพือ่ให้โรงเรยีนต่�ง	ๆ 	ส�ม�รถดำ�เนินก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนต�มหลกัสตูรทีก่ระทรวงศกึษ�ธกิ�ร

ไดว้�งไว	้แมจ้ะเปน็วิธีก�รแกไ้ขปญัห�ทีช่่วยให้นักเรยีนส�ม�รถศกึษ�ห�คว�มรูต่้อไปไดโ้ดยไมเ่สีย่งตอ่ก�รตดิเชือ้

ไวรัสก็ต�ม	แต่ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบออนไลน์ก็ถูกตั้งคำ�ถ�มถึงประสิทธิภ�พและคว�มพร้อมของระบบ 

ก�รศึกษ�ไทยท่ีไม่เพียงจะเพิ่มภ�ระให้กับผู้ปกครองที่ต้องจัดห�วัสดุอุปกรณ์	หรือก�รดูแลบุตรหล�นในขณะที่

มีก�รเรียนก�รสอนออนไลน์	ซึ่งเรื่องดังกล่�วยังเป็นก�รสะท้อนและตอกยำ้�ภ�พคว�มเหลื่อมลำ้�ของสังคมไทย							

อกีด้วย	โดยเฉพ�ะก�รเข้�ถงึส่ือก�รเรยีนก�รสอนของนักเรยีนทีช่ีใ้หเ้ห็นถงึคว�มไมพ่รอ้มในหล�ยด�้น	ในก�รจดั 

ก�รเรียนก�รสอนแบบออนไลน์	 อ�จจะต้องพิจ�รณ�ถึงคว�มเหม�ะสมว่�ผู้เรียนในช่วงชั้นใดที่เหม�ะกับ 

ก�รเรียนในรูปแบบดังกล่�ว	ซึ่งในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษ�นั้นยังคงเป็นเรื่องใหม่และผู้เรียนจะยัง

ไม่พร้อมที่จะรับก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบออนไลน์	ซึ่งในช่วงวัยนี้ควรจะต้องได้รับก�รเรียนก�รสอนจ�กครู

โดยตรงในลักษณะ	Onsite	ม�กกว่�	Online	นอกจ�กนี้	 ในส่วนของส่ือก�รเรียนก�รสอนและครูผู้ที่ทำ�หน้�ที ่

ในก�รจัดก�รศึกษ�ผ่�นระบบออนไลน์ดังกล่�วก็ควรต้องเป็นสื่อก�รเรียนก�รสอนที่ทันสมัย	มีคว�มถูกต้อง 

ทั้งในเรื่องของเนื้อห�ส�ระก�รเรียนรู้	และมีคว�มเหม�ะสมในแต่ละช่วงวัยด้วย

	 ข้อมูลสถ�นก�รณ์ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงของก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	 ๒๐๑๙	

(COVID-19)	สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย	 (TDRI)	 โดยน�ยพงศ์ทัศ	 วนิช�นันท์	 นักวิจัยนโยบ�ย 

ด้�นก�รปฏิรูปก�รศึกษ�	ได้ให้ข้อมูลโดยสรุปว่�	สิ่งแรกที่รัฐต้องตัดสินใจ	คือ	ก�รเปิด-ปิดโรงเรียน	แต่ผลของ 

ก�รปิดโรงเรยีนอ�จไดไ้ม่คุม้เสยี	โดยม�ตรก�รเรง่ด่วนทีร่ฐับ�ลหล�ยประเทศใช้เพือ่ปอ้งกนัก�รแพร่กระจ�ยของ

เช้ือไวรสั	คอื	ม�ตรก�รกึง่ปดิเมอืง	(Semi-lockdown)	และม�ตรก�รเว้นระยะห�่งท�งสงัคม	(Social	Distancing)	 

โรงเรียนจึงจำ�เป็นต้องถูกปิดไปด้วยเพื่อลดช่องท�งก�รแพร่เชื้อไวรัส	อย่�งไรก็ต�ม	ง�นวิจัยศึกษ�ผลของก�ร

ปิดโรงเรียนในประเทศจีน	ฮ่องกง	และสิงคโปร์	ประกอบกับบทเรียนในอดีตจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ 

เช้ือไวรัส	SARs	บ่งช้ีว่�	ก�รปิดโรงเรียนอย่�งเดียวส่งผลน้อยม�กต่อก�รลดจำ�นวนของผู้ติดเชื้อ	 เมื่อเทียบกับ

ม�ตรก�รอื่น	นอกจ�กนี้	 ธน�ค�รโลกยังแสดงคว�มเป็นห่วงต่อสถ�นก�รณ์ปิดโรงเรียนว่�จะส่งผลให้นักเรียน
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ส่วนใหญ่เสียโอก�สในก�รเรียนรู้	 โดยเฉพ�ะนักเรียนในครอบครัวที่มีฐ�นะย�กจน	เนื่องจ�กไม่มีร�ยได้ม�กพอ 

ที่จะนำ�ม�ใช้สนับสนุนก�รเรียนของบุตรหล�นเพิ่มเติม	ที่ร้�ยแรงที่สุดก�รปิดโรงเรียนอ�จผลักให้นักเรียนกลุ่มนี้

หลดุออกจ�กระบบก�รศกึษ�	ซึง่จะกอ่ใหเ้กิดผลเสยีตอ่ชวิีตเดก็ในระยะย�ว	ดงัน้ัน	สิง่ทีจ่ำ�เปน็คอืก�รว�งแนวท�ง

เปิดโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้ไปโรงเรียนอีกครั้ง	 โดยให้สอดคล้องกับคว�มรุนแรงของสถ�นก�รณ์	ควบคู่กับก�รใช้

ม�ตรก�รท�งด้�นส�ธ�รณสุขและม�ตรก�รท�งสังคมอย่�งเคร่งครัดในโรงเรียน

	 ช่วงก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	 ๒๐๑๙	 (COVID-19)	 หล�ยประเทศใช้วิธีก�รสอน 

ท�งไกล	ไม่ว่�จะเป็นก�รสอนออนไลน์ผ่�น	Massive	Open	Online	Courseware	(MOOC)	หรือแอปพลิเคชัน

ที่ช่วยให้ครูสอนในห้องเรียนเสมือน	 (Virtual	Classroom)	หรือใช้ก�รถ่�ยทอดก�รสอนผ่�นสัญญ�ณโทรทัศน์	

เพื่อให้เด็กเรียนต่อที่บ้�นได้ขณะปิดโรงเรียน	แต่ก�รใช้วิธีดังกล่�วทำ�ให้เด็กบ�งกลุ่มโดยเฉพ�ะเด็กในครอบครัว

ที่มีฐ�นะย�กจนเสียเปรียบ	 เพร�ะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้�น	นอกจ�กนี้	 ในก�รเรียนระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

เด็กจำ�เป็นต้องได้รับก�รเอ�ใจใส่	 ก�รเรียนท่ีบ้�นจึงเป็นก�รผลักภ�ระให้ผู้ปกครอง	อ�จทำ�ให้เหลื่อมลำ้�ท�ง 

ก�รศึกษ�เพิ่มม�กขึ้น	ห�กผู้ปกครองไม่มีคว�มพร้อมในก�รช่วยเหลือบุตรหล�นของตนในก�รเรียน	เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เด็กที่ไม่มีคว�มพร้อมเสียโอก�ส	รัฐบ�ลของหล�ยประเทศได้จัดห�อุปกรณ์ก�รเรียนให้แก่เด็กกลุ่มดังกล่�ว	

เช่น	รัฐบ�ลฮ่องกงให้โรงเรียนสำ�รวจคว�มพร้อมนักเรียน	และจัดห�คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนยืมเรียน	รัฐนิวยอร์ก

เตรียม	iPad	พร้อมอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนยืมกว่�	๓	แสนเครื่อง	และรัฐแคลิฟอร์เนียร่วมมือกับบริษัท	Google	

จัดห�	Chromebooks	และ	Mobile	Hotspot	ให้นักเรียน	รวมทั้งออกคู่มือให้ผู้ปกครองส�ม�รถช่วยเหลือเด็ก

ในก�รใช้อุปกรณ์	 ในส่วนของประเทศไทยนั้นยังมีข้อจำ�กัดในก�รเรียนท�งไกลค่อนข้�งสูง	ข้อมูลของสหภ�พ

โทรคมน�คมระหว่�งประเทศ	(ITU)	 บ่งช้ีว่�	สัดส่วนของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ค่อนข้�งตำ่�เมื่อเปรียบเทียบ

กับค่�เฉลี่ยของประเทศพัฒน�แล้ว	นอกจ�กน้ี	ก�รสำ�รวจของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติยังสะท้อนให้เห็นคว�ม 

เหลือ่มลำ�้สงูในก�รเข�้ถงึอปุกรณด์จิทิลั	โดยเฉพ�ะครวัเรอืนทีม่ฐี�นะย�กจน	และครวัเรอืนภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนือ	 

ยิ่งไปกว่�นั้นยังมีนักเรียนกว่�	๘	หม่ืนคน	อยู่ในพื้นที่ที่ไฟฟ้�เข้�ไม่ถึง	 ดังน้ัน	รัฐบ�ลต้องสำ�รวจคว�มพร้อม 

ของครัวเรือนเด็ก	และมีม�ตรก�รที่หล�กหล�ยเพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รเข้�ถึงก�รเรียนท�งไกลของเด็ก 

ที่มีสภ�พคว�มข�ดแคลนแตกต่�งกัน

	 จ�กบทเรียนข้�งต้น	 รัฐบ�ลไทยควรมีม�ตรก�รเปิด-ปิดโรงเรียนให้สอดรับกับคว�มรุนแรงของ 

ก�รระบ�ดของโรค	มีคว�มยดืหยุน่ในแต่ละพืน้ที	่และใชม้�ตรก�รด�้นอ่ืนควบคูใ่นกรณเีปดิโรงเรียน	อีกทัง้ยงัควร

เร่งสำ�รวจคว�มพร้อมในก�รเข้�ถึงก�รเรียนท�งไกลของเด็ก	เพื่อเตรียมอุปกรณ์หรือสื่อก�รเรียนให้เหม�ะสมกับ

บริบทของครอบครัวเด็กที่แตกต่�งกัน	โดยดำ�เนินก�ร	๖	ประก�ร	ดังนี้

 ประการที่ ๑	 กำ�หนดม�ตรก�รเปิด-ปิดโรงเรียนให้สอดคล้อง	 และยืดหยุ่นต�มคว�มรุนแรงของ 

ก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 โดยว�งแนวท�งให้พื้นที่ท่ีพบผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ 

อย�่งตอ่เนือ่งในช่วง	๒	สปัด�หท์ีผ่�่นม�ตอ้งปดิโรงเรยีน	และใหเ้ด็กเรียนท�งไกลทีบ่�้นมฐี�นะย�กจน	สถ�นก�รณ์

ลดคว�มรนุแรงลงจนส�ม�รถกลบัม�เปดิโรงเรียนได	้ในกรณพีืน้ทีท่ีพ่บผูติ้ดเชือ้ร�ยใหมป่ระปร�ยหรอืไมม่ผีูต้ดิเชือ้ 

ร�ยใหม่ในช่วง	๒	 สัปด�ห์ที่ผ่�นม�	 ให้พิจ�รณ�เปิดโรงเรียนได้ภ�ยใต้ข้อจำ�กัดคว�มพร้อมของห้องเรียน	และ 

คว�มพรอ้มในก�รเรยีนท�งไกลของเด็ก	ทัง้นี	้ควรกำ�หนดใหแ้นวท�งก�รเปดิ-ปดิโรงเรยีนยดืหยุน่ต�มสถ�นก�รณ	์

ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในกรณีที่สถ�นก�รณ์ระบ�ดรุนแรงขึ้นและสถ�นก�รณ์ผ่อนคล�ยลง
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 ประการที่ ๒	ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็น	“ห้องเรียนปลอดภัย	ห่�งไกลโควิด-19”	 โดยกำ�หนดแนวท�ง

ให้โรงเรียนทุกแห่งสำ�รวจคว�มพร้อมของห้องเรียน	 โดยกระทรวงศึกษ�ธิก�รควรประส�นง�นกับหน่วยง�น 

ทีเ่ชีย่วช�ญด้�นระบ�ดวิทย�	กำ�หนดลกัษณะของห้องเรียนท่ีเหม�ะสม	เชน่	จดัระยะห�่งระหว�่งนกัเรยีนอย�่งน้อย	 

๑	เมตร	และมอี�ก�ศหมุนเวียนอย�่งนอ้ย	๑๐	เท�่ของปรมิ�ณอ�ก�ศในหอ้งเรยีน	เปน็ตน้	เพือ่ใหโ้รงเรยีนทกุแหง่

ได้มีก�รประเมินคว�มพร้อมด้�นก�ยภ�พของตน	ทั้งนี้	กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรสื่อส�รอย่�งชัดเจน	โดยกำ�หนด

แนวท�งที่อิงกับแบบแปลนอ�ค�รเรียนม�ตรฐ�น	หรือในกรณีที่โรงเรียนไม่ได้ใช้แบบแปลนม�ตรฐ�นควรแจ้งให้

โรงเรียนทร�บถึงม�ตรฐ�นของก�รระบ�ยอ�ก�ศอย่�งชัดเจน

 ประการที่  ๓	 สำ�รวจคว�มพร้อมก�รเรียนก�รสอนท�งไกลของเด็ก	 เพื่อประเมินคว�มเสี่ยง	 

กระทรวงศึกษ�ธิก�รหรือหน่วยง�นต้นสังกัดโรงเรียนควรประส�นกับหน่วยง�นอ่ืนที่เก่ียวข้อง	เพื่อนำ�ข้อมูล 

พื้นฐ�นครัวเรือนนักเรียนม�บูรณ�ก�รร่วมกันเพื่อจัดกลุ่มต�มระดับคว�มเสี่ยงในก�รเข้�ถึงก�รเรียนท�งไกล	 

โดยแบ่งเด็กเป็น	๓	กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มที่มีคว�มพร้อม	 ได้แก่	 เด็กมีอุปกรณ์ดิจิทัล	พร้อมอินเทอร์เน็ตท่ีบ้�น	 

กลุ่มที่มีคว�มเสี่ยง	 ได้แก่	 เด็กที่ไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่บ้�น	แต่เข้�ถึงไฟฟ้�ได้	และกลุ่มที่มีคว�ม

เสี่ยงสูง	ได้แก่	เด็กที่ไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่บ้�น	และไม่มีไฟฟ้�ใช้	ทั้งนี้	ควรใช้ข้อมูลเพื่อประเมิน 

คว�มพรอ้มของผู้ปกครองดว้ย	เชน่	เปน็เดก็อยูกั่บพ่อแมห่รอืไม	่เพือ่ว�งแผนให้ก�รสนับสนุนเพิม่เติมแก่ครอบครวั

ที่ผู้ปกครองไม่พร้อมสนับสนุนบุตรหล�น	ในกรณีที่ต้องเรียนที่บ้�น

	 ในกรณีพื้นที่ที่พบผู้ติดเช้ือร�ยใหม่ประปร�ย	 และพื้นที่ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ในช่วง	 ๒	 สัปด�ห์ 

ทีผ่�่นม�	โรงเรยีนควรเปดิก�รเรยีนก�รสอนต�มปกต	ิห�กมหีอ้งเรยีนพรอ้มรองรบันักเรยีนทกุคน	โดยยงัส�ม�รถ

รักษ�ระยะห่�งได้	ส่วนโรงเรียนที่ไม่ส�ม�รถจัดชั้นเรียนต�มม�ตรฐ�นรักษ�ระยะห่�งที่ปลอดภัยได้	ควรใช้วิธี

ก�รสอนในโรงเรียนต�มปกติผสมกับก�รสอนท�งไกล	เช่น	 โรงเรียนประถมศึกษ�	หรือขย�ยโอก�สให้นักเรียน

อนุบ�ลหรือในช่วงชั้นที่	๑	(ป.๑	ถึง	ป.๓)	ม�เรียนที่โรงเรียนต�มปกติ	แต่ให้นักเรียนระดับ	ป.๔	ขึ้นไปเรียนที่บ้�น	 

ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษ�	ครูอ�จประเมินนักเรียนต�มผลก�รเรียน	 (เช่น	คะแนนสอบหรือพฤติกรรม	 เป็นต้น)	 

แล้วให้เด็กที่จำ�เป็นต้องดูแลใกล้ชิดม�เรียนต�มปกติ	นอกจ�กนั้นให้เรียนที่บ้�น	เป็นต้น

 ประการท่ี ๔ จัดเตรียมอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนที่มีคว�มเสี่ยงที่จะเสียโอก�สจ�กก�รเรียนท�งไกล	 

ในกรณีโรงเรียนต้องปิดเพร�ะพื้นที่มีก�รระบ�ดรุนแรง	หรือโรงเรียนที่ไม่ส�ม�รถจัดชั้นเรียนในห้องเรียนแก่เด็ก

ทุกคนได้	กระทรวงศึกษ�ธิก�รและหน่วยง�นต้นสังกัดควรจัดเตรียมอุปกรณ์	รวมทั้งสื่อก�รเรียนก�รสอนแก่เด็ก 

ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเส่ียงสูง	 เช่น	 จัดเตรียมแท็บเล็ต	 (Tablet)	พร้อมเข้�ถึงอินเทอร์เน็ตให้ยืมเรียน	 

แก่เด็กที่ข�ดแคลนอุปกรณ์ที่บ้�น	แต่ส�ม�รถเข้�ถึงไฟฟ้�ได้	เพื่อให้เด็กส�ม�รถเรียนออนไลน์ได้	และจัดเตรียม	 

“สื่อแห้ง”	ในรูปชุดสื่อก�รเรียนรู้	(Learning	Packages)	สำ�หรับเด็กที่บ้�นไม่มีไฟฟ้�ใช้	เป็นต้น

 ประการท่ี ๕	 ใช้ม�ตรก�รท�งส�ธ�รณสุข	 และม�ตรก�รท�งสังคมเพื่อป้องกันก�รแพร่ระบ�ด	 

ในโรงเรยีนทีเ่ปดิก�รเรยีนก�รสอน	ในกรณทีีโ่รงเรยีนส�ม�รถจดัก�รสอนได	้หรอืใชก้�รสอนแบบผสม	ควรบงัคบั

ใชม้�ตรก�รปอ้งกนัและควบคมุก�รแพรร่ะบ�ดต�ม	“แนวท�งปฏบิตัสิำ�หรบัสถ�นศกึษ�	เพือ่ปอ้งกันและควบคมุ

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	ที่กำ�หนดโดยกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ร่วมกับ

องคก์ร	UNICEF	อย�่งเครง่ครดั	เชน่	ไมใ่หน้กัเรียน	คร	ูหรอืเจ้�หน้�ทีท่ีเ่จ็บปว่ยม�โรงเรยีน	กำ�หนดใหม้กี�รล�้งมอื 

ด้วยสบู่เป็นประจำ�	และรณรงค์ส่งเสริมให้ใส่หน้�ก�กอน�มัย	เป็นต้น
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 ประการท่ี ๖	 ส่ือส�รให้ผู้ปกครองทร�บคว�มจำ�เป็นของม�ตรก�รเปิด-ปิดโรงเรียน	 รวมทั้งให้คู่มือ

สนับสนุนเด็กสำ�หรับก�รเรียนท�งไกล	 โดยให้ผู้ปกครองทร�บว่�รัฐบ�ลมีแนวท�งก�รเปิด-ปิดโรงเรียนอย่�งไร 

เพือ่ใหผู้ป้กครองส�ม�รถประเมนิสถ�นก�รณใ์นอน�คตได	้นอกจ�กน้ี	กระทรวงศกึษ�ธิก�รควรจัดทำ�คูม่อืสำ�หรบั

ผูป้กครองสำ�หรบัสนบัสนนุบตุรหล�นในกรณีเรียนทีบ่�้น	เชน่	วธิกี�รใชอ้ปุกรณด์จิิทัลเพือ่เรยีนออนไลน์	แนวท�ง

แก้ปัญห�เบื้องต้น	หรือคู่มือก�รใช้สื่อก�รเรียนรู้	เป็นต้น

	 ก�รเปิด-ปดิโรงเรยีนเปน็เพยีงม�ตรก�รหนึง่เพือ่ตอบโจทย	์“ก�รศกึษ�ตอ้งปรบัตวัอย�่งไรในชว่งสถ�นก�รณ์

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)”	 เพื่อให้เด็กกลับม�เรียนต�มปกติให้ได้เร็ว

ที่สุดเท่�นั้น	แต่จะทำ�อย่�งไรให้เด็กส�ม�รถเรียนได้อย่�งต่อเนื่อง	ในสถ�นก�รณ์ที่อ�จต้องเรียนที่บ้�นช่วงหนึ่ง	 

แล้วสลับกลับม�เรียนต�มปกติภ�ยหลังสถ�นก�รณ์ระบ�ดลดคว�มรุนแรงลง	รวมทั้งระบบก�รศึกษ�ทั้งระบบ

จำ�เป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับรูปแบบที่ซับซ้อนม�กขึ้น	

	 ในช่วงก�รระบ�ดของเช้ือไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	นี้	ควรจะต้องเปลี่ยนให้ทุก	ๆ	ที่กล�ยเป็น

โรงเรยีน เพร�ะก�รเรยีนรูย้งัต้องดำ�เนนิอยูแ่ม้นักเรยีนไมส่�ม�รถไปโรงเรยีนต�มปกต	ิในหล�ยประเทศทีป่ระก�ศ

ม�ตรก�รปิดโรงเรียน	รัฐบ�ลมักจะออกม�ตรก�รด้�นก�รเรียนรู้ม�รองรับด้วยก�รเรียนท�งไกลรูปแบบต่�ง	ๆ	 

โดยพจิ�รณ�จ�กเงือ่นไขคว�มพรอ้มด�้นอุปกรณ	์คว�มพรอ้มของผูป้กครอง	และคว�มพรอ้มต�มชว่งวยัของเดก็	 

สำ�หรับประเทศไทย	คว�มท้�ท�ยในก�รเปลี่ยนครั้งน้ีไม่ใช่แค่ก�รแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�ในสถ�นก�รณ์ก�ร 

แพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 เท่�น้ัน	แต่ควรเป็นก�ร	“เปลี่ยนวิกฤตให้เป็น

โอก�ส”	 ในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รเรียนก�รสอนให้ดีกว่�เดิม ดังน้ัน	ม�ตรก�รก�รเรียนรู้ของไทยจึงไม่ควร 

ปรับแค่กระบวนก�รเรียนรู้ในห้องเรียน	แต่ต้องปรับใหม่ทั้งระบบก�รเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยง 

กับก�รเรียนรู้ของเด็ก	โดยควรดำ�เนินก�ร	ดังนี้

 ๑)  กระชับหลักสูตร ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบ หลักสูตรก�รศึกษ�พื้นฐ�นของไทยในปัจจุบันเน้นเน้ือห�ม�ก	 

ครูจำ�เป็นต้องใช้เวล�ค่อนข้�งม�กเพื่อสอนให้ได้ครบถ้วน	และไม่เอื้อให้นักเรียนมีส่วนร่วม	 (Active	Learning)	 

เท�่ทีค่วร	และห�กยงัใชห้ลกัสตูรเดมิในก�รเรยีนก�รสอนภ�ยใต้สถ�นก�รณก์�รระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	

๒๐๑๙	(COVID-19)	ครูจะต้องใช้เวล�สอนม�กขึ้นเพื่อสอนให้ครบถ้วน	 ก�รปรับหลักสูตรให้กระชับควบคู่ไปกับ

จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ	รวมทั้งผ่อนคล�ยตัวชี้วัดเรื่องโครงสร้�งเวล�เรียนจะส�ม�รถช่วยลดคว�มกดดัน	โดยยังคง

คุณภ�พขั้นตำ่�ไว้ได้	

	 หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของไทยจัดประเภทตัวชี้วัดแล้ว	 แต่ต้องเพิ่มคว�มชัดเจนในก�ร

สื่อส�รแก่ครูและผู้ปกครอง หลักสูตรแกนกล�งของไทยกำ�หนดตัวชี้วัด	“ต้องรู้”	และ	“ควรรู้”	 	 ในแต่ละส�ระ

วิช�แล้ว	แต่ต้องเพิ่มคว�มชัดเจน	 โดยระบุเนื้อห�จำ�เป็นของแต่ละช่วงวัย	และเปิดให้ครูมีอิสระในก�รจัดก�ร 

เรียนรู้เนื้อห�ส่วนอื่น	ๆ	ต�มคว�มเหม�ะสม	ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษ�ธิก�รควรให้ศึกษ�นิเทศก์ทำ�หน้�ที่

เป็นโคชให้แก่ครู	 โดยให้คำ�แนะนำ�ในก�รเลือกตัวชี้วัดและเนื้อห�นอกเหนือจ�กส่วนที่จำ�เป็นเพื่อให้เหม�ะกับ

บริบทและสถ�นก�รณ์ของพื้นที่	 อีกทั้งกระทรวงศึกษ�ธิก�รควรออกคู่มือหลักสูตรฉบับย่อสำ�หรับผู้ปกครอง	 

เพื่อให้ผู้ปกครองเข้�ใจบทบ�ทใหม่	และส�ม�รถติดต�มก�รเรียนรู้ของเด็กได้	นอกจ�กนี้	 โรงเรียนต้องไม่ละเลย 

ก�รให้คว�มรู้แก่นักเรียนแต่ละช่วงวัยในก�รป้องกันตนเองจ�กโรคระบ�ด	ซึ่งองค์กรอน�มัยโลกได้จัดทำ�คู่มือ 

ไว้แล้ว
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 ๒)  เพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู	้ คว�ม

ยืดหยุ่นในก�รใช้เวล�และก�รเลือกรูปแบบก�รเรียนจะทำ�ให้ครูส�ม�รถออกแบบหน่วยก�รเรียนรู้ที่เหม�ะสม

และสง่เสรมิก�รเรยีนรูร้�ยบคุคล	(personalized	learning)	ได	้สนับสนุนใหค้รจัูดก�รเรยีนรูด้ว้ยแบบผสมผส�น	

(blended	learning)	โดยแนะนำ�ก�รกำ�หนดจำ�นวนชั่วโมงก�รเรียนรู้รูปแบบต่�ง	ๆ	ได้แก่

  •	 ชั่วโมงเรียนรู้ผ่�นจอสำ�หรับเด็กแต่ละช่วงวัย	 โดยคำ�นึงถึงพัฒน�ก�รด้�นร่�งก�ย	 (ปัญห� 

ด้�นส�ยต�)	และพัฒน�ก�รด้�นสังคม	(ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น)

  •  ชั่วโมงก�รเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้�นจ�กก�รทำ�ใบง�น	ชิ้นง�น	ค้นคว้�ด้วยตนเอง	และ

  •  ชั่วโมงที่ครูและนักเรียนทำ�กิจกรรมก�รเรียนรู้ร่วมกัน

	 นอกจ�กน้ี	ยังเปิดช่องให้หน่วยง�นอื่น	ๆ	และแหล่งก�รเรียนรู้ในพ้ืนที่	 เช่น	พิพิธภัณฑ์	ห้องสมุดชุมชน 

เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รสนับสนุนก�รเรียนรู้ของเด็ก	 ในขณะที่นิวซีแลนด์เตรียมชุดก�รเรียนรู้พื้นฐ�นให้นักเรียน	 

ซึง่ประกอบดว้ยคูม่อืออนไลนแ์ละชดุก�รเรยีนรู	้(สือ่แหง้)	เพือ่ใหนั้กเรยีนทกุคน	ทัง้ทีส่�ม�รถเข�้ถงึและไมส่�ม�รถ

เข้�ถึงระบบเรียนออนไลน์ส�ม�รถใช้เรียนรู้ได้

	 ในกรณีของประเทศไทยแม้หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของไทยได้เปิดให้มีคว�มยืดหยุ่นใน

ก�รกำ�หนดช่ัวโมงเรียน	แต่ก็ยังมีข้อกำ�หนดเกี่ยวกับโครงสร้�งเวล�เรียนที่ค่อนข้�งแข็งตัวและไม่มีคว�มยืดหยุ่น 

เท่�ที่ควร  ดังนั้น	ห�กกระทรวงศึกษ�ธิก�รช่วยผ่อนคล�ยโครงสร้�งเวล�เรียนลง	และเปิดช่องท�งก�รส่ือส�ร 

ให้ครูได้สอบถ�มข้อสงสัยต่�ง	ๆ	ก็จะเป็นอีกแนวท�งหน่ึงที่จะช่วยสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่ครูในก�รออกแบบ 

ก�รเรียนรู้อย่�งยืดหยุ่น	 นอกจ�กนี้  กระทรวงศึกษ�ธิก�รยังส�ม�รถเปิดให้เอกชนและภ�คประช�สังคม	 

ทีม่คีว�มเชีย่วช�ญด�้นระบบก�รเรยีนรูแ้ละสือ่ก�รเรยีนรูเ้ข�้ม�มสีว่นรว่มพัฒน�	แลกเปลีย่นเครือ่งมอืและเทคนคิ

ใหม่	ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มท�งเลือกที่หล�กหล�ยและเหม�ะสมกับเด็กม�กขึ้น

 ๓)  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และสอนอย่างมีแผนที่เหมาะสม  ในสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนไป	ครูจะต้อง 

เตรียมคว�มพร้อมก่อนก�รสอนแบบใหม่	วิธีก�รหนึ่ง	คือ ก�รออกแบบหน่วยก�รเรียนรู้	ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รจัดก�ร

เรียนรู้ฐ�นสมรรถนะหลังก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	สิ้นสุดลง ทั้งนี้	ควรเริ่มต้น 

โดยก�รจัดกลุ่มตัวช้ีวัดให้เป็นหน่วยก�รเรียนรู้	 ซึ่งจะทำ�ให้แผนก�รเรียนรู้มีคว�มยืดหยุ่นต�มสถ�นก�รณ์ 

ก�รระบ�ด	 เช่น	ครูส�ม�รถออกแบบหน่วยก�รเรียนรู้หน่วยละ	๒	สัปด�ห์	 เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวล� 

ก�รประเมินสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ด ทั้งนี้	ห�กครูส�ม�รถออกแบบหน่วยก�รเรียนรู้แต่ละหน่วยให้ร้อยเรียงกัน 

อย่�งเป็นระบบทั้งเทอมหรือทั้งปีก็จะช่วยให้นักเรียนส�ม�รถพัฒน�ตนเองต�มศักยภ�พได้ดียิ่งขึ้น	 และได้

พัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง	ซึ่งเป็นทักษะจำ�เป็นสำ�หรับก�รดำ�รงชีวิตในอน�คต	สำ�หรับในท�งปฏิบัติก�ร 

จัดหน่วยก�รเรียนรู้ส�ม�รถจัดต�มเนื้อห�หรือต�มประเด็นที่น่�สนใจ	และยังส�ม�รถบูรณ�ก�รข้�มวิช�หรือ 

ในวิช�เดียวกัน	หลังจ�กนั้นครูควรกำ�หนดคำ�ถ�มสำ�คัญของแต่ละหน่วย	และว�งแผนก�รติดต�มก�รเรียนรู้ 

ต�มตัวชี้วัดด้�นคว�มรู้	ทักษะ	และเจตคติอย่�งชัดเจน	 เลือกสื่อก�รเรียนรู้ท่ีเหม�ะสมกับเด็ก	และสื่อส�รกับ 

พอ่แม่ใหท้ร�บถงึบทบ�ททีจ่ะเปลีย่นไป	เนือ่งจ�กก�รเสรมิทกัษะออกแบบหน่วยก�รเรยีนรู	้ตัง้คำ�ถ�ม	เลอืกใชส้ือ่

อย่�งเหม�ะสมจะทำ�ให้ครูส�ม�รถออกแบบหน่วยก�รเรียนรู้ได้มีคุณภ�พม�กยิ่งขึ้น ดังนั้น	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ควรจะสนับสนุนก�รเพิ่มทักษะเหล่�นี้ต�มคว�มต้องก�รของครูในแต่ละพื้นที่	 โดยอ�จจะเปิดให้ผู้เชี่ยวช�ญใน 

ภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	และภ�คประช�สังคมช่วยพัฒน�ศักยภ�พครูให้ตรงกับทักษะที่ต้องก�ร	และสนับสนุนให้มี

ก�รเพิ่มทักษะให้แก่ศึกษ�นิเทศก์	เพื่อเป็น	“โคชหน้�ง�น”	ให้แก่ครูต่อไป
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 ๔)  ยกระดบัการประเมินเพือ่การพฒันา (formative assessment)	เพือ่ไมใ่หผู้เ้รยีนเสยีโอก�สพัฒน�

คว�มรู้และทักษะ  เม่ือนักเรียนไปโรงเรียนต�มปกติไม่ได้	ครูกับนักเรียนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันลดลง	ทำ�ให้ครู 

ไมส่�ม�รถตดิต�มพฒัน�ก�รของนกัเรยีนไดเ้ตม็ที	่อ�จทำ�ใหไ้มส่�ม�รถรูป้ญัห�ของนักเรยีนไดท้นัเวล�	โดยเฉพ�ะ

คว�มรูด้้�นภ�ษ�และก�รคำ�นวณ	ซึง่อ�จจะสง่ผลเสียตอ่ก�รเรยีนรูร้ะยะย�ว	ก�รประเมนิเพือ่พัฒน�จึงไม่ส�ม�รถ

ลดหรือละทิ้งในส่วนนี้ไปได้	ทั้งก�รประเมินเพ่ือก�รเรียนรู้	 (assessment	 for	 learning)	ของเด็ก	 เพื่อให้ครู 

ทร�บถึงกระบวนก�รเรียนรู้ของเด็ก	 โดยจะส�ม�รถให้	 feedback	กับเด็กและปรับแผนก�รเรียนรู้ได้ตรงต�ม

สถ�นก�รณ์และก�รประเมิน	ซึ่งทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้		 (assessment	as	 learning)	ของเด็ก	 โดยครูเปิดโอก�ส

ให้เด็กย้อนคิดถึงกระบวนก�รเรียนของตนเอง	กระบวนก�รนี้จะทำ�ให้เด็กมีคว�มรับผิดชอบและเป็นเจ้�ของก�ร

เรียนรู้ของตนเองม�กขึ้น	รวมถึงเมื่อเด็กเข้�ใจตนเองก็จะเป็นโอก�สที่จะว�งแผนก�รเรียนรู้ของตนเองร่วมกับ 

ผู้ปกครองและครูได	้ก�รประเมนิเพือ่พฒัน�ทัง้	๒	ลกัษณะจงึตอ้งอ�ศยัก�รทำ�ง�นรว่มกนัระหว�่งเดก็	ผูป้กครอง

และครูม�กขึ้น	 วิธีหน่ึงที่ทำ�ได้	 คือ	ก�รประเมินเพื่อพัฒน�อย่�งไม่เป็นท�งก�รร�ยบุคคล	 (personalized	 

check-ins)	 เพื่อติดต�มก�รเรียนรู้	 สุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิตของนักเรียน	 โดยให้ผู้ปกครองเข้�ม�มีส่วนร่วม

ด้วย ในกรณีของเด็กโตอ�จจะเพิ่มก�รประเมินตนเองและก�รประเมินเพื่อน	(self	&	peer	assessment)	เข้�ไป

ด้วย	ซึ่งจะมีประโยชน์ในก�รช่วยฝึกทักษะก�รสะท้อนคิดให้เด็กได้อีกท�งหนึ่งด้วย

	 ก�รประเมินเพื่อพัฒน�จะประสบคว�มสำ�เร็จได้ก็ต่อเมื่อมีสภ�พแวดล้อมที่เหม�ะสม คือ	 (๑)	มีก�รเสริม

ศกัยภ�พครใูนก�รใชแ้ละออกแบบเครือ่งมอืประเมนิ	(๒)	มกี�รให้เอกชน	และภ�คประช�สงัคม	ทีม่คีว�มเชีย่วช�ญ

ด�้นก�รประเมนิเข�้ม�รว่มพฒัน�เครือ่งมอืก�รประเมนิใหม	่ๆ 	และ		(๓)	มกี�รเปดิเวท	ี(platform)	ก�รแลกเปลีย่น 

เรียนรู้ระหว่�งครูกับผู้เชี่ยวช�ญ

 ๕) การประเมินเพ่ือรับผิดรับชอบ (assessment for accountability)	ยังคงควรไว้	 แต่ควรให้ 

นำ�้หนกัก�รประเมนิโอก�สท�งก�รเรยีนของผูเ้รียนม�กกว่�ก�รวัดคว�มรูด้ว้ยคะแนนสอบ	สถ�นก�รณโ์รคระบ�ด

ในปัจจุบันทำ�ให้ต้องใช้รูปแบบก�รเรียนก�รสอนที่หล�กหล�ย	ดังน้ัน	คุณภ�พก�รศึกษ�ที่ผู้เรียนจะได้รับใน 

แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน	จึงไม่ส�ม�รถใช้คะแนนวัดคว�มรู้หรือทักษะแบบเดียวกันเพื่อให้เกิดคว�มรับผิด 

รับชอบได้	  มิฉะนั้นก็อ�จส่งผลให้เกิดคว�มเหลื่อมลำ้�ม�กขึ้น	กระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงควรปรับเกณฑ์ข้อสอบวัด

คว�มรู้	 (test-based)	ม�สู่ก�รให้นำ้�หนักกับตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ด้�นวิช�ก�ร	 (non-academic	measure)	ม�กข้ึน	 

เช่น	อัตร�ก�รเข้�เรียน	(attendance	rate)	หรืออัตร�ก�รออกกล�งคัน	(drop-out	rate)	เป็นต้น	โดยก�รเก็บ

ขอ้มลูตวัชีว้ดัเหล่�นีท้ีส่�ม�รถใช้เทคโนโลยเีข�้ม�ชว่ย	เพือ่ลดภ�ระคร	ูเชน่	ใชร้ะบบ	Google	Classroom	บนัทกึ

ก�รใช้ง�น	ซึ่งจะช่วยทำ�ให้เขตพื้นที่ส�ม�รถติดต�มและให้ก�รสนับสนุนโรงเรียนได้ตรงกับคว�มต้องก�รม�กขึ้น

ด้วย

๓.๒ มาตรการและแนวทางการดำาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
	 จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่มีก�รระบ�ดไปทั่วโลก

ทำ�ให้ต้องห�ม�ตรก�รรับมือที่ดีที่สุด	ซึ่งก็คือ	ม�ตรก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคมหรือ	Social	Distancing	จนนำ� 

ไปสู่ก�รปิดเมือง	ปิดเศรษฐกิจ	และปิดสถ�บันก�รศึกษ�	ในเวล�ต่อม�จึงกล�ยเป็นส�เหตุทำ�ให้นักเรียนจำ�นวน

กว่�	๑.๕	พันล้�นคน	หรือม�กกว่�ร้อยละ	๙๐	ของนักเรียนทั้งหมดในโลกได้รับผลกระทบไม่ส�ม�รถไปโรงเรียน
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ได้ต�มปกติ	หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�ต่�ง	ๆ	จึงต้องเร่งห�ระบบก�รเรียนก�รสอนให้เหม�ะสม

กับสถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน	เพื่อตอบสนองให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ได้ชี้แจงต่อสังคมถึงวิธีก�รในก�รแก้ไขปัญห�ม�โดยตลอด	 เพร�ะ

ตระหนกัอยูเ่สมอ	ไมว่�่สถ�นก�รณแ์วดลอ้มจะเลวร�้ยและรนุแรงแคไ่หน	ก�รเรยีนรูท่ี้เข�้ถงึและมคีณุภ�พสำ�หรบั

เด็กไทยทุกคนเป็นเป้�หม�ยสูงสุดของเร�	ต�มแนวคิด	

“การเรียนรู้นำาการศึกษา

โรงเรียนอาจหยุดได้

แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”

	 จึงมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องทำ�ทุกวิถีท�ง	 เพื่อให้ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนส�ม�รถเกิดขึ้นได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พสูงสุด	เท่�ที่สภ�พแวดล้อมจะอำ�นวยบนพื้นฐ�น ๖	ข้อ	คือ

	 ๑)		 จัดก�รเรยีนก�รสอน โดยคำ�นงึถึงคว�มปลอดภัยสงูสดุของทุกคนทีเ่ก่ียวขอ้ง	“ก�รเปดิเทอม”	หม�ยถึง	 

ก�รเรียนที่โรงเรียนหรือก�รเรียนที่บ้�น	ทั้งนี้	ก�รตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับผลก�รประเมินสถ�นก�รณ์อย่�งใกล้ชิด

	 ๒)		 อำ�นวยก�รให้นักเรียนทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงก�รเรียนก�รสอนได้ แม้จะไม่ส�ม�รถไปโรงเรียนได้    

	 ๓)		 ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น	ก�รเสนอขอช่องดิจิทัล	TV	จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร-

กจิก�รกระจ�ยเสยีง	กจิก�รโทรทศัน	์และกิจก�รโทรคมน�คมแหง่ช�ต	ิ(กสทช.)	ทัง้หมด	๑๗	ชอ่ง	เพือ่ใหนั้กเรยีน

ทุกระดับชั้นส�ม�รถเรียนผ่�น	DLTV	 ได้	ทั้งน้ี	 ไม่มีก�รลงทุนเพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์ใด	ๆ	 เพิ่มเติมโดยไม่จำ�เป็น	 

ซึ่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง	 กิจก�รโทรทัศน์	และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ	 (กสทช.)	

อนุมัติแล้วให้เริ่มออกอ�ก�ศ	 ในวันที่	๑๖	พ.ค.	๒๕๖๓	 น้ี	 เป็นเวล�ไม่เกิน	๖	 เดือน	หรือถ้�ส�ม�รถกลับม�

ดำ�เนินก�รสอนได้ต�มปกติก็ให้หยุดทดลองออกอ�ก�ศ	แบ่งเป็นของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�พ้ืนฐ�น	

(สพฐ.)	จำ�นวน	๑๕	ช่อง	เป็นของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	(สอศ.)	จำ�นวน	๑	ช่อง	และเป็นของ

สำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย	 (กศน.)	จำ�นวน	๑	ช่อง	 โดยให้ออกอ�ก�ศ 

แบบคว�มคมชัดปกติ	(SD)

	 ๔)		 ตัดสินใจนโยบ�ยต่�ง	ๆ	บนพื้นฐ�นของก�รสำ�รวจคว�มต้องก�ร ทั้งจ�กนักเรียน	ครู	และโรงเรียน	

ไม่คิดเองเออเอง	 โดยให้ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่มีประสิทธิภ�พสูงสุดเป็นที่ตั้ง	 และกระทรวงจะสนับสนุน 

เครื่องมือและอุปกรณ์ต�มคว�มเหม�ะสมของแต่ละพื้นที่

	 ๕)		 ปรับปฏิทินก�รศึกษ�ของไทยให้เอ้ือต่อก�ร	 “เรียนเพื่อรู้”	 ของเด็กม�กขึ้น  รวมทั้งมีก�รปรับ 

ต�ร�งเรียนต�มคว�มเหม�ะสม	 โดยเวล�ที่ชดเชยจะคำ�นึงถึงภ�ระของทุกคนและก�รได้รับคว�มรู้ครบต�ม 

ช่วงวัยของเด็ก

	 ๖)	 บุคล�กรท�งก�รศึกษ�ทุกท่�นจะได้รับก�รดูแลอย่�งต่อเนื่อง และทำ�ให้ท่�นได้รับผลกระทบเชิงลบ 

จ�กก�รเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

	 นอกจ�กน้ี	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รให้ข้อมูลและยำ้�ว่�	ก�รเลื่อนเปิดเทอมในมุมหน่ึงก็เป็น 

ก�รตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�	แต่ในอีกมุมหน่ึงก็นับเป็นโอก�สและช่วงเวล�สำ�คัญในก�รปรับปรุง 

ระบบก�รศึกษ�ของประเทศให้มีคว�มเข้มแข็งม�กยิ่งขึ้น	 เพื่อยกระดับก�รศึกษ�ไทย	จึงได้ออกแบบก�รเรียน 

ก�รสอนในชว่งก�รแพรร่ะบ�ดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	โดยมรี�ยละเอียดในภ�พรวม	ดงันี้
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 •	 รูปแบบก�รเรียนก�รสอนออกแบบให้สอดคล้องกับคว�มปลอดภัยของพื้นที่	 โดยมีก�รเรียนรู้ 

แบบ	Onsite	 ในพื้นที่ที่มีคว�มปลอดภัยส�ม�รถไปโรงเรียนได้	ขณะท่ีพื้นที่ไม่ปลอดภัยจะมีก�รเรียนรู้หลัก 

ผ่�นท�งก�ร	On	Air	ของมูลนิธิก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมในพระบรมร�ชูปถัมภ์	และมีก�รเรียนรู้เสริม 

ผ่�นระบบ	Online

 •	 นโยบ�ยหลักที่นำ�ม�ใช้	 คือ	 เพ่ิมเวล�พัก	 ลดก�รประเมินและงดกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ที่ไม่จำ�เป็น	 

โดยเนน้เรยีนเฉพ�ะวชิ�กลุม่ส�ระหลกั	เพือ่ใหน้กัเรยีนผอ่นคล�ยลง	ซ่ึงนักเรยีนมเีวล�พกัในภ�คเรยีนที	่๑/๒๕๖๓	

จำ�นวน	๑๗	วัน	และในภ�คเรียนที่	๒/๒๕๖๓	จำ�นวน	๓๗	วัน	รวมทั้งสิ้น	๕๔	วัน	ฉะนั้น	ภ�คเรียนที่	๑/๒๕๖๓	 

เรียนตั้งแต่	๑	ก.ค.	๖๓-๑๓	พ.ย.	๖๓	เป็นเวล�	๙๓	วัน	แล้วปิดภ�คเรียน	๑๗	วัน	ส่วนภ�คเรียนที่	๒/๒๕๖๓	

เรียนตั้งแต่	๑	ธ.ค.	๖๓-๙	เม.ย.	๖๔	เป็นเวล�	๘๘	วัน	แล้วปิดภ�คเรียน	๓๗	วัน	ตั้งแต่วันที่	๑๐	เม.ย.	๖๔	ซึ่งจะมี 

เวล�เรียนรวมทั้งสิ้น	๑๘๑	วัน	ส่วนเวล�ที่ข�ดห�ยไป	๑๙	วัน	จ�ก	๒๐๐	วัน	ให้แต่ละโรงเรียนสอนชดเชย	ดังนั้น	 

ก�รเปิดเทอมปีก�รศึกษ�หน้�จะกลับม�ปกติในวันจันทร์ที่	๑๗	พ.ค.	๖๔

 •	 ก�รเตรียมพร้อมในด้�นระบบก�รเรียนรู้ท�งไกลและระบบออนไลน์	 จะเริ่มทดสอบต้ังแต่วันที่	 

๑๘	พฤษภ�คม	๒๕๖๓	เป็นต้นไป	 เพื่อเตรียมคว�มพร้อมให้ม�กที่สุด	 ในกรณีที่วันที่	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	 น้ี	

เนื่องจ�กไม่ส�ม�รถเปิดเทอมที่โรงเรียนได้

 •	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รจะเป็นผู้สนับสนุนก�รเรียนก�รสอนท�งไกลในสัดส่วน	๘๐%	 เพื่อให้ทุกคน

ส�ม�รถเข้�ถึงก�รเรียนข้ันพื้นฐ�นได้	อีก	๒๐%	หรือม�กกว่�ให้ท�งโรงเรียนและคุณครูในแต่ละพื้นที่พิจ�รณ�

ออกแบบต�มคว�มเหม�ะสม

 •	 ก�รเรยีนผ่�นก�รสอนท�งไกลจะใช้ทวีดิจิิทัล	และ	DLTV	(Distance	Learning	Television)	เปน็หลกั	 

ซึ่งได้รับก�รอนุเคร�ะห์สื่อจ�กมูลนิธิก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมในพระบรมร�ชูปถัมภ์	 โดยมีดิจิทัล

แพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	หรือ	DEEP	และก�รเรียนก�รสอนแบบโต้ตอบออนไลน์เป็นสื่อเสริม
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 ๓.๒.๑ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

	 	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นได้กำ�หนดแนวท�งก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในช่วง 

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนระบบท�งไกล	 

โดยแบ่งเป็น	๔	ระยะ	คือ

   ระยะที่ ๑	ก�รเตรียมคว�มพร้อม	 (๗	 เมษ�ยน-๑๗	พฤษภ�คม	๒๕๖๓)	สำ�รวจคว�มพร้อม 

ในด้�นอุปกรณ์ก�รเข้�ถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียน	ผู้ปกครอง	ครู	และระบบก�รบริห�รจัดก�รก�รเรียนก�รสอน	

รวมถึงขออนมัุติใช้ช่องร�ยก�รโทรทศันใ์นระบบดจิทิลั	จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกจิก�รกระจ�ยเสยีง	กจิก�ร

โทรทัศน์	และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ	 (กสทช.)	 เพื่อจัดก�รเรียนก�รสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	พร้อมขออนุมัติเผยแพร่สื่อก�รเรียนก�รสอนจ�กห้องเรียนต้นท�ง	 ในระดับปฐมวัยถึง

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นของสถ�นีวิทยุโทรทัศน์ก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม	 (DLTV)	จ�กมูลนิธิก�รศึกษ�

ท�งไกลผ�่นด�วเทยีมในพระบรมร�ชปูถมัภ	์จดัทำ�สือ่วีดิทศัน์ก�รสอนโดยครตู้นแบบ	ระดับมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย	

จำ�นวน	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	และรวบรวมสื่อก�รเรียนรู้ออนไลน์ใน	OBEC	Content	Center	ชุดโปรแกรม

และแพลตฟอร์มก�รเรียนรู้ครบวงจรของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เช่น	Tutor	ติวฟรี.com,	e-Book	เป็นต้น	รวมถึง 

เตรยีมโครงสร�้งพืน้ฐ�นด�้นระบบเครอืข�่ย	เพ่ือรองรบัก�รใหบ้รกิ�ร	แพลตฟอรม์ก�รเรยีนรูใ้หเ้ชือ่มโยงกับระบบ	

Digital	e-Learning	ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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   ระยะที่ ๒	ก�รทดลองจัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกล	 (๑๘	พฤษภ�คม-๓๐	มิถุน�ยน	๒๕๖๓)	 

จะทดลองจัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกล	ในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	ผ่�นช่องร�ยก�รโทรทัศน์ 

ในระบบดิจิทัล	 โดยก�รเผยแพร่สัญญ�ณจ�กมูลนิธิก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมในพระบรมร�ชูปถัมภ์	 

(DLTV)	ในระดบัปฐมวยัเนน้กจิกรรมเตรยีมคว�มพรอ้มเดก็	และระดบัประถมศกึษ�ถงึระดบัมธัยมศกึษ�ตอนตน้	 

จำ�นวน	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 และในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ผ่�นช่องร�ยก�รโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 

และระบบออนไลนโ์ดยครตูน้แบบ	ดว้ยเครือ่งมอืก�รเรยีนรูต้�มคว�มเหม�ะสมและบรบิทของสถ�นศกึษ�	รวมทัง้

เปดิศนูยร์บัฟงัคว�มคดิเห็นก�รเรยีนก�รสอนท�งไกล	จ�กผูป้กครอง	ประช�ชน	และผูเ้ก่ียวขอ้ง	เพือ่เปน็แนวท�ง

ก�รปรับปรุงและพัฒน�	และประช�สัมพันธ์	สร้�งก�รรับรู้	คว�มเข้�ใจ	แนะนำ�ช่องท�งก�รเรียนท�งไกลให้กับ 

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง

   ระยะที่ ๓ ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 (๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓-๓๐	เมษ�ยน	๒๕๖๔)	ได้ว�งแผนไว้

สำ�หรับ	๒	สถ�นก�รณ์	นั่นคือ

   • สถานการณ์ที่ ๑	 กรณีที่สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	ยังไม่คลี่คล�ย	จะจัดก�รเรียนก�รสอนในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	ด้วยระบบ 

ก�รเรียนก�รสอนท�งไกลผ่�น	 DLTV	 ส่วนในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยจะจัดก�รเรียนก�รสอนด้วย 

วีดิทัศน์ก�รสอนโดยครูต้นแบบ	และระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือก�รเรียนรู้ต�มคว�มเหม�ะสมและบริบทของ

สถ�นศึกษ�	และ

   • สถานการณ์ที่ ๒	 กรณีที่สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	คลี่คล�ยลง	จะดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบปกติในโรงเรียน	โดยให้เว้นระยะห่�งท�งสังคม	

(Social	Distancing)	ยดึหลกัต�มม�ตรก�รของกระทรวงส�ธ�รณสขุ	และมแีผนเตรยีมก�รเพือ่รองรบัสถ�นก�รณ์

ฉุกเฉินต่�ง	ๆ 	ที่อ�จจะเกิดขึ้น	โดยจะต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	ซึ่งมีผู้ว่�ร�ชก�ร

จังหวัดเป็นประธ�น		

   ระยะที่ ๔	ก�รทดสอบและก�รศึกษ�ต่อ	 (๑	 เมษ�ยน-๑๕	พฤษภ�คม	๒๕๖๔)	จะประส�นง�น

กับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รทดสอบและคัดเลือกเข้�ศึกษ�ต่อ	นั่นคือ	กระทรวงก�รอุดมศึกษ�	วิทย�ศ�สตร์	

วิจัยและนวัตกรรม	 เกี่ยวกับระบบคัดเลือกเข้�ศึกษ�ในสถ�บันอุดมศึกษ�	 (TCAS	GAT	PAT)	และสถ�บัน

ทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติเกี่ยวกับก�รทดสอบ	O-NET	ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๖	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	๓	และ 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	๖
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	 สำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับคนพิก�รและผู้ด้อยโอก�ส	ซึ่งคุณหญิงกัลย�	 โสภณพนิช	รัฐมนตรีช่วย 

ว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ดูแลและรับผิดชอบในส่วนดังกล่�วน้ัน	 ได้มีก�รจัดทำ�	Platform	ของกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร	 เพื่อเป็นเวทีเชื่อม	๑๗๖	หน่วยง�น	และโยงคนพิก�รทั้งประเทศให้ส�ม�รถเข้�ถึงโอก�สท�งก�ร 

ศกึษ�	ก�รพฒัน�ตนเองได้ม�กขึน้	ต�มแนวท�ง	“ปรบับ�้นเปน็หอ้งเรยีน	เปลีย่นพอ่แมเ่ปน็ครู”	โดย	Platform	นี้

จะส�ม�รถทำ�ใหพ้อ่แม	่ผูป้กครองเรยีนรูวิ้ธีก�รดแูล	พฒัน�ผูเ้รยีนทีพ่กิ�รต�มแบบต�่ง	ๆ 	ตอ่ไปได	้ทัง้ยงัส�ม�รถ

บรรจุสื่อก�รเรียนก�รสอนออนไลน์	ก�รให้คำ�ปรึกษ�	แนะนำ�	และเรื่องอื่น	ๆ	ไปยังหน่วยง�น	สถ�นศึกษ�ใน

สงักัดของกระทรวงศกึษ�ธิก�รไดด้้วย	ทัง้นี	้Platform	ของโรงเรยีนทีจั่ดก�รศึกษ�พเิศษ	คอื	เมือ่ค้นห�เข�้ไปกจ็ะ

ทร�บข้อมูลว่�จังหวัดนี้มีคนพิก�รประเภทใดบ้�ง	มีกี่คน	บ้�นอยู่ที่ไหน	เป็นต้น	โดยดำ�เนินก�รได้แล้ว	๓	จังหวัด 

และจะขย�ยผลให้ครบทุกจังหวัด

 ๓.๒.๒ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

	 ในส่วนของคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�ได้มีก�รจัดทำ�แนวท�งก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 (สอศ.)	 ในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	

สำ�หรับผู้เรียนในทุกระดับ	ทั้งระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	

และระดับปริญญ�ตรีส�ยเทคโนโลยีหรือส�ยปฏิบัติก�ร	โดยแบ่งเป็น	๔	รูปแบบ

 ๑)  จัดการเรียนผ่านเอกสารตำาราเรียน		โดยให้ครูทำ�ก�รสอนผ่�นเอกส�ร	ตำ�ร�เรียน	หนังสือเรียน	และ

ชีตสรุปต่�ง	ๆ	ซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐ�น	 (Basic)	ที่ไม่ต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมม�ก	 เนื่องจ�กมีเอกส�รและหนังสือ

ตำ�ร�เรียนแจกฟรีอยู่แล้ว	ทั้งนี้	ก�รมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอ�จแบ่งเป็นกลุ่มย่อยที่มีจำ�นวนคนไม่ม�ก	สลับกัน 

ม�เรียน	หรือใช้ช่องท�งสื่อส�ร	 เช่น	 โทรศัพท์	Line	ข้อคว�มผ่�นเครือข่�ยออนไลน์	 เป็นต้น	รวมถึงก�รให้ครู 

ไปพบผู้เรียนที่บ้�นบ้�งต�มคว�มเหม�ะสมของแต่ละสถ�นศึกษ�	ซึ่งเป็นรูปแบบที่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ทันที

 ๒)  จดัการเรียนด้วยระบบการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม (DLTV) ถอืเปน็ก�รจัดก�รศึกษ�แบบส�กล	

เนือ่งจ�กปจัจบุนัผู้เรยีนส�ม�รถเข�้ถงึช่องท�งโทรทศัน์ได้ม�กกว�่รอ้ยละ	๙๐	แลว้	โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร-

ก�รอ�ชวีศกึษ�จะจดัเนือ้ห�ให้ครอบคลุมทกุวิช�ทัง้ในภ�คทฤษฎแีละภ�คปฏบิตั	ิขณะเดยีวกนัจะมกี�รเชือ่มโยง

เนื้อห�ไปยังช่องท�งออนไลน์อื่นเพิ่มเติม	 เช่น	 facebook	youtube	ให้ส�ม�รถดูไปพร้อมกันได้	 เพื่อให้เข้�ถึง 

ผู้เรียนให้ม�กที่สุด

 ๓)  จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่�นโปรแกรมฟรีที่ให้บริก�ร	 เช่น	Zoom	Microsoft	Team	 

ซึ่งสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�หล�ยแห่งทั้งของรัฐและเอกชนมีระบบและบทเรียนก�รสอนแบบออนไลน์ที่พร้อม 

ใช้อยู่บ้�งแล้วก็ส�ม�รถดำ�เนินก�รต่อเนื่องได้ทันที	และจะพัฒน�เพิ่มเติมเพื่อให้ส�ม�รถแบ่งปันให้สถ�นศึกษ�

อ�ชีวศึกษ�อื่น	ๆ	ม�ใช้ง�นร่วมกันได้ต�มคว�มเหม�ะสม	พร้อมทั้งจะผลักดันก�รเรียนก�รสอนแบบออนไลน์ใน

แต่ละสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�ให้ม�กขึ้น	 เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้สมัยใหม่ในโลกดิจิทัล	ไม่ใช่เฉพ�ะช่วงวิกฤตจ�ก

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	เท่�นั้น

 ๔)  จัดการเรียนผ่านการสอนสด (Live) ที่ผ่�นม�อ�ชีวะยังข�ดแคลนครูหล�ยส�ข�	 เช่น	 ส�ข� 

ช�่งอ�ก�ศย�น	ซึง่ตอ้งจ�้งวทิย�กรภ�ยนอกม�สอน	ดงัน้ัน	จึงจะใชโ้อก�สน้ีใหเ้กิดประโยชน์โดยถ�่ยทอดก�รสอน 

ของครแูละวทิย�กรชัน้นำ�ในส�ข�ทีข่�ดแคลน	เพือ่ใหผู้เ้รยีนจ�กวทิย�ลยัอ่ืนไดเ้รยีนไปพรอ้มกัน	รวมทัง้จะพฒัน�
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ให้สถ�นศึกษ�อ�ชีวะที่มีคว�มพร้อมเป็นต้นแบบก�รสอน	เช่น	วิทย�ลัยเทคนิคดอนเมือง	 เป็นต้นแบบก�รสอน

ก�รบิน	เป็นต้น						

	 	 	 ก�รจัดก�รศกึษ�ระดับอ�ชีวศกึษ�ยงัมคีว�มแตกต�่งไปจ�กก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	คอื	มภี�คปฏบิตั	ิ 

หรือฝึกประสบก�รณ์	ห�กในช่วงเวล�เปิดเรียนแล้ว	ภ�คทฤษฎียังไม่ส�ม�รถเปิดทำ�ก�รสอนต�มปกติได้	 

ในส่วนของภ�คปฏิบัติยังคงส�ม�รถจัดระเบียบก�รเข้�ใช้ได้ต�มปกติ	 โดยอ�จจะแบ่งให้กลุ่มผู้เรียนมีจำ�นวน 

น้อยลง	และเข้�เรียนต�มรอบเวล�	ให้สอดคล้องกับจำ�นวนผู้เรียนและคว�มเหม�ะสมของแต่ละสถ�นศึกษ�

	 	 	 นอกจ�กนี้	ยังว�งแผนพัฒน�ครูอ�ชีวะของรัฐกว่�	๓๐,๐๐๐	คน	และเอกชนกว่�	๑๐,๐๐๐	คน	

เพื่อให้เป็นครูพี่เลี้ยง	ถ่�ยทอดคว�มรู้ไปยังครูเครือข่�ยอ�ชีวศึกษ�ทุกคนต่อไปใน	๓	ทักษะที่สำ�คัญ	ได้แก่	ทักษะ

ภ�ษ�อังกฤษ	ทกัษะภ�ษ�จนี	และทกัษะคว�มเข�้ใจและก�รใชเ้ทคโนโลยดีจิิทลั	(Digital	Literacy)	ชว่งปดิเทอม

นี้ด้วย

 ๓.๒.๓ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

	 ในส่วนของท�งก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 (สช.)	 

ในชว่งก�รแพรร่ะบ�ดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	น้ัน	น�งกนกวรรณ	วลิ�วลัย	์รฐัมนตรีชว่ย 

ว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ซึ่งดูแลรับผิดชอบก�รศึกษ�เอกชน	 ได้มอบหม�ยให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	(สช.)	จัดรูปแบบก�รเรียนก�รสอนสำ�หรับโรงเรียนเอกชนในภ�คเรียนที่	๑	ปีก�รศึกษ�	

๒๕๖๓	มี	๓	วิธี	คือ

	 ๑)		 เรียนในโรงเรียนปกติ	 ในพื้นที่ที่มีคว�มพร้อม	 โดยจัดก�รเรียนก�รสอนต�มม�ตรก�รของกระทรวง

ส�ธ�รณสุข	และให้มีระยะห่�งของสังคม

	 ๒)		 เรียนผ่�นระบบท�งไกล	On	Air	 คือ	DLTV	 ในระดับอนุบ�ล-ม.๓	และผ่�นทีวีดิจิทัล	๑๗	ช่อง	 

โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นผลิตคลิปทุกกลุ่มส�ระทุกระดับชั้น

	 ๓)		 ระบบออนไลน์ผ่�นอินเทอร์เน็ต

	 ในช่วงปิดเทอม	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	(สช.)	 ได้ร่วมกับสถ�นศึกษ�เอกชน	

๕	แห่ง	 ได้แก่	 โรงเรียนเซนต์ค�เบรียล	 โรงเรียนกรุงเทพวิทย�ก�รคอมพิวเตอร์	 โรงเรียนมัธยมย�น�ก�ว�	 

โรงเรียนวรรัตน์ศึกษ�	และสถ�บัน	๑๖๘	ติวเตอร์ออนไลน์	 จัดก�รศึกษ�ออนไลน์	นักเรียนทุกคนได้เข้�ถึง 

ก�รศึกษ�ออนไลน์ฟรี	 โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย	 เพื่อยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�อย่�งทั่วถึง	นักเรียนส�ม�รถเรียนฟรี 

ที่บ้�น	ปลอดภัย	และได้คว�มรู้

	 ในส่วนของรูปแบบก�รสอนจะมีทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ	ครอบคลุมทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ 

ตั้งแต่ระดับประถมศึกษ�ปีที่	๑	 ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษ�ปีที่	๖	ซึ่งจะเป็นก�รสอนทั้งไลฟ์สดและบันทึกเทป 

ก�รสอน	โดยจะมีครูจ�กโรงเรียนดังและติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงเข้�ม�ร่วมสอนออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย	ทั้งนี้	ผู้เรียน

ส�ม�รถเข้�ใช้บริก�รเว็บไซต์	ศูนย์ก�รเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	

(สช.)	ไดจ้�กเวบ็ไซต์	สช.	(www.opec.go.th)	จ�กน้ันเลอืกโรงเรยีนตน้ท�งทีใ่หบ้รกิ�ร	กรอกขอ้มลูพืน้ฐ�นต�มที่

ระบบรอ้งขอกส็�ม�รถเริม่ก�รเรยีนก�รสอนแบบออนไลน์	(Online)	ไดท้นัท	ีโดยโรงเรียนเอกชนส�ม�รถใช้ระบบ

ก�รเรยีนก�รสอนแบบออนไลน	์(Online)	ควบคูไ่ปกับก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนแบบปกต	ิ(Onsite)	ได	้นอกจ�กนี	้
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	(สช.)	ยังได้ขย�ยคว�มร่วมมือกับพันธมิตร	๘	แห่ง	คือ	บริษัท	

อักษร	เอ็ดดูเคชั่น	จำ�กัด	(มห�ชน)	บริษัท	เจเนซิส	มีเดียคอม	จำ�กัด	บริษัท	อมรินทร์	บุ๊ค	เซ็นเตอร์	บริษัท	ไอดี	

ไดรฟ์	สถ�บนัสง่เสรมิก�รสอนวิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย	ี(สสวท.)		สำ�นักพมิพว์ฒัน�พ�นิช	จำ�กดั	บรษัิท	ดนตรี

และศิลปะซิมโฟนี่	จำ�กัด	รวมทั้งโรงเรียนทิวไผ่ง�มและน�น�ช�ติ	แคน�เดียน	ประเทศไทย	เพื่อนำ�แพลตฟอร์ม

และเนือ้ห�ส�ระบทเรยีนออนไลนท์ีท่นัสมยัและครอบคลมุก�รเรยีนในทกุกลุม่ส�ระวชิ�ม�ใชใ้นก�รเรยีนก�รสอน

สำ�หรับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ	โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย

 ๓.๒.๔  แนวทางการจดัการเรยีนการสอนของสำานกังานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

(กศน.) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

	 น�งกนกวรรณ	วิล�วัลย์	 รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ในฐ�นะที่ได้รับมอบหม�ยให้กำ�กับ

ดูแลและรับผิดชอบสำ�นักง�นก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย	 (กศน.)	 ได้กำ�หนดแนวท�ง

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของสำ�นักง�นก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย	 (กศน.)	 ในช่วงก�ร 

แพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ไว้	ดังนี้

	 ๑)		 ศูนย์เทคโนโลยีท�งก�รศึกษ�	 (ETV:	 Education	Television	 Station)	 เป็นหลักในก�รผลิต

ร�ยก�รโทรทัศน์และวิทยุเพื่อก�รศึกษ�	 เพื่อตอบโจทย์ก�รจัดศึกษ�ตลอดชีวิต	 สำ�หรับผู้เรียนทุกช่วงวัย	 

ทัง้ก�รศกึษ�ข้ันพ้ืนฐ�นต�มหลกัสูตรของกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	และก�รศกึษ�ต�มอัธย�ศยั	เพือ่เสรมิทกัษะต�่ง	ๆ 	

สำ�หรับผู้เรียนทุกช่วงวัย	ไม่ว่�จะเป็นร�ยก�ร	ETV	ติวเข้มออนไลน์	โดยได้คัดสรรครูที่ม�กไปด้วยคว�มส�ม�รถ 

และติวเตอร์ระดับประเทศม�สลับสับเปล่ียนหมุนเวียนให้คว�มรู้ในทุกส�ระวิช�	 ร�ยก�รภ�ษ�เพื่ออ�ชีพ	 

ร�ยก�รเพื่อผู้สูงอ�ยุ	ร�ยก�รเสริมทักษะสำ�หรับผู้พิก�ร	ร�ยก�รทักษะอ�ชีพดิจิทัล	เป็นต้น	โดยได้คัดสรรส่งตรง

ถึงบ้�น	ผ่�นท�งสถ�นีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	(NBT)	รวมทั้งผ่�นท�งสื่อสังคมออนไลน์	ETV	ด้วย

	 ๒)		 สถ�บันก�รศึกษ�ท�งไกลที่มีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รจัดและส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�นอกระบบ

ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและก�รศึกษ�ต่อเน่ืองด้วยวิธีท�งไกล	ว�งแผน	พัฒน�รูปแบบกระบวนก�รเรียนรู้ 

ออนไลน์ผ่�นแอปพลิเคชันและช่องท�งอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องให้มีคว�มน่�สนใจ	 เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกและง่�ย 

ต่อก�รเรียนรู้	เพร�ะเร�มีเป้�หม�ยที่จะให้ประช�ชนได้เข้�ถึงก�รศึกษ�อย่�งทั่วถึง

๓.๓  การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ
	 ก�รศึกษ�ในยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ไร้พรมแดน	ก�รเรียนรู้ในเรื่องต่�ง	ๆ	ส�ม�รถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

ตลอดชีวิต	ระบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในยุคปัจจุบันนอกเหนือจ�กก�รเรียนในห้องเรียนมีอยู่ม�กม�ยหล�ย

รูปแบบ	ซึ่งแต่ละรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับคว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะสม	 ซ่ึงในสถ�นก�รณ์ปัจจุบันก�รนำ�ระบบ

เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ในก�รจัดก�รศึกษ�นับว่�มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กในกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้	 หรือ 

ที่เรียกว่�	ก�รเรียนก�รสอนออนไลน์	

	 ก�รเรียนก�รสอนออนไลน์	 (Online	 learning)	 จัดเป็นนวัตกรรมท�งก�รศึกษ�ในอีกรูปแบบหนึ่ง	ซึ่ง

ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิม	ๆ	 ให้เป็นก�รเรียนในรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศเข้�ม�

ช่วยทำ�ก�รสอน	นอกจ�กนี้	คว�มหม�ยอีกนัยหนึ่งยังหม�ยถึงก�รเรียนท�งไกล	ก�รเรียนผ่�นเว็บไซต์อีกด้วย	 

โดยที่ก�รเรียนก�รสอนแบบออนไลน์	 (Online	 learning)	จะเป็นก�รเรียนผ่�นท�งเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต	 
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โดยอยูใ่นรปูแบบของคอมพวิเตอร	์โทรศพัทเ์คล่ือนที	่แทบ็เลต็	หรอืไอแพด	เปน็ก�รใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมบ่วกเข�้กบั 

เครือข่�ยอินเทอร์เน็ต	สร้�งก�รศึกษ�ท่ีมีปฏิสัมพันธ์คุณภ�พสูง	 โดยไม่จำ�เป็นต้องเดินท�งไปยังสถ�นศึกษ�	 

เกดิคว�มสะดวกและเข�้ถงึได้อย�่งรวดเรว็	ทกุสถ�นที	่ทกุเวล�	เปน็ก�รสร�้งก�รศกึษ�ตลอดชวิีตใหกั้บประช�กร	

ผูเ้รยีนส�ม�รถเลอืกเรยีนไดต้�มคว�มชอบและคว�มสนใจของตนเอง	ในสว่นของเนือ้ห�ของบทเรยีน	ประกอบดว้ย	

ข้อคว�ม	รูปภ�พ	เสียง	VDO	และ	Multimedia	อื่น	ๆ	สิ่งเหล่�นี้จะถูกส่งตรงไปยังผู้เรียนผ่�น	Web	Browser	

ทั้งผู้เรียน	ผู้สอน	และเพื่อนร่วมช้ันทุกคน	ส�ม�รถติดต่อ	สื่อส�ร	ปรึกษ�	แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นแบบเดียว 

กับก�รเรียนในชั้นเรียนทั่วไป	โดยก�รใช้	e-mail	chat	social	network	line	messenger	เป็นต้น	ด้วยเหตุนี้	 

ก�รเรียนรู้แบบออนไลน์จึงเหม�ะสำ�หรับทุก	ๆ	คนที่จะได้เข้�ถึงสื่อและได้เรียนรู้ตลอดเวล�

	 ลักษณะสำ�คัญของก�รเรียนก�รสอนแบบออนไลน์	(Online	learning)

	 ๑)		 ผู้เรียนเป็นใครก็ได้	อยู่ที่ใดก็ได้	 เรียนเวล�ใดก็ได้	ต�มคว�มสะดวกของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	 เนื่องจ�ก

โรงเรียนออนไลน์ได้เปิดเว็บไซต์ให้บริก�รตลอด	๒๔	ชั่วโมง

	 ๒)		 มีสื่อทุกประเภทที่นำ�เสนอในเว็บไซต์	 ไม่ว่�จะทั้งข้อคว�ม	ภ�พนิ่ง	ภ�พเคลื่อนไหว	 เสียง	VDO	 

ซึ่งจะช่วยกระตุ้นคว�มสนใจในก�รเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่�งดี	 อีกทั้งยังทำ�ให้เหตุภ�พของเน้ือห�ต่�ง	ๆ	

ง่�ยด�ยม�กขึ้น

	 ๓)		 ผู้เรียนส�ม�รถเลือกวิช�เรียนได้ต�มคว�มต้องก�ร	

	 ๔)		 เนื่องจ�กเอกส�รบนเว็บไซต์ที่มี	Links	ต่อไปยังแหล่งคว�มรู้อ่ืน	ๆ	ทำ�ให้ขอบเขตก�รเรียนรู้กว้�ง 

ออกไป	และเรียนอย่�งรู้ลึกม�กขึ้น

	 ประโยชน์ของก�รเรียนก�รสอนแบบออนไลน์	(Online	learning)

	 ๑)	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รเรียนก�รสอน	เนื่องจ�กไม่ได้จำ�กัดอยู่ในสถ�นที่เดียวเท่�นั้น

	 ๒)		 เกิดเครือข่�ยคว�มรู้	โยงใยออกไปไกล

	 ๓)		 เน้นก�รเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กล�ง

	 ๔)	 ช่วยลดช่องว่�งระหว่�งก�รเรียนรู้ในเมืองกับท้องถิ่น

	 สรุปแล้ว	ก�รเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นก�รเรียนที่มีคว�มยืดหยุ่นสูง	 เพร�ะฉะน้ันผู้เรียนจำ�ต้องมีคว�ม

รับผิดชอบในก�รเรียนม�กกว่�ปกติ	 เนื่องจ�กเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงได้	ห�กสนใจ 

ในเรื่องต่�ง	ๆ	ที่ต้องก�รรับรู้จริงและมุ่งมั่นอย่�งใจจดใจจ่อแล้วก็จะส�ม�รถซึมซับเรื่องนั้น	ๆ	ได้เอง	

 รูปแบบการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ในปัจจุบัน อาทิ 

 ๑. การศึกษาแบบ DLTV (Distance Learning Television) มูลนิธิก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม	

ในพระบรมร�ชูปถัมภ์	ก่อตั้งข้ึนในปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	และเริ่มออกอ�ก�ศก�รเรียนก�รสอนท�งไกลผ่�นด�วเทียม	

(Distance	Learning	Television:	DLTV)	เปน็ปฐมฤกษ์ครัง้แรกในวนัที	่๕	ธนัว�คม	๒๕๓๘	เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ

พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร	มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช	บรมน�ถบพิตร	 ในวโรก�สทรงครอง 

สิริร�ชสมบัติครบ	๕๐	ปี	 ในปีก�ญจน�ภิเษก	พ.ศ.	๒๕๓๙	โดยพระองค์ทรงพระร�ชท�นทุนประเดิมและตร�

สัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริร�ชสมบัติ	๕๐	ปี	ให้เป็นตร�ของมูลนิธิฯ	สืบม�

	 ด้วยพระมห�กรุณ�ธิคุณของพระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร	 มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช 

บรมน�ถบพิตร	ก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมช่วยแก้ปัญห�ข�ดแคลนครู	ครูไม่ครบชั้น	ครูไม่ตรงส�ข�ของ
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โรงเรยีนขน�ดเลก็ในพืน้ทีห่�่งไกล	มโีรงเรยีนขน�ดเลก็และตัง้อยูใ่นชนบทห�่งไกล	อ�ท	ิโรงเรยีนในสงักัดสำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	กว่�	๑๕,๐๐๐	แห่ง	ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก	สังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน	(อปท.)	กว่�	๖,๐๐๐	แหง่	และอืน่	ๆ 	ทำ�ใหค้รแูละนกัเรยีนไดร้บัโอก�สเพิม่ขึน้กว�่	๒,๒๐๐,๐๐๐	คน	 

ให้ส�ม�รถเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พได้อย่�งท่ัวถึงและเท่�เทียม	 นอกจ�กน้ี	มูลนิธิก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�น

ด�วเทียมในพระบรมร�ชูปถัมภ์ยังมีส่วนช่วยพัฒน�ครูปล�ยท�งทั่วประเทศให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�ร

ปฏิบัติง�นสอนได้อย่�งถูกต้องและมีคุณภ�พด้วยก�รถ่�ยทอดสดก�รเรียนก�รสอนระดับประถมศึกษ�ปีที่	 ๑	 

ถึงมัธยมศึกษ�ปีที่	๖	จ�กโรงเรียนวังไกลกังวล	 ในพระบรมร�ชูปถัมภ์	อำ�เภอหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตลอดจนก�รศึกษ�ส�ยอ�ชีพ	อันเป็นก�รช่วยลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งก�รศึกษ�ให้กับคนท่ีอยู่ในพื้นที่ห่�งไกลที่

ประสบคว�มสำ�เร็จม�อย่�งต่อเนื่องกว่�	๒๐	ปี

	 ด้วยพระอัจฉริยภ�พและส�ยพระเนตรอันย�วไกลและพระร�ชปณิธ�นอันแน่วแน่	 ต�มพระปฐม- 

บรมร�ชโองก�รของพระบ�ทสมเด็จพระวชิรเกล�้เจ้�อยูห่วั	“เร�จะสืบส�น	รกัษ�	และตอ่ยอด	และครองแผน่ดนิ

โดยธรรม	เพือ่ประโยชนสุ์ขแห่งอ�ณ�ร�ษฎรตลอดไป”	ทรงเหน็ว่�ก�รพฒัน�ก�รศกึษ�	คอื	ก�รสร�้งคว�มมัน่คง

ของประเทศ	อกีท้ังยงัทรงเข�้พระทยัถงึคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยใีนยุคปจัจุบนัอย่�งถอ่งแท	้ในป	ีพ.ศ.	๒๕๖๐	

ทรงพระกรุณ�โปรดเกล�้ฯ	แตง่ตัง้คณะกรรมก�รบรหิ�รมลูนิธิท�งไกลผ�่นด�วเทยีมในพระบรมร�ชปูถมัภ์ชุดใหม	่ 

และพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตให้พัฒน�ต่อยอดก�รดำ�เนินง�นให้ทันสมัย	 แต่ยังคงยึดถือแนวท�งของ 

พระร�ชบิด�เพื่อแก้ปัญห�คว�มเหล่ือมลำ้�ท�งก�รศึกษ�ให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น	 โดยมุ่งให้ก�รศึกษ�สร้�ง 

คนไทยให้มีคุณลักษณะสำ�คัญ	๔	ประก�ร	ได้แก่	มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง	มีพื้นฐ�นชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง	มีอ�ชีพ	

มงี�นทำ�	และเปน็พลเมืองดีมีระเบียบวินยั	ส่งเสรมิก�รเรยีนรูต้ลอดชวีติทัง้ส�ยส�มญัและส�ยอ�ชพีอันสอดคลอ้ง

กบัสภ�วก�รณก์�รศกึษ�ของโลกให้กบัประช�ชนทกุกลุม่	ทกุชว่งวยั	อีกทัง้ปรบัก�รออกอ�ก�ศก�รเรยีนก�รสอน

ท�งไกลผ่�นด�วเทยีมจ�กโรงเรยีนวงัไกลกงัวลในพระบรมร�ชปูถมัภ์เป็น	๓	ระดบั	คอื	อนุบ�ล	๑-๓		ประถมศึกษ�

ปีที่	๑-๖	และมัธยมศึกษ�ตอนต้นปีที่	๑-๓

	 ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของคณะกรรมก�รบริห�รมูลนิธิก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมในพระบรม-

ร�ชูปถัมภ์	นำ�โดยพลเอก	ด�ว์พงษ์	 รัตนสุวรรณ	ประธ�นกรรมก�รบริห�รมูลนิธิฯ	 ได้น้อมนำ�พระร�โชบ�ย 

ม�ปฏิบัติ	 มีก�รพัฒน�ระบบก�รดำ�เนินง�นรูปแบบใหม่ทั้งโครงสร้�งก�รบริห�รง�นภ�ยในองค์กร	และระบบ

ก�รออกอ�ก�ศก�รเรียนก�รสอนท�งไกลผ่�นด�วเทียม	 (NEW	DLTV)	 เพื่อให้รองรับกับสถ�นก�รณ์ของโลก 

และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่�งรวดเร็ว	 โดยมีก�รพัฒน�และต่อยอดก�รดำ�เนินง�นให้บริก�รก�รศึกษ� 

ท�งไกลผ่�นด�วเทียมอย่�งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม	แบ่งเป็นก�รพัฒน�ใน	๓	ด้�น	ประกอบด้วย

 ๑) การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

	 	 ๑.๑)	 ก�รพฒัน�ระบบก�รผลติและก�รออกอ�ก�ศ	โดยก�รเปลีย่นระบบก�รผลติและก�รแพรภ่�พ 

ออกอ�ก�ศจ�กระบบม�ตรฐ�น	Standard	Definition	 (SD)	 เป็นระบบคว�มคมชัดสูง	High	Definition	

(HD)	 เพื่อให้ก�รถ่�ยทอดออกอ�ก�ศไปยังห้องเรียนปล�ยท�งมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น	และรองรับเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยในปัจจุบัน	โดยมีก�รปรับปรุงอ�ค�รให้เป็นอ�ค�รสถ�นีวิทยุโทรทัศน์ก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม 

ติดต้ังอุปกรณ์ระบบผลิตร�ยก�รในห้องควบคุม	 (Control	Room)	ห้องตัดต่อร�ยก�ร	 (Edition	Station)	 

หอ้งเรยีนตน้ท�ง	ห้องบนัทกึร�ยก�รฉ�กจรงิ	(Real	Set	Studio)	และหอ้งบนัทกึร�ยก�รฉ�กเสมอืนจรงิ	(Virtual	

Studio)	ติดตั้งระบบบีบอัดสัญญ�ณภ�พและเสียงในห้อง	Present	Room	และห้อง	Technical	Operations	
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Center	ติดตั้งอุปกรณ์ระบบออกอ�ก�ศอัตโนมัติในห้อง	Present	Room

	 	 ๑.๒)	 ก�รพัฒน�ห้องเรียนที่ใช้ออกอ�ก�ศ	 (Studio	Room)	 โดยปรับปรุงอุปกรณ์และสิ่งอำ�นวย 

คว�มสะดวกในก�รเรียนก�รสอนของห้องเรียนต้นท�ง	ณ	โรงเรียนวังไกลกังวล	 เพื่อให้ครูส�ม�รถใช้เทคโนโลยี

ประกอบก�รเรียนก�รสอน	ทำ�ให้นักเรียนโรงเรียนปล�ยท�งมีคว�มเข้�ใจม�กย่ิงขึ้น	นอกจ�กน้ียังได้ปรับปรุง

หอ้งเรยีนตน้ท�งทีใ่ช้ออกอ�ก�ศให้เหม�ะสมกบัก�รจัดก�รเรยีนรู	้ตดิตัง้กระด�นอจัฉรยิะ	(Smartboard)	เพือ่ให้

ครูและนักเรียนต้นท�งส�ม�รถเขียนเนื้อห�ก�รเรียนก�รสอนผ่�นกระด�นอัจฉริยะ	ติดตั้งกล้อง	Robot	(Robot	

Camera)	สำ�หรับจับภ�พขณะนักเรียนทำ�กิจกรรม	ทำ�ให้นักเรียนปล�ยท�งเรียนรู้เนื้อห�ผ่�นสื่อก�รสอนต่�ง	ๆ	

ได้ม�กขึ้น	

	 	 ๑.๓)	 ก�รพฒัน�เพิม่ชอ่งท�งก�รถ�่ยทอดสญัญ�ณ	ตัง้แตป่	ี๒๕๓๘	เปน็ตน้ม�	มลูนธิฯิ	ไดใ้ชก้�รถ�่ยทอด

สัญญ�ณจ�กด�วเทียมเป็นช่องท�งหลักในก�รให้บริก�รม�ถึงในปัจจุบัน	มูลนิธิฯ	 ได้เพิ่มช่องท�งก�รถ่�ยทอด

สัญญ�ณเพื่อเพิ่มโอก�สในก�รเข้�ถึงก�รจัดก�รเรียนก�รสอนให้ได้ม�กยิ่งขึ้น	และผู้ใช้บริก�รส�ม�รถสืบค้น 

รับชมร�ยก�รได้ต�มคว�มต้องก�รใช้ง�น	(On	Demand)	อีกด้วย

	 	 ๑.๔)	พัฒน�รูปแบบก�รออกอ�ก�ศ	มูลนิธิฯ	 ได้ปรับรูปแบบก�รผลิตจ�กก�รถ่�ยทอดสดเป็น 

ก�รบันทึกเทปแล้วนำ�ไปออกอ�ก�ศ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส�ม�รถเพิ่มเติมสื่อก�รสอนท่ีน่�สนใจและแก้ไข

ข้อผิดพล�ดได้หลังก�รบันทึกเทปแล้ว	รวมทั้งจะได้นำ�เทปที่ได้ตัดต่ออย่�งสมบูรณ์แล้วไปบันทึกไว้ในเว็บไซต์ 

ของมูลนิธิฯ	เพื่อให้ครูโรงเรียนปล�ยท�งส�ม�รถศึกษ�เนื้อห�และเตรียมสื่อและอุปกรณ์ก�รสอนได้ล่วงหน้�

	 	 ๑.๕)	ก�รปรับผังร�ยก�รใหม่ให้ครอบคลุมก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตต�มวัตถุประสงค์ในก�รดำ�เนินง�น

ของมูลนธิฯิ	ทีด่ำ�เนนิง�นจดัก�รศกึษ�ท�งไกล	โดยใหค้รอบคลมุก�รจดัก�รศกึษ�สำ�หรบัผูด้อ้ยโอก�สและบคุคล

ที่มีคว�มต้องก�รพิเศษ	ก�รส่งเสริมโอก�สในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ของประช�ชนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย	 และ 

ตลอดจนสนับสนุนให้หน่วยง�นต่�ง	ๆ	ได้มีส่วนร่วมในก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้ด้�นก�รศึกษ�	ก�รมีง�นทำ�	และ

ก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต

 ๒) พัฒนารูปแบบการสอนออกอากาศให้เป็นการเรียนการสอนแบบ Active Learning และพัฒนา

เจ้าหน้าที่เทคนิคให้ถ่ายทำารายการการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ

	 	 ๒.๑)	 ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รครูโรงเรียนต้นท�งด้�นก�รจัดก�รเรียนรู้ทั่วไปในหัวข้อต่�ง	ๆ	 	

	 	 ๒.๒)	 ก�รพัฒน�ศักยภ�พก�รจัดก�รเรียนรู้โรงเรียนต้นท�งเพื่อเสริมสร้�งผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน 

อย�่งมีประสทิธภิ�พต�มแนวคดิชุมชนแหง่ก�รเรียนรูท้�งวชิ�ชพี	(Professional	Learning	Community:	PLC)	

	 	 ๒.๓)	 ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รหลักก�รและเทคนิคก�รผลิตร�ยก�รโทรทัศน์เพื่อก�รเรียนก�รสอน	

ก�รเขียนบทโทรทัศน์	และก�รทำ�	Storyboard	เพื่อให้ครูผู้สอนออกอ�ก�ศ

	 	 ๒.๔)	 ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รออกอ�ก�ศ	เพื่อให้ครูผู้สอนออกอ�ก�ศโรงเรียนวังไกลกังวลและ

เจ้�หน้�ที่สถ�นีฯ	ที่ปฏิบัติง�นเกี่ยวกับก�รออกอ�ก�ศมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	ส�ม�รถใช้เครื่องมือ	และอุปกรณ์ 

ของระบบใหม่ไดอ้ย�่งมปีระสทิธิภ�พ	ซึง่จะสง่ผลใหส้�ม�รถจดักระบวนก�รก�รเรยีนก�รสอน	และก�รถ�่ยทอด 

ออกอ�ก�ศได้อย่�งมีคุณภ�พและน่�สนใจ

	 	 ๒.๕)	 ก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร	 เพื่อให้บุคล�กรของมูลนิธิก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม 

ทัง้ในสว่นกล�ง	และสถ�นวิีทยุโทรทศัน์ก�รศกึษ�ท�งไกลผ�่นด�วเทยีม	รวมทัง้ครโูรงเรยีนวังไกลกังวลในพระบรม-

ร�ชูปถัมภ์ส�ม�รถปฏิบัติง�นร่วมกันอย่�งมีประสิทธิภ�พ	มีสัมพันธภ�พอันดี	รวมทั้งสร้�งคว�มรู้	คว�มเข้�ใจ 
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ในวิสัยทัศน์	เป้�ประสงค์	แนวท�งก�รดำ�เนินง�นขององค์กร	และร่วมสร้�งค่�นิยมเชิงบวกร่วมกัน	อันจะนำ�ไปสู่

ก�รเกิดคว�มรู้สึกร่วมในเป้�หม�ยเดียวกัน	เพื่อสร้�งประสิทธิผลม�กที่สุดในก�รทำ�ง�น	

 ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายปลายทางในการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม

	 	 ๓.๑)	 อบรมแนวท�งก�รนำ�ระบบก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมไปใช้ในก�รเรียนก�รสอน	ด้วย 

วิธีก�รประชุมท�งไกลระบบวีดิทัศน์	(DLTV	TELETRAINING)

	 	 ๓.๒)	 ก�รสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญ�ณก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมให้กับโรงเรียนปล�ยท�ง	 

และจัดสรรอุปกรณ์สำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�ด้วยระบบก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมให้กับโรงเรียนปล�ยท�ง 

เป้�หม�ยก�รประเมินที่ไม่มีคว�มพร้อม	ทั้งบุคล�กร	อุปกรณ์ปล�ยท�ง	สื่อก�รเรียนรู้	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ

ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 ปีละ	๑,๕๐๐	แห่ง	 โดยเริ่มในปี	๒๕๖๒	ประกอบด้วยสถ�นศึกษ�ในสังกัดต่�ง	ๆ	 

ดังนี้	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	กองบัญช�ก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดน	 (ตชด.)	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	สำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ	(พศ.)	และสำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ� 

นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย	(กศน.)

 ๒. การเรียนออนไลน์แบบ WBI หรือ Web Base Instruction	เป็นก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

ในรูปแบบของ	Web	Knowledge	Based	โดยใช้เทคโนโลยีของท�ง	Webpage	เป็นศูนย์กล�งในก�รนำ�เสนอ

เนื้อห�หรือดำ�เนินกิจกรรม	หรือที่เร�นิยมเรียกกันติดป�กว่�	“ก�รเรียนก�รสอนแบบ	Online”	นั่นเอง	ปัจจุบัน 

มีผู้ให้คว�มสำ�คัญและมีก�รนำ�เอ�เว็บม�ใช้ประโยชน์เพ่ือก�รศึกษ�	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนผ่�นเว็บ	 

(Web	Based	 Instruction)	นอกจ�กจะเรียกว่�	ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนผ่�นเว็บ	 (Web	Based	Learning)	 

เว็บฝึกอบรม	(Web	Based	Training)	อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม	(Inter	Based	Training)	และเวิลด์ไวด์เว็บช่วยสอน	

(WWW	Based	Instruction)	เป็นต้น

	 ก�รเรียนก�รสอนผ่�นเว็บเป็นก�รจัดสภ�พก�รเรียนก�รสอนที่ได้รับก�รออกแบบอย่�งมีระบบ	 โดย

อ�ศัยคุณสมบัติและทรัพย�กรของเวิลด์ไวด์เว็บม�เป็นสื่อกล�งในก�รถ่�ยทอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนก�รเรียน 

ก�รสอนให้มีประสิทธิภ�พ	โดยอ�จจัดเป็นก�รเรียนก�รสอนทั้งกระบวนก�รหรือนำ�ม�ใช้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง 

ของกระบวนก�รทั้งหมด	และช่วยขจัดปัญห�อุปสรรคของก�รเรียนก�รสอนท�งด้�นสถ�นที่และเวล�อีกด้วย

	 ก�รเรียนก�รสอนผ่�นเครือข่�ย	(Web	Based	Instruction)	หม�ยถึง	ก�รผนวกคุณสมบัติไฮเปอร์มีเดีย 

เข้�กับคุณสมบัติของเครือข่�ย	 เวิลด์ไวด์เว็บ	 เพ่ือเสริมสร้�งสิ่งแวดล้อมแห่งก�รเรียนในมิติที่ไม่มีขอบเขตจำ�กัด

ด้วยระยะท�งและเวล�ที่แตกต่�งกันของผู้เรียน	 (Learning	without	Boundry)	ก�รใช้คุณสมบัติของไฮเปอร์-

มีเดียในก�รเรียนก�รสอนผ่�นเครือข่�ยนั้น	หม�ยถึง	ก�รสนับสนุนศักยภ�พก�รเรียนด้วยตนเองต�มลำ�พัง	 

(One	Alone)	กล่�วคือ	ผูเ้รียนส�ม�รถเลือกสรรเนือ้ห�บทเรียนทีเ่รยีนอยู่ในรปูแบบไฮเปอรม์ีเดีย	ซึง่เป็นเทคนิค

ก�รเชื่อมโยงเนื้อห�หลักด้วยเนื้อห�อื่นท่ีเกี่ยวข้อง	รูปแบบก�รเชื่อมโยงน้ีเป็นได้ทั้งก�รเชื่อมโยงข้อคว�มไปสู่

เน้ือห�ที่มีคว�มเกี่ยวข้อง	หรือสื่อภ�พ	และเสียง	ก�รเชื่อมโยงดังกล่�วจึงเป็นก�รเปิดโอก�สให้ผู้เรียนส�ม�รถ

ควบคุมก�รเรียนด้วยตนเองได้	 โดยเลือกลำ�ดับเน้ือห�บทเรียนต�มคว�มต้องก�ร	และเรียนต�มกำ�หนดเวล� 

ที่เหม�ะสมและตนเองสะดวก

	 ก�รเรียนก�รสอนผ่�นเว็บจะต้องอ�ศัยเทคโนโลยีเครือข่�ยและก�รสื่อส�รหรือระบบอินเทอร์เน็ต 

เป็นสำ�คัญ	ดังนั้น	ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนผ่�นเว็บจะมีวิธีก�รใช้ใน	๓	ลักษณะ	คือ
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 ๑) การนำาเสนอ (Presentation)	 เป็นไปในแบบเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยข้อคว�ม	ภ�พ	ภ�พกร�ฟิก	 

ซึ่งส�ม�รถนำ�เสนอได้อย่�งเหม�ะสมในลักษณะของสื่อ	คือ	ก�รนำ�เสนอแบบสื่อท�งเดียว	 เช่น	 เป็นข้อคว�ม	 

ก�รนำ�เสนอแบบส่ือคู	่เช่น	ขอ้คว�ม	ภ�พกร�ฟกิ	บ�งครัง้จะอยูใ่นรปูแบบ	PDF	ผูเ้รยีนส�ม�รถด�วน์โหลดไฟลไ์ด	้ 

ก�รนำ�เสนอแบบมัลติมีเดีย	คือ	ประกอบด้วยข้อคว�ม	ภ�พกร�ฟิก	ภ�พเคล่ือนไหว	 เสียงและภ�พยนตร์	 

หรือวิดีโอ	(แต่คว�มเร็วจะไม่เร็วเท่�กับวิดีโอเทป)

 ๒)  การสื่อสาร (Communication) ก�รสื่อส�รเป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะต้องใช้ทุกวันในชีวิต	ซึ่งเป็นลักษณะ

สำ�คัญของอินเทอร์เน็ต	โดยมีก�รสื่อส�รบนอินเทอร์เน็ตหล�ยแบบ	เช่น	ก�รสื่อส�รท�งเดียว	โดยดูจ�กเว็บเพจ	

ก�รสื่อส�รสองท�ง	เช่น	ก�รส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โต้ตอบกัน

 ๓)  การก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ (Dynamic Interaction)	 เป็นคุณลักษณะสำ�คัญของอินเทอร์เน็ต 

ประกอบด้วย	๓	ลักษณะ	คือ	ก�รสืบค้น	ก�รห�วิธีก�รเข้�สู่เว็บ	และก�รตอบสนองของมนุษย์ในก�รใช้เว็บ

	 ก�รเรยีนก�รสอนผ�่นเครือข�่ยอนิเทอรเ์น็ต	มลีกัษณะก�รจัดก�รเรยีนทีผู่เ้รยีนจะเรยีนผ�่นจอคอมพวิเตอร์

ที่เชื่อมต่อกับเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต	และส�ม�รถเข้�สู่ระบบเครือข่�ยเพื่อก�รศึกษ�เนื้อห�บทเรียนจ�กที่ใดก็ได้	

และผู้เรียนแต่ละคนส�ม�รถติดต่อสื่อส�รกับผู้สอนหรือผู้เรียนคนอื่น	ๆ	ได้ทันทีทันใด	เหมือนก�รเผชิญหน้�กัน

จรงิ	ๆ 	หรอืเปน็ก�รส่งขอ้คว�มฝ�กไว้กบับรกิ�รไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส	์ในก�รตดิตอ่สือ่ส�รกับผู้เรยีนดว้ยกนัเอง

หรือกับผู้สอน

	 ก�รเรียนรู้บนเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตหรือก�รเรียนรู้บนเว็บกระทำ�ได้หล�ยลักษณะ	 เช่น	ก�รทำ�โครงก�ร

ร่วมกัน	ก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดร่วมกันในกระด�นข่�ว	ก�รแสดงคว�มคิดเห็นในกระทู้ท�งวิช�ก�ร	ก�รทำ�ง�น 

ที่ได้รับมอบหม�ยเป็นกลุ่ม	ก�รทำ�โครงง�นร่วมกัน	 เป็นก�รร่วมกันสร้�งสรรค์ผลง�นในเรื่องที่สนใจร่วมกัน	

นอกจ�กนี้	 วิธีก�รเรียนรู้บนเว็บมีประสิทธิผล	คือ	ก�รเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บ	 ซ่ึงเป็นวิธีที่ผู้เรียนทำ�ง�นด้วยกัน 

เป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็ก	 เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหม�ยของง�นร่วมกัน	ผู้เรียนแต่ละคนรับผิดชอบก�รเรียนรู้ของผู้อื่น

เท่�กับของตนเอง

	 บทเรียนบนเครือข่�ยหรือ	WBI	 เป็นรูปแบบก�รเรียนรู้ที่พัฒน�ม�จ�กร�กฐ�นของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	

(CAI)	ซึ่งเป็นกระบวนก�รเรียนรู้ที่ยึดหลักก�รที่สำ�คัญที่เรียกว่�	๔	Is	อันได้แก่

 •	Information	คือ	คว�มเป็นส�รสนเทศในตนเอง

 •	Interactive	คือ	ก�รมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน	

 •	Individual	คือ	ก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง

 •	Immediate	Feedback	คือ	ก�รตอบสนองโดยทันที

	 โดยลักษณะของบทเรียนบนเครือข่�ย	WBI	ที่พิเศษก็คือ	WBI	ส�ม�รถนำ�เสนอช่องท�งเรียนรู้เพิ่มเติม 

ไดท้นัท	ีโดยอ�ศยัคณุลกัษณะของ	Web	Browser	มสีว่นทีเ่อ้ือตอ่ก�รตดิตอ่กันระหว่�งผูเ้รยีนกับผูส้อนไดโ้ดยตรง	

ครูผู้สอนใช้ช่องท�งก�รสื่อส�รออนไลน์แนะนำ�ส�ระเนื้อห�เพ่ิมเติม	หรือแนะนำ�	หรือสอนเพิ่มเติมเพิ่มม�กขึ้น 

ได้อย่�งรวดเร็ว	บทเรียนส�ม�รถแก้ไข	 เพิ่มเติม	 เปลี่ยนแปลงส�ระเน้ือห�ได้ง่�ย	ทำ�ให้รูปแบบของบทเรียน 

บนเครือข่�ยเป็นอีกวิธีก�รหน่ึงของก�รศึกษ�ท�งไกล	และนับได้ว่�	WBI	 เป็นรูปแบบก�รศึกษ�ที่มีคว�มสำ�คัญ	 

มีบทบ�ทต่อระบบก�รจัดก�รศึกษ�ในสังคมก�รเรียนรู้ผ่�นระบบส�รสนเทศในปัจจุบันม�กยิ่งขึ้น

	 ปัจจุบันรูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�หรือก�รเรียนก�รสอนบนเว็บท่ีเรียกว่�	WBI	 ได้มีก�รพัฒน�ออกไป 

หล�กหล�ยรูปแบบ	หล�กหล�ยวิธีก�ร	แต่ทั้งนี้ยังอ�ศัยเทคโนโลยีเครือข่�ยและก�รสื่อส�รเป็นหลัก	 โดยนำ�ไป 
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ใช้กับกลุ่มเป้�หม�ยหล�กหล�ยกลุ่ม	แต่ละกลุ่มก็มีชื่อเรียกแตกต่�งกันไป	อ�ทิ	ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนผ่�นเว็บ 

(Web	Based	Learning:	WBL)	 เว็บฝึกอบรม	 (Web	Based	Training:	WBT)	อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม	 (Inter	

Based	Training)	เวิลด์ไวด์เว็บช่วยสอน	(WWW	Based	Instruction)	หรือชื่ออื่น	ๆ	อีก	แต่ชื่อที่ได้รับคว�มนิยม 

ม�กที่สุดก็คือ	Web	Based	Instruction	และ	Web	Based	Training

	 ก�รเรียนก�รสอนบนเว็บ	 (Web	Based	 Instruction)	 เป็นก�รบูรณ�ก�รกันระหว่�งเทคโนโลยีปัจจุบัน 

กบักระบวนก�รออกแบบก�รเรยีนก�รสอน	เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พท�งก�รเรยีนรูแ้ละก�รแกป้ญัห�เรือ่งขอ้จำ�กดั 

ท�งด้�นสถ�นที่และเวล�	 โดยก�รสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพย�กรของเวิลด์ไวด์เว็บในก�ร

จัดก�รสภ�พแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนก�รเรียนก�รสอน	 ซ่ึงก�รเรียนก�รสอนที่จัดขึ้นผ่�นเว็บน้ีอ�จ

เป็นบ�งส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนก�รสอน	ก�รเรียน	ก�รสอนบนเว็บเป็นก�รเปิดโอก�สให้ผู้เรียนได้เรียน 

ทุกสถ�นที่	ทุกเวล�	 เป็นก�รส่งเสริมให้เกิดคว�มเสมอภ�คกันท�งก�รศึกษ�และส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของ 

ก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	เป็นก�รเรียนรู้ที่กระตือรือร้นและผู้เรียนเป็นศูนย์กล�งของก�รเรียนรู้

	 โดยสรุปแม้ว่�	WBI	จะมีพัฒน�ก�รม�จ�ก	CAI	ที่เปี่ยมไปด้วยกระบวนก�ร	หลักก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง	

เป็นระบบที่มีขั้นตอน	 มีก�รโต้ตอบกับผู้เรียนอย่�งต่อเนื่อง	แต่ปัจจุบันพบว่�	Website	ที่พัฒน�	WBI	จริง	ๆ	 

มน้ีอยม�ก	อนัมสี�เหตมุ�จ�ก	WBI	(ทีแ่ทจ้รงิ)	ตอ้งพึง่พ�เทคโนโลยเีว็บทีห่ล�กหล�ย	รองรบัก�รเรยีนรูจ้�กผูเ้รยีน

ที่มีคว�มแตกต่�ง	กระบวนก�รออกแบบที่ต้องผนวกรวมกับจิตวิญญ�ณครูลงไปในตัวระบบ	WBI	ต้องออกแบบ

ระบบก�รช่วยเหลือ	ส่วนสนับสนุนต่�ง	ๆ	ที่พร้อมรองรับก�รร้องขอ	และองค์ประกอบอื่น	ๆ	อีก	ซึ่งเป็นเรื่องที ่

ค่อนข้�งย�ก	จึงทำ�ให้ผู้พัฒน�บทเรียนรูปแบบ	WBI	แท้	ๆ	มักมีน้อย	ส่วนใหญ่ที่พบนั้นจะอิงหลักก�รบ�งส่วน

เท�่นัน้	และดว้ยคว�มยืดหยุ่นของ	e-Learning	จึงทำ�ใหม้ผีูพ้ฒัน�	e-Learning	ม�กกว�่	WBI	และห�กเทคโนโลยี

ของ		LO	(Learning	Object)	ได้มีก�รพัฒน�จนรองรับในก�รสร้�ง	content	ได้ง่�ยขึ้น	LO	ก็จะเป็นส่วนสำ�คัญ

ที่จะผลักดันให้ระบบ	WBI	กลับม�เป็นฐ�นก�รศึกษ�เรียนรู้ที่เปี่ยมประสิทธิภ�พอีกในอน�คต

 ๓. ระบบ e-Learning (electronic learning)	คือ	ก�รเรียนรู้ผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	คว�มหม�ย 

ของ	e-Learning	ถูกตีคว�มต่�งกันไปต�มประสบก�รณ์ของแต่ละคน	แต่มีส่วนที่เหมือนกันคือใช้เทคโนโลยี	 

เป็นเครื่องมือในก�รเรียนรู้	 โดยมีก�รพัฒน�ตลอดเวล�ต�มคว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยี	 สำ�หรับผู้เขียนให้ 

คว�มหม�ยของ	e-Learning	ว่�เป็น	“ก�รใช้เทคโนโลยี	โดยเฉพ�ะอินเทอร์เน็ตเข้�ม�ส่งเสริมก�รเรียนก�รสอน	

ให้เกิดประสิทธิผล”	e	นั้นย่อม�จ�ก	electronic	ส่วนคำ�ว่�	 learning	มีคว�มหม�ยตรงตัวว่�ก�รเรียนรู้	 เมื่อ

นำ�ม�รวมกัน	หม�ยถึง	ก�รศึกษ�เรียนรู้ผ่�นเครือข่�ยคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต	(Internet)	 เป็นก�รเรียนรู้ด้วย 

ตนเอง	ผู้เรียนจะได้เรียนต�มคว�มส�ม�รถและคว�มสนใจของตน	 โดยเน้ือห�ของบทเรียนซ่ึงประกอบด้วย	

ข้อคว�ม	รูปภ�พ	เสียง	วิดีโอ	และมัลติมีเดียอื่น	ๆ	จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่�น	Web	Browser	โดยผู้เรียน	ผู้สอน	

และเพือ่นรว่มชัน้เรียนทกุคนส�ม�รถตดิตอ่	ปรกึษ�	แลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็ระหว�่งกนัไดเ้ชน่เดียวกบัก�รเรยีน 

ในชั้นเรียนปกติ	 โดยอ�ศัยเครื่องมือก�รติดต่อสื่อส�รที่ทันสมัย	 (e-mail	webboard	chat)	จึงเป็นก�รเรียน 

สำ�หรับทุกคน	เรียนได้ทุกเวล�	และทุกสถ�นที่	(Learn	for	all:	anyone,	anywhere	and	anytime)

 การนำา e-Learning ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน

	 (๑)	 สื่อเสริม	 (supplementary)	นอกจ�กเน้ือห�ที่ปร�กฏในลักษณะ	e-Learning	 แล้ว	 ผู้เรียน 

ยงัส�ม�รถศกึษ�เนือ้ห�เดยีวกนันีใ้นลกัษณะอืน่	ๆ 	เชน่	จ�กเอกส�รประกอบก�รสอน	เปน็ตน้	ก�รใช	้e-Learning	

ในลักษณะนี้ผู้สอนเพียงต้องก�รให้ผู้เรียนมีท�งเลือกอีกท�งหนึ่งสำ�หรับก�รเข้�ถึงเนื้อห�
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	 	 (๒)	สื่อเติม	 (complementary)	ผู้สอนออกแบบเน้ือห�ให้ผู้เรียนเข้�ไปศึกษ�เน้ือห�เพิ่มเติมจ�ก	

e-Learning

	 	 (๓)	สื่อหลัก	(comprehensive	replacement)	เป็นก�รนำ�	e-Learning	ไปใช้ในลักษณะแทนที่ก�ร

บรรย�ยในห้องเรียน	ผู้เรียนจะต้องศึกษ�เนื้อห�ออนไลน์ทั้งหมด

 องค์ประกอบของ e-Learning

	 	 (๑)	ระบบบริห�รก�รเรียน	หรือ	LMS	ซึ่งย่อม�จ�ก	e-Learning	Management	System	ทำ�หน้�ที่ 

เป็นศูนย์กล�งในก�รติดต่อส่ือส�รและก�รกำ�หนดลำ�ดับของเน้ือห�ในบทเรียน	 แล้วนำ�ส่งผ่�นเครือข่�ย

คอมพิวเตอร์ไปยังผู้เรียน	ซึ่งรวมไปถึงขั้นตอนก�รประเมินผล	ควบคุม	และสนับสนุนก�รให้บริก�รทั้งหมด 

แก่ผู้เรียน	ระบบบริห�รก�รเรียนจะทำ�หน้�ที่ตั้งแต่ผู้เรียนเริ่มเข้�ม�เรียน	โดยจัดเตรียมหลักสูตรบทเรียนทั้งหมด

เอ�ไว้พร้อมที่จะให้ผู้เรียนได้เข้�ม�เรียน	 เมื่อผู้เรียนได้เริ่มต้นบทเรียนแล้วระบบจะเร่ิมทำ�ง�นโดยส่งบทเรียน 

ต�มคำ�ขอของผู้เรียนผ่�นเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ไปแสดงที่	web	browser	ของผู้เรียน	จ�กนั้นระบบก็จะติดต�ม

และบันทึกคว�มก้�วหน้�	รวมทั้งสร้�งร�ยง�นกิจกรรมและผลก�รเรียนของผู้เรียนในทุกหน่วยก�รเรียนอย่�ง

ละเอียดจนกระทั่งจบหลักสูตร

	 	 (๒)	 เนื้อห�ร�ยวิช�เป็นบทและเป็นขั้นตอน	 (Contents)	หน้�ที่ของผู้เชี่ยวช�ญที่ได้รับมอบหม�ย 

ให้เป็นผู้สอน	คือ	ก�รเขียนคำ�อธิบ�ยร�ยวิช�	ว�งแผนก�รสอนให้เหม�ะสมกับเวล�	ตรงกับคว�มต้องก�ร 

ของสังคม	สร้�งสื่อก�รสอนที่เหม�ะสม	แยกบทเรียนเป็นบท	มีก�รมอบหม�ยง�นเมื่อจบบทเรียน	และทำ�สรุป

เนื้อห�ไว้ตอนท้�ยของแต่ละบท	พร้อมแนะนำ�แหล่งอ้�งอิงเพิ่มเติมให้ไปศึกษ�ค้นคว้�

	 	 (๓)	ก�รติดต่อสื่อส�ร	มีเครื่องมือท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้ติดต่อสอบถ�ม	ปรึกษ�ห�รือและแลกเปลี่ยน

คว�มคิดเห็นระหว่�งตัวผู้เรียนกับครู	 อ�จ�รย์ผู้สอน	และระหว่�งผู้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนคนอ่ืน	ๆ	 โดย 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นก�รตดิตอ่สือ่ส�รอ�จแบง่ไดเ้ปน็	๒	ประเภท	คอื	ประเภทชว่งเวล�เดยีวกัน	(synchronous)	ไดแ้ก	่

chat	และประเภทช่วงเวล�ต่�งกัน	(asynchronous)	ได้แก่	webboard,	e-mail

	 	 (๔)	ก�รสอบ/วัดผลก�รเรียน	(Evaluation)	โดยทั่วไปแล้วก�รเรียนไม่ว่�จะเป็นก�รเรียนในระดับใด	

หรือเรียนวิธีใดก็ย่อมต้องมีก�รสอบ/ก�รวัดผลก�รเรียนเป็นส่วนหนึ่งอยู่เสมอ	ก�รสอบ/วัดผลก�รเรียนจึงเป็น 

ส่วนประกอบสำ�คัญที่จะทำ�ให้ก�รเรียนแบบ	e-Learning	 เป็นก�รเรียนที่สมบูรณ์	บ�งวิช�จำ�เป็นต้องวัดระดับ

คว�มรูก้อ่นสมคัรเข�้เรยีน	เพือ่ให้ผู้เรยีนได้เลือกเรยีนในบทเรยีน	หลกัสตูรทีเ่หม�ะสมกับตนม�กทีส่ดุ	ซึง่จะทำ�ให้

ก�รเรียนที่จะเกิดขึ้นเป็นก�รเรียนที่มีประสิทธิภ�พสูงสุด	 เมื่อเข้�สู่บทเรียนในแต่ละหลักสูตรก็จะมีก�รสอบย่อย

ท้�ยบท	และก�รสอบใหญ่ก่อนที่จะจบหลักสูตร

 ๔.  ระบบ Google Classroom	 เป็นบริก�รสำ�หรับ	Google	Apps	 for	 Education	ซึ่งเป็นชุด 

เครื่องมือที่มีประสิทธิภ�พ	 ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อช่วยให้ผู้สอนส�ม�รถสร้�งและเก็บง�นได้โดยไม่ต้อง 

สิ้นเปลืองกระด�ษ	มีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวล�	เช่น	ส�ม�รถทำ�สำ�เน�ของ	Google	เอกส�รสำ�หรับผู้เรียน 

แต่ละคนได้โดยอัตโนมัติ	 โดยระบบจะสร้�งโฟลเดอร์ของไดรฟ์สำ�หรับแต่ละง�นและผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือช่วย 

จัดระเบียบให้ผู้เรียนส�ม�รถติดต�มว่�มีอะไรครบกำ�หนดบ้�งในหน้�ง�น	และเริ่มทำ�ง�นได้ด้วยก�รคลิกเพียง

คร้ังเดียว	ผูส้อนส�ม�รถดไูดอ้ย�่งรวดเรว็ว่�ใครทำ�ง�นเสรจ็หรอืไมเ่สรจ็บ�้ง	ตลอดจนส�ม�รถแสดงคว�มคิดเหน็ 

และให้คะแนนโดยตรงได้แบบเรียลไทม์ใน	Google	Classroom
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	 ประโยชน์ของก�รใช้ง�น	Google	Classroom

	 ๑)		 ต้ังค่�ได้ง่�ยด�ย	ผู้สอนส�ม�รถเพิ่มผู้เรียนได้โดยตรง	หรือแชร์รหัสเพื่อให้ผู้เรียนเข้�ชั้นเรียนได้	ก�ร 

ตั้งค่�ใช้เวล�เพียงครู่เดียว

	 ๒)		 ประหยัดเวล�	 กระบวนก�รของง�นเรียบง่�ย	 ไม่สิ้นเปลืองกระด�ษ	ทำ�ให้ผู้สอนสร้�ง	 ตรวจ 

และให้คะแนนง�นได้อย่�งรวดเร็วในที่เดียวกัน

	 ๓)		 ช่วยจัดระเบียบ	ผู้เรียนส�ม�รถดูง�นทั้งหมดของตนเองได้ในหน้�ง�น	และเน้ือห�สำ�หรับชั้นเรียน

ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ภ�ยใน	Google	ไดรฟ์โดยอัตโนมัติ

	 ๔)		 สือ่ส�รกันไดด้ยีิง่ขึน้	Classroom	ทำ�ใหผู้ส้อนส�ม�รถสง่ประก�ศและเริม่ก�รพดูคยุในชัน้เรยีนไดท้นัท	ี

ผู้เรียนส�ม�รถแชร์แหล่งข้อมูลกันหรือตอบคำ�ถ�มในสตรีมได้

	 ๕)		 ประหยัดและปลอดภัย	 เช่นเดียวกับบริก�รอ่ืน	 ๆ	 ของ	Google	 Apps	 for	 Education	 คือ	 

Classroom	จะไม่แสดงโฆษณ�	 ไม่ใช้เนื้อห�หรือข้อมูลของผู้เรียนในก�รโฆษณ�	และให้บริก�รฟรีสำ�หรับ

มห�วิทย�ลัย

	 นอกจ�กนี้ยังมีระบบก�รเรียนก�รสอนออนไลน์ในรูปแบบอ่ืนอีกม�กม�ยที่ใช้เป็นเครื่องมือในก�ร 

เรียนรู้	 เช่น	Zoom	Meeting	หรือ	Cisco	Webex	Meeting	ซึ่งเป็นระบบประชุมท�งไกลที่ส�ม�รถนำ�เสนอ

เอกส�รข้อมูลและสื่อต่�ง	ๆ	 ได้พร้อมกับคำ�บรรย�ย	 ซ่ึงเป็นระบบประชุมที่ส�ม�รถใช้ประยุกต์ในก�รจัดก�ร

ศกึษ�ทีผู่เ้รยีนส�ม�รถสอบถ�มครผูู้สอนได้ตลอดเวล�ห�กมปีระเด็นสงสยัหรอืไมเ่ข�้ใจ	เปน็ระบบทีส่�ม�รถใชใ้น 

ก�รสร้�งปฏิสัมพันธ์ระหว่�งครูผู้สอนกับผู้เรียนได้เป็นอย่�งดี	 และในอน�คตอ�จมีก�รพัฒน�โปรแกรมหรือ 

แอปพลิเคชันต่�ง	ๆ	ขึ้นม�รองรับก�รเรียนรู้ได้อย่�งกว้�งขว�งและหล�กหล�ยม�กยิ่งขึ้น

  

๓.๔ บทวิเคราะห์แนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด

 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย
	 จ�กสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙ ทีก่ระทบต่อกระบวนก�รจัดก�รศึกษ�

ในทุกระดับก�รศึกษ�นั้น	ทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องต้องหันม�ให้คว�มสำ�คัญและร่วมมือกันในก�รแก้ไขปัญห� 

ที่เกิดขึ้น	ส�ม�รถวิเคร�ะห์แนวท�งในก�รบริห�รและก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙ ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย	แยกต�มระดับก�รศึกษ�ได้	ดังนี้

 ๓.๔.๑  ระดับปฐมวัย

   ๑) การจัดบริบทและการบริหารจัดการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทีเ่หมาะสมกบัสงัคมไทย	โดยก�รจดัสภ�พแวดลอ้มในสถ�นศกึษ� 

ให้เป็นแบบอย�่งของพฤติกรรมก�รดำ�เนนิชีวิตทีใ่ชห้ลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง	ในส�ระทีเ่รยีนรูใ้นกจิวตัร

ประจำ�วัน	สุขภ�วะจ�กสถ�นก�รณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	ที่เหม�ะสมกับบริบทของสถ�นศึกษ�และ

สังคมไทย

   ๒) การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา	 สถ�นศึกษ�ปรับหลักสูตรและ

ประสบก�รณ์สำ�คัญที่ส่งเสริมพัฒน�ก�รด้�นสังคม	 วัฒนธรรม	และคว�มเป็นไทย	 รวมทั้งก�รดูแลรักษ� 

คว�มสะอ�ด	และสิ่งแวดล้อม	จัดประสบก�รณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะก�รใช้ชีวิตประจำ�วันต�ม

แนวท�งหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม	จริยธรรม	และค่�นิยมด้�นก�รดูแล
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รักษ�ระยะห่�งท�งสังคม	ก�รมีวินัย	 ดูแลตนเองและผู้อ่ืน	 ให้เป็นส่วนหนึ่งของก�รจัดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้

อย่�งต่อเนื่อง

  ๓) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมประสบก�รณ์ผ่�นกระบวนก�รคิดและกิจกรรมในรูปแบบ

ต่�ง	ๆ	โดยเป็นก�รผสมผส�นระหว่�งก�รเรียนรู้และก�รลงมือปฏิบัติผ่�นกระบวนก�รคิดวิเคร�ะห์	เรียนรู้ต�ม

กระบวนก�รวิธีทรงง�นต�มศ�สตร์พระร�ช�	(เข้�ใจ	เข้�ถึง	และพัฒน�)	ด้วยก�รลงมือปฏิบัติจริงในด้�นต่�ง	ๆ	

ต�มหลักสูตรที่สถ�นศึกษ�เลือกจัดประสบก�รณ์ให้กับผู้เรียน

 ๓.๔.๒  ระดับประถมศึกษา 

    ๑) การจัดบริบทและการบริหารจัดการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทีเ่หมาะสมกบัสงัคมไทย	โดยก�รจดัสภ�พแวดลอ้มในสถ�นศกึษ�

ใหเ้ปน็แบบอย�่งของพฤติกรรมก�รดำ�เนนิชีวิตประจำ�วนัทีใ่ชห้ลกัปรชัญ�ของเศรษฐกิจพอเพยีง	ในส�ระทีเ่รยีนรู้ 

ในกิจวัตรประจำ�วัน	ก�รทำ�กิจกรรมพอเพียง	ผู้บริห�ร	ครูทั่วไป	ครูผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่�งและชักจูง 

ผูเ้รยีนใหม้รีะบบก�รคิดวเิคร�ะห	์มองเหน็ผลดขีองก�รปฏิบติัตนต�มนโยบ�ย	ม�ตรก�ร	ขอ้กำ�หนดของหน่วยง�น 

ร�ชก�รในก�รดูแล	รักษ�	ป้องกันในหน่วยก�รเรียนและกิจกรรมต่�ง	ๆ	ในชีวิตประจำ�วัน	ให้เห็นตัวอย่�งจ�ก

ข้อมูล	สถิติท�งก�รแพทย์ในเรื่องก�รดูแลรักษ�ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	ในแต่ละวันม�ปฏิบัติตนให้เป็น 

วิถีชีวิต	(New	Normal)

	 	 	 นำ�พฤติกรรมเรื่องก�รปฏิบัติตนในก�รดูแลรักษ�สุขภ�พ	สุขภ�วะในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับบริบทของสถ�นศึกษ�และสังคมไทย	ด้วย

ก�รน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�บรรจุไว้ในเกณฑ์ก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 

ต�มหลักสูตรและให้เป็นจุดเน้นที่สำ�คัญในก�รประเมินพฤติกรรมผู้เรียน	นอกจ�กก�รเรียนรู้และก�รประเมินผล

ต�มหน่วยก�รเรียนในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ที่เพิ่มเติม	จัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภ�วะใน

สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่ผ่�นชมรมและชุมนุมต่�ง	ๆ	เพื่อ

ให้นกัเรยีนได้ทำ�กจิกรรมรณรงคห์รอืปฏบิตัตินต�มแนวท�งนโยบ�ย	ม�ตรก�ร	ขอ้กำ�หนดของหน่วยง�นร�ชก�ร

ในก�รดูแล	รักษ�	ป้องกันต�มหน่วยก�รเรียนและกิจกรรมต่�ง	ๆ	ในชีวิตประจำ�วันอย่�งต่อเนื่องทุกภ�คเรียน

   ๒) การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา

	 	 	 	 ๒.๑)	 เพิ่มเนื้อห�ที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติตน	ก�รดูแล	ป้องกัน	รักษ�ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน�	

๒๐๑๙	(COVID-19)	ในแต่ละวันม�เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติตนให้เป็นวิถีชีวิต	(New	Normal)

	 	 	 	 ๒.๒)		จัดกิจกรรม	โครงง�น	ศึกษ�ค้นคว้�	วิธีก�รปฏิบัติตน	ก�รดูแล	ป้องกัน	รักษ�ผู้ติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)		ในแต่ละวันม�ปฏิบัติตนให้เป็นวิถีชีวิต	(New	Normal)

	 	 	 	 ๒.๓)		เข�้รว่มกจิกรรมจติอ�ส�	ง�นส�ธ�รณะแกป้ญัห�	คน้ห�วธิกี�รปฏบิตัติน	ก�รดแูล	ปอ้งกนั	

รักษ�ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ในชุมชน	ท้องถิ่น

	 	 	 	 ๒.๔)		จัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	ชมรม	ชุมนุม	 ในก�รป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)		ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกสถ�นศึกษ�

   ๓)  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ใช้กระบวนก�รวิธีทรงง�นต�มศ�สตร์พระร�ช�	 (เข้�ใจ	 เข้�ถึง 

และพัฒน�)	หรือกระบวนก�รคิดขั้นสูงเชิงระบบ	 (GPAS/GPAS	๕	Steps)	ฝึกให้ผู้เรียนสร้�งคว�มรู้ระดับ 

คว�มคิดรวบยอด	หลักก�ร	ผ่�นโครงง�นเรียนรู้ร่วมกันเก่ียวกับก�รค้นห�วิธีก�รปฏิบัติตน	ก�รดูแล	ป้องกัน	
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รักษ�ผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)		ในระดับห้องเรียน	สถ�นศึกษ�	ชุมชน	ท้องถิ่นร่วมกัน

 ๓.๔.๓  ระดับมัธยมศึกษา 

   ๑)  การจัดบริบทและการบริหารจัดการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ทีเ่หมาะสมกบัสงัคมไทย	จัดสภ�พแวดลอ้มในสถ�นศกึษ�ใหเ้ปน็แบบอย�่ง 

ของพฤติกรรมก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันที่ใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในส�ระที่เรียนรู้ในกิจวัตร 

ประจำ�วัน	ก�รทำ�กิจกรรมพอเพียง	ผู้บริห�ร	ครูทั่วไป	ครูผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่�งที่ดีและชักจูงผู้เรียน

ให้มีระบบก�รคิดวิเคร�ะห์	มองเห็นผลดีของก�รปฏิบัติตนต�มนโยบ�ย	ม�ตรก�ร	ข้อกำ�หนดของหน่วยง�น

ร�ชก�รในก�รดูแล	รักษ�ป้องกันในหน่วยก�รเรียนและกิจกรรมต่�ง	ๆ	ในชีวิตประจำ�วัน	กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 

ในสถ�นศึกษ�ทุกระดับช้ัน	นักเรียนส�ม�รถรวมกลุ่มเลือกทำ�โครงง�นที่สนับสนุนส่งเสริมคว�มรู้และทักษะ

กระบวนก�รที่ได้เห็นตัวอย่�งจ�กข้อมูล	สถิติท�งก�รแพทย์ในเรื่องก�รดูแลรักษ�ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	 ในแต่ละวันม�ปฏิบัติตนให้เป็นวิถีชีวิต	 (New	Normal)	และคว�มเคยชิน	พร้อมด้วยก�รเติมเต็ม 

เน้ือห�หลักสูตรที่ยังไม่ได้สอนในระดับช้ันเรียนให้ครอบคลุมส�ระต่�ง	 ๆ	ที่จำ�เป็น	ซึ่งรวมทั้งส�ระท�งด้�น								

สุขศึกษ�และพลศึกษ�

	 	 	 นำ�พฤติกรรมเรื่องก�รปฏิบัติตนในก�รดูแลรักษ�สุขภ�พ	สุขภ�วะในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่

ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับบริบทของสถ�นศึกษ�และสังคมไทย	 

ด้วยก�รน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�บรรจุไว้ในเกณฑ์ก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 

ต�มหลักสูตรและให้เป็นจุดเน้นที่สำ�คัญในก�รประเมินพฤติกรรมผู้เรียน	นอกจ�กก�รเรียนรู้และก�รประเมินผล

ต�มหน่วยก�รเรียนในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ที่เพิ่มเติม	ควรต้องมีก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนในส่วนที่เก่ียวข้อง 

กับสุขภ�วะสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่ผ่�นชมรมและชุมนุม 

ต่�ง	ๆ	 เพื่อให้นักเรียนได้ทำ�กิจกรรมหรือเข้�ร่วมกิจกรรมรณรงค์หรือปฏิบัติตนต�มแนวท�งนโยบ�ย	ม�ตรก�ร	 

หรือข้อกำ�หนดของหน่วยง�นร�ชก�รในก�รดูแล	รักษ�	ป้องกันต�มหน่วยก�รเรียนและกิจกรรมต่�ง	ๆ	 ใน 

ชีวิตประจำ�วันอย่�งต่อเนื่องทุกภ�คเรียน

   ๒)  การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ถ้�ส่วนใดในหลักสูตรมีคว�มสัมพันธ์กัน

ชัดเจนทั้งเนื้อห�	วัตถุประสงค์	 เป้�หม�ย	และกระบวนก�รเรียนรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภ�วะในสถ�นก�รณ์

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙ ให้จัดลงในหลักสูตรกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้หรือร�ยวิช�ของ 

แต่ละสถ�นศึกษ�ในแตล่ะระดบัก�รศึกษ�	ในรปูแบบทีห่ล�กหล�ย	ทัง้เนือ้ห�ส�ระก�รสอนตรงและแบบบรูณ�ก�ร 

ในหนว่ยก�รเรยีนรูต้�มส�ระวิช�ต่�ง	ๆ 	ทีเ่ห็นเหม�ะสม	ซึง่อ�จจะดำ�เนินก�รในรปูแบบของร�ยวิช�หลกั	ร�ยวชิ�

เพิ่มเติมหรือจัดส�ข�ก�รเรียนรู้ต�มคว�มเหม�ะสม	หรือจัดเป็นกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนหรือวิธีก�รอ่ืน	ๆ	ก็ได้ 

เช่นกัน

   ๓)  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ใช้กระบวนก�รวิธีทรงง�นต�มศ�สตร์พระร�ช�	 (เข้�ใจ	 เข้�ถึง 

และพัฒน�)	หรือกระบวนก�รคิดขั้นสูงเชิงระบบ	 (GPAS/GPAS	๕	Steps)	ฝึกให้ผู้เรียนสร้�งคว�มรู้ระดับ 

คว�มคิดรวบยอด	หลักก�ร	ผ่�นโครงง�นเรียนรู้ร่วมกันเก่ียวกับก�รค้นห�วิธีก�รปฏิบัติตน	ก�รดูแล	ป้องกัน	

รักษ�ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 ในระดับห้องเรียน	สถ�นศึกษ�	ชุมชน	ท้องถ่ิน	ร่วมกัน	 

โดยดัดแปลงประยุกต์ใช้คว�มรู้ในชีวิตจริง
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 ๓.๔.๔  ระดับอาชีวศึกษา 

   ๑)  การจัดบริบทและการบริหารจัดการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย	จัดสภ�พแวดล้อมในสถ�นศึกษ�	 

ให้เป็นแบบอย่�งของพฤติกรรมก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันที่ใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในส�ระ 

ที่เรียนรู้ในกิจวัตรประจำ�วัน	ก�รทำ�กิจกรรมพอเพียง	ผู้บริห�ร	ครูทั่วไป	ครูผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่�ง	 

และชักจูงผู้เรียนให้มีระบบก�รคิดวิเคร�ะห์	มองเห็นผลดีของก�รปฏิบัติตนต�มนโยบ�ย	ม�ตรก�ร	ข้อกำ�หนด 

ของหน่วยง�นร�ชก�รในก�รดูแล	รักษ�	ป้องกันในหน่วยก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรและกิจกรรมต่�ง	ๆ	 ใน 

ชีวิตประจำ�วัน	กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนในสถ�นศึกษ�ทุกระดับชั้น	นักเรียนรวมกลุ่มเลือกทำ�โครงง�นที่สนับสนุน 

ส่งเสริมคว�มรู้และทักษะกระบวนก�รที่ได้เห็นตัวอย่�งจ�กข้อมูลสถิติท�งก�รแพทย์ในเรื่องก�รดูแลรักษ� 

ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 ในแต่ละวันม�ปฏิบัติตนให้เป็นวิถีชีวิต	 (New	Normal)	 ด้วยก�ร 

เติมเต็มเนื้อห�หลักสูตรที่ยังไม่ได้สอนในระดับชั้นเรียนให้ครอบคลุมส�ระต่�ง	 ๆ	 รวมทั้งส�ระสุขศึกษ� 

และพลศึกษ�ให้เป็นจุดเน้นที่สำ�คัญในก�รประเมินพฤติกรรมผู้เรียน	นอกจ�กก�รเรียนรู้และก�รประเมินผล 

ต�มหน่วยก�รเรียนในร�ยวิช�ส�ระก�รเรียนรู้ที่เพิ่มเติม

	 	 	 จดักจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน	ชมรม	ชมุนุม	โครงง�นทีส่นับสนุนสง่เสรมิคว�มรูแ้ละทกัษะชวิีต	กิจกรรม

รณรงค์ก�รดูแลรักษ�	ก�รปกป้อง	ป้องกันตนเองและผู้คนรอบข้�งอย่�งต่อเนื่องทุกภ�คเรียน

   ๒)  การพฒันาหลักสูตรระดบัช้ันเรยีนและสถานศึกษา	โดยก�รจัดเน้ือห�ก�รเรยีนรูต้�มหลกัสูตร

ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	(ปวช.)	และระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ดังนี้

	 	 	 	 ๒.๑)	 บรูณ�ก�รในก�รเรยีนก�รสอนในร�ยวชิ�ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกี�รปฏบิติัตน	ก�รดแูล	ปอ้งกัน	

รักษ�ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ในระดับห้องเรียน	สถ�นศึกษ�	ชุมชน	ท้องถิ่น		

	 	 	 	 ๒.๒)	บูรณ�ก�รในหมวดทักษะวิช�ที่เรียนสัมพันธ์กับสภ�วก�รณ์ระบ�ดของโรคไวรัสโคโรน�	

๒๐๑๙	(COVID-19)	ในกลุ่มทักษะวิช�พื้นฐ�น	กลุ่มทักษะวิช�ชีพเฉพ�ะ	กลุ่มทักษะวิช�เลือก	ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

จุดหม�ยและปรัชญ�ของสถ�บันก�รศึกษ�ที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 ๒.๓)	 บูรณ�ก�รหรือจัดก�รเรียนร�ยวิช�เพิ่มเติม	 บูรณ�ก�รหรือจัดร�ยวิช�เพิ่มเติม 

ในวิช�เลือกเสรีต�มวัตถุประสงค์	 เป้�หม�ย	และปรัชญ�ของสถ�บันก�รศึกษ�และคว�มต้องก�รของผู้เรียน 

หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 ๒.๔)	จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสนใจ	ชมรม	ชุมนุม	หรือองค์กร

วิช�ชีพของนักเรียนหรือนักศึกษ�	ต�มบริบทของพื้นที่ของสถ�บันก�รศึกษ�และคว�มต้องก�รของผู้เรียน 

หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 ๒.๕)	 จัดโครงก�รพัฒน�ทักษะวิช�ชีพที่สอดคล้องกับเป้�หม�ยของสถ�บันก�รศึกษ� 

และคว�มต้องก�ร	คว�มสนใจของนักเรียน	นักศึกษ�ที่ต้องก�รฝึกทักษะวิช�ชีพของตน	ซึ่งอ�จปฏิบัติใน 

สถ�นประกอบก�รส่วนบุคคลหรือชุมชน	ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

   ๓)  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ใช้กระบวนก�รวิธีทรงง�นต�มศ�สตร์พระร�ช�	 (เข้�ใจ	 เข้�ถึง 

และพัฒน�)	และกระบวนก�รคิดขั้นสูงเชิงระบบ	 (GPAS/GPAS	๕	Steps)	ฝึกให้ผู้เรียนสร้�งคว�มรู้ระดับ 

คว�มคิดรวบยอด	หลักก�ร	และนำ�หลักก�รสู่ก�รปฏิบัติในชีวิตจริง	ผ่�นโครงง�นเรียนรู้ร�ยบุคคลหรือเรียนรู้ 

รว่มกนั	ขย�ยคว�มรูใ้นศ�สตรต่์�ง	ๆ 	ในง�นอ�ชพีและสงัคมเก่ียวกับก�รคน้ห�วธิกี�รปฏิบตัติน	ก�รดแูล	ปอ้งกนั	
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รักษ�ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 ในระดับห้องเรียน	สถ�นศึกษ�	ชุมชน	ท้องถ่ิน	ร่วมกัน 

โดยดัดแปลงประยุกต์ใช้คว�มรู้ในชีวิตจริง

 ๓.๔.๕  ระดับอุดมศึกษา

   ๑)  ดา้นการจดัหลักสูตรการเรยีนรูท่ี้เรยีนสมัพนัธกั์บสภาวการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระดับอุดมศึกษา (นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ ๑)

    ๑.๑) การจัดหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เน้นให้สถ�นศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�	 เป็น

หน่วยง�นพัฒน�หลักสูตรที่เกี่ยวกับก�รค้นห�วิธีก�รปฏิบัติตน	 ก�รดูแล	ป้องกัน	 รักษ�ผู้ติดเชื้อโรคไวรัส

โคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 ในระดับห้องเรียนและสถ�นศึกษ�ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	ปรัชญ� 

และวัตถุประสงค์	เป้�หม�ยต�มบริบทของสถ�นศึกษ�แต่ละท้องถิ่น	ทั้งนี้	ควรมีจุดเน้นที่ก�รพัฒน�ศักยภ�พคน

ให้เป็นบุคคลที่มีจิตสำ�นึกของคว�มเป็นพลเมืองดีที่สร้�งสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม	และมีศักยภ�พในก�รพึ่งพ�

ตนเองบนฐ�นภูมิปัญญ�ไทย	ภ�ยใต้กรอบศีลธรรมจรรย�อันดีง�ม	 เพื่อนำ�พ�ประเทศสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	 โดย

มีส�ระเนื้อห�หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไปในชั้นปีที่	๑	ควรบังคับเรียนหรือให้มีวิช�เลือกเรียนส�ระร�ยวิช�ที่ตรงต�ม

ประเด็นปัญห�ในสภ�วะโรคระบ�ดในปัจจุบัน	 โดยเฉพ�ะก�รค้นห�วิธีก�รสร้�งคว�มตระหนัก	คว�มสนใจ 

ในก�รรับรู้เรื่องสภ�วก�รณ์ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙ (COVID-19)

    ๑.๒) การจัดหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ	 ควรมีก�รพัฒน�หลักสูตรที่เกี่ยวกับก�รค้นห� 

วิธีก�รปฏิบัติตน	ก�รดูแล	ป้องกัน	รักษ�ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ในระดับห้องเรียนและ 

สถ�นศกึษ�ทีส่อดคลอ้งกบัส�ข�วิช�หรอืคณะวชิ�ทีเ่ลอืกเรยีนใหม้สี�ระเนือ้ห�บงัคบัเรยีนหรอืวชิ�เลอืกในส�ข�

วิช�เฉพ�ะ	สำ�หรับนิสิต	นักศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�ชั้นปีที่	๑	 ได้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนปีแรก	หรือเป็น

ร�ยวิช�เฉพ�ะส�ข�ที่มีคว�มสัมพันธ์ต่อเนื่องกันในหล�ยวิช�ตลอดหลักสูตรในระดับปริญญ�ตรี

    ๑.๓) การจัดหลักสูตรหมวดวิชาเลือกเสรี ควรจัดให้มีวิช�เลือกเสรีที่สอดคล้องกับก�รรับรู้ 

เรื่องร�วสภ�วก�รณ์ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙  (COVID-19)	ที่ป้องกันได้ในระดับอุดมศึกษ�	 

ตั้งแต่ชั้นปีที่	๑	ทุกส�ข�วิช�หรือคณะวิช�ที่ส�ม�รถเลือกเรียนได้ต�มคว�มถนัด	คว�มสนใจของแต่ละร�ยบุคคล	

เพื่อส่งเสริมคว�มตระหนักและก�รรับรู้เรื่องร�ว	ก�รป้องกันที่ถูกต้อง	ถูกวิธีต�มม�ตรก�รที่รัฐกำ�หนดไว้

    ๑.๔) การจดับรบิทในหอ้งเรยีนหรอืในสถานศกึษาเพือ่การรบัรูเ้รือ่งสภาวการณก์ารระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ป้องกันได้ในระดับอุดมศึกษา 

     •	จัดบริบทสร้�งวิถีก�รดำ�เนินชีวิตในสถ�นศึกษ�	 (New	Normal)	 ให้เป็นแบบอย่�ง 

และพฤติกรรมทีพ่งึประสงค์ต�มจดุเนน้คณะวิช�/ส�ข�ทีนิ่สติ	นักศกึษ�เลอืกเรยีนรูใ้นระดบัอุดมศกึษ�	คณ�จ�รย์

และนักศึกษ�ดำ�เนินกิจกรรมเป็นกิจวัตรประจำ�วันในมห�วิทย�ลัย	 เป็นศูนย์วิจัยก�รเรียนรู้และปฏิบัติก�ร 

ที่เหม�ะสมกับบริบทของคณะวิช�/ส�ข�	ตลอดจนภูมิสังคมของมห�วิทย�ลัย	 เพื่อกระตุ้นให้นิสิต	นักศึกษ�ได้

เรียนรู้แบบเข้�ใจ	เข้�ถึง	พัฒน�	ตลอดระยะเวล�ของก�รศึกษ�	เพื่อเลือกเรียนในส�ข�วิช�ได้ตรงต�มคว�มถนัด	

และต�มคว�มสนใจ	ฝกึก�รรูจ้กัตนเอง	รูจ้กัผูอ้ืน่	ก�รอยูร่ว่มกันเพือ่สร�้งสรรคส์งัคม	ใหค้ว�มสำ�คญักับก�รพฒัน�

ทักษะท่ีจำ�เป็นในโลกอน�คต	ควบคู่กับทักษะในเชิงวิช�ก�รและง�นอ�ชีพ	ฝึกและสร้�งนิสัยก�รปฏิบัติตนต�ม

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
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     •	 จัดแหล่งเรียนรู้	 จำ�ลองสถ�นก�รณ์	 จำ�ลองตัวอย่�งก�รปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง	 

ให้ผู้เรียนได้สังเกต	หรือทดลองปฏิบัติในโอก�สหรือว�ระต่�ง	ๆ	ในรอบปีก�รศึกษ�อย่�งเหม�ะสมต�มก�ลเวล�

ที่เอื้ออำ�นวย

     •		จดักิจกรรมค�่ยอ�ส�พฒัน�ผูเ้รยีน	พฒัน�สงัคม	พฒัน�ทอ้งถิน่ในรปูแบบต�่ง	ๆ 	

โครงง�น	โครงก�รต�่ง	ๆ 	ทีส่มัพนัธก์บัสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙ (COVID-19)	

ที่ป้องกันได้ในระดับอุดมศึกษ�

   ๒) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดให้มีก�รบูรณ�ก�รก�รเรียนรู้ในหลักสูตรทุกร�ยวิช� 

เน้นก�รสร้�งคว�มตระหนัก	คว�มสนใจในก�รรับรู้เรื่องสภ�วก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	

๒๐๑๙  (COVID-19)	ที่ป้องกันได้ในระดับอุดมศึกษ�	ด้วยก�รประพฤติ	ก�รครองตนต�มศ�สตร์ที่ว่�ด้วยก�ร 

อยูร่ว่มกนั	มีก�รนำ�และใช้กระบวนก�รคดิขัน้สงูเชงิระบบทีป่ระกอบดว้ยก�รรวบรวมขอ้มูล	(Gathering)	ก�รคิด

วเิคร�ะห	์วจิ�รณ์	จดักระทำ�ขอ้มลูใหม้คีว�มหม�ย	(Processing)	ก�รนำ�ไปใชป้ฏิบติัเพิม่พูนคว�มเข�้ใจ	(Applying	

and	Constructing	Knowledge)	ก�รส่ือส�รนำ�เสนอ	(Applying	and	Communication)	และก�รควบคุม

กำ�กับคว�มคิดและเห็นคุณค่�	(Self-Regulating)	เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้	เข้�ใจ	เข้�ถึง	พัฒน�	นำ�ไปใช้เพื่อก�รเรียนรู ้

ในเชิงคิดวิเคร�ะห์	 วิจัย	จ�กก�รลงมือทำ�	สร้�งคว�มรู้ระดับหลักก�ร	ทฤษฎี	รวมทั้งก�รนำ�หลักก�ร	ทฤษฎี 

ในส�ข�วิช�ทีเ่รยีนม�ประยกุตสู่์ก�รปฏิบตั	ิเพือ่แกป้ญัห�สภ�วก�รณก์�รระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙  

(COVID-19)	ไดอ้ย�่งสร�้งสรรคใ์นก�รดำ�รงชวิีตจรงิต�มส�ข�วิช�ท่ีเรยีนและมคีว�มสนใจ	เพือ่นำ�ไปสูก่�รตัดสนิใจ 

สร้�งง�น	สร้�งอ�ชีพ	พัฒน�ตนเอง	ท้องถิ่นและสังคม	ผ่�นโครงง�นก�รเรียนรู้ทั้งร�ยบุคคลและร�ยกลุ่ม	 

ต�มคว�มสนใจและแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงของสังคม	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	ประเพณี	คว�มเป็นอยู่ของคนไทย

 ๓.๔.๖ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)

   ๑) หลักสูตรการเรียนรู้ในมิติของการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรจัด 

ให้มีร�ยวิช�เรียนที่มีส�ระร�ยวิช�ที่เน้นก�รสร้�งคว�มตระหนัก	คว�มสนใจในก�รรับรู้เรื่องสภ�วก�รณ์ก�ร 

แพรร่ะบ�ดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙ (COVID-19)	เพิม่เติมจ�กหลกัสตูรก�รศกึษ�นอกระบบแต่ละระดบั	

ส่งเสริมก�รศึกษ�ท�งเลือก	 โดยสร้�งโอก�สท�งก�รศึกษ�และจัดก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่ม	ทุกวัย	 

ที่มีก�รออกกล�งคันหรือต้องก�รต่อยอดก�รเรียนรู้เพื่อเพิ่มวุฒิก�รศึกษ�

	 	 	 	 วัตถุประสงค์สำ�คัญของก�รจัดหลักสูตรร�ยวิช�เรียนที่มีส�ระร�ยวิช�	ที่เน้นก�รสร้�ง

คว�มตระหนัก	คว�มสนใจในก�รรับรู้เรื่องสภ�วก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙   

(COVID-19)	เพิม่เตมิจ�กหลกัสตูรก�รศกึษ�นอกระบบแต่ละระดับ	เน้นให้มีคว�มรอบรูภ้�คปฏิบัติและภ�คทฤษฎ	ี

มีคว�มรู้และทักษะด้�นวิช�ก�ร	ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน	ก�รอยู่ร่วมกันในสังคมและ

พัฒน�ง�นอ�ชีพ	มีร�ยได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่�งสร้�งสรรค์

	 	 	 	 ในมิติของก�รพัฒน�คนเพื่อก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่�งยั่งยืน	 มีวินัย	 ซื่อสัตย์	 มีคว�ม 

รับผิดชอบต่อส่วนรวม	เน้นส�ระสำ�คัญของก�รเรียนรู้ที่ใช้ในชีวิตจริง	ในก�รดำ�รงชีวิตในแต่ละช่วงวัยและก�ร

พัฒน�อ�ชีพ	ครอบครัว	 สังคม	 เศรษฐกิจ	ท้องถิ่น	ก�รสร้�งร�ยได้และก�รอยู่ร่วมกัน	 เพื่อเตรียมคนให้พร้อม	 

ก้�วทันต่อก�รเปล่ียนแปลงของสังคมและสภ�พเศรษฐกิจในสภ�วก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน�	๒๐๑๙ (COVID-19)
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   ๒)  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรจัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้กระบวนก�รวิธีทรงง�น 

ต�มศ�สตร์พระร�ช�	(เข้�ใจ	เข้�ถึง	และพัฒน�)	และกระบวนก�รคิดขั้นสูงเชิงระบบ	(GPAS/GPAS	๕	Steps)	

ฝึกให้ผู้เรียนสร้�งคว�มรู้ระดับคว�มคิดรวบยอด	หลักก�ร	และนำ�หลักก�รสู่ก�รปฏิบัติในชีวิตจริง	ผ่�นโครงง�น 

เรียนรู้ร�ยบุคคลหรือเรียนรู้ร่วมกัน	ขย�ยคว�มรู้ในศ�สตร์ต่�ง	ๆ	 ในง�นอ�ชีพและสังคมเก่ียวกับก�รค้นห� 

วิธีก�รปฏิบัติตน	ก�รดูแล	ป้องกัน	รักษ�ผู้ติดเชื้อโรคโควิด	๒๐๑๙	(COVID-19)	ในระดับห้องเรียน	สถ�นศึกษ�	

ชุมชน	ท้องถิ่นร่วมกัน	 โดยดัดแปลงประยุกต์ใช้คว�มรู้ในชีวิตจริง	 เพิ่มเติมจ�กหลักสูตรก�รศึกษ�นอกระบบ 

แต่ละระดับ	ส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบแต่ละระดับ	ส่งเสริมก�รศึกษ�ท�งเลือกโดยสร้�งโอก�สท�งก�รศึกษ�

และจัดก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง
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บทที่ ๔

สรุปผลการพิจารณาศึกษา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพิจารณาศึกษา
	 ก�รศึกษ�สภ�พปัญห�จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙		 (COVID-19)	

ที่กระทบต่อก�รจัดก�รศึกษ�	ซึ่งพบว่�ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงดังกล่�วมีปัญห�ม�กพอสมควร	แม้รัฐบ�ล 

และกระทรวงศึกษ�ธิก�รมีคว�มพย�ย�มห�แนวท�งในก�รแก้ไขปัญห�ต่�ง	ๆ	 เพื่อให้ปัญห�ที่เกิดขึ้นทุเล�

เบ�บ�งลง	 เม่ือว�งแนวท�งและกำ�หนดม�ตรก�รในก�รแก้ไขปัญห�ไว้แล้วในท�งหน่ึง	แต่ปัญห�ก็จะต�มม� 

อีกท�งหนึ่ง	เช่น	

 กรณกีารจดัการเรยีนการสอนออนไลน ์ก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนออนไลน์ไมว่่�จะเปน็ก�รจัดก�รเรยีนดว้ย

ระบบก�รศกึษ�ท�งไกลผ�่นด�วเทียม	(DLTV)	ก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนแบบออนไลนใ์นรปูแบบ	Google	Classroom	 

หรือแม้แต่ก�รจัดก�รเรียนผ่�นก�รสอนสด	 (Live)	ปัญห�สำ�คัญที่เกิดขึ้น	คือ	ก�รเข้�ถึงสื่อก�รเรียนก�รสอน

ของผูเ้รยีน	เนือ่งจ�กฐ�นะคว�มเปน็อยูข่องผูป้กครองแตล่ะครอบครวัไมเ่ท�่เทยีมกันและยงัมคีว�มเหลือ่มลำ�้กนั 

อย่�งม�ก	จ�กข้อมูลของสหภ�พโทรคมน�คมระหว่�งประเทศ	(ITU)	พบว่�	ปัญห�ของครัวเรือนในประเทศไทย

ทีใ่หญก่ว่�ก�รเข�้ถงึอนิเทอรเ์น็ตจ�กทีบ่�้นคอื	ก�รไมม่คีอมพวิเตอรใ์ชท้ีบ่�้น	ห�กเปรยีบเทยีบกบัประเทศต�่ง	ๆ 	 

ทั่วโลก	ประเทศไทยมีสัดส่วนครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอร์เพียงร้อยละ	๒๑	ซึ่งตำ่�กว่�ค่�เฉลี่ยของทั่วโลกที่ร้อยละ	

๔๙	และค่�เฉลี่ยของประเทศกำ�ลังพัฒน�ที่ร้อยละ	๓๘	ขณะที่ประเทศไทยมีสัดส่วนครัวเรือนท่ีมีอินเทอร์เน็ต 

ที่บ้�นร้อยละ	๖๘	ซึ่งสูงกว่�ค่�เฉลี่ยของทั่วโลกที่ร้อยละ	๕๕	และค่�เฉลี่ยของประเทศกำ�ลังพัฒน�ที่ร้อยละ	๔๔	

ในปี	๒๕๖๑	ก�รเข้�ถึงคอมพิวเตอร์ของครัวเรือนยิ่งย�กม�กขึ้นห�กเป็นครัวเรือนที่มีฐ�นะย�กจน	

	 และจ�กข้อมูลของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	พบว่�	 ในปี	๒๕๖๐	ในประเทศไทย	ครัวเรือนที่มีร�ยได้เฉลี่ย

ต่อปีน้อยกว่�	๒	แสนบ�ทมีคอมพิวเตอร์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ	๓	ของครัวเรือนทั้งหมด	ขณะที่ 

ครัวเรือนที่มีร�ยได้เฉล่ียต่อปี	๒	แสนบ�ทขึ้นไปมีคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตร้อยละ	๑๙	ของครัวเรือน

ทั้งหมด	และห�กจำ�แนกต�มภูมิภ�คพบว่�	กรุงเทพมห�นครมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์สูงถึงร้อยละ	๔๒	

ของครัวเรือนทั้งหมด	ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่�ในภ�คอื่น	ๆ	ม�กกว่�เท่�ตัว	กล่�วคือ	ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ 

มีสัดส่วนร้อยละ	๒๑	ในภ�คกล�ง	ร้อยละ	๑๙	ในภ�คเหนือ	ร้อยละ	๑๗	ในภ�คใต้	และร้อยละ	๑๔	ในภ�ค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 ปัญห�ดังกล่�วสะท้อนให้เห็นคว�มเหลื่อมลำ้�ในก�รเข้�ถึงสื่อและเทคโนโลยีอย่�งชัดเจน	 

แต่ถึงแม้ว่�ผู้เรียนส�ม�รถเข้�ถึงสื่อได้ก็ต�ม	ห�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	หรือ

สถ�นศึกษ�	ประก�ศว่�ให้นักเรียนส�ม�รถเรียนที่บ้�นผ่�นหลักสูตรออนไลน์ได้	ก็ไม่มีสิ่งใดที่ทำ�ให้แน่ใจได้ว่� 

ผู้เรียนจะมีสม�ธิจดจ่อกับแบบเรียนออนไลน์เหมือนที่เรียนในห้องเรียนกับครูหรือไม่	 อีกทั้งก�รเรียนผ่�น 

ระบบออนไลนผ์ูป้กครองสว่นใหญก่ไ็มม่คีว�มพรอ้มในก�รดแูลบตุรหล�นเน่ืองจ�กมภี�ระทีต่อ้งห�เงนิม�จนุเจอื

ครอบครัว	อีกทั้งก�รเรียนก�รสอนแบบออนไลน์อ�จต้องพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมว่�ผู้เรียนในช่วงชั้นใดที่เหม�ะ 

กบัก�รเรยีนในรปูแบบดงักล�่ว	นอกจ�กนี	้ในสว่นของสือ่ก�รเรยีนก�รสอนและครผููท้ีท่ำ�หน�้ทีใ่นก�รจดัก�รศกึษ� 

ผ่�นระบบออนไลน์ดังกล่�ว	ก็ควรต้องเป็นส่ือก�รเรียนก�รสอนที่ทันสมัย	มีคว�มถูกต้องในเร่ืองของเนื้อห� 

ส�ระก�รเรียนรู้	และมีคว�มเหม�ะสมในแต่ละช่วงวัยด้วย
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 กรณีการเลื่อนการเปิดเทอมในภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๖๓	 เป็นวันที่	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	นั้น	 เนื่องจ�ก 

เป็นคว�มกังวลและคว�มห่วงใยของผู้ปกครองเกรงว่�	ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	อ�จจะกระทบต่อสุขภ�พของนักเรียน	และเมื่อเปิดภ�คเรียนแล้ว	ก�รแพร่กระจ�ยของเชื้อไวรัส

ดังกล่�วอ�จจะเพิ่มม�กขึ้นและจะทำ�ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มม�กขึ้นต�มไปด้วย	ส่งผลให้ผู้บริห�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

ตอ้งกลบัม�ทบทวนม�ตรก�รและแนวท�งก�รเฝ�้ระวังต�่ง	ๆ 	เพือ่ห�ชอ่งท�งทีด่ทีีส่ดุในก�รแก้ไขปญัห�	ในสว่นนี ้

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 โดยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รและผู้บริห�รหน่วยง�นในกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 

ผู้บริห�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	อ�จต้องพิจ�รณ�ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่�ง	ๆ	รวมทั้งคว�มเหม�ะสม 

ในก�รกำ�หนดช่วงเวล�ในก�รเปิดก�รเรียนก�รสอนเป็นร�ยพื้นที่และร�ยจังหวัด	 เนื่องจ�กที่ผ่�นม�กระทรวง

ศึกษ�ธิก�รได้มีนโยบ�ยในก�รปรับโครงสร้�งเวล�เรียนในแต่ละช่วงชั้นที่กำ�หนดไว้ชัดเจนแล้ว	จึงไม่ควรกำ�หนด

นโยบ�ยไวใ้นภ�พรวม	ในขณะเดยีวกนักค็วรกระจ�ยอำ�น�จในก�รว�งแผนก�รดำ�เนินก�รต�่ง	ๆ 	ไปยงัสำ�นกัง�น

เขตพื้นท่ีก�รศึกษ�และสถ�นศึกษ�	ในก�รว�งกรอบแนวท�งในก�รจัดก�รศึกษ�ให้มีคว�มรัดกุมและเป็นระบบ	 

ทั้งในส่วนของก�รกำ�หนดวันเปิดเทอมของแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ต่�ง	ๆ 	ต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม	แนวท�ง	 

วิธีก�ร	และกระบวนก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ให้บรรลุต�มวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละช่วงวัย	ก�รจัด

ห้องเรียน	ก�รจัดสถ�นที่นั่ง	คว�มพร้อมของครู	ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	คว�มพร้อมของวัสดุอุปกรณ์	สื่อก�รเรียน

ก�รสอนต่�ง	ๆ	ก�รจัดพื้นที่โรงอ�ห�ร	ก�รเดินท�งไปกลับของผู้เรียน	รวมทั้งคว�มพร้อมและคว�มร่วมมือ

ของชุมชน	หมู่บ้�น	อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	 (อสม.)	และท้องถิ่น	 เป็นต้น	ที่เน้นคว�มพร้อมของ 

สถ�นศึกษ�เป็นหลัก	ภ�ยใต้ม�ตรก�รเฝ้�ระวังของกระทรวงส�ธ�รณสุข	และม�ตรก�ร	Social	Distancing	 

อย่�งเข้มข้น	

	 นอกจ�กนี้	 เนื่องจ�กหล�ยพื้นที่ในประเทศ	 โดยเฉพ�ะพื้นท่ีในส่วนภูมิภ�ค	จะมีสถ�นศึกษ�ขน�ดเล็ก 

อยู่เป็นจำ�นวนม�กและหล�ยแห่งไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง	ซึ่งมีจำ�นวนผู้เรียนในสถ�นศึกษ�ดังกล่�วค่อนข้�งน้อย	 

สถ�นศึกษ�ขน�ดเล็กส่วนใหญ่มีคว�มพร้อม	 เนื่องจ�กสถ�นศึกษ�มีพื้นที่ม�กพอสมควร	ส�ม�รถจัดก�รศึกษ� 

ภ�ยใต้ม�ตรก�รเฝ้�ระวังของกระทรวงส�ธ�รณสุข	และม�ตรก�ร	Social	Distancing	 ได้ดีกว่�สถ�นศึกษ� 

ขน�ดกล�ง	สถ�นศกึษ�ขน�ดใหญ	่และสถ�นศกึษ�ขน�ดใหญพ่เิศษ		แตท่ัง้น้ีกระทรวงศึกษ�ธกิ�รและสำ�นกัง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่สถ�นศึกษ�นั้นสังกัด	จะต้องมีก�รสำ�รวจข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบถึงจำ�นวนผู้เรียนใน 

สถ�นศึกษ�นั้น	และให้คว�มช่วยเหลือหรือสนับสนุนปัจจัยต่�ง	ๆ	ที่เป็นคว�มจำ�เป็นพื้นฐ�นในก�รจัดก�รเรียน 

ก�รสอนของแต่ละสถ�นศึกษ�ด้วย	อ�ทิ	 เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ	 เจลแอลกอฮอล์	 รวมทั้งสื่อก�รเรียน 

ก�รสอนในรูปแบบต่�ง	ๆ	ต�มสมควร	ทั้งนี้	ต้องคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของเด็ก	ครู	ผู้ปกครอง	และบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ�	เพร�ะก�รเรียนก�รสอนที่โรงเรียนจะมีคุณภ�พและมีคว�มเหม�ะสมม�กที่สุด

 กรณีการจัดห้องเรียนห้องละไม่เกิน ๒๐ คน	 โดยให้นักเรียนเข้�เรียนเป็นผลัดนั้น	ประเด็นดังกล่�ว 

มีคว�มสำ�คัญและอ�จมีคำ�ถ�มว่�	แล้วนักเรียนอีก	๒๐	คน	จะเรียนได้อย่�งไร	 ให้เรียนในช่วงบ่�ยหรือสลับวัน 

ก�รเรียนในวันถัดไปหรือไม่	อย่�งไร	ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�เดียวกันแต่ต้องสอนซำ้�	ๆ	หล�ยครั้ง 

นอกจ�กจะเปน็ก�รเพิม่ภ�ระใหก้บัครผููท้ำ�ก�รสอนแลว้	ยงัทำ�ให้ครผููส้อนเสยีเวล�ไปในก�รพฒัน�ก�รเรยีนก�รสอน 

ให้มีคุณภ�พได้ด้วย	 อีกท้ังในส่วนของพ้ืนที่ต่�งจังหวัดก�รเดินท�งม�เรียนในโรงเรียนนั้น	 ปกติผู้เรียน 

จะนั่งรถประจำ�ท�ง	รถเหม�	รถเช่�ม�เรียน	ซึ่งห�กจะมีก�รจัดก�รศึกษ�ทั้งช่วงเช้�และช่วงบ่�ยในวันเดียวกัน	 

อ�จส่งผลให้เกิดปัญห�ก�รเดินท�งม�เรียนของผู้เรียนและคว�มห่วงใยและคว�มวิตกกังวลในก�รเดินท�งของ 
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ผู้ปกครองต�มม�	หลักก�รสำ�คัญในก�รจัดก�รศึกษ�	คือ	ให้ผู้เรียนได้ศึกษ�ร�ยวิช�ต่�ง	ๆ	ที่กำ�หนดไว้จนครบ

ต�มหลกัสตูรทีก่ำ�หนดไว้	แตก่�รจดัก�รศกึษ�กเ็ปน็หน้�ทีข่องสถ�นศกึษ�ทีจ่ะห�วธิกี�รหรอืกระบวนก�รในก�ร

จัดก�รศึกษ�เพื่อให้บรรลุผลต�มเป้�หม�ย	

	 ดังนั้น	ในก�รจัดก�รศึกษ�	ห�กเป็นร�ยวิช�ที่มีคว�มเข้มข้นของเนื้อห�ส�ระก�รเรียนรู้และเป็นวิช�บังคับ

ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	๒๕๕๑	แล้วน้ัน	สถ�นศึกษ�อ�จจัดห�สถ�นที่ที่มี 

ขน�ดใหญ่	ซึ่งอ�จจะเป็นห้องโถง	อ�ค�รกีฬ�	หรืออ�ค�รนันทน�ก�รในก�รจัดก�รศึกษ�	เพื่อให้ผู้เรียนทั้งหมด	 

ในห้องได้เรียนรวมกันครบทั้งชั้น	หรืออีกแนวท�งหน่ึงก็คือ	 ให้ครูผู้สอนจัดจำ�นวนนักเรียน/นักศึกษ�ต่อห้อง 

ไม่เกิน	๒๐-๒๕	คน	และต้องจัดแบ่งห้องเรียนออกเป็น	๒	ห้อง	 โดยทั้งสองห้องจะต้องอยู่ในพื้นที่ติดต่อกัน	 

โดยในห้องแรกจะมีครูทำ�ก�รสอนปกติ	ส่วนอีกห้องจะเป็นก�รเรียนผ่�นก�ร	Live	สด	แต่ครูส�ม�รถเดินไปม� 

ทั้ง	๒	ห้องได้โดยสะดวก	 เพื่อสร้�งปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งครูกับผู้เรียน	และครูส�ม�รถตอบข้อซักถ�มของ 

ผู้เรียนได้ในทันที	 ส่วนร�ยวิช�ที่ไม่เป็นวิช�บังคับ	อ�จจัดก�รศึกษ�ผ่�นระบบออนไลน์	 	ทั้งระบบ	Google	

Classroom	ระบบ	Line	ระบบ	Zoom	Meeting	หรือระบบ	Cisco	Webex	Meeting	ซึ่งผู้เรียนไม่จำ�เป็น 

ต้องเดินท�งม�ยังสถ�นศึกษ�	แต่ระบบดังกล่�วส�ม�รถประยุกต์ใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่ครูผู้สอนกับ 

ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่�งกันได้	แม้จะอยู่ต่�งพื้นที่กัน	ทั้งน้ี	ก�รจัดก�รศึกษ�ต้องจัดก�รศึกษ�ให้กับผู้เรียน 

ทุกคนต�มหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนและบรรลุตัวชี้วัดร�ยวิช�ที่หลักสูตรกำ�หนด	 โดยคำ�นึงถึงเป้�หม�ย	คือ	 

ตัวผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	ภ�ยใต้ม�ตรก�รในก�รควบคุมโรคระบ�ด	ม�ตรก�รในก�รเฝ้�ระวังและก�รป้องกัน 

ของกระทรวงส�ธ�รณสุข	และม�ตรก�ร	Social	Distancing	อย่�งเคร่งครัด

 กรณสีถานศกึษานานาชาต ิจ�กกรณีทีม่แีนวคดิว�่จะใหส้ถ�นศกึษ�น�น�ช�ติเปดิเทอมและจัดก�รศกึษ�

ได้ในวันที่	๑	มิถุน�ยน	๒๕๖๓	ก่อนทุกโรงเรียน	ประเด็นสำ�คัญ	คือ	สถ�นศึกษ�น�น�ช�ติส่วนใหญ่ต้ังอยู่ใน 

พื้นที่เสี่ยง	คือ	พื้นที่กรุงเทพมห�นคร	และปริมณฑล	สถ�นศึกษ�น�น�ช�ติจะมีผู้เรียนส่วนหนึ่งม�จ�กประเทศ

กลุ่มเสี่ยงของก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	คือ	 ยุโรปและเอเชีย	ห�กเปิด 

ก�รเรียนก�รสอนในช่วงสถ�นก�รณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้อ�จส่งผลให้เกิดปัญห�ก�รติดเชื้อและก�รแพร่กระจ�ย

ของเชื้อเป็นไปอย่�งกว้�งขว�งม�กขึ้น	ประกอบกับผู้เรียนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่มีฐ�นะดี	และส�ม�รถเข้�ถึง 

สื่อก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งทั่วถึงเนื่องจ�กมีคว�มพร้อมในทุกเรื่อง	ดังนั้น	กรณีของสถ�นศึกษ�น�น�ช�ติควร

จะตอ้งเปดิก�รเรยีนก�รสอนให้ช้�กว่�สถ�นศกึษ�ประเภทอ่ืน	แตส่�ม�รถจัดก�รศกึษ�แบบออนไลน์ไดเ้น่ืองจ�ก 

ผู้เรียนในสถ�นศึกษ�นี้ส่วนใหญ่มีคว�มพร้อม	แต่ถ้�จำ�เป็นจะต้องเปิดเรียนและจัดก�รเรียนก�รสอนจริงต�มที่ 

ปร�กฏเป็นข่�วในส่ือส�ธ�รณะต่�ง	ๆ	นั้นก็ควรต้องมีก�รกำ�หนดช่วงเวล�ที่เหม�ะสม	ซึ่งสถ�นศึกษ�ท่ีมี 

คว�มพร้อมในก�รจัดก�รศึกษ�จำ�เป็นต้องมีก�รกำ�หนดม�ตรก�รต่�ง	 ๆ	ทั้งม�ตรก�รก่อนเปิดเรียน	ระหว่�ง 

เปิดเรียน	และหลังเลิกเรียน	เพื่อคว�มปลอดภัยที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้จริง	ดังนี้	

	 ม�ตรก�รก่อนเปิดเรียน	 โดยสถ�นศึกษ�ต้องทำ�ก�รสำ�รวจข้อมูลครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	และบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องกับก�รเดินท�งไปยังพื้นที่เสี่ยง	ภ�ยใน	๑๔	วัน	หรือมีอ�ก�รที่แสดงว่�มีคว�มเสี่ยงในก�รติดเชื้อไวรัส

โคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	และให้แจ้งสถ�นศึกษ�รับทร�บโดยทันที	ต้องมีก�รแบ่งพื้นที่ใช้ง�นอย่�งชัดเจน	

จัดเตรียมสถ�นที่ในห้องเรียน	พื้นที่นอนกล�งวัน	พื้นที่ก�รเรียนรวม	โรงอ�ห�ร	พื้นที่สันทน�ก�ร	โดยใช้	Social	

Distancing	ให้มีระยะห่�งไม่น้อยกว่�	๑	เมตร	ระหว่�งบุคคล	พร้อมทำ�ป้�ยสัญลักษณ์แจ้งเตือนทั่วบริเวณ	ต้อง

หมั่นตรวจสอบให้อยู่ในสภ�พพร้อมใช้ง�นตลอดเวล�	ทำ�คว�มสะอ�ดพ้ืนที่ภ�ยในสถ�นศึกษ�และอุปกรณ์ 



55

ก�รเรยีนก�รสอนทกุครัง้กอ่นเปดิเรยีนอย�่งตอ่เนือ่ง	ตอ้งมกี�รกำ�หนดจดุคดักรองบรเิวณประตทู�งเข�้สถ�นศกึษ�	 

เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิร่�งก�ยของนักเรียน	 ครู	 และบุคล�กรที่ม�ติดต่อกับสถ�นศึกษ�ทุกร�ยและทุกครั้ง	 

มีจุดบริก�รทำ�คว�มสะอ�ดมือและมีก�รจัดเตรียมสบู่ล้�งมือ	 เจลแอลกอฮอล์	บริเวณท�งเข้�ประตูสถ�นศึกษ�	

ห้องเรียน	บริเวณอ�ค�ร	ห้องนำ้�	หรือสถ�นที่จัดกิจกรรมอื่น	ๆ	อย่�งเพียงพอและทั่วถึง	นอกจ�กนี้	ยังต้องให้

คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	ม�ตรก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของ

สถ�นศึกษ�แก่ครู	บุคล�กร	และพนักง�นของสถ�นศึกษ�	ตลอดจนผู้ปกครอง	นักเรียน	และผู้เกี่ยวข้อง	ซึ่งอ�จ 

จัดให้มีป้�ยประช�สัมพันธ์แนะนำ�ม�ตรก�รป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 ของ 

สถ�นศึกษ�	ก�รสังเกตอ�ก�ร	และอื่น	ๆ	และต้องจัดทำ�แผนก�รเรียนก�รสอน	โดยสถ�นศึกษ�ท่ีมีจำ�นวน 

นักเรียนม�กอ�จแบ่งนักเรียนสลับม�เรียนที่สถ�นศึกษ�แต่ละห้องหรือแต่ละชั้นต�มคว�มเหม�ะสม	และจัด 

ให้มีก�รเหลื่อมเวล�เข้�เรียน	เลิกเรียน	รวมถึงเวล�พักของนักเรียนในแต่ละชั้นปีด้วย

	 ม�ตรก�รระหว่�งเปิดเรียน	 เป็นม�ตรก�รที่ ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังครู	 

ผู้ปกครอง	และตัวผู้เรียน	 โดยที่ผู้ปกครองต้องตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนทุกครั้งก่อนออกจ�กบ้�นม�ยัง 

สถ�นศึกษ�	ห�กตรวจพบอุณหภูมิสูงกว่�	๓๗.๕	 ำC	ต้องไม่ให้ผู้เรียนม�สถ�นศึกษ�	พนักง�นประจำ�รถและ

พนักง�นขับรถโรงเรียนต้องผ่�นก�รตรวจวัดอุณหภูมิร่�งก�ยก่อนปฏิบัติหน้�ที่ทุกคน	มีเทอร์โมมิเตอร์ประจำ�ตัว	 

และต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่�งก�ยของผู้เรียนก่อนขึ้นรถรับส่งนักเรียนทุกคน	ผู้เรียนจะต้องใส่หน้�ก�กอน�มัย

ตลอดเวล�ขณะที่อยู่บนรถ	บุคคลทุกคนท่ีจะเข้�ม�ภ�ยในบริเวณสถ�นศึกษ�ต้องผ่�นก�รตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่�งก�ย	ณ	จุดคัดกรองที่ประตูท�งเข้�สถ�นศึกษ�	ทุกคนที่เข้�ม�ติดต่อกับสถ�นศึกษ�	ต้องใส่หน้�ก�กอน�มัย 

ขณะที่อยู่ภ�ยในพ้ืนที่สถ�นศึกษ�	สถ�นศึกษ�ต้องจัดพื้นที่ให้อ�ก�ศถ่�ยเทได้ดี	และเพิ่มคว�มเข้มข้นในก�ร

ทำ�คว�มสะอ�ดภ�ยในสถ�นศึกษ�	ห้องเรียน	ห้องนำ้�	 สน�มเด็กเล่น	อุปกรณ์ก�รเรียน	กีฬ�	 เคร่ืองดนตรี 

อย่�งสมำ่�เสมอเป็นประจำ�หลังเลิกเรียนทุกวัน	ประกอบอ�ห�รและก�รจัดก�รนำ้�ดื่มให้ถูกสุขอน�มัย	ยกเลิก 

ก�รจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	งดก�รประชุมหรอืจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีคนหมู่ม�ก	งดกจิกรรมกฬี�ทุกประเภท

ที่ต้องสัมผัสตัวกับผู้ร่วมแข่งขัน	ผู้เรียนจะต้องล้�งมือเมื่อจบชั่วโมงเรียนเสมอและจะต้องมีขวดนำ้�/กระติกนำ้� 

ของตนเอง	หลีกเลี่ยงก�รเรียนก�รสอนในห้องเรียนที่ใช้เครื่องปรับอ�ก�ศเป็นเวล�ต่อเนื่องเกิน	 ๒	ชั่วโมง	 

ก�รจะให้นักเรียนม�หรือไม่ม�สถ�นศึกษ�ในแต่ละวันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง

	 ม�ตรก�รหลังเลิกเรียน	 โดยสถ�นศึกษ�ต้องแจ้งผู้ปกครอง	 เพื่อรับผู้เรียนกลับบ้�นทันทีหลังเลิกเรียน	

นอกจ�กนี้	สถ�นศึกษ�ต้องจัดให้มีคณะกรรมก�รติดต�มและประเมินผลม�ตรก�รก�รป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	และร�ยง�นผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ทร�บเป็นประจำ�ทุกวัน

	 ทั้งนี้	 ก�รจัดก�รศึกษ�ต้องจัดก�รศึกษ�ให้กับผู้เรียนทุกคนต�มหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนและบรรลุ 

ตวัชีว้ดัร�ยวชิ�ทีห่ลกัสตูรกำ�หนด	โดยคำ�นงึถงึเป�้หม�ย	คอื	ตวัผูเ้รยีนเปน็สำ�คญั	ภ�ยใตม้�ตรก�รในก�รควบคมุ

โรคระบ�ด	ม�ตรก�รในก�รเฝ�้ระวังและก�รป้องกันของกระทรวงส�ธ�รณสขุ	และม�ตรก�ร	Social	Distancing	

อย่�งเคร่งครัด

๔.๒  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
		 สำ�หรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�	วุฒิสภ�	 อันนำ�ไปสู่แนวท�งปฏิบัติ 

ในก�รแก้ไขปัญห�ให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรมนั้น	 ห�กจะพิจ�รณ�แนวท�งและกระบวนก�รจัดก�รศึกษ� 
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ที่บัญญัติไว้ในพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	โดยที่ม�ตร�	๙	บัญญัติไว้ 

คว�มตอนหนึ่งว่�	ก�รจัดระบบ	โครงสร้�ง	และกระบวนก�รจัดก�รศึกษ�ให้ยึดหลักการมีเอกภาพด้านนโยบาย 

และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ที่ต้องเน้นพัฒน�ก�รของผู้เรียนท�งด้�นร่�งก�ย	อ�รมณ์	สังคม	ปัญญ�	 

ทีต่อ้งพฒัน�ไปอย�่งสมัพนัธก์นั	ดว้ยหลกัก�รดงักล�่ว	หน่วยง�นด�้นก�รศกึษ�จึงจำ�เปน็ตอ้งกำ�หนดนโยบ�ยหลกั 

ที่สำ�คัญอันนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรมด้วยแนวท�งในก�รแก้ไขปัญห�ที่มีคว�มหล�กหล�ย 

ในส่วนต่�ง	ๆ	ดังนี้	

 • กรณีที่ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สถ�นศึกษ�ต้องจัดก�รศึกษ�

ในแบบ	Onsite	ในลักษณะเต็มรูปแบบต�มหลักสูตร	 เพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในก�ร

จัดก�รศึกษ�	เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ	และมีคุณภ�พที่สอดคล้องต�มหลักสูตรกำ�หนด

 • กรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)	สถ�นศึกษ�ก็ต้องมีก�รจัดก�ร

ศึกษ�เช่นเดียวกัน	แต่ต้องห�แนวท�งที่หล�กหล�ยในก�รจัดก�รศึกษ�	 ซ่ึงอ�จจะจัดก�รศึกษ�ทั้งในรูปแบบ	

Onsite	ผสมผส�นไปกับรูปแบบ	On	Air	และแบบ	Online	เนื่องจ�กก�รจัดก�รศึกษ�แบบ	On	Air	และแบบ	

Online	นั้น	 เป็นเครื่องมือและกลไกอย่�งหนึ่งในก�รจัดก�รศึกษ�	ซึ่งสถ�นศึกษ�อ�จบูรณ�ก�รจัดก�รศึกษ� 

ในรูปแบบต่�ง	ๆ	ได้อย่�งหล�กหล�ย	ทั้งนี้	ต้องคำ�นึงถึงปัจจัยแวดล้อมและคว�มพร้อมของสถ�นศึกษ�ในแต่ละ

พื้นที่ที่มีบริบทแตกต่�งกันด้วย	 ในส่วนนี้คณะกรรม�ธิก�รมีประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในม�ตรก�ร 

ต่�ง	ๆ	ดังนี้

 ๔.๒.๑ มาตรการเร่งด่วน

	 	 สำ�หรับแนวท�งและม�ตรก�รเร่งด่วนในก�รแก้ไขปัญห�ก�รจัดก�รศึกษ�	 ว่�ด้วยก�รบริห�ร	 

ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่เหม�ะสม 

กบัสงัคมไทยนัน้	หนว่ยง�นท�งด�้นก�รศกึษ�	และหน่วยง�นภ�ยใน	รวมทัง้หน่วยง�นทีเ่กีย่วขอ้งควรดำ�เนนิก�ร	

ดังนี้

  ๑) กระทรวงศึกษาธิการ

   ๑.๑) ด้านนโยบายและการกระจายอำานาจ

	 	 	 	 (๑)	 ก�รบรหิ�รก�รศกึษ�ในสถ�นก�รณก์�รระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	ควรกระจ�ยอำ�น�จสว่นกล�งไปยังสำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	และสถ�นศกึษ�ไดม้โีอก�สรว่มกนั

ตดัสนิใจและออกแบบกระบวนก�รเรยีนรูท้ีเ่หม�ะสมกับบริบทของสถ�นศกึษ�แตล่ะแห่ง	โดยกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร

มิต้องกำ�หนดรูปแบบที่ต�ยตัว	 แต่คำ�นึงถึงสภ�พคว�มพร้อมของแต่ละพื้นที่เป็นสำ�คัญ	 เนื่องจ�กนโยบ�ย 

ของกระทรวงศึกษ�ธิก�รที่กำ�หนดรูปแบบที่ต�ยตัวและไม่มีคว�มยืดหยุ่นนั้นอ�จส่งผลกระทบต่อพื้นที่	 

และสถ�นศึกษ�ที่ข�ดคว�มพร้อมได้	

	 	 	 	 (๒)		ควรมีนโยบ�ยที่ให้อิสระแก่สถ�นศึกษ�ในก�รพิจ�รณ�เปิดสถ�นศึกษ�ต�ม

คว�มพร้อมของแต่ละพื้นที่	 เนื่องจ�กที่ผ่�นม�กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้มีนโยบ�ยก�รปรับโครงสร้�งเวล�เรียน 

ในแต่ละช่วงชั้นที่กำ�หนดไว้ชัดเจนแล้ว	จึงไม่ควรกำ�หนดนโยบ�ยไว้ในภ�พรวม	เช่น	ก�รประก�ศให้สถ�นศึกษ�

ทกุแห่งของรฐัและเอกชน	ทัง้ในระบบและนอกระบบเปดิเรยีนพรอ้มกนัทัว่ประเทศ	ในวนัที	่๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	

เป็นต้น	นอกจ�กนี้	ควรคำ�นึงถึงผู้ข�ดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอก�สทุกช่วงวัย	ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

จ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	เป็นกรณีพิเศษด้วย
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	 	 	 	 (๓)		ควรกำ�หนดนโยบ�ยก�รจัดก�รศึกษ�ภ�ยหลังสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ให้มีคว�มชัดเจน	ครอบคลุมรอบด้�น	โดยคำ�นึงถึงผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	

แล้วกระทรวงศึกษ�ธิก�รควรปรับเป็นหน่วยง�นกล�ง	คอยทำ�หน้�ที่ให้คำ�แนะนำ�และสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น 

ของคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 (กศจ.)	 เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	และสถ�นศึกษ�ที่ข�ดแคลนงบประม�ณ 

และคว�มพร้อมในด้�นต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รจัดฝึกอบรมทักษะก�รใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน	ก�รพิจ�รณ� 

บรรจุครูครบชั้นเรียน	 ก�รจัดห�อุปกรณ์เพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบก�รเรียนก�รสอนที่ส�ม�รถตอบสนอง 

คว�มต้องก�รศึกษ�เป็นร�ยบุคคลกับผู้เรียนได้	 เป็นต้น	 เพื่อป้องกันก�รแพร่กระจ�ยของโรคระบ�ดดังกล่�ว 

และสอดคล้องกับม�ตรก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม	 (Social	Distancing)	รวมท้ังก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในก�รใช้ชีวิตรูปแบบใหม่	 (New	Normal)	ทั้งนี้	ก�รเปิดโอก�สให้สถ�นศึกษ�มีอิสระในก�รออกแบบก�รจัด 

ก�รเรียนก�รสอนที่สอดคล้องกับประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน	จะส่งผลให้ก�รกระจ�ยอำ�น�จสมบูรณ์ม�กขึ้น

	 	 	 	 (๔)	 ควรมีนโยบ�ยท่ีเปิดโอก�สให้สถ�นศึกษ�แห่งเดียวส�ม�รถปรับเปลี่ยน

กระบวนก�รเรียนรู้	หรือประยุกต์ใช้รูปแบบก�รเรียนก�รสอนได้หล�ยวิธีต�มคว�มเหม�ะสม	 เช่น	สถ�นศึกษ�

แหง่เดยีวเลอืกประยกุตใ์ชร้ปูแบบก�รเรยีนก�รสอนทัง้ระบบก�รสอนท�งไกลผ�่นด�วเทยีม	(Distance	Learning	 

Television:	DLTV)	กับทุกระดับชั้น	หรือบ�งช่วงชั้นอ�จเลือกใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์	หรือบ�งช่วงเดือนอ�จ

ให้นักเรียนสลับกันม�เรียนต�มวัน	 (วันคี่-วันคู่)	 เพื่อลดจำ�นวนนักเรียนลงก่ึงหน่ึงเช่นเดียวกับโรงเรียนส�ธิต-

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงได้	 เนื่องจ�กสถ�นศึกษ�ในแต่ละพื้นที่มีคว�มพร้อมและประสบปัญห�ก�รระบ�ดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่แตกต่�งกันออกไป

	 	 	 	 (๕)		ควรปฏิรูประบบก�รเรียนก�รสอนขั้นพื้นฐ�นด้วยก�รกำ�หนดแผนก�ร 

ขับเคลื่อนก�รศึกษ�ออกเป็น	๒-๓	ระยะ	ได้แก่	ระยะ	๑-๒	ปี	ระยะ	๕	ปี	ระยะ	๑๐-๑๕	ปี	เพื่อกำ�หนดกรอบ

ก�รสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ต�มบริบทและคว�มพร้อมในแต่ละช่วงชั้นที่เหม�ะสม	 โดยเน้นให้ผู้เรียนบรรลุ

สมรรถนะต�มหลักสูตรที่กำ�หนดเป็นสำ�คัญ	เนื่องจ�กรูปแบบก�รเรียนก�รสอนผ่�นสื่อออนไลน์ไม่ส�ม�รถใช้ได้

กับทุกวิช�	 เช่น	วิช�พลศึกษ�	วิช�ดนตรี	 วิช�ศิลปะ	 เป็นต้น	 จึงอ�จส่งผลกระทบเป็นวงกว้�งได้ในระยะย�ว	 

อีกทั้งยังขัดต่อนโยบ�ยของกระทรวงศึกษ�ธิก�รท่ีมุ่งหวังให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง	มีส่วนร่วมในก�รเรียนรู้	 

สร้�งองค์คว�มรู้และจัดระบบก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง	(Active	Learning)	เป็นต้น

	 	 	 	 (๖)		ควรมีก�รกระจ�ยอำ�น�จให้คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 (กศจ.)	 โดย

กำ�หนดหน้�ที่และอำ�น�จของคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 (กศจ.)	 เพิ่มเติมไว้ในสัดส่วนของโครงสร้�ง

ก�รบริห�รร�ชก�รของกระทรวงศึกษ�ธิก�รให้มีคว�มชัดเจน	 จึงจะสอดคล้องกับข้อมูลท่ีสม�พันธ์สม�คมครู 

แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือม�ถึงคณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�	วุฒิสภ�	เพื่อขอคว�มอนุเคร�ะห์ให้ก�รสนับสนุน

ร่�งพระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำ�สั่งคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติที่	 ๑๙/๒๕๖๐	ที่ต้องก�รให้ทุกภ�คส่วน 

มีส่วนร่วมสอดรับกับแนวท�งก�รบริห�รง�นของภ�ครัฐ

   ๑.๒)  ด้านการบริหารจัดการ

	 	 	 	 (๑)	 ควรพิจ�รณ�แต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดก�รศึกษ�ในสถ�นก�รณ์โควิดของ

กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	เพือ่ทำ�หน�้ทีใ่ห้คว�มเห็นชอบและสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นในภ�พรวมต�มคว�มเหม�ะสม 

ของแต่ละพื้นที่	 กำ�หนดบทบ�ท	หน้�ที่ของหน่วยง�นและบุคคลให้ชัดเจนในก�รจัดก�รและปฏิบัติ	 ตั้งแต่ 

ด�้นวชิ�ก�ร	ด้�นก�รบรหิ�รง�นบคุคล	ด�้นก�รจัดก�รเรยีนก�รสอน	และงบประม�ณทีส่อดรับกับม�ตรก�รเวน้
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ระยะห�่งท�งสงัคม	(Social	Distancing)	และก�รปรบัเปลีย่นพฤติกรรมในก�รใชช้วิีตรปูแบบใหม	่(New	Normal)	 

เนื่องจ�กก�รให้อิสระในก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนกับพื้นที่	จะช่วยลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งก�รศึกษ�	

แล้วยังส�ม�รถช่วยขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้เข้�ถึงประช�ชนทุกกลุ่มได้อย่�งรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ 

ม�กขึ้น	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับกลุ่มประช�ชนที่มีฐ�นะย�กจน

	 	 	 (๒)	 ควรกำ�หนดแนวปฏิบัติ ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 และ 

หน่วยง�นส่วนกล�งในพื้นที่ทำ�หน้�ที่คอยกำ�กับติดต�มก�รจัดก�รศึกษ�เป็นระยะทุก	๓	 เดือน	และกระทรวง

ศึกษ�ธิก�รควรเร่งออกแบบระบบก�รศึกษ�ช่วงก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 

เพื่อให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�นำ�ผลจ�กก�รดำ�เนินง�นระยะสั้นไปออกแบบก�รจัดก�รศึกษ�

ในระยะย�ว	เช่น	๕	ปี	หรือ	๑๐	ปี	เป็นต้น

	 	 	 (๓)	 ควรกระจ�ยงบประม�ณจ�กสว่นกล�ง	ไปเพิม่ใหส้ถ�นศกึษ�จดัก�รศกึษ�ได้มีคุณภ�พ

ม�กขึ้น	เพื่อให้เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	และสถ�นศึกษ�มีงบประม�ณใช้ในพื้นที่เพิ่ม	หรือสำ�รองใช้ในก�รแก้ไขปัญห�

ทีต้่องเผชญิกับสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	เชน่	ก�รจ�่ยค�่ตอบแทน

เป็นกรณีพิเศษให้กับครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ที่ได้รับผลกระทบ	จึงจะเกิดเป็นขวัญและกำ�ลังใจให้ครู 

และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อไปได้

	 	 	 (๔)	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรประส�นง�นและติดต�มก�รดำ�เนินง�นจ�กกระทรวงอื่น 

อย่�งใกล้ชิดก่อนกำ�หนดแผนก�รดำ�เนินก�รในรูปแบบต่�ง	ๆ	 เช่น	ศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 (ศบค.)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และหน่วยง�นที่เก่ียวข้อง 

ทกุภ�คสว่น	(ทกุจงัหวัด)	เพือ่เพิม่ประสทิธิภ�พก�รจดัหลกัสตูรและรปูแบบก�รเรยีนก�รสอนใหมท่ีเ่หม�ะสมกบั

บริบทของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด	อำ�เภอ	และสถ�นศึกษ�

	 	 	 (๕)	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรเร่งทบทวนปรับกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหม�ยที่

เก่ียวข้องกบัก�รบรหิ�รจดัก�รเชิงพืน้ทีอ่อกเปน็นโยบ�ย	เพือ่เพิม่คว�มรวดเรว็ในก�รสนบัสนุนระบบก�รบริห�ร

จัดก�รของสถ�นศึกษ�แต่ละแห่ง	 โดยคำ�นึงถึงเรื่องก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม	 (Social	Distancing)	หรือจัด 

รูปแบบก�รเรียนก�รสอนใหม่ให้สอดคล้องกับม�ตรก�รก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	

๒๐๑๙	(COVID-19)	เพื่อคว�มปลอดภัยของผู้เรียนในแต่ละพื้นที่

	 	 	 (๖)	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงควรปรับลดบทบ�ทก�รดำ�เนินง�นให้เหลือเพียง	“กำ�หนด 

คว�มส�ม�รถหรือสมรรถนะของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นให้มีคว�มชัดเจน	 โดยไม่กำ�หนดระยะเวล�”	และ

ประส�นง�นกับหน่วยง�นอื่นที่เก่ียวข้อง	เช่น	กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์	 (พม.)	และ

กระทรวงส�ธ�รณสุข	เป็นต้น	เพื่อร่วมบูรณ�ก�รคว�มมั่นคงด้�นสุขภ�พให้สอดคล้องกับระบบก�รจัดก�รศึกษ� 

เนื่องจ�กปัจจุบันในแต่ละพื้นที่จังหวัดต่�งมีแกนนำ�อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	 (อสม.)	อ�ส�สมัคร 

ส�ธ�รณสุข	 (อสส.)	องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล	 (อบต.)	และหน่วยง�นอ่ืนอีกจำ�นวนม�ก	จะเข้�ไปมีส่วนร่วม 

และช่วยส่งเสริมเพื่อบูรณ�ก�รคว�มม่ันคงด้�นสุขภ�พให้สอดคล้องกับระบบก�รจัดก�รศึกษ�ในชุมชน 

แต่ละพื้นที่

	 	 	 (๗)		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรมีระบบสนับสนุน	 (ระยะเร่งด่วน)	 เพื่อให้สถ�นศึกษ� 

มีคว�มม่ันใจในก�รทำ�ง�น	และให้เป็นบทบ�ทหน้�ที่ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ในแต่ละพื้นที่จัดให้มี

ศึกษ�นิเทศก์คอยให้คำ�แนะนำ�ท�งวิช�ก�รแก่ครูผู้สอนและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	แสวงห�แนวปฏิบัติท่ีดี 
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ออกม�นำ�เสนอ	ช่ืนชม	และแลกเปล่ียนกนัทัง้ในท�งทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รจัดก�รศกึษ�และทีเ่ก่ียวขอ้งกบัประช�ชน

โดยทั่วไป	นอกจ�กนี้	ระบบสื่อส�รในก�รประช�สัมพันธ์ควรต้องมีคว�มต่อเนื่อง	และจริงจัง

	 	 	 (๘)		 ควรจัดอบรมก�รใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศประกอบก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 

และโปรแกรมก�รเรียนผ่�นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 ส�ม�รถใช้เทคโนโลยี

ท�งก�รศึกษ�เพ่ือจัดก�รเรียนก�รสอน	รวมทั้งสอนให้ผู้เรียนส�ม�รถใช้เทคโนโลยีในก�รแสวงห�คว�มรู้ 

ด้วยตนเองได้

	 	 	 	(๙)		ควรติดต้ังและเพิม่ศนูยบ์ริก�รอินเทอรเ์น็ตประช�รฐัใหค้รอบคลมุพ้ืนท่ีต�่ง	ๆ 	ม�กข้ึน	

เพร�ะผู้เรียนบ�งคนครอบครัวไม่มีคว�มส�ม�รถในก�รจ่�ยค่�อินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้เรียนได้	จะส�ม�รถใช้บริก�ร

ของศูนย์บริก�รฯ	ดังกล่�ว	จะส�ม�รถติดต�มข่�วส�รและเข้�ถึงสื่อก�รเรียนก�รสอนออนไลน์ได้

   โครงสร�้งก�รบรหิ�รในช่วงสถ�นก�รณก์�รระบ�ดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	 

ของหน่วยง�นก�รศึกษ�ในระดับจังหวัด

  ๒) สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด

	 	 	 ๒.๑)		ควรกระจ�ยอำ�น�จให้คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 (กศจ.)	 เป็นผู้ติดต�ม

ก�รสนับสนุนงบประม�ณและคว�มพร้อมของสถ�นศึกษ�ในรูปแบบต่�ง	 ๆ	 เพื่อรวบรวมคว�มต้องก�รของ 

สถ�นศกึษ�ทกุแหง่ในเขตพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบทัง้ในระบบและนอกระบบจ�กสำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	แลว้เสนอ

ไปยงัผูว้�่ร�ชก�รจงัหวัดพจิ�รณ�คว�มตอ้งก�รของสถ�นศกึษ�ดงักล�่ว	ไมว่�่จะเปน็ก�รปรบักจิกรรมก�รเรยีนรู	้

ก�รเปิด-ปิดเรียนได้ต�มคว�มเหม�ะสม	ฯลฯ	โดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	

	 	 	 ๒.๒)		คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 (กศจ.)	 ควรเป็นหน่วยง�นกล�งคอยทำ�หน้�ที่

ประส�นง�นระหว่�งกระทรวงศึกษ�ธิก�รกับกระทรวงอ่ืนที่เก่ียวข้อง	 โดยก�รติดต�มนโยบ�ยและม�ตรก�ร 

ในก�รแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นในภ�พรวม	 เพ่ือยกระดับก�รดำ�เนินง�นในเขตพื้นที่จังหวัดเกิดผลที่มีประสิทธิภ�พ

และเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน

	 	 	 ๒.๓)		ควรปรับนวัตกรรมท�งก�รศึกษ�	ด้วยก�รรวบรวมรูปแบบ	วิธีก�ร	กระบวนก�ร	และ

เทคนิคในภ�พรวมจ�กก�รเฝ้�ระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	สำ�หรับ

สถ�นศกึษ�ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัทีม่ปีระสทิธภิ�พ	สอดรบักับม�ตรก�รเว้นระยะห�่งท�งสงัคม	(Social	Distancing)	

และก�รปรับเปล่ียนพฤติกรรมในก�รใช้ชีวิตรูปแบบใหม่	 (New	Normal)	ม�เผยแพร่ให้กับสถ�นศึกษ�และคร ู

ที่สนใจจะจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	นำ�ไป

ประยุกต์ใช้พัฒน�คุณภ�พของผู้เรียนให้มีคุณภ�พและปลอดภัยม�กขึ้น

	 	 	 ๒.๔)		ควรจัดสรรบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ลงพื้นท่ีไปควบคุม	กำ�กับ	ติดต�ม	และสนับสนุน

ก�รว�งม�ตรก�รเฝ้�ระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	ของสถ�นศึกษ� 

ทุกแห่งในเขตพื้นที่ที่ครอบคลุมทุกระดับก�รศึกษ�	 เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของผู้เรียนให้ปลอดภัย

และมีประสิทธิภ�พสูงสุด

	 	 	 ๒.๕)		ควรมีม�ตรก�รติดต�ม	ประเมิน	และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นภ�พรวมในระดับ

จังหวัด	 เพื่อให้ก�รจัดเก็บรวบรวมข้อมูลก�รปฏิบัติง�นม�วิเคร�ะห์ห�แนวท�งป้องกันก�รแพร่กระจ�ยของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	มีประสิทธิภ�พและเป็นรูปธรรมม�กขึ้น
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	 	 	 ๒.๖)		ควรมีม�ตรก�รหรือนโยบ�ยป้องกันปัญห�ข�ดแคลนครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	

โดยอ�จส�ม�รถพิจ�รณ�ทบทวนบรรจุลูกจ้�งชั่วคร�ว	ซึ่งปัจจุบันพบมีลูกจ้�งชั่วคร�วจำ�นวนกว่�	๔๐,๐๐๐	คน

ทั่วประเทศ	ที่มีทักษะคว�มเชี่ยวช�ญ	และประสบก�รณ์ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเป็นอย่�งดีแล้ว	ม�บรรจุ

เป็นครู	(กรณีพิเศษ)	เพื่อให้สถ�นศึกษ�ดำ�เนินง�นต่อไปได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

  ๓) สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 	 ๓.๑)		สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ควรสำ�รวจจำ�นวนผู้เรียนในแต่ละสถ�นศึกษ�ในสังกัด 

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ที่สังกัด	 เพื่อติดต�มคว�มพร้อมในด้�นต่�ง	 ๆ	ทั้งคว�มพร้อมของผู้เรียน	 คว�มพร้อม 

ในด้�นก�รใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี	คว�มพร้อมในก�รเข้�ถึงสื่อก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบต่�ง	ๆ	คว�มพร้อม

ของผู้ปกครอง	พร้อมกับก�รแสวงห�แนวท�งในก�รช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เรียนที่มีคว�มข�ดแคลนให้มี 

คว�มพร้อมต�มคว�มเหม�ะสม

	 	 	 ๓.๒)	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ควรบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกับในพื้นที่กับหน่วยง�น 

ในสงักดักระทรวงส�ธ�รณสขุ	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	องคก์�รบรหิ�รก�รพฒัน�พืน้ทีพ่เิศษเพือ่ก�รทอ่งเทีย่ว

อย�่งยัง่ยนื	(องคก์�รมห�ชน)	(อพท.)	และหนว่ยง�นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภ�ครฐัและภ�คเอกชน	เพือ่จดัรปูแบบก�ร

เรียนก�รสอนใหม่ให้สอดคล้องกับก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	

โดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

	 	 	 ๓.๓)	 สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ควรมีก�รปรับเกณฑ์ก�รประเมินผลก�รเรียนให้

สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงที่จะกระจ�ยอำ�น�จไปยังห้องเรียนหรือสถ�นศึกษ�	 โดยให้อำ�น�จผู้อำ�นวยก�ร 

สถ�นศกึษ�ควรทำ�หน�้ทีเ่ปน็ผูป้ระเมนิสภ�พสถ�นศกึษ�เอง	และลดคว�มเขม้ขน้ในก�รประเมนิผลจ�กสว่นกล�ง 

เป็นสำ�คัญ	 เนื่องจ�กปัจจุบันมีก�รบังคับใช้ระบบก�รจัดก�รศึกษ�ต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 

พ.ศ.	๒๕๔๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จึงควรปรับเกณฑ์ก�รประเมินผลก�รเรียนให้มีคว�มยืดหยุ่นสอดคล้องกับก�ร

จัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	กล่�วคือ	ห�กระบบ

ก�รจัดก�รศึกษ�ของประเทศบังคับให้สถ�นศึกษ�ทำ�ต�มแนวท�งที่ส่วนกล�งหรือระบบก�รประเมินผลกำ�หนด	

ข�ดคว�มยืดหยุ่นท�งก�รบริห�รก็จะส่งผลกระทบในภ�พรวมเป็นวงกว้�งตั้งแต่สถ�นศึกษ�	ระบบก�รจัดก�ร

ศึกษ�	และเกณฑ์ก�รประเมินผล	

	 	 	 ๓.๔)		สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ควรว�งระบบกระจ�ยห้องเรียนให้กับสถ�นศึกษ�

ประจำ�จังหวัดทั้งขน�ดใหญ่	และขน�ดกล�ง	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งโรงเรียนอนุบ�ล	 เพื่อลดจำ�นวนนักเรียนลง 

กึ่งหนึ่งต�มม�ตรก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม	(Social	Distancing)	และก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในก�รใช้ชีวิต 

รูปแบบใหม่		(New	Normal)	เป็น	“โรงเรียนขน�ดพอดี”	โดยอ�จทบทวนก�รกระจ�ยห้องเรียนดังกล่�วออกไป

ใช้พื้นท่ีของโรงเรียนขน�ดเล็กท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง	และจัดสรรครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ไปประจำ�ให้ครบ

ทุกช่วงชั้นเรียน	แต่ห�กสถ�นศึกษ�ใดประสบปัญห�ข�ดแคลนครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ส�ม�รถพิจ�รณ�

ทบทวนบรรจุลูกจ้�งชั่วคร�ว	ซึ่งปัจจุบันพบมีลูกจ้�งชั่วคร�วจำ�นวนกว่�	๔๐,๐๐๐	คนทั่วประเทศ	ที่มีทักษะ 

คว�มเชี่ยวช�ญ	และประสบก�รณ์ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเป็นอย่�งดีแล้ว	ม�บรรจุเป็นครู	 (กรณีพิเศษ)	 

เช่นเดียวกับที่กระทรวงส�ธ�รณสุขพิจ�รณ�นั้น
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	 	 	 ๓.๕)		สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ในแต่ละพืน้ทีค่วรจัดให้มศีกึษ�นิเทศก์สำ�หรบัให้คำ�แนะนำ�

ท�งวิช�ก�รแก่ครูผู้สอนและบคุล�กรท�งก�รศึกษ�	และใหก้�รสนับสนุนสถ�นศกึษ�ต�่ง	ๆ 	เพือ่สร้�งคว�มมัน่ใจ

ในก�รทำ�ง�นให้ครูผู้สอน	

	 	 	 ๓.๖)		สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ควรตั้งคณะกรรมก�รขึ้นม�เพื่อดูแลรักษ�ม�ตรฐ�น

ก�รศึกษ�ในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	และมอบอำ�น�จก�รบริห�ร 

ให้กับผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	และจัดก�รเรียนรู้แบบ	Online	โดยแบ่งออกเป็น	๒	รูปแบบ	ได้แก่	(๑)	ก�รอัปโหลด

ข้อมูลก�รเรียนรู้เข้�สู่	 Google	Classroom	ลงระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถเลือกเรียนได้ต�มอิสระ	 

ซึ่งห�กนักเรียนคนใดไม่มีคว�มพร้อมสำ�หรับก�รเรียนออนไลน์ก็ให้นักเรียนดังกล่�วม�เรียน	Online	ที่โรงเรียน	

ภ�ยหลังจ�กวันที่มีก�รเปิดภ�คเรียนต�มปกติซึ่งอ�จจะกำ�หนดเวล�ให้เป็นก�รทบทวนก่อนเริ่มต้นเรียน 

ภ�คก�รศึกษ�ใหม่	และ	 (๒)	ก�รเรียน	Online	แบบ	Live	สด	 โดยกำ�หนดวันให้ชัดเจนว่�วันใดเรียนวิช�ใด 

และห�กทบทวนผู้เรียนก็ส�ม�รถค้นห�ข้อมูลเพื่อเรียนทบทวนได้

  ๔) สถานศึกษา

	 	 	 ๔.๑)		ควรจัดให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษ�ได้รับก�รเรียนรู้แบบ	 

Onsite	 โดยเฉพ�ะในพื้นที่ที่มีคว�มปลอดภัยและไม่มีก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	 ๒๐๑๙	

(COVID-19)	ควรเริ่มจัดก�รศึกษ�ในสถ�นศึกษ�ได้ทันที	 โดยลดจำ�นวนนักเรียนลงก่ึงหน่ึงต�มม�ตรก�รเว้น 

ระยะห่�งท�งสังคม	(Social	Distancing)	เช่น	ก�รสลับเวล�เรียน	เนื่องจ�กก�รเรียนรู้หลักผ่�นท�งก�ร	On	Air	 

ของมูลนิธิก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมในพระบรมร�ชูปถัมภ์	 อ�จไม่ส�ม�รถตอบสนองให้สถ�นศึกษ� 

และผู้เรียนที่ข�ดคว�มพร้อม	

	 	 	 ๔.๒)	 ปัจจุบันก�รศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ�อ�จดำ�เนินก�รปรับเปลี่ยนกระบวนก�รเรียนรู้	 

หรือประยุกต์ใช้รูปแบบก�รเรียนก�รสอนได้หล�ยวิธีต�มคว�มเหม�ะสม	เช่น	สลับช่วงเวล�เรียน	เพื่อลดจำ�นวน

นักเรียนลงกึ่งหนึ่ง	เนื่องจ�กสถ�นศึกษ�ในแต่ละพื้นที่มีคว�มพร้อมและประสบปัญห�ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่แตกต่�งกันออกไป	จึงจะส่งผลให้ครูมีภ�ระง�นม�กขึ้น	และอ�จจัดสรรครู

และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ไปประจำ�ห้องเรียนได้ไม่ครบทุกช่วงชั้น

	 	 	 ๔.๓)	 หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	มีคว�มเข้มข้น 

ท�งวิช�ก�รของเนื้อห�ที่แตกต่�งกัน	 ดังนั้น	 ควรมีก�รแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มร�ยวิช�ที่มีคว�มเข้มข้น 

ท�งวชิ�ก�รไม่ม�ก	อ�จเลือกใชว้ิธีก�รเรียนรู้แบบ	On	Air	เพื่อลดภ�ระก�รจดัห้องเรยีนในสถ�นศึกษ�	เนื่องจ�ก

สถ�นศึกษ�หล�ยแห่งมีพื้นท่ีจำ�กัดแต่มีจำ�นวนนักเรียนม�ก	จึงไม่ส�ม�รถขย�ยห้องเรียนออกไปได้	ส่วนกลุ่ม 

ร�ยวิช�ที่มีคว�มเข้มข้นท�งวิช�ก�รม�ก	จะไม่ส�ม�รถใช้รูปแบบก�รเรียนก�รสอนดังกล่�วได้	 จึงต้องมีก�ร 

จัดก�รเรียนรู้แบบ	Onsite	 ในพื้นที่ที่มีคว�มปลอดภัยแล้ว	และให้ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�มีอิสระในก�รบริห�ร 

จดัก�รศกึษ�เอง	เช่น	ก�รแบง่กลุ่มผูเ้รยีน	ก�รจดัหอ้งเรยีน	ก�รจดัพืน้ทีโ่รงอ�ห�ร	ฯลฯ	แตต่อ้งเปน็ไปต�มม�ตรก�ร 

เว้นระยะห่�งท�งสังคม	(Social	Distancing)

	 	 	 ๔.๔)	 สถ�นศึกษ�ควรจัดก�รเรียนก�รสอนทั้งแบบ	Online	และ	Onsite	โดยตระหนักถึง 

คว�มสำ�คัญของ	“ก�รใช้หลักสูตรเดียวกัน	วัตถุประสงค์และมีเป้�หม�ยให้ผู้เรียนบรรลุสมรรถนะครบถ้วนต�มที่ 

กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนด”	คือ	มุ่งไปยังพฤติกรรมที่ผู้เรียนโดยตรง	 	ยึดคว�มส�ม�รถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้ 

เป็นหลัก	 เพื่อเป็นหลักประกันว่�	 ผู้เรียนจะมีทักษะและคว�มส�ม�รถในด้�นต่�ง	 ๆ	 อย่�งเหม�ะสม	 
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แล้วจึงออกแบบว่�ควรใช้ส่ือก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบใดเพื่อให้เกิดคว�มเหม�ะสม	 ซ่ึงสอดคล้องกับ 

แผนปฏิรูปประเทศด้�นก�รศึกษ�กำ�หนดไว้ว่�	ให้หลักสูตรฐ�นสมรรถนะนั้นเป็นแนวท�งในก�รปฏิรูปหลักสูตร

และก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 เพื่อมุ่งให้เกิดก�รตอบสนองต่อก�รเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	 ๒๑	ทั้งน้ี	ต้องมี 

แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในก�รวัดและประเมินผล	 เพื่อให้โรงเรียนท่ีมีคว�มพร้อมส�ม�รถดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ได้	

ส่วนนักเรียนที่ไม่มีคว�มพร้อมด้�นก�รเรียน	Online	ให้ม�เรียนที่โรงเรียนต�มปกติ

	 	 	 ๔.๕)		ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ควรทำ�หน้�ที่เป็นผู้ประเมินสภ�พสถ�นศึกษ�เอง	 และลด

คว�มเข้มข้นในก�รประเมินผลจ�กส่วนกล�งเป็นสำ�คัญ	 เนื่องจ�กปัจจุบันมีก�รบังคับใช้ระบบก�รจัดก�รศึกษ�

ต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 จึงควรปรับเกณฑ์ก�รประเมินผล 

ก�รเรียนให้มีคว�มยืดหยุ่นสอดคล้องกับก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	กล่�วคือ	ห�กระบบก�รจัดก�รศึกษ�ของประเทศบังคับให้สถ�นศึกษ�ทำ�ต�ม

แนวท�งที่ส่วนกล�งหรือระบบก�รประเมินผลกำ�หนด	ข�ดคว�มยืดหยุ่นท�งก�รบริห�รก็จะส่งผลกระทบใน 

ภ�พรวมเป็นวงกว้�งตั้งแต่สถ�นศึกษ�	 ระบบก�รจัดก�รศึกษ�	และเกณฑ์ก�รประเมินผล	ดังนั้น	 จึงควรเร่ง 

ปรับเกณฑ์ก�รประเมินผลก�รเรียนให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงที่จะกระจ�ยอำ�น�จไปยังห้องเรียนหรือ 

สถ�นศึกษ�	

	 	 	 ๔.๖)	 สถ�นศึกษ�ควรทำ�คว�มร่วมมือกับอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	 (อสม.)	

องค์ก�รปกครองส่วนท้องถิ่น	 ชุมชน	ผู้ปกครอง	และครูผู้สอน	 ให้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รอำ�นวยคว�มสะดวก 

ให้กับสถ�นศึกษ�	ในกรณีที่สถ�นศึกษ�มีคว�มพร้อมที่จะจัดก�รศึกษ�แบบ	Onsite	โดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัย

ของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	ส่วนก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบ	Online	ควรนำ�ม�เป็นก�รศึกษ�เสริมเพิ่มเติม	ทั้งนี้	

แนวท�งในก�รจัดก�รศึกษ�จะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของโอก�ส	คว�มเสมอภ�ค	คว�มเหลื่อมลำ้�ด้วย

	 	 	 ๔.๗)	 ก�รจัดก�รศึกษ�ควรคำ�นึงถึงตัวผู้เรียนเป็นหลัก	 ใช้โรงเรียนเป็นฐ�น	ว�งแนวท�ง 

ก�รบริห�รง�นออกเป็นก�รบริห�รจัดก�รทั่วไป	และก�รบริห�รวิช�ก�ร	เช่น	ขน�ดห้องเรียน	และก�รบริห�ร

จดัก�รเรยีนก�รสอน	ใหค้รผููส้อนเปน็ผูอ้อกแบบรปูแบบก�รสอน	จัดเตรยีมเอกส�รประกอบก�รเรยีนรู้ทีเ่หม�ะสม 

กับผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต้องคำ�นึงถึงสุขอน�มัยของผู้เรียนควบคู่ไปกับคุณภ�พ 

ก�รศึกษ�	นำ�หลักก�รจัดก�รเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐ�น	(Brain	Based	Learning:	BBL)	ไม่ควรนำ�เทคโนโลย ี

ม�จัดก�รสอนทุกเรื่อง	ควรผสมผส�นกันระหว่�งครูผู้สอนและเทคโนโลยี	

	 	 	 ๔.๘)		สถ�นศกึษ�ควรปรบัลดเวล�เรยีนในหอ้งเรยีนใหน้้อยลง	เพือ่ใหน้กัเรยีนได้ศกึษ�คน้คว�้

ด้วยตนเองนอกห้องเรียนในรูปแบบก�รเรียนรู้แบบ	Online	และรูปแบบอื่น	ๆ	 โดยจัดห�อุปกรณ์เทคโนโลยี-

ส�รสนเทศที่จำ�เป็นในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	รวมทั้งโปรแกรมก�รเรียนผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	และจัดอบรม 

ก�รใช้ง�นโปรแกรมผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	เช่น	โปรแกรม	

Cisco	Webex	Meetings	Microsoft	Teams	Zoom	ซึ่งส�ม�รถบันทึกก�รสอน	นำ�เสนอข้อมูลไปยังหน้�จอ

เครื่องอื่น	และส่งไฟล์เอกส�รต่�ง	ๆ	ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 	 	 ๔.๙)		ควรส่งเสริมให้ครูมีก�รพัฒน�โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับก�รจัดก�รเรียนรู้	 

Online	และจัดทำ�ระบบก�รจัดก�รเรียนรู้	 (Learning	Management	System)	ผ่�นเว็บไซต์เพื่ออำ�นวย 

คว�มสะดวกให้แก่ครูผู้สอน	ผู้เรียน	และผู้ดูแลระบบ	โดยที่ครูผู้สอนส�ม�รถนำ�เสนอเน้ือห�และสื่อก�รสอน 

ขึ้นเว็บไซต์เป็นร�ยวิช�ต�มที่ได้ขอใช้ระบบ	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้�ถึงเน้ือห�และกิจกรรมต่�ง	ๆ	 ได้อย่�งรวดเร็ว	 
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ไม่ว�่จะเป็นก�รศกึษ�ผ่�นส่ือ	ก�รจดัทำ�แบบฝึกหดั	สง่ก�รบ�้น	และก�รจัดสอบออนไลน์	เชน่	ระบบจัดก�รเรยีน

ก�รสอน	Modular	Object-Oriented	Dynamic	Learning	Environment (Moodle)

	 	 ๔.๑๐)		ควรจัดทำ�ช่องท�งก�รติดต่อสื่อส�รข้อมูลกับผู้ปกครองโดยตรง	เช่น	แอปพลิเคชันไลน์	

ที่ส�ม�รถสนทน�	สร้�งกลุ่ม ส่งข้อคว�ม	ลงรูปภ�พต่�ง	ๆ	เพื่อติดต�มและแก้ไขปัญห�ระหว่�งก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอนให้กับผู้เรียนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและรวดเร็วม�กขึ้น	

	 	 ๔.๑๑)		สถ�นศึกษ�ควรสื่อส�รให้ผู้ปกครองทร�บคว�มจำ�เป็นของม�ตรก�รเปิด-ปิด 

สถ�นศกึษ�	โดยชีแ้จงผ่�นช่องท�งใดช่องท�งหน่ึงใหผู้ป้กครองทร�บว�่รฐับ�ลมแีนวท�งก�รเปดิ-ปดิสถ�นศกึษ�

อย่�งไร	 เพื่อให้ผู้ปกครองส�ม�รถประเมินสถ�นก�รณ์ในอน�คตได้	หรือจัดทำ�คู่มือสำ�หรับผู้ปกครองสำ�หรับ

สนับสนุนบุตรหล�น	 ในกรณีเรียนที่บ้�น	 เช่น	วิธีก�รใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเพ่ือเรียนออนไลน์	แนวท�งแก้ปัญห� 

เบื้องต้น	หรือคู่มือก�รใช้สื่อก�รเรียนรู้	 เป็นต้น	และเปิดช่องท�งที่เอื้อต่อก�รติดต่อสื่อส�รให้ครูและผู้ปกครอง 

ได้อย่�งสะดวกรวดเร็วม�กยิ่งขึ้น

	 	 ๔.๑๒)		ให้สถ�นศึกษ�ออกแบบก�รบริห�รจัดก�รให้สอดคล้องกับบริบทปัญห�และคว�ม

ต้องก�รของชุมชน	 โดยกระบวนก�รมีส่วนร่วมแบบภ�คีเครือข่�ยต้องเพิ่มจำ�นวนครูให้เพียงพอ	 โดยวิธีก�ร

บรรจุพนักง�นร�ชก�รให้เป็นครู	บรรจุอัตร�จ้�งให้เป็นพนักง�นร�ชก�รต�มลำ�ดับและปฏิรูปก�รสอนให้ผู้เรียน

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่�งแท้จริง	โดยลดเวล�เรียนในโรงเรียนให้น้อยลง	เพิ่มกิจกรรมพัฒน�คุณธรรม	จริยธรรม 

และอ�ชีพให้เกิดขึ้นในครอบครัว	พัฒน�ทักษะอ�ชีพในครอบครัว

	 	 ๔.๑๓)		สถ�นศึกษ�ต้องทำ �คว�มสะอ�ดสถ�นที่ โดยรอบ	 อ�ค�รเรียน	 ห้อง เรี ยน	 

หอ้งอเนกประสงค	์โต๊ะ	เก�้อี	้ทีน่ัง่	อปุกรณ์	เคร่ืองมอื	พืน้ผวิสมัผสัหรอืจุดสมัผสัรว่ม	หอ้งนำ�้	หอ้งสว้ม	อ่�งล�้งมอื	

และจุดเสี่ยงทุก	๑-๒	ชั่วโมง	หรือทุกครั้งที่เลิกเรียนหรือใช้บริก�รเสร็จ	ด้วยนำ้�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดที่ได้ม�ตรฐ�น	

และฆ่�เชื้อโรคต�มหลักวิช�ก�ร	อีกทั้งต้องจัดเตรียมกระด�ษเช็ดทำ�คว�มสะอ�ดแบบใช้แล้วทิ้งสำ�หรับใช้ 

ทำ�คว�มสะอ�ดพื้นผิวสัมผัสหรือจุดสัมผัสร่วม	เช่น	แป้นพิมพ์	โต๊ะทำ�ง�น	รีโมตคอนโทรล	ฯลฯ	ก่อนก�รใช้ง�น 

แต่ละครั้ง

	 	 ๔.๑๔)		สถ�นศกึษ�ตอ้งมจีดุบรกิ�รล�้งมอืดว้ยนำ�้และสบู	่หรอืแอลกอฮอล	์๗๐%	สำ�หรบัล�้งมอื 

หน้�ประตูท�งเข้�-ออกสถ�นศึกษ�	ห้องเรียน	หรืออ�ค�รเรียน	โรงอ�ห�ร	โรงครัว	ห้องนำ้�	ห้องสุข�	โดมหรือ

อ�ค�รสถ�นที่ในร่ม	และบริเวณที่มีก�รสัมผัสร่วมกันต่�ง	ๆ	รวมทั้งต้องส่งเสริมก�รล้�งมือ	และส�ธิตพฤติกรรม

สุขอน�มัยในก�รล้�งมือที่ถูกต้อง	สถ�นศึกษ�ควรบังคับให้นักเรียน/นักศึกษ�ล้�งมือบ่อย	ๆ	ด้วยสบู่และนำ้� 

โดยใช้เวล�อย่�งน้อย	๒๐	วิน�ที

	 	 ๔.๑๕)		สถ�นศึกษ�ควรต้องจัดเวล�ในก�รพักรับประท�นอ�ห�รกล�งวันให้ผู้เรียนได้สลับ 

เวล�พัก	และให้เวล�ในก�รพักกล�งวันเหลื่อมกัน	 โดยควรแบ่งช่วงก�รพักออกเป็น	๓	ช่วง	คือ	๑๐.๓๐	น.	 

๑๑.๓๐	น.	และ	๑๒.๓๐	น.	เป็นต้น	ทั้งนี้	ต้องเน้นม�ตรก�รรักษ�ระยะห่�ง	(Social	Distancing)	เป็นสำ�คัญ

	 	 ๔.๑๖)		ควรตั้งคณะกรรมก�รร่วมที่ม�จ�ก	๓	ฝ่�ย	ได้แก่	๑)	สถ�นศึกษ�	๒)	ผู้ปกครอง/ญ�ต ิ

ของผู้เรียน	และ	๓)	ผู้นำ�ชุมชน/ท้องถิ่น	 เป็นผู้คัดกรองนักเรียนแต่ละคนว่�มีคว�มพร้อมเพียงใดในก�รใช้ 

สื่อก�รเรียนก�รสอน	และก�รใช้ชีวิตในช่วงก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ซึ่งห�ก 

ผูเ้รยีนมีคว�มพรอ้มในก�รเรยีนแบบ	Online	ก็ส�ม�รถเลอืกเรยีนแบบ	Online	ได้	และห�กผู้เรยีนทีม่คีว�มพรอ้ม
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สำ�หรับก�รเรียนแบบ	Onsite	ก็ใหค้รูผู้สอนจัดก�รเรียนก�รสอนแบบ	Onsite	โดยไม่จำ�เป็นว่�ครูผูส้อนต้องสอน

ในที่โรงเรียนเท่�นั้น	อ�จจัดกลุ่มสอนที่สถ�นที่ต่�ง	ๆ	ได้ต�มคว�มเหม�ะสม

	 	 ๔.๑๗)		ในช่วงระหว่�งที่รอสถ�นศึกษ�เปิดเทอมนั้น	สถ�นศึกษ�ต่�ง	ๆ	อ�จต้องจัดก�รศึกษ�

แบบ	Pre-learning	ก่อนที่จะเปิดเทอมในวันที่	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	 เพื่อไม่ให้เวล�ที่มีอยู่เกิดก�รสูญเปล่� 

และยงัเปน็ก�รสร�้งพฒัน�ก�รให้ผู้เรยีนได้เตรยีมคว�มพรอ้มก่อนเปดิเรยีนดว้ย	ซึง่ผูป้กครอง	ชมุชน	และทอ้งถิน่

น่�จะให้คว�มช่วยเหลือทุกสถ�นศึกษ�ในพื้นที่เป็นอย่�งดี

	 	 ๔.๑๘)	 สำ�หรับกรณีของสถ�นศึกษ�ที่มีคว�มพร้อมจัดก�รเรียนก�รสอนแบบ	Onsite	ควรมี 

ก�รกำ�หนดม�ตรก�รก่อนเปิดเรียน	ม�ตรก�รระหว่�งเปิดเรียน	และม�ตรก�รหลังเปิดเรียน	 โดยให้ถือปฏิบัติ 

อย่�งเคร่งครัดและต่อเนื่อง	ดังนี้

  ม�ตรก�รก่อนเปิดเรียน

	 	 (๑)	 สถ�นศึกษ�ควรทำ�ก�รสำ�รวจข้อมูลครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับก�ร

เดินท�งไปยังพื้นที่เสี่ยง	ภ�ยใน	๑๔	วัน	หรือมีอ�ก�รที่แสดงว่�มีคว�มเสี่ยงในก�รติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	และให้แจ้งสถ�นศึกษ�รับทร�บโดยทันที

	 	 (๒)		 สถ�นศึกษ�ต้องมีก�รแบ่งพื้นที่ใช้ง�นอย่�งชัดเจน	 จัดเตรียมสถ�นที่ในห้องเรียน	พื้นที่ 

นอนกล�งวัน	พื้นที่ก�รเรียนรวม	 โรงอ�ห�ร	พื้นที่สันทน�ก�ร	 โดยใช้	 Social	Distancing	 ให้มีระยะห่�ง 

ไม่น้อยกว่�	๑	เมตร	ระหว่�งบุคคล	พร้อมทำ�ป้�ยสัญลักษณ์แจ้งเตือนทั่วบริเวณ

	 	 (๓)		 สถ�นศึกษ�ต้องหมั่นตรวจสอบให้อยู่ในสภ�พพร้อมใช้ง�นตลอดเวล�

	 	 (๔)		 สถ�นศึกษ�ต้องมีก�รทำ�คว�มสะอ�ดพื้นที่ภ�ยในสถ�นศึกษ�และอุปกรณ์ก�รเรียน 

ก�รสอนทุกครั้งก่อนเปิดเรียนอย่�งต่อเนื่อง

	 	 (๕)		 สถ�นศกึษ�ตอ้งกำ�หนดจดุคัดกรองบรเิวณประตทู�งเข้�สถ�นศกึษ�	เพือ่ตรวจวดัอณุหภมูิ

ร่�งก�ยของนักเรียน	ครู	และบุคล�กรที่ม�ติดต่อกับสถ�นศึกษ�ทุกร�ยและทุกครั้ง

	 	 (๖)		 สถ�นศึกษ�ต้องมีจดุบรกิ�รทำ�คว�มสะอ�ดมอืและมกี�รจัดเตรยีมสบูล่�้งมอื	เจลแอลกอฮอล ์

บริเวณท�งเข้�ประตูสถ�นศึกษ�	ห้องเรียน	บริเวณอ�ค�ร	ห้องนำ้�	หรือสถ�นที่จัดกิจกรรมอื่น	ๆ	อย่�งเพียงพอ

และทั่วถึง

	 	 (๗)		 สถ�นศึกษ�ต้องให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	

ม�ตรก�รปอ้งกนัก�รแพรร่ะบ�ดของสถ�นศกึษ�แกค่ร	ูบคุล�กร	และพนกัง�นของสถ�นศกึษ�	ตลอดจนผูป้กครอง	

นักเรียน	และผู้เกี่ยวข้อง

	 	 (๘)		 สถ�นศกึษ�ต้องจดัให้มีป�้ยประช�สมัพนัธแ์นะนำ�ม�ตรก�รปอ้งกันโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	

๒๐๑๙	(COVID-19)	ของสถ�นศึกษ�	ก�รสังเกตอ�ก�ร	และอื่น	ๆ

	 	 (๙)		 สถ�นศึกษ�ต้องจัดทำ�แผนก�รเรียนก�รสอน	 โดยสถ�นศึกษ�ที่มีจำ�นวนนักเรียนม�ก 

อ�จแบ่งนักเรียนสลับม�เรียนที่สถ�นศึกษ�แต่ละห้องหรือแต่ละชั้นต�มคว�มเหม�ะสม	และจัดให้มีก�รเหลื่อม

เวล�เข้�เรียน	เลิกเรียน	รวมถึงเวล�พักของนักเรียนในแต่ละชั้นปีด้วย

  ม�ตรก�รระหว่�งเปิดเรียน

	 	 (๑)		 ผู้ปกครองต้องตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนทุกครั้งก่อนออกจ�กบ�้นม�ยังสถ�นศึกษ�	 

ห�กตรวจพบอุณหภูมิร่�งก�ยเท่�กับหรือสูงกว่�	๓๗.๕	ำC	ต้องไม่ให้นักเรียนม�สถ�นศึกษ�
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	 	 (๒)		 พนักง�นประจำ�รถและพนักง�นขับรถโรงเรียนต้องผ่�นก�รตรวจวัดอุณหภูมิร่�งก�ย 

ก่อนปฏิบัติหน้�ที่ทุกคน	ห�กตรวจพบอุณหภูมิร่�งก�ยเท่�กับหรือสูงกว่�	๓๗.๕	 ำC	จะไม่อนุญ�ตให้ปฏิบัติ 

หน้�ที่และต้องใส่หน้�ก�กอน�มัยทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้�ที่	และต้องทำ�คว�มสะอ�ดรถทุกรอบ

	 	 (๓)		 พนักง�นประจำ�รถโรงเรียน	มีเทอร์โมมิเตอร์ประจำ�ตัว	และต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่�งก�ย 

ของนักเรียนก่อนขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียนทุกคน	ห�กตรวจพบอุณหภูมิร่�งก�ยเท่�กับหรือสูงกว่�	๓๗.๕	 ำC 

ไม่อนุญ�ตให้ขึ้นรถ

	 	 (๔)		 นักเรียนต้องใส่หน้�ก�กอน�มัยตลอดเวล�ขณะที่อยู่บนรถ

	 	 (๕)		 บุคคลทุกคนที่จะเข้�ม�ภ�ยในบริเวณสถ�นศึกษ�ต้องผ่�นก�รตรวจวัดอุณหภูมิร่�งก�ย	 

ณ	จุดคัดกรองที่ประตูท�งเข้�สถ�นศึกษ�	 ในกรณีที่พบผู้มีอุณหภูมิร่�งก�ยเท่�กับหรือสูงกว่�	๓๗.๕	 ำC 

หรือมีอ�ก�รไข้	ไอ	จ�ม	มีนำ้�มูก	หรือมีอ�ก�รเกี่ยวกับระบบท�งเดินห�ยใจ	จะไม่อนุญ�ตให้เข้�ม�ภ�ยในบริเวณ

สถ�นศึกษ�	และมีก�รบันทึกข้อมูลเก็บไว้

	 	 (๖)		 นักเรียน	ครู	และบุคล�กร	หรือผู้ม�ติดต่อกับสถ�นศึกษ�ทุกคน	ต้องใส่หน้�ก�กอน�มัย	

ขณะที่อยู่ภ�ยในพื้นที่บริเวณสถ�นศึกษ�

	 	 (๗)		 สถ�นศึกษ�ต้องจัดให้มีระบบระบ�ยอ�ก�ศ	เพื่อให้มีก�รถ่�ยเทอ�ก�ศได้ดี

	 	 (๘)		 เพิม่คว�มเขม้ขน้ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดภ�ยในสถ�นศกึษ�	หอ้งเรยีน	หอ้งนำ�้	สน�มเดก็เลน่	 

อปุกรณก์�รเรยีน	กฬี�	เครือ่งดนตร	ีฯลฯ	อย�่งสมำ�่เสมอเปน็ประจำ�หลงัเลกิเรยีนทกุวัน	ห�กจำ�เปน็ตอ้งใชอุ้ปกรณ์

และของเล่นร่วมกันต้องมีก�รทำ�คว�มสะอ�ดก่อนและหลังใช้ง�นทุกครั้ง	รวมถึงไม่อนุญ�ตให้นำ�ของเล่นส่วนตัว

ม�ใช้ในสถ�นศึกษ�

	 	 (๙)		 สถ�นศกึษ�ต้องมีก�รควบคมุคณุภ�พก�รประกอบอ�ห�รและก�รจัดก�รนำ�้ดืม่ในโรงเรยีน

ให้ถูกสุขอน�มัย

	 	 (๑๐)		ยกเลิกก�รจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภ�คบ่�ย	(Extra	Curricular	Activities)	ทั้งหมด

	 	 (๑๑)		งดก�รประชุมหรือจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีคนหมู่ม�ก

	 	 (๑๒)		งดกจิกรรมกฬี�ทกุประเภททีต่อ้งสมัผสัตวักบัผูร้ว่มแขง่ขนั	หรอืกฬี�ประเภททีต่อ้งแขง่ขนั

เป็นทีม

	 	 (๑๓)	นักเรียนจะได้รับคำ�เตือนจ�กครูให้ล้�งมือเมื่อจบชั่วโมงเรียนเสมอ	หรือเมื่อทำ�กิจกรรม 

ที่ต้องสัมผัสวัสดุต่�ง	ๆ	โดยมีเจลล้�งมือให้บริก�รหน้�สถ�นศึกษ�	ในห้องเรียน	ห้องนำ้�	และโรงอ�ห�ร

	 	 (๑๔)		นักเรียนและพนักง�นทุกคนจะต้องมีขวดนำ้�/กระติกนำ้�ของตนเอง

	 	 (๑๕)		ในกรณทีีพ่บนกัเรยีนตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	หรอืเจบ็ป่วย	ใหม้ผีูป้ระส�นง�น 

กับหน่วยง�นด้�นส�ธ�รณสุข	เพื่อดำ�เนินก�รคัดแยกและดูแลรักษ�ผู้เจ็บป่วย

	 	 (๑๖)		หลีกเล่ียงก�รเรยีนก�รสอนในหอ้งเรยีนทีใ่ชเ้ครือ่งปรบัอ�ก�ศเปน็เวล�ตอ่เนือ่งเกนิ	๒	ชัว่โมง

	 	 (๑๗)		ก�รจะให้นักเรียนม�หรือไม่ม�สถ�นศึกษ�ในแต่ละวันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง

  ม�ตรก�รหลังเลิกเรียน

	 	 (๑)		 สถ�นศึกษ�ต้องแจ้งผู้ปกครอง	เพื่อรับนักเรียนกลับบ้�นทันทีหลังเลิกเรียน

	 	 (๒)		 สถ�นศกึษ�ต้องมีคณะกรรมก�รติดต�มและประเมนิผลม�ตรก�รก�รปอ้งกันโรคตดิเชือ้ไวรัส

โคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	และร�ยง�นก�รติดต�มผลให้กับผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ทร�บเป็นประจำ�ทุกวัน
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	 	 		๔.๑๙)		แนวท�งก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของสถ�นศึกษ�	

	 	 	 	 ๑)	 กรณีแบบระบบปกติ	สถ�นศึกษ�ที่มีห้องเรียนเพียงพอ	 ให้จัดจำ�นวนนักเรียน/

นักศึกษ�ต่อห้องไม่เกิน	๒๕	คน	และต้องจัดแบ่งห้องเรียนออกเป็น	๒	ห้อง	แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ติดกัน	โดยห้องแรก

จะจัดก�รเรียนก�รสอนโดยครูสอนปกติ	ส่วนอีกห้องจะเรียนผ่�นก�ร	Live	สด	แต่ครูผู้สอนส�ม�รถเดินไปม� 

ได้ทั้ง	๒	 ห้องได้โดยสะดวก	 เพื่อสร้�งปฏิสัมพันธ์ที่ดี	 และครูส�ม�รถตอบข้อซักถ�มของนักเรียนได้ในทันที	 

และเพิม่พืน้ทีร่ะหว�่งโตะ๊เรยีน	เพือ่เพิม่ช่องว�่งระหว่�งนักเรยีน/นักศกึษ�ให้มรีะยะห่�งระหว่�งบคุคลไมน้่อยกว�่	 

๑.๕๐	 เมตร	จัดเรียงโต๊ะนักเรียน/นักศึกษ�หันหน้�โต๊ะไปในทิศท�งเดียวกัน	 (แทนที่จะหันหน้�เข้�ห�กัน)	 

เพื่อลดก�รส่งผ่�นที่เกิดจ�กละอองของไวรัส	(เช่น	จ�กก�รพูด	ก�รไอ	จ�ม)

	 	 	 	 ๒)	 กรณีแบบสัปด�ห์เว้นสัปด�ห์	 (เรียนที่สถ�นศึกษ�	 ๑	 สัปด�ห์	 เรียนที่บ้�น	 

๑	สัปด�ห์)	สถ�นศึกษ�ที่มีนักเรียน/นักศึกษ�จำ�นวนม�ก	ก�รบริห�รจัดก�รเรียนก�รสอนและก�รเรียนรู้อ�จ 

จัดแบ่งสัดส่วนนักเรียน/นักศึกษ�ออกเป็นสองกลุ่ม	 (กลุ่มเรียนที่สถ�นศึกษ�และกลุ่มเรียนที่บ้�น)	ต�มคว�ม 

เหม�ะสมเพ่ือลดคว�มแออัดในแต่ละห้อง	กลุ่มเรียนที่สถ�นศึกษ�ให้จัดจำ�นวนนักเรียน/นักศึกษ�ต่อห้องไม่เกิน	

๒๕	คน	และเพิ่มพื้นที่ระหว่�งโต๊ะเรียน	เพื่อเพิ่มช่องว่�งระหว่�งนักเรียน/นักศึกษ�ให้มีระยะห่�งระหว่�งบุคคล

ไม่น้อยกว่�	๑.๕๐	 เมตร	จัดเรียงโต๊ะนักเรียน/นักศึกษ�หันหน้�โต๊ะไปในทิศท�งเดียวกัน	 (แทนที่จะหันหน้� 

เข้�ห�กัน)	เพื่อลดก�รส่งผ่�นที่เกิดจ�กละอองของไวรัส	(เช่น	จ�กก�รพูด	ก�รไอ	จ�ม)	

	 	 	 	 	 กลุ่มเรียนที่บ้�นให้สถ�นศึกษ�จัดก�รเรียนรู้ท�งระบบดิจิทัลและระบบก�รเรียน

ท�งไกลในรูปแบบต่�ง	ๆ	ต�มคว�มเหม�ะสม	โดยต้องจัดระหว่�งบุคคลไม่น้อยกว่�	๑-๒	เมตร	ระหว่�งผู้เรียน

และผู้อ�ศัยในบ้�น

  ๕) ครูและบุคลากรทางการศึกษา

	 	 	 ๕.๑)		ควรให้สิทธิครูผู้สอนได้ออกแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มสถ�นก�รณ์และสภ�พ

คว�มพร้อมของห้องเรียน	 โดยเปิดโอก�สให้ครูเป็นผู้พิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสมระหว่�งกลุ่มผู้เรียนและ 

สถ�นศึกษ�เป็นสำ�คัญ	 เพื่อให้กระบวนก�รจัดก�รศึกษ�เป็นไปต�มหลักสูตรที่ได้บัญญัติไว้ในพระร�ชบัญญัติ 

ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 	 	 ๕.๒)		ครูผู้สอนต้องจัดก�รศึกษ�ให้ผู้เรียนทุกคนต�มหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนและบรรลุ

ตัวชี้วัดร�ยวิช�ที่หลักสูตรกำ�หนด	ไม่ว่�จะจัดก�รเรียนในรูปแบบใด	แต่ต้องคำ�นึงถึงผู้เรียนเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญ	

นอกจ�กนี้	ครูผู้สอนควรห�รือกันในเรื่องก�รมอบหม�ยง�นให้แก่ผู้เรียนเพ่ือไม่ให้เกิดก�รซำ้�ซ้อนและเป็นภ�ระ 

ให้แกผู่เ้รยีนม�กเกนิสมควร	พรอ้มทัง้ก�รปรับรปูแบบก�รประเมนิใหส้อดคลอ้งเหม�ะสมต�มบรบิทในแตล่ะพืน้ที่

	 	 	 ๕.๓)		สถ�นศึกษ�ในระดับประถมศึกษ�	และระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	ซึ่งมีคว�มส�ม�รถ 

ในก�รบริห�รจัดก�ร	และรักษ�ระยะห่�งต�มแนวท�ง	Social	Distancing	ได้เป็นอย่�งดี	สถ�นศึกษ�ใดที่มี 

คว�มพรอ้มควรจดัก�รเรยีนก�รสอนเปน็แบบ	Onsite	โดยทีค่รผููส้อนและผูเ้รยีนตอ้งบรูณ�ก�รก�รเรยีนก�รสอน

ร่วมกัน	เพร�ะหลักก�รจัดก�รศึกษ�เป็นหลักก�รพัฒน�มนุษย์ให้เจริญทั้งท�งก�ย	อ�รมณ์	สังคม	และสติปัญญ�

	 	 	 ๕.๔)		ส่งเสรมิสนบัสนนุครแูละบคุล�กรท�งก�รศกึษ�	ในก�รพฒัน�หลกัสตูรก�รเรยีนก�รสอน 

รูปแบบออนไลน์	 เพื่อพัฒน�และปรับปรุงรูปแบบก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 

โดยเปิดโอก�สให้ผู้เรียนมีโอก�สสอบถ�มและตอบประเด็นคำ�ถ�มได้ทันที	ส�ม�รถนำ�ผลก�รประเมินผู้เรียน 

ม�ใช้ได้	ต�มหลักเกณฑ์ก�รจบหลักสูตรของสถ�นศึกษ�	เพื่อไม่ให้เกิดคว�มซำ้�ซ้อน
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	 	 	 ๕.๕)		เพิ่มคว�มยืดหยุ่นของโครงสร้�งเวล�เรียนและคว�มหล�กหล�ยของรูปแบบ 

ก�รเรยีนรู	้โดยให้ครสู�ม�รถออกแบบหนว่ยก�รเรยีนรู	้เวล�เรยีน	รปูแบบก�รจัดก�รเรียนและสง่เสรมิก�รเรยีนรู้ 

ของผู้เรียนได้ด้วยตนเองต�มคว�มเหม�ะสม

  ๖) ผู้ปกครอง

	 	 	 ๖.๑)	ทำ�หน้�ท่ีเป็นส่ือกล�งในก�รรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�รระหว่�งสถ�นศึกษ� 

กับผู้เรียน	เพื่อรับทร�บแนวท�ง	ทำ�คว�มเข้�ใจกระบวนก�รต่�ง	ๆ	ของสถ�นศึกษ�ที่จะดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�

รูปแบบต่�ง	ๆ	และสื่อส�รไปถึงตัวผู้เรียนให้มีคว�มชัดเจน	อันนำ�ไปสู่แนวท�งปฏิบัติที่ถูกต้อง		

	 	 	 ๖.๒)		ควรศึกษ�เรียนรู้ก�รใช้โปรแกรมและอุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศประกอบก�รจัด 

ก�รเรียนก�รสอนรูปแบบใหม่	ๆ	ที่สอดรับและเชื่อมโยงกับรูปแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของสถ�นศึกษ� 

และครูผู้สอน	เพื่อสนับสนุนก�รเรียนรู้ผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนอยู่เสมอ

	 	 	 ๖.๓)		ควรจัดห�อุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศที่จำ�เป็นในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	และ 

ติดตั้งโปรแกรมเพื่อรองรับก�รเรียนก�รสอนผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เรียนเท่�ที่จะส�ม�รถดำ�เนินก�รได้	 

เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนระหว่�งสถ�นศึกษ�และครูผู้สอน	

	 	 	 ๖.๔)		กำ�กับติดต�มผู้เรียนให้เข้�ร่วมก�รเรียนผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต�มวันเวล�ที่กำ�หนด	 

และสังเกตปัญห�ที่เกิดขึ้นระหว่�งก�รจัดก�รเรียนก�รสอนดังกล่�ว

	 	 	 ๖.๕)		ควรกำ�กับก�รป้องกันและดูแลให้มีก�รรักษ�สุขอน�มัยกับผู้เรียนตั้งแต่ที่พักอ�ศัย	

ระหว�่งก�รเดินท�ง	และเข�้เรยีนในสถ�นศกึษ�อย�่งเครง่ครดัและสมำ�่เสมอ	เพือ่ปอ้งกนัและควบคมุก�รตดิเชือ้ 

ในสถ�นก�รณฉ์กุเฉนิและโรคระบ�ดต�มม�ตรก�รเวน้ระยะห่�งท�งสงัคม	(Social	Distancing)	และก�รปรบัเปลีย่น 

พฤติกรรมในก�รใช้ชีวิตรูปแบบใหม่	 (New	Normal)	 ไม่ว่�จะเป็นรับประท�นอ�ห�รที่ร้อนและปรุงสุกใหม่	ๆ	 

ก�รใช้ช้อนกล�ง	ก�รใส่หน้�ก�กอน�มัย	ก�รใช้เจลแอลกอฮอล์	หรือวิธีก�รล้�งมือด้วยสบู่ที่ถูกต้องโดยใช้เวล� 

อย่�งน้อย	๒๐	วิน�ที	เป็นต้น

  ๗) นักเรียน/ผู้เรียน/นักศึกษา

	 	 	 ๗.๑)		เดก็	นกัเรยีน/นกัศกึษ�	ตอ้งใสห่น�้ก�กอน�มัยหรอืหน้�ก�กผ�้ตลอดเวล�	เพือ่หลกีเลีย่ง 

ก�รแพร่เชื้อแบคทีเรียและไวรัส	ระหว่�งเดินท�งจ�กบ้�นม�สถ�นศึกษ�	และระหว่�งเรียนหรือปฏิบัติง�นหรือ

ทำ�กิจกรรมใด	ๆ	ในสถ�นศึกษ�	

	 	 	 ๗.๒)		กรณีก�รเดินท�งจ�กบ้�นม�ยังสถ�นศึกษ�หรือจ�กสถ�นศึกษ�กลับม�บ้�นด้วยรถ

รบั-ส่งของสถ�นศึกษ�หรือรถโดยส�รส�ธ�รณะ	เชน่	รถตู/้รถรบัจ้�ง	ตอ้งจัดระยะห่�งระหว่�งบคุคลให้เหม�ะสม 

และปลอดภัย	จัดระเบียบก�รขึ้นรถ-ลงรถไม่ให้แออัด	หลีกเลี่ยงก�รสัมผัสระหว่�งกันและผู้ให้บริก�รรถรับส่ง	

	 	 	 ๗.๓)		เดก็	นกัเรยีน/นกัศกึษ�	ตอ้งเรยีนรูวิ้ธีก�รปฏบิตัตินใหป้ลอดจ�กก�รตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	

๒๐๑๙	(COVID-19)	ต�มม�ตรก�รของกระทรวงส�ธ�รณสุข	 เช่น	รับประท�นอ�ห�รท่ีร้อนและปรุงสุกใหม่	ๆ	 

ก�รใส่หน้�ก�กอน�มัย	 ก�รใช้เจลแอลกอฮอล์	 วิธีก�รล้�งมือด้วยสบู่ที่ถูกต้อง	 รวมทั้งก�รรักษ�ระยะห่�ง 

ต�มแนวท�ง	Social	Distancing	เป็นต้น

	 	 	 ๗.๔)		เดก็	นกัเรยีน/นกัศึกษ�	ต้องติดต�มข�่วส�ร	ขอ้มลูและคว�มเคลือ่นไหวต่�ง	ๆ 	ในก�รจดั 

ก�รเรยีนก�รสอนของสถ�นศกึษ�	ผ�่นครปูระจำ�ชัน้	หรอืผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นศกึษ�	เพือ่จะไดท้นัตอ่ก�รเตรยีมก�ร

ในก�รว�งแผนศึกษ�เล่�เรียนผ่�นวิธีก�รต่�ง	ๆ	
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  ๘) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล (รพ.สต.) 

และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชน ท้องถิ่น ในพื้นที่ที่ตั้งสถานศึกษา

	 	 	 ๘.๑)		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พประจำ�ตำ�บล	 (รพ.สต.)	และ

อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	(อสม.)	ต้องจัดให้มีจุดคัดกรองสุขภ�พอน�มัยส่วนบุคคลและจุดตรวจวัด 

อุณหภูมิเด็ก	นักเรียน/นักศึกษ�	ครูหรือผู้ดูแลนักเรียน/นักศึกษ�	ผู้ปกครอง	 เจ้�หน้�ที่	 และผู้ปฏิบัติง�น 

หน�้ประตูท�งเข�้-ออกสถ�นศกึษ�กอ่นเข�้สถ�นศกึษ�ทกุวนั	ห�กพบว�่ผูเ้รยีนมีอ�ก�รไข	้รว่มกบัอ�ก�รไอ	จ�ม	

มีนำ้�มูก	หรือเหนื่อยหอบให้หยุดเรียนหรือปฏิบัติง�นและไปพบแพทย์ทันที

	 	 	 ๘.๒)		โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พประจำ�ตำ�บล	 (รพ.สต.)	 และอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข

ประจำ�หมู่บ้�น	 (อสม.)	ต้องมีก�รประช�สัมพันธ์และให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจกับเด็ก	นักเรียน/นักศึกษ�	และ 

ผู้ปกครอง	เกีย่วกบัก�รปฏบิตัตินเพือ่ใหป้ลอดจ�กก�รตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ต�มม�ตรก�รของ

กระทรวงส�ธ�รณสขุและรกัษ�ระยะห�่งต�มแนวท�ง	Social	Distancing	รวมทัง้ใหก้�รสนับสนุน	เครือ่งตรวจวดั 

อุณหภูมิ	เจลแอลกอฮอล์	และอื่น	ๆ	ที่จำ�เป็นต�มสมควร

	 	 	 ๘.๓)		อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	(อสม.)	ควรต้องแบ่งทีมกันลงตรวจวัดอุณหภูมิ

ร�่งก�ยของผูเ้รยีนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบ	เพือ่สำ�รวจปญัห�ด�้นสขุภ�พของผูเ้รยีน	และผูเ้รยีนจะเกบ็สถติขิอ้มลู 

ในส่วนนี้แจ้งต่อท�งสถ�นศึกษ�	 เพื่อเป็นม�ตรก�รในก�รเฝ้�ระวังและตรวจสอบสุขภ�พของผู้เรียนทุกคน	 

เพื่อส�ม�รถว�งแผนในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนได้	

	 	 	 ๘.๔)		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	กำ�นัน	ผู้ใหญ่บ้�น	องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล	 

ต้องจัดเจ้�หน้�ที่ออกสำ�รวจจำ�นวนนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ	โดยเฉพ�ะเด็กที่ประสบปัญห�คว�มย�กจน	และ

ไม่สะดวกในก�รเดินท�งม�เรียนด้วยตนเอง	 เพื่อให้คว�มช่วยเหลือและอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดรถรับส่ง 

ผู้เรียนไปยังสถ�นศึกษ�

	 	 	 ๘.๕)		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ก�รสนับสนุนนำ้�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด	แอลกอฮอล์	 

ล้�งมือสำ�หรับนักเรียน	ครู	และบุคล�กร	ให้กับสถ�นศึกษ�ในเขตบริก�รขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

 ๔.๒.๒ มาตรการระยะยาว

	 	 ๑)	กระทรวงศกึษ�ธกิ�รควรจดัทำ�หลกัสตูรก�รปอ้งกนัก�รแพรร่ะบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	

๒๐๑๙	(COVID-19)	หรอืโรคตดิตอ่ชนดิอืน่ทีอ่�จจะอบุติัขึน้ใหม	่(ในอน�คต)	ทีเ่นน้ก�รใหค้ว�มรูร้ะหว�่งผูป้กครอง

และผู้เรียนเป็นลำ�ดับแรก	โดยก�รใช้รูปแบบก�รเรียนก�รสอนออนไลน์	

	 	 ๒)		กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรจัดทำ�สื่อออนไลน์	หรือสื่อสิ่งพิมพ์	 เพื่อก�รประช�สัมพันธ์และ 

สร�้งคว�มรูค้ว�มเข�้ใจให้ผู้เรยีนและผูป้กครองได้เกิดองคค์ว�มรูท้ีเ่ช่ือมโยงกับกระบวนก�รเรยีนก�รสอนท่ีเน้นให้ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วม	 (Active	Learning)	 ได้อย่�งต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นก�รสร้�งแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมคว�มพร้อม 

ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติต�มแนวท�งและหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด

	 	 ๓)	กระทรวงศึกษ�ธิก�รต้องห�รือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกระทรวงส�ธ�รณสุข	

กระทรวงมห�ดไทย	กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์	 เป็นต้น	 ในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง 

คณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ในสถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	ทั้งในระดับกระทรวง	 เพื่อว�งนโยบ�ยและม�ตรก�ร 

ในก�รแกไ้ขปญัห�ทีเ่กดิขึน้ในภ�พรวม	และระดบัพืน้ทีเ่พือ่นำ�นโยบ�ยไปสู่ก�รปฏบิตัใิหเ้กิดผลอย�่งเปน็รปูธรรม	 

โดยมีก�รกำ�หนดบทบ�ท	 หน้�ที่ของหน่วยง�นและบุคคลให้มีคว�มชัดเจนในก�รจัดก�รและปฏิบัติ	 
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ทั้งด้�นวิช�ก�ร	ด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล	 ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 ด้�นคว�มร่วมมือ	 ด้�นส�ธ�รณสุข	 

ด้�นประช�สัมพันธ์	ด้�นงบประม�ณ	และด้�นอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๔)	กระทรวงศกึษ�ธิก�รควรห�แนวท�งปรบัวธิเีรยีน	เปลีย่นวธิสีอนใหม	่โดยเนน้ก�รเรียนก�รสอน 

ในรูปแบบ	Active	Learning	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	 สังเกต	ปฏิบัติ	 และส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได้ด้วยตนเอง	 

ปรับเวล�เรียนในห้องเรียนให้น้อยลงและให้ผู้เรียนได้ศึกษ�ค้นคว้�ด้วยตนเองผ่�นวิธีก�รต่�ง	ๆ	ให้ม�กขึ้น	อ�ทิ	

ผ�่นก�รอ�่นและก�รสงัเกต	ผ�่นก�รศกึษ�คน้คว้�ท�งสือ่ต�่ง	ๆ 	ผ�่นก�รปฏิบติัและก�รแก้ไขปญัห�	ซึง่ยคุปจัจบุนั

ผู้เรียนห�คว�มรู้เพิ่มเติมผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มม�กขึ้น	และก�รจัดก�รศึกษ�ต้องเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่�งครู

กับผู้เรียนเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญ

	 	 ๕)	กระทรวงศึกษ�ธิก�รต้องใช้โอก�สในช่วงที่เกิดวิกฤตก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ในก�รจดัห�รปูแบบทีเ่หม�ะสมกบัก�รศกึษ�ไทยในอน�คตดว้ย	เชน่	ก�รเกบ็ขอ้มลู

วิจัย	 เรื่อง	ก�รจัดระบบก�รเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนโดยรูปแบบเชิงบูรณ�ก�ร	ซึ่งสัดส่วนก�รเรียน 

แบบ	Onsite	On	Air	และ	Online	ในแต่ละพื้นที่ย่อมแตกต่�งกัน	ซึ่งห�กมีก�รเก็บข้อมูล	สถิติ	ง�นวิจัย	และ

พัฒน�ไปด้วยพร้อม	ๆ	กันก็จะทำ�ให้มีรูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละบริบทพื้นที่ที่มีคว�มหล�กหล�ยม�กขึ้น	

มีก�รเปลี่ยนแปลงกระบวนก�รจัดก�รศึกษ�ที่เป็นไปในทิศท�งที่ดีขึ้น
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หนังสือและเอกสารทางวิชาการ

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร.	แผนพัฒน�ก�รศึกษ�ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ฉบับที่	๑๒	

	 (พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๙).	กรุงเทพฯ	:	สำ�นกันโยบ�ยและยทุธศ�สตร	์สำ�นกัง�นปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�ร,	 

	 ๒๕๕๙.

ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน

ยุทธศ�สตร์ช�ติ	พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐.	ร�ชกิจจ�นุเบกษ�	ฉบับกฤษฎีก�	เล่มที่	๑๓๕	ตอนที่	๘๒	ก,	

	 ลงวันที่	๑๓	ตุล�คม	๒๕๖๑.

แผนปฏริปูประเทศด้�นก�รศกึษ�.	คณะกรรมก�รอิสระเพือ่ปฏริปูก�รศึกษ�,	สำ�นักง�นเลข�ธกิ�ร	สภ�ก�รศึกษ�	 

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	๒๕๖๐.

คำ�แถลงนโยบ�ยของคณะรัฐมนตรี.	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอช�	น�ยกรัฐมนตรี	แถลงต่อรัฐสภ�						

	 วันพฤหัสบดีท่ี	 ๒๕	 กรกฎ�คม	๒๕๖๒	ณ	หอประชุมใหญ่	 บริษัท	 ทีโอที	 จำ�กัด	 (มห�ชน).	 

	 https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/21750.

นโยบ�ยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ประจำ�ปีงบประม�ณ	๒๕๖๓	 (โดยน�ยณัฏฐพล	ทีปสุวรรณ 

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร)	 http://www.sp2.go.th/sp2/images/meeting/	 

	 2563/1/001.pdf

แผน/ยุทธศ�สตร์	ก�รเตรียมคว�มพร้อมของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ก่อนเปิดภ�คเรียน	๑	กรกฎ�คม	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 ข้อบังคับและประกาศ

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐

พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๕	และ	 (ฉบับที่	๓)	 

	 พ.ศ.	๒๕๕๓

บทความทางวิชาการ บทวิเคราะห์ และเอกสารงานวิจัย

พงศ์ทัศ	 	 วนิช�นันท์.	 สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย	 (TDRI).	 ก�รศึกษ�พื้นฐ�นในยุคโควิด-19	 :	 

	 จะเปิด-ปิดโรงเรียนอย่�งไร	?

ภูษิม�	 	 ภิญโญสินวัฒน์.	 สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย	 (TDRI).	 จัดก�รเรียนก�รสอนอย่�งไร 

	 ในสถ�นก�รณ์โควิด-19	:	จ�กบทเรียนต่�งประเทศสู่ก�รจัดก�รเรียนรู้ของไทย

เส�วรัจ	รัตนคำ�ฟู.	สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย	 (TDRI).	วิกฤตโควิด-19	รัฐต้องเร่งลดช่องว่�งดิจิทัล	 

	 เพื่อคว�มเท่�เทียมในห้องเรียนออนไลน์

สถ�บันวิจัยเพ่ือก�รพัฒน�ประเทศไทย	 (TDRI).	 รัฐต้องทุ่มเททรัพย�กรเพ่ือแก้วิกฤตก�รณ์โควิด-19	และลด 

	 คว�มเดือดร้อนของประช�ชนให้ครอบคลุมและตรงจุด

บรรณานุกรม
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ภาคผนวก
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คำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางาน

จัดทำาข้อเสนอนโยบายเร่งด่วน ว่าด้วยการบริหาร การจัดการศึกษา

ในช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID-19)

ที่เหมาะสมกับสังคมไทย
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- ๑ -

คาํสัง่คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
ที่ ๑๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเรงดวนวาดวยการบริหาร การจัดการศึกษา 
ในชวงสถานการณโควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

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

โดยที่สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดมีการระบาดอยางรุนแรง 
ทั่วประเทศ ทําใหมีจํานวนผูติดเชื้อทัว่ประเทศเพิม่สูงขึน้อยางรวดเร็ว และเกิดสภาวะหยุดชะงัก ไมสามารถ 
ดําเนินภารกิจตาง ๆ ไดเปนไปอยางราบรื่น ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการศึกษาซึ ่งเปนกลไก 
หรือเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความร ูความสามารถและความพรอมในทุก ๆ ดาน 
เพ่ือเปนกําลังพลสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตท่ีไดรับผลกระทบไมสามารถดําเนินภารกิจไดอยางปกติ 
เกิดผลกระทบเปนวงกวางทั้งโรงเรียน สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูปกครอง ซึ่งไม 
สามารถคาดการณไดวาการระบาดของโรคดังกลาวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด   

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว 
เปนอยางมาก เพ่ือประโยชนตอการดําเนินงานดานการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง 
กับสถานการณการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปจจุบัน หรือเหตุการณอื่นทีก่อใหเกิดสภาพ 
ปญหาในลักษณะเชนเดียวกัน ดังนั้น อาศัยหนาที่และอํานาจตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑๙) กลาวคือ พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริง 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศกึษา การพัฒนาการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบของชาติ แตไมรวมถึง 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ไีมอยูในหนาทีแ่ละอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการ การใหบริการทางการศึกษา 
สําหรับประชาชน โดยคํานึงถึงความเปนมาตรฐาน เปนธรรมและทั่วถึง เนนความเปนเลิศทางปญญา วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนไทยบนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแมบทภายใต 
ยุทธศาสตรชาติ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ คณะกรรมาธิการจึงมีมติตั้งคณะทํางานจัดทํา 
ขอเสนอเชิงนโยบายเรงดวนวาดวยการบริหาร การจัดการศึกษาในชวงสถานการณโควิด ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ประกอบดวย 

คณะทํางาน 
๑. นายตวง  อันทะไชย    ประธานคณะทํางาน 
๒. นายปรีชา  บัววิรัตนเลิศ  รองประธานคณะทํางาน 
๓.  นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา  คณะทํางาน 
๔.  พลเอก ประสาท  สุขเกษตร คณะทํางาน 
๕. นายออน  กาจกระโทก คณะทํางาน 
๖. นายเฉลา  พวงมาลัย  คณะทํางาน 
๗. นายชาญวิทย  ผลชีวิน   คณะทํางาน 
๘. นายทรงเดช  เสมอคํา คณะทํางาน 

๙. รองศาสตราจารย...  

๗๓ 

คำ�สั่งคณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�	วุฒิสภ�
ที่	๑๑/๒๕๖๓

เรื่อง		แต่งตั้งคณะทำ�ง�นจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเร่งด่วนว่�ด้วยก�รบริห�ร	ก�รจัดก�รศึกษ�
ในช่วงสถ�นก�รณ์โควิด	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย

-----------------------------------
	 โดยที่สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 ได้มีก�รระบ�ดอย่�งรุนแรง 
ทั่วประเทศ	ทำ�ให้มีจำ�นวนผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่�งรวดเร็ว	และเกิดสภ�วะหยุดชะงัก	 ไม่ส�ม�รถ 
ดำ�เนินภ�รกิจต่�ง	ๆ	 ได้เป็นไปอย่�งร�บรื่น	ทั้งในด้�นเศรษฐกิจและสังคม	 รวมถึงก�รศึกษ�ซึ่งเป็นกลไก 
หรือเครื่องมือสำ�คัญในก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ให้มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถและคว�มพร้อมในทุก	ๆ	ด้�น	 
เพื่อเป็นกำ�ลังพลสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศในอน�คตที่ได้รับผลกระทบไม่ส�ม�รถดำ�เนินภ�รกิจได้อย่�งปกติ	 
เกิดผลกระทบเป็นวงกว้�งทั้งโรงเรียน	 สถ�นศึกษ�	ครู	 บุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 นักเรียน	 และผู้ปกครอง	 
ซึ่งไม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้ว่�ก�รระบ�ดของโรคดังกล่�วจะสิ้นสุดลงเมื่อใด		

	 คณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�	 วุฒิสภ�	ตระหนักและเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของปัญห�ดังกล่�ว 
เป็นอย่�งม�ก	เพ่ือประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รศึกษ�	โดยเฉพ�ะก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่สอดคล้อง 
กับสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	ในปัจจุบัน	หรือเหตุก�รณ์อื่นที่ก่อให้เกิดสภ�พ
ปัญห�ในลักษณะเช่นเดียวกัน	ดังนั้น	อ�ศัยหน้�ที่และอำ�น�จต�มข้อบังคับก�รประชุมวุฒิสภ�	พ.ศ.	๒๕๖๒	 
ข้อ	๗๘	วรรคสอง	 (๑๙)	กล่�วคือ	พิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติ	 กระทำ�กิจก�ร	พิจ�รณ�สอบห�ข้อเท็จจริง 
หรือศึกษ�เรื่องใด	ๆ	ที่เกี่ยวกับก�รศึกษ�	ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ในทุกระดับและทุกรูปแบบของช�ติ	แต่ไม่รวมถึง 
ก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�ที่ไม่อยู่ในหน้�ท่ีและอำ�น�จของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ก�รให้บริก�รท�งก�รศึกษ�
สำ�หรับประช�ชน	 โดยคำ�นึงถึงคว�มเป็นม�ตรฐ�น	 เป็นธรรมและทั่วถึง	 เน้นคว�มเป็นเลิศท�งปัญญ�	วินัย	 
คณุธรรม	จรยิธรรม	จติส�ธ�รณะ	คว�มเปน็ไทยบนพืน้ฐ�นก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตยอนัมพีระมห�กษตัรยิ ์
ทรงเป็นประมุข	พิจ�รณ�ศึกษ�	ติดต�ม	 เสนอแนะ	และเร่งรัดก�รปฏิรูปประเทศ	และแผนแม่บทภ�ยใต้ 
ยุทธศ�สตร์ช�ติ	ที่อยู่ในหน้�ที่และอำ�น�จ	และอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรม�ธิก�รจึงมีมติตั้งคณะทำ�ง�นจัดทำ�
ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเร่งด่วนว่�ด้วยก�รบริห�ร	ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์โควิด	๒๐๑๙	(COVID-19)	 
ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย	ประกอบด้วย
 คณะทำางาน 
	 	 ๑.	 น�ยตวง		อันทะไชย			 	 ประธ�นคณะทำ�ง�น
	 	 ๒.	 น�ยปรีช�		บัววิรัตน์เลิศ	 	 รองประธ�นคณะทำ�ง�น
	 	 ๓.	 น�งกอบกุล		อ�ภ�กร	ณ	อยุธย�			 	 คณะทำ�ง�น
	 	 ๔.	 พลเอก	ประส�ท		สุขเกษตร	 	 คณะทำ�ง�น
	 	 ๕.	 น�ยออน		ก�จกระโทก	 	 คณะทำ�ง�น
	 	 ๖.	 น�ยเฉล�		พวงม�ลัย		 	 คณะทำ�ง�น
	 	 ๗.	 น�ยช�ญวิทย์		ผลชีวิน			 	 คณะทำ�ง�น
	 	 ๘.	 น�ยทรงเดช		เสมอคำ�	 	 คณะทำ�ง�น
	 	 	 ๙.		รองศ�สตร�จ�รย์...		
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	 	 ๙.	 รองศ�สตร�จ�รย์ศักดิ์ไทย	สุรกิจบวร			 	 คณะทำ�ง�น
	 	๑๐.	 น�ยศักดิ์สิน		โรจน์สร�ญรมย์	 	 คณะทำ�ง�น
	 	๑๑.		 ศ�สตร�จ�รย์สมพงษ์		จิตระดับ	 	 คณะทำ�ง�น
	 	๑๒.	 น�ยบูรพ�ทิศ		พลอยสุวรรณ์	 	 คณะทำ�ง�น
	 	๑๓.	 น�ยชัยพฤกษ์		เสรีรักษ์	 	 คณะทำ�ง�น
	 	๑๔.	 น�ยทองสุข		รวยสูงเนิน	 	 คณะทำ�ง�น
	 	๑๕.			น�ยศักดิ์สิน		ช่องด�ร�กุล	 	 คณะทำ�ง�น
	 	๑๖.			น�ยสมควร		วรสันต์	 	 คณะทำ�ง�น
	 	๑๗.			น�งส�วก�ญจน�		เปรมภิรักษ�	 	 คณะทำ�ง�น
	 	๑๘.			น�ยสมพร		สุขอร่�ม	 	 คณะทำ�ง�น 
	 	๑๙.			น�งป�ริช�ต		สมบูรณ์	 	 คณะทำ�ง�น
	 	๒๐.			น�งนัยน�		ตันเจริญ	 	 คณะทำ�ง�น
	 	๒๑.			น�ยสมบัติ		ทองเนียม	 	 คณะทำ�ง�น
	 	๒๒.			น�ยหงษ์ดี		ศรีเสน	 	 คณะทำ�ง�น
	 	๒๓.			น�ยทรงกลด		แสงอร	 	 คณะทำ�ง�น
	 	๒๔.			น�ยอัมพร		กุล�เพ็ญ	 	 คณะทำ�ง�น
	 	๒๕.		น�ยวุฒิภัทร		คงมั่น	 	 คณะทำ�ง�น
	 	๒๖.	 น�ยนพรินทร์		ไทยถ�วร			 	 คณะทำ�ง�น
	 	๒๗.			น�งส�วธิด�		กลิ่นกลบ		 	 คณะทำ�ง�นและเลข�นุก�ร
	 	๒๘.	 น�งส�วเบญญ�		สุขวัฒน์ธนิกกุล	 	 คณะทำ�ง�นและผู้ช่วยเลข�นุก�ร
	 ให้คณะทำ�ง�นมีหน้�ที่และอำ�น�จ	ดังนี้
	 ๑.	 ศึกษ�	วิเคร�ะห์	และรวบรวมนโยบ�ย	คำ�สั่ง	กฎหม�ย	หลักเกณฑ์	แนวคิด	หรือทฤษฎีต่�ง	ๆ	 
ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัก�รจดักระบวนก�รเรยีนก�รสอน	ตลอดจนปจัจัยหรอืเงือ่นไขทีเ่ปน็อุปสรรคหรอืขอ้จำ�กัดในก�รจดั
ก�รเรียนก�รสอน	ในสภ�วะที่เกิดก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	ในปัจจุบันหรือเหตุก�รณ์อื่น 
ที่ก่อให้เกิดสภ�พปัญห�ในลักษณะเช่นเดียวกัน		
	 ๒.	 ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของคณะทำ�ง�นให้คณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�เพื่อพิจ�รณ� 
และทร�บอย่�งต่อเน่ือง	รวมทั้งจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเร่งด่วนว่�ด้วยก�รบริห�ร	ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วง
สถ�นก�รณ์โควิด	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย	เพื่อเสนอต่อคณะกรรม�ธิก�ร	
	 ๓.	 ดำ�เนินก�รอื่น	ๆ	ต�มที่คณะกรรม�ธิก�รมอบหม�ย	 เพื่อนำ�ผลก�รพิจ�รณ�ศึกษ�เสนอต่อ 
คณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�	วุฒิสภ�	ต่อไป
	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง		ณ		วันที่		๒๑		พฤษภ�คม		๒๕๖๓

	 	 	 	 	 	 (น�ยตวง		อันทะไชย)
	 	 	 	 																															ประธ�นคณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�	วุฒิสภ�

-	๒	-
 

- ๒ - 
 
    ๙.  รองศาสตราจารยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร    คณะทํางาน 
    ๑๐.  นายศักดิ์สิน  โรจนสราญรมย  คณะทํางาน 

  ๑๑.  ศาสตราจารยสมพงษ  จิตระดับ  คณะทํางาน 
  ๑๒.  นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  คณะทํางาน 
  ๑๓.  นายชัยพฤกษ  เสรีรักษ  คณะทํางาน 
  ๑๔.  นายทองสุข  รวยสูงเนิน  คณะทํางาน 
  ๑๕.  นายศักดิ์สิน  ชองดารากุล  คณะทํางาน 
  ๑๖.  นายสมควร  วรสันต  คณะทํางาน 
  ๑๗.  นางสาวกาญจนา  เปรมภิรักษา  คณะทํางาน 
  ๑๘.  นายสมพร  สุขอราม  คณะทํางาน  
  ๑๙.  นางปาริชาต  สมบูรณ  คณะทํางาน 
  ๒๐.  นางนัยนา  ตันเจริญ  คณะทํางาน 
  ๒๑.  นายสมบัติ  ทองเนียม  คณะทํางาน 
  ๒๒.  นายหงษดี  ศรีเสน  คณะทํางาน 
  ๒๓.  นายทรงกลด  แสงอร  คณะทํางาน 
  ๒๔.  นายอัมพร  กุลาเพ็ญ  คณะทํางาน 
  ๒๕.  นายวุฒิภัทร  คงมั่น  คณะทํางาน 
  ๒๖. นายนพรินทร  ไทยถาวร    คณะทํางาน 
  ๒๗.  นางสาวธิดา  กล่ินกลบ   คณะทํางานและเลขานุการ 
  ๒๘.  นางสาวเบญญา  สุขวัฒนธนิกกุล  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะทํางานมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้ 
๑. ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมนโยบาย คําส่ัง กฎหมาย หลักเกณฑ แนวคิด หรือทฤษฎีตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคหรือขอจํากัดในการจัด 
การเรียนการสอน ในสภาวะท่ีเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปจจุบันหรือเหตุการณอื่น 
ที่กอใหเกิดสภาพปญหาในลักษณะเชนเดียวกัน   

๒. รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานใหคณะกรรมาธิการการศึกษาเพ่ือพิจารณา 
และทราบอยางตอเนื่อง รวมท้ังจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเรงดวนวาดวยการบริหาร การจัดการศึกษาในชวง
สถานการณโควิด ๒๐๑๙ (COVID – 19) ท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย เพ่ือเสนอตอคณะกรรมาธิการ  

๓. ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมาธิการมอบหมาย เพ่ือนําผลการพิจารณาศึกษาเสนอตอ
คณะกรรมาธกิารการศึกษา วุฒิสภา ตอไป 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 

  (นายตวง  อันทะไชย) 
         ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

๗๔ 
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- ๑ - 

 
 

 

 

คําส่ังคณะกรรมาธิการการศกึษา วฒุิสภา 
ที่ ๑๒ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอเสนอเชงินโยบายเรงดวนวาดวยการบรหิาร การจัดการศึกษา 
ในชวงสถานการณโควิด ๒๐๑๙ (COVID – 19) ท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย (เพ่ิมเติม) 

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

ตามท่ีคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ไดมีคําส่ังที่ ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
แตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเรงดวนวาดวยการบริหาร การจัดการศึกษาในชวงสถานการณโควิด 
๒๐๑๙ (COVID – 19) ท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย โดยใหคณะทํางานดังกลาวมีหนาท่ีพิจารณาศึกษา วิเคราะห 
และรวบรวมนโยบาย คําส่ัง กฎหมาย หลักเกณฑ แนวคิด หรือทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดกระบวนการเรียน
การสอน และรายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานใหคณะกรรมาธิการการศึกษาเพ่ือพิจารณาและทราบ
อยางตอเนื่อง พรอมท้ังจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเรงดวนวาดวยการบริหาร การจัดการศึกษาในชวงสถานการณ 
โควิด ๒๐๑๙ (COVID – 19) ท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย เพ่ือเสนอตอคณะกรรมาธิการ ถือเปนองคความรูที่สําคัญ 
อันจะนําไปเปนเครื่องมือในการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา นั้น 

ในการนี้  เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะทํางานดังกลาวประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
คณะกรรมาธกิารการศึกษา วุฒิสภา จึงมีคําส่ังแตงตัง้คณะทํางานจัดทําขอเสนอเชงินโยบายเรงดวนวาดวยการบริหาร 
การจัดการศึกษาในชวงสถานการณโควิด ๒๐๑๙ (COVID – 19) ท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

๑. นายทวี  ทะนอก     คณะทํางาน 
๒. นายสุภาพ  วงษามาตย   คณะทํางาน 

   ๓.  นายปุณกาญจน  ภูเงิน    คณะทํางาน 
   ๔.  นายบรรจงศักดิ์  สมสวน  คณะทํางาน 

   ๕. นายปราโมทย  เลิศชีวกานต คณะทํางาน 
    ๖. นายวรทัศน  บุญโคตร  คณะทํางาน 
    ๗. นายโกวิท  หมื่นทา    คณะทํางาน 
    ๘. นายถวิล  มนตรี  คณะทํางาน 

    ๙.  นายประหยัด  วรงค    คณะทํางาน 
    ๑๐.  นางรสรินทร  ดาแกว  คณะทํางาน 

  ๑๑.  นายนุศิษย  พรชีวโชติ  คณะทํางาน 

๑๒.  นายเกิดม…ี 

 

 

๗๕ 

คำ�สั่งคณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�	วุฒิสภ�

ที่	๑๒/๒๕๖๓

เรื่อง		แต่งตั้งคณะทำ�ง�นจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเร่งด่วนว่�ด้วยก�รบริห�ร	ก�รจัดก�รศึกษ�

ในช่วงสถ�นก�รณ์โควิด	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย	(เพิ่มเติม)

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

	 ต�มที่คณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�	วุฒิสภ�	ได้มีคำ�สั่งที่	๑๐/๒๕๖๓	ลงวันที่	๒๑	พฤษภ�คม	๒๕๖๓	

แต่งตั้งคณะทำ�ง�นจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเร่งด่วนว่�ด้วยก�รบริห�ร	ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์ 

โควดิ	๒๐๑๙	(COVID-19)	ทีเ่หม�ะสมกบัสังคมไทย	โดยใหค้ณะทำ�ง�นดงักล�่วมีหน้�ทีพ่จิ�รณ�ศกึษ�	วเิคร�ะห	์ 

และรวบรวมนโยบ�ย	คำ�สัง่	กฎหม�ย	หลกัเกณฑ	์แนวคดิ	หรอืทฤษฎตี�่ง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวขอ้งกับก�รจดักระบวนก�รเรยีน 

ก�รสอน	และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของคณะทำ�ง�นให้คณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�เพื่อพิจ�รณ�และทร�บ

อย่�งต่อเนื่อง	พร้อมทั้งจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเร่งด่วนว่�ด้วยก�รบริห�ร	ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์

โควิด	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรม�ธิก�ร	ถือเป็นองค์คว�มรู้ที่สำ�คัญ	

อันจะนำ�ไปเป็นเครื่องมือในก�รปฏิรูปประเทศด้�นก�รศึกษ�นั้น

	 ในก�รนี้	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของคณะทำ�ง�นดังกล่�วประสบผลสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ 

คณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�	วุฒิสภ�	จึงมีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะทำ�ง�นจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเร่งด่วนว่�ด้วยก�ร

บริห�รก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์โควิด	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย	(เพิ่มเติม)	ดังนี้

	 	๑.	 น�ยทวี		ทะนอก			 	 		 	 คณะทำ�ง�น

	 	๒.	 น�ยสุภ�พ		วงษ�ม�ตย์	 	 	 คณะทำ�ง�น

	 	๓.	 น�ยปุณก�ญจน์		ภูเงิน			 	 	 คณะทำ�ง�น

	 	๔.	 น�ยบรรจงศักดิ์		สมส่วน	 	 	 คณะทำ�ง�น

	 	๕.	 น�ยปร�โมทย์		เลิศชีวก�นต์	 	 	 คณะทำ�ง�น

	 	๖.	 น�ยวรทัศน์		บุญโคตร	 	 	 คณะทำ�ง�น

	 	๗.	 น�ยโกวิท		หมื่นท�			 	 	 	 คณะทำ�ง�น

	 	๘.	 น�ยถวิล		มนตรี		 	 	 	 คณะทำ�ง�น

	 	๙.			น�ยประหยัด		วรงค์				 	 	 คณะทำ�ง�น

	 	๑๐.			น�งรสรินทร์		ด�แก้ว		 	 	 คณะทำ�ง�น

	 	๑๑.			น�ยนุศิษย์		พรชีวโชติ		 	 	 คณะทำ�ง�น

๑๒.		น�ยเกิดมี…
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- ๒ - 

 

  ๑๒.  นายเกิดมี  สอนเมือง  คณะทํางาน 

  ๑๓.  นายอัฏฐผล  ถิรพรพงษศิริ  คณะทํางาน 

  ๑๔.  นายภุชงค วงศกัณหา  คณะทํางาน 

  ๑๕.  นายวิทยา  ประวะโข   คณะทํางาน 

  ๑๖.  นายพิสุทธิ์ แสนเมือง      คณะทํางาน 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 

  (นายตวง  อันทะไชย) 

         ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

๗๖ 
-	๒	-

	 	๑๒.		น�ยเกิดมี		สอนเมือง	 	 	 	 คณะทำ�ง�น

	 	๑๓.		น�ยอัฏฐผล		ถิรพรพงษ์ศิริ	 	 	 คณะทำ�ง�น

	 	๑๔.		น�ยภุชงค์	วงศ์กัณห�		 	 	 คณะทำ�ง�น

	 	๑๕.		น�ยวิทย�		ประวะโข			 	 	 คณะทำ�ง�น

	 	๑๖.		น�ยพิสุทธิ์	แสนเมือง					 	 	 คณะทำ�ง�น

	 	ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง		ณ		วันที่		๒๒		พฤษภ�คม		๒๕๖๓

	 	 	 	 	 	 	 	 					(น�ยตวง		อันทะไชย)

	 	 	 	 	 	 											ประธ�นคณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�	วุฒิสภ�
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ประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และ

คณะทำางานจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วน ว่าด้วยการบริหาร

การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID-19)

ที่เหมาะสมกับสังคมไทย
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ประเด็นข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) 

 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

	 ๑.	 ควรกระจ�ยอำ�น�จสู่ท้องถิ่น	 เพ่ือให้คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 (กศจ.)	 เขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�	 

และสถ�นศกึษ�	ไดม้โีอก�สร่วมกนัตดัสินใจและออกแบบกระบวนก�รเรยีนรูท้ีเ่หม�ะสมกับบรบิทของสถ�นศกึษ�

แต่ละแห่ง	เนื่องจ�กก�รกำ�หนดกระบวนก�รเรียนรูปแบบเดียว	ไม่ส�ม�รถใช้ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของผู้เรียน

และสถ�นศึกษ�ทั่วประเทศได้

	 ๒.	 ควรมีนโยบ�ยท่ีให้อิสระในก�รพิจ�รณ�เปิดสถ�นศึกษ�ต�มคว�มพร้อมของแต่ละพื้นที่	 เน่ืองจ�ก 

ที่ผ่�นม�กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้มีนโยบ�ยก�รปรับโครงสร้�งเวล�เรียนในแต่ละช่วงชั้นที่กำ�หนดไว้ชัดเจนแล้ว	 

จึงไม่ควรกำ�หนดนโยบ�ยไว้ในภ�พรวม	เช่น	ก�รประก�ศให้สถ�นศึกษ�ทุกแห่งของรัฐและเอกชน	ทั้งในระบบ

และนอกระบบเปิดเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ	ในวันที่	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	เป็นต้น

	 ๓.	 ควรกำ�หนดนโยบ�ยก�รจัดก�รศึกษ�ภ�ยหลังสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 ให้มีคว�มชัดเจน	ครอบคลุมรอบด้�น	 โดยคำ�นึงถึงผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	แล้ว 

กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรปรับเป็นหน่วยง�นกล�ง	คอยทำ�หน้�ที่ให้คำ�แนะนำ�และสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น 

ของคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 (กศจ.)	 เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	และสถ�นศึกษ�ที่ข�ดแคลนงบประม�ณ 

และคว�มพร้อมในด้�นต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ก�รจัดฝึกอบรมทักษะก�รใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน	 ก�ร

พิจ�รณ�บรรจุครูครบชั้นเรียน	ก�รจัดห�อุปกรณ์เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบก�รเรียนก�รสอนที่ส�ม�รถตอบสนอง 

คว�มต้องก�รศึกษ�เป็นร�ยบุคคลกับผู้เรียนได้	 เป็นต้น	 เพื่อป้องกันก�รแพร่กระจ�ยของโรคระบ�ดดังกล่�ว 

และสอดคล้องกับม�ตรก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม	 (Social	Distancing)	และก�รปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ในก�รใช้ชีวิตรูปแบบใหม่	 (New	Normal)	ทั้งนี้	ก�รเปิดโอก�สให้สถ�นศึกษ�มีอิสระในก�รออกแบบก�รจัด 

ก�รเรียนก�รสอนที่สอดคล้องกับประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน	จะส่งผลให้ก�รกระจ�ยอำ�น�จสมบูรณ์ม�กขึ้น

	 ๔.	 ควรพิจ�รณ�แต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดก�รศึกษ�ในสถ�นก�รณ์โควิดของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เพื่อ

ทำ�หน้�ที่ให้คว�มเห็นชอบและสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นในภ�พรวมต�มคว�มเหม�ะสมของแต่ละพื้นที่	ตั้งแต่ 

ด้�นวิช�ก�ร	ด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล	 ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	และงบประม�ณที่สอดรับกับม�ตรก�ร 

เว้นระยะห่�งท�งสังคม	 (Social	Distancing)	และก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในก�รใช้ชีวิตรูปแบบใหม่	 (New	

Normal)	 เนื่องจ�กก�รให้อิสระในก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนกับพื้นที่	 จะช่วยลดคว�มเหล่ือมลำ้�

ท�งก�รศึกษ�	แล้วยังส�ม�รถช่วยขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้เข้�ถึงประช�ชนทุกกลุ่มได้อย่�งรวดเร็วและมี

ประสิทธิภ�พม�กขึ้น	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับกลุ่มประช�ชนที่มีฐ�นะย�กจน

	 ๕.	 ควรมีนโยบ�ยที่เปิดโอก�สให้สถ�นศึกษ�แห่งเดียวส�ม�รถปรับเปลี่ยนกระบวนก�รเรียนรู้	หรือ

ประยุกต์ใช้รูปแบบก�รเรียนก�รสอนได้หล�ยวิธีต�มคว�มเหม�ะสม	เช่น	สถ�นศึกษ�แห่งเดียวเลือกประยุกต์ใช ้
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รูปแบบก�รเรียนก�รสอนทั้งระบบก�รสอนท�งไกลผ่�นด�วเทียม	 (Distance	Learning	Television:	DLTV)	 

กับทุกระดับชั้น	หรือบ�งช่วงชั้นอ�จเลือกใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์	หรือบ�งช่วงเดือนอ�จให้นักเรียนสลับกันม�เรียน 

ต�มเลขที	่(คี-่คู)่	เพือ่ลดจำ�นวนนกัเรยีนลงกึง่หนึง่เชน่เดยีวกบัโรงเรยีนส�ธติมห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหงได	้เน่ืองจ�ก

สถ�นศึกษ�ในแต่ละพื้นที่มีคว�มพร้อมและประสบปัญห�ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	 ๒๐๑๙	

(COVID-19)	ที่แตกต่�งกันออกไป	

	 ๖.	 ควรเร่งว�งระบบกระจ�ยห้องเรียนให้กับสถ�นศึกษ�ประจำ�จังหวัดทั้งขน�ดใหญ่	และขน�ดกล�ง	

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งโรงเรียนอนุบ�ล	 เพื่อลดจำ�นวนนักเรียนลงก่ึงหนึ่งต�มม�ตรก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม	 

(Social	Distancing)	และก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในก�รใช้ชีวิตรูปแบบใหม่	(New	Normal)	เป็น	“โรงเรียน

ขน�ดพอดี”	 โดยอ�จทบทวนก�รกระจ�ยห้องเรียนดังกล่�วออกไปใช้พื้นที่ของโรงเรียนขน�ดเล็กที่อยู่บริเวณ 

ใกล้เคียง	และจัดสรรครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ไปประจำ�ให้ครบทุกช่วงชั้นเรียน	แต่ห�กสถ�นศึกษ�ใด 

ประสบปัญห�ข�ดแคลนครแูละบคุล�กรท�งก�รศึกษ�ส�ม�รถพิจ�รณ�ทบทวนบรรจุลกูจ้�งชัว่คร�ว	ซึง่ปจัจบุนั

พบมีลูกจ้�งชั่วคร�วจำ�นวนกว่�	๔๐,๐๐๐	คนทั่วประเทศ	ที่มีทักษะ	คว�มเชี่ยวช�ญ	และประสบก�รณ์ด้�นก�ร

จดัก�รเรยีนก�รสอนเปน็อย�่งดแีลว้	ม�บรรจเุปน็คร	ู(กรณพีเิศษ)	เชน่เดยีวกับทีก่ระทรวงส�ธ�รณสขุพจิ�รณ�นัน้	

	 ๗.	 ควรปฏิรูประบบก�รเรียนก�รสอนขั้นพื้นฐ�นด้วยก�รกำ�หนดแผนก�รขับเคลื่อนก�รศึกษ�ออกเป็น	 

๒-๓	ระยะ	ได้แก่	ระยะ	๑-๒	ปี	ระยะ	๕	ปี	ระยะ	๑๐-๑๕	ปี	 เพื่อกำ�หนดกรอบก�รสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ 

ต�มบริบทและคว�มพร้อมในแต่ละช่วงชั้นที่เหม�ะสม	โดยเน้นให้ผู้เรียนบรรลุสมรรถนะต�มหลักสูตรที่กำ�หนด

เป็นสำ�คัญ	 เนื่องจ�กรูปแบบก�รเรียนก�รสอนผ่�นสื่อออนไลน์ไม่ส�ม�รถใช้ได้กับทุกวิช�	 เช่น	 วิช�พลศึกษ�	 

วชิ�ดนตร	ีวชิ�ศลิปะ	เปน็ตน้	จงึอ�จสง่ผลกระทบเปน็วงกว้�งไดใ้นระยะย�ว	อีกทัง้ยงัขดัตอ่นโยบ�ยของกระทรวง

ศึกษ�ธิก�รที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง	มีส่วนร่วมในก�รเรียนรู้	สร้�งองค์คว�มรู้และจัดระบบก�รเรียนรู้

ด้วยตนเอง	(Active	Learning)	เป็นต้น

	 ๘.	 ควรมีก�รกระจ�ยอำ�น�จให้คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 (กศจ.)	 โดยกำ�หนดหน้�ที่และอำ�น�จ

ของคณะกรรมก�รศกึษ�ธิก�รจงัหวัด	(กศจ.)	เพ่ิมเติมไวใ้นสดัสว่นของโครงสร�้งก�รบรหิ�รร�ชก�รของกระทรวง

ศึกษ�ธิก�รให้มีคว�มชัดเจน	จึงจะสอดคล้องกับข้อมูลที่สม�พันธ์สม�คมครูแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือม�ถึง 

คณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�	วุฒิสภ�	 เพื่อขอคว�มอนุเคร�ะห์ให้ก�รสนับสนุนร่�งพระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 

คำ�สั่งคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	ที่	๑๙/๒๕๖๐	พ.ศ.	 ....	ต�มระเบียบว�ระที่	๑.๕	ที่ต้องก�รให้ทุกภ�คส่วน 

มีส่วนร่วมสอดรับกับแนวท�งก�รบริห�รง�นของภ�ครัฐ

	 ๙.	 ควรจัดอบรมก�รใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศประกอบก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	และโปรแกรม

ก�รเรียนผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	ส�ม�รถใช้เทคโนโลยีท�งก�รศึกษ�เพื่อจัด 

ก�รเรียนก�รสอน	รวมทั้งสอนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในก�รแสวงห�คว�มรู้ด้วยตนเองได้

สถ�นศึกษ�

	 ๑๐.	 ควรจัดห�โปรแกรมก�รเรียนผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดก�รเรียน 

ก�รสอน	เช่น	 โปรแกรม	Cisco	Webex	Meetings,	Microsoft	Teams,	Zoom	ซึ่งส�ม�รถบันทึกก�รสอน	 

นำ�เสนอข้อมูลไปยังหน้�จอเครื่องอื่น	และส่งไฟล์เอกส�รต่�ง	ๆ	ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	
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	 ๑๑.	 ควรจัดห�อุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศที่จำ�เป็นในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ใหก้บัครแูละนกัเรยีน	เช่น	กร�ฟกิส์แทบ็เล็ต	แทนก�รนำ�เสนอขอ้มลูบนกระด�นดำ�	และซมิก�รด์โปรอินเทอรเ์นต็

แบบไม่จำ�กัด	เป็นต้น

	 ๑๒.	 ควรจัดทำ�ระบบก�รจัดก�รเรียนรู้	 (Learning	Management	System)	ผ่�นเว็บไซต์เพ่ืออำ�นวย 

คว�มสะดวกให้แก่ครูผู้สอน	ผู้เรียน	และผู้ดูแลระบบ	โดยที่ครูผู้สอนส�ม�รถนำ�เสนอเน้ือห�และสื่อก�รสอน 

ขึ้นเว็บไซต์เป็นร�ยวิช�ต�มท่ีได้ขอใช้ระบบ	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้�ถึงเน้ือห�	และกิจกรรมต่�ง	ๆ	 ได้อย่�งรวดเร็ว	 

ไมว่�่จะเปน็ก�รจดัทำ�แบบฝกึหดั	สง่ก�รบ�้น	และก�รจัดสอบออนไลน์	เชน่	ระบบจัดก�รเรยีนก�รสอน	Modular	

Object-Oriented	Dynamic	Learning	Environment (Moodle)

	 ๑๓.	 ควรจัดทำ�ช่องท�งก�รติดต่อสื่อส�รข้อมูลกับผู้ปกครองโดยตรง	 เช่น	แอปพลิเคชันไลน์	ที่ส�ม�รถ

สนทน�	สร้�งกลุ่ม ส่งข้อคว�ม	ลงรูปภ�พต่�ง	ๆ	 เพื่อติดต�มและแก้ไขปัญห�ระหว่�งก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

ให้กับผู้เรียนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและรวดเร็วม�กขึ้น	

	 ๑๔.	 ควรจัดเตรียมเอกส�รประกอบก�รเรียนรู้ที่เหม�ะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงช้ัน	 และจัดอบรมก�ร 

ใช้ง�นโปรแกรมสนับสนุนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

	 ๑๕.	 ควรเข้�รับก�รอบรมหรือศึกษ�เรียนรู้ก�รใช้โปรแกรมและอุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศประกอบ

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนใหม่	ๆ	 เพื่อพัฒน�และปรับปรุงรูปแบบก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ที่เหม�ะสมให้กับ 

ผู้เรียนผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	โดยเปิดโอก�สให้นักเรียนมีโอก�สสอบถ�มและตอบประเด็นคำ�ถ�มได้ทันที

ผู้ปกครอง

	 ๑๖.	 ควรเรยีนรูก้�รใชโ้ปรแกรมและอปุกรณเ์ทคโนโลยสี�รสนเทศประกอบก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนรปูแบบ

ใหม่	ๆ	ที่สอดรับและเชื่อมโยงกับรูปแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของสถ�นศึกษ�และครูผู้สอน	 เพื่อสนับสนุน 

ก�รเรียนรู้ผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนอยู่เสมอ

	 ๑๗.	 ควรจัดห�อุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศที่จำ�เป็นในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	และติดตั้งโปรแกรม

ก�รเรียนผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เรียน	 เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนระหว่�ง 

สถ�นศึกษ�และครูผู้สอน	รวมถึงกำ�กับติดต�มนักเรียนให้เข้�ร่วมก�รเรียนผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต�มวันเวล� 

ที่กำ�หนด	และสังเกตปัญห�ที่เกิดขึ้นระหว่�งก�รจัดก�รเรียนก�รสอนดังกล่�ว

นักเรียน

	 ๑๘.	 ควรทบทวนบทเรียนและให้คว�มสนใจกับก�รเรียนรู้ผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ	แต่ห�กระหว่�ง

เรยีนผ�่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส	์ผูเ้รยีนเกดิคว�มสงสยัหรอืไมเ่ข�้ใจประเด็นใด	ควรสอบถ�มครผููส้อนหรอืนำ�ไฟลบ์นัทกึ

ก�รสอนม�ทบทวนซำ้�เพื่อให้เข้�ใจเนื้อห�ที่ครบถ้วน

---------------------------
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ประเด็นข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำารายงานการพิจารณาศึกษา

เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหาร การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย

ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 (ระหว่างเวลา ๑๖.๐๗-๑๖.๐๘ นาฬิกา) นายชาญวิทย์  ผลชีวิน กรรมาธิการ ได้ให้ข้อเสนอแนะ 

ต่อที่ประชุมว่�

	 ก�รจัดก�รศึกษ�ในระดับอุดมศึกษ�	 ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 

จะเน้นก�รศึกษ�แบบ	Online	เป็นหลัก	ซึ่งในส่วนนี้ควรเน้นส่งเสริมในด้�นต่�ง	ๆ	ดังนี้	

	 ๑.		ด้�นสุขภ�พพล�น�มัยของผู้เรียน	 แม้จะเป็นก�รเรียนก�รสอนแบบ	Online	 แต่ก็ควรเน้น 

ให้ผู้เรียนออกกำ�ลังก�ยสมำ่�เสมอด้วย

	 ๒.		ด้�นโภชน�ก�ร	ก�รเรียนก�รสอนแบบ	Online	ทำ�ให้ผู้เรียนต้องอยู่กับเทคโนโลยีและหน้�จอม�กขึ้น	

ส่งผลให้ผู้เรียนเลือกท�นขนมอบกรอบม�กขึ้นและพักผ่อนไม่เพียงพอ	ซึ่งในระยะย�วอ�จส่งผลต่อสุขภ�พของ 

ผู้เรียนได้

	 ๓.		ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 เน่ืองจ�กก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบ	Online	 เพียงรูปแบบเดียว	 

อ�จส่งผลให้ผู้เรียนเกิดคว�มเครียดม�กเกินไป

	 ๔.	 ควรเน้นสอดแทรกคณุธรรม	จรยิธรรม	และทกัษะอ�ชีพเข�้ในกิจกรรมก�รเรยีนก�รสอนในทกุร�ยวชิ�	

เพื่อพัฒน�องค์คว�มรู้ของผู้เรียนควบคู่ไปกับคุณธรรม	จริยธรรม	และง�นอ�ชีพเป็นสำ�คัญ	

 (ระหวา่งเวลา ๑๖.๐๘-๑๖.๑๐ นาฬกิา) พลเอก อูด้  เบือ้งบน ทีป่รกึษาคณะกรรมาธกิาร ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ 

ต่อที่ประชุมว่�

	 ๑.	 ก�รเรียนก�รสอนแบบ	Online	ควรพิจ�รณ�ถึงคว�มพร้อมของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	 เนื่องจ�กผู้เรียน 

แต่ละคนมีคว�มพร้อมและมีขีดคว�มส�ม�รถในก�รใช้สื่อเทคโนโลยีที่แตกต่�งกัน	 เช่น	 ผู้เรียนที่เล่นเกม

คอมพิวเตอร์หรือเกมออนไลน์จะมีคว�มส�ม�รถในก�รใช้สื่อเทคโนโลยีม�กกว่�ผู้เรียนที่ไม่เล่นเกม	

	 ๒.	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบ	Online	อ�จเป็นก�รสร้�งภ�ระให้แก่ผู้ปกครองม�กเกินไป	

	 ๓.	 ควรส่งเสริมให้เด็กมีสุขภ�พพล�น�มัยที่ดี

 (ระหวา่งเวลา ๑๖.๑๐-๑๖.๑๑ นาฬกิา) พนัตำารวจตร ียงยทุธ  สาระสมบตั ิท่ีปรกึษาคณะกรรมาธกิาร 

ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่�

	 -		 ควรเปลี่ยนวิธีก�รเรียนรู้	โดยสอนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง	มีส่วนร่วมในก�รเรียนรู้	สร้�งองค์คว�มรู้

และจัดระบบก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง	มิใช่ก�รเรียนรู้จ�กก�รท่องจำ�เพื่อสอบเท่�นั้น
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 (ระหว่างเวลา ๑๖.๑๑-๑๖.๑๗ นาฬิกา) นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ	 ได้ให้ 

ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่�

	 ๑.		กระทรวงศึกษ�ธิก�รและกระทรวงส�ธ�รณสุขควรร่วมกันกำ�หนดม�ตรฐ�นกล�งในก�รจัดก�รศึกษ� 

ช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 เพื่อใช้เป็นม�ตรฐ�นกล�งให้ทุกสถ�นศึกษ�	หรือ 

สถ�นศึกษ�แต่ละแห่งส�ม�รถพิจ�รณ�กำ�หนดวันเปิด-ปิดภ�คก�รศึกษ�ได้ต�มคว�มเหม�ะสมในแต่ละพื้นที่

	 ๒.	 ปัจจุบันมีผลก�รวิจัยว่�	 ก�รปิดภ�คเรียนเป็นระยะเวล�น�น	ส่งผลให้คว�มรู้ของผู้เรียนลดลงถึง 

ร้อยละ	๓๐	

	 ๓.	 ห�กมีก�รเปิดภ�คก�รศึกษ�ใหม่	ควรมีก�รทบทวนบทเรียนเดิมให้กับผู้เรียนก่อนจะเริ่มเรียนรู้เนื้อห�

ใหม่

	 ๔.		ควรกระจ�ยอำ�น�จให้สถ�นศึกษ�แต่ละแห่งส�ม�รถจัดหลักสูตรแกนกล�งเองได้ว่�มีอะไรบ้�งที่ 

สถ�นศกึษ�ทกุแห่งควรให้ผู้เรยีน	เนือ่งจ�กปัจจุบนัผลก�รศกึษ�ของเดก็ไทยมคีณุภ�พลดลงเมือ่เทยีบกับประเทศ

เพือ่นบ�้น	เชน่	ก�รเพิม่หลกัสตูรทอ้งถ่ิน	เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีว�มรูเ้ก่ียวกับท้องถิน่และรูจั้กก�รแบง่ปนัในพืน้ทีข่องตน

 (ระหว่างเวลา ๑๖.๑๗-๑๖.๑๘ นาฬิกา) นางสุนี  จึงวิโรจน์ กรรมาธิการ	ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่�	

	 ๑.		ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบ	Online	ต้องพิจ�รณ�คว�มพร้อมของผู้ปกครองเป็นสำ�คัญ

	 ๒.		ควรเน้นหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนที่เกี่ยวข้องกับหน้�ที่พลเมือง	และศีลธรรมประกอบด้วย	 เพื่อให้ 

ผู้เรียนเข้�ใจเนื้อห�ที่ครบถ้วน

---------------------------
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ประเด็นข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ของคณะทำางานจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหาร

การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) 

 (ระหว่างเวลา ๑๐.๒๓-๑๐.๓๐ นาฬิกา) รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร คณะทำางาน ได้กล่�ว 

ต่อที่ประชุมว่�

	 ๑.	 นโยบ�ยควรเน้นจัดก�รศึกษ�ให้บรรลุเป้�หม�ยต�มหลักสูตรที่มีคว�มเสมอภ�ค	และมีคุณภ�พใน 

ก�รจดัก�รศกึษ�เปน็สำ�คญั	พรอ้มทัง้เนน้ก�รควบคมุโรคต�มทีศู่นยบ์รหิ�รสถ�นก�รณก์�รระบ�ดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	 (ศบค.)	กำ�หนดม�ใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติ	 เช่น	ก�รใส่หน้�ก�กอน�มัย	 

ก�รตรวจวัดอุณหภูมิ	ก�รล้�งมืออย่�งสมำ่�เสมอ	เป็นต้น

	 ๒.	 นโยบ�ยควรเน้นกระจ�ยอำ�น�จสู่ผู้ปฏิบัติในภูมิภ�ค	 โดยเปิดโอก�สให้ผู้ ว่�ร�ชก�รจังหวัด	 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	และผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ร่วมกันออกแบบและจัดแผนก�รศึกษ� 

ที่สอดคล้องกับกระทรวงส�ธ�รณสุขกำ�หนด	 จึงจะครอบคลุมสภ�พปัญห�ของสังคมและเศรษฐกิจในภูมิภ�ค 

ต�่ง	ๆ 	ได้อย�่งมีประสิทธิภ�พ	โดยมผู้ีว่�ร�ชก�รจังหวดัเปน็ผูก้ำ�กับ	ประส�น	และว�งแผนก�รเตรยีมคว�มพรอ้ม

ที่เหม�ะสมกับบริบทของแต่ละจังหวัดอย่�งจริงจัง

	 ๓.	 ควรกำ�หนดแนวปฏิบัติให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�และหน่วยง�นส่วนกล�งในพื้นที่

ทำ�หน้�ที่คอยกำ�กับติดต�มก�รจัดก�รศึกษ�เป็นระยะทุก	๓	 เดือน	และกระทรวงศึกษ�ธิก�รควรเร่งออกแบบ

ก�รศึกษ�ช่วงสถ�นก�รณ์โควิด	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 เพื่อให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นำ�ผล 

จ�กก�รดำ�เนินง�นระยะสั้นไปออกแบบก�รจัดก�รศึกษ�ในระยะย�ว	เช่น	๕	ปี	๑๐	ปี	เป็นต้น

	 ๔.	 ควรมีนโยบ�ยที่ให้อิสระในก�รพิจ�รณ�เปิดสถ�นศึกษ�ต�มคว�มพร้อมของแต่ละพื้นที่	 เน่ืองจ�ก

ที่ผ่�นม�กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้มีนโยบ�ยก�รปรับโครงสร้�งเวล�เรียนในแต่ละช่วงชั้นที่กำ�หนดไว้ชัดเจนแล้ว	 

จึงไม่ควรกำ�หนดนโยบ�ยไว้ในภ�พรวม	เช่น	ก�รประก�ศให้สถ�นศึกษ�ทุกแห่งของรัฐและเอกชน	ทั้งในระบบ

และนอกระบบเปิดเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ	ในวันที่	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	เป็นต้น

	 ๕.	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรจัดทำ�หลักสูตรป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	ที่เน้นให้คว�มรู้ระหว่�งผู้ปกครองและผู้เรียนเป็นลำ�ดับแรก	 โดยก�รใช้รูปแบบก�รเรียนก�รสอน

ออนไลน์ที่สอดแทรกปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อสร้�งคว�มรู้และร�ยได้ให้กับครอบครัวของผู้เรียน	 

ก่อนเปิดเรียนปีก�รศึกษ�	๒๕๖๓	ซึ่งมีคว�มเชื่อมโยงกับกระบวนก�รเรียนก�รสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม	

(Active	Learning)	ไว้อย่�งเหม�ะสม

	 ๖.	 ควรกระจ�ยงบประม�ณจ�กส่วนกล�งไปเพิ่มให้สถ�นศึกษ�จัดก�รศึกษ�ได้มีคุณภ�พม�กขึ้น	 

เพ่ือให้เขตพื้นที่ก�รศึกษ�และสถ�นศึกษ�มีงบประม�ณใช้ในพื้นที่เพิ่ม	หรือสำ�รองใช้ในก�รแก้ไขปัญห�ที่ต้อง

เผชิญกับสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	เช่น	ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนเป็น
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กรณพีเิศษใหก้บัครแูละบคุล�กรท�งก�รศึกษ�ทีไ่ด้รบัผลกระทบ	จึงจะเกิดเปน็ขวัญและกำ�ลงัใจให้ครแูละบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ�ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อไปได้

 (ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๓๒ นาฬิกา) พลเอก ประสาท สุขเกษตร คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 -		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรประส�นง�นและติดต�มก�รดำ�เนินง�นจ�กกระทรวงอ่ืนอย่�งใกล้ชิด 

ก่อนกำ�หนดแผนก�รดำ�เนินก�รในรูปแบบต่�ง	ๆ	 เช่น	ศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	 (ศบค.)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทุกภ�คส่วน	 

(ทุกจังหวัด)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดหลักสูตรและรูปแบบก�รเรียนก�รสอนใหม่ที่เหม�ะสมกับบริบทของ

พื้นที่ในแต่ละจังหวัด	อำ�เภอ	และสถ�นศึกษ�

 (ระหว่างเวลา ๑๐.๓๒-๑๐.๔๐ นาฬิกา) นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะทำางาน ได้กล่�ว 

ต่อที่ประชุมว่�

	 ๑.	 ห�กปัจจุบันมีกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องรองรับก�รบริห�รจัดก�รเชิงพื้นที่แล้ว	

กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรเร่งดำ�เนินก�รสนับสนุนระบบก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในสถ�นศึกษ�แต่ละจังหวัดทันที

	 ๒.	 ห�กปัจจุบันยังไม่มีแนวปฏิบัติต�มข้อ	๑	กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรเร่งทบทวนปรับกฎ	ระเบียบ	 

ข้อบังคับ	และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รเชิงพื้นที่ออกเป็นนโยบ�ย	 เพื่อเพิ่มคว�มรวดเร็วในก�ร

สนับสนุนระบบก�รบริห�รจัดก�รของสถ�นศึกษ�แต่ละแห่ง	 เช่น	นักเรียนจำ�นวน	๔๐-๕๐	คน	จะจัดรูปแบบ

ก�รเรียนก�รสอนหรือแบ่งพื้นที่ก�รเรียนรู้อย่�งไร	ครูผู้สอนต้องเข้�สอนประจำ�ห้องเรียนก่ีครั้ง	 และออกแบบ 

ก�รรับประท�นอ�ห�รกล�งวนัใหผู้้เรยีนอย�่งไร	โดยคำ�นึงถงึเรือ่งก�รเว้นระยะห่�งท�งสงัคม	(Social	Distancing)	 

หรือจัดรูปแบบก�รเรียนก�รสอนใหม่ให้สอดคล้องกับก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	

๒๐๑๙	 (COVID-19)	 เพื่อคว�มปลอดภัยของผู้เรียนในแต่ละพื้นท่ี	 เช่น	กำ�หนดให้มีก�รเรียนรู้แบบ	Onsite	 

ในพื้นที่ที่มีคว�มปลอดภัยส�ม�รถไปโรงเรียนได้	แต่ขณะที่พื้นที่ไม่ปลอดภัยจะมีก�รเรียนรู้หลักผ่�นท�งก�ร	 

On	Air	ของมลูนธิกิ�รศกึษ�ท�งไกลผ�่นด�วเทยีมในพระบรมร�ชปูถัมภ	์และมกี�รเรยีนรูเ้สรมิผ�่นระบบ	Online	 

โดยกำ�หนดยุทธศ�สตร์ให้มีคว�มชัดเจนว่�	 ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ครบหลักสูตร	มีสมรรถนะ	และเรียนครบเวล� 

ต�มนโยบ�ยก�รปรับโครงสร้�งเวล�เรียนในแต่ละช่วงชั้นที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนด	 เพร�ะปัจจุบัน 

ก�รศกึษ�ไทยใชร้ะบบเวล�	(Time	System)	ในก�รจัดก�รศกึษ�เป็นสำ�คญั	แต่ห�กมกีระบวนก�รกระจ�ยอำ�น�จให ้

คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 (กศจ.)	 เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ทำ�หน้�ที่เป็นส่วนกล�งคอยสนับสนุนให้ผู้บริห�ร 

สถ�นศึกษ�และครูผู้สอนร่วมกันออกแบบหลักสูตรและบูรณ�ก�รรูปแบบก�รเรียนก�รสอนใหม่ที่เหม�ะสมกับ

บริบทของพื้นที่สถ�นศึกษ�แต่ละแห่งได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	ดังนั้น	กระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงควรปรับลดบทบ�ท

ก�รดำ�เนินง�นให้เหลือเพียง	“กำ�หนดคว�มส�ม�รถหรือสมรรถนะของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นให้มีคว�มชัดเจน	

โดยไมก่ำ�หนดระยะเวล�”	และประส�นง�นกับหน่วยง�นอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้ง	เชน่	กระทรวงก�รพฒัน�สงัคมและคว�ม

มัน่คงของมนษุย	์(พม.)	และกระทรวงส�ธ�รณสขุ	เป็นตน้	เพือ่รว่มบรูณ�ก�รคว�มมัน่คงด�้นสขุภ�พใหส้อดคลอ้ง

กับระบบก�รจัดก�รศึกษ�	 เนื่องจ�กปัจจุบันในแต่ละพื้นที่จังหวัดต่�งมีแกนนำ�อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�

หมู่บ้�น	(อสม.)	อ�ส�สมคัรส�ธ�รณสขุ	(อสส.)	องคก์�รบริห�รสว่นตำ�บล	(อบต.)	และหน่วยง�นอ่ืนอีกจำ�นวนม�ก	 

จะเข�้ไปมีสว่นรว่มและชว่ยสง่เสรมิเพือ่บรูณ�ก�รคว�มมัน่คงด�้นสขุภ�พใหส้อดคลอ้งกับระบบก�รจัดก�รศกึษ� 
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ในชุมชนแต่ละพื้นที่อย่�งไร	และปัจจุบันมีบ�งชุมชนได้จัดตั้งหน่วยง�นหรือกลุ่มอ�ส�สมัครเข้�ไปสนับสนุน 

เรื่องดังกล่�วด้วยแล้ว	โดยไม่จำ�เป็นต้องรอคว�มช่วยเหลือจ�กกระทรวงใด	

	 ๓.	 เกณฑ์ก�รประเมินผลสำ�เร็จของครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ควรรวมข้อมูลด้�นผลผลิต	(Outputs)	

และผลลัพธ์	 (Outcome)	หลังก�รดำ�เนินง�นด้วย	 เนื่องจ�กปัจจุบันคนส่วนใหญ่ข�ดคว�มรับผิดและรับชอบ 

ในผลของก�รกระทำ�ต�มบทบ�ทหน้�ที่ของผู้กระทำ�	 ไม่ว่�ผู้นั้นจะดำ�รงตำ�แหน่งใดในท�งสังคม	ล้วนส่งผล 

ต่อกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติง�นเป็นสำ�คัญ

 

 (ระหว่างเวลา ๑๐.๔๐-๑๐.๔๒ นาฬิกา) นายออน กาจกระโทก คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 ๑.	 รัฐมนตรว่ี�ก�รกระทรวงศกึษ�ธิก�รควรประส�นง�นกับภ�ยในสว่นร�ชก�รในสว่นกล�งของกระทรวง

ศึกษ�ธิก�รให้มีคว�มชัดเจนก่อน	 ไม่ว่�จะเป็นสำ�นักง�นปลัดกระทรวง	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	และสำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�

ต�มอัธย�ศัย	(กศน.)	ก่อนจะออกเป็นนโยบ�ยและสร้�งคว�มเข้�ใจไปยังเขตพื้นที่หรือสถ�นศึกษ�

	 ๒.	 ควรบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกับพื้นที่ในรูปแบบใดกับกระทรวงส�ธ�รณสุข	องค์ก�รบริห�รก�รพัฒน�

พื้นที่พิเศษเพื่อก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน	 (องค์ก�รมห�ชน)	 (อพท.)	และหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ครัฐ 

และภ�คเอกชนอย�่งไร	เพือ่จัดรปูแบบก�รเรยีนก�รสอนใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัก�รปอ้งกันก�รแพรร่ะบ�ดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	โดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

	 ๓.	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรจัดทำ�หลักสูตรป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	ที่เน้นให้คว�มรู้ระหว่�งผู้ปกครองและนักเรียนเป็นลำ�ดับแรก	โดยก�รใช้รูปแบบก�รเรียนก�รสอน

ออนไลน	์ก่อนเปดิภ�คเรยีนปกี�รศกึษ�	๒๕๖๓	เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิองค์คว�มรูท้ีเ่ชือ่มโยงกบักระบวนก�รเรยีนก�รสอน 

ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม	 (Active	Learning)	 ได้อย่�งต่อเนื่อง	อีกทั้งยังเป็นก�รสร้�งแนวท�งก�รปฏิบัติ 

เพื่อเตรียมคว�มพร้อมให้ผู้เรียนก่อนวันที่	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	

 (ระหว่างเวลา ๑๐.๔๒-๑๐.๔๗ นาฬิกา) นายทรงเดช เสมอคำา คณะทำางาน	ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 ๑.	 สนับสนุนให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษ�ได้รับก�รเรียนรู้แบบ	Onsite	 ในพื้นที่ที่มี

คว�มปลอดภัยส�ม�รถเริ่มไปโรงเรียนได้ทันที	โดยลดจำ�นวนนักเรียนลงก่ึงหนึ่งต�มม�ตรก�รเว้นระยะห่�งท�ง

สังคม	 (Social	Distancing)	 เช่น	ก�รสลับเวล�เรียน	 เนื่องจ�กก�รเรียนรู้หลักผ่�นท�งก�ร	On	Air	ของมูลนิธิ

ก�รศกึษ�ท�งไกลผ�่นด�วเทยีมในพระบรมร�ชปูถมัภ	์อ�จไมส่�ม�รถตอบสนองใหส้ถ�นศกึษ�และผูเ้รยีนท่ีข�ด 

คว�มพร้อม	ร่วมสร้�งรูปแบบก�รเรียนก�รสอนใหม่ให้เกิดสมรรถนะต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนดได้

	 ๒.	 ควรกระจ�ยอำ�น�จสู่ผู้ปฏิบัติในระดับจังหวัด	 โดยเปิดโอก�สให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด	ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�	และผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ร่วมกันออกแบบและจัดแผนก�รศึกษ�ที่สอดคล้องกับ

กระทรวงส�ธ�รณสุข	และศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	

(ศบค.)	กำ�หนด	

	 ๓.	 ปัจจุบันก�รศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ�อ�จดำ�เนินก�รปรับเปลี่ยนกระบวนก�รเรียนรู้	หรือประยุกต์

ใช้รูปแบบก�รเรียนก�รสอนได้หล�ยวิธีต�มคว�มเหม�ะสม	 เช่น	สลับช่วงเวล�เรียน	 เพื่อลดจำ�นวนนักเรียนลง 

กึ่งหนึ่ง	 เน่ืองจ�กสถ�นศึกษ�ในแต่ละพ้ืนที่มีคว�มพร้อมและประสบปัญห�ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส
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โคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	ที่แตกต่�งกันออกไป	 จึงจะส่งผลให้ครูมีภ�ระง�นม�กขึ้น	 และอ�จจัดสรรครู 

และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ไปประจำ�ห้องเรียนได้ไม่ครบทุกช่วงชั้น

	 ๔.	 หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นและตอนปล�ยมีคว�มเข้มข้นท�งวิช�ก�รของเนื้อห�ที่แตกต่�ง

กัน	 ดังนั้น	ควรมีก�รแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มร�ยวิช�ที่มีคว�มเข้มข้นท�งวิช�ก�รไม่ม�ก	อ�จเลือกใช้วิธีก�ร 

เรียนรู้แบบ	On	Air	 เพื่อลดภ�ระก�รจัดห้องเรียนในสถ�นศึกษ�	 เนื่องจ�กสถ�นศึกษ�หล�ยแห่งมีพื้นที่จำ�กัด 

แต่มีจำ�นวนนักเรียนม�ก	จึงไม่ส�ม�รถขย�ยห้องเรียนออกไปได้	 ส่วนกลุ่มร�ยวิช�ที่มีคว�มเข้มข้นท�งวิช�ก�ร

ม�ก	จะไม่ส�ม�รถใช้รูปแบบก�รเรียนก�รสอนดังกล่�วได้	ควรรอรับก�รเรียนรู้แบบ	Onsite	ในพื้นที่ที่มีคว�ม

ปลอดภัยแล้ว	แต่ในส่วนเรื่องอื่น	ๆ	กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรปล่อยให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	

และผู้บริห�รสถ�นศึกษ�มีอิสระในก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�เอง	เช่น	ก�รแบ่งกลุ่มผู้เรียน	ก�รรับประท�นอ�ห�ร

กล�งวัน	ฯลฯ	แต่ต้องเป็นไปต�มม�ตรก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม	(Social	Distancing)

 (ระหว่างเวลา ๑๐.๔๗-๑๐.๕๕ นาฬิกา) นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ คณะทำางาน ได้กล่�วต่อ 

ที่ประชุมว่�

	 เนื่องจ�กปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	และกำ�ลังจะเข�้สู่สถ�นก�รณ์ปกต	ิเริม่เปดิเรยีนไดต้�มคว�มเหม�ะสม	จึงควรห�วธิกี�รเรยีนอย�่งไร	

โดยตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของ	“ก�รใชห้ลกัสตูรเดียวกัน	และมเีป�้หม�ยให้ผูเ้รียนบรรลสุมรรถนะครบถว้นต�มท่ี

กระทรวงศกึษ�ธิก�รกำ�หนด”	และจ�กก�รศกึษ�หลกัสตูรฐ�นสมรรถนะแลว้พบว่�	หลกัสตูรทีเ่ปน็ฐ�นสมรรถนะ	

(Competency-based)	คือ	มุ่งไปยังพฤติกรรมที่ผู้เรียนโดยตรง	ยึดคว�มส�ม�รถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นหลัก	

เพื่อเป็นหลักประกันว่�ผู้เรียนจะมีทักษะและคว�มส�ม�รถในด้�นต่�ง	ๆ	อย่�งเหม�ะสม	 เมื่อผ่�นก�รเรียนรู้	 

ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนปฏิรปูประเทศด�้นก�รศกึษ�กำ�หนดไวว้�่	ใหห้ลกัสตูรฐ�นสมรรถนะน้ันเปน็แนวท�งในก�ร

ปฏิรูปหลักสูตรและก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	เพื่อมุ่งให้เกิดก�รตอบสนองต่อก�รเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี	๒๑	

โดยมีเป้�หม�ยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รทำ�ง�น	ก�รแก้ปัญห�	และก�รดำ�รงชีวิต	ดังน้ัน	

ระบบก�รเรียนก�รสอนออนไลน์	ออฟไลน์ต้องมุ่งกำ�หนดวิธีก�รเรียนก�รสอนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะเป็นสำ�คัญ	

เช่นเดียวกับส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนที่ปัจจุบันเปิดเรียนต�มปกติแล้วและไม่ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์

ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	แต่อย่�งใด	ซึ่งเห็นว่�กระบวนก�รคัดกรองผู้เรียน

ของส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนมีม�ตรก�รป้องกันก�รแพร่กระจ�ยของโรคระบ�ดดังกล่�วและสอดคล้องกับ

ม�ตรก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม	 (Social	Distancing)	ที่มีคว�มชัดเจน	โดยก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในก�ร

ใช้ชีวิตรูปแบบใหม่	 (New	Normal)	 ให้เกิดขึ้นในสถ�นศึกษ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ต้ังแต่ก�รเข้�แถว	และ

ระหว่�งช่ัวโมงเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนใส่หน้�ก�กอน�มัย	ก�รตรวจวัดอุณหภูมิ	ก�รล้�งมืออย่�งสมำ่�เสมอ	เป็นต้น	 

จึงเห็นได้ว่�ศักยภ�พของคนยุคใหม่มีคว�มจำ�เป็นต่อก�รพัฒน�ประเทศ	 โดยนำ�คว�มคิดหลักเหล่�นี้ไปใช้

กับก�รเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน	 ให้เป็นพ้ืนฐ�นป้องกันปัญห�ที่จะเกิดขึ้นอีกในอน�คตแก่ผู้เรียนได้	 

จ�กก�ร	“ดำ�เนินง�นเชิงรุก”	ด้วยก�รสร้�งวัฒนธรรมก�รศึกษ�จ�กห้องเรียน	และขย�ยไปสู่ครอบครัว	ชุมชน	

และสังคมได้	 โดยไม่จำ�เป็นต้องหนีกระบวนก�รสร้�งคว�มรู้จ�กหลักสูตรเดิมที่มีอยู่	 แล้วเร่งสร้�งกระบวนก�ร 

เชิงรุกให้สถ�นศึกษ�นำ�ไปใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติให้เป็นระบบก�รดำ�เนินง�นในรูปแบบใหม่ที่ชัดเจน	 

โดยใช้ห้องเรียนและผู้เรียนเป็นฐ�น	 เช่นเดียวกับวิช�สุขศึกษ�	ที่ปรับก�รปฏิบัติในชีวิตประจำ�วันให้สอดคล้อง 
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กับก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในก�รใช้ชีวิตรูปแบบใหม่	 (New	Normal)	 โดยไม่จำ�เป็นต้องปรับหลักสูตรที่อ�จ 

ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในอน�คต

	 ทั้งนี้	 เป้�หม�ยของก�รเรียนรู้	คือ	ก�รสร้�งเพื่อยกระดับคุณภ�พผู้เรียนให้เต็มศักยภ�พ	 เพื่อให้ผู้เรียน

ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันจริงได้	จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนทุกคนที่พึงมี	ดังนั้น	ผู้ที่มีส่วน 

เกีย่วขอ้งกบัก�รศกึษ�ควรพจิ�รณ�ว�่หลกัสตูรตอ้งก�รวัดและประเมนิผลอย�่งไร	ควรเน้นประเมนิคว�มส�ม�รถ 

ด้�นก�รแสดงออก	คว�มคิด	และค่�นิยมจ�กก�รปฏิบัติของผู้เรียนหรือไม่	แล้วนำ�ผลท่ีได้รับจ�กก�รตัดสินใจ 

ปฏิบัติของผู้เรียนม�ใช้ประเมินผล	จึงจะได้รับผลก�รเรียนรู้ที่มีคุณภ�พเชิงประจักษ์ที่สถ�นศึกษ�ส�ม�รถ 

ประเมนิผลเองได้	แต่ทีผ่่�นม�เร�กลับให้คว�มสำ�คญักบั	“ก�รสอบเท�่นัน้”	จงึสง่ผลใหส้ถ�นศกึษ�สอนไมท่นัเนือ้ห�	 

จึงเสริมกระบวนก�รเรียนรู้วิธีต่�ง	ๆ	เพื่อเตรียมส่งให้ผู้เรียนเข้�สอบเพียงอย่�งเดียว	ซึ่งขัดกับเป้�หม�ยของก�ร

เรียนรู้ที่จะพัฒน�ศักยภ�พผู้เรียน	จึงส่งผลให้ผู้เรียนเข้�ถึงวิธีก�รเรียนก�รสอนแบบท่องจำ�เสมอม�

 (ระหว่างเวลา ๑๐.๕๕-๑๑.๐๒ นาฬิกา) นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ คณะทำางาน	 ได้กล่�วต่อ 

ที่ประชุมว่�

	 ๑.	 ก�รบริห�รก�รศึกษ�ในสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 

ควรกระจ�ยอำ�น�จส่วนกล�งไปยังเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	และสถ�นศึกษ�ได้มีโอก�สร่วมกันตัดสินใจและออกแบบ

กระบวนก�รเรยีนรูท่ี้เหม�ะสมกบับรบิทของสถ�นศกึษ�แตล่ะแห่ง	โดยกระทรวงศกึษ�ธกิ�รไมต่อ้งกำ�หนดรปูแบบ 

ที่ต�ยตัว	แต่คำ�นึงถึงสภ�พคว�มพร้อมของแต่ละพื้นที่เป็นสำ�คัญ	 เนื่องจ�กนโยบ�ยของกระทรวงศึกษ�ธิก�รที่

กำ�หนดรูปแบบต�ยตัวนั้นอ�จส่งผลกระทบต่อพื้นที่	และสถ�นศึกษ�ที่ข�ดคว�มพร้อมได้

	 ๒.	 ก�รจดัก�รศกึษ�ต�มหลักสูตรทีพ่ระร�ชบญัญตักิ�รศกึษ�แหง่ช�ตกิำ�หนดนัน้	มรีปูแบบก�รจดัก�รศึกษ� 

ที่หล�กหล�ยอยู่แล้ว	 จึงควรให้สิทธิครูผู้สอนได้ออกแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มสถ�นก�รณ์และ 

สภ�พคว�มพร้อมของห้องเรียน	 โดยเปิดโอก�สให้ครูเป็นผู้พิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสมระหว่�งกลุ่มผู้เรียน 

และสถ�นศึกษ�เป็นสำ�คัญ

	 ๓.	 ระบบก�รจัดก�รศึกษ�ควรกำ�หนดให้ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�เป็นผู้ประเมินต�มสภ�พสถ�นศึกษ�

เอง	และลดคว�มเข้มข้นในก�รประเมินผลจ�กส่วนกล�งเป็นสำ�คัญ	 เนื่องจ�กปัจจุบันมีก�รบังคับใช้ระบบก�ร

จดัก�รศกึษ�ต�มพระร�ชบญัญติัก�รศกึษ�แห่งช�ต	ิจึงควรปรบัเกณฑก์�รประเมนิผลก�รเรยีนให้มีคว�มยดืหยุน่

สอดคล้องกับก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 

กล�่วคอื	ห�กระบบก�รจดัก�รศกึษ�ของประเทศบงัคบัใหส้ถ�นศกึษ�ทำ�ต�มทีส่ว่นกล�งหรอืระบบก�รประเมนิผล 

กำ�หนด	ข�ดคว�มยืดหยุ่นท�งก�รบริห�รก็จะส่งผลกระทบในภ�พรวมเป็นวงกว้�งตั้งแต่สถ�นศึกษ�	ระบบ 

ก�รจดัก�รศกึษ�	และเกณฑ์ก�รประเมินผล	ดังน้ัน	จึงควรเรง่ปรบัเกณฑก์�รประเมนิผลก�รเรยีนใหส้อดคลอ้งกบั 

ก�รเปลี่ยนแปลงที่จะกระจ�ยอำ�น�จไปยังห้องเรียนหรือสถ�นศึกษ�	

	 ๔.	 บทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง	ควรคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	 โดยยึด 

หลักก�รปฏิบัติต�มอำ�น�จหน้�ที่ให้สอดคล้องกับก�รกระจ�ยอำ�น�จที่จะกำ�หนดใหม่ด้วย	เช่น	กรณีของอำ�น�จ

หน้�ที่และงบประม�ณ	ห�กงบประม�ณถูกกำ�หนดหรือจำ�กัดให้อยู่ที่ส่วนกล�งเช่นเดิม	งบประม�ณก็จะเป็น 

ตัวกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่ทั้งหมด	เพร�ะหน่วยปฏิบัติต้องทำ�ต�มภ�ยใต้เงื่อนไขของงบประม�ณอยู่เสมอ	ดังนั้น	

ห�กจะกระจ�ยอำ�น�จก็ไม่ควรกำ�หนดงบประม�ณให้คงอยู่กับส่วนกล�ง	ไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้
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	 ๕.	 ควรทบทวนบทบ�ทหน้�ที่ก�รกระจ�ยงบประม�ณจ�กส่วนกล�งไปเพิ่มให้สถ�นศึกษ�จัดก�รศึกษ� 

ที่มีคุณภ�พม�กขึ้น	แต่อย่�งไรก็ต�มก�รลดงบประม�ณของส่วนกล�งลง	เพื่อให้เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	สถ�นศึกษ� 

มงีบประม�ณใช้ในพืน้ทีเ่พิม่นัน้	อ�จสง่ผลกระทบกับบคุคลหรอืโครงก�รของสว่นกล�งได	้ซึง่จำ�เป็นต้องห�แนวท�ง

สำ�รองที่จะแก้ไขปัญห�ต่อไป	แต่ห�กไม่ปรับโครงสร้�งงบประม�ณจ�กส่วนกล�ง	ก็จะส่งผลให้นโยบ�ยกระจ�ย

อำ�น�จไม่เกิดผลประก�รใด	

	 ๖.	 นโยบ�ยก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ในสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 

(COVID-19)	ควรคำ�นึงถึงผู้ข�ดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอก�สทุกช่วงวัย	ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจ�ก

สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	เป็นกรณีพิเศษด้วย	

 (ระหว่างเวลา ๑๑.๐๒-๑๑.๐๔ นาฬิกา) นายอัมพร กุลาเพ็ญ คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 -		 ที่ผ่�นม�เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 ครู	 และศึกษ�นิเทศก์ได้ตระหนักและสร้�ง 

คว�มเข้�ใจถึงสภ�พปัญห�และบริบทก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�เป็นอย่�งดี	จึงจัดตั้งกลุ่มดำ�เนินก�รเพื่อสนับสนุน

ก�รเรียนก�รสอนในสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 แล้วพบว่�	 

ผู้ปกครองให้คว�มร่วมมือในก�รดูแลบุตรหล�นเป็นอย่�งดี	และสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในก�รเรียน

ก�รสอนอย่�งเต็มกำ�ลัง	และในส่วนที่เป็นปัญห�และอุปสรรคกลับพบข้อจำ�กัดบ�งประก�ร	 เช่น	บ�งครอบครัว

และสถ�นศึกษ�ข�ดอุปกรณ์ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	สถ�นที่และครูผู้สอนข�ดคว�มพร้อมในด้�นก�รใช้สื่อ

อปุกรณ์เทคโนโลย	ีแตท่กุภ�คส่วนในจงัหวัดต�่งตอ้งก�รใหผู้เ้รยีนมสีมรรถนะต�มทีก่ระทรวงศกึษ�ธกิ�รกำ�หนด	

จึงใช้จังหวัดเป็นฐ�น	 (โมเดล)	ทำ�หน้�ที่คอยสนับสนุนคว�มพร้อม	สร้�งคว�มพย�ย�มในก�รเข้�ถึงข้อมูล	 เพื่อ 

ส่งเสริมกระบวนก�รเรียนรู้	 ติดต�มและประเมินผล	ถือเป็นก�รช่วยลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งก�รศึกษ�	แล้วยัง

ส�ม�รถช่วยขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้เข้�ถึงชุมชนได้อย่�งรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	

 (ระหว่างเวลา ๑๑.๐๔-๑๑.๐๖ นาฬิกา) นายวุฒิภัทร คงมั่น คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 ๑.	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรมีนโยบ�ยที่ให้อิสระในก�รพิจ�รณ�เปิดสถ�นศึกษ�ต�มคว�มพร้อม 

ของแต่ละพื้นที่	 โดยไม่จำ�เป็นต้องมีก�รประก�ศให้สถ�นศึกษ�ทุกแห่งของรัฐและเอกชน	ทั้งในระบบและ 

นอกระบบเปิดเรียนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	 เน่ืองจ�กผู้ปกครองมีภ�ระหน้�ที่ต้อง

ทำ�ง�นห�เลี้ยงครอบครัว

	 ๒.	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรกระจ�ยอำ�น�จสู่ท้องถิ่น	 เพื่อให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดและผู้อำ�นวยก�ร 

สถ�นศึกษ�ร่วมกันออกแบบกระบวนก�รเรียนรู้ที่เหม�ะสมกับบริบทของสถ�นศึกษ�แต่ละแห่ง	 เนื่องจ�ก 

ก�รกำ�หนดกระบวนก�รเรียนรูปแบบเดียว	 ไม่ส�ม�รถใช้ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของผู้เรียนและสถ�นศึกษ� 

ทั่วประเทศได้

	 ๓.	 ควรกำ�หนดกรอบก�รสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ต�มบริบทและคว�มพร้อมในแต่ละช่วงชั้นที่เหม�ะสม	 

โดยเน้นให้ผู้เรียนบรรลุสมรรถนะต�มหลักสูตรที่กำ�หนดเป็นสำ�คัญ	 เน่ืองจ�กรูปแบบก�รเรียนก�รสอนผ่�น 

ส่ือออนไลน์ไม่ส�ม�รถใช้ได้กับทุกวิช�	จึงควรห�ม�ตรก�รป้องกันก�รแพร่กระจ�ยของโรคระบ�ดดังกล่�ว 

ที่สอดคล้องกับม�ตรก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม	 (Social	Distancing)	และก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในก�ร 

ใช้ชีวิตรูปแบบใหม่	(New	Normal)	ในระยะย�วด้วย
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 ผลการพิจารณา :	ที่ประชุมพิจ�รณ�แล้วมีคว�มเห็นควร	ดังนี้

	 ๑.	 เห็นควรให้น�ยศักด์ิสิน	 โรจน์สร�ญรมย์	คณะทำ�ง�น	และฝ่�ยเลข�นุก�รคณะทำ�ง�นร่วมกันจัดทำ�	

ร�ยง�นก�รพิจ�รณ�ศึกษ�	 เรื่อง	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยเร่งด่วน	ว่�ด้วยก�รบริห�ร	ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วง

สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย	เพื่อนำ�เสนอ

ต่อที่ประชุมคณะทำ�ง�นต่อไป

	 ๒.	 เห็นควรให้ฝ่�ยเลข�นุก�รคณะทำ�ง�นจัดทำ�สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้รับจ�ก 

ก�รประชมุคณะทำ�ง�นจดัทำ�ขอ้เสนอเชิงนโยบ�ยเรง่ดว่นว�่ดว้ยก�รบรหิ�ร	ก�รจดัก�รศกึษ�ในชว่งสถ�นก�รณ์

โควิด	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย	ในคณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�	วุฒิสภ�	ครั้งที่	๑/๒๕๖๓	

เมื่อวันศุกร์ที่	๒๒	พฤษภ�คม	๒๕๖๓	ผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (โปรแกรม	Cisco	Webex	Meetings)	 เสนอเข้� 

แอปพลิเคชันไลน์กลุ่มภ�ยในวันที่	๒๓	พฤษภ�คม	๒๕๖๓

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ฝ่�ยเลข�นุก�รคณะทำ�ง�นฯ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 					กลุ่มง�นคณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						สำ�นักกรรม�ธิก�ร	๓

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					ผู้จดบันทึกก�รประชุม
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ประเด็นข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ของคณะทำางานจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหาร 

การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย

 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) 

 (ระหว่างเวลา ๑๔.๒๑-๑๔.๒๕ นาฬิกา) นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะทำางาน	 ได้กล่�ว 

ต่อที่ประชุมว่�

	 •	 รูปแบบในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนมี	๒	ส่วน	คือ	๑)	วิธีก�ร	ได้แก่	Onsite	และ	๒)	สื่อ	ได้แก่	On	Air	

และ	Online	ควรกระจ�ยอำ�น�จก�รบรหิ�รจดัก�รศกึษ�ให้แก่โรงเรยีนในแตล่ะพืน้ที	่โดยแตล่ะโรงเรยีนส�ม�รถ

ปลดล็อกกฎเกณฑ์ต่�ง	ๆ	ที่ได้มีก�รกำ�หนดไว้ให้สอดคล้องต�มบริบทในแต่ละพื้นที่และส�ม�รถดำ�เนินก�รเลือก

สือ่ก�รเรยีนก�รสอนให้เหม�ะสมกบัเด็กในแต่ละชว่งวยั	พรอ้มทัง้ตอ้งมหีน่วยง�นกล�งโดยเร่ิมตัง้แตร่ะดบัจงัหวดั

เป็นผู้แจ้งผลก�รดำ�เนินก�รไปยังกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	

	 	 จ�กนี้ระบบก�รศึกษ�ของประเทศไทยจะเป็นรูปแบบใหม่	 (New	normal)	 และต่อไปสิ่งที่ต้อง 

คำ�นงึถึง	คอื	๑)	โรงเรยีนทีป่ลอดโรคมีลกัษณะอย�่งไร	๒)	วธิกี�รจดัขน�ดของโรงเรยีนและก�รเตรยีมคว�มพรอ้ม

ของผู้ที่เกี่ยวข้อง	และเมื่อมีก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วแล้วก็จะต้องมีคณะกรรมก�รติดต�มเฝ้�ระวังเป็นระยะ	ๆ	 

และเห็นว่�ก�รกำ�หนดจำ�นวนนักเรียน	๒๐	คน/ห้อง	เป็นก�รสร้�งภ�ระให้กับครูผู้สอนม�กเกินไป	

 (ระหว่างเวลา ๑๔.๒๕-๑๔.๓๐ นาฬิกา) นายทรงเดช เสมอคำา คณะทำางาน	ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 •	 ในประเด็นที่ว่�ควรจัดก�รเรียนก�รสอนอย่�งไรให้เด็กได้รับคว�มรู้และครูผู้สอนส�ม�รถสอนได้ 

ครบถ้วนต�มหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	

นัน้	สว่นกล�งควรมอบอำ�น�จใหส้ถ�นศกึษ�ในต�่งจงัหวดัทีส่�ม�รถเปดิก�รเรยีนก�รสอนได	้เชน่	จงัหวดัสโุขทยั	

จังหวัดอุตรดิตถ์	จังหวัดกำ�แพงเพชร	และจังหวัดต�ก	 เป็นผู้มีอำ�น�จในก�รบริห�รจัดก�รก�รศึกษ�ของตนได้

ต�มแต่บริบทของแต่ละพ้ืนที่	 โดยเฉพ�ะระดับประถมศึกษ�	และระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	ซึ่งส�ม�รถบริห�ร

จัดก�รรักษ�ระยะห่�ง	 (Social	distancing)	ได้เป็นอย่�งดี	และมีคว�มเห็นสนับสนุนให้ก�รเรียนก�รสอนเป็น

แบบ	Onsite	 ท้ังนี้ครูผู้สอนและนักเรียนต้องบูรณ�ก�รก�รเรียนก�รสอนร่วมกัน	 เพร�ะหลักก�รจัดก�รศึกษ�

เป็นหลักก�รพัฒน�มนุษย์ให้เจริญทั้งท�งก�ย	อ�รมณ์	สังคม	และสติปัญญ�

 (ระหว่างเวลา ๑๔.๓๑-๑๔.๓๕ นาฬิกา) นายสุภาพ วงษามาตย์ คณะทำางาน	ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

 •  จ�กก�รลงพื้นที่ติดต�ม	ตรวจสอบ	และทดลองระบบก�รเรียนก�รสอนท�งไกล	ทำ�ให้ได้รับข้อคิดเห็น 

จ�กผู้ปกครองและนักเรียนว่�ต้องก�รให้มีก�รเรียนก�รสอนในห้องเรียนต�มปกติ	(Onsite)		เนื่องจ�กก�รเรียน

ก�รสอนดังกล่�วก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่�งครูและนักเรียน	 ซึ่งก�รเรียนแบบ	Onsite	ห�กได้รับ 
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คว�มร่วมมือกันระหว่�งอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	 (อสม.)	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขัน้พืน้ฐ�น	(สพฐ.)	ชมุชน	ผูป้กครอง	และครผููส้อน	เข้�ม�มสีว่นร่วมในก�รจัดก�รศกึษ�โดยคำ�นึงถงึคว�มปลอดภยั 

ของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	อ�จส�ม�รถเปิดก�รเรียนภ�คก�รศึกษ�ใหม่ได้ก่อนวันท่ี	๑	มิถุน�ยน	ซึ่งหลักก�รจัด 

ก�รศึกษ�ดังกล่�วเป็นก�รจัดก�รศึกษ�แบบมีส่วนร่วม	 โดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำ�คัญ	ส่วน 

ก�รเรียนในรูปแบบของ	Online	ควรนำ�ม�เป็นก�รศึกษ�เสริมเพิ่มเติม	ทั้งน้ี	แนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ต้อง 

ตอบโจทย์ในเรื่องของโอก�ส	คว�มเสมอภ�ค	คว�มเหลื่อมลำ้�ด้วย

 (ระหว่างเวลา ๑๔.๓๖-๑๔.๔๐ นาฬิกา) นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ คณะทำางาน	ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 ต�มที่คณะทำ�ง�นได้มีก�รอภิปร�ยได้มีคว�มเห็น	๓	ประก�ร	ดังนี้	

	 ๑)		ควรให้โรงเรียนพิจ�รณ�ถึงหลักสูตร	และวัตถุประสงค์ของก�รศึกษ�เป็นสำ�คัญแล้วจึงออกแบบว่� 

ควรใช้สื่อก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบใดเพื่อให้เกิดคว�มเหม�ะสม	เช่น	สื่อสิ่งพิมพ์	และสื่อออนไลน์	หลังจ�กนั้น

จึงพิจ�รณ�ถึงหลักก�รประเมินผล	ซึ่งในปัจจุบันกลับใช้สื่อก�รเรียนก�รสอนเป็นตัวนำ�ในก�รจัดก�รศึกษ�	

	 ๒)		ระบบสนับสนุน	(ระยะเร่งด่วน)	

  • สนบัสนนุใหส้ถ�นศกึษ�มคีว�มมัน่ใจในก�รทำ�ง�น	โดยให้เปน็บทบ�ทหน้�ทีข่องสำ�นักง�นเขตพืน้ที่

ในแต่ละพื้นที่จัดให้มีศึกษ�นิเทศก์คอยให้คำ�แนะนำ�ท�งวิช�ก�รแก่ครูผู้สอนและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

  • ค้นให้พบและดึงก�รปฏิบัติที่ดีออกม�นำ�เสนอ	ชื่นชม	และแลกเปลี่ยนกันทั้งในท�งที่เก่ียวข้องกับ

ก�รจัดก�รศึกษ�และที่เกี่ยวข้องกับประช�ชนโดยทั่วไป

  •  ระบบสื่อส�รในก�รประช�สัมพันธ์ควรต่อเนื่อง	และจริงจัง

	 ๓)		ชว่งก�รเตรียมคว�มพรอ้ม	หม�ยถงึ	ก�รเตรียมคว�มพร้อมทีจ่ะให้เด็กเข�้สูก่�รเรยีนก�รสอนผ�่นระบบ

ท�งไกลอย่�งเป็นท�งก�ร	เพื่อให้มีคว�มพร้อมก่อนวันเปิดภ�คก�รศึกษ�ในวันที่	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓

	 นอกจ�กนี้	จึงขอเสนอเพิ่มเติมคำ�สำ�คัญต�มที่ได้มีก�รอภิปร�ย	ดังนี้	

	 ๑)		ก�รใชโ้รงเรยีนเปน็ฐ�น	แบง่ออกเปน็ก�รบรหิ�รจัดก�รเชงิวิช�ก�ร	เชน่	ขน�ดห้องเรยีน	และก�รบรหิ�ร

จัดก�รเรียนก�รสอน	เช่น	ให้ครูผู้สอนเป็นผู้ออกแบบรูปแบบก�รสอน

	 ๒)		ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต้องคำ�นึงถึงสุขอน�มัยของผู้เรียนควบคู่ไปกับคุณภ�พก�รศึกษ�

	 ๓)		ควรศึกษ�ดูกิจวัตรประจำ�วันของนักเรียนตั้งแต่ตื่นนอนจนทำ�กิจกรรมต่�ง	ๆ	ที่โรงเรียน

	 ๔)		ก�รจดัก�รเรียนก�รสอนตอ้งนำ�หลักก�รจัดก�รเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเปน็ฐ�น	(Brain	based	Learning	:	 

BBL)	ไม่ควรนำ�เทคโนโลยีม�จัดก�รสอนทุกเรื่อง	ควรผสมผส�นกันระหว่�งครูผู้สอนและเทคโนโลยี	

	 ๕)		บทบ�ทของผู้ปกครอง

 (ระหว่างเวลา ๑๔.๔๑-๑๔.๔๓ นาฬิกา) นายออน  กาจกระโทก คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 •		 ควรกระจ�ยอำ�น�จให้กับสถ�นศึกษ�โดยจัดตั้งให้มีคณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รช่วงโควิด-19	 

อันประกอบด้วย	คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�	ผู้แทนจ�กกระทรวงส�ธ�รณสุข	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 

และสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นขึ้นม�เฉพ�ะเพ่ือบริห�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับช่วงสถ�นก�รณ์ 

ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	และให้คณะกรรมก�รดังกล่�วจัดทำ�แผนหรือปฏิทิน
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ก�รเฝ�้ระวงั	พรอ้มทัง้จดัทำ�คูม่อืก�รเตรยีมคว�มพรอ้มกอ่นเปดิภ�คก�รศกึษ�ให้แกเ่ดก็และผูป้กครอง	ส�ม�รถ

สรุปได้	ดังนี้

	 ๑.	 ด้�นก�รกระจ�ยอำ�น�จ

  • กระจ�ยอำ�น�จด้�นหลักสูตร

  • กระจ�ยอำ�น�จด้�นบุคคล

	 	 หม�ยเหตุ	:	๒	ด้�นนี้ควรทำ�โดยเร่งด่วน	กระจ�ยอำ�น�จโดยผ่�นสถ�นศึกษ�โดยตรง	และให้โรงเรียน

เป็นนิติบุคคล

	 ๒.	 ด้�นก�รจัดก�รศึกษ�

  •  ระดบัอนบุ�ล	และระดบัประถมศกึษ�เปน็โรงเรยีนขน�ดเลก็	ควรจัดแบบ	Onsite,	On	Air,	Onhand

	 	 •	 ระดับมัธยม	ระดับก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย	(กศน.)	และระดับอ�ชีวศึกษ�

ควรจัดก�รสอนแบบ	Online	เหม�ะสมที่สุดโดยใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีสร้�งห้องเรียนออนไลน์ไม่ว่�ครูผู้สอน

หรือนักเรียนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้

	 ๓.	 กำ�หนดบทบ�ท	หน้�ที่ของหน่วยง�นและบุคคลให้ชัดเจนในก�รจัดก�รและปฏิบัติ

	 	 •	 ระดับเขตพื้นที่	มีบทบ�ทหน้�ที่และก�รจัดก�รอย่�งไร

	 	 •	 ระดับสถ�นศึกษ�	มีบทบ�ทหน้�ที่และก�รจัดก�รอย่�งไร

	 	 •	 ระดับครอบครัว	มีบทบ�ทหน้�ที่และก�รจัดก�รอย่�งไร

	 	 •	 ระดับหน่วยง�นสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น	มีบทบ�ทหน้�ที่และก�รจัดก�รอย่�งไร

	 	 •	 ระดับหน่วยง�น	 และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กระทรวงส�ธ�รณสุข	 ส�ธ�รณสุขอำ�เภอ	 

โรงพย�บ�ลตำ�บล	 เข้�ม�ช่วยดูแลสุขภ�พผู้เรียนอย่�งไร	ถึงเวล�ที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รต้องเข้�ม�ดูแลสุขภ�พ

ของนักเรียนและครู	

	 ๔.	 เรื่องอื่น	ๆ	ที่มีคว�มสำ�คัญ	

	 	 •	 ให้กระทรวงศึกษ�ธิก�รด้�นงบประม�ณจัดซื้อคอมพิวเตอร์	 (โน้ตบุ๊ก)	 ให้คุณครูประจำ�ชั้นทุกคน

พร้อมฮ�ร์ดดิสก์	๑	เครื่องต่อคน	เพื่อจัดเก็บข้อมูลด�วน์โหลดเนื้อห�	DLTV	เก็บไว้สอนช่วงเวล�ใดก็ได้

 (ระหว่างเวลา ๑๔.๔๓-๑๔.๔๙ นาฬิกา) นายเกิดมี  สอนเมือง คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 •	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบ	Onsite	จะต้องมีม�ตรก�รกับกระทรวงส�ธ�รณสุข	 เช่น	ก�รรักษ� 

ระยะห่�ง	(Social	distancing)	ก�รล้�งมอื	แตใ่นชว่งก�รระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	

ควรมีคณะกรรมก�รที่ม�จ�ก	๓	ฝ่�ย	ได้แก่	๑)	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	๒)	ผู้ปกครอง/ญ�ติของผู้เรียน	และ	๓)	ผู้นำ� 

ชุมชน/ท้องถิ่น	 เป็นผู้คัดกรองนักเรียนแต่ละคนว่�มีคว�มพร้อมเพียงใดในก�รใช้ส่ือก�รเรียนก�รสอน	และก�ร

ใช้ชีวิตในช่วงก�รระบ�ดของโรคโควิด-19	ซึ่งห�กผู้เรียนมีคว�มพร้อมในก�รเรียนแบบ	Online	ก็ส�ม�รถเลือก

เรียบแบบ	Online	ได้	และห�กผู้เรียนที่มีคว�มพร้อมสำ�หรับก�รเรียนแบบ	Onsite	ก็ให้ครูผู้สอนจัดก�รเรียน

ก�รสอนแบบ	Onsite	 โดยไม่จำ�เป็นว่�ครูผู้สอนต้องสอนในโรงเรียนเท่�น้ัน	อ�จจัดกลุ่มสอนที่สถ�นที่ต่�ง	ๆ	 

ได้ต�มคว�มเหม�ะสม
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 (ระหว่างเวลา ๑๔.๕๐-๑๔.๕๕ นาฬิกา) นายสมพร  สุขอร่าม คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 •	 จ�กก�รสำ�รวจผลก�รทดลองเรยีนผ�่นท�งระบบท�งไกลของผูเ้รยีนพบว่�	ผูเ้รียนจะใช	้Smart	phone	

เป็นหลักอยู่แล้ว	 เพียงแต่อ�จมีปัญห�ในก�รไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้	และอีกประก�รหน่ึงคือ	ผู้เรียนยังรู้สึกว่�ฟัง 

ครูผู้สอนไม่ค่อยเข้�ใจ	แต่ส�ม�รถไปกดดูย้อนหลังได้	ส่วนโรงเรียนขน�ดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่�งไกลน้ันส�ม�รถ 

เปิดเรียนได้ต�มปกติ	 เนื่องจ�กเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเป็นเด็กที่อ�ศัยอยู่ในเขตบริเวณโรงเรียนอยู่แล้ว	 

ซึ่งหม�ยคว�มว่�	ผู้เรียนในโรงเรียนขน�ดเล็กเป็นเด็กในท้องถิ่นนั้น	ๆ	อยู่แล้ว

	 	 สำ�หรับโรงเรียนขน�ดใหญ่	ไม่ส�ม�รถรักษ�ระยะห่�ง	 (Social	distancing)	 ได้	ดังนั้น	ควรจัดให้มี 

ก�รเรียนก�รสอนทั้งแบบ	Online	และ	Onsite	ไปพร้อม	ๆ	กัน	โดยให้นักเรียนที่ส�ม�รถเรียนแบบออนไลน์ได้ 

ให้เรียนอยู่ที่บ้�น	 ส่วนนักเรียนที่ไม่พร้อมในเรื่องเทคโนโลยีก็ให้เรียนที่โรงเรียนต�มปกติ	ซึ่งในขณะนี้ก็มีหล�ย

โรงเรียนที่ใช้โปรแกรม	Zoom	ในก�รสอนแบบ	Online	 เช่น	นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นไม่ต้องม�เรียน 

ทีโ่รงเรยีนแตเ่รยีนแบบ	Online	ส่วนนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ยควรม�เรยีนทีโ่รงเรยีน	เน่ืองจ�กเนือ้ห�

ก�รเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยมีคว�มจำ�เป็นต่อก�รนำ�ไปต่อยอดในระดับมห�วิทย�ลัย

 (ระหว่างเวลา ๑๔.๕๕-๑๔.๕๙ นาฬิกา) นายวรทัศน์  บุญโคตร คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 •	 ควรมีกรรมก�รเพื่อดูแลรักษ�ม�ตรฐ�นช่วงโควิด-19	และมอบอำ�น�จก�รบริห�รให้กับผู้บริห�ร 

สถ�นศกึษ�	และจดัก�รเรยีนรูแ้บบออนไลน	์แบง่ออกเปน็	๒	รปูแบบ	ไดแ้ก่	๑)	ก�รอัปโหลดขอ้มลูก�รเรยีนรูเ้ข้�สู	่

Classroom	ลงระบบออนไลนเ์พือ่ให้ผูเ้รยีนส�ม�รถเลอืกเรียนไดต้�มอิสระ	ซึง่ห�กนักเรยีนคนใดไมม่คีว�มพรอ้ม

สำ�หรับก�รเรียนออนไลน์ก็ให้นักเรียนดังกล่�วม�เรียน	Online	ที่โรงเรียนภ�ยหลัง	จ�กวันที่มีก�รเปิดภ�คเรียน 

ต�มปกติซึง่อ�จจะกำ�หนดเวล�ใหเ้ปน็ก�รทบทวนก่อนเร่ิมตน้เรยีนภ�คก�รศกึษ�ใหม	่๒)	ก�รเรยีน	Online	แบบ	

Live	สด	โดยกำ�หนดวันให้ชัดเจนว่�วันใดเรียนวิช�ใด	และห�กทบทวนผู้เรียนก็ส�ม�รถค้นห�ข้อมูลเพื่อเรียน

ทบทวนได้	

ก�รปิดเรียนกรณีเหตุพิเศษ

สพฐ.

โรงเรียน

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมก�รประเมินผล

เขตพื้นที่
ก�รศึกษ� นักเรียน กรรมก�ร

ภ�คี	3	ฝ่�ย

กลุ่มนักเรียน
ที่มีคว�ม

พร้อมในก�ร
เรียนแบบ

ต่�ง	ๆ	ต�มที่
รัฐกำ�หนด

On	Air:	DLTV

Home	School

Online/Offline

Onsite

RIT

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	+	กระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�มนุษย์
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 (ระหว่างเวลา ๑๕.๐๑-๑๕.๐๓ นาฬิกา) นายปุณกาญจน์ ภูเงิน คณะทำางาน	ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 ๑)		ในส่วนของก�รจัดก�รเรียนก�รสอนควรมีก�รเยียวย�โดยลดคว�มเข้มข้นของเนื้อห�

	 ๒)		ลดเวล�ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

	 ๓)		มีก�รสลับกันม�เรียน	

 (ระหว่างเวลา ๑๕.๐๓-๑๕.๐๕ นาฬิกา) นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 ๑)		ในประเด็นที่กำ�หนดให้มีจำ�นวนนักเรียน	๒๐	คน/ห้อง	นั้นเห็นว่�ควรจัดก�รเรียนก�รสอนโดยแบ่ง

เปน็ระดับชัน้ในก�รเรยีนของแตล่ะวัน	เช่น	วันจนัทร	์ใหนั้กเรยีนชัน้มธัยมศกึษ�ปทีี	่๑	เรยีน	วนัองัค�รใหนั้กเรยีน 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	๒	เรียน

	 ๒)		ครูผู้สอนควรห�รือกันในเรื่องก�รมอบหม�ยง�นให้แก่ผู้เรียนเพื่อไม่ให้เกิดก�รซำ้�ซ้อน	และเป็นภ�ระ

ให้แก่ผู้เรียนม�กเกินสมควร	พร้อมทั้งปรับรูปแบบก�รประเมินให้สอดคล้องเหม�ะสมต�มบริบทในแต่ละพื้นที่

 (ระหว่างเวลา ๑๕.๐๕-๑๕.๐๙ นาฬิกา) นางนัยนา ตันเจริญ คณะทำางาน	ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 ๑)		เห็นควรใช้โรงเรียนเป็นฐ�นในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	โดยให้ทุกฝ่�ยเข้�ม�มีส่วนร่วม	ซึ่งประกอบ

ด้วยกระทรวงส�ธ�รณสุข	กระทรวงมห�ดไทย	และกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	

	 ๒)	 มีคว�มเห็นสอดคล้องกับแนวคว�มคิดที่ว่�	 ให้มีก�รกระจ�ยอำ�น�จให้กับโรงเรียนและผู้บริห�รให้

ส�ม�รถออกแบบรูปแบบก�รบริห�รจัดก�รในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	ต�มบริบทของแต่ละโรงเรียน	เช่น	นักเรียนระดับประถมศึกษ�ตอนต้นม�เรียนช่วงเช้�	และนักเรียน

ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ยม�เรียนช่วงบ่�ย

	 ๓)		ก�รเตรียมก�ร	เช่น	สื่อก�รเรียนก�รสอน	วัสดุ	และอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อรองรับรูปแบบ	Online	

	 ๔)		ด้�นหลักสูตรก�รเรียนรู้ควรเน้นให้ครบทั้ง	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้โดยจัดแบบบูรณ�ก�ร	เช่น	

	 	 •	 ใน	๑	วัน	อ�จจัดสอนวิช�หลักได้	๔	วิช�	 ในช่วงเช้�	ส่วนก�รบูรณ�ก�รวิช�อ่ืน	ๆ	 จัดสอนใน 

ช่วงบ่�ย	

	 	 •		ให้ครผูู้สอนส�ม�รถเลือกรปูแบบก�รสอนไดว้�่จะเลอืกใชว้ธิกี�รสอนในรูปแบบใด	ระหว�่ง	Onsite	

On	Air	หรือ	Online	หรือจะใช้ทั้ง	๓	รูปแบบผสมผส�นกัน	

	 	 •		เวล�เรียนอ�จเรียนเวล�	๐๘.๐๐-๑๗.๐๐	น�ฬิก�	หรืออ�จเพิ่มขึ้นอีก	๑	ชั่วโมงก็ได้	หรืออ�จ 

เรียนเพิ่มในวันเส�ร์ได้สำ�หรับบ�งช่วงชั้น

 (ระหว่างเวลา ๑๕.๐๙.๒๐-๑๕.๑๑.๐๐ นาฬิกา) นางรสรินทร์  ดาแก้ว คณะทำางาน ได้กล่�วต่อ 

ที่ประชุมว่�

	 ๑)		นโยบ�ยเปน็ส่ิงทีก่ำ�หนดเพือ่เปน็แนวท�งเพือ่ใหส้ถ�นศกึษ�นำ�ไปปฏบิตั	ิสถ�นศึกษ�ตอ้งนำ�ไปออกแบบ 

ให้สอดคล้องกับบริบทของสถ�นศึกษ�	โดยใช้โรงเรียนเป็นฐ�น	ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนด

แนวท�ง	และว�งม�ตรก�รป้องกัน

	 ๒)		แนวท�งในก�รจัดก�รศึกษ�ที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

ดังนี้	
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	 	 ๒.๑		ก�รเตรียมคว�มพร้อมให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีม�ก	นอกจ�กจะให้นักเรียนเรียนรู้ 

ในโลกที่กว้�งขึ้น	ยังทำ�ให้ผู้ปกครองเข้�ใจระบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและหลักสูตร		

	 	 ๒.๒		นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองม�กขึ้น	

	 	 ๒.๓		ก�รเรียนผ่�นระบบท�งไกลผ่�นด�วเทียมทำ�ให้ครูผู้สอนและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ได้เห็น 

รูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ย	ส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้ให้สอดคล้องเหม�ะสม		

	 	 ๒.๔		รัฐบ�ลทร�บถึงคว�มเป็นอยู่ในชุมชนม�กขึ้น	 เพื่อนำ�ไปกำ�หนดแนวท�งในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�

ต่อไป

 (ระหว่างเวลา ๑๕.๑๑.๐๖-๑๕.๑๔.๐๘ นาฬิกา) นายถวิล  มนตรี คณะทำางาน	ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 •	 แตล่ะโรงเรยีนมีคว�มพรอ้มและเตรยีมก�รไวห้ล�กหล�ย	นักเรยีนกลุม่ใดทีผู่ป้กครองส�ม�รถเรยีนแบบ	

Online	ได้	ก็ให้เรียนแบบ	Online	และผลักดันให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลเพื่อจะได้จัดก�รเองได้	

	 	 ๑)	 รัฐต้องจัดห�เครื่องมือ	 วัสดุ	อุปกรณ์	ส่งเสริม	สนับสนุน	สถ�นศึกษ�และนักเรียนให้ส�ม�รถ 

เข้�ถึงสื่อ	เครือข่�ยอินเทอร์เน็ตเพื่อก�รจัดก�รเรียนรู้โดยเท่�เทียมกันอย่�งทั่วถึง

	 	 ๒)	 ส่งเสริม	สนับสนุนครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	ในก�รพัฒน�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอนรูปแบบ

ออนไลน	์ส�ม�รถนำ�ผลก�รประเมินผู้เรยีนม�ใชไ้ด	้ต�มหลกัเกณฑก์�รจบหลกัสตูรของสถ�นศกึษ�	เพือ่ไมใ่หเ้กดิ

คว�มซำ้�ซ้อน

	 	 ๓)	 ควรปรบัลดเวล�เรยีนในโรงเรยีนใหน้้อยลง	เพือ่ใหนั้กเรยีนได้ศกึษ�คน้คว้�ด้วยตนเองนอกหอ้งเรยีน

ในรูปแบบก�รเรียนรู้แบบ	Online	และรูปแบบอื่น	ๆ

	 	 ๔)	 ส่งเสริมให้สถ�นศึกษ�ที่มีคว�มพร้อมส�ม�รถจัดรูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	Online	 ได้	 

เพื่อยกระดับคุณภ�พหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับ

	 	 ๕)	 ส่งเสริมให้มีก�รพัฒน�โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับก�รจัดก�รเรียนรู้	Online	ให้ผู้เรียนส�ม�รถ

เข้�ถึงได้ทุกอุปกรณ์	ทุกที่	ทุกเวล�	เช่น	โทรทัศน์	คอมพิวเตอร์	โทรศัพท์เคลื่อนที่	แท็บเล็ต	เป็นต้น

	 	 ๖)	 ห�กมีคว�มจำ�เป็นในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 

ทำ�ให้ไมส่�ม�รถเปดิเรยีนไดต้�มกำ�หนด	ควรจดัก�รเรยีนก�รสอน	Online	ควบคูกั่บก�รเรยีน	Onsite	ในโรงเรยีน

ทีม่คีว�มพรอ้มส�ม�รถจดัก�รเรียนรูด้้วยระบบ	Online	สำ�หรบันักเรียนทีม่คีว�มพรอ้มเรยีน	Online	เตม็รปูแบบ

ไม่ต้องม�เรียนในร�ยวิช�นั้น	ๆ	ซึ่งเป็นก�รลดจำ�นวนนักเรียนที่ม�เรียนในโรงเรียนให้มีจำ�นวนน้อยลง	ทั้งนี้ต้องมี

แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในก�รวัดและประเมินผล	 เพื่อให้โรงเรียนท่ีมีคว�มพร้อมส�ม�รถดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ได้	

ส่วนนักเรียนที่ไม่มีคว�มพร้อมด้�นก�รเรียน	Online	ให้ม�เรียนที่โรงเรียนต�มปกติ

	 	 ๗)	 ห�กสถ�นก�รณ์ไวรสัโคโรน�ยังไมค่ล่ีคล�ย	แตบ่�งจงัหวัดทีศ่นูยบ์รหิ�รสถ�นก�รณ์โควดิ-19	(ศบค.)	

ประก�ศเป็นพื้นที่สีเขียว	 เห็นควรให้เปิดโรงเรียนได้	ควรเปิดเรียนให้เด็กม�เรียนในห้องเรียน	แต่ต้องลดจำ�นวน

นักเรียนลงโดยก�รสลับวันม�โรงเรียน	

	 	 ๘)	 ก�รปรับปรุงส่ือ	DLTV	จ�กที่	 Live	 ในรูปแบบห้องเรียน	อ�จเพิ่มเติมในส่วนของวิดีโอ	วีดิทัศน์	

รูปภ�พ	บอร์ดเกมออนไลน์	ก�รสัมภ�ษณ์ผู้มีคว�มส�ม�รถ	 เป็นต้น	 เพื่อเพิ่มคว�มหล�กหล�ยของรูปแบบ 

ก�รสอนและเพิ่มคว�มสนใจของผู้เรียน	ควรลดสัดส่วนของก�รบรรย�ยลง
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	 	 ๙)	 ก�รมีปฏิสัมพันธ์ระหว่�งครูกับนักเรียนระหว่�ง	Live	ควรเป็นก�รติดต่อสื่อส�รแบบ	 two	way	

นักเรียนส�ม�รถติดต่อสื่อส�รกับครูได้	ครูส�ม�รถมอบหม�ยง�นแบบทดสอบให้ทำ�ขณะ	Online	ได้	

	 	 ๑๐)	 สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ต้องปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ท�งก�รศึกษ�ม�กที่สุด	เช่น	Google	Classroom	

เป็นต้น	แต่นอกจ�กเทคโนโลยี	ครูต้องออกแบบนวัตกรรมที่ส�ม�รถลงมือปฏิบัติจริงในชีวิตประจำ�วันได้	 เช่น	 

ก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ผ่�นก�รปลูกผัก	ปลูกต้นไม้

	 	 ๑๑)	 ก�รสร้�งแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับก�รเรียนรู้	สร้�งแอปพลิเคชันที่มีคว�มสนใจในด้�นเนื้อห�	

ก�รนำ�เสนอ	มีเกมที่ทบทวนคว�มรู้จะทำ�ให้นักเรียนมีคว�มสนใจในก�รเรียนม�กขึ้น	 เพร�ะในปัจจุบันมีคว�ม

ก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีต่�ง	ๆ	 เป็นอย่�งม�ก	ก�รสร้�งแอปพลิเคชันต่�ง	ๆ	ที่น่�สนใจในก�รเรียนรู้จึงส�ม�รถ

สร้�งได้ง่�ย	

	 	 ๑๒)	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มปกติ	 ห�กโรงเรียนใดอยู่ในพื้นที่สีเขียวในก�รระบ�ดของโรค 

โควิด-19	 ให้จัดก�รเรียนก�รสอนเป็นปกติ	แต่ต้องมีก�รควบคุม	กำ�กับ	ติดต�ม	ก�รเดินท�งของครู	นักเรียน	 

ไม่ให้เดินท�งไปในพื้นที่เสี่ยง	ห�กมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องเดินท�งไป	ต้องแจ้งต่อผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�นั้น	ๆ

	 	 ๑๓)	 ก�รจัดกลุ่มนักเรียนในก�รให้ม�เรียน	อ�จจะจัดเป็นหมู่บ้�น	โดยมีก�รกำ�หนดว่�หมู่บ้�นใดให้ม�

โรงเรียนวันไหน	จึงจะช่วยลดคว�มเสี่ยงของผู้เรียนจ�กพื้นที่ต่�ง	ๆ	ม�รวมตัวกัน	และจะช่วยลดก�รแพร่เช้ือ 

ลดก�รมีปฏิสัมพันธ์กันกับบุคคลที่ม�จ�กพื้นที่ต่�ง	ๆ

	 	 ๑๔)	 รฐับ�ลควรเพิม่ศนูยบ์รกิ�รอนิเทอรเ์นต็ประช�รฐั	เพร�ะนกัเรยีนบ�งคนครอบครวัไมม่คีว�มส�ม�รถ

ในก�รจ่�ยค่�อินเตอร์เน็ตให้แก่ผู้เรียนได้	

	 	 ๑๕)	 เพิ่มคว�มยืดหยุ่นของโครงสร้�งเวล�เรียนและคว�มหล�กหล�ยของรูปแบบก�รเรียนรู้	 โดยให้ครู 

ส�ม�รถออกแบบหน่วยก�รเรียนรู้	 เวล�เรียน	รูปแบบก�รจัดก�รเรียนและส่งเสริมก�รเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 

ด้วยตนเองต�มคว�มเหม�ะสม

	 	 ๑๖)	 กำ�หนดก�รเปิด-ปิดโรงเรียน	 โดยยืดหยุ่นต�มคว�มรุนแรงของสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของ 

โควิด-19	อ�จจะต้องจัดกลุ่มของผู้เรียนใหม่	โดยจัดให้มีก�รรวมกลุ่มของนักเรียนน้อยลง	เพื่อลดก�รแพร่ระบ�ด

ของโควดิ-19	จดัสลบัระดบัช้ันหรือสลบัวัน	เวล�ในก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนต�มคว�มเหม�ะสมและคว�มปลอดภยั	

รวมทั้งยืดหยุ่นได้ต�มคว�มเหม�ะสม

	 	 ๑๗)	 ปรับปรุงห้องเรียนให้ห้องเรียนปลอดภัยห่�งไกลโควิด-19	 เช่น	จัดระยะห่�งระหว่�งนักเรียน 

อย่�งน้อย	๑	เมตร	มีอ�ก�ศหมุนเวียน	มีเจลแอลกอฮอล์ล้�งมือ	มีก�รฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่�เชื้อทุกครั้งที่เปลี่ยน

ค�บเรียน	หรือเปลี่ยนจำ�นวนผู้เรียน	เป็นต้น	

	 	 ๑๘)	 สื่อส�รให้ผู้ปกครองทร�บคว�มจำ�เป็นของม�ตรก�รเปิด-ปิดโรงเรียน	 โดยชี้แจงโดยผ่�นท�งใด

ท�งหนึง่ให้ผูป้กครองทร�บโดยทัว่กนัว่�	รฐับ�ลมแีนวท�งก�รเปดิ-ปดิโรงเรียนอย�่งไร	เพือ่ใหผู้ป้กครองส�ม�รถ

ประเมินสถ�นก�รณใ์นอน�คตได	้หรอืจดัทำ�คูม่อืสำ�หรบัผูป้กครอง	สำ�หรับสนับสนุนบตุรหล�นในกรณเีรยีนท่ีบ�้น	

เช่น	วิธีก�รใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อเรียนออนไลน์	แนวท�งแก้ปัญห�เบื้องต้น	หรือคู่มือก�รใช้สื่อก�รเรียนรู้	เป็นต้น	

และเปิดช่องท�งที่เอื้อต่อก�รติดต่อสื่อส�รให้ครูและผู้ปกครองได้อย่�งสะดวกรวดเร็วม�กยิ่งขึ้น

	 	 ๑๙)	 ห�กจำ�เป็นต้องจัดให้มีก�รเรียนก�รสอนออนไลน์	 นักเรียน	และครูทุกคนควรได้รับอุปกรณ์ 

อย่�งเท่�เทียมก่อน	และควรจัดอบรมออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติมก่อนเริ่มเรียนจริง	 เพื่อเป็นก�รเตรียม 

คว�มพร้อมของทั้งครูและนักเรียน
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	 	 ๒๐)	 ก�รเรียนออนไลน์จ�กก�รดู	DLTV	ของส่วนกล�งนั้นมีคว�มเหลื่อมลำ้�สูง	 ไม่เหม�ะสมกับบริบท

ของนักเรียนต่�งจังหวัด	 เนื่องจ�กบ�งวิช�นักเรียนที่มีพื้นฐ�นอ่อนไม่ส�ม�รถเรียนได้ทัน	 เช่น	คณิตศ�สตร์	 

ภ�ษ�องักฤษ	เปน็ต้น	ดังนัน้	ก�รเรยีน	Online	จึงควรใหค้รทูีส่อนนักเรยีนจรงิ	ๆ 	เปน็ผูอ้อกแบบก�รจัดก�รเรยีนรู้

	 	 ๒๑)	 ให้โรงเรียนออกแบบก�รบริห�รจัดก�รให้สอดคล้องกับบริบทปัญห�และคว�มต้องก�รของชุมชน		

โดยกระบวนก�รมีส่วนร่วมแบบภ�คีเครือข่�ยต้องเพิ่มจำ�นวนครูให้เพียงพอ	 โดยวิธีก�รบรรจุพนักง�นร�ชก�ร

ให้เป็นครูบรรจุอัตร�จ้�งให้เป็นพนักง�นร�ชก�รต�มลำ�ดับ	และปฏิรูปก�รสอนให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

อย�่งแทจ้รงิ	โดยลดเวล�เรยีนในโรงเรยีนใหน้อ้ยลง	เพิม่กจิกรรมพฒัน�คณุธรรม		จรยิธรรม	และอ�ชพีใหเ้กดิขึน้

ในครอบครัว	พัฒน�ทักษะอ�ชีพในครอบครัว

	 	 ๒๒)	 หลักก�รพัฒน�มนุษย์ให้สมบูรณ์	ประกอบด้วย		

	 	 	 ๒๒.๑	 หลักคว�มรับผิดชอบโดยพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครู	สังคม	ปฏิรูปก�รเรียนก�รสอน	อยู่บ้�น

เท่�กับเรียน	อยู่โรงเรียนเท่�กับเรียน	ก�รประเมินผลเกิดได้ทุกที่ทั้งครู	ผู้ปกครอง	

	 	 	 ๒๒.๒		 หลักก�รบริห�รแบบมีส่วนร่วมโดยภ�คีเครือข่�ย

	 	 	 ๒๒.๓		 หลักแห่งคุณภ�พและม�ตรฐ�นสมรรถนะให้ยึดหลักสูตรแกนกล�ง	

	 	 ๒๓)	 ม�ตรก�รก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ในระยะสั้นและระยะย�ว

	 	 	 ๒๓.๑	 ม�ตรก�รระยะสั้น	รัฐบ�ลหรือท้องถิ่นต้องจัดสรรงบประม�ณที่สถ�นศึกษ�ข�ดแคลน 

โดยเร่งด่วน	ไม่จัดสรรแบบให้ข้อจำ�กัด	เช่น	ให้เป็นค่�ใช้จ่�ยร�ยก�รจำ�เป็นไม่ต้องระบุร�ยก�ร	ให้โรงเรียนจัดซื้อ

จัดจ้�งได้ต�มคว�มจำ�เป็น

	 	 	 ๒๓.๒	 ม�ตรก�รระยะย�ว	ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลอย่�งแท้จริง	 โดยก�ร 

กระจ�ยอำ�น�จก�รบริห�รจัดก�รทั้ง	๔	ด้�น

 (ระหว่างเวลา ๑๕.๑๘-๑๕.๒๑ นาฬิกา) รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร คณะทำางาน ได้กล่�ว

ต่อที่ประชุมว่�

 •	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รต้องถือโอก�สในช่วงวิกฤตจัดห�รูปแบบท่ีเหม�ะสมกับก�รศึกษ�ไทยในอน�คต

ด้วย	 เช่น	ก�รเก็บข้อมูลวิจัย	 เร่ือง	ก�รจัดระบบก�รเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะนักเรียนโดยรูปแบบเชิง 

บูรณ�ก�ร	ซึ่งสัดส่วนก�รเรียนแบบ	Onsite	On	Air	และ	Online	ในแต่ละพื้นที่ย่อมแตกต่�งกัน	จึงไม่เห็นด้วย 

ทีจ่ะให้แต่ละพ้ืนทีใ่ช้รปูแบบก�รเรยีนก�รสอนในสดัสว่นทีเ่ท�่กัน	ซ่ึงห�กมกี�รเกบ็ขอ้มลู	วจัิย	และพฒัน�ไปดว้ย

พร้อม	ๆ	กันก็จะทำ�ให้รูปแบบก�รศึกษ�มีก�รเปลี่ยนแปลงไปในทิศท�งที่ดีขึ้น

 (ระหวา่งเวลา ๑๕.๓๐-๑๕.๓๖ นาฬกิา) นายปราโมทย์ เลศิชวีกานต์ คณะทำางาน ได้กล่�วต่อทีป่ระชุมว่� 

	 ๑)	 ในสว่นของก�รบรหิ�รเห็นว่�	กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	

ควรกระจ�ยอำ�น�จก�รบริห�รให้แก่โรงเรียน	 เนื่องจ�กผู้บริห�รสถ�นศึกษ�เป็นผู้อยู่ในพื้นที่	 ย่อมรู้ว่�ในพื้นที่ 

ของตนมีปัญห�และควรมีก�รแก้ไขอย่�งไร	

	 ๒)		ส่วนก�รที่จะจัดให้นักเรียนม�เรียน	๒๐-๓๐	คน/ห้อง	คิดว่�โรงเรียนส�ม�รถทำ�ได้	 เพร�ะมีพื้นท่ี

เยอะ	
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	 ๓)		หลักสูตรก�รเรียนในช่วงก�รเรียนแบบออนไลน์ควรเน้นวิช�ท่ีเก่ียวกับทักษะก�รใช้ชีวิต	 วิช�ชีพ	 

และก�รอยู่ร่วมกันก่อน	ส่วน	๘	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ค่อยจัดก�รเรียนก�รสอนในวันที่	๑	กรกฎ�คม	ซึ่งเป็น 

วันเปิดภ�คเรียน

 (ระหว่างเวลา ๑๕.๓๗-๑๕.๔๓ นาฬิกา) นายวุฒิภัทร คงมั่น คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 •	 ก�รรักษ�ระยะห่�ง	 (Social	Distancing)	ของโรงเรียนขน�ดเล็กย่อมส�ม�รถทำ�ได้ง่�ยกว่�โรงเรียน

ขน�ดใหญ่	ดังนัน้	จงึตอ้งห�วิธีก�รแกป้ญัห�ของโรงเรยีนขน�ดใหญแ่ละโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีส่แีดง	โดยใหก้ระทรวง

ศึกษ�ธิก�รจัดทำ�แบบสอบถ�มคว�มคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีคว�มกังวลเกี่ยวกับบุตรหล�นในช่วงสถ�นก�รณ์

ก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 เพื่อจะได้ทร�บจำ�นวนของนักเรียนเพื่อเตรียม 

คว�มพร้อม	และเห็นว่�ในแต่ละสัปด�ห์ควรมี	๑	วัน	เน้นเรื่องคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี	

 ผลการพิจารณา :	ที่ประชุมได้พิจ�รณ�แล้วมีมติ	ดังนี้	

	 ๑)		ให้คณะทำ�ง�นพิจ�รณ�ศึกษ�ในประเด็นก�รเดินท�งม�โรงเรียนของนักเรียนในชนบทท่ีมีก�ร 

นั่งรถส�ธ�รณะร่วมกันม�	ซึ่งก�รเดินท�งในลักษณะเช่นนี้มีคว�มปลอดภัยเพียงพอแล้วหรือไม่

	 ๒)		ก�รกำ�หนดให้มีนักเรียนจำ�นวน	๒๐	คน/ห้อง	จะเป็นก�รเพ่ิมภ�ระให้แก่ครูผู้สอนและผู้ปกครอง 

หรือไม่	เพียงใด

	 ๓)	 เห็นควรให้ฝ่�ยเลข�นุก�รคณะทำ�ง�นนำ�สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้รับจ�กก�ร

ประชุมคณะทำ�ง�นจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเร่งด่วนว่�ด้วยก�รบริห�ร	ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์ 

โควิด	๒๐๑๙	(COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย	ในคณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�	วุฒิสภ�	ครั้งที่	๑/๒๕๖๓	 

วันศุกร์ที่	๒๒	พฤษภ�คม	๒๕๖๓	และครั้งที่	๒/๒๕๖๓	วันจันทร์ที่	๒๕	พฤษภ�คม	๒๕๖๓	ผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

(โปรแกรม	Cisco	Webex	Meetings)	เสนอเข้�ที่ประชุมคณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�	วุฒิสภ�

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ฝ่�ยเลข�นุก�รคณะทำ�ง�นฯ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					กลุ่มง�นคณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				สำ�นักกรรม�ธิก�ร	๓

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			ผู้จดบันทึกก�รประชุม
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ประเด็นข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ของคณะทำางานจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหาร

การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) 

 (ระหว่างเวลา ๑๐.๐๘-๑๐.๒๐ นาฬิกา) นายสมพร  สุขอร่าม คณะทำางาน	ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�	

	 ๑)		 ประเด็นเกี่ยวกับก�รเปิดเรียนในส่วนของสถ�นศึกษ�ขน�ดเล็กจะไม่ประสบปัญห�	แต่ในส่วนของ 

สถ�นศึกษ�ขน�ดใหญ่	และขน�ดใหญ่พิเศษ	 เท่�ที่ประสบม�พบว่�จะมีปัญห�ในส่วนของวิธีก�รจัดก�รรักษ� 

ระยะห่�ง	 (Social	Distancing)	และที่สำ�คัญในเรื่องของระบบเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่เสถียรและมี

ประสิทธิภ�พเท่�ที่ควร	นักเรียนในระดับมัธยมศึกษ�ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ให้คว�มสนใจก�รเรียนในระบบ	On	Air	

	 ๒)		 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 เน้นก�รจัดก�รศึกษ�ระบบ	Onsite	คือ	ก�รให้นักเรียนทั้งชั้นม�เรียน 

พร้อมกัน	แต่จะมีก�รจัดแบ่งห้องเป็น	๒	ห้อง	ที่อยู่ในพื้นที่ติดกัน	ห้องแรกมีครูสอน	อีกห้องเรียนผ่�น	Live	สด	

แต่ครูส�ม�รถเดินไปม�ได้ทั้ง	๒	ห้องได้โดยสะดวก	เพื่อสร้�งปฏิสัมพันธ์ที่ดี	และครูส�ม�รถตอบข้อซักถ�มของ

นักเรียนได้ในทันที

	 ๓)	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ส่วนใหญ่จะมีก�รจัดก�รเรียนก�รสอบแบบ	Online	โดยใช้โปรแกรม	

Zoom	Meeting	กบั	Google	Classroom	เพือ่นักเรยีนจะไดต้อบคำ�ถ�มจ�กก�รบ�้นทีค่รมูอบหม�ยให้ทำ�	หรอื

อ�จแบ่งม�เรียน	Onsite	๕๐%	อีก	๕๐%	เรียนแบบ	On	Air	ถ่�ยทอดสดผ่�นโปรแกรม	Zoom	Meeting	

	 ๔)	 ก�รแบ่งนักเรียนห้องเดียวกันออกเป็น	๒	ชุด	 โดยให้ม�เรียนช่วงเช้�	๑	ชุด	และเรียนช่วงบ่�ยอีก	 

๑	ชุด	จะมีปัญห�ม�กเพร�ะจะกระทบในเร่ืองก�รเดินท�งที่ต้องใช้รถโดยส�ร	หรือรถรับส่งนักเรียนโดยตรง	 

ซึ่งก�รขนส่งนักเรียนจะไม่ส�ม�รถใช้แนวท�งก�รรักษ�ระยะห่�ง	 (Social	Distancing)	 ได้	และระบบดูแลและ 

ชว่ยเหลอืนกัเรยีนจะมีปัญห�ต�มม�	(เรยีนบ่�ย	ชว่งเช�้นักเรยีนไปอยูไ่หน)	ห�กใหร้ถรบัสง่นักเรยีนจะรบันักเรยีน 

ต่อเที่ยวเพียง	๖-๗	คนนั้นเป็นไปได้ย�ก	 เน่ืองจ�กระยะท�งจ�กบ้�นนักเรียนม�ยังสถ�นศึกษ�	 ต้องผ่�น 

พื้นที่หล�ยตำ�บล	หล�ยอำ�เภอ	หล�ยชุมชน	รถ	๑	คัน	จะต้องรับส่งนักเรียนหล�ยสถ�นศึกษ�	ดังนั้น	ก�รที่จะใช้

ม�ตรก�รรักษ�ระยะห่�ง	(Social	Distancing)	จะไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้

	 ๕)	 ในส่วนของก�รเรียนออนไลน์ก็ควรต้องให้นักเรียนที่เรียนได้มีก�รวัดอุณหภูมิร่�งก�ย	 เพ่ือเป็นก�ร 

ตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวล�	 โดยอ�จขอคว�มร่วมมือ	อสม.	 ในก�รวัดอุณหภูมิ	และร�ยง�นข้อมูลไปยังครู 

ผู้รับผิดชอบทุกวัน	สถิติดังกล่�วจะเป็นเครื่องมือในก�รตรวจสอบสุขภ�พของผู้เรียนทุกคน	เพื่อส�ม�รถว�งแผน

ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนได้	และเป็นแนวท�งหนึ่งในก�รของดเว้นก�รเดินท�งที่อ�จไม่ต้องใช้ม�ตรก�รรักษ�

ระยะห่�ง	 (Social	Distancing)	 เพื่อให้ผู้เรียนสะดวกในก�รเดินท�งม�เรียนม�กขึ้น	 โดยสถ�นศึกษ�จะต้อง 

จัดสุขอน�มัยที่สถ�นศึกษ�อีกครั้งหนึ่ง

	 ๖)		 โรงอ�ห�ร	จะมีก�รแบ่งช่วงก�รพักออกเป็น	๓	ช่วง	คือ	๑๐.๓๐	น.	๑๑.๓๐	น.	และ	๑๒.๓๐	น.	

โดยมีก�รขย�ยพื้นที่โรงอ�ห�รออกไปบริเวณด้�นข้�งให้มีขน�ดพื้นที่เพิ่มม�กขึ้น	ส�ม�รถทำ�ให้ม�ตรก�รรักษ� 

ระยะห่�ง	(Social	Distancing)	มีคว�มชัดเจนขึ้น
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	 ๗)		 ปัญห�เรื่องอินเทอร์เน็ต	ที่เป็นภ�ระกับผู้ปกครอง	ในส่วนนี้นั้นเนื่องจ�กมีงบเรียนฟรี	๑๕	ปี	สำ�หรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ที่รัฐจัดสรรให้คนละ	๙๕๐	บ�ท	ภ�คเรียนละ	๔๗๕	บ�ท	เป็นงบประม�ณ

ในก�รพัฒน�กิจกรรมผู้เรียน	ซึ่งสถ�นศึกษ�ส�ม�รถนำ�งบประม�ณส่วนน้ีซ้ือซิมอินเทอร์เน็ตเพื่อก�รเรียนรู้ 

และก�รสืบค้นข้อมูลของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยได้	ซึ่งจะเป็นท�งหนึ่งในก�รลดภ�ระค่�ใช้จ่�ย

ของผู้ปกครอง

 (ระหว่างเวลา ๑๐.๒๐-๑๐.๒๖ นาฬิกา) นายวิทยา ประวะโข คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�   

 แนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	ส�ม�รถแบ่งวิธีก�รต่�ง	ๆ	

ออกได้เป็น	๕	รูปแบบ

	 ๑)		 แบบ	Onsite	คือ	รูปแบบปกติ

	 ๒)		 แบบผสมผส�น	คือ	สลับชั้นเรียน	เช่น	ก�รเรียนวันคู่	วันคี่	สลับวันจันทร์	พุธ	ศุกร์	เป็นต้น	

	 ๓)		 แบบสลับเวล�เรียน	คือ	ม�เรียนทุกวัน	แต่เรียนในช่วงเช้�	๑	ชุด	และบ่�ยอีก	๑	ชุด

	 ๔)		 แบบสลับกลุ่มนักเรียน

	 ๕)		 แบบเอ�สถ�นศึกษ�ขน�ดเล็กไปควบรวมกับสถ�นศึกษ�ขน�ดใหญ่	คือ	ต้องสำ�รวจว่�สถ�นศึกษ�

ขน�ดเล็กใด	 ต้ังอยู่ใกล้กับสถ�นศึกษ�ขน�ดใหญ่	หรือใหญ่พิเศษบ้�ง	 ซ่ึงห้องเรียนของสถ�นศึกษ�ขน�ดเล็ก 

จะมีพื้นที่เพียงพอในก�รรองรับนักเรียนเพิ่มเติมจ�กสถ�นศึกษ�ขน�ดใหญ่	หรือใหญ่พิเศษได้	และครูก็ส�ม�รถ

เดินท�งไปสอนได้	ก็เป็นอีกวิธีก�รหนึ่งในก�รแก้ไขปัญห�	ซึ่งผู้เรียนในสถ�นศึกษ�ขน�ดเล็กก็จะได้รับประโยชน์

จ�กก�รสอนในครั้งนี้ด้วย	แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ที่คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�	และผู้ปกครองในก�รให้คว�มเห็นชอบ

	 นอกจ�กนี	้เนือ่งจ�กระยะเวล�ในก�รเปดิภ�คเรยีนใหท้นัในวันที	่๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	มขีัน้ตอนทีล่�่ช�้ม�ก	 

แต่ต้องดำ�เนินก�รให้ทัน	 ก�รดำ�เนินก�รของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นเป็นเพียงก�ร 

ดำ�เนินง�นในมิติที่	๑	ก�รดำ�เนินง�นเพื่อคว�มปลอดภัยเท่�นั้น	แต่ยังมีอีก	๕	มิติ	คือ	มิติที่	๒	ก�รเรียนรู้สู่ก�ร

ป้องกัน	มิติที่	๓	ก�รควบคุมเด็กพิเศษ	เด็กด้อยโอก�ส	เด็กในพื้นที่ห่�งไกล	มิติที่	๔	สวัสดิภ�พและก�รคุ้มครอง	

มิติที่	๕	นโยบ�ยและแผนในก�รรองรับ	และมิติที่	๖	ก�รบริห�รก�รเงินที่เกี่ยวกับโรคระบ�ด	จะมีแนวท�งใด 

ทีค่ณะกรรมก�ร	ศบค.	จงัหวัด	เรง่รดัก�รดำ�เนนิก�รใหร้วดเรว็และกระชบัเวล�ม�กขึน้ก็จะสง่ผลดตีอ่สถ�นศกึษ�

อย่�งม�ก

	 ก�รจัดก�รศึกษ�ในพ้ืนท่ีต่�ง	 ๆ	ต้องพิจ�รณ�ศึกษ�คว�มพร้อม	 และจำ�เป็นต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือ 

ของหนว่ยง�นระดบัจงัหวัด	สำ�นกัง�นพระพทุธศ�สน�จงัหวดั	วฒันธรรมจงัหวดั	องคก์�รบรหิ�รสว่นจังหวดั	ปญัห�

ที่พบเจอในประเด็นสำ�คัญ	คือ	สถ�นศึกษ�ขน�ดเล็กไม่มีอ่�งล้�งมือ	 เนื่องจ�กไม่มีงบในก�รดำ�เนินก�ร	โดยใน 

เบื้องต้นได้มีก�รขอตู้โทรศัพท์เก่�จ�กองค์ก�รโทรศัพท์และใช้กะละมังว�งในตู้เพื่อให้เป็นสัดส่วน	หรืออ�จใช้ 

ถังนำ้�มันตัด	ซึ่งเป็นก�รประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มี	 โดยคว�มร่วมมือของวิทย�ลัยเทคนิคในพื้นที่ให้คว�มช่วยเหลือ 

ในเรื่องดังกล่�ว	โดยใช้งบประม�ณต่อชุดไม่เกิน	๑,๐๐๐	บ�ท	นอกจ�กนี้	หน่วยง�นส่วนท้องถิ่นก็มีคว�มสำ�คัญ

ในก�รประส�นคว�มร่วมมือในเรื่องต่�ง	ๆ	อีกด้วย
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 (ระหว่างเวลา ๑๐.๒๓-๑๐.๓๐ นาฬิกา) นายพิสุทธ์ิ แสนเมือง คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�  

 สถ�นศึกษ�ขน�ดเล็กไม่ประสบปัญห�ในก�รเปิดเรียน	 นักเรียนในระดับประถมศึกษ�ส่วนใหญ่อ�ศัย 

อยู่กับต�ย�ย	ก�รจะจัดก�รเรียนก�รสอนแบบ	Online	จะมีปัญห�ค่อนข้�งม�ก	 เน่ืองจ�กไม่มีคว�มพร้อม 

ทั้งในเรื่องของเครื่องรับสัญญ�ณที่มีไม่ทั่วถึง	และกล่องรับสัญญ�ณที่ไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้	ประกอบกับผู้ปกครอง	

ส่วนใหญ่มีคว�มต้องก�รให้บุตรหล�นเรียนแบบ	Onsite	ในวันที่	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	แต่เงื่อนไขและข้อจำ�กัด

ต่�ง	ๆ	 ก็ยังคงเป็นปัญห�เช่นเดียวกัน	 โดยต้องประชุมคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นก่อน	จ�กนั้นส่งเรื่อง 

ม�ยังสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เพื่อขอคว�มเห็นชอบ	และส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมก�ร	กศจ.	เพื่อให้คว�ม 

เห็นชอบก่อนส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมก�ร	ศบค.	จังหวัด	จึงจะส�ม�รถเปิดสถ�นศึกษ�ได้	ซึ่งเวล�ที่เหลืออีก 

เพียงเดือนเดียว	ประกอบกับ	กศจ.	มีก�รประชุมเพียงเดือนละ	๑	ครั้ง	ในช่วงปล�ยเดือน	เกรงว่�ก�รดำ�เนินก�ร 

ต่�ง	ๆ	ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และสถ�นศึกษ�จะมีคว�มล่�ช้�และจัดก�รเรียนก�รสอนไม่ทันต�ม

กำ�หนด	นอกจ�กนี้	ก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละสถ�นศึกษ�ในพื้นที่ต่�ง	ๆ	นั้น	 เห็นว่�แต่ละสถ�นศึกษ�ส�ม�รถ

จดัก�รศกึษ�ได้	แตต่อ้งคำ�นงึถงึคว�มพร้อมของสถ�นศกึษ�	คว�มเหน็ของคณะกรรมก�รสถ�นศกึษ�	ผูป้กครอง	

ชุมชน	อสม.	และคว�มร่วมมือของชุมชน

 (ระหว่างเวลา ๑๐.๓๖-๑๐.๔๑ นาฬิกา) นายวรทัศน์ บุญโคตร คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�	

	 ๑)		 สถ�นศึกษ�ต้องจัดก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนและบรรลุตัวชี้วัดร�ยวิช�

	 ๒)		 มีระบบป้องกันก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)

	 ดังนั้น	ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	ตั้งแต่ระดับ 

ประถมศึกษ�ปีที่	๑-มัธยมศึกษ�ปีที่	๖	ควรดำ�เนินก�ร	ดังนี้

	 ๑)		 ร�ยวิช�ที่มีหน่วยกิต	๐.๕	ต้องจัดเรียน	Block	Course	หรือจัดเรียนในครั้งเดียวแบบเข้มข้น	

	 ๒)		 จัดก�รเรียนแบบวันเว้นวัน

	 ๓)		 สลับเรียนทั้งแบบ	Onsite	และ	Online

	 ก�รจดัวธิกี�รเรยีนก�รสอนมหีล�กหล�ย	แตอ่ยูท่ีก่�รจัดก�รเรยีนก�รสอนว่�ผูเ้รียนแตล่ะพืน้ทีเ่หม�ะสมใน

ก�รจัดก�รศึกษ�รูปแบบใด	ผลก�รประเมินระบบก�รจัดก�รศึกษ�ดังกล่�วเป็นไปในทิศท�งที่ดี	 	แต่ผู้ปกครอง 

ก็ยังประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนเรียนแบบ	Onsite	ม�กกว่�	

 

 (ระหว่างเวลา ๑๐.๔๑-๑๐.๔๘ นาฬิกา) นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�	

	 ในช่วง	๓	 เดือนที่ผ่�นม�อยู่ในช่วงปิดเทอมที่มีระยะเวล�น�นม�ก	 ซึ่งเด็กก็ไม่ได้มีก�รพัฒน�คว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถใด	ๆ	คว�มด้อยในเรื่องของคว�มคิดคว�มรู้จะมีคว�มถดถอยลงไปอย่�งม�ก	จ�กสถ�นก�รณ์ 

ที่เกิดขึ้นเด็กจะให้คว�มสนใจก�รเรียนก�รสอนแบบ	Onsite	ม�กกว่�	แต่ก�รสอนแบบ		On	Air		หรือ	Online	

เด็กไม่มีคว�มสนใจเท่�ที่ควร	อีกท้ังเด็กต้องก�รมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนร่วมชั้นม�กกว่�	ดังน้ัน	ก�รจัด 

ก�รเรยีนก�รสอนทีม่กี�รปลกูฝงัคุณธรรม	จรยิธรรมใหก้บัเดก็	และใหเ้ดก็มสีขุภ�วะทีด่นีัน้	ควรตอ้งจดัก�รศกึษ� 

แบบ	Onsite	นอกจ�กนี้	ในช่วงระหว่�งที่รอสถ�นศึกษ�เปิดเทอมนั้น	สถ�นศึกษ�ต่�ง	ๆ	อ�จต้องจัดก�รศึกษ�

แบบ	Pre-learning	ก่อนวันที่	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	เพื่อไม่ให้เวล�ที่มีอยู่เกิดก�รสูญเปล่�และยังเป็นก�รสร้�ง
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พัฒน�ก�รให้ผู้เรียนได้เตรียมคว�มพร้อมก่อนเปิดเรียนด้วย	 ซ่ึงผู้ปกครอง	ชุมชน	และท้องถ่ินน่�จะให้คว�ม 

ช่วยเหลือทุกสถ�นศึกษ�ในพื้นที่เป็นอย่�งดี	

 (ระหว่างเวลา ๑๐.๔๘-๑๐.๕๔ นาฬิกา) นายถวิล มนตรี คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�	 

 จ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	นั้น	ชุมชน	สังคม	และผู้นำ� 

ท้องถิ่นได้ให้คว�มสำ�คัญในเร่ืองดังกล่�วอย่�งม�ก	แต่ละพื้นที่มีปัญห�จัดก�รศึกษ�ที่แตกต่�งกัน	 ระบบ

อินเทอร์เน็ตที่ภ�ครัฐจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอกับก�รใช้ง�น	ห�กได้รับก�รสนับสนุนจะส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได้ 

อย่�งดี	 ในส่วนของก�รจัดก�รศึกษ�นั้น	ควรให้สถ�นศึกษ�และชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเปิดก�รเรียนได้ต�มคว�ม

เหม�ะสมและคว�มพร้อม	ประกอบกับห�กพิจ�รณ�ให้รอบคอบแล้วในสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ดังกล่�ว	เป็นโอก�สดีที่จะต้องปฏิรูปก�รศึกษ�ในประเด็นต่�ง	ๆ	ดังนี้

	 ๑)		 ก�รปฏิรูปหลักสูตรก�รเรียนก�รสอน	บ�งวิช�มีเน้ือห�ที่ม�กเกินไป	 และไม่ได้นำ�ไปใช้ในชีวิต 

ประจำ�วัน	จึงควรต้องปรับลดในเรื่องหลักสูตรและเนื้อห�ก�รเรียนก�รสอนเท่�ที่ใช้จริง

	 ๒)		 ก�รปฏิรูปก�รสอน	ต้องเน้นในเรื่องก�รปฏิบัติและประสบก�รณ์เป็นหลัก

	 ๓)		 ก�รปฏิรูปก�รวัดและประเมินผล	โดยเน้นผลง�นในเชิงประจักษ์

	 ๔)		 ก�รปฏิรูปก�รบริห�รจัดก�รด้�นงบประม�ณ	โดยให้สถ�นศึกษ�ส�ม�รถบริห�รจัดก�รงบประม�ณ

ได้เองต�มบริบทคว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะสม

 (ระหว่างเวลา ๑๐.๕๘-๑๑.๐๓ นาฬิกา) นายอัมพร กุลาเพ็ญ คณะทำ�ง�น	 ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�	 

	 ก�รจัดก�รศึกษ�ที่จะประสบผลสำ�เร็จได้ต้องมีนโยบ�ยที่มีคว�มชัดเจน	 สะดวกต่อก�รนำ�ไปปฏิบัติ 

ให้เกิดผล	 เช่น	ก�รกระจ�ยอำ�น�จให้สถ�นศึกษ�ในก�รจัดก�รศึกษ�	ซึ่งสถ�นศึกษ�ต่�ง	ๆ	จะส�ม�รถสร้�ง

นวัตกรรมใหม่	ๆ	ท�งก�รศึกษ�ขึ้นได้	 เพร�ะสถ�นศึกษ�ในแต่ละพื้นที่จะมีคว�มแตกต่�งกันทั้งด้�นก�ยภ�พ

และบริบทพื้นที่	จ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	มีปัญห�ในระบบ 

ก�รจดัก�รศกึษ�แบบ	Online	อย�่งม�ก	เนือ่งจ�กคว�มไมพ่รอ้มของตวัผูเ้รยีนเอง	และผูป้กครอง	ซึง่สว่นใหญเ่ด็ก

จะอ�ศัยอยู่กับปู่	ย่�	ต�	ย�ย	ดังนั้น	ห�กสถ�นศึกษ�มีคว�มร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงพย�บ�ล 

ส่งเสริมสุขภ�พประจำ�ตำ�บล	 (รพ.สต.)	อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	 (อสม.)	ชุมชน	ท้องถิ่น	กำ�นัน	 

ผูใ้หญบ้่�น	องคก์�รบริห�รส่วนตำ�บล	เพือ่ใหค้ว�มรว่มมอืและอำ�นวยคว�มสะดวกในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง	จะส�ม�รถ

ทำ�ให้ก�รจัดก�รศึกษ�เดินหน้�ไปได้อย่�งมีคุณภ�พ

 (ระหว่างเวลา ๑๑.๐๕-๑๑.๑๐ นาฬกิา) นายศกัดิสิ์น โรจนส์ราญรมย ์คณะทำางาน	ไดก้ล่�วต่อทีป่ระชุมว�่	 

	 ในประเด็นของคว�มมีเอกภ�พท�งนโยบ�ย	หล�กหล�ยก�รปฏิบัติ	 จะครอบคลุมประเด็นที่จะนำ�ไปสู่

ก�รเปลี่ยนผ่�น	แต่อ�จต้องพิจ�รณ�ในส่วนของก�รมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น	แต่ทั้งนี้อ�จต้องพิจ�รณ�ถึง 

หลกัในก�รจดัก�รศกึษ�ทีต่อ้งเนน้	Active	Learning	เป็นหลกั	ทีเ่ปน็ก�รเอ�ส�ระก�รเรยีนก�รสอนไปออกแบบ

ให้ผู้เรียนได้เข้�ถึงวิธีคิด	วิธีแก้ปัญห�	วิธีสร้�งเจตคติ	ค่�นิยม	วิธีก�รทำ�ง�น	ซึ่งเป็นคว�มรู้ที่ผู้เรียนจะส�ม�รถ 

นำ�ไปใช้ได้จริง	แต่ก�รสอนที่เกิดขึ้นกลับมีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบ	Passive	Learning	ซึ่งเป็นก�รสอน 

ให้ผู้เรียนได้ท่องจำ�และนำ�สิ่งที่จำ�ไปสอบเพื่อวัดผล	แต่ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องก�รพัฒน�คน	ไม่ส�ม�รถวัดผลก�ร
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เรียนรู้ในเชิงประจักษ์ได้	 ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน	O-NET	 จึงมีคะแนนที่ตกตำ่�ม�โดยตลอด	ทุกวิช�ที่สอนมี 

คว�มสำ�คัญม�กที่ผู้เรียนจะต้องเข้�ถึงกระบวนก�รเรียนรู้	ดังนั้น	อ�จต้องใช้โอก�สนี้ในก�รปฏิรูประบบก�รเรียน

ก�รสอนใหม่	ซึ่งจะใช้เวล�เพียง	๒	ใน	๓	ในก�รจัดก�รศึกษ�เท่�นั้นก็จะส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได้	ห�กส�ม�รถ

สร้�งคว�มเข้�ใจในส่วนนี้ได้	จ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดที่วิกฤตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	 

ก็จะกล�ยเป็นโอก�สที่จะพัฒน�ระบบก�รศึกษ�ได้	ซึ่งเมื่อผู้เรียนมีกระบวนก�รคิดแล้วปัญห�ต่�ง	ๆ 	ที่จะเกิดขึ้น

ต�มม�ก็ไม่เป็นปัญห�	เนื่องจ�กผู้เรียนมีกระบวนก�รคิด	มีวิธีคิด	วิธีแก้ปัญห�ได้เป็นอย่�งดี

 (ระหว่างเวลา ๑๑.๑๐-๑๑.๑๕ นาฬกิา) นายตวง อนัทะไชย ประธานคณะทำางาน ได้กล�่วสรุปประเดน็

ในเบือ้งต้นว�่	ก�รจดัก�รศกึษ�ใหม้คีณุภ�พภ�ยใตบ้รบิทของคว�มมเีอกภ�พท�งนโยบ�ยหล�กหล�ยก�รปฏบิตั	ิ

นั้น	จะต้องคำ�นึงถึงก�ย	อ�รมณ์	สังคม	ปัญญ�	ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญอย่�งม�กต่อผู้เรียน	ที่จะต้องพัฒน�ไปอย่�ง

สัมพันธ์กัน	แต่สิ่งสำ�คัญที่ต้องพิจ�รณ�	คือ	 

	 ๑)		 กรณีทีไ่มม่กี�รระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	น้ัน	ก�รจดัก�รศกึษ�กจ็ะตอ้ง

ดำ�เนินก�รแบบ	Onsite	เต็มรูปแบบต�มหลักสูตร	เพื่อให้บรรลุสมรรถนะหลักที่สำ�คัญ	ประกอบด้วย

	 	 ๑.๑)	 เอกภ�พท�งด้�นหลักสูตร	คือ	จัดก�รศึกษ�ให้ผู้เรียนได้ครบต�มหลักสูตร	มีคุณภ�พ	บรรลุ 

ตัวชี้วัดร�ยวิช�

	 	 ๑.๒)	เอกภ�พท�งด้�นม�ตรก�รในก�รควบคุมโรคระบ�ด

	 	 ๑.๓)	เอกภ�พท�งด้�นก�รยึดตัวผู้เรียนเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญ

	 	 ๑.๔)	ยึดหลักก�รมีส่วนร่วมของภ�คีเครือข่�ยที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงพย�บ�ล

ส่งเสริมสุขภ�พประจำ�ตำ�บล	 (รพ.สต.)	อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	 (อสม.)	ชุมชน	ท้องถิ่น	กำ�นัน	 

ผู้ใหญ่บ้�น	องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล	ในก�รให้คว�มร่วมมือในภ�รกิจอย่�งอื่นที่เอื้อต่อก�รจัดก�รศึกษ�

	 ๒)		 กรณีที่มีก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	ก็ต้องมีก�รจัดก�รศึกษ� 

เช่นเดียวกัน	คือ	หล�กหล�ยในท�งปฏิบัติ	กล่�วคือ	ทุกสถ�นศึกษ�ต้องจัดในรูปแบบผสม	ทั้งแบบ	Onsite	 

On	Air	และแบบ	Online	แต่ต้องคำ�นึงถึงปัจจัยแวดล้อมและคว�มพร้อมของแต่ละพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่�งกัน

 (ระหวา่งเวลา ๑๑.๑๕-๑๑.๑๙ นาฬกิา) นายบรูพาทศิ พลอยสุวรรณ ์คณะทำางาน	ได้กล่�วตอ่ทีป่ระชุมว่�	 

	 จ�กสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะต้องยึดหลักของคว�มปรกติใหม่	 หรือฐ�นวิถีชีวิตใหม่	 (New	 

Normal)	ซึ่งก�รจัดก�รศึกษ�ในรูปแบบใหม่ก็ต้องสอดคล้องกับฐ�นวิถีชีวิตใหม่	 (New	Normal)	ที่เกิดขึ้น	 

ในก�รจัดก�รศึกษ�รูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่จะเกิดฐ�นวิถีชีวิตใหม่	 (New	Normal)	 น้ัน	 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนต่�ง	ๆ	ทั้งในระดับนโยบ�ย	ซึ่งหม�ยถึงรัฐบ�ล	และกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	รวมถึงหน่วยง�น

ส่วนกล�ง	จะต้องเข้�ใจบรรทัดฐ�นใหม่ของสังคม	และต้องกำ�หนดนโยบ�ยที่ต้องสอดคล้องกับฐ�นวิถีชีวิตใหม่ 

(New	Normal)	ส่วนในระดับพื้นที่ก็ต้องทำ�หน้�ที่ในก�รขับเคลื่อนและดำ�เนินก�รต่�ง	ๆ	ให้สอดคล้องกับฐ�น

วิถีชีวิตใหม่	 (New	Normal)	ด้วย	และที่สำ�คัญสถ�นศึกษ�จะต้องเข้�ใจฐ�นวิถีชีวิตใหม่	 (New	Normal)	และ 

จะต้องจัดก�รศึกษ�ให้สอดคล้องกับคว�มเปลี่ยนแปลงใหม่	 ๆ	 ที่เกิดข้ึนด้วย	 โดยในแต่ละส่วนจะต้อง 

จัดกระบวนก�รดำ�เนินง�นที่ต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกัน	ซึ่งก็จะแตกต่�งกันไปต�มแต่ละบริบทของพื้นที่
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 (ระหว่างเวลา ๑๑.๒๓-๑๑.๒๖ นาฬิกา) นางนัยนา ตันเจริญ คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่� 

	 ภ�ยใต้หลักก�รของคว�มมีเอกภ�พท�งนโยบ�ยหล�กหล�ยก�รปฏิบัติ	 โดยเฉพ�ะในเรื่องของก�รบริห�ร

จัดก�รจะต้องสอดคล้องกับสภ�พปัญห�และคว�มต้องก�รของชุมชน	รวมทั้งคว�มมีส่วนร่วม	ประเด็นถัดม� 

ในเรือ่งของหลกัสูตร	ก�รจัดก�รศกึษ�ต้องดำ�เนนิก�รใหค้รบต�มทีห่ลกัสูตรกำ�หนด	แตก่ระบวนก�รจัดก�รศึกษ�

ก็จะต้องมีรูปแบบที่แตกต่�งกันออกไป	เช่น	ก�รสลับวัน	ก�รสลับเวล�	ขึ้นอยู่กับคว�มพร้อมและคว�มเหม�ะสม 

ของแต่ละสถ�นศึกษ�	ประเด็นต่อม�ในเรื่องของคว�มปลอดภัยในเร่ืองสุขภ�พที่ต้องมีอย่�งเพียงพอ	ซึ่งจะต้อง 

มีก�รจัดสวัสดิก�รทั้งในส่วนของครู	ผู้เรียน	ผู้บริห�ร	นอกจ�กนี้	 ในส่วนของอ�ห�รกล�งวันต้องมีก�รจัดสรร 

งบประม�ณให้สถ�นศึกษ�ต่�ง	 ๆ	อย่�งเพียงพอต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม	และกระบวนก�รเบิกจ่�ย 

งบประม�ณไม่ควรจะมีขั้นตอนที่ยุ่งย�ก	เพื่อให้งบประม�ณลงไปถึงตัวผู้เรียนได้อย่�งมีคุณภ�พ

 (ระหว่างเวลา ๑๑.๒๙-๑๑.๓๑ นาฬิกา) นายวุฒิภัทร คงมั่น คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�	

 เรื่องก�รขนส่งผู้เรียนยังเป็นปัญห�และไม่มีก�รดำ�เนินก�ร	 ซ่ึงเรื่องน้ีจะต้องประส�นกับกรมก�รขนส่ง 

ท�งบกดว้ย	เนือ่งจ�กตอ้งจดัก�รเดนิท�งใหอ้ยูภ่�ยใตม้�ตรก�รก�รรกัษ�ระยะห�่งท�งสงัคม	(Social	Distancing)	 

โดยสถ�นศึกษ�ขน�ดใหญ่ในกรุงเทพมห�นคร	 ต้องมีก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รในก�รเดินท�งของผู้เรียน	และ

ต้องประส�นกับองค์ก�รขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 (ขสมก.)	 ในก�รจัดห�รถ	 ซ่ึงอ�จต้องมีก�รนำ�รถเก่�ที่กำ�ลังจะ 

ปลดระว�งม�ออกแบบใหม่	และใช้ในก�รรับส่งผู้เรียนในระยะสั้นจะส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได้ในท�งหนึ่ง

 (ระหว่างเวลา ๑๑.๓๑-๑๑.๓๓ นาฬิกา) นางรสรินทร์ ดาแก้ว คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

 ขอนำ�เสนอแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�	“เอกภ�พท�งนโยบ�ยหล�กหล�ยก�รปฏิบัติ”	ซึ่งตนเห็นด้วยกับ

คว�มเปน็เอกภ�พและวิธีก�รปฏิบัติทีห่ล�กหล�ย	เน่ืองจ�กเดก็ทกุคนตอ้งไดร้บัโอก�สท�งก�รศกึษ�เท่�เทยีมกนั	 

วิธีก�รเรียนรู้ของเด็กจะแตกต่�งกันออกไป	ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับคว�มแตกต่�งระหว่�งบุคคล	

 แนวทางในการจัดการเรียนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีดังนี้

	 ๑)		 ในช่วงออกเยี่ยมบ้�นได้ให้ครูสัมภ�ษณ์/สอบถ�มเกี่ยวกับม�ตรก�รป้องกันโรคระบ�ด	ห�กเปิดเรียน	

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในก�รป้องกันสุขภ�พของนักเรียนในเบื้องต้น	ตลอดจนอธิบ�ยเพิ่มเติม 

เรื่องก�รป้องกันตนเองให้ปลอดภัย	สรุปรวบรวมเป็นแนวท�งของสถ�นศึกษ�

	 ๒)		 ประก�ศ/ประช�สมัพนัธใ์หผู้ป้กครอง	ชมุชน	รบัทร�บแนวท�งปอ้งกันสขุภ�พของนักเรยีนในภ�พรวม

ของสถ�นศึกษ�

	 ๓)		 ทบทวน	ให้คว�มรู้นักเรียนเกี่ยวกับก�รป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจ�กโรคระบ�ดโควิด-19

	 ๔)		 นักเรียนช่วงช้ันที่	๒	คือช้ัน	ป.๔-๖	นอกเหนือจ�กก�รเรียนท�งไกลที่นักเรียนได้เรียนต�มคว�ม 

เหม�ะสมแล้ว	ครูชี้แนะ	กระตุ้นให้นักเรียนจัดทำ�โครงง�นต�มคว�มสนใจ

	 ๕)		 ให้นักเรียนชั้น	ป.๔-๖	ค้นคว้�เรื่องที่สนใจต�มคว�มส�ม�รถ	ต�มสมรรถนะของตนเอง	หรือนักเรียน 

ที่มีคว�มสนใจในเรื่องเดียวกัน	รวมกลุ่มกันค้นคว้�ทำ�ร�ยง�น	 เพ่ือนำ�เสนอครูที่ออกเยี่ยมบ้�นในแต่ละสัปด�ห์	

อ�จรวมกลุ่มนำ�เสนอผลง�นต่อครูประจำ�ชั้น
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 แนวทางในการบริหารจัดการในการเปิดเรียน มีดังนี้

	 ๑)		 สถ�นศกึษ�มบีรบิททีแ่ตกต�่งกนั	ใหป้ระชมุรว่มกันของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่ห�แนวท�งทีส่อดคลอ้ง

กับบริบทของตนเอง

	 ๒)		 ก�รจัดชั้นเรียนให้เป็นหน้�ที่ของแต่ละชุมชนที่จะนำ�รูปแบบไปปฏิบัติให้สอดคล้อง

	 ๓)	 แบ่งโซนในก�รรบัประท�นอ�ห�รกล�งวนั	หรอืใหน้ำ�ไปตักใหนั้กเรยีนรบัประท�นทีห่อ้งเรยีนของใคร

ของเร�

	 ๔)		 แบ่งเขตนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น	 ไม่ให้ไปใช้ห้องนำ้�ห้องส้วมร่วมกัน	และแบ่งเขตก�รไปรวมตัวกัน 

ของนักเรียน

	 ๕)		 ปรับเวล�เลิกเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียน	เพื่อสะดวกในก�รรับ-ส่ง	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ฝ่�ยเลข�นุก�รคณะทำ�ง�นฯ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					กลุ่มง�นคณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					สำ�นักกรรม�ธิก�ร	๓

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				ผู้จดบันทึกก�รประชุม
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ประเด็นข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ของคณะทำางานจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหาร

การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) 

 (ระหว่างเวลา ๑๕.๐๕-๑๕.๑๐ นาฬิกา) นายพิสุทธิ์ แสนเมือง คณะทำางาน	ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 ๑.		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรมีม�ตรก�รดูแลก�รเดินท�งไป-กลับระหว่�งบ้�นกับโรงเรียนในพื้นที่ที่ต้อง

เผชิญกับสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	แก่ผู้ให้บริก�รขับรถ-รับส่ง 

นกัเรยีนทีช่ดัเจน	โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่สถ�นศกึษ�ขน�ดใหญ	่เพือ่ปอ้งกันก�รแพรร่ะบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน�	 

๒๐๑๙	 (COVID-19)	และคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของผู้เรียนที่เป็นไปต�มม�ตรก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม	 

(Social	Distancing)	เป็นสำ�คัญ	

	 ๒.		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	ควรกระจ�ยอำ�น�จ

ก�รบรหิ�รและก�รจดัก�รศกึษ�ในด�้นวิช�ก�ร	ด�้นงบประม�ณ	ด�้นก�รบรหิ�รง�นบคุคล	และด�้นก�รบรหิ�ร

ทั่วไปไปยังสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	และสถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

เพื่อให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	และสถ�นศึกษ�มีคว�มเป็นอิสระ	คล่องตัว	และส�ม�รถรับผิดชอบในก�ร

ดำ�เนนิก�รเองไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พและเหม�ะสมกับบรบิทพืน้ทีม่�กข้ึน	โดยไมต่อ้งจำ�กัดรปูแบบก�รดำ�เนนิง�น 

เป็นก�รเฉพ�ะ	เช่น	โครงก�รอ�ห�รกล�งวัน	ที่ไม่ส�ม�รถนำ�เงินอุดหนุนร�ยหัวค่�อ�ห�รกล�งวันของผู้เรียนไป

ใช้กับส่วนอ่ืนที่มีคว�มจำ�เป็นได้	 เป็นต้น	ถือเป็นก�รจำ�กัดสิทธิและเสรีภ�พท�งก�รบริห�รของสถ�นศึกษ�ม�ก 

เกินไป	

 (ระหว่างเวลา ๑๕.๑๐-๑๕.๑๒ นาฬิกา) นายวิทยา ประวะโข คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 ๑.	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รและมห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช	 (มสธ.)	 ควรร่วมกันออกแบบสื่อและ

กระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกล	 เน่ืองจ�กมห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช	 (มสธ.)	มีประสบก�รณ์

และคว�มเชี่ยวช�ญในก�รจัดระบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกลเป็นอย่�งดี	แม้ไม่มีชั้นเรียน	แต่ส�ม�รถ 

จดักิจกรรมก�รเรยีนก�รสอนไดโ้ดยอ�ศยัสือ่ประสม	ไมว่่�จะเปน็สือ่ท�งไปรษณยี	์วิทยกุระจ�ยเสยีง	วิทยโุทรทศัน	์

และจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม	(Distance	Learning	TV:	DLTV)	เพื่อให้ผู้เรียนเลือกใช้วิธีก�รเรียนด้วย

ตนเองในเวล�และสถ�นที่ต�มคว�มสะดวก

	 ๒.		 ควรปรับหลักเกณฑ์และวิธีก�รพิจ�รณ�ก�รเลื่อนวิทยฐ�นะของบุคล�กรครูให้มีตำ�แหน่งสูงข้ึน	 

จ�กผลก�รปฏิบัติง�นจริงเชิงประจักษ์ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	 ๒๐๑๙	

(COVID-19)	เป็นสำ�คัญ	โดยมิควรเน้นไปที่ก�รจัดทำ�เอกส�รท�งวิช�ก�รเช่นที่ผ่�นม�	
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 ระหว่างเวลา ๑๕.๑๒-๑๕.๑๔ นาฬิกา นายสุภาพ  วงษามาตย์ คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 ๑.		 ควรมกี�รจำ�แนกพืน้ทีอ่อกเปน็โทนสแีละบรรจุไว้ในพระร�ชกำ�หนดก�รบรหิ�รร�ชก�รในสถ�นก�รณ์

ฉุกเฉนิ	เช่น	พืน้ทีท่ีป่ลอดภัย	(สขี�ว)	เพ่ือประเมนิระดบัคว�มปลอดภยั	อนัเปน็ประโยชน์ในก�รพจิ�รณ�เปดิ-ปดิ

สถ�นศึกษ�ต�มคว�มพร้อมของแต่ละพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	โดยมิต้องรอคำ�สั่งเปิดเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ	ในวันที่	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	

	 ๒.		 กระทรวงศกึษ�ธิก�รควรกำ�หนดขัน้ตอนและกระบวนก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนกอ่น-หลงัสถ�นก�รณ์

ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ให้มีคว�มชัดเจน	ก่อนเปิดเรียนปีก�รศึกษ�	๒๕๖๓	

เพื่อคว�มปลอดภัยของผู้เรียนให้เป็นไปต�มม�ตรก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม	(Social	Distancing)	 เป็นสำ�คัญ	

เนื่องจ�กที่ผ่�นม�มีก�รลงพื้นที่ติดต�มผลก�รจัดก�รเรียนก�รสอนออนไลน์แล้วพบว่�	 ๑)	 นักเรียนส่วนใหญ่ 

มคีว�มพรอ้ม	ส�ม�รถกลับเข�้สู่ระบบก�รเรยีนก�รสอนปกตไิด้	และ	๒)	สถ�นศกึษ�ขน�ดเล็กมคีว�มพรอ้มม�กกว�่

สถ�นศึกษ�ขน�ดใหญ่	 เช่น	 โรงเรียนอนุบ�ลประจำ�จังหวัดควรมีม�ตรก�รควบคุมจำ�นวนผู้เรียนเฉลี่ยห้องละ 

ไม่เกิน	๒๕	คน	เพื่อป้องกันก�รแพร่กระจ�ยของโรคระบ�ดดังกล่�วโดยเร็ว

 ระหว่างเวลา ๑๕.๑๔-๑๕.๑๖ นาฬิกา นายศักดิ์สิน  ช่องดารากุล คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 จ�กก�รพิจ�รณ�	 (ร่�ง)	กรอบแนวท�งในก�รจัดทำ�ร�ยง�นพิจ�รณ�ศึกษ�	 เรื่อง	ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย 

เร่งด่วนว่�ด้วยก�รบริห�ร	ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์โควิด	๒๐๑๙	 (COVID-19)	ที่เหม�ะสมกับ 

สังคมไทยแล้ว	มีคว�มคิดเห็นเพิ่มเติม	ดังนี้

	 ๑.	 ภ�ครัฐควรกำ�หนดนโยบ�ยให้มีคว�มเป็นเอกภ�พที่ชัดเจน	 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติส�ม�รถนำ�ไปดำ�เนินก�ร

ได้ทันที

	 ๒.	 ควรแบ่งม�ตรก�รออกเป็นระดับรัฐบ�ล	ระดับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	และ

ระดบัสถ�นศกึษ�ซึง่เปน็ผูป้ฏบิตักิ�ร	โดยเฉพ�ะบทบ�ทของครแูนะแนว	และครท่ีูปรกึษ�ประจำ�ชัน้เรยีน	เนือ่งจ�ก

ที่ผ่�นม�สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	(สพฐ.)	ได้ส่งกลุ่มผู้เชี่ยวช�ญลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยม

บ้�นนกัเรยีนในแตล่ะเขตพืน้ทีแ่ลว้มคีว�มเห็นว�่	ควรรวบรวมประเดน็ทีไ่ดร้บัจ�กก�รลงพืน้ทีม่�บรรจเุพิม่เตมิไว้

ในสดัสว่นของข้อเสนอเชิงนโยบ�ย	ถอืเปน็ม�ตรก�รระดบัสถ�นศกึษ�ท่ีมคีว�มหล�กหล�ยในท�งปฏบิตัจิรงิ	เชน่

  •		 ควรกำ�หนดกฎ	ระเบียบ	และม�ตรก�รที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน

  •			 ควรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติก�รเรียนก�รสอนช่วงสภ�วก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ในระดับสถ�นศึกษ�หรือเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

  •			 ควรจัดทำ�แผนท่ีบ�้นนกัเรยีน	เพ่ือกำ�หนดกรอบแผนก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยของรฐั/เขตพ้ืนท่ี

ให้มีประสิทธิภ�พ

  •			 ควรจัดให้มีครูที่ปรึกษ�	หรือครูแนะแนวของโรงเรียน	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้�นนักเรียน	 เพื่อติดต�ม 

สุขภ�วะอน�มัย	และดูแลเรื่องก�รใช้หลักสูตรก�รเรียนก�รสอนท�งไกล	(ออนไลน์)	วิธีก�รเรียนรู้ของนักเรียน	

สภ�พแวดล้อมทั่วไป	ฯลฯ

	 ๓.		 ควรมีกระบวนก�รเร่งรัดและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�ท้ังในระยะสั้นและระยะย�ว 

ที่มีประสิทธิภ�พ	เพื่อให้สถ�นศึกษ�ใดในแต่ละเขตพื้นที่มีคว�มพร้อม	ส�ม�รถสั่งปิด-เปิดเรียนปกติได้ทันทีต�ม

คว�มเหม�ะสม	โดยกระทรวงศกึษ�ธิก�รจะทำ�หน้�ทีค่อยกำ�กบั	ตดิต�มนโยบ�ย	และกระจ�ยอำ�น�จใหเ้ขตพืน้ที่
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ก�รศึกษ�	ศึกษ�ธิก�รจังหวัด	ฯลฯ	เป็นผู้ดำ�เนินก�รให้เกิดคว�มชัดเจน	ด้วยก�รสร้�งแรงจูงใจ	และเสริมกำ�ลังใจ

ด้วยวิธีก�รต่�ง	ๆ	แก่ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่องและเหม�ะสม

 ระหว่างเวลา ๑๕.๑๖-๑๕.๑๘ นาฬิกา นายตวง อันทะไชย ประธานคณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 ๑.		 ควรมีกองทุนสนับสนุนครูท่ีเดินท�งไปลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมบ้�นนักเรียน	 โดยกองทุนดังกล่�ว

ตอ้งเปน็งบประม�ณทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัเงินอดุหนุนร�ยหวัค�่อ�ห�รกล�งวนัของผูเ้รยีน	หรอืแบง่ส่วนจ�กสวสัดกิ�ร

อื่นม�สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของครู	 เนื่องจ�กครูที่เดินท�งไปลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมบ้�นนักเรียนล้วน

ต้องเผชิญกับสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	และอยู่ในภ�วะเสี่ยงอย่�ง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้	จึงควรมีกองทุนดังกล่�วเพื่อสร้�งกำ�ลังใจในก�รดำ�เนินง�นแก่ครู	 เช่น	ค่�นำ้�มัน	และค่�เอกส�ร

อื่นที่เกี่ยวข้องต�มคว�มเหม�ะสม	

	 ๒.	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 (ก.ค.ศ.)	ควรพิจ�รณ�ทบทวน 

และปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีก�รพิจ�รณ�ก�รเลื่อนวิทยฐ�นะ	และเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคล�กรครูใหม่ 

ให้เหม�ะสมและครอบคลุมถึงสถ�นศึกษ�ที่อยู่ในพื้นที่ภูเข�สูง	ห่�งไกลและทุรกันด�ร	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับครู

ที่เดินท�งไปลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมบ้�นนักเรียนต้องเผชิญกับสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	อย�่งหลีกเล่ียงไมไ่ด	้เพือ่สร�้งขวญัและกำ�ลงัใจในก�รปฏบิตังิ�นใหแ้ก่ข�้ร�ชก�รคร ู

และบุคล�กรท�งก�รศกึษ�เปน็กรณพีเิศษ	บนหลกัก�รพืน้ฐ�น	“ใครปฏบิตังิ�นม�กไดม้�ก	ปฏบิตังิ�นนอ้ยไดน้อ้ย”

 ระหว่างเวลา ๑๕.๑๘-๑๕.๒๐ นาฬิกา นายชาญวิทย์  ผลชีวิน คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 ๑.		 รัฐบ�ลควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีก�รพิจ�รณ�ก�รเลื่อนวิทยฐ�นะ	และเล่ือนขั้นเงินเดือนของ

บุคล�กรครูใหม่	หรือมีม�ตรก�รสนับสนุนโครงสร้�งผลตอบแทนและสวัสดิก�รของข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ�ท่ีครอบคลุมถึงผลก�รปฏิบัติง�นจริงในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	

๒๐๑๙	(COVID-19)	เป็นสำ�คัญ	โดยมิควรเน้นไปที่ก�รจัดทำ�เอกส�รท�งวิช�ก�รเช่นที่ผ่�นม�	เพื่อเร่งสร้�งขวัญ

และกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติง�นให้แก่ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	อันนำ�ไปสู่ประสิทธิภ�พและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศสืบไป

	 ๒.	 รฐับ�ลควรมีม�ตรก�รประเมนิระดับคว�มปลอดภยัของพืน้ทีร่ว่มกนัระหว�่งศนูยบ์รหิ�รสถ�นก�รณ์

ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	(ศบค.)	โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล	(รพ.สต.)	

อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น	 (อสม.)	และหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง	 เป็นผู้รับรองสุขภ�พพล�น�มัยที่ดี 

ให้แก่ผู้เรียน	ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 ซ่ึงรวมสถ�นศึกษ�และเขตชุมชนว่�	“ปลอดเชื้อ”	แล้วจึงออก 

บัตรหรือใบประก�ศให้เป็นร�ยบุคคลและสถ�นท่ีน้ัน	ส�ม�รถพิจ�รณ�เปิดสถ�นศึกษ�เองได้ต�มปกติ	 โดย 

มิต้องคำ�นึงถึงเรื่องก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม	(Social	Distancing)	ให้เกิดคว�มวุ่นว�ยไปทุกพื้นที่จังหวัด	หรือ

อ�จพิจ�รณ�ส่งครูในโครงก�รโรงเรียนเคลื่อนที่	 (Mobile	School)	ลงพื้นที่ไปจัดก�รเรียนก�รสอนให้กับกลุ่ม 

ผูเ้รยีนทีม่ฐี�นะย�กจน	ด้อยโอก�สบนพืน้ทีห่่�งไกล	ในถ่ินทรุกันด�รไดท้นัท	ีเน่ืองจ�กพืน้ทีด่งักล�่วจัดเปน็พ้ืนทีท่ี่

กกัตัวต�มธรรมช�ตแิล้ว	จงึมีคว�มปลอดภัยจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	 

กว่�พื้นที่อื่นเสมอม�
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	 ๓.		 รัฐบ�ลควรจัดสรรงบประม�ณสนับสนุนครูในโครงก�รโรงเรียนเคลื่อนที่	 (Mobile	School)	และ

โครงก�รอื่น	ๆ	ที่ลงพื้นที่ไปจัดก�รเรียนก�รสอนให้กับผู้เรียนที่มีฐ�นะย�กจน	ด้อยโอก�สบนพื้นที่ห่�งไกล	 

ในถิ่นทุรกันด�รเป็นพิเศษ	 เพื่อสร้�งขวัญและกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติง�นให้แก่ข้�ร�ชก�รครู	ส่งผลให้ครูเกิดคว�ม

มั่นใจในก�รทำ�ง�น	คว�มรู้สึกที่ดีต่อสถ�นศึกษ�	รักและผูกพันกับสถ�นศึกษ�	 เกิดคว�มมั่นคงและอุทิศตน 

ในก�รทำ�ง�นอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ

	 ๔.		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รและกระทรวงส�ธ�รณสุขควรร่วมกันกำ�หนดระบบคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน�	

๒๐๑๙	 (COVID-19)	ที่มีประสิทธิภ�พ	กระจ�ยลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อโรคดังกล่�วให้ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ 

ในแต่ละจังหวัด	ชุมชน	และสถ�นศึกษ�	รวมถึงกลุ่มครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	ผู้ปกครอง	และผู้เรียน	เพื่อ

เร่งคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจ�กชุมชน	และป้องกันก�รแพร่กระจ�ยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	

กอ่นกลบัเข�้สูร่ะบบก�รเรียนก�รสอนปกติพรอ้มกันทัว่ประเทศ	ในวนัที	่๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	ถอืเปน็ก�รเรง่สร�้ง

ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยท�งก�รศึกษ�เชิงรุกต�มม�ตรก�รเว้นระยะห่�งท�งสังคม	(Social	Distancing)

	 ๕.		 พลเมอืงเปน็องค์ประกอบทีส่ำ�คัญของสงัคมไทย	เชน่เดยีวกับสงัคมอ่ืน	ๆ 	ทกุสงัคมยอ่มตอ้งก�รพลเมือง

ที่มีคุณภ�พ	จึงจำ�เป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับก�รพัฒน�ทักษะทั้ง	๓	ส่วน	คือ	ทักษะอ�ชีพ	ทักษะชีวิต	และ

ทักษะคุณธรรมจริยธรรม	ล้วนเป็นทักษะท่ีสำ�คัญในก�รพัฒน�คว�มเจริญก้�วหน้�ของประเทศช�ติให้เกิดคว�ม

มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนสืบไป

 ระหว่างเวลา ๑๕.๒๐-๑๕.๒๓ นาฬิกา นายบรรจงศักดิ์  สมส่วน คณะทำางาน	ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 ๑.		 ปัจจุบันโรงเรียนขน�ดเล็กส่วนใหญ่มีนักเรียนไม่เกิน	๗๐	คน	ล้วนม�จ�กชุมชนหรือหมู่บ้�นขน�ดเล็ก 

ในพื้นที่ห่�งไกลที่เข้�ถึงย�ก	 (หย่อมบ้�น)	 จึงส�ม�รถดำ�เนินก�รจัดสรรครูที่มีอยู่ในพื้นที่จำ�นวน	๓-๕	คน	 

ลงพื้นที่เดินท�งไปสอนผู้เรียนถึงบ้�นได้ทันที	 เช่นเดียวกับโครงก�รโรงเรียนเคลื่อนที่	 (Mobile	School)	ซึ่งเดิม

เป็นโครงก�รที่ริเริ่ม	 เพื่อมุ่งบรรเท�ทุกข์ของผู้ประสบภัยที่มีบุตรหล�นที่ยังไม่ส�ม�รถไปโรงเรียนได้	เนื่องจ�ก 

ผลกระทบของภัยพิบัติ	เพื่อให้เย�วชนเหล่�นั้นได้มีที่เรียนในช่วงเวล�ดังกล่�ว	

	 ๒.		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรพิจ�รณ�ให้มีหลักสูตรก�รจัดก�รเรียนก�รสอนหลังสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	หรือ	“หลักสูตรก�รดำ�เนินชีวิตหลังโควิด”	 เพ่ือส่งเสริมและ

แก้ไขปัญห�สุขภ�พท�งก�ยและจิตใจให้กับผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ดังกล่�วและกำ�ลังจะกลับ

เข้�สู่สถ�นก�รณ์ปกติโดยเร็ววัน	

 ระหว่างเวลา ๑๕.๒๕-๑๕.๒๗ นาฬิกา นายภุชงค์ วงศ์กัณหา คณะทำางาน	ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรจัดสรรงบประม�ณประจำ�ปีม�ช่วยสนับสนุนก�รผลิตหน้�ก�กอน�มัย	 (แบบผ้�)	

และหน้�ก�กปกป้องละอองฝอย	(Face	Shield)	เพิ่มนอกเหนือจ�กก�รจัดสรรงบประม�ณประจำ�ปีที่สนับสนุน

เครื่องแบบนักเรียนในแต่ละปี	ด้วยก�รกระจ�ยงบประม�ณดังกล่�วไปยังสถ�นศึกษ�ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ	 

โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่กบัสถ�นศกึษ�ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่�่งไกลทรุกันด�ร	เพือ่ให้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูก้ระบวนก�รผลติหน�้ก�ก

ดงักล�่วใชเ้องได้	โดยมติอ้งห�ซือ้ในร�ค�ทีส่งูเชน่ปจัจุบนั	อีกทัง้ยงัเปน็ก�รปลกูฝงัใหผู้เ้รยีนมคีว�มพรอ้มรบัมอืกับ

สถ�นก�รณ์อ่ืนในอน�คตไดด้ว้ยตวัเองม�กขึน้	ตลอดจนชว่ยลดภ�ระค�่ใชจ้�่ยใหก้บัผูป้กครองทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

จ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พอีกด้วย
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 ระหว่างเวลา ๑๕.๒๘-๑๕.๓๓ นาฬิกา นายโกวิท  หมื่นทา คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 รัฐบ�ลควรมีม�ตรก�รพิเศษดูแลก�รเดินท�งไป-กลับระหว่�งบ้�นกับโรงเรียนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับ

สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	 ไปยังผู้ให้บริก�รขับรถ-รับส่งนักเรียน 

ทีช่ดัเจน	โดยคำ�นงึถงึคว�มปลอดภยัของผูเ้รยีนทีเ่ปน็ไปต�มม�ตรก�รเวน้ระยะห�่งท�งสงัคม	(Social	Distancing) 

เป็นสำ�คัญ	 เช่น	 เว้นระยะที่นั่งในรถตู้โดยส�ร	แต่ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงกับงบประม�ณ	 จึงอ�จทำ�ได้เพียง 

แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อสลับเวล�เรียนเลขคู่-คี่	เท่�นั้น	

	 เนื่องจ�กขณะนี้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และสถ�นศึกษ�ทุกแห่งในพื้นที่นั้น	ๆ	 ได้ร่วมกันออกแบบ 

ก�รจัดทำ�แผนและกำ�หนดรูปแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เหม�ะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถ�นศึกษ� 

ในแต่ละพื้นที่	 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 (กศจ.)	พิจ�รณ�อนุมัติให้เปิดเรียน 

ปีก�รศึกษ�	๒๕๖๓	แล้วพบว่�สถ�นศึกษ�ขน�ดใหญ่ประสบปัญห�เรื่องคว�มแออัด	 จึงย�กต่อก�รควบคุม 

ระยะห่�งในพื้นที่สถ�นศึกษ�	 เช่น	ก�รสลับเรียน	ก�รแบ่งช่วงเวล�สลับรับประท�นอ�ห�รกล�งวัน	และก�ร 

เดินท�งไป-กลับระหว่�งบ้�นกับโรงเรียนของผู้เรียน	เป็นต้น	

 ระหว่างเวลา ๑๕.๓๓-๑๕.๓๖ นาฬิกา นายอัมพร  กุลาเพ็ญ คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 กระทรวงศกึษ�ธิก�รและคณะกรรมก�รศกึษ�ธกิ�รจังหวดั	(กศจ.)	ควรกำ�หนดม�ตรก�รเวน้ระยะห�่งท�ง

สังคม	(Social	Distancing)	ในสถ�นศึกษ�สอดคล้องและเป็นไปในทิศท�งเดียวกันกับที่ศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์

ก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 (ศบค.)	กำ�หนด	มิใช่สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	(สพฐ.)	กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนดให้ผู้เรียนนั่งเว้นระยะห่�งกัน	๑.๕๐	เมตร	แต่ในส่วน

ของคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 (กศจ.)	กำ�หนดให้ผู้เรียนนั่งเว้นระยะห่�งกันเพียง	๑	 เมตร	ซึ่งส่งผลต่อ 

ก�รสร้�งก�รทำ�คว�มเข้�ใจแก่สถ�นศึกษ�เป็นอย่�งม�ก

 ระหว่างเวลา ๑๕.๓๘-๑๕.๔๒ นาฬิกา นางรสรินทร์  ดาแก้ว คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 ที่ผ่�นม�สถ�นศึกษ�ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมบ้�นนักเรียนในแต่ละเขตพื้นที่เพื่อติดต�มคว�มพร้อม

และมีคว�มเห็นเพิ่มเติมจ�กผู้ปกครอง	สรุปได้	ดังนี้

	 ๑.		 ผู้ปกครองได้ปลูกฝังให้ผู้เรียน	เรียนรู้ก�รป้องกันตนเองผ่�นก�รใส่หน้�ก�กอน�มัย	

	 ๒.		 ควรจัดที่นั่งให้ผู้เรียนรับประท�นอ�ห�รกล�งวันภ�ยในห้องเรียน	พร้อมเตรียมภ�ชนะใส่แยกเฉพ�ะ

บุคคล	เช่น	ถ�ดหลุม	แก้วนำ้�	ขวดนำ้�	ผ้�ปูโต๊ะ	และสบู่ล้�งมือประจำ�ห้องเรียน	เป็นต้น

	 ๓.		 ควรแบ่งจุดจำ�หน่�ยอ�ห�รเพิ่มขึ้น	เพื่อเว้นระยะห่�งให้ผู้เรียน

	 ๔.		 ควรแบ่งเวล�เลิกเรียน	เพื่อคว�มสะดวกในก�รเดินท�งกลับบ้�น

	 สรุปคว�มคิดเห็นของคณะครูที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมบ้�นนักเรียน	ดังนี้

	 ๑.		 ครตู้องเผชิญกบัสถ�นก�รณก์�รระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	อย�่งหลกีเล่ียง

ไมไ่ด	้เพือ่สร�้งขวัญและกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติง�นใหแ้ก่ข�้ร�ชก�รครู	จึงขอใหส้ำ�นักง�นคณะกรรมก�รข�้ร�ชก�ร

ครแูละบคุล�กรท�งก�รศกึษ�	(ก.ค.ศ.)	พจิ�รณ�ทบทวนก�รเลือ่นขัน้เงนิเดอืนจ�กหลกัฐ�นก�รปฏบิตังิ�นในชว่ง

สถ�นก�รณ์ดังกล่�วเป็นเพียงร�ยง�น	ภ�พถ่�ย	และบทสัมภ�ษณ์ระหว่�งครูกับผู้ปกครองได้
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	 ๒.		 ครมูคีว�มสนใจทีจ่ะดแูลสขุภ�พตนเองและคนรอบข�้งม�กขึน้	เนือ่งจ�กมปีระสบก�รณก์�รเอ�ตวัรอด 

ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมบ้�นนักเรียนในแต่ละเขตพื้นที่ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	เป็นอย่�งดี

	 ๓.		 ครู	 ผู้ปกครอง	และผู้เรียนได้มีโอก�สสร้�งปฏิสัมพันธ์กันม�กขึ้น	จ�กก�รชี้แนะก�รจัดก�รเรียน 

ก�รสอนในช่วงสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว

 ระหว่างเวลา ๑๕.๔๒-๑๕.๔๕ นาฬิกา นางนัยนา  ตันเจริญ คณะทำางาน ได้กล่�วต่อที่ประชุมว่�

	 ๑.		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรมีม�ตรก�รป้องกันโรคระบ�ดสอนคู่ขน�น	หรือบรรจุเพ่ิมเติมไว้ในกลุ่ม

ส�ระวิช�สุขศึกษ�	หรือกำ�หนดให้มี	“วิช�โรคระบ�ด”	สอดแทรกในหลักสูตรเดิม	 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีก�รเตรียม 

คว�มพร้อมรับมือกับสถ�นก�รณ์อื่นที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คตได้อย่�งมั่นใจ

	 ๒.		 สถ�นศกึษ�และครผูู้สอนมีบทบ�ทสำ�คญัอย�่งยิง่ในเรือ่งนี	้จงึควรปรบักระบวนก�รสอนเปน็ก�รแบง่ปนั 

ข้อมูลที่ถูกต้องและข้อเท็จจริงบนพื้นฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	

เพื่อช่วยลดคว�มกลัวและคว�มกังวลของผู้เรียน	 รวมท้ังเสริมคว�มส�ม�รถในก�รรับมือกับผลกระทบจ�ก

สถ�นก�รณ์ที่อ�จเกิดขึ้นในชีวิตของผู้เรียนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พด้วย

 ผลการพิจารณา :	ที่ประชุมพิจ�รณ�แล้วมีคว�มเห็น	ดังนี้

	 ๑)	 เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรม�ธกิ�รเชิญรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงศกึษ�ธิก�รและอธิก�รบดมีห�วิทย�ลยั

สุโขทัยธรรม�ธิร�ช	 (มสธ.)	 เข้�ร่วมประชุมเพื่อเสนอประเด็นคว�มเห็นเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์โควิด	 ๒๐๑๙	 

(COVID-19)	สรุปได้	ดังนี้

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 •	 กระทรวงศกึษ�ธกิ�รมกี�รเตรยีมม�ตรก�รยกระดับก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนก่อนเปดิเรยีนปีก�รศึกษ�	

๒๕๖๓	อย่�งไร

 •  กระทรวงศกึษ�ธกิ�รกำ�หนดข้ันตอนและกระบวนก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนหลงัสถ�นก�รณก์�รระบ�ด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	อย่�งไร

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

 •  มห�วิทย�ลัยมีก�รออกแบบสื่อและกระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกลผ่�นด�วเทียม	 

(Distance	Learning	TV:	DLTV)	ให้กับผู้เรียนในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	ที่มีคุณภ�พอย่�งไร

	 ๒)	 ฝ่�ยเลข�นุก�รคณะทำ�ง�นรวมข้อมูลก�รจัดทำ�	 (ร่�ง)	ร�ยง�นก�รพิจ�รณ�ศึกษ�	 เร่ือง	ข้อเสนอ 

เชิงนโยบ�ยเร่งด่วนว่�ด้วยก�รบริห�ร	 ก�รจัดก�รศึกษ�ในช่วงสถ�นก�รณ์โควิด	 ๒๐๑๙	 (COVID-19)	 

ที่เหม�ะสมกับสังคมไทย	เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรม�ธิก�รในครั้งต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ฝ่�ยเลข�นุก�รคณะทำ�ง�นฯ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 						กลุ่มง�นคณะกรรม�ธิก�รก�รศึกษ�

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							สำ�นักกรรม�ธิก�ร	๓

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						ผู้จดบันทึกก�รประชุม
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ประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม

คณะทำางานจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหาร

การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID–19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 เวลา ๑๑.๓๒ นาฬิกา นายอัมพร กุลาเพ็ญ คณะทำางาน	ได้เสนอคว�มเห็นเพิ่มเติมว่�

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง	กิจก�รโทรทัศน์	และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ	(กสทช.)	

ควรแจกกล่องดิจิทัลท่ีรับสัญญ�ณได้	จ�กสถ�นีระยะไม่เกิน	๑๐-๑๕	กิโลเมตร	โดยใช้เส�อ�ก�ศภ�ยในอ�ค�ร	 

หรือห�กมีระยะไกลออกไป	 ๑๕-๓๐	 กิโลเมตร	 ควรติดตั้งแผงภ�ยนอกอ�ค�ร	 แต่สถ�นีที่มีระยะไกล	 

๓๐-๘๐	กิโลเมตร	ควรติดตั้งแผงภ�ยนอกอ�ค�รระหว่�งกันไม่น้อยกว่�	๑๐	เมตร	จึงจะรับได้	เพื่อแบ่งเบ�ภ�ระ

ประช�ชนใหไ้มต่อ้งซือ้อปุกรณต์ดิตัง้เพ่ิม	เนือ่งจ�กค�่ตดิตัง้แพงกว�่กลอ่งดจิิทลั	หรอือ�จพจิ�รณ�ใชจ้�นด�วเทยีม

จะครอบคลุมพื้นที่ได้ม�กกว่�และส�ม�รถประหยัดค่�ติดตั้งอีกด้วย	ประกอบกับจ�นด�วเทียมระบบ	C-band	 

คือ	กล่อง	 IRD	เป็นรุ่นเก่�	S๑	จะรับชมไม่ได้	จึงต้องเปลี่ยนกล่องใหม่เป็นรุ่น	S๒	มีร�ค�ประม�ณ	๖๐๐	บ�ท	 

ถือเป็นนโยบ�ยที่สร้�งภ�ระให้ประช�ชน

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 เวลา ๑๕.๒๕ นาฬิกา นายทรงเดช  เสมอคำา และนายสมพร  สุขอร่าม คณะทำางาน	ได้เสนอคว�มเห็น

เพิ่มเติมว่�

	 ในสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	 ๒๐๑๙	 (COVID-19)	 โรงเรียนมัธยมศึกษ� 

ขน�ดใหญ่	ที่มีนักเรียนเกินกว่�	๒,๕๐๐	คน	โรงเรียนมีม�ตรก�รท�งส�ธ�รณสุขเพื่อคว�มปลอดภัยของนักเรียน

และบุคล�กรท่ีเกีย่วขอ้งทกุคนดว้ยก�ร	๑)	ตรวจวัดไขก่้อนเข�้โรงเรยีน	๒)	มแีอลกอฮอลเ์จลเพือ่ทำ�คว�มสะอ�ดมอื 

ต�มจุดให้บริก�รทุกอ�ค�รเรียน	๓)	ทุกคนใส่หน้�ก�กอน�มัยหรือหน้�ก�กผ้�	และได้ร่วมกันวิเคร�ะห์ท�งเลือก

ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	ดังนี้

	 ๑.		 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปีที่	๑-๖	ได้รับก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่โรงเรียน	ในแต่ละวันครบจำ�นวน	

๑๐๐%	ของจำ�นวนนักเรียนทั้งหมด

	 	 •	 ทุกคนออกเดินท�งจ�กบ้�นม�ถึงโรงเรียนในเวล�ไม่เกิน	๐๘.๐๐	น.	 และออกเดินท�งจ�ก

โรงเรียนกลับบ้�นในเวล�ประม�ณ	๑๖.๐๐	น.	 โดยแบ่งนักเรียนแต่ละห้องให้เข้�เรียนห้องเรียนละ	๒	รอบ	คือ	

รอบเช้�	(๐๘.๐๐-๑๒.๐๐	น.)	มีจำ�นวนนักเรียนเข้�เรียน	๕๐%	ของนักเรียนแต่ละห้อง	(ประม�ณ	๒๐	คน)	และ

รอบบ่�ย	 (๑๒.๐๐-๑๖.๐๐	น.)	 มีจำ�นวนนักเรียนเข้�เรียน	๕๐%	ของนักเรียนแต่ละห้อง	 (ประม�ณ	๒๐	คน)	 

ซึง่วธิกี�รแบง่นกัเรยีนออกเป็น	๒	กลุม่ในแตล่ะหอ้งเรยีน	อ�จแบง่ไดโ้ดยก�รใชเ้ลขคู	่เลขคีต่�มเลขทีข่องนักเรยีน	

ในแต่ละห้อง	รอบเช้�เป็นเลขคู่	 รอบบ่�ยเป็นเลขคี่	หรือรอบเช้�เป็นนักเรียนเลขที่	๑-๒๐	และรอบบ่�ยเป็น 

นักเรียนเลขที่	๒๑-๔๐	โดยนักเรียนที่ไม่ได้เข้�เรียนในแต่ละรอบจะอยู่ในพื้นที่ที่โรงเรียนกำ�หนด
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	 	 •	 แต่ละห้องแบ่งออกเป็น	๒	กลุ่ม	กลุ่มละ	๕๐%	ของจำ�นวนนักเรียนในห้องน้ัน	 โดยนักเรียน 

กลุม่แรก	เดินท�งม�โรงเรียนเพือ่เข้�เรยีนรอบเช้�	(๐๘.๐๐-๑๒.๐๐	น.)	และนักเรยีนกลุม่ทีส่องเดนิท�งม�โรงเรยีน

เพื่อเข้�เรียนรอบบ่�ย	(๑๒.๐๐-๑๖.๐๐	น.)

	 	 •	 เข้�เรยีนพรอ้มกนัทกุคน	ทกุหอ้ง	๑๐๐%	โดยนักเรยีนทกุคน	เข�้เรยีนพร้อมกันทกุคน	ทกุห้องเรียน

	 ๒.		 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	๑-๖	ได้รับก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่โรงเรียนในแต่ละวัน	จำ�นวน	๕๐%	

ของจำ�นวนนักเรียนทั้งหมด

	 	 •	 แบ่งนักเรียนออกเป็น	๒	กลุ่ม	กลุ่มละประม�ณ	๕๐%	ของจำ�นวนนักเรียนทั้งหมด	 เพื่อสลับ 

วันเรียนวันเว้นวันหรืออื่น	 ๆ	ส�ม�รถแบ่งได้โดยก�รจำ�แนกต�มระดับที่เรียนเป็น	 กลุ่มที่	 ๑	 นักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	๑-๓	กลุ่มที่	๒	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	๔-๖	หรือเมื่อพิจ�รณ�ต�มจำ�นวนนักเรียน

ที่ต้องก�รให้มีจำ�นวนเท่�	ๆ	กันทั้ง	๒	กลุ่ม	อ�จจะได้กลุ่มที่	 ๑	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 ๑,	๒	และ	๖	 

กลุ่มที่	๒	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	๓,	๕	และ	๖

	 	 •	 นกัเรยีนแต่ละห้องแบง่ออกเปน็	๒	กลุม่	แต่ละกลุม่มีนักเรยีนจำ�นวน	๕๐%	ของนักเรยีนในหอ้งนัน้	 

แล้วทั้ง	๒	กลุ่มเข้�เรียนในห้องเรียนติดกัน	โดยเรียนกับครูผู้สอน	๑	ห้อง	และเรียนจ�กสื่อออนไลน์อีก	๑	ห้อง

	 ๓.	 ก�รใช้โรงอ�ห�ร/เวล�พักรับประท�นอ�ห�ร

	 	 •	 แบ่งช่วงเวล�ในก�รรับประท�นอ�ห�รออกเป็น	๓	ช่วงเวล�	คือ	

	 	 	 	 ช่วงที่	๑	เวล�	๑๐.๑๐-๑๑.๐๐	น.

	 	 	 	 ช่วงที่	๒	เวล�	๑๑.๐๐-๑๑.๕๐	น.

	 	 	 	 ช่วงที่	๓	เวล�	๑๑.๕๐-๑๒.๔๐	น.

	 	 •	 ในแต่ละช่วงเวล�ให้นักเรียนพักรับประท�นอ�ห�ร	๒	ระดับชั้น

	 	 •	 ส่งเสริมให้นักเรียนล้�งมือก่อนรับประท�นอ�ห�ร	มีแอลกอฮอล์เจลเพ่ือทำ�คว�มสะอ�ดมือ 

ต�มจดุให้บรกิ�ร	และรบัประท�นอ�ห�รจ�นเดยีว	ใชช้อ้นกล�งสว่นบคุคล	ยนืเข�้แถวซือ้อ�ห�รใหเ้ปน็ระเบยีบ/

นั่งรับประท�นอ�ห�ร	ห่�งกัน	๑-๒	เมตร	ทั้งระหว่�งโต๊ะและระหว่�งบุคคล

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 เวลา ๐๙.๔๙ นาฬิกา พลเอกประสาท  สุขเกษตร คณะทำางาน	ได้เสนอคว�มเห็นเพิ่มเติมว่�

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรจัดคณะทำ�ง�นประช�สัมพันธ์	 เพ่ือสื่อส�รข่�วส�รข้อมูลสู่ประช�ชนโดยตรง 

ผ่�นวิทยุโทรทัศน์	ลักษณะคล้�ยกับทีมโฆษกของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค	 (สคบ.)	อีกทั้ง 

ยังเป็นก�รป้องกันมิให้ผู้ปกครองได้รับข่�วส�รที่คล�ดเคลื่อน	ก่อเกิดก�รปฏิบัติที่สับสน

 เวลา ๑๗.๐๓ นาฬิกา นายปราโมทย์  เลิศชีวกานต์ คณะทำางาน ได้เสนอคว�มเห็นเพิ่มเติมว่�

	 “โรงเรียน”	เป็นสถ�นที่ปลอดภัยม�กกว่�	“ห้�งสรรพสินค้�”	ด้วยเหตุผล	ดังนี้

	 ๑.		 นักเรียนไป-กลับโรงเรียนพร้อมกัน	ง่�ยต่อก�รควบคุมดูแล	ซึ่งต่�งกับห้�งสรรพสินค้�ที่มีจำ�นวนคน

เข้�-ออกแตกต่�งกัน	ส่งผลให้ควบคุมย�ก

	 ๒.		 นักเรียนใช้เวล�อยู่ภ�ยในโรงเรียนจำ�นวน	๘	ชั่วโมง	ภ�ยใน	๕	 วัน/สัปด�ห์	และสถ�นที่มีอ�ก�ศ

ถ่�ยเท	ควบคุมและจัดกิจกรรมได้	แต่ในส่วนของห้�งสรรพสินค้�ใช้เวล�ไม่น้อยกว่�	๑๒	ชั่วโมง/วัน/สัปด�ห์	 
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ไมส่�ม�รถห�้มคนเข�้-ออก	เพือ่หมนุเวียนอ�ก�ศภ�ยในห้องแอรไ์ด้	โดยเฉพ�ะพนักง�นข�ยทีต้่องประจำ�พืน้ทีข่�ย 

ตลอดเวล�

	 ๓.		 นกัเรียนทีไ่ปโรงเรยีนรูจ้กัคุ้นเคยกนัอย�่งด	ีทัง้ครแูละผูป้กครอง	ซ่ึงส�ม�รถตดิตอ่สือ่ส�ร	และควบคมุ

ดูแลง่�ย	แต่ห้�งสรรพสินค้�ไม่มีใครรู้จักหรือรู้ประวัติ	ห�กมีคว�มเสี่ยงก็จะมีโอก�สแพร่เชื้อม�ก

	 ๔.		 นักเรียนที่ไปโรงเรียนแม้ไม่มีวุฒิภ�วะ	แต่มีครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่�งดี	

เนื่องจ�กนักเรียนเชื่อฟังและเค�รพคุณครู	ส่วนในห้�งสรรพสินค้�คนส่วนใหญ่จะมีวุฒิภ�วะ	แต่ไม่มีใครรู้จักกัน	

จึงไม่ส�ม�รถบังคับควบคุมกันได้

	 ๕.		 โรงเรียนเป็นสถ�บันที่อบรมนักเรียนให้มีคว�มรู้	 โดยมีครูทำ�หน้�ที่เป็นผู้รับผิดชอบ	มีคว�มรู้สูง	 

มีจรรย�บรรณวิช�ชีพ	ดังน้ัน	ผู้ปกครองและชุมชนจะให้คว�มไว้ว�งใจ	พร้อมให้คว�มร่วมมือ	 เพื่อให้ผู้เรียน 

เป็นคนเก่ง	คนดี	มีคว�มสุข

 เวลา ๑๘.๑๐ นาฬิกา นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะทำางาน ได้เสนอคว�มเห็นเพิ่มเติมว่�

	 ขณะนี้โรงเรียนเอกชน	ประเภทน�น�ช�ติส�ม�รถห�แนวท�งดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รรองรับก�รจัดก�ร

เรียนก�รสอนในสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	จึงพิจ�รณ�เปิดเรียน

ในวันที่	๑	มิถุน�ยน	๒๕๖๓	โดยสรุป	ดังนี้

 ม�ตรก�รก่อนเปิดเรียน

	 ๑.		 โรงเรียนควรทำ�ก�รสำ�รวจข้อมูลครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับก�รเดินท�งไปยัง

พื้นที่เสี่ยงภ�ยใน	๑๔	 วัน	หรือมีอ�ก�รที่แสดงว่�มีคว�มเสี่ยงในก�รติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	 

และแจ้งให้โรงเรียนรับทร�บโดยทันที

	 ๒.		 โรงเรียนมีก�รแบ่งพื้นที่ใช้ง�นอย่�งชัดเจน	จัดเตรียมสถ�นที่ในห้องเรียน	พื้นที่นอนกล�งวัน	พื้นที่ 

ก�รเรียนรวม	โรงอ�ห�ร	พื้นที่สันทน�ก�ร	โดยใช้	Social	Distancing	ให้มีระยะห่�งไม่น้อยกว่�	๑	เมตร	ระหว่�ง

บุคคล	พร้อมทำ�ป้�ยสัญลักษณ์แจ้งเตือนทั่วบริเวณ

	 ๓.		 โรงเรียนหมั่นตรวจสอบให้อยู่ในสภ�พพร้อมใช้ง�นตลอดเวล�

	 ๔.		 โรงเรยีนมกี�รทำ�คว�มสะอ�ดพืน้ทีภ่�ยในโรงเรยีนและอุปกรณก์�รเรยีนก�รสอนทกุครัง้ก่อนเปดิเรยีน

อย่�งต่อเนื่อง

	 ๕.		 โรงเรียนกำ�หนดจุดคัดกรองบริเวณประตูท�งเข้�โรงเรียน	เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่�งก�ยของนักเรียน	

ครู	และบุคล�กรที่ม�ติดต่อกับโรงเรียนทุกร�ยและทุกครั้ง

	 ๖.		 โรงเรยีนมจีดุบรกิ�รทำ�คว�มสะอ�ดมอืและมกี�รจดัเตรียมสบูล่�้งมอื	แอลกอฮอลเ์จล	บรเิวณท�งเข�้

ประตูโรงเรียน	ห้องเรียน	บริเวณอ�ค�ร	ห้องนำ้�	หรือสถ�นที่จัดกิจกรรมอื่น	ๆ	อย่�งเพียงพอและทั่วถึง

	 ๗.		 โรงเรียนให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ม�ตรก�รป้องกัน 

ก�รแพรร่ะบ�ดของโรงเรยีนแกค่ร	ูบคุล�กร	และพนกัง�นของโรงเรยีน	ตลอดจนผูป้กครอง	นกัเรยีน	และผูเ้กีย่วข้อง

	 ๘.		 โรงเรียนจัดให้มีป้�ยประช�สัมพันธ์แนะนำ�ม�ตรก�รป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 

(COVID-19)	ของโรงเรียน	ก�รสังเกตอ�ก�ร	และอื่น	ๆ
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	 ๙.		 โรงเรียนจัดทำ�แผนก�รเรียนก�รสอน	โดยโรงเรียนที่มีจำ�นวนนักเรียนม�ก	อ�จแบ่งนักเรียนสลับ 

ม�เรียนที่โรงเรียนแต่ละห้องหรือแต่ละชั้นต�มคว�มเหม�ะสม	และจัดให้มีก�รเหลื่อมเวล�เข้�เรียน	 เลิกเรียน	 

รวมถึงเวล�พักของนักเรียนในแต่ละชั้นปีด้วย

 ม�ตรก�รระหว่�งเปิดเรียน

	 ๑.		 ผูป้กครองตอ้งตรวจวัดอุณหภูมขิองนกัเรยีนทกุครัง้กอ่นออกจ�กบ�้นม�โรงเรยีน	ห�กตรวจพบอณุหภมูิ

ร่�งก�ยเท่�กับหรือสูงกว่�	๓๗.๕	องศ�	ต้องไม่ให้นักเรียนม�โรงเรียน

	 ๒.		 พนกัง�นประจำ�รถและพนกัง�นขบัรถโรงเรียนตอ้งผ่�นก�รตรวจวัดอุณหภูมิร�่งก�ยก่อนปฏิบติัหน�้ที่

ห�กตรวจพบอุณหภูมิร่�งก�ยเท่�กับหรือสูงกว่�	๓๗.๕	องศ�	 ไม่อนุญ�ตให้ปฏิบัติหน้�ที่	 และต้องใส่หน้�ก�ก

อน�มัยทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้�ที่	และต้องทำ�คว�มสะอ�ดรถทุกรอบ

	 ๓.		 พนกัง�นประจำ�รถโรงเรียน	มีเทอร์มอมเิตอรป์ระจำ�ตวั	และตอ้งตรวจวดัอุณหภมูริ�่งก�ยของนักเรียน

ก่อนขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียน	ห�กตรวจพบอุณหภูมิร่�งก�ยเท่�กับหรือสูงกว่�	๓๗.๕	องศ�	ไม่อนุญ�ตให้ขึ้นรถ

	 ๔.		 นักเรียนต้องใส่หน้�ก�กอน�มัยตลอดเวล�ขณะที่อยู่บนรถ

	 ๕.		 บุคคลทุกคนที่จะเข้�ม�ภ�ยในบริเวณโรงเรียนต้องผ่�นก�รตรวจวัดอุณหภูมิร่�งก�ย	ณ	จุดคัดกรอง 

ที่ประตูท�งเข้�โรงเรียน	ในกรณีที่พบผู้มีอุณหภูมิร่�งก�ยเท่�กับหรือสูงกว่�	๓๗.๕	องศ�	หรือมีอ�ก�รไข้	ไอ	จ�ม

มนีำ�้มูก	หรอืมอี�ก�รเกีย่วกับระบบท�งเดินห�ยใจ	จะไมอ่นุญ�ตใหเ้ข�้ม�ภ�ยในบรเิวณโรงเรยีน	และมกี�รบนัทกึ

ข้อมูลเก็บไว้

	 ๖.		 นกัเรยีน	คร	ูและบคุล�กร	หรอืผูม้�ตดิตอ่กบัโรงเรยีนทกุคน	ตอ้งใสห่น้�ก�กอน�มยั	ขณะทีอ่ยูภ่�ยใน

พื้นที่บริเวณโรงเรียน

	 ๗.		 โรงเรียนต้องจัดให้มีระบบระบ�ยอ�ก�ศ	เพื่อให้มีก�รถ่�ยเทอ�ก�ศได้ดี

	 ๘.		 เพิ่มคว�มเข้มข้นในก�รทำ�คว�มสะอ�ดภ�ยในโรงเรียน	ห้องเรียน	ห้องนำ้�	สน�มเด็กเล่น	อุปกรณ์- 

ก�รเรียน	กีฬ�	 เครื่องดนตรี	ฯลฯ	อย่�งสมำ่�เสมอเป็นประจำ�หลังเลิกเรียนทุกวัน	ห�กจำ�เป็นต้องใช้อุปกรณ์ 

และของเล่นร่วมกันต้องมีก�รทำ�คว�มสะอ�ดก่อนและหลังใช้ง�นทุกครั้ง	รวมถึงไม่อนุญ�ตให้นำ�ของเล่นส่วนตัว

ม�ใช้ในโรงเรียน

	 ๙.	 โรงเรียนตอ้งมกี�รควบคมุคณุภ�พก�รประกอบอ�ห�รและก�รจัดก�รนำ�้ดืม่ในโรงเรยีนใหถู้กสขุอน�มยั

	 ๑๐.		 ยกเลิกก�รจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภ�คบ่�ย	(Extra	Curricular	Activities)	ทั้งหมด

	 ๑๑.	 งดก�รประชุมหรือจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีคนหมู่ม�ก

	 ๑๒.		 งดกิจกรรมกีฬ�ทุกประเภทที่ต้องสัมผัสตัวกับผู้ร่วมแข่งขัน	หรือกีฬ�ประเภทที่ต้องแข่งขันเป็นทีม

	 ๑๓.		 นักเรียนจะได้รับคำ�เตือนจ�กครูให้ล้�งมือเมื่อจบชั่วโมงเรียนเสมอ	หรือเมื่อทำ�กิจกรรมที่ต้องสัมผัส

วัสดุต่�ง	ๆ	โดยมีเจลล้�งมือให้บริก�รหน้�โรงเรียน	ในห้องเรียน	ห้องนำ้�	และโรงอ�ห�ร

	 ๑๔.		 นักเรียนและพนักง�นทุกคนจะต้องมีขวดนำ้�/กระติกนำ้�ของตนเอง

	 ๑๕.		 ในกรณีที่พบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	หรือเจ็บป่วย	 ให้มีผู้ประส�นง�นกับ

หน่วยง�นด้�นส�ธ�รณสุข	เพื่อดำ�เนินก�รคัดแยกและดูแลรักษ�ผู้เจ็บป่วย

	 ๑๖.		 หลีกเลี่ยงก�รเรียนก�รสอนในห้องเรียนที่ใช้เครื่องปรับอ�ก�ศเป็นเวล�ต่อเนื่องเกิน	๒	ชั่วโมง

	 ๑๗.		 ก�รจะให้นักเรียนม�หรือไม่ม�โรงเรียนในแต่ละวันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง
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 ม�ตรก�รหลังเลิกเรียน

	 ๑.		 โรงเรียนต้องแจ้งผู้ปกครอง	เพื่อรับนักเรียนกลับบ้�นทันทีหลังเลิกเรียน

	 ๒.		 โรงเรียนมีคณะกรรมก�รติดต�มและประเมินผลม�ตรก�รก�รป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	และร�ยง�นผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ทร�บเป็นประจำ�ทุกวัน

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 เวลา ๐๘.๕๘ นาฬิกา นายตวง อันทะไชย ประธานคณะทำางาน ได้เสนอคว�มเห็นเพิ่มเติมว่�	

	 ข้อเสนอในก�รฟืน้ฟปูระเทศในระดับพืน้ที	่จะให้ประช�ชนดำ�เนินชวีติทีไ่มป่กตดิว้ยวถิปีกต	ิอย�่งตระหนกั	

มิใช่ตระหนก	โดยสรุป	คือ

	 ๑)		 ควรหยุดสร้�งคว�มตระหนกและคว�มหว�ดกลัว	หรือมีพฤติกรรมข่มขู่ประช�ชนให้หว�ดกลัว 

ต่อโควิดจนไม่ต้องทำ�ม�ห�กินหรือพึ่งพ�ตนเอง	รอแจก	รอคว�มช่วยเหลือ	รอสงเคร�ะห์	มักอ้�งว่�จะมีระบ�ด 

โควิดรอบ	๒	รอบ	๓	แต่ควรหันม�สร้�งคว�มตระหนักและเรียนรู้ที่จะดำ�เนินวิถีชีวิตไปพร้อมกับโควิด	 เรียนรู้ 

ปลูกฝังวินัยในก�รรักษ�ระยะห่�ง	ล้�งมือ	ใส่หน้�ก�กอน�มัย	เป็นต้น	

	 	 ...รัฐบ�ลต้องดำ�เนินก�รกับคนที่สร้�งคว�มหว�ดกลัวและวุ่นว�ยให้เกิดกับประเทศและประช�ชน	 

โดยอ้�งโควิด	ซึ่งไม่ต่�งจ�กพวกสร้�งข่�วปลอมเพื่อทำ�ล�ยคว�มสงบสุขภ�ยในประเทศ...

	 ๒)		 ควรหยุดพอใจกับสังคมสงเคร�ะห์	 ลดแหลกแจกแถมลง	 หันไปสู่ก�รสร้�งโอก�ส	 สร้�งอ�ชีพ	 

ให้ประช�ชนส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้	ฟื้นฟูอ�ชีพตนเองได้	มีร�ยได้	มีง�นทำ�	นี่คือคว�มยั่งยืนในก�รสู้กับโควิด	

เน่ืองจ�กมีบ�งคนไปห�ประโยชน์กับคว�มหว�ดกลัวและคว�มทุกข์ย�กของประช�ชน	ทั้งในรูปแบบก�รทุจริต

คอร์รัปชัน	หรือก�รหลอกลวงประช�ชน

	 ๓)		 รัฐบ�ลต้องใช้กลไกที่มีในทุกจังหวัด	 เพื่อให้โอก�ส	สร้�งอ�ชีพ	ฟื้นฟูธุรกิจของตนเองหรือชุมชน	 

เช่น	ธน�ค�รออมสิน	ธกส.	กรุงไทย	และกองทุนต่�ง	ๆ	ที่มีในชุมชน	เครือข่�ยประช�สังคม	อ�ชีพเป็นเครื่องมือ 

ในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งและฟื้นฟูประเทศ	 ให้ส่วนร�ชก�รเป็นเพียงพี่เล้ียง	คอยกำ�กับติดต�ม	 เป็นต้น	และให้

ประช�ชนเข้�ถึงโอก�สแหล่งทุนแบบง่�ย	รวดเร็ว		

	 	 ดังนั้น	ธน�ค�รควรเปล่ียนสร้�งหนี้	 เป็นสร้�งอ�ชีพให้กับประช�ชน	 เปลี่ยนจ�กก�รไปทวงถ�มหน้ี	 

เป็นคว�มหว่งใยกบัคว�มทกุขย์�กของประช�ชน	และเปลีย่นให้วิทย�ลยัเทคนิค	อ�ชวีะ	ก�รอ�ชพี	วิทย�ลยัเกษตร	

ศูนย์ศึกษ�และพัฒน�	๔	ภูมิภ�ค	ของล้นเกล้�รัชก�ลที่	๙	ได้แก่	ภูพ�น	ห้วยฮ่องไคร้	พิกุลทอง	คุ้งกระเบน	และ

โครงก�รพระร�ชดำ�ริ	เปน็ศูนยก์�รผลติ	ฝกึอบรมอ�ชพีระยะเรง่ดว่นใหแ้ก่ประช�ชน	โดยรฐัสนับสนุนงบประม�ณ

ในก�รฝึกอ�ชีพ	และเงินประเดิมก้อนแรก	ไปประกอบอ�ชีพทันทีที่ฝึกอบรมจบหลักสูตร	เป็นต้น

	 ๔)		 สนับสนุนให้ประช�ชนออกม�ดำ�เนินชีวิตให้เป็นปกติ	ภ�ยใต้คว�มตระหนักในก�รควบคุมโรคระบ�ด

เพื่อให้ประช�ชนที่มีฐ�นเศรษฐกิจดีม�จับจ่�ยใช้สอย	ทำ�ให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้�ไปพร้อมกับคว�ม 

เข้มแข็งของประช�ชน	โดยมีกลไกท้องที่และท้องถิ่น	เป็นผู้สร้�งและอำ�นวยก�ร	ได้แก่	อบต.	กำ�นัน	ผู้ใหญ่บ้�น	 

อสม.	 รพ.สต.	 เป็นต้น	 โดยเฉพ�ะตล�ดหมู่บ้�น	ตล�ดชุมชน	ต�มตรอกซอกซอย	ร้�นค้�ปลีก	ส่งในชุมชน 

และหมู่บ้�น
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 เวลา ๑๗.๑๕ นาฬิกา นายสมพร  สุขอร่าม คณะทำางาน ได้เสนอคว�มเห็นเพิ่มเติมว่�

	 ๑.		 ควรช่วยเหลือผู้บริห�ร	คณะครู	ศึกษ�ร�ยละเอียดเรื่องก�รใช้เงินเรียนฟรี	๑๕	ปีเพื่อก�รสืบค้น

อินเทอร์เน็ตว่�	ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในก�รซื้อซิมอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนได้หรือไม่

	 ๒.		 ควรช่วยเหลือผู้บริห�ร	ครูช่วยเหลือนักเรียนในก�รปรับสัญญ�ณช่อง	โดยประส�นกับช่�งในหมู่บ้�น

ให้ก�รช่วยเหลือ

	 ๓.		 ควรทำ�คว�มเข�้ใจกบัผู้ปกครองว่�ก�รเรยีน	On	Air	และ	Online	เปน็เพยีงก�รเตรยีมคว�มพรอ้มกอ่นที ่

จะเปิดเรียนจริงในวันที่	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	เป็นสำ�คัญ

 เวลา ๑๗.๔๓ นาฬิกา นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา คณะทำางาน ได้เสนอคว�มเห็นเพิ่มเติมว่�

	 ขณะนี้โรงเรียนประถมที่สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนีเปิดเรียน	 โดยมีครูส่งแผนก�รสอนให้พ่อแม่ 

ทร�บล่วงหน้�ว่�จะเรียนกันอย่�งไร	เตรียมตัวอย่�งไรบ้�ง	

 •	 ห้องเรียนที่บรรจุผู้เรียนจำ�นวนกว่�	๒๐	คน	จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม	 เรียนกันคนละห้องเพื่อไม่ให้มีเด็ก

จำ�นวนม�กเกินไป	 เฉลี่ยจำ�นวนห้องละ	๑๐-๑๒	คน	 เน่ืองจ�กให้ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 ๔	ม�เรียนก่อน	 

ครูก็เพียงพอที่จะสอน

 •  สัปด�ห์ถัดม�ให้นักเรียนทุกช้ันม�เรียน	โดยสลับวันเรียนกันไป	เช่น	วันจันทร์	ป.๑	วันอังค�ร	ป.๒	 

วันพุธ	ป.๓	วันพฤหัสบดี	ป.๔	วันศุกร์วนกันไป	โดยจะตัดวิช�ที่ไม่จำ�เป็นออกไปก่อน	เรียนแต่วิช�ที่จำ�เป็นต�ม 

หลักสูตร	หลัก	ๆ	คือ	ภ�ษ�เยอรมัน	ภ�ษ�อังกฤษ	วิทย�ศ�สตร์	สังคมศึกษ�	คณิตศ�สตร์	ส่วนวิช�พวกดนตรี	

กีฬ�	ศ�สน�	ระงับก�รเรียนไว้ก่อน

 •  จ�กที่เคยนั่งรวมกันเป็นกลุ่มโต๊ะ	ตอนนี้ก็ให้นั่งแยกเดี่ยว	ห่�งกัน	๑.๕	เมตร	

 •		 เด็กจะต้องเตรียมหน้�ก�กอน�มัยม�วันละ	๓	 ชิ้น	 (ท�งโรงเรียนมีแจกให้เด็กเพิ่มอีก	๑	 ชิ้น	 

เป็นก�รช่วยเหลือ)	เด็กจะเปลี่ยนหน้�ก�กอน�มัยที่ใส่ทุก	๑	ชม.	(วันละประม�ณ	๓.๕	ชม.)	เพื่อสุขอน�มัย

 •  มีกฎที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน	คือ	ก�รล้�งมือ	 ต้องล้�งมือเมื่อม�ถึงโรงเรียน	 (ในห้องเรียนมีอ่�งล้�งมือ 

ทกุหอ้ง)	หลงัเข้�ห้องนำ�้	หลังจ�กพกัเบรก	กอ่นรบัประท�นอ�ห�รเช�้	และมีกฎคอืห�้มแบง่/แลกอ�ห�รรบัประท�น 

กับเพื่อน

 • ระยะเวล�พักสั้นลง	รวมถึงพย�ย�มไม่ให้เด็กพักตรงกัน	เพร�ะจะทำ�ให้เด็กม�เล่นในสน�มพร้อมกัน 

จำ�นวนม�กเกินไป	 และไม่ให้เด็กเล่นกันข้�มห้อง	 ให้เล่นเฉพ�ะที่เรียนห้องเดียวกันตอนนี้	 (ลด	 contact	 

ที่ไม่จำ�เป็น)	แต่เด็กยังคุยกันได้	โดยให้รักษ�ระยะห่�งระหว่�งกัน

 • เน้ือห�ที่เรียนในช่วง	๒	วันแรกในวิช�วิทย�ศ�สตร์	หัวข้อคือเรื่อง	โคโรน�	รวมถึงม�ตรก�รป้องกัน

ก�รระบ�ดของไวรัส	ฯลฯ

 เวลา ๑๙.๕๙ นาฬิกา นายประหยัด  วรงค์ คณะทำางาน ได้เสนอคว�มเห็นเพิ่มเติมว่�

	 ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ได้ว�งม�ตรก�รเฝ้�ระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	สำ�หรับสถ�นศึกษ�	กรณีก�รเปิดภ�คเรียน	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	๒๕๖๓	โดยสรุป	ดังนี้

	 ๑.		 สถ�นศึกษ�ทุกแห่งร่วมกับ	อสม.ประจำ�หมู่บ้�น	ต้องจัดให้มีจุดคัดกรองสุขภ�พอน�มัยส่วนบุคคล 

และตรวจวัดอุณหภูมิผู้ เรียน	 ครูหรือผู้ดูแลผู้ เรียน	 ผู้ปกครอง	 เจ้�หน้�ที่	 และผู้ปฏิบัติง�นหน้�ประตู 
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ท�งเข้�-	ออกสถ�นศึกษ�กอ่นเข�้สถ�นศกึษ�ทกุวนั	ห�กมอี�ก�รไข	้รว่มกบัอ�ก�รไอ	จ�ม	มนีำ�้มกู	หรอืเหนือ่ยหอบ 

ให้หยุดเรียนหรือปฏิบัติง�นและไปพบแพทย์ทันที

	 ๒.		 ผู้เรียน	 ครู	 หรือผู้ดูแลผู้เรียน	 ผู้ปกครอง	 เจ้�หน้�ที่	 และผู้ปฏิบัติง�นต้องใส่หน้�ก�กอน�มัย 

หรอืหน�้ก�กผ�้ตลอดเวล�เพือ่หลีกเล่ียงก�รแพรเ่ชือ้แบคทเีรยีและไวรสั	ระหว�่งเดนิท�งจ�กบ�้นม�สถ�นศกึษ�	

และระหว่�งเรียนหรือปฏิบัติง�นหรือทำ�กิจกรรมใด	ๆ	ในสถ�นศึกษ�	กรณีห�กเดินท�งจ�กบ้�นม�สถ�นศึกษ�	

หรือจ�กสถ�นศึกษ�กลับม�บ้�นด้วยรถรับ-ส่งของสถ�นศึกษ�หรือรถโดยส�รส�ธ�รณะ	เช่น	รถตู้/รถรับจ้�ง	 

ต้องจัดระยะห่�งระหว่�งบุคคลให้เหม�ะสมและปลอดภัย	จัดระเบียบก�รขึ้นรถ-ลงรถไม่ให้แออัด	หลีกเลี่ยงก�ร

สัมผัสระหว่�งกันและผู้ให้บริก�รรถรับ-ส่ง	และจัดให้มีแอลกอฮอล์	๗๐%	ล้�งมือไว้บริก�ร

	 ๓.		 สถ�นศึกษ�ต้องมีจุดบริก�รล้�งมือด้วยนำ้�	 และสบู่หรือแอลกอฮอล์	 ๗๐%	ล้�งมือหน้�ประตู 

ท�งเข้�-ออกสถ�นศึกษ�	ห้องเรียนหรืออ�ค�รเรียน	โรงอ�ห�ร	โรงครัว	ห้องนำ้�	ห้องสุข�	โดมหรืออ�ค�รสถ�นที ่

ในรม่	และบรเิวณทีม่กี�รสมัผสัรว่มกนัต�่ง	ๆ 	รวมทัง้ตอ้งสง่เสริมก�รล�้งมอื	และส�ธิตพฤตกิรรมสขุอน�มยัในก�ร

ล�้งมือท่ีถูกต้อง	สถ�นศกึษ�ควรบังคบัใหผู้เ้รยีนล�้งมือเปน็ประจำ�ดว้ยสบูแ่ละนำ�้	โดยใชเ้วล�อย�่งน้อย	๒๐	วนิ�ที

	 ๔.		 สถ�นศกึษ�ตอ้งประเมนิและกำ�หนดสถ�นทีห่รอืพืน้ทีท่ีต่อ้งทำ�คว�มสะอ�ดในสถ�นศกึษ�	เพือ่กำ�หนด

พืน้ผวิและวสัดปุระเภทใดทีจ่ะต้องทำ�คว�มสะอ�ดเปน็ประจำ�ต�มปกติ	โดยเฉพ�ะพืน้ผวิและวัตถท่ีุหล�ยคนสมัผสั

เป็นประจำ�	 เช่น	สวิตช์ไฟ	และลูกบิด/มือจับประตู-หน้�ต่�ง	และก๊อกนำ้�จะต้องได้รับก�รทำ�คว�มสะอ�ดแล้ว 

ฆ่�เชื้อ	 เพื่อลดคว�มเสี่ยงของเช้ือโรคบนพื้นผิวและวัตถุทุกวัน	หรืออ�จจำ�เป็นต้องทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อ 

บ่อยขึ้นต�มระดับก�รใช้ง�น

	 ๕.		 สถ�นศึกษ�ต้องดำ�เนินก�รให้คว�มรู้ด้�นสุขภ�พ	ก�รป้องกัน	และควบคุมโรคในกิจกรรมประจำ�วัน

และในบทเรียน	 เพ่ือช่วยให้เด็กเข้�ใจแนวคิดพ้ืนฐ�นของก�รป้องกันและควบคุมโรค	 เช่น	ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้�	

ดวงต�	ป�กหรือจมูกห�กไม่ได้ล้�งมืออย่�งถูกต้อง	 ไม่ใช้ภ�ชนะหรือแก้วนำ้�ดื่มร่วมกับผู้อื่น	ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 

ม�สถ�นศึกษ�และส้ินสุดเม่ือออกจ�กสถ�นศึกษ�	 ให้ใช้วิธีปฏิบัติต�มหลักระยะห่�งระหว่�งบุคคล	 (Social	 

Distancing)	โดยตลอด

	 ๖.		 ก�รจดักิจกรรมประจำ�วนัหน�้เส�ธงต้องให้กระชบั	หรือลดเวล�ในก�รทำ�กิจกรรมให้ส้ันลงเท�่ทีจ่ำ�เปน็

และต้องเว้นระยะก�รทำ�กิจกรรมอย่�งน้อย	๑.๕๐	เมตร	รวมทั้งระยะห่�งระหว่�งบุคคลไม่น้อยกว่�	๑-๒	เมตร

โดยถือหลักหลีกเลี่ยงก�รติดต่อสัมผัสระหว่�งกัน

 ๗.  การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

	 	 ๑)		กรณแีบบระบบปกติ	สถ�นศกึษ�ทีม่หีอ้งเรยีนเพยีงพอ	ใหจั้ดจำ�นวนผู้เรยีนตอ่ห้องไมเ่กิน	๒๕	คน	 

และเพิ่มพื้นที่ระหว่�งโต๊ะเรียน	 เพื่อเพ่ิมช่องว่�งระหว่�งนักเรียน/นักศึกษ�ให้มีระยะห่�งบุคคลไม่น้อยกว่�	 

๑.๕๐	เมตร	จัดเรียงโต๊ะนักเรียน/นักศึกษ�หันหน้�โต๊ะไปในทิศท�งเดียวกัน	 (แทนที่หันหน้�เข้�ห�กัน)	 เพื่อลด

ก�รส่งผ่�นที่เกิดจ�กละอองของเชื้อไวรัส	(เช่น	จ�กก�รพูด	ไอ	จ�ม)

	 	 ๒)		กรณีแบบสัปด�ห์เว้นสัปด�ห์	(เรียนที่สถ�นศึกษ�	๑	สัปด�ห์	เรียนที่บ้�น	๑	สัปด�ห์)	สถ�นศึกษ�

ที่มีนักเรียน/นักศึกษ�จำ�นวนม�ก	ก�รบริห�รจัดก�รเรียนก�รสอนและก�รเรียนรู้อ�จจัดแบ่งสัดส่วนนักเรียน/

นกัศกึษ�ออกเปน็สองกลุม่	(กลุม่เรยีนทีส่ถ�นศึกษ�และกลุม่เรยีนทีบ่�้น)	ต�มคว�มเหม�ะสมเพือ่ลดคว�มแออดั

ในแตล่ะหอ้ง	กลุม่เรียนทีส่ถ�นศกึษ�ให้จดัจำ�นวนนักเรียน/นักศึกษ�ตอ่หอ้งไมเ่กิน	๒๕	คน	และเพิม่พืน้ทีร่ะหว�่ง

โตะ๊เรยีน	เพือ่เพิม่ช่องว่�งระหว่�งนกัเรยีน/นกัศึกษ�ให้มรีะยะห่�งระหว�่งบคุคลไมน้่อยกว�่	๑.๕๐	เมตร	จดัเรยีง
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โตะ๊นกัเรยีน/นกัศกึษ�หันหน้�โต๊ะไปในทศิท�งเดยีวกัน	(แทนทีจ่ะหนัหน้�เข�้ห�กัน)	เพือ่ลดก�รสง่ผ�่นทีเ่กดิจ�ก 

ละอองของไวรัส	 (เช่น	จ�กก�รพูด	 ไอ	จ�ม)	กลุ่มเรียนที่บ้�นให้สถ�นศึกษ�จัดก�รเรียนรู้ท�งระบบดิจิทัล 

และระบบก�รเรยีนท�งไกลในรปูแบบต�่ง	ๆ 	ต�มคว�มเหม�ะสม	โดยตอ้งจดัระยะห�่งระหว�่งบคุคลไมน้่อยกว�่	

๑-๒	เมตรระหว่�งผู้เรียนและผู้อ�ศัยในบ้�น

	 ๘.		 สถ�นศึกษ�ต้องว�งแผน	สนับสนุนก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พอย่�งต่อเน่ืองในกรณีที่ผู้เรียน 

หยุดพัก/เรียนที่บ้�น	 โดยก�รใช้กลยุทธ์ออนไลน์/อีเลิร์นนิง	และแบบฝึกหัดสำ�หรับก�รศึกษ�ท่ีบ้�น	มีก�ร 

มอบหม�ยให้ครูทำ�ก�รติดต�มระยะไกลร�ยวันหรือร�ยสัปด�ห์	 เพื่อวิเคร�ะห์ปัญห�และห�วิธีก�รส่งเสริม 

ก�รเรียนท�งไกลที่เหม�ะสมสำ�หรับผู้เรียนที่ข�ดศักยภ�พในก�รเข้�ถึงคอมพิวเตอร์	และอินเทอร์เน็ตที่บ้�น

	 ๙.		 หลีกเลี่ยงกิจกรรมก�รรวมกลุ่มผู้เรียนจำ�นวนม�ก	กรณีห�กมีคว�มจำ�เป็นสำ�หรับก�รประชุมผู้เรียน	

หรือทำ�กิจกรรมที่มีผู้เข้�ร่วมเป็นจำ�นวนม�ก	ให้จำ�กัดจำ�นวนเข้�ร่วมประชุมหรือร่วมกิจกรรมมิให้แออัดและ 

มีระยะเวล�ที่สั้น	และจัดที่นั่งในห้องประชุมมีระยะห่�งบุคคลไม่น้อยกว่�	๑	 เมตรหรือดำ�เนินก�รสื่อส�รแบบ 

ท�งไกล	หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

	 ๑๐.		 โรงอ�ห�ร	 โรงครัว	 สถ�นที่สำ�หรับรับประท�นอ�ห�ร	 เครื่องดื่ม	 อ�ห�รเสริม	 และนมต้องจัด 

ระยะห่�งบุคคลไม่น้อยกว่�	๑.๕๐	เมตร	ระหว่�งโต๊ะและเก้�อี้หรือที่นั่งและมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหม�ยให้ผู้ใช้

บริก�รยืนรอเว้นระยะห่�งระหว่�งบุคคล	๑-๒	เมตร	ห�กมีผู้เรียนจำ�นวนม�ก	ให้ควบคุมจำ�นวนผู้เรียนมิให้แออัด	

หรือพิจ�รณ�กำ�หนดม�ตรก�รลดเวล�ในก�รใช้บริก�รให้สั้นลงเท่�ที่จำ�เป็น	หรือพิจ�รณ�จัดเหลื่อมเวล�ในก�ร

หยุดพักรับประท�นอ�ห�รกล�งวันของผู้เรียนเป็นร�ยชั้น	โดยถือหลักหลีกเลี่ยงก�รติดต่อสัมผัสระหว่�งกัน

	 ๑๑.		 ให้เว้นระยะก�รทำ�กิจกรรมอื่นใดอย่�งน้อย	๒	 เมตรระหว่�งผู้เรียน	ครูหรือผู้ดูแลผู้เรียน	ผู้ปกครอง	 

เจ้�หน้�ที่	และผู้ปฏิบัติง�นตลอดเวล�ที่อยู่ในสถ�นศึกษ�

	 ๑๒.		 ก�รม�รับ-ส่งผู้เรียน	ผู้ปกครองคนเดียวกันหรือบุคคลที่ได้รับมอบหม�ย	ควรส่งและรับผู้เรียนทุกวัน	 

ห�กเป็นไปได้	ผู้สูงอ�ยุ	 เช่น	ปู่	ย่�	ต�	ย�ย	ไม่ควรม�รับ-ส่งผู้เรียน	เพร�ะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�ร 

เจ็บป่วยจ�ก	COVID-19	ควรจำ�กัดเวล�หลังเลิกเรียน	ไม่ควรให้ออกจ�กสถ�นศึกษ�พร้อมกัน

	 ๑๓.	 สถ�นศึกษ�ต้องจัดระบบหรือม�ตรก�รป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	 ๒๐๑๙	 

(COVID-19)	สำ�หรับก�รม�ติดต่อร�ชก�รของผู้ปกครอง/บุคคลภ�ยนอก	หรือห�กสถ�นศึกษ�มีก�รรับย้�ย 

ผู้เรียนจ�กต่�งจังหวัดม�เข้�เรียนหรือผู้เรียนที่เดินท�งกลับจ�กพื้นที่เสี่ยงจะต้องให้ผู้เรียน	 และผู้ปกครอง 

กักตนเองในที่พักอ�ศัย	หรือสถ�นที่ที่เจ้�พนักง�นโรคติดต่อกำ�หนดจนครบ	๑๔	วัน	

	 ๑๔.		 ทำ�คว�มสะอ�ดสถ�นที่	อ�ค�รเรียน	ห้องเรียน	ห้องอเนกประสงค์	โต๊ะ	เก้�อี้	ที่นั่ง	อุปกรณ์	เครื่องมือ	 

พื้นผิวสัมผัสหรือจุดสัมผัสร่วม	ห้องนำ้�	ห้องส้วม	อ่�งล้�งมือและจุดเสี่ยงทุก	๑-๒	ชั่วโมง	หรือทุกครั้งที่เลิกเรียน

หรอืใชบ้รกิ�รเสรจ็	ด้วยนำ�้ย�ทำ�คว�มสะอ�ดทีไ่ดม้�ตรฐ�น		และฆ�่เชือ้โรคต�มหลกัวชิ�ก�ร	อีกทัง้ตอ้งจัดเตรยีม

กระด�ษเชด็ทำ�คว�มสะอ�ดแบบใชแ้ลว้ทิง้สำ�หรับใช้ทำ�คว�มสะอ�ดพืน้ผวิสมัผสั	หรอืจุดสมัผัสรว่ม	เชน่	แปน้พมิพ์

โต๊ะทำ�ง�น	รีโมตคอนโทรล	ฯลฯ	ก่อนก�รใช้ง�นแต่ละครั้ง

	 ๑๕.		 สถ�นศึกษ�ต้องปรับปรุงดูแลห้องนำ้�	ห้องสุข�ให้สะอ�ดและเพียงพอ	มีนำ้�ที่สะอ�ดแยกเป็นสัดส่วน

สำ�หรับผู้หญิง	ผู้ช�ย	และผู้พิก�ร	หรือคนชร�	หรือสตรีมีครรภ์และต้องมีที่ล้�งมือและสบู่ด้วย	พย�ย�มหลีกเลี่ยง

ก�รเข้�ห้องนำ้�หล�ย	ๆ	คนพร้อมกัน
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	 ๑๖.		 ยกเลิกกิจกรรมกีฬ�	และกิจกรรมอื่น	ๆ	ที่สร้�งสภ�พแออัด	 เช่น	ก�รทัศนศึกษ�	กิจกรรมดนตรี/ 

ก�รฝึกซ้อมก�รแสดง	ก�รประชุมผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษ�	 เป็นต้น	ทั้งในระหว่�งเรียนและหลังเลิกเรียน	

สำ�หรบักิจกรรมพเิศษต�มหลักสูตร	เช่น	ศลิปะ/ดนตร	ีและก�รออกกำ�ลงัก�ยควรใชร้ะยะห�่งคว�มปลอดภยัท�ง

สังคมต�มหลัก	Social	Distancing

	 ๑๗.		 สำ�หรับวิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�	 วิทย�ลัยก�รอ�ชีพ	และมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ	นอกจ�กก�รปฏิบัติต�ม

ม�ตรก�รข้อ	๑-๑๔	แล้ว	 ให้เพิ่มม�ตรก�รก�รเฝ้�ระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	ดังนี้

	 	 ๑๗.๑	 นักศึกษ�หรือบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ท่ีเดินท�งม�จ�กต่�งจังหวัดเข้�ม�ศึกษ�	หรือม�ปฏิบัติ

หน้�ที่	ณ	สถ�บันก�รศึกษ�ดังกล่�ว	จะต้องผ่�นก�รคัดกรองโดยพนักง�นโรคติดต่อ	และบุคคลนั้นจะต้องกักกัน

ตนเองในที่พักอ�ศัย	หรือสถ�นที่ที่พนักง�นโรคติดต่อกำ�หนดไม่น้อยกว่�	๑๔	วัน	ห�กมีอ�ก�รป่วยเข้�เกณฑ์

สอบสวนโรคในระหว่�งกักกันตัว	จะถูกส่งต่อไปยังสถ�นพย�บ�ล	เพื่อเข้�รับก�รตรวจรักษ�	รับก�รชันสูตรท�ง 

ก�รแพทย์	และแยกกักต�มสมควรแก่กรณี

	 	 ๑๗.๒	 ห�กให้ผู้ที่เดินท�งม�จ�กจังหวัดอ่ืนที่เป็นพื้นท่ีเสี่ยง	ม�เข้�พักอ�ศัยในครอบครัวของใคร 

ให้ถือว่�ครอบครัวนั้นเป็นผู้สัมผัสโรคต�มม�ตร�	๔	แห่งพระร�ชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘	จะเข้�สู่

กระบวนก�รกักตัวไม่น้อยกว่�	๑๔	วัน

	 	 ๑๗.๓		 ให้สถ�บันท�งก�รศึกษ�ประส�นง�นกับผู้ดูแลหอพัก	ให้มีก�รดำ�เนินก�รจัดระเบียบหอพัก 

ผู้เรียน	ในก�รคัดกรองอน�มัยส่วนบุคคล	และดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มแนวท�ง	Social	Distancing

	 ๑๘.	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนนำ้�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด	แอลกอฮอล์ล้�งมือสำ�หรับผู้เรียน	ครู	

และบุคล�กรให้กับสถ�นศึกษ�ในเขตบริก�รขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เวลา ๒๐.๔๐ นาฬิกา นายสมควร  วรสันต์ คณะทำางาน	ได้เสนอคว�มเห็นเพิ่มเติมว่�

	 ๑.		 สำ�รวจคว�มพร้อมของนักเรียนและบริบทของครอบครัวเด็ก

	 ๒.		 วิเคร�ะห์คว�มพร้อมของผู้เรียนว่�	ส�ม�รถเรียนวิธีก�รใดบ้�ง

	 ๓.		 ย้�ยไปสู่แผนง�นหลักที่เตรียมไว้

	 ๔.		 เลือกสอนวิช�ที่สำ�คัญก่อน

	 ๕.		 เริ่มกระบวนก�รเรียนก�รสอนต�มที่ครูกำ�หนดอย่�งเหม�ะสม

	 ทั้งนี้	ห�กเลือกให้ก�รปฏิสัมพันธ์ระหว่�งผู้เรียนกับผู้สอนเกิดขึ้น	 โดยมีสัญญ�ณอินเทอร์เน็ตเป็นตัวแปร	 

ดงันัน้	สิง่แรกทีต่อ้งคดิ	ไมต่อ้งเลอืกว่�จะใช้สือ่อะไร	แตต่อ้งเริม่จ�กวิเคร�ะหผ์ูเ้รยีน	แลว้ไปวเิคร�ะห์บรบิทชมุชน

ว่�	มีคว�มพร้อมสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ขน�ดไหน	วิเคร�ะห์ทุกอย่�งที่เป็นต้นทุนให้เด็กส�ม�รถเรียนรู้ได้

เช่นเดียวกับที่โรงเรียนสะถ�พอน	ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว	กำ�หนดม�ตรก�รเปิดภ�คเรียน	ดังนี้

	 ๑.		 ตรวจวัดอุณหภูมิ

	 ๒.		 ฉีดสเปรย์ฆ่�เชื้อ	กระเป๋�	รองเท้�

	 ๓.		 แจกหน้�ก�กอน�มัย

	 ๔.		 นักเรียนนั่งต�มเลขที่	ในระยะห่�ง	๑	เมตร

	 ๕.		 มีห้องคัดกรองไว้แยกนักเรียนที่มีอ�ก�รผิดปกติ
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	 ดังนั้น	ภ�ครัฐควรกระจ�ยอำ�น�จให้สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รกันเองต�มคว�มพร้อม

วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

 เวลา ๑๔.๐๖ นาฬิกา นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะทำางาน	ได้เสนอคว�มเห็นเพิ่มเติมว่�

	 ขณะนี้	มีสถ�นศึกษ�ในเขตกรุงเทพมห�นครบ�งแห่งเริ่มทดลองเปิดเรียน	แล้วพบว่�	

	 ๑.		 มีระบบก�รคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้�สถ�นศึกษ�	

	 ๒.	 ผู้เรียนให้คว�มร่วมมือในก�รใส่หน้�ก�กอน�มัย	(บ�งส่วนมีคว�มอึดอัด)	

	 ๓.		 ก�รล้�งมือเพิ่มเติมตั้งแต่ระหว่�งก่อนรับประท�นอ�ห�ร	 เข้�ห้องเรียน	หลังแปรงฟัน	และเมื่อมีก�ร

เปลี่ยนกิจกรรมอยู่เสมอ	

	 ๔.		 ก�รเว้นระยะห่�งเฉลี่ย	๑	ห้องเรียน	มีผู้เรียนเหลือ	๒๐-๒๕	คน/ห้อง	แสดงให้เห็นว่�	ยังมีผู้เรียน 

อีกจำ�นวนครึ่งหนึ่ง	ที่ไม่ส�ม�รถใช้ห้องเรียนร่วมเวล�เดียวกันได้	จึงควรออกแบบก�รเรียนก�รสอน	เช่น	จัดพื้นที่

ชั่วคร�วเพื่อเรียนคู่ขน�น	หรือเรียนออนไลน์	หรือผลัดกันม�เรียนให้เหม�ะสมและปลอดภัย	เป็นต้น	

	 ๕.		 เน้นทำ�คว�มสะอ�ดเพิ่มในจุดที่ผู้เรียนมีก�รสัมผัสร่วมกัน	หรือใช้พื้นที่ร่วมกันเป็นประจำ�	

	 ๖.		 ลดคว�มแออัด	โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนทำ�กิจกรรม	เพื่อหมุนเวียนก�รใช้ง�น	วัสดุ	อุปกรณ์ให้พอเหม�ะ	

เช่น	 โรงอ�ห�ร	และยกเลิกกิจกรรมที่ไม่จำ�เป็น	หรือออกแบบกิจกรรมใหม่ที่คำ�นึงถึงระยะห่�ง	คว�มปลอดภัย 

ท�งสังคมต�มหลัก	Social	Distancing	เช่น	ก�รจัดกิจกรรมแข่งขันของสถ�นศึกษ�ต่�ง	ๆ	

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

 เวลา ๑๘.๓๕ นาฬิกา นายนุศิษย์  พรชีวโชติ คณะทำางาน ได้เสนอคว�มเห็นเพิ่มเติมว่�

	 จ�กก�รลงพื้นที่เยี่ยมบ้�นนักเรียนในเขตบริก�รของโรงเรียนพบว่�	ผู้ปกครองและนักเรียนมีคว�มต้องก�ร

เดินท�งไปเรียนที่สถ�นศึกษ�ม�กกว่�รอรับก�รเรียนก�รสอนท�งไกล	หรือก�รเรียนออนไลน์ผ่�นท�งโทรทัศน์	

เนื่องจ�กก�รเรียนดังกล่�วเป็นก�รสื่อส�รท�งเดียว	ห�กมีปัญห�ไม่ส�ม�รถโต้ตอบท�งออนไลน์ได้	ประกอบกับ

ผู้ปกครองที่คอยดูแลนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอ�ยุ	 ไม่ว่�จะเป็นปู่	ย่�	ต�	ย�ย	ส่วนพ่อและแม่จำ�เป็นต้องออก

ไปประกอบอ�ชีพ	 ดังนั้น	ห�กนักเรียนได้เดินท�งไปศึกษ�เล่�เรียนที่สถ�นศึกษ�จะส่งผลให้นักเรียนมีคว�มสุข

ม�กกว่�เรียนออนไลน์	อีกทั้งยังได้พบเพื่อนและครูผู้สอนที่ส�ม�รถคอยชี้แนะปัญห�ที่พบในบทเรียนได้	แต่ห�ก

มีคว�มจำ�เป็นต้องเปิดเรียนพร้อมกันทั่วทั้งประเทศในวันที่	๑	กรกฎ�คม	๒๕๖๓	มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับก�รจัด 

ก�รเรียนก�รสอนของสถ�นศึกษ�	๒	ประเด็น	ดังนี้

 ๑.  ความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนและครู

	 	 ห�กมีก�รเปิดเรียนต�มกำ�หนดจริง	ควรมีม�ตรก�รสร้�งคว�มปลอดภัยจ�กเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	แก่ครูและนักเรียนในสถ�นศึกษ�ที่ปลอดภัยร้อยละ	๑๐๐	 ก่อน	ดังนั้น	 โรงเรียนทุกแห่งจำ�เป็น

ต้องมีก�รจัดห�อุปกรณ์ป้องกันก�รติดเช้ือไวรัสดังกล่�วที่มีคุณภ�พ	 ไม่ว่�จะเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ	

แอลกอฮอล์	สบู่	นำ้�ย�ฆ่�เชื้อ	นำ้�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด	เจลล้�งมือ	หน้�ก�กอน�มัยแบบผ้�	และหน้�ก�กปกป้อง

ละอองฝอย	(Face	Shield)	ตลอดจนก�รทำ�แผงกั้นโต๊ะเรียนโดยใช้พล�สติกใส	สิ่งเหล่�นี้ห�กได้รับก�รคำ�นวณ

เป็นค่�ใช้จ่�ยของนักเรียน/คน/ปี	ถือเป็นค่�ใช้จ่�ยที่สูงในสถ�นศึกษ�	ดังนั้น	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นควรเสนองบประม�ณให้กับสถ�นศึกษ�ต�มจำ�นวนของนักเรียน	แต่ห�กสถ�นศึกษ�ใดมีจำ�นวน 
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ของนักเรียนน้อย	 เช่น	สถ�นศึกษ�ที่มีนักเรียนน้อยกว่�	๓๐๐	คน	อ�จตั้งงบประม�ณขั้นต้นให้สถ�นศึกษ�ละ	

๓๐,๐๐๐	บ�ท	และบวกร�ยหวัของนักเรยีน	เพือ่ใช้เปน็ค�่จัดซ้ือวสัด	ุอปุกรณท์ีใ่ชส้ำ�หรบัป้องกนัเชือ้ไวรสัโคโรน�	

๒๐๑๙	(COVID-19)	เป็นต้น	

	 	 สว่นก�รจดัห้องเรยีนควรมมี�ตรก�รเวน้ระยะห�่งท�งสงัคมทีช่ดัเจน	ครอบคลมุถงึสถ�นศกึษ�ในระดบั

ประถมศึกษ�	เนื่องจ�กส่วนใหญ่เป็นแบบอ�ค�ร	สปช.	๑๐๕/๒๙	หรืออ�ค�รเรียนไม้	แบบ	ป.๑	ฉ	ห้องเรียนที่

มีขน�ด	๖	x	๙	เมตร	หรืออ�ค�รแบบสมัยใหม่แบบโรงเรียนมัธยมศึกษ�	ห้องเรียนที่มีขน�ด	๘	x	๘	เมตร	ห�ก

จัดโต๊ะจำ�นวน	๒๐-๒๕	ที่น่ัง	 โดยให้ทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดที่เพียงพอ	มีพล�สติกใสกั้นบนโต๊ะ	 

และเน้นก�รล้�งมืออย่�งสมำ่�เสมอ	เป็นต้น	

 ๒.  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

	 	 ควรมอบอำ�น�จก�รดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของ 

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ใหกั้บโรงเรยีน	เพือ่ใหโ้รงเรยีนดำ�เนินก�รโดยอสิระ	ทัง้นีโ้ดยโรงเรยีน

ตอ้งสร�้งก�รมีสว่นรว่มจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศกึษ�	อ�ส�สมคัรส�ธ�รณสขุประจำ�หมูบ่�้น	(อสม.)	ผูน้ำ�ชมุชน	

โรงพย�บ�ลสง่เสรมิสุขภ�พตำ�บล	ส�ธ�รณสุขอำ�เภอ	องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่/อำ�เภอ	สำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�ร 

ศกึษ�	คณะกรรมก�รศกึษ�ธกิ�รจงัหวดั	(กศจ.)	และศนูยบ์รหิ�รสถ�นก�รณก์�รระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน� 

๒๐๑๙	(COVID-19)	 (ศบค.)	 เพื่อเปิดทำ�ก�รเรียนก�รสอน	เนื่องจ�กก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	อ�จใช้

ก�รเรียนก�รสอนแบบปกติ	ร่วมกับก�รเรียนท�งไกล	(On	Air)	และก�รเรียนผ่�น	Website	(Online)	เป็นต้น	

	 	 ในก�รนีส้ถ�นศกึษ�ขน�ดกล�งอ�จลดจำ�นวนนกัเรยีนในแตล่ะหอ้งเรยีนเฉล่ียไมเ่กนิ	๒๐	คน/ห้องเรยีน

ได้	เนือ่งจ�กสถ�นศกึษ�ไดว้�งแผนสนบัสนนุก�รจัดกจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนโดยจัดใหม้กี�รสำ�รวจคว�มพรอ้ม

ของผู้เรียนและคว�มสมัครใจในก�รส่งบุตรหล�นเข้�เรียนในสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	

๒๐๑๙	(COVID-19)	สรุปได้	ดังนี้

	 	 ๑)		กรณีแบบระบบปกติ	(สำ�หรับนักเรียนชั้น	ป.๑-ม.๓)

	 	 	 สถ�นศึกษ�มีห้องเรียนที่เพียงพอและมีจำ�นวนบุคล�กรที่เพียงพอ	ส�ม�รถจัดจำ�นวนนักเรียน 

ในห้องไม่เกิน	๒๕	คน/ห้องเรียน	ซึ่งจะมีครู	๑	คน	ควบคุมและดูแลนักเรียน	จัดให้มีกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน 

ในระบบ	Onsite	 ให้นักเรียนเรียนต�มต�ร�งก�รออกอ�ก�ศของ	DLTV	 โดยให้ครูประจำ�วิช�จัดทำ�ใบง�น 

แบบฝึกและเป็นผู้ตรวจประเมินผลใบง�น	 ส่วนก�รจัดห้องเรียนให้เพิ่มพื้นที่ระหว่�งโต๊ะเรียน	 เพื่อเพิ่มช่องว่�ง

ระหว่�งนักเรียนให้มีระยะห่�งระหว่�งบุคคลไม่น้อยกว่�	๑.๕๐	เมตร	จัดเรียงโต๊ะนักเรียนโดยให้หน้�โต๊ะไปใน

ทิศท�งเดียวกัน	(แทนที่จะหันหน้�เข้�ห�กัน)	เพื่อลดก�รส่งผ่�นที่เกิดจ�กละอองของเชื้อไวรัส	(เช่น	จ�กก�รพูด	

ไอ	จ�ม)	และจัดให้มีก�รล้�งมือทุกชั่วโมง	

	 	 ๒)		กรณีแบบวันเว้นวัน	 (เรียนที่สถ�นศึกษ�	๑	วัน	 เรียนที่บ้�น	๑	วัน)	สำ�หรับนักเรียนช้ันอนุบ�ล 

	 สถ�นศกึษ�มหีอ้งเรยีนทีเ่พยีงพอ	แตไ่มม่บีคุล�กรทีเ่พียงพอ	จัดให้มกี�รเรยีนก�รสอนแบง่นกัเรยีนออกเปน็	

๒	กลุ่ม	สลับวนัม�เรยีน	โดยจดันกัเรยีนต่อหอ้งไมเ่กิน	๑๐	คน/ห้องเรยีน	ซึง่จะมคีร	ู๑	คน	ควบคุมและดูแลนักเรยีน	 

จดักจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนเพือ่พฒัน�ก�รทัง้	๔	ด�้น	เพือ่เตรยีมคว�มพรอ้มในก�รเรยีนตอ่ไป	ก�รจัดหอ้งเรียน

ใหเ้พิม่พืน้ทีร่ะหว่�งโตะ๊เรยีน	เพือ่เพิม่ชอ่งว�่งระหว่�งนักเรยีนใหม้รีะยะห�่งระหว่�งบคุคลไมน้่อยกว่�	๑.๕๐	เมตร	 

จัดเรียงโต๊ะนักเรียนโดยให้หน้�โต๊ะไปในทิศท�งเดียวกัน	 เพื่อลดก�รส่งผ่�นที่เกิดจ�กละอองของเชื้อไวรัส	 

(เช่น	จ�กก�รพูด	ไอ	จ�ม)	และจัดให้มีก�รล้�งมือทุกชั่วโมง	
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	 	 ๓)		กรณีที่ผู้ปกครองสมัครใจให้นักเรียนเรียนที่บ้�น	

	 	 	 ให้สถ�นศึกษ�จัดก�รเรียนรู้ท�งระบบดิจิทัลและระบบก�รเรียนท�งไกลในรูปแบบต่�ง	 ๆ	ต�ม

คว�มเหม�ะสม	โดยต้องจัดระยะห่�งระหว่�งบุคคลไม่น้อยกว่�	๑-๒	 เมตรระหว่�งผู้เรียนและผู้อ�ศัยในบ้�น 

โดยก�รใชก้ลยทุธอ์อนไลน/์อเีลริน์นงิ	และแบบฝกึหดั	สำ�หรบัก�รศึกษ�ทีบ่�้น	มกี�รมอบหม�ยใหค้รทูำ�ก�รติดต�ม

ระยะไกลร�ยวนัหรอืร�ยสปัด�ห	์เพือ่วิเคร�ะหป์ญัห�	และห�วธิกี�รสง่เสรมิก�รเรยีนท�งไกลทีเ่หม�ะสมสำ�หรบั

นักเรียนที่ข�ดศักยภ�พในก�รเข้�ถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่บ้�น

แผนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนภ�ยใต้สถ�นก�รณ์	COVID-19	

ของโรงเรียนชุมชนบ้�นเสิงส�ง	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	๒๕๖๓

ชั้นเรียน

วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

 เวลา ๑๓.๑๐ นาฬิกา นายประหยัด  วรงค์ คณะทำางาน	ได้เสนอคว�มเห็นเพิ่มเติมว่�

	 สืบเนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	ถือเป็นโรคระบ�ด 

ที่เป็นภัยคุกค�มต่อสุขภ�พของผู้คนทั่วโลก	รัฐบ�ลจึงไม่ควรคำ�นึงถึงสุขภ�พของนักเรียนเพียงเท่�นั้น	แต่ควร

คำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของครูที่มีคว�มเสี่ยงสูงจ�กภัยคุกค�มของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	(COVID-19)	

จ�กก�รปฏบิตัหิน�้ทีข่องครท่ีูมีคว�มย�กลำ�บ�กดว้ย	ถอืเปน็อุปสรรคต่อก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนทีห่นักกว�่ปกต	ิ

เพร�ะจำ�เปน็ต้องมกี�รปฏิสมัพันธ์ท�งสงัคมม�กกว�่อ�ชพีอืน่	จ�กก�รตดิตอ่กบัผูป้กครองและนกัเรยีนจำ�นวนม�ก	 

ทั้งที่โรงเรียนและก�รออกเยี่ยมบ้�นเด็กนักเรียน	ส่งผลให้ครูมีคว�มเครียด	วิตกกังวล	จึงส่งผลกระทบต่อสภ�พ

จิตใจของครู	ดังนั้น	รัฐจึงควรกำ�หนดค่�ตอบแทนพิเศษร�ยเดือนในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	 (COVID-19)	ต�มลักษณะของง�นและพ้ืนที่เสี่ยง	 เพื่อสร้�งแรงจูงใจ	และขวัญกำ�ลังใจ

ในก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 โดยจ่�ยให้กับข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ท่ีลำ�บ�กตร�กตรำ�ในก�รปฏิบัติ

จำ�นวนนักเรียน จำ�นวนห้องเรียน นักเรียนต่อห้องโดยเฉลี่ย
	 อ.๑	 ๑๒	 ๒	 ๖
	 อ.๒	 ๒๑	 ๒	 ๑๐
	 อ.๓	 ๒๐	 ๒	 ๑๐
		อนุบ�ล	จัดก�รเรียนก�รสอนแบบสลับวัน
	 ป.๑	 ๔๓	 ๒	 ๒๑
	 ป.๒	 ๔๙	 ๒	 ๒๔
	 ป.๓	 ๔๖	 ๒	 ๒๓
	 ป.๔	 ๕๙	 ๓	 ๒๐
	 ป.๕	 ๕๑	 ๒	 ๒๕
	 ป.๖	 ๖๕	 ๓	 ๒๒
	 ม.๑	 ๖๐	 ๓	 ๒๐
	 ม.๒	 ๕๑	 ๒	 ๒๕
	 ม.๓	 ๕๙	 ๓	 ๒๐
		ป.๑-ม.๓	จัดก�รเรียนก�รสอนแบบปกติ	ครู	๑	คน/นักเรียน	๑	ห้อง
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หน้�ที	่เสีย่งภยั	เครง่เครยีด	กดดนั	จ�กสภ�พก�รปฏบิตังิ�นทีเ่สีย่งอนัตร�ยทัง้ตอ่ชวีติ	ร�่งก�ย	อ�จกอ่ใหเ้กดิโรค 

จ�กก�รปฏิบัติง�นตลอดภ�คเรียนที่	๑/๒๕๖๓	ดังนี้

	 ๑.		 ครูท่ีปฏิบัติง�นในพื้นที่สีแดง	 มีคว�มเสี่ยงสูง	 ให้ได้รับค่�ตอบแทนพิเศษ	 (เบี้ยเสี่ยงภัย)	 เดือนละ	 

๒,๕๐๐	บ�ท

	 ๒.		 ครูที่ปฏิบัติง�นในพื้นที่สีเขียว

	 	 ๒.๑		 โรงเรียนทีส่�ม�รถเปิดทำ�ก�รเรยีนก�รสอนได้ต�มปกติ	ให้ได้รับค�่ตอบแทนพเิศษ	(เบีย้เสีย่งภัย)	 

เดือนละ	๑,๐๐๐	บ�ท

	 	 ๒.๒	 โรงเรียนขน�ดใหญ่ที่จัดก�รเรียนก�รสอนสองผลัด	 (๒	กลุ่ม)	 กลุ่มที่จัดก�รเรียนก�รสอน 

ที่โรงเรียนและกลุ่มที่จัดก�รเรียนรู้ที่บ้�น	ให้ได้รับค่�ตอบแทนพิเศษ	(เบี้ยเสี่ยงภัย)	เดือนละ	๒,๐๐๐	บ�ท

 เวลา ๑๔.๔๐ นาฬิกา นางปาริชาติ สมบูรณ์ คณะทำางาน ได้เสนอคว�มเห็นเพิ่มเติมว่�

	 รัฐบ�ลควรกำ�หนดม�ตรก�รป้องกันสถ�นศึกษ�ให้สอดคล้องกับบริบทของสถ�นศึกษ�แต่ละแห่ง	 โดย

ใช้สถ�นศึกษ�เป็นฐ�น	โดยเปิดโอก�สให้สถ�นศึกษ�เป็นผู้กำ�หนดแนวท�งบริห�รจัดก�รที่สอดคล้องกับบริบท 

ของสถ�นศึกษ�แต่ละแห่ง	และให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกำ�หนดแนวท�ง	ม�ตรก�รป้องกัน	แต่ไม่ควรกำ�หนดให้

สถ�นศึกษ�ทุกแห่งปฏิบัติม�ตรก�รป้องกันสถ�นศึกษ�ภ�ยใต้ม�ตรก�รเดียวกันทั้งหมด	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับ

สถ�นศึกษ�ขน�ดเล็กที่ส�ม�รถกำ�หนดม�ตรก�รป้องกันได้ง่�ยกว่�สถ�นศึกษ�ขน�ดใหญ่	

วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

 เวลา ๑๒.๒๓ นาฬิกา นายหงษ์ดี ศรีเสน คณะทำางาน	ได้เสนอคว�มเห็นเพิ่มเติมว่�

 ๑.  ความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คือ

	 	 ๑)	 วิธีสอนของครู	

	 	 ๒)	 คว�มส�ม�รถของครูในก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้

	 	 ๓)	 สื่อในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

	 	 ๔)	 นักเรียนส�ม�รถเรียนรู้ได้เสมือนในห้องเรียน

	 	 ๕)	 คว�มสนใจของนักเรียน

 ๒.  รูปแบบที่นำาไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในโรงเรียน คือ

	 	 ๑)	 ก�รอบรมให้คว�มรู้

	 	 ๒)	 ก�รใช้	application	zoom	ในก�รอภิปร�ยหัวข้อในเรื่องอบรม	ใช้	application	หรือโปรแกรม

ที่คล้�ยคลึงกับ	zoom	ก็คือ	G-suite	Education	ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนออนไลน์	โดย

   •	 Google	meet	สอนออนไลน์	อภิปร�ยร่วมกันระหว่�งครูและนักเรียน

   •  Google	 sheets	 ในก�รมอบหม�ยง�นและแบบฝึกหัดต่�ง	 ๆ	 รวมทั้งวีดิทัศน์ก�รเรียน 

ก�รสอนในร�ยวิช�ต่�ง	ๆ	ให้แก่นักเรียน	รวมทั้งเป็นกระด�นให้นักเรียนได้แสดงคว�มคิด

   • Google	classroom	เป็นก�รสร้�งห้องเรียนออนไลน์	

   •  Google	forms	ในก�รออกแบบทดสอบออนไลน์	ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย	
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 ๓.  แนวทางการแก้ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คือ

	 	 ๑)	 กำ�หนดทิศท�งของโรงเรียน

	 	 	 กำ�หนดนโยบ�ย	วตัถปุระสงค	์และเป�้หม�ยของคว�มต้องก�รทำ�ใหบ้คุล�กรและผูเ้ก่ียวขอ้งทร�บ	

และยอมรับไปปฏิบัติเป็นแนวท�งก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นในอน�คต

	 	 ๒)	 พัฒน�บุคล�กร

	 	 	 ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�น	PLC	ดังนั้น	 

จึงจำ�เป็นต้องได้รับก�รพัฒน�ทักษะคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	และก�รปรับเปลี่ยนกระบวนก�รในก�รจัดก�รเรียนรู้ 

วิธีใหม่ให้แก่ผู้เรียน	ให้สอดคล้องกับหลักก�ร	PLC	โดยก�รให้คว�มรู้	แนะนำ�	ประชุมชี้แจง	อบรมโดยผู้เชี่ยวช�ญ	

และพี่เลี้ยงที่มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเป็นอย่�งดี

	 	 ๓)	 พัฒน�องค์กร	

	 	 	 •	 เสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งด้�นวัฒนธรรมโรงเรียน

	 	 	 •	 ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้�งองค์กร	 เน้นให้คว�มสำ�คัญกับครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ม�กขึ้น	

จัดต�ร�งของครูให้เหม�ะสมกับก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ผู้เรียน

	 	 	 •	 สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจภ�ยในองค์กร	ก่อเกิดกระบวนก�รพัฒน�ด้วยคว�มส�มัคคี

	 	 	 •	 บริห�รจัดก�รสภ�พแวดล้อม	ที่เอื้อต่อก�รจัดก�รเรียนรู้อย่�งเหม�ะสม

 ๔.  มาตรการระยะยาวที่ใช้รองรับเพื่อแก้ปัญหาการเกิดสถานการณ์อื่นอีก 

	 	 ควรจดัให้มีก�รศกึษ�วิจยัแนวโนม้ก�รเปลีย่นแปลงต�่ง	ๆ 	รวมถงึก�รห�เทคโนโลย	ีและนวตักรรมใหม	่ๆ 	 

ม�ใช้กับก�รดำ�รงชีวิตของประช�ชน	ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งโอก�สใหม่ให้กับจังหวัดและประเทศ	จึงจะส�ม�รถ

กำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนนิง�นได	้เช่น	มห�วิทย�ลยัทัง้ภ�ครฐัและเอกชนทีอ่ยูใ่นจงัหวดั	โดยเฉพ�ะมห�วทิย�ลยั

ร�ชภฏั	เปน็สถ�บนัท�งก�รศกึษ�ทีจ่ดัก�รศกึษ�เพือ่ตอบสนองบรบิทของชมุชน	ควรมบีทบ�ทสำ�คญัในเรือ่งก�ร

ศึกษ�วิจัย	หรือถอดบทเรียนที่ถูกต้อง	 ชัดเจน	จ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๙	

(COVID-19)	ครั้งนี้	 เป็นม�ตรก�รระยะสั้นและระยะย�ว	 เพื่อปรับแก้ไขระเบียบและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องในก�ร

ปฏิบัติง�นจริง	รวมถึงเร่งถอดบทเรียนที่ถูกต้องชัดเจนจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดอย่�งแท้จริง
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